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Dua premio: “Adiaŭo” de Amir Naor el Israelo
Tria premio: “Tri virinoj, tri destinoj” de Ewa Grochowska el Francio
Honora mencio: “Kristnaska nokto” de Paulo Sergio Viana el Brazilo
Honora mencio:  “La akacia parfumo” de Lenke Szász el Rumanio
Partoprenis 21 verkoj de 14 aŭtoroj el 10 landoj
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Unua premio: ne aljuĝita
Dua premio: ne aljuĝita
Tria premio: ne aljuĝita
Honora mencio: “La oka pordo” de Luiza Carol el Israelo
Partoprenis 3 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj

Eseo: 
Unua premio: ne aljuĝita
Dua premio: “Poezio en interreto – nova poezio?” de 
     Paulo Sergio Viana el Brazilo
Dua premio: “Morto… kaj vivo en Amherst, Masaĉuseco” de 
     Steven Brewer el Usono
Tria premio: ne aljuĝita
Partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj

Infanlibro de la jaro:
Eldonejo Grafokom, Kroatio, por “Padma, la eta dancistino”
Partoprenis 8 verkoj de 5 eldonejoj el 5 landoj.
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Suso Moinhos (Jesus Moinhos Pardavila)

Soneto de la lumturo

Jarmile banas urbon laktolume,
gvatante, por protekti de l’obskuro,
sur pint’ de promontoro la lumturo
per faskoj ĉiokovraj, taktozume.

La idoj de la lumo amblas brume
en la narkota helo de daturo;
en la vizaĝoj palas misaŭguro
de lumostri’ vundonta praharpune.

Sed preter la reflektoj sur mar-glaŭko,
trans terkonturoj kaj insul’ Marola
koŝmaraj marserpentoj ŝlimen migras.

Kaj kie nokt’ apertas kiel faŭko
droninte mi marfunde kuŝas sola
ĉe nigraj algoj, nigra roko, sablo nigra.

Noto: Marola estas insuleto en la buŝo de la golfeto de Corunha. Ĝi 
signas por maristoj la komencon de la sovaĝa, malferma oceano.
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Benoît Philippe

Olivero 
aŭ 

Pri sinmortiginto

tombeja vento resurektigas
revojn de paseo stompita
kiuj niajn vojojn spaliris

kiuj kondukis nin malproksimen
de tie kie vi infanis
de via vilaĝo aŭstera

kie ni gustumis kampovojojn
rubusojn kaj tritikokampojn
fojnstakojn kaj somerburaskojn

kie arĝentecis via strato
la fontano kie ni trinkis
kaj la ladboteloj por lakto

via trista rigardo perdiĝis
en sombra kaŝejo – per ŝnuro –
en fata tento de l’ abismo

“nigra kavaliro” vin delogis
forpeliĝis vi pasereske
kvankam vi apenaŭ forbekis
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Benoît Philippe

Fino de lernojaro

gajklame
forkuris la etuloj
ekvakas la klasĉambro
vaka kaj silenta kiel kaĝo
post kiam elflugis la birdetoj
disvoje
serĉante paradizon

kaj kiam distance
vanuis la voĉoj
atent-okulas la instruisto la vakon
kaj sulko de tristeco 
disklivas lian frunton

la lasta sunrebrilo
fordronis brunsfumate
kaj la nokto flusa invadas
adade zorgopele
la palan klasĉambron
kaj la koron ekabisman
de l’ oldulo
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Amir Naor

Adiaŭo

En la komenco estis la sono.
Malforta, obtuza, ĝuste ĉe la rando de aŭdado. Kvazaŭ de granda 

distanco ekatingis miajn orelojn la unuaj voĉoj, kiujn tiam mi ne 
komprenis. Aŭtohupo, bruo de aviadilo, pepado de birdoj, susur-
ado de peniko. Iom post iom la voĉoj fortiĝis kaj fariĝis klaraj kaj 
distingeblaj.

Poste estis la lumo.
Blindiga kaj brila. Komence mi povis nur distingi neklarajn om-

brojn, sed dum la tempo mi lernis koni ilin. Malrapide formiĝis antaŭ 
mi imagoj. Fenestro. Lampo malkovrita. Seĝo. Nekompleta bildo 
pendita nerekte sur la muro.

Kaj estas li.
Proksime al mi. Tuŝante-ne-tuŝante min. Neniam li rigardas min 

komplete, nur unu aŭ alian detalon aparte. Per senfina pacienco li 
kompletigas ĉiun haron sur mia kapo, ĉiun fadenon kaj faldon de 
mia ĉemizo. Provas atingi la ĝustan nuancon, ĝis li ricevas la celatan 
rezulton, kiu estas farita je lia kontento. Kaj la mondo fariĝas pli kaj 
pli klara. Jen mi ekflaras la farbojn, la fortan odoron de kafo, la etajn 
ŝvitajn gutojn sur lia frunto.

Neniu alia troviĝas en la ĉambro. La tutan tempon ni estas solaj. 
Li ne atentis, ke miaj scivolaj okuloj estas daŭre fiksitaj sur lia vizaĝo. 
Sur lia profunda koncentriĝo. Sur lia alta frunto. Sur lia neglekta 
vestaĵo. Sur liaj nudaj piedoj. Sur lia firma mano. Sur liaj okuloj, kiuj 
havas fajreron, kiun mi malsukcesas kompreni. Sur liaj nigraj kaj 
grandaj pupiloj. Kelkfoje, kiam lia rigardo preterpasas mian vizaĝon, 
mi vidas min mem speguliĝantan en liaj pupiloj. Figuro de virino.

Li evitas mian rigardon. Li entute ne atentis mian konstantan 
rektan rigardon. Li estas komplete ensorbita pri sia laboro. Korektas 
la lumludon en miaj haroj kaj miajn ruĝiĝantajn vangojn. Kiam li 
pentris la floron, kiun mi tenas, lia mano ektremis. Aŭ eble mi imagis 
tion? Plurfoje li ĉesigis abrupte sian laboron kaj komencis gapi ien 
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malantaŭ mi. Ĉu li memoras ion? Kaj per sama subito li rezignas pri 
siaj pensoj, revenante al mi, kvazaŭ nenio okazus.

Kaj tiam venis la tempo, kiam li ekstaris antaŭ mi, rigardante min 
la unuan kaj lastan fojon. Rigardis min, kiel tutecon, rekte en miajn 
okulojn, ne evitis mian rigardon. Mi vidis lian ekscitiĝon. Kvazaŭ 
eliĝis el li io, kion lia korpo ne povas plu enhavi. Dum momento mi 
ektimis, ke io okazis al li. Li alproksimiĝis al mi. Li estis tiel proksima, 
ke mi preskaŭ estis devigita fermi miajn okulojn. Li etendis siajn 
manojn kvazaŭ por brakumi min, kaj nur la maldika, obtuza laka 
tavolo apartiganta min disde la mondo sukcesis haltigi lin. Kaj per 
subita decido li retiriĝis kaj diris – kaj tiu estis la unua fojo, kiam 
mi aŭdis lian voĉon – “Tio estas! Nun mi povos forgesi!” Kaj li tiam 
turnis sin kaj forlasis la ĉambron, sen rigardi malantaŭen.

Kaj mi restis tie. Kaj mi eksciis, ke ĉio, kio estis, ne plu estos. Kaj mi 
eksciis, ke li neniam forgesos. Kaj mi eksciis, ke mi neniam forgesos. 
Kaj mi eksciis, ke nun kaj eterne mi portos mision.

Kaj mi ne eraris. Multo ŝanĝiĝis ekde tiam. Mi ne estas lia plu. Mi 
troviĝas nun en muzeo. Estas grandaj diferencoj. Ĉi tie oni jam ne 
tuŝas min. Male. Se okazas, ke iu alproksimiĝas al mi tro multe, aŭ 
eĉ provas tuŝi min, tuj elstaras gardisto vestita per hela uniformo kaj 
memorigas aŭtoritate ne tuŝi la ekspoziciaĵojn. Tio estas. Mi restos, 
kia mi estas.

Dum la tuta tago homoj preterpasas min. Ili rigardas min, kaj mi 
rigardas ilin. Samkiel estas multaj bildoj en la muzeo, tiel estas ankaŭ 
multaj homoj. Kaj preskaŭ ĉiuj preterpasas min rapide kun gapa 
rigardo kaj lacaj piedoj, kaj mi ne povas observi ilin bone. Sed ne ĉiuj 
estas tiaj. Iuj subite haltas antaŭ mi, kvazaŭ iliaj piedoj ne obeis plie. 
Ili restas antaŭ mi, kvazaŭ ili serĉas respondon en mi por demando, 
kiun mi ne konas. Kaj mi pensas, ke io okazas ene de ili, kvazaŭ iu 
procezo maturiĝanta interne dum longa tempo kulminas, kaj ironte 
de ĉi tie ili fariĝos aliaj.

Foje alvenas al mi tuta grupo da personoj, gvidata de iu, kiu 
komencas komprenigi min. Ke mi apartenas al tiu aŭ alia arta stilo, 
kaj ene al tiu aŭ alia arta fluo, kaj kompreneble estas evidenta la 
influo de tiu pentristo, kies portreton ni vidis antaŭe. Kaj bonvolu 
noti komponon kaj simetrion kaj falon de lumo. Komence tio sonis 
stranga al mi, tiom fora de la realaĵo. Poste mi alkutimiĝis. Kion mi 
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povus fari? Almenaŭ mi lernas multon de ĉi tiuj klarigoj. Mi lernis, 
kiu faris min, kaj ke mi estas lia unua grava bildo, kaj kiel mi nomiĝas 
en la mondo, kaj kie mi troviĝas. Multaj detaloj.

Foje alvenas iu junulo kaj sidas sur la benko antaŭ mi, tenante 
kajeron. Rigardas min iom, kaj desegnas ion. Rigardas min iom, kaj 
forviŝas ion. Kaj mi nur miris, ĉu lia pentraĵo fontas el mi, aŭ eble el 
li, aŭ eble el liaj instruistoj, aŭ eble el la kajero, aŭ eble el la krajono. 
Kiu scias?

Estas tiuj, kiuj revenadas denove kaj denove. Mi konas ilin, kaj 
ili konas min. Kaj ni rigardas unu la alian, kaj vidas tiujn novajn 
nekonatajn detalojn, neniam viditajn antaŭe.

Estas ankaŭ tiuj vizitantoj, kiuj fieras prezenti siajn konojn publike. 
Kaj ili diras, ĉiam tro laŭte, siajn opiniojn pri mi. Kaj ili klarigas, kion 
la pentristo intencas diri, kaj kie li sukcesis, kaj kie ne. Kaj mi aŭdas. 
Ĉu mi havas alternativon? Kaj mi nur tenas pli forte la floron kaj 
atendas pacience ĝis la fino.

Kaj iun tagon li alvenis. Mi ne rekonis lin. Li alvenis kun iu 
kunulino. Kaj mi kutimas ĉiam vidi lin sola. Mi aŭdis, kiel ŝiaj klakaj 
kalkanumoj kaj liaj silentaj paŝoj alproksimiĝis al mi. Iu rekonis lin 
kaj nomis lin eksplicite. Alie mi certe ne konus lin. Kiel alia fremda 
homo. Neta. Bele vestita. Surhavas ŝuojn. Liaj movoj estis mildaj kaj 
afablaj. Li rigardis min, sed per alia, nekonata rigardo. Kaj ŝi rigardis 
min senesprime kaj ridetis al li; rideto, kiun mi ne povis kompreni. 
Ili interflustris ion, kion mi ne aŭdis. Ili aspektis kiel multaj aliaj 
homoj. Nur kiam li forpaŝis, mi atentis, ke lia irmaniero restis la sama.

Sed kiam lin, iam koninte ĉiun trajton de lia vizaĝo, mi preskaŭ ne 
rekonis, jen kiam alvenis ŝi, kiun mi neniam vidis, mi rekonis ŝin tuj. 
Jam kiam ŝi nur eniris la halon, niaj rigardoj tuj renkontiĝis. Ŝi paliĝis, 
kaj turnis sin rekte al mi kvazaŭ hipnotizata. Ni staris vizaĝ-al-vizaĝe. 
Ŝi rigardis miajn nigrajn pupilojn, kiuj neniam palpebrumis, kaj mi 
vidas min mem – ŝin – en ŝiaj okuloj. Kaj subite ĉio malklariĝis. Ĉu 
estis larmo en ŝiaj okuloj? Aŭ eble en miaj?

Kaj mi eksciis, ke mia misio estis finita. Ekde hodiaŭ mi apartenas 
al la sopirantoj kaj la hezitantoj, al la fakuloj kaj la lernantoj, al la 
apatiaj kaj la lacegaj kaj eĉ al la kvazaŭ-saĝuloj.
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Ewa Grochowska

Tri virinoj — tri destinoj

1. Ruza destino

Rita estis virino, kies beleco neniun lasis indiferenta. Ankoraŭ nun 
ŝi povis legi tion en la rigardoj admiraj de la pasantoj sed ŝi rifuzis 
agnoski tion. Ŝi vidis sin maljuna kaj malbela. Tagon post tago la 
ĉambra spegulo rivelis al ŝi novajn skrapvundetojn de la tempo: la 
sulkojn pli kaj pli videblajn, la haŭton sentonian, falantan. Rita tute 
ne plaĉis al si mem, sed praktikis tiun ĉiutagan inspektadon kiel riton.

 Krome, de la morto de Vincento ŝia mondo iĝis hida. La infanoj 
de ŝia kunulo reprenis la apartamenton, do ŝi devis forlasi la kvietan, 
verdozan kvartalon. Malgrandaj ŝparaĵoj kaj maldika pensio ne sufiĉis 
por aĉeti iun ajn loĝejon. Rezignacia, ŝi akceptis malnovan pordistejon 
sur teretaĝo, kies malfreŝaj muroj de longe ne estis re farbitaj. Matene 
la sunradioj penetris en la ĉambron, sed en la frua post tagmezo oni 
jam bezonis lumigi la lampojn. Rita ne plu daŭrigis la rilatojn kun la 
malnovaj koleginoj por ne devi inviti ilin hejmen. Ŝi tre malofte eliris 
kaj malkuraĝigis ĉiujn najbarojn ignorante iliajn salu tojn.

La nova ĉirkaŭaĵo angorigis ŝin profunde. La hundpropriet-
uloj promenigis siajn bestojn ĝuste antaŭ la ĉambra fenestro. La akraj 
infankrioj, la surdigaj graŭloj de la mopedoj persekutis ŝin ĝis la 
kuirejo, situanta aliflanke de la domo, kie ŝi provis legi. Sen ebleco 
koncentriĝi, sen unu momento trankvila, senpova kontraŭ la eksteraj 
bruoj, ŝi ploris silente.  Ŝi ne plu eltenis sian vivon senigitan je beleco 
kaj senco.

Rita ne plu havis familion, tamen post Kristnasko, tre suprizita, ŝi 
ricevis leteron el maljunulejo. La direktoro skribis al ŝi je la nomo de 
unu rezidantino, Berta Kondijak, multe suferanta. “Berta deziras vidi 
min?” miris Rita, ĉar tiun ĉi onklinon ŝi ne vidis de dudek jaroj. 

Spite al la urĝeco, Rita telefonis por informiĝi pri la sano de la 
onklino unu monaton poste. Oni informis ŝin, ke Berta jam forpasis. 
Paketo adresita de la mortintino al Rita estos sendita per poŝto. Dum 
kelkaj tagoj Rita revis pri neatendita heredaĵo. Bedaŭrinde! La paketo 
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entenis nur flaviĝintajn leterojn kaj objekton ĉirkaŭvolvitan de 
senkolora ŝtofo. Sur la aldonita papero Rita deĉifris kelkajn vortojn, 
skribaĉitajn de tremanta mano: “Mi ne kuraĝis fari tion.”

Konsternita, ŝi devolvis la ĉifonon. Ŝi ekvidis malgrandan revol-
veron kaj samtempe  unu kuglo falis surplanken. Subite, pro emoci-
ego, ŝi ploregis. “Jen mesaĝo, jen palpebrumo de mia destino, kiu 
alportas la respondon al mia turmenta stato! Jen mia liberigo! Se mi 
volas fini mian neelteneblan vivon, sufiĉas premi ellasilon”.

De kiam ŝi faris sian decidon, Rita trejniĝas por la fatala gesto. 
Starante antaŭ spegulo, ŝi metas la revolveron kontraŭ sian tempion. 
De tempo al tempo ŝi ŝanĝas la pozicion por pli bone regi sian manon. 
Samtempe ŝi vidas denove siajn difektojn. Iun tagon ŝi konstatas, ke 
ŝiaj haroj estas tro longaj. Oni devas tondi ilin, ampleksigi kaj liberigi 
la frunton. Do, la unuan fojon de du jaroj ŝi vizitis frizosalonon. Ŝi eĉ 
akceptis ŝanĝigi la koloron. Evidente, sur rufaj haroj sangaj makuloj 
ne estos tre videblaj. La sekvan tagon ŝi malkovris en la spegulo 
virinon kun fajroruĝa hararo, kies vizaĝo okulfrapis per sia paleco. 
Rita rekutimiĝis ŝminki sin. “Kial simili fantomon en la plej grava 
momento de mia ekzisto?” 

Proksime de Pasko ideoj preskaŭ mistikaj trakuris ŝian menson, al-
portante al ŝi serenecon. Ŝi imagis sian vivon post la morto, ekflugon 
de sia animo al la ĉielo, eternan feliĉon. La bezono plenumi sian finan 
deziron iĝis pli kaj pli urĝa. Fermita en sia universo, ŝi nenion sentis 
de la ekstera realo. La tagoj plilongiĝis, kaj oni jam vidis ĉiujn signojn 
de la alveno de la printempo. Unuaj lekantetoj aperis sur gazonoj. 
La forsitio gajigis la korton per sia sunflaveco. Du pigoj portantaj 
herberojn en siaj bekoj iris kaj reiris senĉese al la kupreso, kie ili 
konstruis neston.

Kiam ŝi fine eliris aĉeti provianton, Rita miris rigardante la eks-
plodon de la vekiĝinta naturo. Kapturna pro la odoroj de la plantoj kaj 
tero humida, ŝi ŝanĝis sian kutiman vojon por trapasi la parkon. Kun 
haroj iomete dishirtigitaj de milda vento, ŝi antaŭeniris malrapide, 
rigardande la arbojn fierajn pro siaj novaj verdaj folioj. La birdoj pepis 
freneze, kaj sur banko sin kunpremis du amantoj. Reirante, ŝi aĉetis 
bukedeton de jonkviloj kaj revenis hejmen pli decidema ol iam ajn. La 
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tago, kiun ŝi atendis, alvenis. Kelkaj sunradioj malfruiĝis sur la muroj 
de ŝia loĝejo, alportante printempan gajecon. Ŝi estis kvieta; eĉ la krioj 
de la infanoj, kiuj ludis per pilko, ne ĝenis ŝin.

Ŝi vestis sin per bela, verda robo, kiun ŝi ne surmetis antaŭlonge, 
staris antaŭ la spegulo kaj prenis la milfoje ripetitan pozicion. Mal-
streĉa, preskaŭ feliĉa, ŝi kuŝigis la manon sur la malgrandan, nun 
bone konatan objekton, iomete karesis ĝin. Poste, certe kaj precize, ŝi 
levis la brakon. Ŝi estis nekonfuzebla malgraŭ la eksteraj bruoj, kiuj 
invadis la domon. Kun la palpebroj duonfermitaj, ŝi metis la fingron 
sur la ellasilon. En la sama momento bruo de frakasita vitro tremigis 
ŝian manon; la ekpafita kuglo, deviigita, nur tanĝis ŝian frunton.

Rita malfermis la okulojn. Inter vitraj pecoj disĵetitaj surplanken 
pilko ruliĝis ĝis ŝiaj piedoj. 

- Ho, ne! ekkriis furioze Rita. Ankoraŭ tiuj ĉi bubaĉoj, tiuj kri-
emuloj, kiuj turmentadis min ĉiutage. 

Ŝi sin klinis tra la fenestro, kun la vizaĝo ruĝa pro la kolero:
–  Vi ludas ĉi tie lastan fojon! Ĉu vi aŭdas min? Lastan fojon!
Okazis momento de silento. La tri knaboj, teruritaj, ne kuraĝis 

moviĝi. Finfine, la plejaĝa eniris unupaŝe kun timo en la okuloj. 
– Sinjorino, ne pafu! Ni pardonpetas. Ni ne intencis rompi la 

vitron. Ni ludos aliloke.              
Rita ne fidis siajn orelojn: “Ne pafu? Pri kio parolas la knaboj? Kia 

imago!”
Ŝi restariĝis por iri en la ĉambron, kaj subite ŝi komprenis: en sia 

levita kaj minacanta mano ŝi ankoraŭ tenis la revolveron.
Tiam Rita plengorĝe eksplodis per unu el tiuj ridoj, kiuj finiĝas 

nur per bonfaraj, liberigaj larmoj.

2. La sorto de Viola

Skribi… skribi... skribadi… Ne gravas la temo, la stilo. Skribaĉi 
vortojn sur sia agendo, sia paper-bloko, paĝo eltirita el malnova 
kajero, papertuko. Kovri senfine la foliojn per nelegeblaj hieroglifoj, 
trastreki, korekti, sed neniam fini sian skribadon. Komenci kaj baldaŭ 
delasi la intrigon de siaj noveloj, skribi kelkajn liniojn por respondi al 
la amikoj kaj kaŝi nefinitajn leterojn en tirkeston.
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Gravas al Viola nur senti sian manon armitan per globkrajono, 
samkiel okazis la duan de Aprilo en la nokto, kiun ŝi senĉese re-
projekcias sur la ekranon de sia memoro. De tiu dato Viola abomenas 
la odoron de la vekiĝanta tero, la prunarbojn ornamitajn de blankaj 
floroj, la gajajn birdpepadojn, la ridojn de biciklantaj infanoj. Instigita 
de ĉiuj signoj de la nova sezono, ŝi repuŝas la deziron forflugi sur iun 
dezertan insulon. Matene, post kiam ŝi rapide kaj senplezure englutis 
laktokafon, ŝi devigas sin trairi la urban parkon. Vespere ŝi haste 
for lasas la laborejon por izoli sin hejme. Sen atendi la malaperon de 
la lastaj sunradioj, ŝi fermas la ŝutrojn, buliĝas en eluzita fotelo, kaj, 
ŝirmita kontraŭ la eksteraj bruoj, ŝi aŭskultas violonkoncerton, sam-
tempe legas, fojfoje substrekas per krajono kelkajn vortojn. Bedaŭr-
inde, pro neeltenebla kapdoloro, ŝi ne sukcesas koncentriĝi. Ŝiaj 
okuloj ofte nebuliĝas. La dufoje legataj frazoj perdas sian sencon. 
Eĉ la muziko iĝas oreldoloriga kakofonio. Rezignacie, ŝi glitas sub 
la litkovrilon sen trovi ripozmomenton, ĉar ŝi ja scias, ke la sama 
koŝmaro hantos ŝin.

Denove ŝi vojaĝas per nokta trajno, denove ŝi revidas la teruran 
scenon. Sola en kupeo, kuŝe en vagonliteto, ŝi prenis notlibreton por 
verki poemon dediĉotan al sia koramiko Arturo. Serĉante la rimojn, 
mergiĝinte en sia kreado, ŝi forgesis ŝlosi la pordon. La subita eniro 
de du entrudiĝantoj surprizis ŝin. Odoro de nedigestitaj vino kaj 
fritaĵoj plenigis la kupeon. La frenezigitaj okuloj de Viola alvokis 
helpon, sed neniu krio eskapis el ŝia buŝo, perforte fermita de la mano 
de unu el la agresantoj, dum la alia firme tenis ŝiajn brakojn.  Koste de 
grandega, preskaŭ nehoma strebo, ŝi sukcesis liberigi unu manon kaj 
enprofundigis la globkrajonon en la okulon de sia atakanto. Magra 
defendo! Viola, svenigita de forta ĉekapa frapo, rekonsciiĝis nur 
antaŭ la stacidomo de sia urbo. Skuita de frostotremoj, kun vizaĝo 
livida, korpo dolora, suroj kontuzbluaj, ŝi eltrajniĝis malfacile kaj 
timeme iris hejmen.

Humiligita, malpurigita, hontema, senpove ribelema, Viola per-
dis la guston al la vivo. Dum multaj semajnoj ŝi iris eksteren nur 
frumatene por aĉeti kelkajn nutraĵojn. Ŝi neniun renkontis, ne res-
pondis al telefonalvokoj. Ŝi dormis malmulte pro la timo revidi la  
trajnajn fantomojn. Ŝi malfortiĝis, kiel muŝo kaptita en aranea reto. Ŝi 
tanĝis la frenezecon.
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Ho Dio! Kial tia abomena sorto trafis ŝin?  “Virino perfortita, mi 
estas virino perfortita de du perversuloj, kiujn oni nomas Homoj.” 
Finfine la frazon milfoje repensitan ŝi enskribis majuskle en sian 
taglibron. Tio, parte, liberigis ŝin el la humiliga ŝarĝo. Tamen, nenio 
estos kiel antaŭe. Viola forĵetis la dekoltitan robon, kiun ŝi portis 
dum la vojaĝo, rompis la rilaton kun Arturo, ĉesis studi literaturon 
kaj trovis laboron en librejo. Kaŝmaskita malantaŭ profesia rideto de 
librovendistino, ŝi nenion montras. Neniu povus diveni iom ajn el ŝia 
tragika aventuro. Ŝi nur bezonas ĉiam teni la globkrajonon por skribi; 
skribi por plu vivi.

3. Renaskiĝo

Mi ne plu havis fortojn. La eventoj el mia adoleskanteco, kiujn mi 
honte kaŝis, perturbis pli kaj pli miajn noktojn. Ili ĵetis min en 
nekonatajn abismojn kaj damaĝis mian sanon. Mi luktis kontraŭ 
koŝ  maroj, kontraŭ mia pasinteco. Malgraŭ psika kuracado, kiun mi 
komencis antaŭ du jaroj, la bildoj obscenaj persistis senĉese. Neniu 
spongo povus forviŝi la hontajn spurojn lasitajn sur mia haŭto. 
Mi revidis min nuda, alpinglita al mia lito per lia tutpova rigardo, 
korŝirata inter plezuro kaj abomeno, dum li karesis min per mola 
razpeniko. Liaj paroloj konfuzis min profunde. Mi denove aŭdis lian 
persvadan voĉon: “Nomu min Karulo. Tio estos nia ludo, nia sekreta 
ludo”. Miajn larmojn delonge mi ne ellasis, do mi ne povis liberigi 
min. Mi ŝajne atingis nekuraceblan melankolion.

Neatendite, iun matenon post sendorma nokto, aperis en mia 
turmentata menso memoraĵo pri mia infanaĝo. Mi iam vidis en cirko 
programeron, kiu terurigis min. Apogante la dorson kontraŭ ligna 
tabulo, bela brunulino submetiĝis al pluvo de tranĉiloj. La klingoj 
plantiĝis ĉirkaŭ ŝia korpo ne vundante ŝin, tamen mi observis la 
scenon timeme, senplezure, kaj atendis senpacience la finon de tiu 
dubinda atrakcio. Bedaŭrinde, la tranĉilĵetisto deziris ankoraŭ mirigi 
la ĉeestantojn. Li metis sur la kapon de sia partnerino pomon, prenis 
pafarkon, retropaŝis je kelkaj metroj kaj pretigis sin por pafi la sagon. 
La etoso iĝis peza. Oni sentis la emocion de la spektantoj. Miaj manoj 
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humidiĝis. La arkisto sukcesis sian pafon, la sago enprofundiĝis en la 
frukton. La du artistoj kliniĝis, dum la spektantaro admire aplaŭdis. 

Subite, miaj revoj ŝanĝiĝis. Mi ne plu estis la viktimo, mi preparis 
la revanĉon. Mi imagis min kiel arkpafiston ; tamen mia sago celis 
ne la pomon, sed la aĉan kreitaĵon, kies vizaĝo estis misformita de 
perversa ridgrimaco. Tiu vizaĝo estis tiu de Karulo. La nerezistebla 
deziro mortigi lin maturiĝis en mia kapo kaj fortigis min. Post ioma 
tempo mi imagis alian scenaron, en kiu mi ne uzas tranĉilon aŭ arkon. 
Mia deziro estis ne nur atingi la celon, sed ankaŭ detrui ĝin perforte.

Dum mia kuracado, provante esprimiĝi per aliaj rimedoj ol 
la parolo, mi malkovris, ke nur la pentrado alportas al mi ioman 
kvietecon. Jes, mi retrovis lumeton de espero por renaskiĝi, por 
liberigi min de la pasintaj angoroj!

Sentema nek al la verda koloro de novaj folioj, nek al la ĉerizarboj 
kovritaj de rozaj floroj, nek al la printempa eksplodo de la vekiĝinta 
naturo, mi enfermiĝis ĉiutage en ateliero por prepari mian unuan 
ekspozicion. Pretekstante tiun eventon, mi mobilizis mian kreivecon 
kaj mian talenton por antaŭvidi ĉiujn detalojn de la planita mortigo, 
kiu estos, mi forte kredis tion, la ĉefverko en mia vivo. 

Samtempe sekreta monologo akompanis mian laboron. Mi perme-
sis al neniu transpasi la limon de la korto de miaj obskuraj pensoj: “Mi 
ne plendos pri vi ĉe la tribunalo. Longaj jaroj en malliberejo ne sufiĉos 
por tia perversulo, kiu neniam pentis. Vivo en karcero estus bagatelo 
kompare al viaj ripetitaj krimoj. Mi decidis puni vin alimaniere. Mi 
revas vidi vin mortonta antaŭ miaj okuloj. Vi estas por mi la plej 
abomena estulo en la mondo. Mi mortigos vin laŭ mia maniero, kun 
armilo elektita de mi. Finita la periodo de via ĉiupova influo sur mi!”

La sceno, plurfoje ripetata mense, vagis antaŭ mi kiel viva, kolora 
bildo, en kiu dominis ruĝo, la ruĝo de lia sango sur la blanka fono de 
mia senkulpo. De tempo al tempo la tono de mia penskurado fariĝis 
malpli agresiva pro kelkaj kortuŝaj memoroj pri agrabla epoko, kiam 
li ankoraŭ donis al mi decan amon: “Kiam mi estis knabino, mi ŝatis 
rigardi kun vi Patron Kristnasko kaj rangiferojn meze de abioj en la 
montrofenestro de granda novjorka vendejo, mi ŝatis gliti en la sketejo 
de Centro de Rockefeller, mi ŝatis…” Mi ĉesis revadi kaj rapidege 
revenis al la ĉefaĵo, al mia bezono venĝi min. “Ne! Senkompata mi 



20

devas esti ! Mia malamo estas kiraso sufiĉe solida por protekti min 
kontraŭ svarmo de mildaj memoroj. Fino de la parolminacoj! Baldaŭ 
mi agos reale. Via korpo elpuŝos la abomenaĵojn, tiel bone maskitajn 
de fiera aspekto de puritana aristokrato. Mi ĝuos vian morton, kiel vi 
ĝuis mian naivecon. Mi faros per ĝi grandan spektaklon. Mi invitos 
amikojn, artistojn, ĵurnalistojn. Oni parolos pri mi, la aŭtoro de tiu ĉi 
buĉado, en gazetoj ; mi iĝos famkonata.”

*    *    *

En tago de pentraĵ-ekspozicio sur la tereno, kie oni estis instalinta 
blankajn panelojn, homoj amasiĝis. La loko bone konvenas por mia 
krimo. Lia ombro, apenaŭ videbla, sed tiel reala por mi ŝvebas antaŭ 
la unua panelo. Li ne suspektas, kio atendas lin. Mi surmetas vestaĵon 
similan al laborista kombineo. Mi staras je la bona distanco. Mi levas 
la karabenon. La kuglo ekflugas. Fulmrapida penso trakuras mian 
menson: “Krevu, fiulo! Jen tio, kion vi meritas nome de Niki*.” Lia 
kapo eksplodas. Mi ĝojegas. Nun mi mense celas la koron de la 
monstro, kaj mi pafas, ankoraŭ kaj ankoraŭ pafas, ĝis kiam mia patro 
iĝis la paletro de multkoloraj makuloj. 

La pentraĵo estas belega. La homamaso, impresata, aplaŭdas.

*Aludo al Niki de Saint Phalle, franca pentristino kaj skulptistino. En 
1961 ŝi iĝis internacie fama dank’ al la pentraĵoj “Pafoj”. Ŝi inventis novan 
artistan metodon: oni pafis al farbujoj fiksitaj sur paneloj ; la farbo ŝprucis 
sur la tolon kreante pentraĵon.
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Paulo Sergio Viana

Kristnaska nokto   

Estis tempo, kiam mi opiniis – malsaĝulo –, ke Kristnaska nokto 
pas ig ita en hospitalo estas la kremo de melankolio. Tute ne. Eble ĝi 
povus esti ia revelacio. Aŭskultu min.

Mi elektis deĵori en hospitalo tiun nokton. Estis Kristnasko, kaj mi 
decidis donaci tiun surprizon al mia amika kolego: Iru festi, feliĉa, mi 
restos sur via loko! Li rigardis min mirigita kaj ne riskis demandi la 
motivon. Kaj mi ne dirus ĝin. Li apenaŭ povus scii, ke li faras al mi 
komplezon. Kiam alvenis la horo, jen li foriris, serĉe de sonoriloj kaj 
steloj el la ŝaŭmvino elektita por tiu okazo. Miaflanke, mi surmetis 
mian blankan kitelon, alprenis mian maldormemon, metis ĉirkaŭ la 
kolon la stetoskopon de miaj duboj kaj envenis la hospitalan nokton, 
kiel nokta birdo.

En la koridoroj estis strange neŭtrala atmosfero, rifuzanta ian 
ajn sentimentalecon. Mi trairis la kvar etaĝojn per malrapidaj paŝoj, 
kaj tio estis kvazaŭ ia indiferenta esoterismo. En la unua mi aŭdis 
la voĉon de mia edzino, dirantan, ke mi jam ne estas la sama viro. 
Mi devis konsenti: mi neniam estis la sama. Kaj tia konsento faris 
ŝin eĉ pli furioza. Ni de kelkaj tagoj kverelis pro banalaj kaŭzoj. 
Televidprogramo, vestoj disĵetitaj tra la domo, longaj silentoj antaŭ 
noktoj de aĉa dormado. Premsonĝoj. La fekaĵoj de la hundo, la iro al 
kinejo, kiun mi rifuzis, la troa bierumado. La malagrabla polvo de 
banalaj malpacetoj. Kaj akraj interparoloj, interrompitaj per ia tranĉa 
ironiaĵo. Nenio tranĉas pli efike ol sarkasmo.

En la dua etaĝo sonis al mi la krio de tiu virino, kiun mi iam 
solene nomis kunulino. Ŝi diradis, ke nomi ŝin kunulino estis la 
diraĵo plej proksima al amdeklaro, kiun mi iam faris. Eraro. Amon 
oni ne deklaras, eĉ se nerekte. Ĝi estis nur propono pri kundividado, 
postvivado kiel paro, supozeble pli farebla ol postvivado kiel solulo. 
Kio estas amo? Antaŭ kelkaj tagoj ŝi kriis, kaj tio estis anonco pri ŝia 
limo. Mi eksilentis, mi tuj perceptis, ke tio estas ŝia limo. Kaj eĉ tiel 
mi ne kompatis, mi estis anestezita, daltonisma, surda kaj dormema. 
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Granda monstro sovaĝa. (Ĉi tie, en la dua etaĝo de mia remaĉado, 
flegistino petis, ke mi atentu pri kompatindulo, kiu ĝemadis pro koliko; 
mi eniris la ĉambron, diris kelkajn vortojn, preskribis medikamenton, 
la viro kvietiĝis, pli pro la vortoj ol pro la medikamento; mizero.)

En la tria etaĝo alvenis al mi la fantomo de ĵaluzo. La plej fia 
ĵaluzo, la silenta, la pacienca ronĝulo, kiu atingas la medolon de ostoj, 
la kernon de ligno, la plumba ĵaluzo, kiu iom post iom toksas, insida, 
degenera. Ne eblas batali kontraŭ teroristo, kiu atakas siajn viktimojn 
eksplodigante sin mem. Ĵaluzo estas ia bombhomo, ia  fundamentisto 
blinda fronte al amrilatoj. Mi koleras pri ĵaluzo, putra frukto, maligna 
drogaĉo, malpuraĉa halucinaĵo, maldeca ŝerco. 

 (La viro kun koliko vomis. Mi revenis en la duan etaĝon. Unu 
plian injekton, kelkajn pliajn vortojn. Mi eliris el la ĉambro kun 
malsaneca penso: ankaŭ mi bezonas vomi. Se mi sukcesus, mi sentus 
malpeziĝon. Mi ne petus injekton. Tri aŭ kvar benataj vomoj.)

En la kvara kaj plej alta etaĝo en la hospitalo mi pretis remaĉi nian 
unuan kverelon, de kiam ni geedziĝis. Mi penis memori la kaŭzon, 
vane. Ne gravas la kaŭzo. Gravas, ke la muziko estis netolereble 
disonanca. Sentonala, misagorda. Ŝi rigardis min mire, eksciante, ke 
ŝi edziniĝis al akrigisto de tranĉiloj. Kaj mi ĝuis la plezuron montri 
mian kapablon esti kruela, sub masko de viktimo. Pura veneno. Ŝi 
redonis la fiaĵon per vinagra mencio pri malnova koramiko, antikva 
amo ne tute finita, potenca mito, nekonfeseblaj rememoroj. Mi tordiĝis 
je spasmoj. Tiam mi decidis: mi pasigos la Kristnaskan nokton en la 
hospitalo. Premegita de tiom da infaneca sinteno, mi venis. Jen mi 
staras ĉi tie, en ĉi tiu kvara etaĝo de miaj pekoj.

Tiam vokis min voĉo praa kiel cedro, kiel flugilbatoj, kiel paŝoj 
de ermito. Ĝi estis raŭka voĉo, kiu kantetis kanzonon, en unu el  la 
ĉambroj. Iu kantetis, en hospitala ĉambro, je tiu horo! Mi scivolis kaj 
envenis, kun la aŭtoritateco de mia blanka kitelo.

“Doktoro!...”
Tio estis kalva maljunulo kun sulkoplena haŭto, eta, seka, 

senkoloraj okuloj kaj makulita haŭto. Mi alproksimiĝis, mire. Kiu 
kantas, en Kristnaska nokto, kiam ĉiuj malsanuloj en la mondo kuŝas 
kvietaj?
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 “Rigardu, doktoro... mian maljunulinon... mi volus scii, ĉu ŝi 
postvivos ĉi tiun nokton... ĉu vi povus tion diri al mi?” La maljunulino 
estis tiel maljuna kiel li. Ŝi spiregadis, kun iom falintaj palpebroj, 
senutilaj je rigardado jam nenion vidanta. Pala, elĉerpita, lasita sur 
lito tro granda por tiom eta korpo. Nenia reflekso, nenia reago, ŝi 
ŝajnis ŝvebi for de tie. Ŝrumpinta, glueca haŭto. Ŝi ne vivis, ŝi agoniis.

“Malfacile diri, amiko. Vi scias, ŝi tre malsanas. Eble kelkajn 
horojn.”

“Mi volus, ke ŝi postvivus ankoraŭ ĉi tiun nokton, doktoro.”
“?”
“Ĝi estis promeso, kiun mi faris al ŝi...”
“Promeso?” 
 “Mi rakontos al vi. Ni ekkonis unu la alian antaŭ precize sesdek 

jaroj, en kristnaska nokto. Ŝi estis belega, en korala silka robo. Mi  
proponis al ŝi blankan vinon, kiun ni drinkis, ravitaj. Ŝi demandis, 
ĉu mi akceptos improvizan donacon. Mi jesis, kaj ŝi kantetis arion 
de Verdi, per voĉo plej dolĉa, kian mi neniam plu aŭdis. Poste ŝi 
ridete diris, ke ŝi volas reciprokan donacon. Mia donaco estis solena 
promeso, ke ni pasigos la proksimajn sesdek Kristnaskojn kune, 
trinkante blankan vinon kaj kantetante tiun arion. Ŝi akceptis, kaj 
tiel estis. Grandega amo, doktoro. Ŝi plu estis dolĉa, dum ĉiuj tiuj 
jaroj. Nia domo estis ĉiam koralkolora. Ni havis hundojn, ni trinkis 
teon, ni aŭskultis muzikon, ni interŝanĝis sennombrajn vortojn kaj 
silentojn, ni surpaŝis kune la trotuarojn de nia kvartalo. Ŝi amis supon 
el asparagoj en vintraj vesperoj. Kaj ŝi neniam ŝanĝis la jasmenan 
parfumon, kiu akompanadis ŝian malpezan iradon tra nia hejmo. Ŝi 
havis magiaĵon, nian magiaĵon: kiam mi alvenis hejmen en malbona 
humoro, ŝi surmetis la montrofingron sur mian frunton kaj kantetis 
nian arion. Al ŝi ne plaĉis dolĉaĵo el oranĝoj. Fojfoje, sen ia motivo, 
ŝi deklamis popolversetojn. Kaj ŝi ŝategis proverbojn, aparte kiam ili 
estis tute senkongruaj kun la okazo. Ŝia preferata estis ĉi tiu, kiun ŝi 
ripetadis ĉiam kun petola rideto: ‘Tiom ofte iras la poto al la fonto, 
ke iun tagon ĝi rompiĝos’. Ŝi dormis en noktoĉemizoj ornamitaj per 
floretoj. Mi vidis ŝin plori nur unu fojon, en nia tuta vivo: kiam ŝi 
aŭdis, unuafoje, la tintadon de muzikskatoleto, kiun mi donacis al 
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ŝi, antaŭ multaj datrevenoj. Hodiaŭ ni kompletigas nian sesdekan 
Kristnaskon, doktoro. Ĉu ŝi postvivos ĉi tiun nokton?...”

 “Certe, amiko, certe.”
Mi alvokis la flegistinon, aldonis al la preskribo unu plian botele-

ton da serumo kaj kelkajn milimetrojn da oksigeno. Kaj mi pensis 
en mi mem, ke se ekzistas anĝelo protektanta romantikulojn, tiam 
li certe ne permesos, ke tiu maljunulino forpasu antaŭ la mateniĝo.

Je la unua taglumo, mi revenis en tiun ĉambron. La viro kantetis 
lastfoje sian arion. Post kelkaj minutoj, li eksilentis sen eĉ unu larmo, 
preskaŭ feliĉa. Miaflanke, mi konvinkiĝis, de tiu tago, ke efektive 
ekzistas anĝelo protektanta romantikulojn.

Finiĝis la deĵoro, mi revenis hejmen kaj unuafoje ĉirkaŭbrakis 
mian edzinon.
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Lenke Szász

 La akacia parfumo

La vidvino trovis sin en granda urbo, kun nekonataj loĝantoj. Tre 
multaj homoj, eĉ tro multaj por ŝi, kiu naskiĝis kaj vivis en vilaĝo, en 
alia lando. Ĉi tie ĉiuj estas nekonataj, kaj ĉiuj rapidas ien. Oni ne havas 
tempon por babilado. Ŝi vidis fojfoje simpatiajn vizaĝojn, ŝi deziris 
konatiĝi, babiladi kun la tieaj homoj, sed ŝi ne konis la lingvon sufiĉe 
bone. Kaj eble ne nur la lingvo estas baro. Ĉi tie oni estas dubemaj, 
se temas pri fremduloj: Kion tiu fremdulo volas? Ĉu ne konatiĝi kaj 
poste prirabi onin? Ja okazis jam similaj eventoj.

En la hejmo de ŝia filo neniu babilas kun ŝi. La geedzoj laboras, 
kaj kiam ili venas hejmen, ili volas nur vespermanĝi kaj ripozi. Ŝi 
estas venigita por prizorgi la kelkmonatan fileton, sian nepon. Ĉarma 
infano. La avino dormas en la sama ĉambro kun la infano, se li vek-
iĝas nokte kaj ekploras, la avino prenas lin el la liteto kaj silentigas 
lin en siaj brakoj. Kiel lacige estas por la maljunulino vekiĝi eĉ sesfoje 
dum la nokto! Ne ĉiam ploras la etulo, sed ŝi vekiĝas je ĉiu lia movo, 
same kiel ŝi vekiĝis, kiam ŝi estis juna patrino, kaj la filo estis bebo. Li 
estis simila al tiu etulo, ankaŭ li estis ĉarma, amema, aminda infano. 
Sed la jaroj pasis, li fariĝis kvardekjara viro, kaj estas videble, ke li 
maltrafis la edzecon. La edzino havas gravajn psikajn problemojn, ŝi 
havas paciencon nek por la edzo, nek por la infano. La vidvino ĉiam 
timas, ke ŝi vekiĝos nokte, se ekploras la infano, kaj kolere eniros en 
la ĉambron, kvazaŭ ili estus kulpaj pro la dumnokta ĝeno, pro tio ke 
ŝi ekmaldormas. 
     Kiam la infano ekploras, la avino prenas lin el la liteto, kaj en 
ŝiaj brakoj iom post iom li trankviliĝas. Sed la bofilino malpermesis 
“dorloti la infanon”. Ĉiam la avino timas, ke ŝi estos kaptita ĉe mal-
permesita faro. Sed se ŝi lasas plori la infanon, neniu dormos, ankaŭ 
la bofilino koleriĝos, kion do fari? Ŝi ĉiam vivis kun timo en la hejmo 
de la filo, ĉiam kun angoro kaj sento de soleco. Kiel aminda infano 
estis lia filo, kaj nun evidentas, ke li estas malfeliĉa. Ŝi ne povas helpi 
lin, nur doni amon al tiu kompatinda infano, sia nepo. Kiel li ekridas 
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dumnokte, kiam la lacega avino enŝaltas la noktan lampeton super 
lia liteto, kaj li ekvidas ŝian vizaĝon. Tiam ekridetas ankaŭ la laca 
maljunulino.
      Hodiaŭ la bofilino estis, kiel kutime, en malbona humoro, kaj 
alkriis ŝin. Ĝis nun ŝi sinretenis krii al la bopatrino, sed nun ŝi 
perdis la sinregon. Ŝi volis manĝigi la infanon, kiu videble ne plu 
volis manĝi. La patrino kriis al li, volis perforte manĝigi la etulon. 
Tiam la avino intervenis. “Eble li jam satiĝis”, ŝi diris timeme. Tio 
vekis kolereksplodon de la bofilino. La avino ne ripostis. Ŝi diris: “Mi 
iros eksteren por aĉeti ion en la bazaro.” La bofilino diris nenion. Ŝi 
vestiĝis kaj eliris. Ne por aĉeti ion, sed por trankviliĝi, ne resti en tiu 
streĉita etoso.
     El la kvina etaĝo de la blokdomo fine ŝi atingis la teretaĝon, la 
straton. Estis griza, sensuna tago. Sur la trotuaro kuŝis en akvo fal-
intaj, bruniĝintaj arbfolioj. Finiĝas la aŭtuno, baldaŭ alvenos la vin-
tro. La preterpasantoj rapidas, ja estas malvarmete. Ili rapidas al siaj 
hejmoj. Iuj havas familion, infanojn, aliaj havas nur edzon, eble mal-
junan, malsanan. Ŝi havas neniun en sia fora hejmo, neniu atendas 
ŝian revenon, tamen ŝi sopiras al la malproksima, nun malplena kaj 
malvarma hejmo. Sed ŝi devos ankoraŭ resti, la nepo bezonas ŝian 
ĉeeston.
     La falintaj, malsekaj arbfolioj rememorigis al ŝi la vilaĝon, el kiu ŝi 
venis. Tie estas koto post pluvo. Ĉi tie nur en la truetoj de la asfalto 
kolektiĝis  pluvakvo, tie dronis la bruniĝintaj arbfolioj, iam ore flavaj. 
Kiam ŝi alvenis ĉi tien, la arboj laŭlonge de la trotuaroj pompadis en 
ora foliaro. Sed jam ili estas nudaj, la foliaro morta. 
      Kien iri por eviti la hejmon? Almenaŭ dum unu horo. Eble dume 
kaj ŝi kaj la bofilino trankviliĝos. Ŝi diris, ke ŝi iros aĉetadi. Do ŝi 
devos iri al la bazaro kaj aĉeti ion. Eble seruron, kion ŝi serĉis pasintan 
semajnon por la pordo de  sia hejma ĉambro. Tiam la vendisto diris, 
ke nun mankas tia seruro, sed venontan semajnon estos. Jes, tion 
ŝi aĉetos. Malrapide paŝetante ŝi atingis la ne tro malproksiman 
bazaron. Seruro ankoraŭ ne estis, sed ĉe la apuda stando ŝi ekvidis 
rusan vendistinon, kiu vendis parfumojn, pli precize “odekolonon”, 
kolonjan akvon. La vendistino frostiĝe kuntiriĝis en la novembra mal-
varmo. La maljunulino paŝis al ŝia stando kaj rigardis la boteletojn. 
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Ne tro bonkvalitaj varoj, sed malmultekostaj. Ŝi ĉiam ŝatis la bon-
odo rojn. Se temis pri floroj, ŝi malŝatis la florojn de la florvendejo, ili 
estas belaj, sed senodoraj. Floro estas floro, nur se ĝi estas bonodora, 
ŝi  pensis.
      Ŝi memoras ankoraŭ el la lernejaj jaroj la rusajn literojn, ŝi legas la 
etikedojn de la parfumaj boteletoj. “Akacija”. Akacia parfumo! Akacia 
parfumo… Sur ŝia lipo ekaperas revema rideto. Ŝi aĉetas la boteleton 
kaj ekiras al la elirejo. La rideto ne malaperas. Ŝi malfermas la boteleton 
kaj ekflaras la bonodoron. Akacia parfumo! Akacia parfumo… An-
taŭ kiel longe ŝi havis tian parfumon! Ŝi estis dudekkvinjara kaj en-
amiĝinta. Tiutempe estis vendata tiu akacia parfumo en ŝia lando. 
Ĝi estis enlanda, ne rusia produktaĵo. Estis malgranda boteleto kun 
vera, forta parfumo, kaj ne multe kostis. La parfumo havis la dolĉan 
bonodoron de la akaciaj floroj. Antaŭ la renkontiĝoj kun la amata viro 
ŝi tiun parfumon uzis. Kaj nun ŝi aŭdas Lian flustron: “Kiel freŝa kaj 
bonodora vi estas!” Tiu viro forpasis delonge. Ŝi malfermas denove 
la boteleton. Jam ŝi ekpaŝis sur la transirejon. La semaforo blinkas 
verde, sed juna  ŝoforo rapidas, tro rapidas. Ŝi sentas nur fortegan 
baton kaj falas post kelkaj metroj senkonscia. El la manoj falas la 
malfermita boteleto. Elfluas akacia parfumo…
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Luiza Carol

La oka pordo   

(Aida kaj Radames troviĝas en malhela ejo.)

RADAMES: Aida! Mia kara princino! Mi volis redoni al vi vian 
patrujon, mi volis prepari nian geedziĝon kaj per nia amo unuigi 
niajn landojn, ĉesigi ĉiujn militojn, donaci al vi gloran reĝan tronon 
... Kaj jen, jen kian katastrofon nia amo portis al ni ambaŭ... Kial vi 
sekvis min en tiun ĉi teruran lokon, karulino? Kial vi ne fuĝis, kial 
vi ne...

AIDA: Radames! Fidu min! Ek! Ni alvoku la gnomon Bes, la dion de 
infanoj!

RADAMES: Bes?! Mi ja rememoras la etan Bes! Mi ofte alvokis lin en 
mia infanaĝo... Li instruis min ludi, ŝerci, danci…

AIDA: Ĉu vere? Kiam mi estis knabino, Bes venadis al mi por vivigi 
miajn pupojn, instrui min danci, ludi liron...  Ni fidu lin, Radames! 
Ni fidu lin! Jen, mi alportis al li pupojn, florojn, kukojn, ludilojn, 
lanternojn… same kiel mi faris en mia infanaĝo. Mi esperas, ke la 
kara gnomo denove vivigos miajn pupojn kaj tiuj helpos nin eliri el 
tiu ĉi nigra prizono por...

RADAMES: Aida, Aida... Ni ne plu estas infanoj, karulino! Ĉu Bes 
respondos nian alvokon nun?

AIDA: Jes ja, li respondos.  Li rekonos niajn korojn. Jen, mia patro 
donis al mi amuleton, kiu helpos nin kontakti la etan Bes. 

RADAMES: Hmm… Provu, se vi volas. Ĉiuokaze, mi ne havas alian 
ideon, do...

(Ŝi elpoŝigas amuleton kaj premas ĝiajn butonojn, kvazaŭ ĝi estus kompu-
fono. Oni aŭdas sonon de telefonalvoko.)

AIDA: Bes! Kara Bes! Respondu! Mi estas la princino Aida, filino 
de Amonasro, reĝo de Etiopujo! Bes! Kara dio de mia infaneco! Mi 
alportis al vi pupojn, same kiel mi faris antaŭ longe... Mi kredas je vi, 
Bes! Mi bezonas vin, Bes! Bonvolu respondi al mi, Bes! Bes!
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BES (aperas en subita lumo): Saluton, princino Aida, filino de la saĝa 
Amonasro, reĝo de Etiopujo! 

AIDA: Dankon pro respondi mian alvokon, Bes.

BES: Mi ĉiam respondas al tiuj, kiuj rememoras kaj alvokas min. 
Atendu momenton, por ke mi refreŝigu mian memoron… (Li premas 
butonojn en sia propra amulet-kompufono.) En via infanaĝo vi revis  havi 
multajn infanojn kaj kundividi kun ili la ĝojojn de ludado, dancado, 
kantado, fabelrakontado… Ĉu vi vere havas multajn infanojn nun, 
Aida?

AIDA: Ankoraŭ ne, Bes. Mi ne plu estas la eta princino, kiun vi 
konis… Intertempe oni sklavigis min en Egiptujo...

BES: Ho, kiel malbona novaĵo… 

AIDA: Mia vivo iris laŭ malfeliĉa vojo, Bes… Sed la tempon, kiun vi 
kaj mi pasigis kune, mi neniam forgesis… (montras la publikon) Jen, 
mi alportis al vi la pupojn, kiujn vi ŝatas... (montras etan korbon) Mi 
alportis la fruktojn, kukojn kaj florojn, kiujn vi ŝatas… ankaŭ etajn 
ludilojn kaj lanternetojn…

BES: Jes, mi rimarkas… Dankon pro ne forgesi min, Aida. (Al Rada-
mes) Kaj vi? Kiu vi estas?

RADAMES: Mi estas Radames, eksa generalo de la egipta armeo. 
Ankaŭ min vi ĝojigis, kiam mi estis infano, kara Bes.

BES (trarigardas sian amuleton, kvazaŭ ĝi estus kompufono): Radames… 
Radames…Ho jes… jes ja… Por vi mi sorĉadis kanbastonojn kaj 
aliformis ilin en ĉevaletojn…jes… ha ha… jes… Viaj plej karaj revoj 
estis defendi vian  patrujon, fariĝi fama egipta heroo, akiri la favorojn 
de la Faraono kaj poste uzi vian potencon por ĉesigi la longajn militojn 
inter Egiptujo kaj Etiopujo… Hmm… ambiciaj revoj! Tre ambiciaj!… 
Ĉu vi plenumis ilin almenaŭ etparte?

RADAMES: Mi plenumis preskaŭ ĉion, Bes. Sed ĝuste kiam mi sentis 
min plej proksima al la pinto de miaj revoj…

BES: Nu? Kio okazis?

RADAMES: La Faraono kaj la Granda Pastro kondamnis min al 
morto…



30

BES: Kio?!! Terure! Kial? Pro kiu kulpo?

RADAMES: Oni kulpigis min pro plej grava perfido de patrujo. 
Mi ja venkis la etiopan armeon, sed poste mi volis liberigi ĉiujn 
militkaptitojn kaj ĉiujn sklavojn, edziĝi kun la etiopa princino Aida 
kaj tiele unuigi niajn karajn landojn… Oni kaptis min, ĝuste kiam mi 
planis…

BES: Sufiĉe! Mi komprenas… Vi ne perfidis la belajn revojn de 
via infanaĝo… Bravulo vi estas, Radames! Ja vera heroo vi estas! 
Gratulon! Sed kio estas tiu ĉi malluma, malvarma loko?

AIDA: Ni estas ene de egipta tombo, Bes. Oni ĵus enprizonigis nin ĉi 
tie, Bes… La bravan Radames oni punis tiamaniere pro lia tiel nomata 
“perfido de patrujo”.... kaj mi sekvis lin ĉi tien propravole. Mi amas 
lin kaj volas kundividi lian sorton kiel ajn. Bonvolu helpi nin, Bes!

RADAMES: Bonvolu helpi nin, kara dio de niaj infanaĝaj revoj!

BES: Jes, jes, jes... Mi tutkore helpos vin akiri vian liberecon. Fidu 
min. 

AIDA kaj RADAMES: Dankon, Bes.

BES: Atendu momenton, por ke mi rememoru kelkajn gravajn 
aferojn... (Li serĉas ion per sia kompufon-amuleto.)  Jes... hmm... jes... 
Vidu, estas skribite en la sankta libro pri leĝoj, ke la transpasontojn... 
hmm... la transpasontojn nepre akompanas magiaj statuetoj... 

AIDA (montras la publikon): Mi alportis al vi miajn pupojn, Bes. Mi 
supozas, ke ilin vi povus uzi kiel magiajn statuetojn, ĉu ne?

BES (observas atente la publikon): Kompreneble, ili perfekte taŭgas... 
hmm... (daŭrigas la laŭtlegadon) La transpasontoj bezonas kunporti 
lanternojn, kukojn, fruktojn, florojn...

AIDA: Mi alportis korbeton kun donacetoj por vi, Bes!

BES: Bone. Mi nur devos multobligi la aĵojn, sed tio por mi estos 
bagatelo... Mi daŭrigu... hmmm... (laŭtlegas)... la transpasontoj 
bezonas kunporti lanternojn, kukojn, fruktojn, florojn kaj aliajn 
donacojn por la pordistoj de la 7 transpasotaj pordoj... Gekaruloj, nia 
vojaĝo ne estos sendanĝera... Vidu, oni devas transpasi 7 pordojn kaj 
venki ĉiufoje en la danĝera ludo de la pordoj... 
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AIDA: Danĝera ludo?

RADAMES: Kiom danĝera?

BES: Ne timu, mi helpos vin pri tiu ludo. Mi estas Bes, la plej sperta 
fakulo pri ludoj en la ĉielo samkiel sur la tero...  hmmm... (legas) Kaj 
finfine oni atingos la sunan salonegon de la ĉiopova Ra... Bone, la 
lasta parto de la vojaĝo estos jam bagatelo. Ek al la laboro! Unue, vi 
vivigu la pupojn.

RADAMES: Ĉu ni?

AIDA: Kiel ni? Ni… ne scipovas...

BES: Vi ja scipovos, ĉar mi helpos vin. Vi devas kanti, ĝis kiam la 
pupoj viviĝos...

AIDA: Kio? Sed... sed mi ne talentas pri muziko...

RADAMES: Mi tute ne scipovas kanti...

BES: Bagateloj! Ajna infano kapablas kanti. Vi ja kantis kun mi en via 
infanaĝo, ĉu ne? 

AIDA: Sed de longe ni ne plu kantis...

RADAMES: Ni ne plu kapablas kanti...

BES: Ne zorgu! Mi estas Bes, la dio de ĝojo! Mi inspiros viajn korojn, 
samkiel mi faris, kiam vi estis infanoj... Pensu pri viaj vivoj, pri viaj plej 
belaj spertoj, pri viaj plej bonaj deziroj. Pensu tiel, kaj mi kapabligos 
vin kanti. Viaj animoj ekbrilos en viaj manoj kaj la pupoj viviĝos. Fidu 
min! Nur fidu min kaj... kantu! 

RADAMES (kantas): Ĉiela Aida, formo dieca,
mistika fasko de lum’ kaj flor’,
de  mia penso vi estas reĝino,
vi de mia vivo estas la splendor’.
La belan ĉielon mi volis redoni,
la dolĉan brizon de via patruj’,
sur viajn harojn kronon surmeti,
doni al vi tronon apud la sun’.
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AIDA (kantas): 
Ĉiela Radames, kuraĝa kaj saĝa,
mistika miksaĵo de bel’ kaj bon’,
de mia penso vi estas reĝo,
vi de mia vivo estas la splendor’.
La belan ĉielon mi volis kundividi,
la dolĉan brizon de mia patruj’,
sur viajn harojn kronon surmeti,
doni al vi tronon apud la sun’.

AIDA kaj RADAMES (kantas kune): 
...sur viajn harojn kronon surmeti,
doni al vi tronon apud la sun’.

(Bes aplaŭdas kaj instigas la publikon aplaŭdi. Dum ili aplaŭdas, Aida kaj 
Radames ekhavas po unu lanternon en siajn manojn.)

AIDA: La pupoj viviĝis!

RADAMES: Miraklo! 

BES: Nun ni devas multobligi la donacojn por ĉiuj, kiuj volontulos 
helpi nin sur la vojo. Ĉu vi volas helpi nin? (Espereble la publiko jesas.) 
Kiam mi mansignas al vi ĉiuj, bonvolu aplaŭdi. Bone? (Bes faras 
preparojn sur la scenejo.) Lanternoj! (Bes instigas la publikon aplaŭdi, 
ĝis multobliĝas la lanternoj.) Floroj! (Bes instigas la publikon aplaŭdi, 
ĝis multobliĝas la floroj.) Ludiloj! (Bes instigas la publikon aplaŭdi, 
ĝis multobliĝas la ludiloj.) Kukoj! (Bes instigas la publikon aplaŭdi, ĝis 
multobliĝas la kukoj.) Gratulon, karaj pupoj! 

AIDA: Sed ili ne plu estas pupoj! Ili estas magiaj statuetoj, ĉu ne?!

BES: Jes, jes. Gratulon, magiaj statuetoj!

(La bestvizaĝa dio Set aperas minacante kaj kriante.)

SET: Haltu! Haltu! Bes havas neniun rajton troviĝi ĉi tie. Bes ne 
kompetentas gvidi viajn animojn. Elektu min kiel ĉiĉeronon, kaj mi 
gvidos vin inteligente kaj kompetente! (Li forpuŝas la gnomon Bes kaj 
ekbatas tiun.) Foriru, klaŭnaĉo!

BES: Foriru vi, fripono! (Li ekdefendas sin.)

SET: Stultulo! 
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BES: Huligano! 

SET: Malklerulo!

BES: Trompisto!

SET: Sentaŭgulo!

BES: Kanajlo!

(Radames defendas la gnomon kaj forpelas la bestvizaĝan Set.)

RADAMES (al Bes): Mi bedaŭras…

BES: Ĉio bonordas. Li forkuris. Dankon, Radames.

(Ekde nun Set kaŝobservos la triopon de malproksime kaj fotos ilin jen kaj 
jen. La triopo eliras el la scenejo kaj ekde nun troviĝos en la salono, inter la 
publiko. Aperas Haŭtaŭskultulo kaj Brizkaresulo, alportante po unu pordon 
[arkaĵon].)

BES: Ho... jen, jen kiuj alvenis... Aida kaj Radames,  mi prezentas al vi 
la unuajn pordogardistojn, kiujn vi allogis per via kantado. 

HAŬTAŬSKULTULO: Mi, Haŭtaŭskultulo, kiu kapablas aŭskulti 
muzikon per la haŭto de mia tuta korpo, pretas permesi al la lumoj 
kaj al la ombroj de Aida kaj Radames pasi trans la Magia Pordo De 
Ĉiela Muziko. 

BRIZKARESULO: Mi, Brizkaresulo, kiu kapablas karesi la brizon 
per miaj vortoj, pretas permesi al la lumoj kaj al la ombroj de Aida kaj 
Radames pasi trans la Magia Pordo De Ĉiela Poezio. 

(Aida kaj Radames donacas lanternojn al la pordogardistoj kaj al kelkaj per-
sonoj en la publiko. Ili transpasas du pordojn (arkaĵojn) alportitajn de la 
pordogardistoj. Poste la pordogardistoj eliras kun la pordoj.)

BES: Nun ni devas organizi dancon kaj aromaranĝon. Por tio ni 
bezonas la helpon de la pupoj... 

ADIA: Sed ili ne plu estas pupoj! Ili iĝis magiaj statuetoj!

BES: Pardonu... jes... magiaj statuetoj.

(Oni organizas dancon, kune kun volontuloj el la publiko. Ĉiuj dancantoj 
ricevas bonodorajn florojn, kiujn ili portas enmane aŭ surkape aŭ sur la 
brusto. Post la dancado sekvas aplaŭdoj kaj eniras aliaj 2 pordogardistoj kun 
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po unu pordo [arkaĵo]. Set fotas de malproksime la momenton, kiam Aida kaj 
Radames donacas florojn al la du pordistoj.)

MUZIKVAPORULO: Mi, Muzikvaporulo, kies korpo estas el muzik-
vaporo, pretas permesi al la korpoj kaj esencoj de Aida kaj Radames 
pasi trans la Magia Pordo De Ĉiela Dancado.

MUZIKFLORFLARULO: Mi, Muzikflorflarulo, kiu kapablas flari 
florojn el muziko, pretas permesi al la korpoj kaj al la esencoj de Aida 
kaj Radames pasi trans la Magia Pordo De Ĉiela Aromarto.

(Aida kaj Radames, kiuj havas siajn florojn enmane, transpasas du pordojn 
[arkaĵojn] alportitajn de la pordogardistoj. Poste la pordogardistoj eliras kun 
la pordoj.)

BES: Nun ni devas plibeligi la ludilojn helpe de la pup… hmm… 
helpe de la magiaj statuetoj. Kiuj el vi volontulas desegni?

(Oni disdonas paperajn kronojn kaj paperajn karnavalmaskojn al volontuloj 
el la publiko. Tiuj aldonas kolorajn florojn kaj literojn sur la paperajn “lud-
ilojn” kaj surmetas ilin. Aida kaj Radames skribas siajn nomojn per koloraj 
literoj sur siajn paperajn kronojn.] 

BES: Silentu! Silentu! Ni aŭskultu la deklamadon de Aida kaj Rada-
mes!

AIDA: Kio? Sed mi parkeris neniun poemon…

RADAMES: Mi maltalentas pri deklamado…

BES: Ne gravas. Jen mi preparis por vi tekstojn. Se vi vere volas 
liberigi vin, vi certe kapablos venki ankaŭ tiun defion…

(Bes enmanigas po unu paperon al Aida kaj Radames. Tiuj tralegas la 
tekstojn flustre, elektas aktorecajn pozojn kaj deklamas unu post la alia.)

AIDA: 
Frostmuzikvidulo! 
Aliformiĝulo! 
Ho, bonvolu lasi
niajn nomojn pasi!

(Bes kaj la publiko aplaŭdas.)
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RADAMES:
Frostmuzikvidulo! 
Aliformiĝulo! 
Ho, bonvolu lasi
la memorojn pasi!

(Bes kaj la publiko aplaŭdas. Eniras aliaj du pordogardistoj kun po unu pordo 
[arkaĵo]. Set fotas de malproksime la momenton, kiam Aida kaj Radames 
donacas paperajn kronojn kaj maskojn al la du pordistoj.)

FROSTMUZIKVIDULO: Mi, Frostmuzikvidulo, kiu kapablas vidi 
frostitan muzikon, pretas permesi al la nomoj kaj al la memoroj de 
Aida kaj Radames pasi trans la Magia Pordo De Ĉiela Pentroarto.

ALIFORMIĜULO: Mi, Aliformiĝulo, kiu kapablas aliformiĝi en ion 
ajn, pretas permesi al la nomoj kaj al la memoroj de Aida kaj Radames 
pasi trans la Magia Pordo De Ĉiela Aktorado.

(Aida kaj Radames, portante  siajn paperkronojn kaj papermaskojn, trans-
pasas du pordojn (arkaĵojn) alportitajn de la pordogardistoj. Poste la pordo-
gardistoj eliras kun la pordoj.)

BES: Nun ni bezonas transpasi la lastan pordon. Por tio ni bezonas 
la magian fornon de la lasta pordisto, Kantmanĝulo. Onidire tiu ĉi 
kapablas manĝi eĉ… kantojn!  Hej, Kantmanĝulo! Venu ĉi tien! Kant-
manĝulo! (Adresas la publikon.) Bonvolu alvoku lin kune kun mi: 
“Kantmanĝulo! Kantmanĝulo!” 

(Aida, Radames kaj la publiko alvokas: “Kantmanĝulo!” Tiu alvenas kun la 
pordo kaj ankaŭ kun sia forno.)

KANTMANĜULO (parolas plenbuŝe): Paciencu! Paciencu! Mi venas! 
Uff… Ĉiuj malpaciencas niatempe, kiam temas pri kuirado. Ĉu vi ne 
vidas, ke vi ĝenas min ĝuste dum la vespermanĝo? Almenaŭ deprenu 
la fornon el miaj brakoj…

(Oni prenas la magian fornon kaj surmetas ĝin sur taŭgan lokon. Aida kaj 
Radames miksas iun kremon en kaserolo, enigas la kaserolon en la magian 
fornon kaj… tuj elprenas el ĝi amason da kuketoj. Ili disdonas al ĉiuj kuketojn 
kaj prenas por si mem po unu kukon korforman.)
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BES (manĝas kuketon kaj parolas plenbuŝe): Mmm… tre bongustaj... 

(Aida kaj Radames donacas kuketojn al la publiko kaj al Kantmanĝulo. De 
malproksime Set fotas tiun momenton.)

KANTMANĜULO (parolas plenbuŝe): Mi, Kantmanĝulo, kiu kapablas 
manĝi kantojn, pretas permesi al la koroj de Aida kaj Radames pasi 
trans la magia pordo de Ĉiela Kuirado.

(Aida kaj Radames transpasas la pordon (arkaĵon) kun korformaj kukoj 
enmane. Poste la pordogardisto eliras kun la pordo.)

BES: Gratulon! Sukcesis la plej malfacila parto de via vojaĝo! Nun 
ni eniros la salonegon de la ĉiopova Ra. Tie vi renkontos ankaŭ la 
brilantan Maat, kiu estas la dia juĝisto. Bonŝancon, gekaruloj!

(Ili denove eniras la scenejon, kie atendas ilin Ra sur sia trono kaj Maat kun 
sia pesilo.)

BES, AIDA kaj RADAMES: Gloron al vi, ĉiopova Ra, reĝo de dioj! 

RA: Saluton, Bes. Saluton ankaŭ al vi, kuraĝaj transpasintoj.

BES, AIDA kaj RADAMES: Gloron al vi, brila Maat, potenca dia 
juĝisto.

MAAT: Bonvenon, bona kaj saĝa Bes! Bonvenon, kuraĝaj kandidatoj 
al senfina libereco!

RA: La juĝceremonio povas komenciĝi. (Li mansignas.)

MAAT: Mi petas doni la vivoraportojn de la du kandidatoj.

BES (elprenas paperrulaĵon el sia maldekstra orelo kaj donas ĝin al Maat): 
Miaj geamikoj petas, ke oni juĝu ilin kune, ĉar ili volas kundividi la 
saman sorton.

MAAT: Konsentite. (Ŝi stampas la dokumenton kaj donas ĝin al Ra.)

RA: Konsentite. (Li stampas la saman dokumenton kaj redonas ĝin al 
Maat.)

BES (elprenas paperrulaĵon el sia dekstra orelo kaj donas ĝin al Maat): Kaj 
jen la raporto pri iliaj vivoj.

(Set eniras la scenejon subite kaj bruege.)
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SET: Haltigu la ceremonion! Haltigu ĝin! Ĉi tie okazas kontraŭleĝa 
komploto! Ĉi tie okazas herezo!!!

RA: Trankviliĝu, Set. Trankviliĝu. Kiu komploto? Kiu herezo? 
Bonvolu paroli malrapide kaj klare.

SET (fingromontras la dion Bes): Ĉi tiu herezulo, ĉi tiu sentaŭgulo, ĉi tiu 
fripono, ĉi tiu malbenita klaŭno Bes… aŭdacis malsanktigi la sanktajn 
leĝojn! (montras sian fotilon) Mi havas ĉi tie pruvojn! (fingrominacas la 
publikon) Ĉesu ridi, stultuloj! Herezuloj! Ĉesu ridi!

RA: Ĉu vere? Sed kion faris Bes sen mia scio?

SET (per tre grava mieno): Bes primokis la neŝanĝeblajn leĝojn pri la 
glora akiro de senfina libereco. Li intermiksis fragmentojn el “Libro 
de la mortintoj” kun fragmentoj el “Libro de la vivantoj”!!

RA: Ha, ha, ha! Ĉu vere? Ha, ha, ha!

BES: Mi volis nur ŝerci, via moŝto… Mia eterna tasko estas distri 
diojn kaj homojn…

SET: Li volis ŝerci! Li konfesas, ke li herezis! Li konfesas! 

RA: Ha, ha, ha…

SET (montras sian fotilon): Kaj ĉi tie mi havas pruvojn, ke Bes subaĉetis 
la sep gardistojn, kiuj ŝajnigis ne rimarki la herezon. Mi postulas 
justecon. Mi postulas punon por la senhonta klaŭnaĉo! Kaj punojn 
por la sentaŭgaj gardistoj! (Li fingromontras la publikon.) Kaj punojn 
por tiuj ĉi ridemaj herezuloj! Punojn!!!

RA: Trankviliĝu, Set. Bes faris amuzan ŝercon. Jen ĉio.

SET: Li faris kontraŭleĝan ŝercon!

RA: Silentu, Set. Sufiĉas. Mi estas la ĉiopova Ra, la sundio, la leĝfar-
anto. Mi povas ŝanĝi la leĝojn laŭ mia plaĉo. Ekde nun, ekfunkcios la 
oka pordo antaŭ la sojlo de la juĝsalono…

(Ra mansignas. Aperas nova arkaĵo apud Bes. Ra flustras ion ĉe la orelo de 
Bes.)

BES: Mi, Bes, kiu kapablas distri infanojn, pretas permesi al la koroj 
de Aida kaj Radames pasi trans la Magia Pordo De Ĉiela Rido.
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(Aida kaj Radames transpasas ĝoje. Ra forpelas la dion Set per mansigno, 
kaj tiu eliras.) 

RA: Nun la vojaĝo de Aida kaj Radames estas centprocente laŭleĝa. 
(Li rigardas sian brakhorloĝon.) Hmm, ni perdis multan tempon pro 
la interveno de Set. Kaj mi hastas... Mi petas mallongigon de la 
ceremonio. (Adresas la diinon Maat.) Bonvolu laŭtlegi nur la ĉapitron 
pri iliaj pekoj... Kaj faru tion tre rapide, ĉar atendas min pli gravaj 
aferoj...

MAAT: Mi proponas, ke mi laŭtlegu nur la liston de tiuj pekoj, pri 
kiuj la kandidatoj NE kulpas. Tia listo estas kutime malpli temporaba 
kaj ĉiuokaze pli interesa...

RA: Jes, jes. Bonvolu.

MAAT (trarigardas la dokumenton kaj laŭtlegas): “La kandidatoj neniam 
perfidis siajn infanaĝajn revojn.”

RA: Bonege…

MAAT (daŭrigas la laŭtlegadon): “La kandidatoj neniam forgesis ĝui 
muzikon.”

RA: Tre bone, tre bone…

MAAT (daŭrigas la laŭtlegadon): “La kandidatoj neniam ĉesis ami la 
florojn.”

RA: Ĉu vere? Ĉarme, tute ĉarme…

MAAT (daŭrigas la laŭtlegadon): “La kandidatoj neniam kuiris malbon-
gustajn manĝaĵojn.”

RA: Laŭdinde! Eĉ tre laŭdinde…

MAAT (daŭrigas la laŭtlegadon): “La kandidatoj neniam kuiris mal-
sanigajn manĝaĵojn.”

RA: Hoo! Eĉ pli laŭdinde… Brave! Brave!

MAAT (daŭrigas la laŭtlegadon): “La kandidatoj neniam perfidis sian 
amon.”

RA: Hmmm… Belega vivraporto! Brila Maat, vi povas komenci la 
sanktan pesadon.
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MAAT: Aida kaj Radames, gratulon pro viaj ĝisnunaj sukcesoj.  
La ĉiopova Ra permesas la sanktan teston de viaj du animoj. Mi 
rememorigas al vi, ke por atingi eternan liberecon, ĉiu animo devas 
pezi ne pli ol mia plumo. 

(Aida kaj Radames metas la korformajn kukojn unu post la alia sur la teleron 
de la pesilo, kaj evidentiĝas, ke ili ja ne estas pli pezaj ol la plumo de Maat.)

RA: Mi, la ĉiopova Ra, la leĝfaranto en la ĉielo kaj sur la tero, decidas: 
Aida kaj Radames vivis belajn, inspiropovajn vivojn. Ili meritas 
senfinan liberecon. Mi permesas al ili krei arton laŭ sia plaĉo. Nek 
en la ĉielo nek sur la tero ekzistas pli altkvalita libereco ol la libereco 
de kreado. Mi permesas al iliaj animoj reveni ree kaj ree sur la teron. 
Post kelkmil jaroj ili estos permesataj inspiri faman spektaklo-
muzikon al tiama fama komponisto, kiu nomiĝos Giuseppe Verdi. La 
juĝceremonio finiĝis.

Fino
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Paulo Sergio Viana

Poezio en interreto – nova poezio?

Oni povus konsideri la enkondukon de interreto en la mondon kiel 
revolucion kompareblan kun aliaj turnopunktaj okazaĵoj en la historio. 
Tiaj estis la invento de alfabeto, papero, presarto, aŭtomobilo, aviadilo 
– fakte oni povus rigardi la evoluon de homoj kiel strangan ŝtuparon, 
kies ŝtupoj estas neregulaj, kelkaj milimetraj, aliaj centimetraj, aliaj 
(maloftaj) multe pli altaj. Senfine alten ni grimpas, kvankam ni anko-
raŭ ne precize konscias, kien. Interreto estas unu el tiuj ŝtupoj, kaj 
inter la plej imponaj. Estas tre kurioze, eĉ iom amuze observi, kiel 
novaj generacioj ne klare perceptas, kiel grava kaj ŝanĝopotenca ĝi 
estis (kaj ankoraŭ estas) por la ĉiutaga vivo de ordinaraj homoj. Al 
junuloj kaj infanoj ŝajnas, ke interreto naskiĝis kun la mondo, ĉar ili 
apenaŭ povas imagi mondon sen retmesaĝoj, virtualaj ludoj, filmoj 
kaj dokumentoj, krom senpagaj konversoj kun homoj, ie ajn, iam ajn.

Post kelkaj jardekoj komencas naskiĝi pli profundaj demandoj 
pri la signifo de tiu nova fenomeno. Ni jam ne estas duonblindigitaj, 
ĉar ĝi jam envenis nian menson kaj kvazaŭ fariĝas rutina, normala 
vivrimedo. Eksonas do iuj incitaj duboj. Ĉu interreto estas simple 
laborilo, kiel pioĉo aŭ krajono? Ĉu ĝi estas nur grandega konservujo, 
inter kies konservaĵojn oni povas meti la manon, kirli kaj elpreni 
erojn? Ĉu nur grandega vivanta enciklopedio (revo kaj fantazio de 
Jorge Luís Borges), el kiu oni pluku kaj stultaĵojn kaj geniaĵojn? Ĉu 
eventuale interreto posedas la magian potencon ŝanĝi la homan 
menson? Estis tempo, kiam oni nomis komputilojn “elektronikaj 
cerboj”. Ĉar interreto estas iasence ido de komputiloj, tial indas 
demandi, tute klare: ĉu interreto kreas kulturon? Aŭ temas nur pri 
granda kaĉo, senforma miksaĵo, kiu povas helpi aŭ konfuzi?

Kompreneble, analizi tian mondskalan, intensegan fenomenon, 
ankoraŭ dum ĝi apenaŭ  komenciĝis, estas historia risko. Tia ampleksa 
afero postulas tempon, por ke oni pli klare kaptu ĝian tutan signifon. 
Ni pensu ekzemple pri la unua homo (eble ĉino), kiu havis en siaj 
manoj paperon. Ĉu li povus prezenti al si la gravecon de tiu simpla 
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materialo por la historio de la homaro? Ĉu ne same pri la unuaj pro voj 
krei signojn de alfabeto (certe pro komercaj bezonoj)? Adeptoj de la 
kondutpsikologio asertas, ke se oni konstante ridetas kaj afablas, eĉ 
se ne ĉiam volonte, fine oni atingas mildan humoron kaj ĝentilecon. 
Entuziasmaj admirantoj de interreto simile asertas, ke konstanta 
uzado de ĝia rapideco kaj lerteco fine rezultigos profundan ŝanĝon 
en la homa menso, tiel ke ni staras ĉe mutacio al ia nova homo, pli 
rezonlerta, pli vastrigarda, pli rapidpensa – ia homo internetus…

Oni povus difini interreton simplece kiel sistemon por kolektado 
kaj prilaborado de datumoj por komunikado. Ĝia precipa – kaj plej 
mirinda – kvalito estas universaleco kaj malmultekosteco, kaj tio 
faras ĝin eksterordinare demokratia sistemo. Konata al ĉiuj ĝiaj uz-
antoj estas la amplekso de ĝiaj komunikeblecoj. Ĉi tie ni emas okup-
iĝi pri unu specifa ero en tiu amaso: Poezio. Ĉar interreto taŭgas 
por praktike ĉiaspeca homa pensoprodukto, tial ankaŭ literaturo, 
sekve Poezio, prenas parton en ĝi. Interesas nin aparte unu specifa 
demando: post la unuaj jardekoj de funkciado de interreto – do 
vere malmulte da tempo por tiaspeca spekulativado, ĉu oni povas 
aserti, ke Poezio en interreto estas io malsama ol la ĝisnuna Poezio? 
Alivorte, ĉu oni povas diri, ke jam ekzistas ia “Interreta Literaturo”, 
nome ia “Interreta Poezio”?

La unua, neevitebla problemo, kiun oni alfrontas por respondi tiun 
demandon, temas pri la naturo mem de Poezio. Malfacila problemo. 
Poezio estas fuĝema koncepto, kurioze fuĝema. Ĉiu normala homo, 
minimume kutimiĝinta al literaturo, scipovas distingi, kiam iu teksto 
estas poezia. Sed precize vortigi, kio estas Poezio, ne estas facila tasko. 
Multaj fakuloj – precipe poetoj mem, kiuj fieras pri la mistera karak-
tero de siaj tekstoj, – asertas, ke Poezio estas nedifinebla. Ni parte 
konsentas kun tiu aserto, kaj per analogio eblas argumenti: ĉu eblas 
difini la belecon de la 9a simfonio de Betoveno?  aŭ la lumecon de 
bela sunsubiro? aŭ la ĝuon de bona vino? aŭ la amon?

Multo en la mondo estas nedifinebla, kaj tamen eblas vivi en la 
mondo relative komforte. Tio okazas, ĉar la homoj kontentiĝas per 
nesufiĉaj difinoj. Partaj difinoj, ofte tre modestaj, sed kiuj tamen kon-
tentigas nian mensan bezonon pri difinoj. Same okazas pri Poezio. 
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Kvankam ĝi ja ne estas plene, ĝisfunde difinebla, ni devos kontentiĝi 
pri parta, modesta difino – aliokaze nia laboro ĉesus ĉi tie. Kaj tamen 
ni devas obstini respondi la ĉi-supran demandon!

Kun iom da honto ni do provu:
Poezio estas teksto, nome aparta speco de teksto, kiu probable 

originis el parolaĵoj, kiujn la homoj parkere ripetadis, de generacio al 
generacio, ĝis ili havigis al si skribon por registro. Ĝi nepre ne estas 
nur rimo kaj metriko; ĝi eĉ ne bezonas rimon kaj metrikon. Eble nur 
ian muzikon, sed ekzistas poemoj tute senmelodiaj. Poezio malsamas 
de prozo, ĉar ĝi celas multe pli ofte la nekonsciajn elementojn de la 
signifo, la subkomprenon, la sugestojn. Parto de la poemo restas sub 
la respondeco de la leganto. Poeto klopodas esprimi la sentojn precipe 
nerekte, lasante ion kaŝitan inter la linioj. Kaj ĉiam per impresa, 
malbanala maniero. Unue oni sentas, nur poste oni komprenas. Poe-
zio privilegias sentojn, prefere ol racion. Poezio postulas de leganto 
interpretadon. Supozeble, la unua formo de literaturo estis poezio 
(Gilgameŝ), nur poste alvenis prozo. Origine poezio ligiĝis kun kantoj 
kaj dancoj. Poezio (literaturo, ĝenerale) ne celas utilecon, ĝi celas nur 
la plezuron de subjektiveco.

Kiam difinoj estas tro nesufiĉaj, kiel la ĉi-supra, oni tuj emas 
apelacii al ekzemploj, kiuj estas pli komprenigaj. Ni cedu al tia 
praktika rimedo. Konsideru nur ĉi tiujn tre konatajn versojn kaj faru 
la mensan ekzercon, ke vi legas ilin unuafoje, tute ne sciante ĝiajn 
historiajn cirkonstancojn:

Ho mia kor’, ne batu maltrankvile,
El mia brusto nun ne saltu for.
Jam teni min ne povas mi facile, 

Ho mia kor’...

Eĉ infano tuj ekkomprenas, ke temas pri Poezio, cetere bela ekzem-
plero. Sed kial? Ĉu pro la preskaŭ banalaj rimoj kaj metriko? Tute ne! 
Gravas la sentoj kaj la emocio implika: homo parolas al sia propra 
koro, kvazaŭ ĝi estus respondkapabla alia homo; tiu alia homo dolore 
emas elsalti el la brusto de la poeto; la poeto mem jam preskaŭ ne 
povas sin teni, do kio li fariĝos, se li perdos sian sintenon? kaj fine, 



43

kial tiu poeto tiel forte maltrankviliĝas? (Tiumomente li esprimas 
sian identiĝon kun ĉiuj aliaj homoj en la mondo, kiuj povas havi 
sia vice motivojn por maltrankviliĝo kaj korbatado, ĉiu kun sia per-
sona, aparta vivhistorio.) Mistera strofo, kiu prezentas al la leg-
anto enigmon. Kaj tamen, tiel facile legebla, paradokse tiel facile 
komprenebla. Ĉar tiu enigmo neniam solviĝos, tial la poemo fariĝas 
eterna, senmorta, klasika.

Post mia konsterne fuŝa supra klopodo difini Poezion, ni brave iru 
antaŭen por provi atingi nian “celon en gloro”, tio estas, ekzameni 
Poezion en interreto. Se ni konsiderus interreton simple kiel perilon, 
kiel novan platformon por legado, kiel novan transportilon de teks-
toj, tiam nia esploro devus halti ĉi tie. Poemoj dum jarmiloj registriĝis 
sur plej kuriozaj materialoj: sur ŝtonpecoj, vaksotabuletoj, ledo, 
tolaĵo, vegetaĵoj, papero (kiel rulaĵoj, antaŭ la invento de bindlibroj, 
propradire). Menciindas eĉ la poezieca skribado de Poezio sur sablo, 
kiel faris la altspirita portugala pastro Anchieta, sur la plaĝoj de 
Ubatuba, en Brazilo. Kaj tamen, malgraŭ la diverseco de skrib mate-
rialoj, Poezio restis Poezio, kun sia senŝanĝa fuĝema karaktero. Ni 
do emus konkludi, ke ankaŭ Poezio en interreto estas simple Poezio, 
kaj punktofino.

Sed kiel amantoj de duboj, ni kuraĝe starigu demandojn: ĉu 
interreto estas “normala” perilo de konoj? Aŭ ĝi estas tia potenca sis-
temo, kiu transdonas sciaĵojn kaj samtempe influas la produktantojn 
de tiuj sciaĵoj? Alivorte, ĉu uzantoj de interreto riskas suferi influon de 
la sistemo mem, kiu kondukas ilin al tendenca produktado de kulturo 
– al aparta, nova speco de kulturo? Kaj se efektive interreto influas la 
pensanton kaj la pensoprodukton, ĉu tiu influo estas pozitiva? Ĉu la 
homaro riskas, ke ĝi kreis sistemon de komunikado, kiu iamaniere 
limigas la homan penson?

Eble Poezio estas taŭga kampo por esplorado pri tiuj demandoj 
pro ĝia alta ŝarĝo de subjektiveco kaj postuloj flanke de legantoj. Se 
denove ni rajtas apelacii al komparoj, ni ekzamenu la aliajn formojn 
de arto, kiam ili estas produktataj per interretaj metodoj. Eble la plej 
frapanta estas fotografio. Eĉ plej rafinitaj fotografistoj, kiel Sebastião 
Salgado, jam cedis al uzado de ciferecaj fotografaĵoj. Kaj certe oni 
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ne rajtas kritiki lin pro tio, se oni konsideras, ke la tekniko faciligas 
lian laboron, sed ke lia rigardo al fotindaj scenoj plu restas la sama 
rafinita rigardo. Sed neniu rajtas kontesti, ke ĉe ordinaraj homoj, kiuj 
uzadas siajn telefonkomputilojn kaj siajn ciferecajn fotilojn, la ideo 
pri fotografio konsiderinde ŝanĝiĝis. Kaj mi timas, ke ĝi ŝanĝiĝas en 
direkto al banaleco. Jam ne necesas ŝpari celuloidajn filmojn, sed male, 
ciferecaj fotoj estas laŭkvante malŝparindaj. Sociaj retoj, kiel twitter, 
instagram kaj aliaj, fariĝis amasejoj da fotoj. Kiel sciate, amaseco estas 
malamiko de arto. Multaj uzantoj certe kontraŭdiros, ke la uzado de 
bildoj en tiuj sociaj retoj ne celas arton, nur distron. Mi dubas. Mi timas, 
ke multaj tiuj uzantoj fiere montras siajn bildojn kiel unikajn artaĵojn 
– aŭ mi funde miskomprenas la homan vantecon. Senkonsidere, ĉu 
temas pri artaj pretendoj aŭ ne, la fundamenta problemo estas, ke la 
amasegeco de fotoj en interreto certe ŝanĝas la rigardon de la homoj, 
probable en banala direkto, pro saturiĝo. Eble mi ne tro drastas, se mi 
skribas, ke interreto iamaniere trivialigas la homan manieron vidi la 
mondon. Nu, certe la leganto rajtas pridubi mian aserton – ankaŭ mi 
pridubas ĝin; temas nur pri modesta hipotezo, sub la drasto.

La saman rezonadon oni ne rajtas sekvi, kiam temas pri aliaj 
artoj, kiel muziko, pentrarto aŭ skulptarto. En ĉi tiuj artokampoj la 
rolo de interreto estas preskaŭ nur reprodukta. Oni apenaŭ povus 
kritiki la reproduktofidelecon per interreto, sed ĉi tiu estas nur pure 
teknika problemo, do ekster nia intereso, ĉi tie. Vera pentroarto per 
komputilo estas apenaŭ imagebla.

Sed poezio havas ion komunan kun fotografio, en la senco, ke 
ambaŭ estas altgrade subjektivaj manieroj rigardi kaj montri scenojn 
en la mondo. Krome, ili ambaŭ lasas al la leganto-rigardanto vastan 
kampon de partopreno, tiel ke ĉi tiu forte kundividas la kreadon de  
specifa artaĵo. Se oni diras, ke ankaŭ leganto de Poezio estas poeto, 
tiam oni povus diri (iom troige, mi konsentas), ke ankaŭ rigardanto 
de arta foto estas fotografisto, en la nobla senco de ĉi tiu vorto.

Ni turnu nin nun al iuj poeziaĵoj, kiuj naskiĝis kaj plu vivas en la 
interreta universo. Ni provu trovi en ili apartajn trajtojn, kiuj indiku 
ĝian devenon. Simile oni kutime ludas dum Universalaj Kongresoj 
de Esperanto: laŭ la akĉento de la parolanto oni provas diveni, el kiu 
lando li devenas.
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Ni uzu por tio tri blogojn – du en Esperanto, unu en la portugala 
lingvo. Estas prudente en nia esplorado ne limigi nin al nur unu 
lingvo, ĉar oni povus akuzi nin pri farado de konkludoj surbaze de 
lokaj komunumaj tendencoj. Kiujn apartaĵojn ni trovas?

En la portugala lingvo mi ekzamenas la poemaron (troviĝas 
en ĝi ankaŭ multnombraj prozaĵoj) el la publike alirebla blogo 
loucoporcachorros.blogspot.com.br. La aŭtoro estas inteligenta, klera kaj 
talenta verkisto multtema. Mi elektas el ĝi unu el la poemoj, kiuj plej 
plaĉas al mi:

eu pensava como Bandeira

eu pensava
quando a “indesejada das gentes”
chegar, encontrará cada coisa
em seu lugar

que nada!
vou arrumando a vida
e ao mesmo tempo
desarrumando tudo

no lugar, nada fica
pois não sou eu
quem decide o lugar
das coisas nessa vida

(Libera traduko:

mi pensis kiel Bandeira

mi pensis
kiam la “nedezirata de homoj” 
alvenos, tiam ĝi trovos ĉion 
sur la ĝusta loko

tute ne!
mi ordigadas la vivon
kaj samtempe
mi malordigas ĉion
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surloke nenio restas
ĉar ne mi
decidas pri la loko
de aferoj en ĉi tiu vivo )

El dulingva (portugallingva/Esperanta) blogo nazarelaroca.blogspot.
com.br mi elprenis ĉi tiun poemon:

Ĉe kafejo

Ĉiu persono estas insul’
el nefinita soleco;
kaj strat’ estas river’ de l’ bruo
kiu ruze batpuŝas
la ostojn de l’tago...
Mi serĉas rifuĝon en kafejo 
eleganta de mia urbo.

Tie tenere akceptas min violonoj
kaj allogas tangon
per dolĉa furiozec’;
tiam disfaldas mi paperon
kiun poezi’ bruligas,
por skribi ĉi poemon.

Laste, mi plukas el alia dulingva (portugallingva/Esperanta) blogo 
pnascentes-papocompnascentes.blogspot.com.br ĉi tiun interesan ekzem-
pleron:

Malsato kaj soifo

poezio ja malsatas kaj soifas pri justec’
ne fuĝu de via ret’
tio mistere sen nom’
  
novelo teleĵurnal’ film’ aŭ dramseri’
nur paf’ stupro tranĉil’
kaj je la fin’... eĉ anonc’
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tia perfort’ malmultas en la viv’
eĉ se longedaŭre sperta
kiom da pugno-bat’ oni ja entute vidas?

kiam vivo iluminiĝas, ĉu vidite en gazetar’?
kiu profitas kiu malprofitas?
kiu restas finfine troŝarĝita?

Mi elektis ĉi tiujn poemojn tute hazarde, laŭ persona gusto. Post leg-
ado kaj relegado, ĉu eblas trovi ian signon, ke temas pri aparta speco 
de poezio, propra al interreto? Ĉu la temoj tion indikas? Ĉu la formoj?

Mi pensas, ke ne. Oni povus trovi ĉiujn tiujn poemojn sur paĝoj de 
tradiciaj paperaj libroj publikigitaj antaŭ kvardek jaroj, ni diru. Nenio 
en ili havas koloron aŭ odoron de interretaĵo. Ni devas provizore 
konkludi, ke same kiel ĉe fotografarto, interreto neniel influas la 
spiriton de Poezio. Ĉi tio povas eble soni kiel naiva, memkomprenebla 
konkludo, sed indas ĝin klare esprimi, por atentigi pri iaj modernecaj 
aŭtoroj, kiuj opinias la malon.

Kvankam Poezio kiel arto situas do super la periloj (ŝtono, tolaĵo, 
papero, komputilekrano), ni tamen fine konsentu, ke interreto certe 
havas ian influon sur la aŭtorojn. (Mi ripetu, ke “aŭtoroj”, laŭ nia 
kompreno, estas same poemverkintoj kiel poemlegantoj.) Tiusence 
ni akceptu, ke tiuj homoj sendube ricevas influon de la “interreta 
vivstilo”. Ni notu kelkajn el tiuj tendencoj: – En interreto poemoj 
tendencas al mallongeco, ĉar tre konata estas la emo de legantoj, 
fronte al siaj lumaj ekranoj, rapide fini la legadon. Malofte oni 
trovus poeziemulon, kiu pretas tralegi la tutan “Dian komedion” 
aŭ “Iliadon” en la reto. – Tiu mallongeco povas konduki al du vojoj: 
denseco de signifo versus banaleco. Ne temas pri problemo de Poezio, 
sed problemo de poetoj. – Kvankam iom dubinde, oni povus konjekti, 
ke poemoj en la reto tendencas al la scenoj de la  ĉiutaga vivo, prefere 
ol al altaj filozofiaj aŭ metafizikaj temoj. – Oni povus imagi, ke inter 
la poemoformoj hajkoj, kvarversaĵoj kaj limerikoj estas plej taŭgaj 
por interreto, precize pro ilia sintezopovo. Sed ĝis nun nur hajkoj 
okupas tiun privilegian lokon, kaj ne tre elstare. Ni notu la kreadon 
de la interesa “poetrix”, kiu tamen ŝajne ne populariĝis. – Pro teknika 
facileco ofte interretpoetoj aldonas al siaj versaĵoj ilustraĵojn, ĉu 
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kreitajn de ili mem, ĉu elprenitajn el la grandega amaso da bildoj 
disponeblaj en interreto. Mi ne scias, ĉu ilustraĵoj helpas aŭ ĝenas la 
ensorbadon de poemo, kaj mi supozas, ke se poeto mem produktas 
ilustraĵojn por siaj poemoj, tiam ili estas pli signifoaldonaj.

Ĉar Poezio estas la ideala kampo por paradokso kaj surprizo, ni ne 
hezitu konkludi nian esploron per stranga aserto: “Interreto ne rekte 
influas la Poezion mem (ĉi tiu staras alte, tre alte...), sed povas forte 
influi poetojn”.

Ni esperu, ke la plej altaj virtoj de interreto, nome ĝiaj univer-
saleco, demokrateco kaj malmultekosteco, ne konduku poetojn al be-
daŭrinde ofta malvirto: banaleco. Se tio okazos, tiam la homaro devos 
sendi plendajn retmesaĝojn al la koncerna Muzo, sidanta en Olimpa 
pejzaĝo. Ni esperu ankaŭ, ke la retkonekto tie bone funkcios.
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Steven D. Brewer

Morto… kaj vivo, en Amherst, Masaĉuseco

Sub varma suno mi eltrovis neatendite la tombon de Emily Dickinson 
— kaj tiujn de ŝia familio. Sur ŝia tomboŝtono, malantaŭ fera barilo, 
vizitantoj lasis diversajn memoraĵojn: ŝtonetojn, floretojn kaj etajn 
pecojn de papero kun manskribitaj mesaĝoj. Fakte, estis tiuj, flirtantaj 
en la vento, kiuj kaptis la okulojn. La familianoj de Emily ne allogas 
la saman intereson de la nuntempa publiko kiel ŝi. Mi ankaŭ notis, 
ke dum la aliaj tomboŝtonoj indikas datojn de naskiĝo kaj morto, la 
ŝia diras ne ke ŝi mortis, sed anstataŭe ke “oni vokis ŝin reen”. Kaj mi 
scivolis…

vokita reen 
ĉizita en marmoro… 
anĝelo flugis 

Preskaŭ hazarde okazis, ke mi transloĝiĝis al Masaĉuseco. Mi sen-
dis leteron por posteno — verkitan kiel eble plej rapide tuj antaŭ 
semajnfina foresto. Fakte mi haste alprenis malnetojn de aliaj jam 
skribitaj leteroj, kungluis ilin Frankenŝtejne, metis poŝtmarkon sur ĉio 
kaj ĵetis ĝin en la poŝtkeston — sen ajna supozo, ke oni fakte dungos 
min. Ne estas troigo diri, ke mi absolute nenion sciis pri Amherst, 
antaŭ ol mi alvenis. Kiam oni proponis intervjui min, mi devis eĉ serĉi 
la urbon sur mapo. Dum ni serĉis ĝin sur mapo, mia patro klarigis al 
mi unu aferon, kiun li sciis. En tiu Amherst de Masaĉuseco (kontraŭe 
al tiuj de Nov-Jorkio kaj Nov-Hampŝiro) la litero “ h”  estas silenta: 
oni diru ĝin “AM-erst” .

Post kiam mi unue transloĝiĝis, mi volis ekkoni la urbeton. Mi 
do esploris la stratojn ofte bicikle. Malantaŭ la konstruaĵoj de la 
urbetomezo troviĝas la malnova Okcidenta Tombejo. Tie mi vagis 
tiutage kaj priĝojis la antenariojn inter la herboj. Sendube ankaŭ 
Emily estus ĝuinta ilin. Ŝi ŝatis kolekti kaj premi florojn kaj mi eksciis 
poste, ke inter ŝiaj kolektaĵoj ja estas antenario. Dum kelkaj jaroj en 
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sia juneco ŝi fakte loĝis tuj apud tiu ĉi tombejo kaj rigardis ofte la 
okazaĵojn tie de ŝia fenestro. Ŝi verkis eĉ poezion pri tio…

En la Herbej’, malvarma Pac’
Respektoplena Sun’ —
Sen ajna Tranc’ de l’ industri’
la ombroj studas nun —
La Anoj ne plu iras for
Por Ĝojo aŭ por far’ —
Sed la homar’ liveras ĉi
De l’ ajna fora mar’ —
(1443)

Indas diri du aferojn pri la poezio de Emily Dickinson. Unue, ĝi havas 
certan difinitan ritmon. Preskaŭ ĉiuj el ŝiaj poemoj havas la saman 
ritmon kiel la kanto “Flava Rozo de Teksaso”. Estas tre malfacile 
rekrei tiun saman ritmon en Esperanto, ĉar en ŝia poezio la lastaj 
silaboj volas havi akcenton, kio estas malofta en nia lingvo. En la libro 
Vulkane, Long kaj Auld tradukis aron da ŝiaj poemoj, sed bedaŭrinde 
perdis la specialan ritmon, kiun ŝi elektis. Ĉi tie mi klopodas konservi 
ĝin. Due, necesas diri, ke al ĉiuj poemoj oni poste aldonis numeron 
por indiki la ordon, en kiu ŝi verkis ilin. Ĉi tie mi uzas la sistemon de 
Thomas H. Johnson de 1955.

Ĉi-jare dum la lastaj tagoj de aprilo mi vizitis la domon de Emily 
Dickinson kun miaj frato kaj gepatroj. Ekster ŝia domo floris nur la 
plej fruaj arboj: la ĉerizarbo kaj magnolio. Folioj mankis, kaj la suno 
povis nur iomete mildigi la akran venton. 

Emily naskiĝis, vivis kaj mortis en la urbo Amherst kaj apenaŭ 
vojaĝis for. Ŝia familia domo nun estas muzeo dediĉita al ŝi kaj ŝia 
poezio. 

Ĉiu junulo en Usono aŭdas almenaŭ iomete pri ŝia poezio. Ŝi estas 
eble la poetino, kiu, el ĉiuj anglalingvaj landoj, estas la plej konata por 
usonanoj. 

Ofte oni supozas, ke ŝi havis misteran, tragedian vivon. Ŝi neniam 
edziniĝis, neniam havis infanojn kaj ĉiam loĝis en la domo de siaj 
gepatroj. 
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Ŝia domo estas brika kaj staras flanke de la monteto, sur kiu 
Amherst situas. Je unu flanko estas granda ĝardeno kaj je la alia 
troviĝas la domo The Evergreens (Ĉiamverd’), kiun konstruis ŝia frato. 
Kiam mi unue venis al Amherst, la domo de Emily estis senfarbe 
brika, sed post kelkaj jaroj oni farbis ĝin flave kaj verde, kiel, laŭdire, 
la domo fakte estis en ŝia epoko.

En la komunumo de Amherst oni konstatis, ke ŝi estis aparta kaj 
iomete stranga. Ŝi multe korespondis kaj fojfoje donacis poemojn al 
amikoj kaj konatoj, sed nur manplenon da ŝiaj poemoj oni eldonis 
dum ŝia vivo. Post la morto ŝia fratino trovis preskaŭ du mil poemojn 
ŝiajn, kelkajn sur hazardaj tranĉaĵoj de papero, sed multajn aliajn 
zorge binditaj en hejmfaritaj kajeroj. 

Ni eniris la domon tra kuirejo kaj manĝejo, kiun oni nun uzas por 
la akceptejo de la muzeo kaj librovendejo. La gvidisto por la vizito 
renkontis nin tie kaj kondukis nin unue al la salono. Per pentraĵoj kaj 
la unu fama foto de Emily la gvidisto konatigis nin kun ŝi kaj kun 
ŝia familio. Aliaj fotoj montris la pejzaĝon de tiu epoko, kiam trans 
la strato vidiĝis kamparo kaj fora fabriko — nun proksima kaj densa 
najbarejo de domoj kaj negocoj. 

En la oficejo de ŝia patro la gvidisto parolas pri la libroj, kiujn ŝi 
havis je sia dispono, kaj pri la Biblio kiel ĉefa influo al ŝiaj pensoj kaj 
poezio. Tie troviĝis ankaŭ la enirejo al ŝia vitrodomo, ne plu pordo, 
delonge brikfermita. 

Sur la dua etaĝo ni vizitis ŝian dormĉambron, kiu troviĝas je la 
sudokcidenta flanko de la domo. La posttagmeza suno lumigis la 
ĉambron. Tie la gvidisto montris al ni, kiel ŝi zorge bindis kajerojn el 
ŝiaj poemoj por fari libretojn. 

en ŝian ĉambron, 
la sun’ ankoraŭ brilas… 
eĥas ŝia voĉ’

Ni finis la viziton per ĉambro, en kiu oni montris kelkajn el ŝiaj poemoj 
sur la muroj. Ni laŭtlegis ilin kaj pridiskutis la temojn kaj ecojn de ŝia 
poezio. Ofte ili havas karakteron de enigmoj. Ili defias la leganton 
diveni, pri kio temas. La unua, kiu estis elektita, montras tiun econ de 
ŝia verkaro. Mi laŭtlegis ĝin por la grupo.
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En Ebleco loĝas Mi —
Pli bela dom’ ol Proz’ —
De Fenestroj havas pli —
Supere je pordoz’ —

De Ĉambroj kiel Cedroj —
Defiaj al okul’ —
Kaj tegmento ĉiam por —
La + Gropoj de l’ Ĉiel’ —

De Vizitantoj — belaj —
Por Metio — Ĉi —
La manojn mi larĝigas —
Altir’ je Paradiz’ —
(657)

Tiun ĉi poemon la gvidisto uzis por montri alian econ de ŝia poezio: la 
fakton, ke ŝi foje ne povis decidi, kiu vorto plej taŭgus. Kie ŝi enmetis 
“+”, ŝi indikis sube, ke “Gabloj” estu anstataŭata de la sekva vorto.

La gvidisto dankis nin pro nia vizito kaj kondukis nin al la 
akceptejo. Adiaŭinte la gvidiston, ni pasigis kelkajn minutojn en la 
ĝardeno. Apud la enirejo magnolio estis ekflorinta. Ni ĉirkaŭprome-
nis la domon kaj studis la grandajn kverkojn kaj betulojn, sur kiuj 
ankoraŭ mankis folioj. 

Dum ŝiaj lastaj jaroj, Emily malsaniĝis. Ŝi ankaŭ perdis unue la 
patron, sekve la patrinon, kaj poste aliajn parencojn. Ŝi diris: “La 
Mortoj fariĝas tro profundaj por mi, kaj antaŭ ol mi povus levi la 
Koron post unu, alia venas.” Ŝi verkis ofte pri la morto, pri kiu ŝi ofte 
pensis kiel konato — eĉ kunulo.

Plezuron petas de la kor’
Kaj la forigon de dolor’
Kaj poste nur je medicin’
Por suferadon for

Kaj tiam, por la ekdormiĝ’
Kaj tiam, por la ĉuestiĝ’
La vol’ de sia Inkvizist’
La liberec’ de l’ mort’
(536)
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Kiam malsana, ŝi ĉesis prilabori sian poezion kaj skribis leterojn mal-
ofte. En la lasta letero, kiun ŝi sendis al siaj kuzoj, la plena teksto de 
la letero estis “Vokita reen” — tial la notita tomboskribo. Ŝi mortis 
la 15an de majo 1886. Sed la rakonto ne finiĝis. Ŝia fratino trovis 
ŝiajn poemojn, oni tuj rekonis ŝian genion, la cetero estas jam konata 
historio. Aŭ eble ne.

Oni diras, ke eĉ dum ŝia vivo oni jam nomis ŝin “Mito”. Ŝi portis 
blankajn vestaĵojn kaj malofte eliris aŭ miksiĝis kun aliaj homoj. Post 
ŝia vivo, kiam ŝian poezion oni diskonigis, ŝi vere alprenis mitan 
staturon. Kia tragedia vivo! Kio pelis ŝin? Ĉu amo fiaskinta? Ĉu 
nigran sekreton ŝi portis en la tombon? 

Montriĝis nur poste, ke tiun mitan bildon oni zorge konstruis 
ĉirkaŭ ŝi. Tiuj, kiuj trovis ŝian poezion, distranĉis ŝiajn kajerojn. Ili 
alprenis, malordigis kaj redaktis ŝiajn poemojn antaŭ ol eldoni. Kaj 
la mito de Emily pligrandiĝis, ĉar oni kultivis ĝin precipe por allogi 
intereson kaj reliefigi la dramecon de ŝia poezio. 

Estas dubinde, ke ŝi mem vidis sian vivon kiel tragedion. Ŝi 
komprenis nepre — neniu pli klare — ke ŝi mortos. Per sia poezio 
ŝi serĉis senmortecon. Kaj malgraŭ tiuj, kiuj redaktis kaj malordigis 
ŝiajn zorge binditajn kajerojn, ĉi-jare, en 2014, ŝia poezio fariĝas por 
ĉiam publika kaj vivos por ĉiam en la okuloj, buŝoj kaj koroj de la 
legantoj.

morto kaj vivo… 
kaj antaŭ ĉio, revoj 
de l’ eternulo

Ni forlasis ŝian ĝardenon kaj paŝis silente en brila printempa sunlumo 
al apuda parko Sweetser, kie estas statuo, kiu montras siluetojn de kaj 
Emily Dickinson kaj Robert Frost, alia poezia famulo, ankaŭ loĝanto 
de Amherst, sed de sekva epoko. En la statuo ili ŝajne parolas unu al 
la alia. Tie ni adiaŭis al Emily kun la eĥoj de ŝiaj vortoj ankoraŭ en la 
oreloj kaj revenis al la ĉiutaga mondo.
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Humphrey Tonkin

Belartaj Konkursoj 2014
Raporto de la Prezidanto

Ĉiu jaro havas siajn montojn kaj valojn: jen unu branĉo prosperas, 
dum alia lamas. Sed mi havas la impreson, ke la nuna jaro estis iom 
plata: kelkaj bonaj konkursaĵoj alvenis kaj premiiĝis, sed nenio mond-
skua. Oni povas interpreti tiun mankon de ekscito kelkmaniere. Povas 
temi simple pri ne tre impona rikolto ĉi-jara – afero de hazardo, kiel 
montros venonta pli riĉa jaro. Povas temi pri tio, ke ne ĉiuj niaj plej 
bonaj verkistoj aŭtomate turnas sin al ni proponante konkursaĵojn. 
Tio certe parte pravas.  

Sed povas ankaŭ temi pri tio, ke la fadeno de la kontinuo literatura, 
je kiu dependas la kvalito de niaj verkoj en Esperanto, komencas 
disfibriĝi.

Tiu, kiu ne konas la historion, estas kondamnita ripeti ĝin. Same, tiu, 
kiu ne konas sian literaturan tradicion, ne kapablas distingi malnovon 
disde novo. Niaj bonaj verkistoj – same en Esperanto kiel en aliaj 
lingvoj – legas kaj ne nur verkas, konas la antaŭulojn kaj iliajn atingojn 
kaj celas surbaze de tiu scio krei ion rekoneble novan en la kunteksto 
de la jamaj atingoj de la antaŭuloj. Oni foje havas la impreson, ke 
simpla kono de baza vortprovizo sufiĉas, por ke niaj aspirantaj 
poetoj (ekzemple) sidiĝu kaj verku (foje produktante poemojn, kiuj 
similas tiujn iliajn nacilingvajn poemojn, kiujn pro iu nekomprenebla 
hazardo la nacilingvaj redaktoroj daŭre rifuzas aperigi). Ili ne lernas 
la lecionon de bona verkado: koni la kuntekston. Kaj kiom da homoj 
fakte studis la tradicion de eseverkado en Esperanto antaŭ ol sidiĝi 
por krei majstroverkon en tiu ĝenro? Same pri teatro: kiom da 
homoj spektis aŭ legis la tamen mincan kolekton de Esperantlingvaj 
teatraĵoj?
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Dekomence la Esperanto-literaturo estis dotita de tuta serio da homoj, 
kiuj sentis devon kaj respondecon konstante memorigi la publikon 
pri la ekzisto de tiu literaturo kaj insiste konvinki tiun publikon legi 
ĝin. Zamenhof kaj Grabowski komencis tiun tradicion; ĝin pluportis 
Kalocsay, kiu ne povis rezisti kritiki siajn kolegojn-verkistojn, sed ja 
ludis pozitivan rolon kiel modelo kaj instruanto; similan rolon ludis 
Auld tra multaj jaroj, kaj nun ankoraŭ Ragnarsson tiel rolas. Ĉirkaŭ 
ili tra la jaroj ekzistis abundo da aŭtoroj, kritikistoj kaj instruistoj, kiuj 
tenis la flamon viva – Gaston Waringhien, K. R. C. Sturmer, Lajos 
Tarkony, Miyamoto Masao, Henri Vatré kaj aliaj – kaj pli lastatempe 
Marjorie Boulton, Vilmos Benczik, Carlo Minnaja. 

Sed ĉu pli junaj homoj nun transprenas tiun torĉon? Tion mi ne vidas, 
same kiel mi ne vidas la seriozan literaturan kritikon kaj la seriozan 
atenton al Esperanto-legado ĝenerale, kiuj iam ekzistis.  Ni riskas perdi 
nian komunumon de legantoj – tiuj, kiuj per sia legado tenas funk-
cianta la konscion pri komuna literatura tradicio Esperanta.

Estas vere, ke la Esperanto-literaturo estas aparte riĉa pro sia mal-
fermiteco al la ekstera mondo kaj al aliaj literaturaj tradicioj: ĉiuj kleraj 
verkistoj en Esperanto estas verŝajne kleraj pri la propraj nacilingvaj 
literaturoj kaj enportas ideojn el tiuj fontoj, kiuj riĉigas nian literaturon. 
Sed oni povas ankaŭ argumenti, ke ĝuste tiu malfermiteco igas despli 
urĝe, ke ni tenu la unikan kontinuon de la Esperanto-literaturo por 
eviti, ke ĝi fariĝu simple hazarda branĉaro de la naciaj.

Sed kio, do, pri la ĉi-jara verkaro?

La unua konstato devas esti, ke en la kvar originalaj branĉoj – Poezio, 
Prozo, Eseo, Teatraĵo – nur en Poezio estis aljuĝita unua premio.  
En Prozo kaj Eseo la listo de premiitaj verkoj komenciĝas per duaj 
premioj, kaj en Teatraĵo oni atingis nur unu Honoran Mencion.
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Branĉo Poezio. Juĝantoj estis Gerrit Berveling (Nederlando), Giulio 
Cappa (Italio) kaj Anja Karkiainen (Finnlando). Partoprenis 26 verkoj 
de 10 aŭtoroj el 9 landoj (pasintjare 32 – 17 – 15) – do signifa redukto 
kompare kun la pasinta jaro. Kvankam kompare kun antaŭaj jaroj regis 
pli kontentiga samopinieco inter la juĝantoj (post iom da intertraktoj 
ene de la grupo), ili unuanime plendis pri la lingva kvalito de pluraj 
aliaspekte ne malbonaj verkoj: “lingve ne klaras”, “lingvaj misoj kaj 
tajperaroj”, “ankoraŭ ne perfekte regas la lingvon” – jen citoj el la 
notoj de ĉiuj tri juĝantoj. Aliflanke venis laŭdoj al la premiitaj verkoj: 
“rimarkinda vortelekto kaj senmakula parnasa konformeco”, “simpla 
sperto bone vortigita”, “trafaj bildoj kaj eleganta lingvo”.  Eble miaj 
ĉi-supraj senesperaj rimarkoj bezonas ioman reredakton…

Branĉo Prozo. Juĝantoj estis Eliza Kehlet (Danlando), Ĵak Le Puil 
(Francio) kaj Tim Westover (Usono). Partoprenis 21 verkoj de 14 
aŭtoroj el 10 landoj, rezulto simila al tiu de la pasinta jaro (24 – 12 
– 10) kaj de antaŭaj jaroj. Unu juĝanto rimarkigis en sia raporto, ke 
la lingva nivelo de la ĉi-jaraj konkursaĵoj estis rimarkinde pli alta ol 
pasintjare: “Do, ni ŝajne sukcesis pri la unua paŝo – ke verkisto devas 
regi la lingvon.” Aliflanke, al la noveloj ofte mankis adekvata intrigo 
– do sekvebla intriga linio, kiu kondukas el komencaj konstatoj al 
fina malnodiĝo. Bonajn novelojn karakterizas unueco kaj certa fikcia 
logiko, ne ĉiam evidenta tie ĉi.  Tamen, spite la fakton, ke la juĝantoj 
ne aljuĝis unuan premion, ili evidente trovis plurajn laŭdindajn 
verkojn – kaj eĉ, kompense, aldonis du Honorajn Menciojn.  
 
Branĉo Teatraĵo. Juĝantoj estis Wera Blanke (Germanio), Paul Gubbins 
(Britio) kaj Giuliano Turone (Italio). Partoprenis 3 verkoj de 2 aŭtoroj 
el 2 landoj (pasintjare nur du verkoj, sed en 2012 kvar, kaj en 2011 eĉ 
ok). Tiu malkontentiga nivelo de konkursado daŭros ĝis iu (UEA? la 
landaj asocioj? la Universalaj Kongresoj?) serioze frontos la demandon 
pri teatraj prezentoj en Esperanto. Riske je trotamburado de la sama 
mesaĝo, mi ripetas: la Esperanto-movado havas nek rimedojn nek 
spektantojn por surscenigi pompajn kaj ambiciajn teatraĵojn. Ni be-
zonas materialon taŭgan por intimaj prezentoj, en malgrandaj tea-
traj (aŭ eĉ neteatraj) spacoj, facile kompreneblan kaj facile ludeblan. 
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Tiuj limigoj de la Esperanto-ekonomio povus konsistigi eĉ pozitivan 
defion por bonaj verkistoj – se ankaŭ organizantoj de kongresoj 
komprenus, ke loki amatorajn teatraĵojn en enormajn prelegejojn aŭ 
aliajn maltaŭgajn situojn kvazaŭ garantias, ke iliaj meritoj dissolviĝos 
en marĉon de nekompreno kaj enuo.  Cetere, la honore menciita verko 
“La oka pordo” bele fundamentis sin en la jam ekzistantan intrigon 
de Aida de Verdi – utila maniero ligi sin al almenaŭ unu signifa parto 
de la heredita eŭropa kulturo.

Branĉo Eseo. Juĝantoj estis Detlev Blanke (Germanio), Gotoo Hitoshi 
(Japanio) kaj Giridhar Rao (Hinda Unio).  Draste falis la nombro de 
konkursaĵoj: partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj (pasintjare 
8 – 7 – 5; antaŭ du jaroj 12 – 8 – 7). Se temas pri la du premiitaj verkoj, 
regis unuanimeco inter la juĝantoj pri ilia merito.  Sekve la tasko ĉi-
jare estis facila – kvankam oni rajtus malfeliĉi, ke niaj verkistoj ne 
prezentis al la juĝantaro pli larĝan kaj profundan defion…

Branĉo Infanlibro de la Jaro. La juĝantoj estis Edmund Grimley Evans 
(Britio), Kitagawa Hisasi (Japanio) kaj James Rezende Piton (Brazilo).  
Jen branĉo, kiu ĉi-jare prosperis: venis 8 verkoj de 5 eldonejoj en 
5 landoj (pasintjare venis nur unu verko entute, kaj antaŭ du jaroj 
venis ses). Temas pri branĉo alia ol la ceteraj, ĉar la premion ricevas 
unuavice eldonejo, por jam eldonita libro. Foje, decidi pri la (unusola, 
laŭ la reguloj) premio estas malfacile. Kiel prave skribis unu el la 
juĝantoj, “personaj opinioj pri infanlibroj povas esti tre diversaj, kaj 
ofte kulturaj diferencoj igas libron, kiu ŝajnas bona en unu lando, 
multe malpli taŭga en aliaj landoj”. Ĉi-foje, tamen, la decido estis 
unuanima inter la tri juĝantoj el tri kontinentoj.

Mia raporto ne estus kompleta sen diri ion pri la demandoj de lingvo 
kaj prezento. Kiel ĉiam en tiaj konkursoj, ne estas tute klare laŭ la 
regularo, ĝis kiu grado aŭtoro rajtas ricevi helpon. Mi dirus, ke aŭtoro, 
kiu ne legigas sian verkon fare de alia persono antaŭ la prezento de 
la verko al la Belartaj Konkursoj, estas aŭ tro memfida aŭ tro timida. 
Ni ĉiuj faras lingvajn erarojn – iuj homoj pli multe ol aliaj – kaj ja ne 
necesas regali la juĝantojn per sia ŝanceliĝanta gramatiko. Same, se ni 
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povas lerni el la kritikoj de aliaj ankaŭ pri aliaj pli signifaj demandoj, 
ni lernu. Verkoj, en kiuj abundas lingvaj eraroj, donas eviteblan kaj 
evitindan impreson aŭ de nekompetento aŭ de mallaboremo. Same, 
se verkanto ne kapablas ĝeni sin por manipuli klavaron, farante 
abundajn mistajpojn, tiu verkanto verŝajne ne konvinkos la juĝantojn 
malŝpari la penon kompreni ties verkon kaj aljuĝi al ĝi premion. Kaj 
bona verkanto estas tiu, kiu povas ensorbi la kritikojn de aliaj kaj 
refandi ilin en pli efikajn verkojn. 

Konklude, do: la devizoj de la venontjara konkurso estu “Akuzativojn 
ne tro abundajn kaj ne tro avarajn – kaj en ĝusta loko”, “Tajpu intence 
kaj intense”, “Komenco, mezo kaj fino havu klaran rilaton” kaj, eble, 
“Ĉu Kalocsay kaj Auld aprobus?”  Se la respondo al ĉi-lasta demando 
estas nea, temas pri du eblecoj: vi verkis ion sensacie novan, aŭ … 
indus tamen iri ekskursi anstataŭ tordi la cerbojn de niaj eminentaj, 
sed kompatindaj juĝantoj.

Humphrey Tonkin
24 julio 2014
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Luigi Pirandello*

La laboro de verkisto
Tradukis: F. W. V.**

La laboro de verkisto estas tiel 
mult speca, la karakteroj de diver-
saj verkistoj tiel diferencas inter 
si, ke maniero kaj metodoj de 
la literatura kreado de diversaj 
aŭto roj havas nur malmulton 
komu nan. Al multaj verkistoj 
la komenco faras malfacilaĵojn. 
Tro multaj ideoj ofte samtempe 
atakas ilin kaj ĉiu verkisto havas 
sian propran sistemon por ordigi 
ĉi tiujn ideojn kaj venki la speci-
alajn malfacilaĵojn. Schiller – tiel 
oni rakontas – bezonis la odoron 
de putraj pomoj, por esti instigata al kreado. Aliaj, nuntempaj kaj 
eston taj Schiller-oj, uzas aliajn metodojn, laŭ la personeco kaj la talento 
de la koncerna verkisto, kiuj estas tre diversaj aŭ eĉ – mankas.

Mi mem ĉe mia kreado ne havis tiajn embarason aŭ malfacilaĵojn. 
Kvankam mi faris al mi regulo, okupi min ĉiam nur per unu sola 

* Luigi Pirandello (1867-1936): Nobel-premiito pri literaturo en 1934. Li 
markis la jarcentŝanĝperiodon per siaj verkoj, precipe komedioj, ankoraŭ 
nuntempe la plej ofte surscenigataj en Italio, kaj tradukitaj en dekojn 
da lingvoj. Kelkaj tradukitaj en Esperanton legeblas en Luigi Pirandello 
kaj aliaj siciliaj autoroj, antologio de siciliaj verkistoj redaktita de Carlo 
Minnaja (2012, eld. Itala Esperanto-Federacio).

** F.W.V.: Verŝajne temas pri la aŭstro-germana Franz Watzinger el 
Villach (Aŭstrio), pri kiu legeblas en la Enciklopedio de Esperanto, kaj kiu 
estas listigita inter la multnombraj kunlaborantoj de Literatura Mondo en 
la kovrilpaĝo de 2/1938; laŭ la Enciklopedio, li estis instruisto ĉe teknika 
instituto kaj kontribuis al pluraj periodaĵoj. (Dankon al Carlo Minnaja pro 
la helpo en la esploro.– Red.)

Pirandello en 1932. 
Fonto: Wiki Commons.
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laboro, tamen tuta vico da temoj kaj ŝtofoj ĉiam trairas mian kapon. 
Kelkfoje mi portas ŝtofon duonan jaron aŭ pli longe en la kapo. La 
ŝtofo malrapide formiĝas kaj densiĝas, ĝis mi poste subite kaj fine 
sentas la urĝecon, sidiĝi kaj komenci surpaperigi la pensaĵon. La 
surpaperigo de tio, kion mi portis tiom longan tempon kun mi, poste 
daŭras nur kelkajn semajnojn. Pro tio mi estas rigardata kiel mult- kaj 
rapid-skribanto.

La ĝojo, kiu antaŭas la finadon de literatura verko, estas ne-
priskribebla feliĉsento. Sento, sen kiu la homo, kaj precipe la verkisto, 
ne povas ekzisti. La esenco de iu artverko konsistas en la altiganta kaj 
plinobliganta sento, kiun ĝi vekas en la aŭskultanto aŭ rigardanto. 
Kaj ĉi tiun senton ĝi ne povas veki, se ĝi ne estas kreata kun sindono. 
Kaj por ke mi restu ĉe mia arto: ni povas paroli nur tiam pri literatura 
majstroverko aŭ artverko, se la aŭtoro kreis ion grandan, altigitan de 
homa valoro kaj en bela formo. Sed por ke la aŭtoro sciu, kion li havas 
por diri, li devas esti kapabla vidi sian tempon, se tiel diri, el distanco 
kaj el birdaspekto, el alto. Li devas scii, kion la homoj povas ankoraŭ 
lerni el la belaj pensoj, li devas havi fingropinto-senton, devas okupi 
sin nur pri indaj aferoj kaj ne devas skribi pri demandoj, kiuj estas 
de malpli grava signifo, aŭ pri kiuj plej bone estas silenti. Kaj fine li 
devas tion, kion li sentas, ankaŭ vesti en puran kaj plastike ĉizitan 
noblan lingvon. Li devas esti vera artisto kaj scii trovi por ĉiu penso, 
por ĉiu sento, por ĉiu sentimento, la ĝustan esprimon. Antaŭ ĉio, se 
temas pri la prezentado de sentoj.

La vere sanktan fajron artverko ricevas antaŭ ĉio el la amo de 
la artisto. Li devas tion, kion li havas por diri, diri el sia tuta koro. 
Li devas meti sian animon en sian verkon. Nur tiam li povos tuŝi la 
animon de tiuj, kiujn li celas. La brulanta pasieco de la artisto por sia 
verko, kiu siaflanke ree devenas el la sento de la artisto, formas la 
esencon de ĉiu ajn arto. Arteca kreado, kiu postulas de homo tiom da 
homeco, sed kiu de li postulas ankaŭ, ke li egoiste ne forigu sin de la 
mondo, sed kunsenti ĝiajn ĝojojn kaj suferojn, povas levi artiston en 
mirindajn altojn.

La arto igas la vivon vivinda. Ne nur al la kreanta artisto, sed 
ankaŭ al tiuj, kiuj lian verkon komprenas kaj ĝuas. Ĉar ĉiu arto estas 
ligita al la vivo. Ĝi ne ekzistas en aermalplena spaco. Ĝi postulas 
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akceptemon kaj komprenon. La unu flanko de la artista kreado estas 
tiu, kiu reefikas sur la artiston mem. La alia, ne malpli grava, estas 
la veko de eĥo en la koro de la homoj. Estas la granda sekreto de la 
artista kreado, plenumi tute tiujn ambaŭ flankojn.

(El Literatura Mondo, dua periodo, oka jaro, n.ro 1.1938)





La libro enhavas la premiitajn tekstojn de Steven Brewer, Luiza Carol,  
Ewa Grochowska, Jesus Moinhos Pardavila, Amir Naor, Benoît  
Philippe, Paulo Sergio Viana, Lenke Szász, krome la “Raporton de 
la Prezidanto” de la Belartaj Konkursoj (Humphrey Tonkin) kaj  
artikolon de Luigi Pirandello el la jaro 1938 el Literatura Mondo  
titolitan “La laboro de verkisto”.

“Tiu, kiu ne konas la historion, estas kondamnita ripeti ĝin. Same, 
tiu, kiu ne konas sian literaturan tradicion, ne kapablas distingi 
malnovon disde novo. Niaj bonaj verkistoj – same en Esperanto kiel 
en aliaj lingvoj – legas kaj ne nur verkas, konas la antaŭulojn kaj 
iliajn atingojn kaj celas surbaze de tiu scio krei ion rekoneble novan 
en la kunteksto de la jamaj atingoj de la antaŭuloj.”

Humphrey Tonkin en sia “Raporto”
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