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Saluton, kara legantol
Vi certe konas la Sercan versaron
de R. Schwartz priekesto kaj

malapero de esperantisto - trafa

ekzempleroi:

500

osnivad i izdavad / fondinto kaj eldonanto

HRVATSKI SAVEZ ZA ESPERAiITO
KROATIA ESPERANTO-LIGO
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Tamen, eiam mi havis impreson, ke
en la poemo mankas io. Post kiam
la verda feo komprenigis al mi, jen
mi scias: post kongresumado
venas la temp' de redaktorado,
post kotizoj kajvalizoj - barakto de
redakto. (E-pj muzoj bonvolu ne
sveni pro mia versa]emo.)
Do, survoje al olda meritplena
esperantisto oiu devus trapasi
ankaU la redaktoran fazon. Jen
venis'mia vico. Mi klopodos fari di
taskon kieleble plejbone, laU miaj
kapabloj kaj- kun via helpo. Jen,
do, venis mia vic', sgd atentu, pli
poste tempo-os vil Gis,

- Lliliana PRANJ|C, Neven PUFN|K, tvan
SPOLJAREC (gra,ika aranoo kaj prespret
glavni i odgovorni urednik / eefredaktoro

Ljiliana PnaUltc
adresa redakcije / redakcia adreso

savez za esperanto (za ,,Tempo")
a 5/1, HR-41000 Zagreb, Kroatio
(38) 041/ 424-660

radun: 30102-678-4863

izlazi tromjesedno

/ aperas 4-:oje iarc

cijena 1 primieka I wezo de

l

ekzemptero

2OO HRD

godiSnia pretplata / jarabono
/ 9 ngld eksterlande

700 HRD enlande

tisak / presis

"More" s.p.o Zagreb

TEMPO - plei informe
Kiel
gpp
Tial
dec

la plej gravaj probtemoj kiujn atfrontis ta kroatia
pasint.a periodo estis ekzisto de duobtaj E-strukturoj.
oni. akceptis la suban deklaron. pro Qid graveco orii
n tekston.'

Kroatra Esperan lo - L rgo kai Kroa ta Esperan tls ta Llnurflo

Zagrebo, /a2/-an delb/rb /992
a/.' UEA , estrarano,l de UEA, komt'tatanol de t/EA
Komuna deklaro pri Esperanto-organr2o en Respubliko Kroatrb

Por KEL.' Prezrdanto

PoTKEU'Prezidanto

wC

"surbaze de la informoj havebtaj en Montreal, La Komitato de TEJo
decidis

jene:

(JS = junularsekcio, LS = landa sekcio)

KEJA-anOi

en sia
Sia septembra
Seotembra estrarkrrneidn
estrarkunsido doair{ic ^r^n^ni at vE t
bone pridiskuti la tutan situacion
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lntervjuis Ljiljana PRANJtC

Geuenzts
TEJO - Tutmonda Esperantista Junutara Organizo
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8ls-iJ ls,""",li Hi'"iTBIf.s i?"1:*? $i",1?y,'fgo;:B "stas Qia prezidanto
/. ,9as*n Senerale (kru, krbn, he/)_
Mi estas 23-jara nederrandanino kun bronda hararo.kaj
brugrizaj okuroj. Mia
patro opinias ke mi aspektas tre nederlano,
."0
mi
r<ulimJieitou.
murtajn
plendojn pritio; eiuokaze mi ne sp=Jc-ilG'Iimiras
ar ra edzino de Rembrandt
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Saskt? esperanttQts (khm, kh/, ktb/?)

3- Saskn prezidas (kr?/, konsekvencol)

4. TEJO renesancas (6u

khl

ku/pas Saskn?)

Dankon, Saskia.

PASPORTA SERVO ii
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PS.-ar

knjiZice napisati vaSe ime

i - nema

posudivanja! KnjiZica iztazi svake
dvije_ _godine i vrijedi jedno dvogod-iSce. Dakle, pir svijetu se ne
moze tek tako hoditi i redom uveseljavati navedene esperantiste. Uza

sve postoji jo5 jedno

pravito

nemojte domacinu tek tako nahru-

Pasporta servo-knjiZica je
je knjiZica u
se naaze
nataze aorese
adrese c,obrih
dobrih ljudi
liudi

KoJoJ
l{oJoJ

/=esperantistV!)l iz cijetoga svijeta
koji Zude 'n' dana' ug-ostiti ' 'n,

esperantista. Kako doma6in Zudi da
vas. ugosti, on vam no6enje nece
naplatiti, ali se od vas moZe-zatraZiti

blagodatima vaSe vrece

za soa-

vanje. KnjiZicu PS nosite sa soboin ona je vaSa dlanska iskaznica, znak
da pripadate organizaciji pS i samo
s n1om su vam ofuorene dveri ovog

zelenog svijeta.

dlanom Pasporta Servo-a moZete
po.iLati na dva nadina; kupite
knjiZicu ili i sami postanite doma'6in. ljudi. Budite kratki i precizni. Lijepo
Pozor - na naslovnu 6ete stranu bi bilo u pismo ribaciti I
;eO'an

medunarodni kupon za odgovor. A
po primitku odgovora - sretan put i
lijep vam esperanto Zelim!
Svijet PS je lijep, zelen, daroban - svi
su dobrodoSlil Svi? Pa, dobro, ne
baS - krokodile nitko nece obasuti
srdadno56u. Vecina domacina zahtijeva dobro poznavanje esperanta.
lpak, podetnici ne brinite - vaZna je
volja i Zelja govoriti medunarodnim

jezikom. Al' ako vam je esperanto
baS mrzak i ne ielite ga nauditi, ne
udlanjujte se u porodicu Pasporta
Servo, eto vam hotela i hostela...
P.S. U izdanju 1991-1992 eperantisti
su bili dobrodo5li na osam adresa u
Hrvatskoj- u Osijeku, Rijeci, Donjem
Kraljevcu, VaraZdinu u Zagrebu.
Samo osam?!

i

ebleco

per 6i

IEGI PS-on

Fonduso "ESPERO"

helpo al militsuferantaj esperantistoj
Universala Esperanto-Asgciq entreprenis pasojn por esplori la aktu-

alan situacion de.e.sperantistoj kiuj s'uferas'pro ia inilital'cirkomstancoj. Dum UK en Vieno estis laneita fonduso iESpERo. kies celo estas
iom mone helpialtiuj homoi.

ulio kolektas informojn pri militsukaj kunlaboras kun la fonduso
i pri si.mem a[ pri siaj konatoj kaj
o sur la aparta enket-folio aI pei
.
Familia nomo

-

Persona nomo

-

Aktuala adreso - Urbo - Membro de
Si/ti) deviq fortasi ta hejmon kaj
dgmo - Cu Qi estas detruita kaj
lilSi) nun vivas - Kio okazis kuri
zonata at vi (Si/li) - Se vi deziras

via milita sorto al la

La informojn bonvolu sendi al:

Kroatia Esperanto-Ligo, AmruSeva 5/1, 41OOO Zagreb
8
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internacia

Kvankam jam en pluraj numeroj ni detale pritraktis unuopajn lingvajn
misuzojn, mi rimarkis, ke oni plue ne atentas pri la kotekta liirgvouzo. Do,
memoru ke vi

sed diru korekte:

mta konatu/o

mia konato
handikapito, invalido
multjara (plurjara) laborado

handkapu/o
/ongiara /aborado

ira akhleco en /a komilato
opa ekzemp/erokostas
pnfest(ad)o de /a Noualaro

unuopa ekzemplero kostas
fest(ad)o de la Nova jaro

/a kurso komencas

la kurso komenciQas

/a lecpno lrhas

la leciono finiQas

unuvoie esfis decidite
ttb estas bone

eiuvoee estis decidite
tio estas bona

estas yrdeb/a /ad /a fotoJ

estas videble laU la fotoj

miparo/rs /us pri ttb

Quste

E

EI

E

EI

Sia

agado en la komitato

pritio mijus parolis

EE E EI E E! EI E E EI EI
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MEZEUROPA JUNULARA KUNVENO
Hungario. lnformoj: KEJA, AmruSeva 5/1, Zagreb.
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3.a INTERNACIA SEMINARIO "La Zamenhofa heredalo" Bjalistoko, Pollando. lnf.: Tow. Esperantystow, Pk. 67,
PL-15 950 Bialystok.

27-O3

INTEHNACIA SEMINAHIO (36-15) - Bad Kleinen, Mecktenburg, Germanio. Temo: Lernado kaj edukado - tasko por la

90-aj jaroj. lnf. kaj aliQoj: GEJ, Unter den Linden 36-38,
D-O 1086 Berlin.

28-02

VINTRA ESPERANTISTA FERTO

-

BudapeSto, Hungario.
-+36/

inf.: HEA, pk 139, H-1368 Budapest, tel.fakso
111560-244.

Aranooi dum ta

jaro

tuta - Kultura Centro Esperantasta (KCE)
Pt.779, Cll-23O1 La Chaux- de-Fonds, Svislando.

- lnternacia Esperanto-Kursejo (pisanaca), pl.

79.t, BG-.|090 Sofia.

- Diversa, turismai aranlol kai yoiaooi -',Esperantotud, str. M
sktodowskiej-curie 10, pL-85 094 Bydgoszcz.

- lnternacia Kultura t(ai Kteriga Centro, E-Centro de SEA
Sobotske namestie 6, cs-05801 poprad, riehoslovakio; tel.
+121921324'tg

- Kultura Esperanto-Domo,

cresillon, F-49150 Bauge, Francio

- La Kyinpetalo, route de Civaux,
let. +331491428074
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F-8641O Bouresse, Francio;

LOdE KOMPUTILRETE

La internacia klubo el Trieste "La
Ondo de Esperanto" (LOdE) aperigas la samnoman informilon. La
informilo atentigas pri klubaj eventoj,
raportas pri okazintaj gravaj internaciaj renkontiQoj (lJF), memorigas
pri baldaUaj aranQoj en la esperantista cirkauajo (PlF, Klagenfurt, Vina
seminario)....ktp. Tre interesa parto
de la informilo estas la rubriko
Komputilrete - temas pri informoj,
sciigoj, leteroj venintaj per elektronika poSto al ilia komputiladreso.
Pro tiu sendomaniero en la rubriko

Ne miru pri vojaQemo de ei subal
artikoloj. VojaQi estas kontakti,

lando kajEstonio.

..31",1JJ33
Qis Grek-

komuniki, esperantumi. Malfacilas
vojaQi nun. Tamen, eiu kroata partoprenanto en iu renkontiQo, semi- EUROPA E-KONGRESO
nario, kongreso aU festivalo estas
ankaU nia delegito, nia ambasadoro,
nia voeo laritanta pri ni, pri Kioatio,
pri.

F

kioatia esperantistaro.

Tial

vojagr gravas.

ITALOJ MIKSAJAS
Verono (ltalio) ekde la 5-a Qis la
La 14-an kaj 15-an de marto en En
10-a
de junio 1992 okazis la unua
Padovo la ltala Esperanto-Junularo
EUropa
Kongreso de Esperanto.
padova
kunlabore kun la
Esperanto- "Bone
kontentas la
sukcesinta",
grupo organizis la unuan IEJ- organizantoj: ja partoprenis
Qin pli ol
"Miksajo"
miksajon.
ili nomis etan 350 esperantistoj el 22 eiropaj
lan-

dumsemajnfinan renkontiQon dum
kiu IEJ-anoj havas eblecon renkontiQi kaj senstreee kaj agrable
priparoli lastatempajn problemojn,
atingajojn ktp. Bonvenas kiel eiam

an
0u
an

doj; ta kongreso estis malfermita al
neesperantistoj - ingaUgurado,
ronda tablo: altnivelaj diskutoj rezultis per kvar rezolucioj - du Qeneralaj
lmitinda afero, kajdu specifaj.
miksajoj estas

aj publikaj prepor atentigi kaj allogi lokulojn. PIF
Ci foje oni okazigis dulingvan dis- Ekde la 20-a gis la 25-a de junio en
kutrondon kies temo estis "Kroatio, Zagrebo okazis la 25-a Pupteatra
lingvo kaj politiko".
l^egoj
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lnternacia Festivalo. La festivalo 6i
tiu jare okazis escepte junie Oar tiel
Qi tuj sekvis la intdrnacian pupteatran kongreson UNIMA, kiu inter la

kongreso de la postmilita tempo en

la okcidenta mondo. Por kroatoj la
viena UK aparte gravis kaj restos ore
eizita en la memoro de la kroatia

esperantistaro, dar dum Qi nia ligo
estis akceptita en UEA.
IJS

La partoprenantoj de la viena kon-

teatro ludis en Esperanto.

Junulara Semajno - agrabla somera
feriado en la internacia Esperantoetoso.

CO-planet'92

La 26-a Pupteatra lnternacia Festi- En Granada
valo okazos fine de augusto 1993 kaj la 26-a
en Zagrebo.

konferenco

pri la ekolog

r

aparte grava kaj

I

nto estis unu el
(kun la hispana

IREN - Abaliget

Naturamikaj esperantistoj antaU la

vrena kongreso povis antaUkongresumi en Abaliget partoprenante la

25-an lnternacian

Renkonton

Naturamikan ekde ta 13-a Qis 24-a
de julio 1992. Abaliget situas ee ta

mo
ma
arb
top

venontjare.

Viena UK

KTAGENFURTA FESTIVALO

IREN-ejo estis

ejo sur bela
La verdaj par0i tien ankaU

El 15 pupteatroj kvino ludis en
Esperanto. Kadre de la festivalo
okazis ankari Esperanto-forumo
"Arto en Esperantujo",
DE KABANOJ AL KASTELOJ
Ja progresas niaj aUstriai qeamikoi.
Post du montkab-anaj reniontiQol, iti
12
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okazigas la trian MKR. Nur ei-foje ponojn.
MKH signifas - MontKastela RenkontiQo! La menciita kastelo estas la
kastelo Stibichhofen el la 11-a jar- INTERNACIA SEMINARIO
La 36-a lnternacia Seminario (tradicie plej vizitata novjara Esperantojunulara renkontiQo) okazos de la
27-a de decembro 1992 gis la 3-de
oktobre (ekde la 8-a Qis la 11-a). januaro 1993 en Bad Kleinen
Kroatoj jam tradicie grupete vizitas (Nordgermanio - ja kie alie? - tondrojn al ili). Krom diboOi, dum ei tiu
MKR-on. Tiel estis ankarl eijare.
lS oni povos okupiQi pri "lernado kaj
edukado" deklarante ilin "taskoj por
,,EVENTOJ"
la 90-aj jaroj". Nome, Quste tiel
titoliQas la temo de la 36-a lS. La
Unu el la idoj de la nova vento en kroatoj aliQontaj antau la unua de
Hungario, eliranta ankaU el la oktobro pagos depende de aQo inter
mirakla laborejo Lingvo-Studio, 160 kaj 240 germanaj markoj.
estas novs aperinta gazeto Eventoj.

Temas

pri
ori unu el la plej
olei oftaj
oftai

E-gazetoj (dusemajna), kiu informas
pri aktualajoj en Esperantujo - "pri
renkontiQoj, kongresoj, pri diversaj
Esperanto-eventoj", kiel ja diris la
eefredaktoro kaj eldonanto Szilvasi
Laszlo en la unua marta numero. La
celgrupo de la gazeto estas "tiuj
lomoj, kiuj iam ellernis Esperanton,
Satas Qin, sed ne havas la eblon

KUNKURSUMI

La lnternacia klubo "La ondo

de

Esperanto" el Trieste, Esperantosocieto Maribor kaj lnterkulturo proponas al la kluboj el la Alpadria
regiono okazigi samtempe bazajn
Esperanto-kursojn por gejunuloj laU
la zagreba metodo. La celo de la
iniciato estas vigligi la junularan E-

(monon, tempon, energion ktp.)

Oiujare viziti aranQojn". Eventojn oni
povas aboni kontraU 49 nederlandaj

guldenoj.

en Maribor novaj esperantistoj povos
renkontiQi en la 1-a Alpadria Junulara

DU DOKUMENTOJ de UnuiQintaj
Nacioj
La Universala Dpklaracio de Homaj
Rajtoj, kaj la Carto de UnuiQintaj

Rendevuo kaj ekbabili internacilingve. La kluboj interesiQantaj pri la
kunkursado kontaktu la organizanNacioj kaj la Statuto de la lnternacia tojn por ricevi pliajn detalojn. La
Kortumo de antau nelonge ekzistas zagreba SEK partoprenos 0i iniciaankaU en Esperanto-versioj. Por ton.
havigi ilin oni devas kontakti Univer-

salan Esperanto-Asocion, 777 UN
plaza Suite 1, New York NY 100't7,
Usono, sendante koverton 22,5 x 15
cm kaj du internaciajn respondku-

La 49-a lnternacia Junulara Kongreso
Gi okazos de la 7-a Qis la 14-a de
aUgusto 1993 en Bulgario, en la urbo
13
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Vraca. Vraca estas unu el la plej
aktivaj Esperanto-centroj; antau tridek jaroj tie okazis la 19-a IJK siatempe unu el la plej imponaj (550
partoprenanto) kaj gravaj por TEJO
(tiam naskiQis la ideo pri la revuo
Kontakto). Loka Kongresa Komitato
sereas kontaktojn kun partoprenantoj de la 19-a IJK en 1963. La
kongresa temo estos "Ekonomio

greso okazis en la urbo

Kanaus,

Litovio, en aUgusto 1992.

E-KURSO EN BELGIO
Fine de a[gusto lvan Spoljarec gvi-

dis unusemajnan E-kurson lail

la

Zagreba Metodo en la urbo Verviers

(orienta Belgio). La kurson partoprenis po kvin gejunuloj el Flandrio
antailvidas abundan kulturan, dis- kaj Valonio kadre de tradiciaj amikitran, sportan, ekskursan programon. gaj laborstaQoj de junaj eUropanoj.
Certe inter la plej interesaj progra- La kurson kunorganizis Civila Servo
meroj estos la koncerto de antikvaj lnternacia kaj Flandra Esperantoortodoksaj kantoj en la kaverno Ligo helpe de la belga reQa fonduso.

kaj socio en

SanQo

j".

On

i

Ledenika. La oficiala antaUkongreso
estos IJS en Hungario, kaj oficialaj
postkongresoj okazos unue en Bulgario kaj poste en Turkio. Septembre aperis la aliQilo (eblas havigi
Qin ee KEJA). La kongresaj organizantoj atendas viajn kontribuojn al la
programo kaj ideojn kiuj estas realigeblaj. La adreso de LKK estas
Esperanto, p.k. 26, BG-3000 Vraca,
Bulgario.
Ljubomk Trifoneovski

PAPO PAROLIS EN ESPERANTO
Radio Polonio je la 14-a de aUgusto

ESPERANTO LITERATURE
PONTAS

Malgra[ la militaj cirkpnstancoj en
Kroatio Spomenka Stimec dum
1992 eldonis plurajn verkojn en
Es pe ranto: en so m ero Pro
Esperanto el Vieno lanCis Sian
vojaQlibron Geografr'o de mtal
memorol'! La lasta dapitro de tiu
libro estis verkita en la rifuQejo dum
la aeratakoj en Zagrebo en aUtuno
1991. La japana traduko de tiu eapitro jam aperis en japanio dum oni
atendas aperojn en la nederlanda,
eina kaj rumana lingvoj.

raportis ke Papo Johano PaUlo la
2-a dum la Kalolika Tutmonda Junu- En Ancona aperis nova eldono de
lara Tago en Censtohova, Pollando, Sia romano 'Ombro sur nterna
alparolis la publikon ankaU en pe12aQo" eldonita en Pizo en 1984.
Esperanto. La prezentita lingvo Asocio de Blindaj Esperantistoj el
Ancona eldonis la romanon en la
sonis bone kaj klare.
brajla skribo por la blindaj legantoj
VIDA JERMAN EN LITOVIO
La zagreba aktorino Vida Jerman en
la teatra programo de la 65-a SAT

Kongreso prezentis teatrajon
PONTO kompilitan el la poezio de

la kuba poeto N. Guillen kaj de la
litova poeto E. MieZelaitis. La kon-

En Oina urbo Harbin aperis en
Esperanto kaj la eina eldono de
'Nesendital /eterol e/ Japanio"

-

la

vojaQpriskrbo pri Japanio. kiu post la
felietona apero en la sveda gazeto
"Elelrtriken" aperis en du Esperantaj
eldonoj en japanio kaj unu japanlingva eldono.
14

Probable Qis la jarfino aperos en POZIV NOVINARIMA
Ljubljana en Slovenio la slovena ESPERANTIST!MA
eldono de "Ombro sur tnterna lnicijativni
odbor za udlanlenje na5ih
pel2aQo'! La romanon slovenigis
novinara u Svjetski esperantski
Vinko OSlak.

novinarski savez poziva sve zainteresirane novinare, osobito one s cjelo-

vitim ili djelomidnim
SEROATAJ
ESPERANTISTINOJ

GRAVEDAJ

por scienca

znanjem

esperanta, da se jave Davoru Grgatu
(tel. 058/876-069, adresa: Mali Bat
/Esperanto/, 58315 Dugi Rat).

laboro
Por eiuj grandaj naciaj lingvoj ekzistas plurvolumajstudoj pri la maniero
laU kiu infanoj denaske akiras tiujn
lingvojn. La studoj helpas lingvistojn

kompreni multajn facetojn de la
koncernaj lingvoj kaj de la evoluo
de la parol-kapablo de infanoj. Nun
prezentiQas la okazo realigi ion
similan ankaU pri Esperanto.

S-ro Corsetti de la Universitato en
Bomo pretas sekvi la lingvan evoluon de 20 infanoj, kiuj de la naskomomento estas alparolataj de
almenaU unu el la gepatroj en
Esperanto. La familioj kiuj partoprenos la eksperimenton esence
devos sekvi metodon evoluigitan en
la roma universitato por kolekti informojn pri la lingva evoluo de la
infano. La beboj prefere estu
ankorai naskotaj por ke s-ro Corsetti havu la tempon sendi la necesajn informoj al la gepatroj antaf la
nasko.

Fakte ekzistas relative multaj denaskaj parolantoj de Esperanto. LaU la
takso de s-ro Corsetti en la nuna
momento almenaU 200 familiojen la
tuta mondo normale uzas Esperanton. Tamen tre ofte la portantoj de
la internacia lingvo estas la patroj,
dum la patrinoj parolas la lokan
lingvon. lnteresiQantoj pri la projekto
bonvolu kontaki s-ron Renato Cor-

setti, Colle Rasto, l-00036

Pales-

UEA - KOTIZOJ

Universala Esperanto-Asocio fiksis
membrokotizojn por 1993. La tarifo
por Kroatio estas fiksita en nederlandaj guldenojjene:
MG (membro kun gvidlibro) 8 gld
MJ (membro kun jarlibro) 20 gld

MA (membro kun jarlibro kaj abono
de "Esperanto") 48 gld
SA (simpla abono de "Esperanto")

28 gld
Kto (simpla abono de "Kontakto") 14
gld
SZ (Societo Zamenhof) 96 gld.
Ceteraj informoj 0e la eefdqlegito de
UEA por Kroatio: lvan Spoljarec,
VoOarska 28 C, 41000 Zagreb. Tel.:
0411429-405(oficejo) kaj 450-545
(hejmo).
15

Predrag DAKOVIC

- pero

Gabrijet DTVJANOVTC

La 8-an...de septembro 1992 pereis
en la milito furiozanta sur la tdritorio

motoro kaj generatoro'de la unika

idilia rendevuejo de la esperantistoj

el eiuj kontinenioj.

Doktoro DivianoviO eminentidis
ankai per ta rbdaktado de ta po[ularscienca astronomia revuo,,Hohro

kaj Kosmo", komoetenta fake kai
perfekta lingve kaj stite. Estantei

direktoro de la Astronomia Observa-

torio de Zagrebo, li edukis gestudentojn ne nur pri la siienca
el materio, sed ankari faris el ili

hfanoj. Li tradukis al kaj
por "Kr6atia

Esperanto, interalie

Poezio".

Esperantistoj de Zagrebo adiarlis de
li la 12-an de septembro 1992 en la
tombejo de Vetika Gorica.

',,%t?""11i,,ij h

kaj alvoko por la

EmeTiK PRETNAR

la enterigo ni per harmonio
klopodas akiri ta ekvilibron en la
P.ost

mondo skuiQanta.

j
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kriple elSiritajn partojn de la novelo, sed preferis enigi la etan novelon,
estiQintan antaUi:, lian fruverkon, kiu frande invitu vin al la legado de la aliaj
verkoj de Geqrgo Kamaeo.
Qi/1ana Pranlid

Talpomancto
Ci talpt/on mi aiets en Nagasakq unu 13ron post o/ /' atomba,abo, de /a
famrlb de forpasntaybpana /urna/rsto. Sub /a k/avaro mi trou6 p/ateton kun
ii frazo.' 'Ue Hen4t Mr// kaj Christopher Sho/es". Nu, temas srmp/e pri /a
nomoJ de /'nuentntoy de /a unual (pr4talior/ol. Sed, hhm mi dezhrs ektaipi
/a maino ne vo/ts funkcri. /om sezame mi ekprours dek/amr: 'Ue Heny Mr//
tiul ses votto/ nepre
p/urap a/rheo1h, kai
subite /a ma€no mem talps 6i trbn."'agksbQ/oten'o" ka/, nekredeb/e, du
/a /otenb dek mrl

;i;/

niiio: a

srhesprinon far /a sknbmaino mi nomas "talpmancb'i' t/o estas afto
antadsai eslonlecon per ii tru mra talpr/o.' Ekzemp/€chmortrQo
Georgo Kamaio.

ST€IEPAN VUKUSIE

VINTRO
Mankas la oro suneiele
mortaj nuboj glacion
reflektas
La centbraka Spinistino

frostiQintan eielon
plektas
El la kroala traduKis lvo Boroveoki
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KAI oPrNroI DE

MAJSTRO M'SAUD
Jean Ribillard
"(...) Observu, filo mia, ke la plej mildanimaj loQantoj de tiu paca landg povas
SanQiQi en sangsoifajn tupojn post nur
trimonata kampanjo el falsaj informoj,
provokaj mensogoj aU bruligaj epigramoj. Tiam la honestaj simpluloj, kiujn oni
kutime vidas flegi siajn rozojn, ludi per
kegloj aU fiShoki gobiojn dum ta teriaj
matenoj, flamiQas kaj ekkuras sin arrni.
Postmorta honorsigno sur tomba plato
kronos ilian sinoferon al kailzo, pri kiu ili
nenion komprenis. Oni mortigas unu
homon, oni estas murdisto; oni mortigas
milojn da homoj, oni estas konkeranto;
oni mortigas eiujn; oni estas dio. Oni ee
vidis pontifikojn publike prediki krucomilitojn - Dio volas, ili proklamis -,

imamojn dekreti religiajn batalojn kaj
episkopojn pie beni kanonojn. Oni aridis
poetojn belritme kanti la dezirindan sorton de la mortaj herooj kal filozofojn
pretendi, ke forto kreas rajton. (...)"
Jean Ribillard, Vivo kaj opinioj de majstro M'Sauct,
Laguna de Tenerife, 1963, p. 90
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