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La somero forrapidis kaj jen ni 
aŭtune.

Dum la somero plej multe aktivis 
la kroata esperantistino en Montrealo, 
Zdravka Metz, kiu estis la ano de la 
teamo kiu en la pandemiaj kondiĉoj 
preparis Universalan Kongreson de 
Esperanto en Kanado. 

Marija Jerković, Ankica 
Jagnjić kaj Spomenka Štimec 
prelegis por la kongresanoj de ILEI 
per Zoom kadre de la 55a Kongreso 
de ILEI- VEKI-3 kaj d-ro Zlatko 
Hinšt dum UK.

Ĉi-numere nia membro el 
Varaždin, vivanta en Kanado, 
Zdravka Metz, rakontas pri la 
Universala Kongreso de Esperanto 
en Montrealo al kiu ŝi kontribuis kiel 
membro de Loka Kongresa Komitato 
kaj kiel gvidantino de Internacia 
Infana Kongreseto, kiun ŝi gvidis, 
paralele al la Universala Kongreso. 
La kongreso okazis en la malfacilaj 
virusaj kondiĉoj. Zdravka prelegis 
en Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“ 
la 19an de oktobro.

Nijole  Petraityte el Litovio 
prelegis pri sia lando kiel la unua 
gasto de la aŭtunaj programoj en 
Esperanto-Societo „Tibor Sekelj“. 
Nijole venis al Zagrebo por porti 
florojn al la tombo de sia edzo, la 
zagreba esperantisto Vlado Jurković. 
Ŝi prelegis la 7an de septembro 2022.

Kroataj esperantistoj havis la 
okazon, en septembro du fojojn 
veturi al la Esperanto-programoj en 
Kroatio. La 17an de septembro okazis 
renkontiĝo omaĝe al la deka jubileo 
de Esperanto-Societo „Trixini“ en 
Hrašćina. La ĉefa gasto estis la 
slovena verkisto Tone Partljič, kies 
verkon Mi volis tuŝi la sunon Kroata 
Esperanto-Ligo en 2008 per Esperanto 
tradukigis kaj eldonis en Kolkato 
al la bengala, dank’ al la tradukado 
de Probal kaj Malsree Daŝgupta. 
Al la programo, dum kiu muzikis 
Neven Mrzlečki prezentante siajn 
novajn aranĝojn de la popolmuziko 
el Međimurje, kontribuis ankaŭ 
Teodora Kučinac, kiu legis novelon 

el la verko de Partljič en Esperanto. 
Neven Mrzlečki premiere prezentis 
siajn belajn  tradukojn de la kantoj 
el Međimurje, kiujn ni publikigas ĉi 
numere.

Tri novaj esperantistoj sin 
prezentas: Branka Sacher, Filip 
Ivančić kaj Dragana Korov. Ni 
donas al li spacon por prezenti sin 
kiel  aŭtoroj  kaj tradukistoj.

Bjelovar invitis al sia 10-jara 
jubileo de la aranĝo Bjelovaraj 
esperantistoj al sia urbo. La plej 
granda stelo de la programo estis la 
kroata verkistino kaj akademianino 
Zora Heide kaj ŝia traduko de la 
fantasta prozo de Đuro Sudeta 
Mor. La 24an de septembro 2022 en 
Bjelovar lige al la programo okazis 
ankaŭ la dua ĉi-jara jarkunveno de 
Kroata Esperanto-Ligo. Detalan 
raporton verkis por Tempo Zdenka 
Polašek.

Torino estos la gastiganto de 
Universala Kongreso de Esperanto 
en 2023.

Kadre de la programo pri  
Esperanto kiel la heredaĵo de 
Respubliko Kroatio, ni bindigis 
kelkajn malnovajn librojn el nia 
biblioteko. Ni traktis kun la Aŭtora 
agentejo por esplori pri la uzebleco 
de la poemoj el la kroata literaturo 
interpretetaj de la forpasinta akto-
rino Vida Jerman. Ni ricevis la 
permeson de ŝia heredantino, la filino 
Tamara Čizmić uzi la poemojn. La 
heredantino de la tradukistino Lucija 
Borčić same donis la konsenton uzi 
la versojn tradukitajn de Lucija.

Nuntempe nia membro Branka 
Sacher zorgas pri tio ke bonkvalita 
studio posedata de Sven Pavlović, 
la filo de nia kara forpasinta membro 
Blanka Pavlović-Devčić surbendigu 
la kasedon al iu pli moderna komu-
nikilo kaj tiam ĝi povos aperi en 
nia retejo kaj vi povus reaŭdi la 
neforgeseblan voĉon de Vida.

Dokumenta Esperanto-Centro 
el Đurđevac deklaris pretecon 
organizi por ni kongreson de kroataj 
esperatistoj en 2023. Detaloj sekvos 

Karaj legantoj
post la finesploroj de la kondiĉoj. 
Dankon al Josip Pleadin kiu pretas 
fari la streĉon de la organizado.

Ni adiaŭas en tiu ĉi numero de nia 
merita membro kaj dum multaj jaroj 
vicprezidanto de Kroata Esperanto-
Ligo Vjekoslav Morankić, kiu 
forpasis estante 85-jara  en Rijeka, 
postlasinte al ni nian ejon en 
Vodnikova 9, kiun li helpis havigi, 
samkiel la Esperanto-Hostelon en 
Kostrena. La nova prezidanto de 
la societo en Rijeka estas Valter 
Šverko. 

Bjelovaraj esperantistoj perdis du 
tre valorajn kolegojn Berislav Rubčić 
kaj Marija Horvatić Kapelac.

En novembro ni en Kroatio 
rememoras pri la tragedio de la 
milite detruita urbo Vukovar en 
1991. Ĉi numere ni dediĉas plenan 
paĝon al la memoroj pri nia kara 
kolego,  la pereinta esperantisto René 
Matoušek, tian kian vidis lin la fotilo 
de Ivan Špoljarec.

Ivan Špoljarec gastos la 24an de 
novembro en Split kaj per prelego 
kontribuos al la centjara jubileo de 
la Esperanto-Societo en Split. La 
meritoplenaj membroj Ivo Osibov 
kaj Vukašin Dimitrijević kaj post-
morte Ante Vesanović, Davor Grgat 
kaj Aleksandar Hrstić ricevos dank-
diplomojn de KEL.

La titolpaĝo prezentas la 
fasadon de la zagreba Etnografia 
muzeo en kiu ni planas festi la ĉi 
jaran Zamenhof-tagon, la 15an 
de decembro 2022 je la 18a horo. 
Ĝi estas dediĉota al Tibor Sekelj, 
kiu siatempe al la muzeo donacis 
kvindekon da etnografiaj objektoj el 
la norda Aŭstralio kaj Novgvineo. 
La muzea kuratoro gvidos nin tra la 
kolekto de Tibor Sekelj kaj Ivan 
Špoljarec prelegos por la muzea 
publiko pri la vivo de Tibor.

La jaro kliniĝas al sia fino.
Baldaŭ venos la tempo bondeziri 

al vi la jaron 2023! Se eblus sen la 
pandemio, sen la milito!

    
   S. Štimec
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Esperanto 
Societo 
Rijeka 
produktis 
afiŝon (80 x 
60 cm) por 
varbi  novajn 
kursanojn en 
mezlernejoj 
de Rijeka kaj 
Sušak. La 
aŭtoro estas  
desegnisto 
Dorian 
Mataija.

115 jaroj de Esperanto 
en Rijeka 

La historio de la Es-
peranta movado en nuna 
Kroatio komenciĝis en Ri-
jeka (eksa - Fiume), kie la 
28a de septembro 1907 es-
tis fondita Adriatika Ligo 
Esperantista (Lega Adri-
atica degli Esperantisti).

Prezidanto de la Adri-
atika Ligo Esperantista estis 
barono Lajos d’ Orczy, kiu 
poste transiris al Ido, kaj lia 
kunaboranto estis Egidio 
Mihich. 

Per tiu Ligo oni planis unuigi grupojn de espe-
rantistoj en la Adriatika regiono.

Bedaŭrinde, ... la tiama hungara Ministro pri 
enlandaj aferoj aprobis la fondiĝon de novaj soci-
etoj nur sur la tiama hungara teritorio. Pro tio la es-
peranta aktiveco estis limigita al Fiumana Esperan-
ta grupo (Fiumana Grupo Esperantista), fondita 
la saman tagon kiel la Ligo. Per raporto de polico, 
la Grupo ĉesis laboron en 1913. ... La unua prezi-
danto de la Fiumana Esperanta grupo estis Eduardo 
Springhet, sekretario R. Gilić.

En 1935 estis fondita Laborista Esperanto-So-
cieto (Radničko esperantsko društvo), kiel branĉo 
de Zagreba Klubo. Du jarojn poste estis fondita 
ankaŭ Adriatika Stelo (Jadranska zvijezda).

Post la dua mondmilito, la 8an  de januaro 1946 
esperantistoj fondis la Esperantan grupon “A.Š 
Turković“, kiu disvastigis sian agadon kiel kultura 
societo en 1968. En 1970 la Esperanto societo havis 
ankaŭ sian sportan klubon kiu ludis en la regiona 
ligo. En 1995 la nomo de la klubo ŝanĝiĝis en Espe-
ranto societo Rijeka.

El la Informilo de Esperanto društvo Rijeka 
(3-2022 /136/ julio ĝis septembro)

Dr.sc. Ana Alebić-Juretić

Ĉu ni kongresu en Đurđevac?
En oktobro 2021 Kroata Esperanto-Ligo anoncis 

konkurson por trovi organizantojn kaj tiamaniere daŭrigi 
la tradicion de la kongresoj de kroatiaj esperantistoj. Kiel 
konate, la lastan, 10-an kongreson organizis Dokumenta 
Esperanto-Centro el Đurđevac en 2012 en Koprivnica. 
Ĉar ĝis nun neniu societo anoncis sian pretecon 
organizi la 11-an kongreson, Dokumenta Esperanto-
Centro (DEC) deklaris sian principan konsenton roli 
kiel organizanto. Nun DEC esploras la lokajn eblecojn, 
kaj antaŭ la fino de 2022 ĝi planas sendi sian oficialan 
proponon al Kroata Esperanto-Ligo por organizi la 11-an 
kongreson de kroatiaj esperantistoj en Đurđevac meze 
de 2023. Se ankaŭ vi subtenas tiun ideon, bonvolu tion 
skribe komuniki al: dec.kroatio@gmail.com

Novaĵoj

La domo de Centra Oficejo de UEA 
en Roterdamo vendita

Multaj esperantistoj konas la adreson de la ĉefsidejo 
de Universala Esperanto-Asocio en Roterdamo ĉe 
Nieuwe Binnenweg 176. En la jaro 1955 la Centra 
Oficejo translokiĝis el Londono al Roterdamo, unu el 
la plej gravaj havenoj de la mondo.

Pro la financaj problemoj de Universala Esperanto-
Asocio oni decides forvendi la domon. La sidejo de la 
Centra Oficejo restas laŭstatute en Roterdamo, eĉ en la 
sama strato, sed en multe pli modesta loko.

Por multaj esperantistoj la forvendo de la domo, la 
simbolo de nia sidejo dum ses jardekoj, estas doloriga.

La plej grava parto de la arkivo estis transdonita 
al Esperanto-Muzeo en Vieno. La Libroservo kaj la 
Kongresa fako transiras al Slovakio...

Komenciĝas la nova epoka de la Centra Oficejo de 
Universala Esperanto-Asocio.

          S. Štimec

Estona esprantlingva poetino 
Hilda Dresen en la Kroata radio

Pri la estona esperanto poetino Hilda Dresen (1896-
1981) temis du elsendoj en la daŭro de 60 minutoj ĉe 
Kroata radio. Hilda Dresen estis la temo de la programo  
“Taglibroj kaj leteroj”. Temis pri la cento da leteroj 
kiujn la estona poetino sendis al sia kroata amiko, poeto 
kaj tradukisto Josip Velebit (1911-2000) dum pli ol la 
duonjarcenta amikeco. La unua parto de la programo 
estis elsendita la 14an kaj ripetita la 15an de junio. La 
dua parto de la elsendo okazis la 22an de junio 2022 kaj 
estas sekvebla ĉe https//radio.hrt/slusaonica/dnevnici i 
pisma

La leterojn tradukis kroaten kaj komentis Spomenka 
Štimec. La originalaj leteroj de Hilda Dresen estas 
konservataj en la biblioteko de Kroata Esperanto-Ligo. 
La esperantlingva publiko povos legi ilin en Beletra 
Almanako.

            S. Štimec



 140 – 2/20224

En Montrealo okazis de la 6-a ĝis la 13-a de 
aŭgusto 2022 la 107-a Universala Kongreso de 
Esperanto. Paralele al UK okazis la 50-a Internacia 
Infana Kongreseto (IIK).

Al la Universala kongreso aliĝis 859 personoj 
sed malpli ol 600 alvenis. La kongresanoj venis el 
56 landoj kaj 5 kontinentoj. Bedaŭrinde, pro vizaj 
problemoj, multaj kongresanoj ne sukcesis eniri 
Kanadon.

Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj 
Lingvoj - estis la temo de la UK, kies reĝisoro estis 
Mark Fettes. Li skribis en la kongresa libro:„Nia 
ĉi-jara temo omaĝas al la malfermo de la Jardeko 
de Indiĝenaj Lingvoj, iniciato de UN kaj Unesko. 
Esperantistoj plej ofte havas grandan simpation 
por la klopodoj de malgrandaj popoloj konservi 
aŭ revivigi siajn lingvojn; ili povas esti mem anoj 
de tiuj popoloj, aŭ iliaj aktivaj subtenantoj kaj 
kunbatalantoj. Samtempe, multaj parolantoj de 
Esperanto havas nur limigitan aŭ tre minimuman 
konon de la specifaj situacioj de indiĝenaj popoloj, 
eĉ en la propra lando, por ne paroli pri la vasta 
gamo de tiaj lingvoj kaj kulturoj tra la mondo. Ĉi-
jara temo invitas vin al diversspecaj prezentoj kaj 
diskutoj, per kiuj vi povos ne nur ekkoni kelkajn 
trajtojn de la indiĝenaj lingvoj de Norda Ameriko, 
sed ankaŭ aŭdi de kaj pri homoj kiuj mem praktike 
(kun)laboras por la konservado kaj disvolvado 
de indiĝenaj lingvoj en diversaj landoj“.

Post la dujara severa pandemio, tiu kongreso 
estis la unua UK ĉeesta. En la kongresa programo 
okazis kelkaj novaĵoj por la unua fojo:

- Surloka registriĝo de kongresanoj okazis 
komputile kaj rapide. Tio ebligis konstantan 
scion pri tio kiu alvenis kaj kiom da kongresanoj 
alvenis.
- Dum la Solena Malfermo estis legita agnosko 
por la alveno kaj okazigo de la UK, en „ne 
cedita indiĝena teritorio“.

- Salutoj de la landaj reprezentantoj estis 
anstataŭitaj per la salutoj de la kontinentoj.
- Krom tradicia libroservo, estis sukcesa 
kongresa butiko kiu vendis plej diversajn 
varojn (T-ĉemizojn, pluvombrelojn, insignojn, 
flagojn, poŝtmarkojn kaj poŝtkartojn ktp.).
- En aparta ĉambro estis efemera arta galerio 
kun pentraĵoj kaj inuitaj ŝtonaj skulptaĵoj. Tie 
okazis la aŭtoraj duonhoroj. Profesia artisto 
nomata Chlag respondecis pri la art-galerio.
- La UK okazis parte hibride, ekzemple la 
komitatkunsidojn kaj la sciencan programon 
eblis partopreni virtuale. Du volontuloj pri 
tekniko, meritas verdan stelon ĉar ili brile tion 
prizorgis. Ni ŝuldas dankegon al Claire Divoy 
kaj Martin Aumont.
- La tradicia „Nacia vespero“ havis la nomon 
„Multnacia KanadaVespero“, ĉar en Kanado 
loĝas pli ol 50 indiĝenaj nacioj krom tiuj 
venintaj de Eŭropo. En Montrealo nuntempe 
kunvivas pli ol 120 naciecoj, sed oni povis 
prezenti nur fragmenton de tiu bunta kultura 
riĉeco. La vespero komenciĝis per legendo pri 
la kreado de la tero, sekvis indiĝena tambura 
muziko kaj kantado por paco, amikeco 
kaj frateco. Poste, du kantistinoj prezentis 
virinan, inuitan gorĝan kantadon. Vere unika 
tradicia maniero kanti! Poste franckanada 
folklora muziko kun vigla dancado, sekve 
tradicia irlanda kaj skota muziko per sakŝalmo 
akompanata de violonisto. Fine, spektaklis 
specialiĝanta ensemblo pri miksado de muzikoj 
de Proksima Oriento kaj Okcidento kune kun 
muziko el la amerikaj indiĝenaj nacioj. Tio 
estis la rava konkludo al la vespero kiu kunigis 
dekon da diversaj muzikistoj sursceneje.
- La Loka Kongresa Komitato (LKK) ne 
estis multnombra, sed ĝi havis la plej longan 
organizan sperton, fakte LKK eklaboris de 
2014, preparadis sin por 3 UK-ojn (2017, 2020 
kaj 2022).
Mi mem, kiel LKK-ano, portis tri ĉapelojn, 

kiujn mi surmetis depende de la momento. Unue 
mi komencis kontaktojn por: organizi ekskursojn 
tuttagajn, antaŭ- kaj post-kongresajn, due organizi 
Internacian Infanan Kongreseton (IIK) kaj trie, 
kunordigi la volontulojn. Tamen, semajnon antaŭ 
la kongreso, kiam ni havis sufiĉe da volontuloj, mi 
transdonis du taskojn kaj komencis ĉefe okupiĝi pri 
IIK, kiu pli similis al REF ol al kutima IIK.

La 50-an IIK-on partoprenis: 8 plenkreskuloj 
el Ameriko kune kun 8 denaskuloj amerikaj kaj unu 
el Eŭropo.

Tag- kaj vesper-manĝoj estis menditaj por IIK 
en la Rezidejo-dormejo kie ni loĝis, sed estis mi, 
kiu prizorgis ĉiujn matenmanĝojn por nia granda 
„semajna familio“ en nia malgranda kuirejo-
salono. Samloke okazis ankaŭ la aktivecoj, kiujn mi 
antaŭpreparis, sed dum mia foja ĉeesto ĉe la UK, 
ĉiuj plenkreskuloj anstataŭis min.

Jes, preskaŭ ĉiutage mi devis prezenti iun UK-

UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
EN MONTREALO 
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Zdravka Metz prelegis la 19an de oktobro 2022 en ES “Tibor 
Sekelj” pri la ĉi-jara UK. Fotis Ivan Špoljarec

programeron, ekz. prelegon pri lerneja sistemo en 
Kebekio, mi prezentis la aŭtoran duonhoron pri 
mia nova libro „Birdoj en nia korto“ kaj “Kanadan 
Verkaron“ (aŭ la Kanadan Antologion) kunlabore 
kun Wally du Temple. Tiun komunan kvarjaran 
projekton, prezentis du profesiaj tradukistoj kaj 
mi. Ni rakontis pri la projekto de tradukado el 
kanada literaturo kaj ni legis kelkajn ĉapitrojn de 
ni tradukitaj; Bobelarto prezentis la eldonaĵojn de 
Esperanto-Societo Kebekia (ESK) kaj mi ĉeestis 
nome de ESK, por doni pliajn informojn.

IIK havis je dispono kaj uzo grandan porinfanan 
valizan bibliotekon kun plurdekoj da esperantaj 
libroj. En la komuna spaco estis kartona dometo, 
uzata por pupteatraĵoj; pupoj sur la bastono kaj 
ankaŭ manpupoj. La infanoj tre ŝatis uzi dometon, 
kun pordo kaj granda fenestro, por amuzi nin.

La infanojn de IIK vizitis diversaj artistoj: 
ĵonglisto Parkero, rakontistino Evelyne, kiu venis 
spektakli per la preparitaj origam-birdoj. Unu 
matenon vizitis ilin Chlag, profesia pentristo. Li 
kutimas kunlabori kun lernejaj infanoj, do li facile 
komunikis kun IIK-anoj.

Mi menciu ankaŭ la tuttagan kaj neforgeseblan 
ekskurson al La Ronde - vasta amuza parko 
en Montrealo, kun multaj ĝojigaj veturiloj kaj 
karuseloj (kun grupo de gejunuloj kiuj partoprenis 
junularan programon organizitan de Camilla). 
Samvespere, la grupo vizitis belegan ekspozicion 
pri Indiĝenoj en la Muzeo McCord.

Dum du postagmezoj ni ekskursis sur la Reĝan 
Monton, ne tiom fore de nia tranoktejo, por vidi 
belegan vidaĵon al la urbo. Nia dua vizito celis la 
lagon de kastoroj, ĉe la sama monto sed de la alia 
flanko. Multkoloraj grimp-ludoj en tiu parko ĝojigis 
la infanojn. 

La infanoj ŝatis vesperajn programerojn de UK 
kaj post la vespermanĝo rapidis al la teatro. Ili sidis 

ĉe supra balkono, por bone vidi kaj eble eliri, se iu 
spektaklo daŭris longe.

IIK-anoj plurfoje ludis, kuris, promenis kaj 
ankaŭ rompis „pinjaton“, unu de la kvar aŭtoktonaj 
manfaraĵoj, faritajn de ili dum la semajno.

Sabaton matene, ni devis pli rapide veni teatron 
por la Solena Fermo de la kongreso. IIK-anoj 
prezentis du kantojn sur la scenejo.

Patro de du infanoj skribis al mi alveninte 
hejmen kaj rakontis pri ir- kaj reven- trajn-vojaĝo 
kun siaj du infanoj. Li skribis ke la gefiloj ne sciis 
kiel estos kongresi. Vojaĝante hejmen, la patro 
sentis certan malgajecon de gefiloj pro la fino de tiu 
tre agrabla, amika, neforgesebla familia renkontiĝo 
por liaj 2 denaskuloj.

Alia eta anekdoto. La patrino kiu venis kun du 
infanoj de 4 kaj 6 jaroj informis nin ke la gefiloj 
komprenas Esperanton, sed respondas nur angle. 
Komence la infanoj respondadis angle al ĉiuj, kiam 
ili alvenis, sed pli aĝa „krokodileto“ ekparolis 
Esperanton la trian tagon kaj ĉiuj gratulis lin. La 
patrino skribis, post la reveno hejmen, ke la pli juna 
„krokodileto“ same ekrespondadas en Esperanto. 
Jes, la patrino feliĉis ĉar ekde tiam ili daŭre 
komunikas nur en Esperanto.

Por fini pri la temo IIK, ĝi estis belega kaj 
valora sperto por mi. Samtempe mi feliĉis ke tiu 
renkontiĝo estis tre stimula por amerikaj denaskuloj 
kiuj vivas iom fore de Esperanto-familioj, ĉefe en 
eŭropaj renkontiĝoj. 

Rilate UK, menciindas la teatraĵo „1910“. En 
tiu jaro okazis la unua UK sur amerika kontinento 
en Vaŝingtono. S-ro Mann el Britio, akompanis 
familion Zamenhof. Tiame ili vizitis Montrealon, 
kie vivis familianoj de Zamenhof. Du LKK anoj, 
Yevgeniya Amis verkis la tekston kaj Garry Evans 
aktoris S-ron Mann. Ili montriĝis tre talentaj kaj 
kontribuis laŭ mi, al la plej bela kaj memorinda 
vespera programero dum la UK en Montrealo.

       
                          Zdravka Metz
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Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo

Zdravko Seleš prelegas pri „Mor“ de Đuro Sudeta.
Fotis Sanja Forjan-Pleskina

Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo 
okazis la dekan fojon

La Tagon de Urbo Bjelovar kaj Tagon de 
bjelovaraj defendantoj ankaŭ ĉi-jare Bjelovara 
esperantista societo uzis por prepari jam 
la dekan fojon por siaj samurbanoj kelkajn 
interesajn kulturajn eventojn enkadre de la 
renkontiĝo Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo. 
Iliajn klopodojn, same kiel dum la pasintaj jaroj, 
subtenis Urbo Bjelovar kiel aŭspicianto, kaj 
Departemento Bjelovar-Bilogora subvenciante 
parton de la programo. La renkontiĝo okazis 
la 23-an kaj 24-an de septembro kaj startis per 
malfermo de foto-ekpozicio Japanio en mia 
koro de pola-japana esperantistino Aleksandra 
Watanuki el Nerima, kiu inaŭguriĝis la 23-an 
de septembro en Kafejo kaj dolĉaĵejo Zagorje kaj 
restos vizitebla ĝis la fino de oktobro.

La sabata programo (la 24-an de septembro) 
okazis en la Studfako de la Popola biblioteko 
Petar Preradović en Bjelovar, kiu ankaŭ ĉi-jare 
partneris en la projekto. Unue estis projekciitaj 
fotoj el la pasintaj renkontiĝoj, kiuj rememorigis 
la spektantojn pri multaj neforgeseblaj kulturaj 
momentoj. Por konservi ilin en la memoro, 
Bjelovara esperantista societo organizis 
ekspozicion kaj eldonis ankaŭ kroatlingvan 
broŝuron Desetljeće ustrajnosti i ljubavi za 
Bjelovar, kiun oni prezentis samtage.

La salono de la Studfako estis plenplena 
ankaŭ dum la promocio de la Esperanta traduko 
de fantasta rakonto Mor, kiun verkis la regiona 
verkisto Đuro Sudeta kaj Esperantigis ĝin Zora 
Heide. La eldonon de ĉi tiu traduko finance 
subtenis Departemento Bjelovar-Bilogora kaj 
eldonis ĝin Bjelovara esperantista societo 

kadre de sia eldonplano pri diskonigo de regionaj 
verkoj (antaŭe estis eldonitaj la verkoj de Mato 
Lovrak, Goran Tribuson kaj Željko Sabol). 
Dum la promocio de Mor siajn impresojn pri 
la verkado de Sudeta dividis kun la publiko la 
diplomita bibliotekistino Lucija Miškić Barunić 
en la kroata, kaj profesoro Zdravko Seleš en 
Esperanto. Kelkajn interesajn ĉapitrojn el la verko 
legis Gabriela Tomić el la Bjelovara teatro en la 
kroata lingvo kaj esperantistino Đurđa Vučetić el 
Nova Rača en Esperanto. La kovrilon de la libro 
projektis Tina Toplak Bažulić.

Post la jam kutima komuna fotado en la urba 
parko okazis jarkunveno de Kroata Esperanto-
Ligo en la ejo de Paroko de sankta Antonio, kaj 
agrable oni festis ankaŭ dum la ekskurso al Veliki 
Grđevac, kie oni vizitis la memorĉambron de 
Mato Lovrak kaj Lovrak-Centron, kaj poste 
tagmanĝis en la restoracio Stari mlin. Krom 
esperantistoj el Kroatio, partoprenis gastoj el 
Hungario kaj Bulgario.
       
                         Zdenka Polašek

La grupa foto de la partoprenintoj.
Fotis Sanja Forjan-Pleskina

Zora Heide kun Josip Pleadin kaj Tina Toplak Bažulić.
Fotis Sanja Forjan-Pleskina
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Nova libro Primošten 
Nova libro en Esperanto el Kroatio

MOR de Đuro Sudeta

Lirika poeto Đuro 
Sudeta (1903-1927) 
nun legeblas en la 
eleganta Esperanto de 
la tradukistino kaj la 
veterana esperantistino 
Zora Heide. Sudeta 
naskiĝis en Stara 
Ploščica ĉe Bjelovar 
kaj jam kiel lernejano 
malsaniĝis pro ftizo kiu 
malhelpis la literaturan 
evoluon de la tre 
talenta vilaĝa junulo. 
Lia frato Mato simile 
al Max Brod, amiko 
de la tuberkuloza 
verkisto Franz Kafka, savis la mansukripton per 
kiu la poeto volis paki pirojn! Mato estis la kolego 
de la patro de Zora, instruisto (kaj esperantisto) 
Vinceljak. Antaŭ multaj jaroj  la tiam junaĝa Zora 
Vinceljak promesis al la frato ke ŝi esperantigos la 
verkon de la frue mortinta instruisto Đuro Sudeta. 
Ŝi plenumis la promeson. Bjelovara esperantista 
societo eldonis la verkon okaze de sia jubilea 10a 
aranĝo Bjelovaraj sperantistoj al sia urbo. La 
tradukstilon poluris Lucija Borčić. Kompostis kaj 
prespretigis Josip Pleadin.

Jen la fantaziplena prozo pri la vilaĝa junulo 
Mor, kiu post la malfeliĉa amo kun Šu, la knabino 
el la kastelo, transformiĝos al lupoforma vampiro. 
Kun sia patro Mor vivas en la bieno de grandsinjoro, 
la patro de Šu. Kiam la grandbienulo maldungas lin, 
la patro de Mor mortas kaj Mor transformiĝas al 
la arbara estaĵo. Ŝu forveturas al Davos por kuraci 
sian ftizon kaj de tie ŝi neniam revenos. (Tie ŝi estus 
povunta renkonti lecionojn de Esperanto kiel tion 
atestas Thomas Mann en sia verko.)

Malofte en la kroata literaturo la naturo 
kaj precipe la arbaro tiom intense vivas kiel 
en la ĉapitroj de la malfeliĉa Đuro Sudeta. La 
fantaziplenan kaj sentoplenan titolpaĝon desegnis 
Tina Toplak Bažulić, la  juna parencino de Zora 
Heide. La tradukistino persone ĉeestis la feston de 
la librolanĉo en la biblioteko Petar Preradović en 
Bjelovar, la 24an de septembro 2022. Enkonduke 
Josip Pleadin parolis pri ŝia neimageble riĉa vivo: 
lernis Esperanton ĉe la zagrebaj fervojistoj,vivis 
en Danlando kun Esperanto kiel hejma lingvo kaj 
membris en Dana verkista asocio, translokiĝis al 
Svedio. Kiel emeritulino ŝi vivis en Rejkjaviko kaj 
en sia impona aĝo kontribuas al la tradukaj valoroj 
de la kroata kulturo.

         S. Štimec

Memore pri la  kampadejo 
“Esperantujo” en Primošten preparata 

filmeto

Ekfunkciis Kampadejo “Esperantujo” en 
Adriatiko.

Tio estis la titolo en Esperanto-Revuo por julio 
1961, kiu anoncis la fondon de la somerlibertempejo 
“Esperantujo”, en la idilia dalmatia urbeto Primošten 
inter la konataj marbordaj urboj Šibenik kaj Split. 
Split famis tiutempe en la internacia Esperanto-
Movado kiel la loko kie estis konstruita la pola 
ŝipo nomata Zamenhof  kaj de kie ĝi ekiris al sia 
unua vojaĝo. La kampadejo startis per la klopodoj 
de la aktivuloj ĉe la zagreba observatoria Esperanto 
– grupo helpe de Turista societo Primošten kaj 
sub aŭspicio de Jugoslavia Esperanto-Ligo. La 
aktivulojn ĉe la observatorio gvidis Gabrijel 
Divjanović, la ĉefa motoro de la observatorio, kiu 
iniciatis ke la gejunuloj verku la faman junularan 
verkon Tragedion en la universo, esperantigita de 
Ivo Rotkvić. Li famis pro sia eleganta esperanta 
stilo. La kroata verko  pri la tragedio en la universo, 
kiel imagis ĝin la gejunuloj, atingis neimageblan 
eldonkvanton de 50.000 ekzempleroj. 

La partoprenantoj por la kampadejo estis 
varbitaj per la revuo Homo kaj Kosmo kies 
redaktoro estis Gabrijel Divjanović. Li estis ankaŭ 
la ĉefmotoro kiu kun sia kolego el Primošten  
Marko Skorin iniciatis la fondon de la kampadejo.

 Dum la unua jaro post la ekfunkcio aliĝis 200 
personoj. Al la sukcesa varbado multe kontribuis la 
libreto Feliĉigaj ferioj kiun verkis docento de Popola 
Universitato en Vieno Hugo Kraus. Aktivuloj de 
Kroata Esperanto-Ligo (Emilija Lapenna, Josip 
Velebit, Oton Pancer, Lucija Borčić) gvidis 
multajn kursojn. En la internacia etoso lernantoj 
entuziasme lingve perfektiĝis.

Okaze de la jubileo de la kampadejo Kroata 
Esperanto-Ligo petis  nian veteranan esperantiston 
Damir Mikuličić, kiu staris ĉe la lulilo de tiu historia 
turismaĵo,  prezenti siajn memorojn pri la evento. 

La memoroj de 
Damir pri la fondo 
de la kampadejo 
s u r b e n d i g i s 
Branka Sacher. La 
elsendo nun estas 
muntata kaj oni 
povos spekti ĝin 
ĉe la jutuba kanalo 
EsperanTV de 
Kroata Esperanto-
Ligo.
   
  S. Š.
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Slovenaj gastoj donacis libron pri Alma. Fotis B.B. Bagola

 La 17a de 
septembro ĉi-jare 
estis speciala tago 
por mi. En tiu pluva 
sabato mi direktiĝis al 
Hrašćina kune kun la 
membrino de Kroata 
E s p e r a n t o - L i g o 
Teodora Kučinac kaj 
sinjorinoj Zdravka 
kaj Biserka. En 
tiu tago en Kurio 
Belošević okazis 
Internacia renkontiĝo 
de esperantlingvaj 
verkistoj kaj tradukistoj okaze de la deka 
datreveno de la fondiĝo de Esperanto societo 
„Trixini“ el Hrašćina. 

La feston plibeligis gastoj el Slovenio. 
Post la veturado, kiu daŭris duonhoron, ni venis 
al Hrašćina. La mastrino de la renkontiĝo 
Spomenka Štimec kaj membroj de Kroata 
Esperanto-Ligo kore bonvenigis nin. Tiam mi 
unuafoje ekkonis multajn el ili. 

Post la alveno de la gastoj el Slovenio la 
programo komenciĝis. Ĝin malfermis Neven 
Mrzlečki kun sia koncerto, kiu vere impresis 
min. Liaj esperantlingvaj rekantaĵoj de kroataj 
popularaj kaj popolkantoj pozitive surprizis 
min. Post la enkonduko sekvis la ĉefa parto 
de la renkontiĝo – la konversacio kun Tone 
Partljič. Dum la interparolo inter li kaj Božidar 
Brezinščak Bagola la aŭskultantoj povis ekscii 
pri multaj detaloj pri lia opuso kaj stato de lia 
verko en Slovenio. 

Je la fino de la programo ĉiuj partoprenantoj 
ekiris al la kelo de la kurio, kie la bankedo atendis 
ilin. Je interparolo ili daŭrigis interŝanĝi siajn 
impresojn pri la renkontiĝo. Fine de la tago mi 
revenis al Zagrebo pli riĉa por ankoraŭ unu 
sperto kaj multaj konatecoj. Mi kredas ke tio estis 
mia unua, sed espereble unu el miaj multnombraj 
estontaj Esperantaj-renkontiĝoj.    
   

     Filip Ivančić

Mia unua E-renkontiĝo

Kantoj el Meĝimurje 

La avinjo kukojn bakis 
(Mamica su štrukle pekli)
  
La avinjo kukojn bakis, min pri ĝi ne atentigis,
la avinjo kukojn bakis, min pri ĝi ne atentigis.
  
Kukoj aĉe brulrostiĝis, la avinjo ploremiĝis,
kukoj aĉe brulrostiĝis, la avinjo ploremiĝis.

   Esperantigis Neven Mrzlečki

Amon vi ne vendu 
(Ljubav se ne trži)
  
Amon vi ne vendu, nek pruntu nek mendu,
amon vi ne vendu, nek pruntu nek mendu;
Kiu ne scipovas ami vere, kore,
nepre ne pretendu.

Se troviĝas amo vera kaj sincera,
se troviĝas amo vera kaj sincera
ĝin el kor’ ne lavos, ĝin el kor’ ne lavos
akvo durivera.*

Amon ne disigos spion’ nek ĝendarmoj,
amon ne disigos spion’ nek ĝendarmoj, 
spion’ nek ĝendarmoj, spion’ nek ĝendarmoj, 
eĉ ne la moŝtuloj.

   Esperantigis Neven Mrzlečki

La printempo jam ekbrilas
(Protuletje se otpira)

La printempo jam ekbrilas,
mia koro sentrankvilas,
la printempo, aj, jam ekbrilas,
mia koro sentrankvilas.

Sentrankvilos ĝi, malkaros,
ĝis vin mia ne deklaros,
sentrankvilos, aj, ĝi, malkaros,
ĝis vin mia ne deklaros.

Floru rozo, violeto,
plukos vin la knabineto,
floru rozo, aj, violeto,
plukos vin la knabineto.

   Esperantigis Neven Mrzlečki

---------------
* Akvo durivera t.e. Mura kaj Drava

Poezio
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Surscene dum JER, Szombathely (HU), 1981.

Memorfotoj pri René Matoušek

Poeto, muzikisto, espe-
rantisto, aktoro, movadano. 
Naskiĝis en 1958 en 
Vukovar. Mortpafita en 
novembro 1991, post 
la forpelo el sia hejmo 
dum la Patrolanda milito. 
Nur post dek jaroj oni 
trovis la restaĵojn de lia 
korpo. Honore enterigita 
en Vukovar la 22an de 
novembro 2002.                        

                           S.Š.

  
  Fotis: Ivan Špoljarec - Štef

Studenta Aŭtuna Forumo (SAF), Miskolc (HU), 1982.

Ivan Flanjak, Borka Padrić kaj René. Solena kunsido de KEL, Zagreb, 1980.

Gordana, René, Saša kaj Kruno, JER, Tata (HU), 1980.

Studenta Aŭtuna Forumo (SAF), Miskolc (HU), 1982.

La 38a IJK, Leuven (BE), 1982.

25-datreveno de SEK, Zagreb, 1982.

Nevena kaj René, Miskolc (HU), 1982.
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Filip Ivančić. 
Fotis B.B. Bagola

La etoso dum la E-kurso gvidata de Đivo Pulitika en Vodnikova.
Fotis Mihaela Cik

Mia nomo estas FILIP 
IVANČIĆ. Mi vivas kaj laboras 
en Zagrebo kiel tradukisto, 
sed mi naskiĝis kaj kreskis en 
pitoreska vilaĝo nomata Ravna 
Gora, kiu troviĝas en la centra 
parto de Gorski kotar. Tie mi 
vizitis kaj finis la elementan 
lernejon. Neniu en mia familio 
okupiĝas pri Esperanto aŭ 
parolas ĝin. Mi estas la unua 
esperantisto en la familio. 

Mi bone memoras, ke mi 
unuafoje aŭdis pri Esperanto 
en la gimnazio – unu leciono en la lernolibro de la angla 
lingvo temis pri Esperanto. La unuan veran renkontiĝon 
kun Esperanto mi havis dum la dua studjaro de germani-
stiko. Tiam mi vizitis la kurson „Planlingvoj“ ĉe la pro-
fesoro Velimir Piškorec. 

Komence de ĉi tiu jaro mi faris la unuagradan kur-
son de Esperanto en KEL ĉe la instruisto Đivo Pulitika. 
Mi aliĝis al Kroata Esperanto-Ligo en aprilo de ĉi tiu jaro. 
Momente mi legas Esperantajn periodaĵojn en Interreto 
kaj virtuale korespondas kun mia amiko kaj samideano 
el Italio. Estontece mi volus publikigi artikolojn en Es-
perantaj gazetoj kaj traduki Esperantajn verkojn.  Mian 
artikolon pri maŝintradukado antaŭ nelonge akceptis la 
redaktoro de Monato en Antverpeno. Mi ĝojas pro tio.

Por mi, la plej bela travivaĵo pri Esperanto estas ĝia 
esenco. Ĝi estas kreita kiel internacia kaj neŭtrala lingvo, 
kiu servas por interkompreniĝo de la diverslingvaj homoj 
kaj sekurigas pacon kaj amikecon inter popoloj en la tuta 
mondo. Mi estas certa, ke Esperanto havas estontecon. 

     Filip Ivančić

Novaj esperantistoj

BRANKA SACHER ko-
men cis lerni Esperanton por konservi 
mensan sanon post la tertremo en 
Zagrebo dum la kvaranteno pro la 
epidemio de kovimo. 

Ŝi naskiĝis en Zagrebo en 
1969 kie ŝi studis pri la arthistorio 
kaj la muzeologio. Dum la milito 
en Kroatio ŝi laboris kiel asistanto 
de kostumografo en teatroj kaj en 
librovendejo, kaj edziĝis al zagreba poeto, kantverkisto 
kaj muzikisto Srĝan Sacher. Ili ofte vojaĝis kaj loĝis 
en aliaj urboj kaj landoj, ekzemple en Prago, Berlino, 
Portugalio kaj Bolivio, sed la plej ofte en Istrio.

Post kiam ŝi diplomiĝis ĉe la univerzitato, ŝi iris 
al Parizo por studi kuirarton. Reveninte al Zagrebo, 
ŝi laboris en malgranda vegana restoracio. Ŝi verkis tri 
librojn, Milenio-pasiono (Muka po mileniju) en 1999 , 
kuirlibron Tablo por duo (Stol za dvoje) en 2001, kaj 
Manĝeroj (Mrvice o hrani) en 2011.

Ĉi-tempe ŝi finverkas Novajn manĝerojn (Nove 
mrvice o hrani), esperantigas selekton el ambaŭ libroj, 
kaj faras muzikvideojn por kantoj de sia edzo. En 2020 
ŝi surbendigis muzikvideon por sia propra kanto Dankon 
por l’esper kiun ŝi verkis por la Zamenhof-tago. Ŝi 
perfektigas sian Esperanton per la lecionoj ĉe Duolingo 
kaj nun atingis sen interrompoj la 914an tagon de la 
instruado. 

        B.S.

Mi nomiĝas DRAGANA KOROV. En Zagrebo 
mi loĝas kaj laboras jam ok jarojn. Mi venas el malgranda 
slavonia urbo Županja. Mi estas juristino. Mi nun laboras 
en ministerio, sed mia deziro estas havi propran jur-
oficejon en la futuro. Mi komencis lerni Esperanton post 
la persvado de amiko. Kvankam pro rapida vivo-stilo mi 
ne havas tempon por lerni tiom kiom mi ŝatus, kun nia 
bona kaj pacienca instruisto Ĝivo tamen estas pli facile. 
Kial mi ŝatas Esperanton? Ĉar en si ĝi portas esperon, 
kaj esperi estas ĉiam bone.

Diverse

Ni firme kunlaboru
Ni afable komprenemu
Ni ofte kompatu
Ni foje kompromisu
pro nia lingvo de amikeco

 
      Marjorie Boulton

Unueco estas forto
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BERISLAV RUBČIĆ
(1950- 2022)

Berislav Rubčić naskiĝis 
la 4-an de februaro 1950 
en Đakovo. Li frekventis 
gimnazion en Bjelovar 
kaj diplomiĝis en la 
Elektroteknika fakultato de 
Zagrebo en 1973. Elstara 
bjelovara artfotisto, gajninto 
de la prestiĝa foto-premio Tošo Dabac en 2001. 
Membro de Foto-kino klubo Bjelovar (poste 
Iris), ĝia prezidanto ekde 1975. Membro de la 
Plenumkomitato de Foto-asocio de Kroatio (1976-
1986 kaj 1994-1998). Esperantisto ekde 1966, 
membro de la grupo Junaj ambasadoroj. Aktiva 
propagandisto de Esperanto inter lernejanoj. La 
unuajn internaciajn spertojn li akiris dum la IJK-oj 
en Münster (1974) kaj Tesaloniko (1976). Membro 
de la iniciata komitato por refondo de Bjelovara 
esperantista societo (2011), membro de la organiza 
komitato de la 9-a kongreso de kroatiaj esperantistoj 
(Bjelovar, 2010). Plurmandate membro de la Estraro 
de Bjelovara esperantista societo, inter 2014 kj 
2018 ĝia reprezentanto en la asembleo de Kroata 
Esperanto-Ligo. Membro de la organiza komitato 
de INTER-FEST (2016). Forpasis la 1-an de junio 
2022 en Bjelovar.   

      (J.P.)

Nekrologoj

MARIJA HORVATIĆ KAPELAC
(1955- 2022)

Ŝi naskiĝis la 27-an de aŭgusto 
1955 en Siščani (apud Čazma). 
Diplomita ekonomikisto. Ŝi 
diplomiĝis en la Ekonomia 
fakultato de Zagrebo, kaj laboris 
kiel profesoro en la Ekonomia 
mezlernejo en Bjelovar. Verkis 
sep ekonomiajn kaj librotenajn 
lernolibrojn por mezlernejanoj. 
Esperantistino ekde 1970. Dum 
sia studado ŝi estis membro de la 
Pedagogia sekcio de Studenta Esperanto-Klubo en 
Zagreb (1974-1978). Multflanke aktiva en Bjelovar 
en la 1980-aj jaroj. Aparte merita por la diskonigo de 
la Esperanto-movado en la tiama Komunumaro de 
Bjelovar (Zajednica općina Bjelovar). Reaktiviĝis 
iom antaŭ la refondiĝo de Bjelovara esperantista 
societo, sed pro la sanproblemoj ne povis intense 
aktivi. Ŝi forpasis la 4-an de junio 2022. La urba 
konsilantaro de Bjelovar atribuis al ŝi postmorte 
la Oran plakedon Girlando de Urbo Bjelovar por 
apartaj sukcesoj en la scienca kampo.  
      (J.P.)

VJEKOSLAV MORANKIĆ 
(1937 - 2022) 

Elstara kroata esperantisto 
Vjekoslav Morankić mortis en 
Rijeka la 9an de junio 2022. Li 
naskiĝis en Beograd la 18an de 
januaro 1936. Poste li translokiĝis 
al Bosnio kaj post la milito li kun 
la patrino revenis al Crikvenica.  
Li finis en Crikvenica la bazan 
lernejon. En 1950 li eniris la 
gimnazion en Zagrebo kaj post la 
abiturientiĝo li studis  ekonomion. 
Post la diplomiĝo li laboris kiel 
bankoficisto en Crikvenica kaj 
samloke en la hotelo Miramare. En 1964 li iris al Rijeka, 
estis financa direktoro de la hotelo Lišanj en Novi 
Vinodolski. Poste li laboris en la ŝipfarejo de Rijeka. 
Li postenis en la firmao DINA-petrokemija Rijeka 
kun la tasko konstrui petrolkemian industrion per la 
helpo de la usona firmao Dow Chemical. Li laboris en 
librotenista fako kaj ekde 1980 li estis financa direktoro 
en la naftkompanio INA- Petrokemija Omišalj ĝis sia 
frua emeritiĝo en 1991. Li gvidis dum siaj pensiulaj jaroj 
privatan entreprenom Moresko-Komercon.

Estinte poligloto, li regis la anglan, rusan, italan 
kaj germanan. Esperanton li ekkonis kiam li ekstudis 
ekonomion kaj al ĝi li fidelis dum la tuta vivo. Li kontribuis 
al la komencaj aktivecoj de Studenta Esperanto-Klubo 
fondita en 1957 kaj estis ties prezidanto dum du mandatoj. 
Li rolis en la unua teatraĵo de la estonta Drama grupo de 
Studenta Esperanto-Klubo “La internacia kiso”.

Sen lia agado ne estas imagebla Esperanto Societo 
en Rijeka, la plej malnova societo en Kroatio fondita 
en 1907. Por la societo li aĉetigis en 1979  la vilaon en 
Kostrena, nuntempe Hostelo Esperanto, ludonita al la 
skolta organizaĵo de Rijeka.

En Esperanto Societo Rijeka li iniciatis Esperantan 
Sportan Klubon kun la sekcioj mini-piedpilko, korbo-
pilko, ŝako, tabloteniso. Siajn samklubanojn li stimulis 
partopreni en la karnavalo de  Rijeka kiel la  aparta grupo 
“Pazdroc” (ĝis 2015).

Membro de la estraro de KEL de 1995 ĝis 2014, 
li estis ankaŭ la A-komitatano de Kroatio ĉe Universala 
Esperanto-Asocio.

Kun sia kolego Boris Di Costanzo li partoprenis 
en la diskutoj ĉe la Eŭropa Parlamento pri la uzado de 
Esperanto kiel oficiala lingvo de EU.

Dum lia agado Rijeka estis la gastiganto de  Eŭropa 
Esperanto-Kongreso. Plurfoje la societo gastigis Alp-
Adrian Konferencon.

La lasta granda evento kiun li organizis estis la 
festaranĝo okaze de la 110 jubileo de Esperanto en 
Rijeka en la jaro 2017.

 Vasthorizonte edukita kaj finance ege lerta, li helpis 
en 2003 aĉeti la nunan sidejon de Kroata Esperanto-Ligo en 
Zagrebo. Kiam la kroata akademiano Dalibor Brozović 
estis la prezidanto de Kroata Esperanto-Ligo, Morankić 
dum multaj jaroj estis lia viziriĉa vicprezidanto.

 Li kredis ke en la 21a jarcento Esperanto devas esti 
ne nur lingve sed ankaŭ ekonomie forta fenomeno.

 Lia tombo estas en Crikvenica.
                                             Alebić-Juretić / S. Štimec



 

Samuel Srĝan Sacher

:Branka marŝas surstrate kiel juna hundo:

al ĉiuj ŝi ridetas
ĉio altiras ŝin

montrofenestroj
dekoracioj-anoncoj-lampionoj
almozuloj

pri ĉio ŝi ĝojas

ŝi ĝojas pri la strato

mi marŝas kiel maljuna kato
de kaŝejo al kaŝejo
mi evitas-ĉirkaŭiras
laŭ sinkopo
kiel roto en atako
peziĝinta gerilano

kaj pri tio ni ĉiam kverelas

                 Esperantigis Branka Sacher       

 Surstrate (Strasbourg, 1983). Foto: Ivan Špoljarec - Štef

Samuel Srĝan Sacher (naskiĝis 1955 en Zagrebo) estas kroata poeto, komponisto, kantverkisto 
kaj rok-muzikisto. Li studis arkeologion kaj etnologion ĝis li decidis fari el muziko sian profesion. 
Li fondis rokbandojn “Haustor” (“Dompordo”), “Dee Dee Mellow”, “Vještice” (“Sorĉistinoj”) kaj 
“Sacher”, kaj verkis kaj komponis plurajn antologiajn kantojn kiel “Totalno drukčiji od drugih” 
(Tute malsamaj ol aliaj), “Treći svijet” (La tria mondo) kaj “Moja prva ljubav (Djevojke u ljetnim 
haljinama)” (Mia unua amo). Krom la rokmuzikon, li komponis multe da muziko por televido, filmo 
kaj teatro. Liaj poemoj estis publikigitaj en literaturaj revuoj, kaj en du poemaroj, “Kargokulto” 
(Kargo kult, 1997) kaj “Novaj poemoj” (Nove pjesme, 2013).                                           Fotis B.S.

:diras al mi amiko:

antaŭe viaj poemoj estis densaj
ke oni ne vidas tra la glaso

vino tempranillo kiel briko
aŭ inko de sepioj-polpoj

mi diras
mi scias
estas vere

hodiaŭ mi volas ke ili havu frukt-tigeton
kaj nemanĝeblan haŭton-ŝelon
kaj kernon

             

  


