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Juĝkomisiono: Detlev Blanke, Gotoo Hitoshi, Giridhar Rao
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   ĉi tiu kajero.
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Antonio Valén

Paralele

Eble ĉion mi forgesis. Aŭ eble male.
Subtila sed longa tempo nin kunigas
kaj samtempe
ni malkune maljuniĝis.
            Malgraŭ tio
via profunda parfumo vere neniam forestis.

Voje sur la jaro-fl uo
vi rekantadis kontralte la oldan kanton de l’ maroj
nur por mia delektiĝo,
sed basule, mi senvole
la melodion distordis kaj mislokis la refrenojn.

Ne tro grave: Vi kompreneme ridetis
kaj plu vartis la deziron
nur por mia freneziĝo.
Eble tempo novalis, sed ni zorge,
paralele, sulkadis nian grundon
kies fruktoj nur ŝajne malaperis:
Ili nun subteras
             kaj atendas.

Hodiaŭ, malfrue en vespero,
mi hezitas preni vian manon.
                      Venu, milde tuŝu min,
kaj ne diru ĉu vi volas ke mi restu.
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Benoît Philippe

Mathias

sep jarojn ni nin vidalvidis
vi lernanto, mi instruisto
en kretpolvaj bruaj klasĉambroj
vi jen larmis jen revinklinis
ĝis finan ekzamenon sekvis
longa senrevida disiĝo
tamen iutage hazarde
al mi via nomo eklumis
en gazeta mortanonceto

hodiaŭ vi ripozas
cindrigita tombeje
ĉe bukso kaj cipreso 
dum mi vante pluvivas
en prokrusta lernejo
ĉe naŭzaj francaj libroj
ĉe la nigra tabulo
kie korektis iam
mi ruĝe taskon vian
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Aleksandro Mitin 

Agemaj homoj kuras al sukceso

Agemaj homoj vigle kuras al sukceso
Ĝis sinforgeso.

Eternas hast’, ne haltas streb’ al vivo riĉa
Sur voj’ ŝtopiĝa.

Forgesu pri trankvil’! Moviĝu sen ripozo
Eĉ kun pirozo!

Senĉese streĉu fortojn! Fajfu al problemo
De sendormemo.

Ĝis kara celo! Daŭras ĉi grimpad’ pasia,
Hipertensia.

Publika venk’, triumf’ pli gravas ol bonfarto,
Eĉ se infarkto…

*    *    *

Pli bonas, certe, esti homo riĉa, grava
Ol senenhava.

Pli bone esti homo fama kaj sukcesa
Ol malnecesa

Sed forgesiĝas la feliĉo fundamenta —
Anim’ kontenta.

Sukces’ por tiaj homoj estas nur fetiĉo,
Sed ne feliĉo.

Ĉu vere bezonatas malfacila vojo
Sen viva ĝojo?

Ĉe l’ fino de bravul’ demando lin teruris:
Por kio kuris?
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Valentin Melnikov 

Ironiaj hajkoj

facilas verki
hajkojn: nur la silabojn
kalkulu fingre.

sep fingrojn havis
inventinto de hajkoj
sur meza mano.

kvin, sep kaj kvin – pli
ol nombro de reguloj
en Esperanto.

jen mi sentema.
ĉu miaj sentoj ardas,
aŭ mankas temoj?

rusta verda stel’.
mi ne estas purigist’ –
esperantisto!

tra densa mallum’
briletas io stranga.
ĉu nova sento?

neniam lacas
diligenta kolegar’
babili vante.

poet’ sen popol’
kie konsolon trovos?
vane lamentas.

ĉu verki vane?
mi pensas trist-angore,
Johan-Valane.

“La bona lingvo”?
eternaj komencantoj
egale pigras.

penso rutina:
kiom ofte agacas
vivo behina!

ĉu esti aŭ ne? –
jen demand’, kaj ceter’ – nur
literaturo.

ho mia koro!
ĉu ni ne venkos fine?
diablo scias...

fino de l’ ciklo.
do nun, kiu kapablas –
verku pli bone.
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Jesper Lykke Jacobsen 

La paradiza turo

Observata de tie la pejzaĝo impresis kalejdoskope, kiel rismo da 
glace paperaj ornamobildoj1  sternitaj ĉiudirekten sur kristala globo. 
Se oni movis la rigardon de unu bildo al apuda, la perspektivaj 
linioj tordiĝis kaj rompiĝis abrupte, sen kontinueco, kvazaŭ estus la 
menso mem, kiu labile saltas de unu pensfadeno al la venonta. Ĉe 
la interfacoj dancis miriado da lumaj punktoj, kiel sammultaj steloj, 
kvankam ĝuste nun estis proksimume tagmezo. Tie antaŭe videblis 
peco de la ĉielo, hodiaŭ kun tiu profunda lazura nuanco, kiu anoncas 
klementan2 veteron  dum almenaŭ du tagoj, apenaŭ makulita de kelkaj 
raraj lanugonuboj supre. Kaj iom dekstre, sur alia faco, komenciĝis 
longa strio da sablo borderita de hirta lejmo3 sur altaj d unoj. De unu 
fragmento al la venontaj, la bordolinio baŭmis falte, kvazaŭ por 
spiti la diafanan helecon venantan de la senkresta marsurfaco kaj la 
brilanta suno zenite.

Ella denove trempis sian pecon da lina stupo per la metanola 
botelo kaj komencis frotpurigi la sekvan prismon. La vaporo de la 
alkoholo efi kis, ke ŝi sentis sin leĝera, gaja kaj iom apartigita de la 
mondo, kiun ŝi dominis de sia eksterkutima observejo. Alifl anke 
de la vitro nun aperis parto de la marborda vilaĝeto kun peco de la 
dormema haveno. Stompiĝanta ĉe la rando videblis duona kutro, 
nun rehejmiĝanta post fi ŝkapta deĵoro. Ĉu tiu, kiu iam apartenis al la 
patro de la knabo? Malfacilis diri el tiu distanco, kvankam, per poka 
fl ankenmoviĝo de la kapo, Ella sukcesis enfokusigi ankaŭ la alian 
duonon de la kutro. Per la kotona tuko en sia maldekstra mano ŝi 
polure viŝis la surfacon, kiun ĵus antaŭe purigis la stupopeco.

Ŝian atenton kaptis nun la iom pretende nomita Strandohotelo, 
kies blankkalkitaj muroj kaj ruĝaj tegoloj elstaris ĉe aperturo inter 

1 La kolektemo de tia j kromolitografi aj glacebildoj (germane: Glanz-
bilder) kulminis inter 1880 kaj 1910, ĉefe en Germanio, Aŭstrio kaj 
Skandinavio.

2 Milda kaj pardonema.
3 Sabla elimo, leymus a renarius (laŭ Vikipedio).
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la dunoj. Altsezone ĝi estis la regno de farnientaj feriantoj, venantaj 
kaleŝe el la ĉirkaŭaĵo, aŭ escepte eĉ aŭtomobile el la ĉefurbo, kiuj 
dum kelkaj semajnoj kaj kontraŭ tintanta pago povis ĝui la solidan 
kamparan kuiradon de s-ino Adler kaj el la sunŝirmata teraso 
superrigardi la faradaĵojn de la pitoreska loĝantaro. La plej aktivaj 
inter la feriantaj virinoj tiam paradis pave sub siaj blankaj katunaj 
ombreloj, dum la plej entreprenemaj el la viroj surmetis zebre striitan 
tutkorpan bankostumon kaj ĵetis sin en la friskon de la ondoj. Sed 
dum ĉi fruaprila tago estis ankoraŭ tro malvarme por aŭdaci tiajn 
akrobataĵojn.

– Ĉu vi baldaŭ fi nos?
La voko de la knabo penetris la kloŝon de Ella kaj interrompis ŝian 

dumpurigadan kontempladon. Ŝi sobiris la tri-kvar ŝtupojn, eligis sian 
kapon el la interno de la Fresnel’a lenso kaj aperis sur la platformo de 
la lanterno. Estis facile konjekti la kialon de lia senpacienco.

– Eble vi volas mem enigi la kapon, antaŭ ol mi remetos la lam-
pojn…

Ella apenaŭ havis la tempon fi ni sian demandon, antaŭ ol la 
knabo preterŝvebis ŝin kaj kun mirkrieto komencis siajn proprajn 
observaĵojn. Ekde lia alveno en la lumturon estis kvazaŭ la longe 
fadinta vivoĝojo poiome revenis en la ekzistadon de Ella. Antaŭ ŝi 
remalfermiĝis mondo freŝa, vidata tra la okuloj de dekjara knabo. 
Ĉiun matenon li esplorvagadis sur la plaĝo aŭ en la dunoj kaj revenis 
al ŝi, ŝvittrempita kaj spireganta, kun la manoj plenaj je infanaj 
trezoroj: kelkaj plumoj de mevo, sekigita eĥino aŭ marstelo, aŭ 
pecetoj de vrako, kiu drivis landen kiel lasta atestaĵo pri heroa pereo 
surmare. Li fantaziis pri unuokulaj piratoj kaj maristaj aventuroj, kaj 
sciavide delektiĝis pri ŝiaj paciencaj klarigoj pri faŭno kaj fl aŭro.

Denove ŝiaj okuloj serĉis la horizonton, sed ĉi-foje tra la ebena 
vitro de la lanterno. Kun subita frostotremeto ŝi repensis pri la 
teruraj cirkonstancoj, en kiuj ŝi lin venigis. La karbiĝintaj solivoj kaj 
la fulgomakulitaj muroj de la incendiiĝinta farmodometo… la stridaj 
krioj de la alkurintaj vilaĝaninoj, la vana klopodo de la viroj eligi 
liajn pli junan fratinon kaj gepatrojn… kaj dum tiu tumulto la knabo, 
ĝustatempe eskapinta el la fl amoj, sidis inter la hundorozaj arbustoj, 
rigardante malplene antaŭ si, tremetante pro la vespera frido. Sed la 
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plej glaciiga estis la sinteno de la plenkreskuloj post la elbrulo de tiu 
malriĉa hejmo. Unu post la aliaj la virinoj silente skuis la kapon, la 
viroj fl egme metis la manojn profunde en la pantalonpoŝojn, kaj ĉiuj 
komencis malrapide foriri. Kvazaŭ la knabo subite fariĝus nevidebla 
fantomo! Estinta la lasta surloke, konsternita, Ella etendis la manon 
al la knabo, senpripense kaj kvazaŭ instinkte. Kaj sen diri eĉ vorton 
li prenis ŝian manon kaj senhezite sekvis ŝin al sia nova hejmo, en la 
ŝtona turo fi ne de la terlango.

– Ella, bonvolu klarigi denove!
Refoje la voĉo de la knabo tiris Ella’n el ŝia meditemo. La detalaj 

teknikaj klarigoj fariĝis rito de ilia komuna deĵoro en la lumturo, 
rondele ripetitaj kun kelkaj variaĵoj kaj porokazaj aldonoj. Sed la 
scivolemaj okuloj de la knabo efi kis, ke Ella volonte donis sin al tiu 
ludo.

– Nu, jen la du volframaj lampoj, kies soklon vi devas ŝraubi en 
la ampolingon. Atentu ne tro skui ilin! Ĉu bone fi ksitaj?… Antaŭe, 
dum mia edzo ankoraŭ vivis, ni uzis blaŭgason4, sed  estis vere tro 
peze por li porti la ŝtalajn ujojn kun la kunpremita nafto ĉi tien. Tio 
eluzis lin antaŭtempe, povran ulon, ke Dio fl egu lian animon! Feliĉe 
la kompanio decidis elektrizi la instalaĵon post lia forpaso, alie mi ne 
longe eltenus…

– Kaj de kiom for videblas nia lumo?
Kompreneble la knabo jam konis la respondon al tiu demando. 

Dank’ al la artifi ko de tiu franca inĝeniero, la lumfasko de la rotaci-
anta Fresnel’a lenso kapablis balai la horizonton ĝis distanco de pli 
ol kvardek kilometroj. Sed Ella volonte detalis la ingenian funkci-
manieron de tiu aro da konverĝaj optikaj elementoj, la grandan 
elektromotoron (germana fabrikaĵo ĉi-foje), kompreneble sen forgesi 
mencii la dizelan generatoron en la suba maŝinejo, la rezervujon de 
akvo por la vaporproduktado kaj la alternatoron. Dum tiuj klarigoj, 
la vizaĝo de la knabo fi ere brilis, kvazaŭ li estus mem elpensinta la 
tutan meĥanismon.

4 Distilaĵo de minerala oleo, inventita de la germana kemiisto 
Hermann Blau (1871-1944), kaj uzata ĉefe por lumigaj celoj kaj 
zepelinoj.
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La tagon post la incendio la publikaj instancoj memkompreneble 
komencis interesiĝi pri la okazinta dramo. De sia lanterno Ella de-
longe vidis la kamparan policiston gvati ĉirkaŭ la cindriĝinta ruino, 
jen levante postrestantan pecon de patno, jen piedfrapante mur-
angulon ankoraŭ starantan. Je la fi no li skrapetis raporteton sur sian 
notlibreton, remetis sian kaskedon kaj iris pridemandi kelkajn atest-
intojn en la najbaraĵo. Duonhoron poste Ella retrovis lin ĉe la piedo 
de la lumturo.

– Sinjorino, en la vilaĝo pluraj individuoj asertas, ke vi loĝigis la 
infanon, kiu supervivis la hieraŭan incendion…

Ella krucis la brakojn sub sia brusto kaj rigardis la ofi cialulon 
defi e:

– Estas homoj ĉi tie, kiuj nenecese parolas. Ĉiuj ventkapuloj! 
Prefere ili zorgu pri siaj propraj aferoj. Mi nur atentas pri mia laboro 
kaj vidis neniun incendion.

La leĝa ofi cisto eligis pipon el sia pantalonpoŝo kaj malrapide ŝto-
pis ĝin per tabako.

– Ĉu vi certas pri tio, sinjorino? li fi nfi ne diris, ĉendinte. Ella 
sulkigis la brovojn kaj replikis aplombe:

– Sinjoro ofi cisto, kiel vi vidas, mi loĝas tutsola en mia turo. 
La regularo de la kompanio ne permesas al infanoj troviĝi sur la 
terlango, kaj kiam la knabaĉoj el la vilaĝo tamen venas ludi ĉi tie, mi 
senrimorse ekspedas ilin reen, pri tio mi povas certigi vin!

–Bone, bone, neniun ofendon mi celis.
La policisto suĉis sian pipon kaj eligis sian kajeron. La diablo 

prenu tiujn paperaĵojn!
Videble la domo brulis, jen ĉio, kaj se ne okazus plia ĝeno, tio 

estus pli bona por ĉiuj.
– Sinjorino respondeculino pri la loka lumturo asertas esti nenion 

vidinta kaj neniel rilati al la okazintaĵoj… Bone, tiel, mi lasos vin 
plulabori. Kaj se vi tamen vidos knabon, vi scias kie trovi min…

En la ĵargono de lumturaj gardantoj, turo alirebla de la fi rma grundo 
nomiĝas Paradizo. Kontraste, turon sur insulo oni nomas Purgatorio, 
kaj la malfeliĉuloj, kiuj prizorgas turon situantan nur sur rokego 
plene ĉirkaŭita de la maro, devas suferi vivi en Infero. Kvankam dum 
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la vintraj ŝtormoj la terlango ne estas alirebla, Ella estis deĵorantino 
en paradiza turo. Duonvoje sur la helika ŝtuparo kondukanta de 
la ternivelo ĝis la lanterno troviĝis ŝia Edeno: ĉambro, sufi ĉe vasta 
por tablo, lito kaj rudimenta kuirejo. La krudajn ŝtonajn murojn, 
praepoke priŝmiritajn per nun fl okiĝinta brunfl ava farbo, prilumis 
nuda elektra ampolo pendanta de sia kablo. Apud la tablo, kies 
kverkan lignon malheligis la paso de la jaroj, staris eta bretaro kun 
trideko da diversformataj libroj.

Dum la komencaj tagoj la knabo dormis sur la kuŝbenko inter la 
gisfera forno kaj la bretaro, sed pro liaj preskaŭ ĉiunoktaj koŝmaroj 
fi ne li ĉiam troviĝis en la lito de Ella, kies varmeta proksimeco sukcesis 
kalmigi lin. Post kelkaj semajnoj ŝi rezignaciis lasi lin dormi apud ŝi. 
De tiu momento la premsonĝoj iom post iom ĉesis. Lia infana fantazio 
rapide trovis manieron mildigi lian doloron. Li poiome ellaboris 
fabelon, en kiu liaj familianoj supervivis kaj iel sukcesis eskapi el la 
fl amoj sur la ŝipo de lia patro. Ella unue sentis devigon redirekti lin 
al la realo, sed fi ne akceptis lian historion. Eble estis pli bone tiel. 
Almenaŭ pli facile. De la momento, kiam li certis esti ŝin konvinkinta 
pri tiu mirakla deus ex machina5, li de unu tago al l’ alia ĉ esis paroli 
pri siaj familianoj. Ili nun estis sekuraj sur la magia insulo, kiun li 
sukcesis krei por ili.

La libroj de Ella impresis la knabon kiel granda trezoro. Li pasigis 
horojn sidante sur la kuŝbenko, foliumante la volumojn kaj silabante 
la tekston sub la bildoj, unue hezite kaj lante, sed poste pli kaj pli 
rapide kaj sekure. Estis unue la lede bindita folianto plena je fregatoj, 
karaveloj kaj felukoj, ĉiu kun siaj rudroradoj, stevenoj kaj buspritoj, 
por ne paroli pri la imponaj mastoj rigitaj per malbrajlitaj veloj kaj 
ĉiuspecaj ŝnuroj kun komplikaj nomoj. Poste venis la vico de la edifaj 
rakontoj pri la triumfoj de antikvaj marherooj. Baldaŭ li konis la 
aventurojn de Niels Juhl kaj Peder Wessel same bone, kiel se li estus 
deĵorinta kiel maato sur iliaj ferdekoj dum la plej ardaj bataloj. Sed 
eĉ pli plaĉis al ili kune foliumi oktavon, en kiu ksilografi e videblis la 
baraktantaj ranokruroj de Galvani, la kirasita rinocero de Dürer kaj 

5 Latina paŭso de greka teatra termino (ἀπὸ μηχανῆς  θεός), laŭvorte 
“dio el la maŝino”, signifanta subitan kaj surprizan solvon de 
drama situacio pro neatendita interveno de nova evento, objekto 
aŭ rolulo.
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la elektraj angiloj de von Humboldt. La eta biblioteko de Ella enhavis 
ankaŭ kajeron pri sekreta lingvo, facile lernebla de ĉiuj kaj baldaŭ 
parolota en la tuta mondo. La knabo avide englutis ĉion, kaj al Ella 
plaĉis ŝia nova tasko kiel trezorgardanto kaj instruistino.

Kaj tiel fi nfi ne alvenis la somero kun sia odoro de sovaĝa timiano kaj 
trifolio. La malriĉan sablozan teron malantaŭ la duna remparo kovris 
truita herba tapiŝo, garnita per armerioj kaj taraksakoj. Plu neniu el 
la vilaĝo faris rimarkigojn, kiam la vidvino de la lumturestro kaj la 
sablohara lentuga knabo promenis duope laŭlonge de la marbordo. 
Kelkfoje, kiam la vetero misis, tritaga tempesto igis la terlangon 
nepasebla kaj devigis ilin restadi kiel sieĝitaj en la malvasta ĉambro 
de la lumturo. La knabo emis supreniri ĝis la lanterno kaj penseme 
rigardadi la senfi nan vicon da prancantaj ondofrontoj, kiuj tumulte 
drivis allanden antaŭ ol muĝe frakasiĝi en la ŝaŭmanta surfo. Kiam 
lia foresto komencis premi Ella’n, ankaŭ ŝi supreniris kaj senbrue 
aperis malantaŭ li, metante siajn kalajn manojn protekte sur liajn 
ŝultrojn. Tiel ili povis stari dum longa momento, senparole, en iuspeca 
eŭkaristio kun la impetega naturo.

Kiam la tago komencis fadi, estis tempo funkciigi la lumturon. 
Sub la gvido de Ella, la knabo nun rajtis turni la ruĝan ŝafton, kiu 
komandis la ekrotacion de la Fresnel’a lenso, kaj poste premi la 
elektran kontaktilon de la lampoj. Li eligis aproban ĝojkrion, kiam 
la blindiga lumfasko komencis balai la horizonton. Ili restis ankoraŭ 
kelkajn minutojn por kontempli la spektaklon kaj, kiam ŝipo videblis 
ĉe la horizonto, observi kiel ĝi balanciĝas de unu ondotrajno al la 
venonta, simila al senpova juglanda ŝelo.

Post la vespermanĝo estis jam tempo enlitiĝi. Ella ĝuis la varmon, 
kiu emanis el la korpo de la knabo, kiam li dormeme premis sin 
kontraŭ ŝia dorso. De tiom da tempo ŝi ne plu kutimis dormi apud 
viro. Ŝi silente ridetis en la mallumo, kiam fojfoje ŝi sentis tra la piĵama 
ŝtofo lian senkulpan knabetan erektiĝon kontraŭ sia femuro. Poste 
ankaŭ ŝi sin oferis al la brakoj de Morfeo.

Estis okazanta intensa aktivado sur la plaĝo. De ĉie alkuris geknaboj 
kun lignofaskoj en la brakoj, kiujn ili staple amasigis sur la senĉese 
kreskanta ŝtiparo. Ĝian centron konsistigis longa stango, vertikale 
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metita, kies ekstremaĵo estis vestita kiel buntroba oldulino. Ŝiaj vestoj 
estis pufi gitaj per pajlo, ŝia kapo estis granda napo, la nazo karoto, kaj 
ŝi sidis sur malnova balailo, najlita orte al la portanta stangego. Estis 
la festo de sankta Johano, kaj laŭ la praa pagana tradicio nepris devigi 
ĉiujn sorĉistinojn forfl ugi al Bloksbergo6. La vilaĝanoj jam komencis 
ariĝi ĉirkaŭ la ŝtiparo kaj la instruisto prenis sian lokon meze inter la 
popolam aso kaj la sorĉistino. Manke de urbestro li havis la honoron 
solene alparoli la ĉeestantaron de la mezsomera festo.

Ankaŭ Ella kaj la knabo alvenis dum la densiĝanta krepusko 
kaj prenis sian lokon en la rondo. Interpuŝiĝis infanoj de ĉiuj aĝoj, 
sensurprize kun unusama celo: stari antaŭ ĉiuj aliaj por pli bone 
vidi. La feriantoj de la Strandohotelo pli digne, sed kurioze samcele, 
instaliĝis sur la teraso de s-ino Adler, de kie ili povis kaj rigardi la 
spektaklon kaj samtempe refreŝigi sin per trinkaĵoj, sen bezoni 
promiskui7 kun kamparanoj kaj fi ŝkaptistoj.

Verŝajne malmultaj vere atentis pri la alparolado de la instruisto. 
Vortoj kiel “tradicio”, “ solidareco” kaj “vivkomunumo” estis tute taŭ-
gaj por tia solenaĵo, sed por multaj mankis la rilato al io pli konkreta. 
Cetere, la doktaj frazoj estis tro longaj kaj la vento for portis duonon. 
Feliĉe la instruisto scipovis ne superludi sian rolon kaj bonorde fi nis 
sian alparoladon per invito al ĉiuj kune kanti la tradi cian Somermezan 
kanton8. Li tiam eligis benzinan fajrilon el veŝto poŝo, kaj dum li 
lumigis sian torĉon, la amaso jam ekkantis la unuan strofon:

«Ni amas ni an landon, sed pleje somermeze…»
La instruisto ĵetis la fl amantan torĉon en la ŝtiparon, kies sekaj 

lignofaskoj tuj vigle ekfl agris. La homamasa rondo abrupte plilarĝiĝis 
por eviti la ardegon de la lignofajro. Ella vidis subitan panikon en 

6 Popola nomo de Brocken, la plej alta montopinto en Harco. Laŭ 
onidiroj de la 16a jarcento, tie ariĝis sorĉistinoj por sabatorgio dum 
la  Valpurga nokto (la 30a de aprilo). La dana versio de la tiurilata 
festo okazas somermeze, en la vespero antaŭ la tago de la sankta 
Johano (la 23a de junio).

7 Promiskui: rilati en intima maniero pro tro granda fi zika 
proksimeco.

8 Dum la ekbruligo de la ŝtiparo estas tradicio kanti la tri unuajn 
 strofojn de Midsommervisen, kun teksto de Holger Drachmann 
(1885) kaj mel odio de Peter Erasmus Lange-Müller (samjare).
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la okuloj de la knabo. Kvazaŭ frapita de frenezo li ekkuregis en la 
direkto de la lumturo. Kredante konjekti la kialon de lia konduto, 
Ella komencis rapidpaŝe postsekvi lin. Malgraŭ ĉiuj ŝanĝoj okazintaj 
dum la lastaj monatoj, la memoro pri la fatala incendio certe vekis en 
li emociojn neregeblajn.

Ella retrovis lin en la lanterno. De tie videblis la tuta arko de la 
marbordo, grandioze ornamita per oranĝe fl amantaj ŝtiparoj, po unu 
por ĉiu vilaĝeto en la najbaraĵo. La nigra fumo de la fl agrantaj ofer-
fajroj similis al sammultaj tordiĝantaj fulgokolonoj, kiuj direktis sin 
ĉielen sur la fono de le vanuanta tago. Ŝi aliris lin silente.

– Ĉu vi timis?
Li klinis sin al ŝi kaj kunigis iliajn korpojn per konfi da brakumo. 

Ella sentis ion profunde kortuŝan en lia gesto kaj siavice metis siajn 
brakojn ĉirkaŭ li.

– Ne, fl ustris li. Ĉio estas en ordo. Mi nur pensis, ke estus pli bele 
rigardi tion de tie ĉi… Kaj per subita movo li liberiĝis de ŝia brakumo 
kaj petoleme rigardis al ŝiaj okuloj.

– Estas tempo lumigi, Ella! Hodiaŭ estas via vico premi la 
kontaktilon.

La ondumitaj linioj de la poŝta stampo rigardaĉis al Ella hipnotize, kiel 
mordemaj kolubroj. Tiu sigelita koverto el dika blanka papero, kies 
supran dekstran angulon ornamis la pintranda portreto de la reĝo, 
estis tre malsimila al tiuj grizaj, kiujn ŝi regule ricevis de la kompanio. 
Ankaŭ ne eblis konfuzi ĝin kun la maloftaj personaj leteroj, kiujn Ella 
ricevis de sia fratino, ĉefe antaŭ Kristnasko. La leterportisto eligis 
blokon da kvitanckuponoj el sia sako.

– Estas registrita letero, li informis. Bonvolu subskribi ĉie tie por 
atesti pri la ricevo.

Ella lante kaj malvolonte faris sian devon. Poste ŝi kaŝis la leteron 
en sia antaŭtuko kaj senparole turnis la dorson al la leterportisto. 
Estis iom antaŭ tagmezo, kaj la knabo kuris sur la brilanta sablo de 
malproksima parto de la plaĝo. Penseme ŝi supreniris la ŝtuparon 
al la ĉambro. Tie ŝi denove eligis la leteron kaj longe rigardadis la 
koverton kun malfi do. Sen malfermi ĝin, ŝi metis la leteron en la etan 
tirkeston sub la tablo kaj komencis prepari la tagmanĝon.
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La manĝon akompanis la kutima ĝoja babilado de la knabo. Li 
trovis neston en trueto de gresejo kun tri vanelaj ovoj. Ella aŭskultis 
lin silente. En sia entuziasmo li ne vidis la larmon, kiu fl uis sur ŝia 
vango, antaŭ ol ŝi diskrete forviŝis ĝin per angulo de sia maniko.

La policisto glatigis sian uniformon kaj fortusetis la emocion el sia 
gorĝo. La vizaĝo de la knabo estis senesprima nun, sed kvankam liaj 
okuloj sekis, ilia ruĝa koloro perfi dis lin.

– Estas tempo foriri, ordonis la ofi cisto. Vi vidos, vi fartos tre bone 
ĉe via onklino…

Li preparis diri ion pli, sed la du cindraj vizaĝoj antaŭ li neniigis 
liajn bonkorajn intencojn. La knabo turnis sin al Ella kaj prenis la 
vojaĝsakon el ŝia mano. Poste li turnis sin al la lazura vasto kaj karesis 
ĝin per adiaŭa rigardo.

– Vi skribos al mi, ĉu ne, Ella?
Lia modesta peto fl agris en la brizo. Du mevoj ekfl ugis de sur 

la terlango kaj fendis la solenan momenton per siaj akraj krioj. Ella 
karesis la dorson de lia mano per paro da aspraj fi ngroj. Tiam ŝi 
rehavis sian sinregon kaj parolis per fi rma voĉo, kvazaŭ sinprezente.

– Jes, mia knabo. Mi faros.
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Lenke Szász-Praid 

La heliko kaj la lacerto

La heliko ekvidis la lumon sub arbusto. Fakte li vidis malmultan 
lumon, ĉar tra la bunta foliaro ne penetris la brilanta lumo de la 
printempa suno. La ombro kaj la bonodora, humida tero de la arbaro 
estis agrablaj. Li ne sentis emon eliri el tiu agrabla loko. Estis varme, 
kaj li fartis pli bone en la humida ombro. Iun tagon li vekiĝis pro 
nekutima bruado. Estis la unua fojo, kiam li spertis tamburadon de 
pluvgutoj sur la foliaro. Pluvegis, kaj la tero eligis agrablan bonodoron. 
La sekvan tagon ĉio eĉ pli bunte verdis ĉirkaŭe. La heliko eliris de 
sub sia hejma arbusto, ja li ne plu estis heliko-infano, li jam kreskis, 
fariĝis juna heliko kaj deziris vidi la mondon. Li elrampis de sub la 
protekta foliaro en la lumon. La aero estis humida post la pluvego, kaj 
sur la herboj, folioj diamante brilis la pluvgutoj. La mondo plaĉis al 
la heliko, kaj la freŝaj verdaĵoj estis bongustaj. Li manĝis kun apetito 
kaj kontente reiris sub sian hejman arbuston, kiam la suno sekigis la 
pluvgutojn kaj fariĝis malagrable varme. Li dormis sata sub la ombro 
kaj ĝoje pensis, ke la mondo ekster la arbusto estas bela kaj bona loko. 
Li decidis eliri ĉiumatene kaj malkovri novajn lokojn.

La sekvan tagon jam frumatene li ekiris. Lante, singarde li ramp-
adis, sed lia koro estis plena de ĝojo kaj dankemo. Kiel bone estas 
iradi sur la rosokovrita herbaro, kiel bongustaj estas la freŝaj verdaĵoj!

Sub la arbusto, kie li naskiĝis, li vidis nur helikojn, lumbrikojn 
kaj skarabojn. Nun, sur trunko de forhakita arbo, li ekvidis strangan 
estaĵon. Ŝi estis longa, gracie svelta, kaj la verda korpo estis beligita 
per brilantaj orkoloraj ornamaĵoj. Ŝiaj okuloj same brilis, vigle kaj 
petoleme. Ŝi estis lacerto kaj ĝuis la varmon de la maja suno. La heliko 
ekhaltis kaj sorĉite gapadis al la mirinda estaĵo. Ŝi ekridis, kaj tiu voĉo 
estis same rava por la heliko. Li aŭdis ĝis nun nur la zumadon de 
skaraboj kaj la triladon de birdoj, sed tiu voĉo de la lacertino estis alia, 
tute rava por la heliko.

– Kion vi gapas, heliko? Ĉu vi ne vidis ankoraŭ lacerton? Mi estas 
lacertino, verda lacertino. Estas ankaŭ aliaj lacertoj, sed mi estas pli 
bela, ol ili. Ĉu ne? – demandis la lacertino kokete. 
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La heliko estis embarasita, li murmuris ion jesan, poste turniĝis, 
dirante, ke li devas iri hejmen. Li aŭdis ankoraŭ la trilan ridon de la 
lacertino: 

– Ĝis revido! Venu ankoraŭ! Mi enuas sola. Venu!
La heliko sentis, ke li estas ridinda. Li ne sciis, kion diri al la 

belulino, kaj forkuris, por ne plu ridindiĝi. “Malkuraĝa mi estis. 
Honto. Ja mi estas vira heliko! Mi devas esti kuraĝa.” Sed la unuan 
fojon en sia vivo li sentis sin malbela, malrapida, mallerta kaj stulta. 
Ne inter la helikoj, sed kompare kun tiu belega kaj vigla lacertino. “Mi 
devos esti kuraĝa morgaŭ, kiam mi iros renkonti ŝin. Ja ŝi invitis min, 
mi devos iri al tiu loko denove.” Post longa revado li endormiĝis, 
kaj en sonĝo li vidis la belegan lacertinon kun brilanta korpo sub la 
sunlumo.

La duan tagon li frue vekiĝis kaj ekiris por renkonti la lacertinon. 
La herbaro estis seka, la vetero pli varma, ol en la antaŭan tagon. 
La heliko pene rampis en suno, atingis la trunkon, sed ho ve, sur ĝi 
staris ne la lacertino, sed pigo, kiu laŭte ekkriĉadis, por atentigi la 
arbaran popolon pri la ekapero de fremdulo. La heliko turniĝis kaj 
malgaje ekiris hejmen. Sub la malvarmeta ombro de la arbusto li 
kuŝis malgaja kaj laca pro la longa vojo en la seke varma aero. “Kial 
ne alvenis la lacertino? Ĉu ŝi nur koketis kun mi por amuziĝi? Aŭ 
io malbona okazis al ŝi?” La heliko entiriĝis en sian dometon. Tiel li 
pasigis la tutan tagon, eĉ manĝi li ne deziris.

La sekvan tagon li tamen vekiĝis kun espero en la koro: eble 
hodiaŭ…

Kaj li ekiris malgraŭ la varma sunbrilo, kiun la helikoj malfacile 
eltenas. Lia kapo turniĝis pro la varmo, sur la pinto de siaj tentakloj la 
okuloj malklare vidis pro la ŝvito, sed li rampis, rampis. Nu, ĉi-foje la 
bela lacertino ĉeestis kaj trilvoĉe vokis la helikon. 

– Venu, kara amiko! Mi jam atendis vin. Kial vi venas tiel 
malrapide?

La heliko hontis pro sia malrapideco, ja la lacertino estas tiel 
rapida, havas tiel facilajn, elegantajn movojn. Kaj li – rampulo. Ho ve, 
li estas ridinda, neniam li plaĉos al ŝi.

– Nu, eliru el via domo, por ke mi vidu vin! Kial vi kaŝiĝas en 
domo en tiel bela vetero? Eliru! Venu!
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La kompatinda heliko sciis, ke li sekiĝus kaj mortus, se li aperus 
nuda sub la suno. Li respondis:

– Mi ne ŝatas sunumi, mi preferas la humidan ombran lokon. Tie 
estas pli agrable, ol sub la varmega suno. Venu kun mi, mi montros 
al vi mian hejmon.

– En ombro?! Mi ne ŝatas la malhelajn lokojn. Kaj kiu min vidus 
tie, en kaŝejo? Enuige. – respondis la lacertino afekte.

– Mi… mi vidos vin. Mi ŝatas rigardi vin… vi estas tiel bela – 
konfesis la heliko honteme.

– Se mi plaĉas al vi, do montru, ke vi plenumas mian deziron. 
Eliru el via domo kaj venu al mi nuda.

– Hodiaŭ mi devos iri hejmen pli frue – diris la heliko. Morgaŭ mi 
alvenos denove – diris li, por ne forlasi sian protektan domon.

– Bone. Mi volas sunumi kune kun vi, do lasu hejme vian domon. 
Ĝis revido!   

La malgaja heliko lante rampadis hejmen en la seka varmo. Mal-
bone li fartis kaj deziregis esti en sia humida hejmo. Sed li ne povis 
imagi la vivon sen revidi la belegan lacertinon. La sekvan tagon li 
ekiris. Antaŭ ol atingi la trunkon, kie ŝi lin atendas, li elrampis el 
sia domo. Lia malseka, delikata haŭto estis vundita, bruligita de la 
ardanta suno. Li jam estis proksime, ekvidis la ŝtipon, sed – ŝi estis 
nenie. La koketa lacertino volis iomete turmenti sian adoranton kaj 
alvenis nur post la tagmezo. Ŝi trovis nur la sekiĝintan korpon de la 
mortinta heliko.

La pigo, kiu vidis la pereon de la heliko, diris sian opinion: “Vi 
restu, kiu vi estas, ne volu esti alia! Jen, mi estas pigo kaj ne volas esti 
elefanto.”

Sed el la okuloj de la lacertino elfalis brila larmguto.
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Ewa Grochowska 

Malbenitaj skaraboj

Mi pasigis la nokton en la kafejo de la stacidomo. La forfl uaj horoj 
ŝajnis al mi longegaj. Lacaj homoj eniris, foriris, kelkaj dormis 
surbenke. Mi provis kompreni, kio okazis, sed mia menso nenion 
plu kapablis reteni. Ĉio logika eskapis el ĝi. Mi nenion povis fari, 
nur atendi plian horon por telefoni al mia unika loka kontaktulo. La 
instrukcio estis klara: “Ne telefoni antaŭ la oka horo matene”.

Dum mi duondormetis, mi revidis min tridek jarojn antaŭe en 
belarta mezlernejo en Napolo. Mi ne estis bona lernanto kaj ofte 
vagabondis kun Viktoro, kiel mi, infano el riĉa familio. Mia amiko 
transdonis al mi la plezuron narkotiĝi per kokaino. Ambaŭ enŝlositaj 
en lia ĉambro, ni kunvivis intensajn momentojn de “ekstazo”. En la 
stato de absoluta regado de la korpo, ĉiu el ni skulptis per tranĉilo 
sian antaŭbrakon, sentante neniun ajn doloron. Ofte dum tiuj 
seancoj ni kreis strangajn pentraĵojn, kiujn niaj kolegoj admiris. Pli 
kaj pli ofte mi dormis nehejme. Miaj gepatroj, senpovaj, atendis 
sendorme mian revenon. Post du jaroj, trovinte neniun alian solvon, 
ili devigis min restadi en speciala edukejo por junaj narkotistoj en 
Svisio. Apartigita de miaj kamaradoj, altrudita al severa terapio 
kaj preskaŭ monaka disciplino, mi liberiĝis de mia dependeco. Mi 
studis belartojn en Zuriko kaj poste revenis en Napolon por fariĝi 
pentraĵovendisto. Mi laboris kun mia patro, kiu transdonis al mi la 
esencon de tiu profesio, egale gravan kiel la bonega kono de belartoj: 
bonan sintenon, elegantecon, bonan hararanĝon, atenteman rigardon 
al sia interparolanto. Mallonge: ĉion por inspiri la fi don kaj stimuli la 
deziron aĉeti la proponitan verkon.

La negocoj bonege prosperis, sed la situacio ŝanĝiĝis post la 
akcidenta morto de mia patro. Post lia forpaso la klientoj pli kaj 
pli malofte vizitis la artgalerion. Finfi ne la fi nanca situacio iĝis 
neeltenebla. Mi devis rapide trovi cent mil eŭrojn por ne perdi 
mian komercon. Bedaŭrinde, la banko rifuzis prunton. Amikojn por 
kuntrinki ja mi havis, sed ne emajn pruntedoni monon. Mi ne sciis, 
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kion fari. Per kiu hazardo en tiu ĉi momento Viktoro reaperis en 
mia vivo, mi ne scias. Li estis la kapo de narkotaĵa reto kaj proponis 
helpi min kontraŭ futura kunlaboro. Alian solvon mi ne imagis, do 
mi cedis. Mi rapide iĝis lerta kaj efi ka trafi kperanto dank’ al konataj 
artistoj kaj dank’ al kontaktoj kun riĉuloj en la alta mondo. Mi neniam 
estis alarmita de la polico. 

Unu jaron poste la reto konfi dis al mi neatenditan mision. Temis 
pri urĝa provizado. Kutime oni uzas tiucele senpaperajn afrikanojn. 
Oni dungas ilin portempe por unu tasko. Oni provizas ilin per falsaj 
pasportoj. Eĉ arestitaj kaj la varojn perdintaj, tiuj “turistoj” ne estas 
danĝeraj, ĉar ili ne konas la membrojn de la reto. Nelge okazis, ke, 
malgraŭ la granda inĝenieco de drognegocistoj, du el ili, traveturante 
Francion, estis kaptitaj en la fl ughaveno Roissy. Doganistoj trovis 
en iliaj valizoj pli ol kvindek kilogramojn da kokaino, kaŝitajn en 
skatoloj de hunda manĝaĵo. Tio estis fi nance grandega perdo. La reto 
portempe ne plu povis provizi klientojn. Oni decidis sendi iun fi dan 
personon en Brazilon. Mi tuj komprenis, ke “la propono” estis fakte 
ordono nerifuzebla. Iu anonima retano telefonis al mi. Mi aŭskultis la 
instrukciojn rezignacie:

 “Vi vojaĝos kun via asistantino en Salvadoron de Bahia, ĉar Rio 
kaj San-Paŭlo estas nuntempe tro danĝeraj. Vi loĝos unu semajnon 
en hotelo kaj vizitos la ĉirkaŭaĵon. Post la ekskurso, en Salvadoro vi 
aĉetos kelkajn malgrandajn pentraĵojn, jam elektitajn, en la galerio, 
kies nomon oni sciigos al vi surloke. La permeso kunporti la pentraĵojn 
en Francion estas antaŭvidota. Vi devos transporti la pentraĵojn en 
manbagaĝo. Atentu pri la kadroj! Bonajn feriojn!” fi nis kun malica 
voĉrido la sennoma parolanto. 

Lina, mia asistantino, iom miris, ke ni pasigas pli da tempo 
ol kutime por fi ni la marĉandadon. Mi eksplikis al ŝi, ke brazila 
proceduro por aĉeti artverkojn estas pli longa ol la eŭropa. Ni vizitis 
la faman Chapada Diamantina, kies verdaj valoj, akvofaloj kaj fl aŭro 
mirigas la turistojn, sed malgraŭ tiel ĉarmaj vidindaĵoj mi senĉese 
pripensis mian mision. Reveninte en la urbon Salvadoro, mi sentis 
min pli malpeza. La letero kun la nomo de la galerio jam alvenis. 
Mi iris tien kun Lina. La pentraĵoj estis pretaj. Ankoraŭ unu nokto 
surloke, kaj ni refl ugos, kunportante ilin. Tiu nokto treniĝis senfi ne. 
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En la mateno Lina atendis min kun feliĉa rideto. Ŝi nenion suspektis 
pri miaj paralelaj aktivecoj. 

Niajn bagaĝojn registrinte, ni staradis en longa vico de pasaĝeroj 
atendantaj la kontrolon de la pasportoj kaj manvalizoj. Ni portis po 
tri bildojn zorge envolvitajn kaj akompanatajn de adekvataj licencoj. 
Mi estis nervoza kaj sentis la neelteneblan deziron fumi la lastan 
cigaredon. 

Mi ridetis pardonpete al Lina:
– Subita urĝo. Prenu la tuton. Mi revenos post kelkaj minutoj.
Kiam mi revenis, de malproksime mi vidis mian asistantinon, kiu 

jam metis sian sakon kaj la pentraĵojn sur la rultapiŝon. Neatendite, 
la vico de pasaĝeroj estis haltinta pro nekonata kialo. Subite grupo 
da policistoj impetis preter la vicon. Ĉu ili malkovris la enhavon de 
la kadroj? Mi ne plu povis atendi, estus tro danĝere. Mi retropaŝis 
diskrete ĝis la fi no de la vico kaj poste kuris ekster la fl ughavenon. 

Mi jam sidis en taksio, kiam mi ekvidis Linan forportata de 
policaŭto. Mi veĝemis: “Povrulino, senkulpa ŝi estas”, sed ne eblis 
helpi ŝin.

*    *    *

La policaŭtomobilo pasis antaŭ la kafejo kaj ĝia alarmilo skuis min. 
Estis precize la oka horo, do de publika telefonbudo mi telefonis 
al la nekonata viro. Li klarigis al mi, kial hieraŭ ĉiuj pasaĝeroj estis 
detale kontrolitaj. Du tagojn antaŭe ŝtelistoj forprenis el la muzeo 
de Chácara do Céu la famajn pentraĵojn “Danco” de Pablo Picasso 
kaj “Du balkonoj” de Salvador Dali. Do la polico estis jam fi npreta 
en ĉiuj mar- kaj fl ughavenoj, por ke la verkoj ne forlasu la landon. 
La kontakt-viro indikis al mi la adreson de malgranda hotelo en la 
kvartalo Pelurinjo, kie oni jam rezervis por mi ĉambron je la nomo 
de sinjoro Stipĉel. “Stipĉel, ĉar vi tre bone parolas la germanan, ĉu 
ne?”. “Nekredeble, tuj kiam oni metas la piedon en tiun ĉi mediaĉon, 
oni iĝas “travidebla”, mi konstatis, dum la viro diktis la instrukciojn: 
“Morgaŭ aĉetu pli modestajn vestaĵojn. Prefere ne promenu sur la 
stratoj ĝis la nova ordono”. 
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En la hotelo, en kiu mi prezentis min sub la nomo Stipĉel, oni 
donis al mi la ŝlosilon sen ia ajn formalaĵo. Mi kliniĝis por repreni la 
valizeton, kiam neatendita, sed amika brakfrapo saltigis min.

– Mein Gott! Stipĉel estas la nomo de la fama germana entomologo 
en la dudeka jarcento. Ĉu eble vi estas unu el liaj idoj?

Barbohava vir o, kun vizaĝo ronda kaj tro longaj haroj, rigardis 
min ĝoje.

– Mi estas profesoro Ritter el Berlino, entomologo. Ĉu vi akceptus 
trinki ion kun mi? Mi invitas vin. Morgaŭ frumatene mi foriros 
al Belemo, kaj mi ne scias, kiam denove okazos la ebleco paroli la 
germanan. 

Ne sciante, kiel rifuzi la afablan inviton, vole-nevole, mi konsentis. 
Pro mia ne perfekta akĉento mi prezentis min kiel sviso pasia pri 
naiva arto. 

Ni pasigis plurajn horojn kune, malplenigante botelojn de loka 
biero Brahma. 

La profesoro plu daŭrigis sian monologon apenaŭ aŭdeblan pro 
forta afrikbrazila muziko, atestante sian amikecon. Li bedaŭris sincere, 
ke pro niaj malsamaj okupoj mi ne povos esplori kun li la amazonan 
arbaron. Poste li donis al mi kelkajn rekomendojn: promeni ne kun 
pasporto, sed kun kopio, ne iri nokte en favelojn ktp. Ritter informis 
min, ke dum sia ekspedicio li plu luos la ĉambron en la sama hotelo 
pro la granda kvanto da manskribaĵoj kaj multaj insektspecimenoj.

Ĝis tiu ĉi momento mi aŭskultis lin senatente, sed la lastaj 
vortoj de Ritter vekis mian intereson. Ni estis preskaŭ samaĝaj kaj 
samstaturaj. Tiu observo igis min pli afabla. Mi dankis lin varmege 
pro la neordinara konversacio.

La sekvan tagon mi telefonis al la loka komplico por ekspliki mian 
planon. Li devos aĉeti nur la bileton al Berlino, nome de Ritter. La 
falsajn identigilojn mi ne bezonos, ĉar mi jam trovis la pasporton de 
la profesoro post lia foriro. Aldoni barbon, perukon kaj okulvitrojn ne 
estis problemo por mia interparolanto, kiu kutimas uzi ĉiajn ruzojn 
por diskrete forigi hastfuĝanton el Brazilo.

Post tri tagoj mi forlasis la hotelon. En la valizeto mi kunportis 
la dokumentojn de Ritter kaj la skatolon plenan de insektoj, kiujn 
mi elektis hazarde el lia kolekto. En la fl ughaveno mi facile trapasis 
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la kontrolejon. La valizo glitis sub la X-radioj. Nenio sonis. Mi 
estis repreninta la valizon alifl anke de la rultapiŝo, kiam doganisto 
alparolis min: 

– Bonvolu malfermi la valizon!
– Kompreneble. Ĝi enhavas ĉefe miajn notojn. Mi estas profesoro 

Ritter, entomologo. 
– Kaj kio estas tio? demandis la doganisto malfermante la skatolon.
– Kelkaj skaraboj, kiujn mi observis. 
– Ĉu? Ĉesu mensogi! Ne ŝajnigu surprizon! Estiel specialisto, 

vi ja scias, ke la skaraboj Titanus estas leĝe protektataj. La prezo de 
tiu specimeno atingas kvin milojn da dolaroj. La leĝo malpermesas 
eksporti ilin. Vi ne rajtas forfl ugi antaŭ la jura punproceduro. Bonvolu 
sekvi min, profesoro Ritter!
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Amir Naor 

Anĝela

Unua hezitema alumeto estis ekbruligita en la mallumo kaj estingiĝis 
tuj. La dua jam ĵetis longajn ombrojn de fl ava lumo sur la murojn. La 
fi guro, kiu tenis ĝin, etendis la alumeton al kelkaj direktoj, serĉante 
ion vane, antaŭ ol la eta fl amo atingis la fi ngrojn kaj estis estingita 
per subita manmovo. La tria alumeto ekbruligis fl amon en la forneto. 
Blua fl agra lumo plenigis la malgrandan ĉambron, postkurante la 
ombrojn reen en la malfermitajn fendojn de la muroj.

Virino kun sulkiĝinta vizaĝo alproksimiĝis al la angulo de la 
ĉambro, kie troviĝis malalta lito kovrita de bunta tuko.

“Pablo! Pablo! Vekiĝu!” Ŝi metis sian manon sur lian ŝultron. 
“Teruraĵo okazis! Mi tiom bedaŭras!”

Sed li ne respondis. Ŝia palpanta mano sentis malvarmajn ŝtonojn 
sur lia korpo.

“Pablo!” ŝi kriegis kaj komencis forigi la ŝtonojn. “Ĉu vi bonordas? 
Diru al mi, ke vi bonfartas! Pablo!” Ŝi neniam tiom volis aŭdi lian 
voĉon, kiu estis raŭka pro multjara fumado. 

“Kial vi krias tiom laŭte tiel frumatene?” li ĝemis dormeme. “Kio 
okazas? Estas ankoraŭ nokto. La suno ne leviĝis ankoraŭ. Kial vi 
vekas min je tiu frua horo?”

“Pablo, vi pravas! Mi tiom bedaŭras,” ŝi provis klarigi. “La suno 
brilis, kaj mi sentis min preskaŭ kiel en nia malnova vilaĝo, kaj mi 
komencis premi la kvinoon. Eble mi batis tro forte, ĉar subite la tuta 
planko ekfalis.”

“Kion vi diras, virino?” li levis sian kapon. “Mi neniam aŭdis tiajn 
sensencaĵojn.” Subite li premis sian manon al la kapo kaj kuŝiĝis ree 
sur la lito. “Mi ne scias, kion mi ekhavas, Paŭla. Ian subitan vertiĝon. 
Ŝajnas al mi, ke la plafono estas kurba, kaj la lampo pendas oblikve. “

“Vere la plafono estas kurba, Pablo. Kaj vere la lampo pendas 
oblikve. Mi opinias, ke tiu ĉi domo ne estas tiel forta.”

Li ekstaris abrupte kaj metis siajn piedojn sur la deklivan plankon.
“Kio okazis ĉi tie?” Li ĉirkaŭrigardis konfuzite. Pecoj de stuko, 
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kiuj falis el la plafono, estis disigitaj ĉie en la ĉambro. “Vi devus esti 
pli zorgema, Paŭla.”

“Jes, mi scias,” ŝi diris malespere. “Mi vere tiom pardonpetas. Mi 
diris al vi, ke mi ne kutimiĝis loĝi ĉi tie en la urbo.”

Li provis enŝalti la lumon, sed sensukcese. Li palpis la vojon al 
la pordo kaj provis malfermi ĝin, sed tiu estis blokita senmoveble. 
Longa fendo malfermiĝis laŭlonge de la pordo. Ekster la rompita 
fenestro kuŝis ruinaĵoj, blokante ian ajn radion de lumo. Li turnis sin 
al ŝi.

“Paŭla, vi ne kulpas. Mi opinias, ke okazis tertremo. La domo 
estas tute ruinigita.”

“Tertremo?” Ŝi demandis surprizite. “Tio ne estis tertremo. Mi 
scias, kio tertremo estas. La tero tremas, kaj aĵoj moviĝas. Tio ne oka-
zis ĉi tie.”

“Paŭla, ĉu vi memoras, ke kiam ni alvenis al la urbo, mi sciigis al 
vi, ke ĉio ĉi tie estas pli granda? Do tia estas tertremo de la urbo. Multe 
pli granda ol la nia. Sed ne maltrankviliĝu. Lasu min trakti ĉion. Mi 
eltrovos ian ajn elirejon. Sidu ĉi tie,” li sidigis ŝin tenere surlite.

Li elprenis martelon kaj ĉizilon el ligna skatolo. Unue li provis 
malfermi la pordon, sed tiu estis fi ksita. Li provis skui ĝin, sed vane. 
Poste li provis elfosi truon en la muro apud la pordo. Vane. Fine li 
rompis entute la fenestron kaj provis fosi tra la ruinoj ekstere. Ŝi sidis 
senmove sur la lito kaj nur rigardis lin silente.

Tempo pasis. Fine li revenis kaj sidiĝis apud ŝi. 
“Ĉu vi trovis elirejon?” ŝi demandis espere.
“Ankoraŭ ne. Tiu pordo apogas nun la tutan plafonon, kaj 

danĝeras movi ĝin. La plafono sinkis ĝuste ĝis via amuleto.”
“Ĝis la Ĉakana, jes,” ŝi diris, kvazaŭ tio estas memevidenta.
“Kion vi celas? Estas nur hazarde.”
“Jes,” ŝi diris denove, kaj li sciis, ke ŝi pensas alimaniere. Tio estis 

unu el la malmultaj aĵoj, kiujn ŝi portis el la kabano de ilia malnova 
vilaĝo. Ili prenis preskaŭ nenion. Kelkajn kuirilojn, kelkajn vestaĵojn. 
Neniu havis pli. Sed ŝi insistis, ke ili alportu la amuleton, kiu estis 
pendinta sur la pordo de la kabano. Tiu amuleto estis heredita en ŝia 
familio de generacio al generacio, ekde la epoko de la lastaj inkaaj 
reĝoj en la deksesa jarcento, Vaskar kaj Ataoalfa. Temas pri truhava 
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kruco, sur kiu estis gravuritaj Kondoro, Pumo kaj Serpento. Li bone 
konis la signifon de la tri bestoj, sed, male al sia edzino, li ne kredis je 
ilia infl uo sur la vivo de la homoj. La kondoro fl uganta super la Anda 
Montaro simbolas la homan spiriton. La pumo, kiu estas sovaĝa besto, 
simbolas la luktadon por vivtenado, kaj la perfi da serpento, kaŝita 
subtere, simbolas la malluman kaj perfi dan naturon de la homo. Sed 
nun oni ne havas tempon por tiaj antikvaj kredoj.

“La ruinoj abundas,” li pludiris. “Ni devas atendi helpon de 
ekstere. Dume ni devas resti ĉi tie. Ĉu ni havas sufi ĉan akvon kaj 
manĝon?”

“Mi komencis kuiri kvinoon kaj terpomojn.” Ŝi iris al la lavujo kaj 
malfermis la kranon. Nur malforta fl ueto de akvo eliris el ĝi.

“Verŝajne la tubo estas damaĝita. Ni devas akumuli akvon. 
Plenigu ĉiujn potojn, kiujn ni havas.”

Ŝi plenigis du potojn kaj poste sekvis lian ordonon lasi la kranon 
guti en la lavujon, kaj ĉar la ŝtopilo ne troveblis en la mallumo, ŝi 
metis anstataŭe duonan tomaton.

Denove ili sidiĝis kune sur la liton.
“Pablo, kial ni venis ĉi tien? En la vilaĝo, se okazus tertremo, nur 

iom da pajlo falus sur niajn kapojn.”
Li kapneis senpacience.
“Ĉu vi volas havi tiun debaton denove? Kiom da fojoj mi rediris 

tion al vi. La registaro volas, ke ni vivu pli oportune. Ili volas, ke oni 
havu akvon en la domo, anstataŭ ol ĉerpi akvon el la rivero. Ne kuiri 
plu per ligno. Ili pensas pri ni.”

“Ili nur volas nian landon por pumpi la gason el ĝi.”
“Vi estas tiel naiva!” Tio estis malnova argumento inter ili. “Ĉu vi 

vere kredas, ke la registaro dungas malhonestajn homojn? Vi pensas 
ĉiam nur pri la plej malbonaj ebloj. Tio estas la diferenco inter ni. 
Tamen vi devas konfesi, ke ni vivas ĉi tie tre komforte, kun elektro 
kaj akvo kaj fajro ktp. 

“Kie estas la elektro nun? Kaj kie estas la akvo? Se ni havus la 
saman situacion en nia malnova vilaĝo, mi povus almenaŭ eliri kaj 
alporti akvon el la rivero.”

“Se ni estus ankoraŭ en la vilaĝo, la kabano ne estus detruita, kaj 
vi ne devus akumuli akvon,” li diris venkante. “Do mi pravas kiel 
kutime, ĉu ne?”
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“Jes,” ŝi konfesis kiel ĉiam.
“Ni devas peti helpon,” li prenis la telefonon kaj provis alvoki. 

“Nenio. Nenia linio,” li batis la aparaton kelkfoje senutile. 
“Do kiel ni sciigu aliulojn?” ŝi preskaŭ kriis. “Ni devas informi 

Gabriel. Rakonti al li, ke ni bonfartas. Alie li tiel maltrankviliĝos.”
Ili rigardis unu la alian. Ili ambaŭ sciis bone, kie li laboras.
“Ĉu li nun deĵoras?” ŝi demandis mallaŭte.
“Kiam tio okazis? Antaŭ aŭ post la sesa horo matene?”
“Mi ne certas. Jam tagiĝis. Kie oni estas pli sekura, en aŭ ekster la 

minejo?”
Ili sidis silente. La kandeloj estingiĝis.
“Pablo, ĉu vi maldormas?” ŝi demandis poste per laŭta voĉo.
“Jes, Paŭla. Mi planas, kion fari. Mi havas ideon. Ekbruligu la 

fajron denove kaj preparu ian manĝaĵon dume. Ĉu ni havas pli da 
kandeloj? Mi bezonas lumon ĉe la pordo.”

Ŝi lumigis ununuran kandelon kaj komencis kuiri. Li alkroĉiĝis 
al la pordo kaj aŭskultis kelkajn minutojn, metante sian orelon ĉe 
diversaj lokoj. Poste li komencis frapi sur la muro per tranĉilo laŭ 
konstanta ritmo. Li frapetis kaj aŭskultis intermite, ĝis la manĝo estis 
preta. Ili manĝis silente. Post la manĝo, li eltiris el sia ilaro malnovan 
biciklan pumpilon.

“La pumpilo de Gabriel!” ŝi fl ustris senspire.
“Jes,” li respondis, kaj kaŭrante apud la pordo li ŝovis la pumpilon 

en la fendon kaj funkciigis ĝin. “Mi pompas nun aeron por ni, ĉu vi 
vidas?”

La tempo rampis.
“Paŭla?”
“Jes, Pablo. Ĉu vi opinias, ke jam vesperiĝis?”
“Jes, certe. Pasis multe da tempo. Kion vi pensas?”
“Kion mi povas pensi? Nur pri du aferoj. Koncerne la unuan vi ja 

scias. Kaj la dua estas Gabriel. Li sendube multe zorgas pri ni.”
“Ĉu vi opinias, ke li bonordas?” li demandis fi ne.
“Mi ne opinias. Mi scias.” Li aŭdis la surprizon en ŝia voĉo. 

“Kompreneble li fartas bone. Se io ajn okazus al li, mi sentus tion tuj. 
Mi sentas, ke li bonfartas, alproksimiĝante konstante al ni.”

Li bone sciis, pri kio ŝi pensas. Pri ilia fi lineto, kiu ne postvivis 
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la infanaĝajn malsanojn. Ili havis silentan interkonsenton neniam 
mencii ŝian nomon, ĉar la doloro estis ankoraŭ tro akra.

Inter deĵoro de pumpado kaj klakado ili sidis kune en la mallumo 
kaj interparolis mallaŭte, por konservi fortojn. Ili parolis pri la vilaĝo, 
kie ili naskiĝis kaj vivis, kaj pri la homoj, kiujn ili konis.

“Tiom multajn jarojn ni vivas kune,” li diris al ŝi foje, ne sciante, 
ĉu tagas aŭ noktas. “Ni travivis kune tiom multe. Inundojn de la 
rivero, kaj malsanojn, kaj malsaton, kaj vi ja scias kion plu. Kaj ĉiam 
vi troviĝas kun mi. Neniam vi petas ion ajn por vi mem. Mi ne sciis 
estimi ĉion, kion vi faris. Kaj ne ĉiam mi aŭskultis, kion vi diris. 
Kaj eble mi senintence eĉ ofendis vin. Mi bedaŭras, Paŭla. Mi vere 
bedaŭras. Nun mi komprenas. Eble tro malfrue.”

Ŝi ne respondis.
“Paŭla, ĉu vi maldormas?”
“Kion vi diras, Pablo?” Ŝi demandis per dormema voĉo. “Ĉu vi 

diris ion?”
“Nenion gravan.”
“Kion mi farus sen vi, Pablo? Vi ĉiam scias, kion fari. Mi mem ne 

scipovas decidi. Sen vi mi ne povus postvivi eĉ unu minuton. Precipe 
en tiu ĉi malluma loko.”

“Kio estas malluma, Paŭla? Mi ne bezonas lumon por vidi vin. 
Por mi vi ĉiam restos tia, kia mi vidis vin tiam, kiam mi eliris el la 
akvo, vidante viajn grandajn okulojn brilantajn al mi.”

“Mi memoras tion, kvazaŭ tio okazis hieraŭ,” ŝi diris reveme. “Do 
vi faris tion intence, ĉu ne?”

“Ĉu vi vere memoras?” Surpriziĝante li brakumis ŝin. “Kiom ni 
aĝis tiam?”

Ili endormiĝis apogante unu la alian. Ŝi vidis antaŭ si la larĝan kaj 
kvietan pejzaĝon de la rivero apud la vilaĝo. Ŝi estas hodiaŭ tiel fi era, 
ĉar ŝi estis permesita eliri sola kun granda lavkorbo al la rivero, kie 
la grandaj knaboj saltas de alta krutaĵo en la riveron. Li helpas sian 
patron kolekti la terpomojn en la kampo. En la fi no de la labortago, 
li kuras kun la knaboj al la rivero kaj saltas en la akvon. La knaboj 
konkuras inter si pri tio, kiu povas teni la spiron subakve pli longe. 
Kaj neniu povas venki lin, ĉar li scias, kiu atendas lin ekstere. Ŝi tenas 
sian spiron kune kun li, tuj kiam li malaperas sub la akvo, atendante 
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lin aperi denove, ŝia koro vibranta, ŝia korpo tremanta pro ekscitiĝo 
kaj manko de aero. Jen li aperas, kaj ĉio, kion ŝi memoras, estas nur 
kiom kolera estis ŝia patrino, eksciante, ke la lavkorbo fl osis for kun 
la fl uo, kiam ŝi ne estis atentema.

Subite Pablo ekstaris.
“Kio okazas?” li fl ustris. “Aŭskultu!”
Malproksime aŭdiĝis obtuza sono de bojanta hundo. Pablo 

komencis frapi sur la muro. Tri frapoj, mallonga paŭzo, tri frapoj. 
Kaj denove. Kaj denove. Ili aŭskultas atente. Ĉu ili imagas? Ne. De 
granda distanco aŭdiĝis frapetoj ĉe la sama ritmo.

“Ili venas!” li kriis. “Paŭla, ili venas!”
“Gabriel...” fl ustris Paŭla.
Iom post iom, je ritmo, kiu ŝajnis al ili daŭri eternon, la frapado 

proksimiĝis. Laboraj sonoj kaj nekompreneblaj krioj estis aŭdataj pli 
kaj pli proksime. Subite ĉe la fendo apud la pordo aperis fajfe nigra 
fl eksaĵo.

“Serpento!” Paŭla kriegis horore. “Serpento!” Ŝiaj lipoj fl ustris 
preĝon.

“Tio ne estas serpento,” li kvietigis ŝin. “Tio estas aera tubo. 
Rigardu,” li prenis la nigran tubon kaj enspiris aeron el ĝi profunde.

“Ĝi estas serpento!” Paŭla ne cedis, tremante.
“Fojfoje vi estas tiel obstina! Kiom da fojoj mi jam diris tion al 

vi. Tio estas tubo, samkiel la gaso-tubo, kiu iras sur niaj landoj.” 
Li kliniĝis al ŝi, metante siajn manojn sur ŝiajn ŝultrojn. “Paŭla, ne 
ekzistas serpento, kaj neniam ekzistis! Vi devas kompreni. Ni estas 
savitaj! Ili troviĝas trans la pordo!”

Malklaraj voĉoj alvenis de ekstere. Ili ambaŭ alkroĉiĝis al la muro, 
provante aŭskulti.

“Kio okazas? Kiun lingvon ili parolas?” li demandis sin. “Mi ne 
povas kompreni eĉ unu vorton.”

“Gringoj!” ŝi diris per terurita voĉo. “Tio estas gringoj! Ekster-
landanoj ĉiam alportas afl iktojn. Tio estas konata. Ni ne eliros vivantaj 
el ĉi tie!”

“Ho, kio okazis al vi, virino? Kion vi parolas? Ili estas bonaj homoj! 
Ili venis de malproksime por helpi nin! Post kelkaj minutoj ili savos 
nin!”
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Sed ŝi revenis nestabile, murmurante ion ajn, al la lito.
Aŭdiĝis subita frapo ĉe la pordo, kvazaŭ iu petas permeson por 

eniri. Kaj poste oni komencis bati sur ĝi laŭ kreskanta ritmo.
“Ne, ne ĉi tie,” Pablo kriis. “La pordo ne estas stabila, ĝi apogas la 

tutan plafonon! Ne movu ĝin!”
Obtuza voĉo aŭdiĝis en ilia lingvo: “Iru for de la pordo, ni rompos 

ĝin tuj!”
Paŭla stariĝis ŝanceliĝante el la lito, ŝiaj brakoj etenditaj, ŝiaj 

okuloj brilantaj. Ŝiaj lipoj murmuris ion, sed estis neeble aŭdi ŝin pro 
la bruoj ekstere.

Pablo provis krii multfoje, petante ilin atenti, sed lia voĉo estis 
absorbita en la laboraj bruoj ĉe la alia fl anko. Li apogis la pordon 
per sia tuta korpo, tuŝante per sia ŝultro la Kondoron, Pumon kaj 
Serpenton.

Sed lia forto ne sufi ĉis kontraŭ ili ĉiuj. La pordo falis malsupren 
kun terura bruo, multe pli forta ol tio, kion oni povus atendi. Ĉar 
kune kun ĝi kolapsis la tuta plafono, kiu estis apogata de la pordo. 
Tuta kaj surpriza silento ekestis, se oni malatentas la daŭran aeran 
fl uon el la nigra tubo.
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Steven D. Brewer 

Krepusko sub fago
Mi volas dediĉi la premion al ĉiuj  

miaj amikoj transgenraj, sed precipe  
Zane (Zejn) Barlow kaj Julie (Ĝuli) Schwartz,

  kiuj bonkore gvidis min al mondo pli vasta  
kaj mirinda ol mi povis antaŭe imagi.

Kun kapo turnita, mi legis la titolojn de la libroj unu post alia. Mi 
prenis libron de la breto, rigardis la kovrilon kaj foliumis ĝin dum 
momento, sed finfine remetis ĝin. Mi tuŝis alian, memoris ĝin kun 
rideto kaj decidite prenis apudan.

Mi estis soleca tiun someron. Mia familio venis al Urno precipe 
pro la malaltaj kostoj: malnova fabrikurbo, kiu en la lastaj jardekoj 
malriĉiĝis. Mia patro estis verkisto, kiu pasigis la plejmulton de 
sia tempo en sia ĉambro. Li vivis en sia propra mondo kaj malofte 
okupiĝis pri la mondo, en kiu la cetero de ni loĝis. En la urbo mi konis 
neniun kaj havis nenion por fari. La horoj pezis sur mi, kaj dum la 
unuaj tagoj mi nur vagis sencele.

Mi alportis mian libron al la cirkulejo, kie sidis la bibliotekistino, 
kaj rigardis esperplene al ŝi.

Urno estis griza kaj senviva. Ĝi havis ordinaran historion: 
digo transformis bienan urbeton al fabrika urbo, kiu iam alportis 
grandegan prosperon al kelkaj. Riĉaj industriistoj konstruis luksajn 
domegojn sur la montetoj. Sed vaporo, elektro kaj transporto iom 
post iom forprenis la laboron aliloken. La fabrikoj baraktis antaŭen 
dum generacio, ĝis ili finfine bankrotis. La plejparto estis fermitaj. 
La domegoj kadukiĝis. La loĝantoj nun estis malriĉaj, senlaboraj kaj 
rifuĝintaj. La urbo ne estis bonveniga loko por junulo nekonata. 

“Karteton, kara?” petis la bibliotekistino kun rideto.
Fermitaj fabrikoj troviĝis je unu flanko de la ĉefa strato, sed la 

alia flanko sekvis la randon de lageto ĝis la fera ponto kiu transiris 
la fluejon. La muĝo de la akvo kaj la verda odoro de algoj plenigis 
la aeron. Trans la ponto fera barilo ĉirkaŭis herbaĉan terpecon kun 
smilakoj kaj aliaj dornaj lianoj, kiuj klopodis eskapi al la trotuaro. 
Malantaŭe situis stranga malnova domego, kiun konstruis unu el la 
plej fruaj industriistoj en la valo. 
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Mi ruĝiĝis, metis la notlibron sur la tablon kaj la manon en la 
poŝon por serĉi mian karteton. Ŝi prenis ĝin, aldonis noton en sian 
registrolibron kaj redonis la libron kaj karteton al mi. 

La industriisto, aŭ unu el liaj posteuloj, testamentis, ke la domego 
kaj apuda formala ĝardeno estu publikaj biblioteko kaj parko. Li ankaŭ 
aldonis sufiĉan fonduson por certigi bibliotekiston kaj ĝardeniston. 
Tamen la valoro de la fonduso laste malgrandiĝis, kaj kiam la antaŭa 
maljuna ĝardenisto mortis, oni neniam anstataŭigis lin. La ĝardenon 
neniu plu prizorgis, kaj ĝi iom post iom novaliĝis. Malmultaj vizitis 
ĝin, kaj ĝi pleniĝis de herbaĉoj kaj forĵetaĵoj.

“La libron vi devos redoni post du semajnoj”, ŝi diris afable. 
“Kvazaŭ vi ne redonos ĝin jam morgaũ.”

La biblioteka konstruaĵo havis multajn strangajn ĉambrojn kaj 
angulojn, ĉiuj plenŝtopitaj per libroj. Ne estis multaj novaj libroj, sed 
ja troviĝis la klasikaĵoj de literaturo, surprizaj kolektoj de historiaj 
verkoj kaj tutaj bretoj pri arto. Estis ankaŭ multaj bonegaj lokoj por 
legi. En la biblioteko mem mi perdiĝis en diversaj anguloj kaj niĉoj 
kaj enigma “koridoro al nenie” kun sofo kaj vitralo, kiu kaptis la 
vesperan sunon. Sed mi plej ŝatis la ĝardenon.

“Ĝis la”, mi diris kaj subeniris la ŝtuparon.
En la ĝardeno estis padoj, benkoj kaj sunhorloĝo tiel superkreskita 

de arbustoj kaj herbaĉoj, ke ĝi neniam plu vidis sunon. Iom pretere 
estis roka elstaraĵo, sur kiu staris kelkaj grandaj arboj, plejparte cugoj, 
kun unu grandega fago en la mezo, kiu ŝajnis brili en cuga malhelo.

Mi eliris la bibliotekon kaj portis la libron trans la ĝardeno al la 
malgranda arbaro apud la lageto.

Dum kelkaj semajnoj mi venis ĉiutage al la biblioteko. Mi legis 
libron pri magiaj trukoj kaj alian, kiu montris, kiel fari centojn da 
nodoj. Mi legis librojn de Tolkien kaj Ŝekspiro. Ŝekspiro kondukis 
min al la sekcio pri poezio. Mi legis unue libron de sonetoj kaj estis 
kaptita. Mi poste legis librojn pri epopeaj poemoj, romancoj kaj aliaj 
internaciaj stiloj. Tiutage mi elektis libron pri kiel verki hajkon.

Mi paŝis al la fago, sidiĝis ĉe komforta loko sur roko, kiu ŝajnis 
taũgi por mi, kaj kliniĝis por legi dum ioma tempo. Poste mi prenis 
krajonon kaj notlibron. Mi lasis la menson vagi kaj provis perdi min 
en la ĉirkaŭaĵo. Kalkulante per fingroj, mi skribis kelkajn vortojn, 
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forfrotis unu, skribis kelkajn plu kaj, finfine, kalkulis unu plian fojon 
buŝumante silabojn. Poste mi fermis la okulojn kaj recitis la poemon.

kie la fago 
heligas la arbaron… 
eĉ ridetas ŝton’

“Ĉu tio estas nova poemo?” mi aŭdis de malantaŭe. Mi ruĝiĝis kaj 
ĉirkaŭrigardis, sed vidis neniun. Mi notis brileton sur la rokoj apude 
kaj vidis etetan knabinon kun flugiloj. La aero pleniĝis je la odoro de 
gaŭlterio.

“Jes”, mi respondis. “Mi ĵus verkis ĝin. Ĉu vi ŝatas poezion?”
“Ho, jes”, ŝi respondis bele. “Libro-klubo iam kutimis veni ĉi tien 

por legi poezion kaj dividi novajn poemojn.”
Ŝia vizaĝo, nur dum sekundo, gajiĝis. “Sed tio estis antaŭlonge. 

Preskaŭ neniu plu venas ĉi tien.” 
Ŝi paŭzis momenton – kaj daŭrigis,. “Kaj tiuj, kiuj venas, ne emas 

legi poezion”, ŝi finis malgaje.
“Pardonu min, sed mi neniam antaŭe vidis feinon.”
“Iam ĉi tiu valo estis tutplena je feinoj, sed kiam la arbarojn oni 

fortranĉis kaj fumo plenigis la valon, unu post alia ili foriris.”
“Kial vi restis?” mi demandis. “Ĉu vi estas iel kaptita?”
Ŝi ridis momente kiel sonoriletoj, sed poste fariĝis gravmiena. 

“Ne, ne. Mi povas foriri. Sed mi estus malfeliĉa forlasi miajn arbojn 
kaj ĉi tiun lokon. Sed lianoj kaj herbaĉoj proksimiĝas. Kaj rubo! Mi 
ne scias, kiel pli longe mi povas elteni. Sed mi ankoraŭ memoras la 
poezion.” Ŝi kunpremis siajn etajn manojn. “Ĉu vi bonvole verkos 
unu plian por mi?”

Post iom da tempo mi konstatis, ke mi endormiĝis. Mi kolektis 
mian krajonon kaj librojn de kie ili falis. Mi kontrolis la notlibron kaj 
trovis, ke mi verkis kelkajn hajkojn, antaŭ ol mi endormiĝis. 

Sub grizaj nuboj la ĉielo fariĝis malhela, dum la vespero prok si-
miĝis. Mi provis transiri rekte al la strato kaj baraktis tra lianojn kaj 
arbustojn, kiuj provis bari kaj stumbligi min. Mi trapuŝis min finfine 
al la fera barilo proksime al la ponto kaj trovis padon, kiu kondukis 
al truo sub la barilo. Mi rampis por trairi kaj sentis manon sur mia 
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dorso, kiu puŝis min sur la trotuaron. Mi faligis la librojn por ŝirmi 
la vizaĝon.

“Kiu estis tiu? Iu kaŝe eliras el nia fortikaĵo?”
La mano leviĝis de mia dorso kaj kaptis miajn librojn. Mi baraktis 

por ekstari. Juna viro, duonbarba, trafoliumis mian notlibron kun 
malestima esprimo. 

“Redonu tiujn,” mi diris kaj etendis la manon. Li levis la okulojn 
al mia vizaĝo kaj mallevis ilin al mia brusto. 

“Jen,” li diris kaj ĵetis senzorge la librojn malantaŭ siajn ŝultrojn. 
Mi postkuris ilin, sed ili glitis laŭ la trotuaro kaj falis en la defluejon. 
Mi turnis min por krii al la kanajlo, sed li jam malaperis.

Mi alvenis hejmen tro malfrue por la vespermanĝo. La manĝejo 
estis malhela kaj malplena. Mia patro jam manĝis kaj reiris al sia 
oficejo por labori. Mi povis de tempo al tempo aŭdi la fingrojn sur 
la klavaro, dum li verkis. Mia patrino estis en la salono por rigardi 
televidon – iun teruran programon kun artefarita rid-trako. Mi eniris 
kuirejon kaj trovis kaserolon en la forno ankoraŭ varma. Mi prenis 
iom el ĝi, malŝaltis la fornon kaj manĝis sola starante en la kuirejo. 
Poste mi metis la kaserolon en la fridujon, lavis telerojn kaj grimpis 
ŝtupare al dormĉambro. Mi fermis pordon, ĵetis min sur liton kaj 
subite ekploris. Mi metis la vizaĝon en la kusenon kaj esperis, ke 
neniu povas aŭdi min.

Dum du tagoj mi restis for de la biblioteko por eviti la neceson 
konfesi, ke mi perdis libron. Mi ne sciis, kiom kostos anstataŭigi ĝin, 
sed dubis, ke mi havas sufiĉe. Finfine mi kolektis ĉiom da miaj mono 
kaj kuraĝo kaj iris al la biblioteko.

Mi marŝis rekte al la cirkulejo kaj atendis, ĝis la bibliotekistino 
rigardis min. Ŝi ridetis, ĝis ŝi atentis mian seriozan mienon.

“Kio estas la problemo, kara?” ŝi demandis. “Mi scivolis, kie vi 
estas. Ĉu ĉio en ordo?”

“Mi tre bedaŭras,” mi komencis langostumble. “Sed mi timas ke 
me perdis la libron, kiun mi laste prunteprenis. Mi ne scias, ĉu mi 
havas sufiĉe por pagi por ĝi, sed mi volas provi, eĉ se tio bezonas 
tutan someron.”

Ŝi aspektis embarasita momente kaj tiam kontrolis la registrolibron.
“Ne, ne, kara,” ŝi diris. “Vi ne havas pruntitan libron nun. La las-

tan vi remetis en deponejon antaŭ du tagoj.”
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“Tio ne eblas! Mi vidis ĝin! Ĝi iris…”
“Jen la libro, kiun vi laste prenis, ĉu ne?” Ŝi turnis la registrolibron 

por ke mi vidu titolon. “Mi remetis ĝin sur la breton hieraŭ. Kontrolu 
mem!”

Mi paŝis inter la bretarojn, ĝis mi trovis la poezian sekcion. Mi 
lasis la fingron gliti laŭ la dorsoj de libroj, ĝis mi trovis tiun, kiun mi 
estis leginta, taŭge tuj apud ĝia frato. Mi prenis ĝin de la breto kaj 
trafoliumis ĝin. Kaj tiam mi flaris ĝin serĉe al la kiel eble plej malforta 
odoro de gaũlterio, kiu apartenis al ĝi. Pro tio ke mi ankoraŭ ne 
finlegis ĝin, mi portis ĝin en la “koridoron al nenie”, sidiĝis sur sofo 
sub la vitralo kaj pasigis la ceteron de la posttagmezo kun ĝi.

Kiam mi revenis al la cirkulejo, la bibliotekistino atendis min kaj 
montris al mi ion purpuran en la mano.

“Mi memoris, ke en la sama tago, kiam via libro estis redonita, mi 
trovis ankaŭ tiun ĉi notlibron en la deponejo. Ĉu ĝi apartenas al vi?”

“Jes,” mi diris kaj reprenis ĝin dankeme. “Mi kredis ĝin perdita.”
“Vi devas skribi vian nomon en ĝi,” ŝi diris kaj tiam daŭrigis. 

“Pardonu min, sed mi enrigardis iomete por serĉi, al kiu ĝi apartenas, 
kaj dume mi legis iom el viaj verkoj. Ĉu vi ŝatas poezion?”

Mi rigardis miajn ŝuojn, embarasita, kaj kapjesis mute.
“Ĉu vi bonvolus gvidi atelieron pri poezio por infanoj ĉe la 

biblioteko?”
“Mi?” mi respondis mire. “Mi ne scias ion ajn pri poezio!”
Ŝi ridis kaj, trarigardante la registrolibron, komencis kalkuli librojn 

pri poezio, kiujn mi legis dum antaŭaj semajnoj. Poste ŝi rigardis min 
pli serioze.

“Mi ne povas multe pagi vin, sed la biblioteko havas malgrandan 
buĝeton por instruado. Kial vi ne provu, kaj ni vidu, kiel vi ŝatas 
tion?”

Mi pensis momente kaj kapjesis.
Mi eliris turnadante la okazaĵojn en la menso. Ĉe pordo mi decidis 

viziti la arbaron. Alveninte, mi ekaŭdis voĉojn, laŭtajn kaj aĉajn. Mi 
alproksimiĝis malrapide por kaŝe vidi, kio okazas.

“Vidu!” diris vira voĉo malantaŭ mi. Mi provis turni min, sed 
mano kaptis mian brakon kaj tordis ĝin. Li puŝis min antaŭen en la 
cirklon de siaj amikoj sub la fago, igis min genuiĝi, kaj metis la buŝon 
proksime al mia orelo.
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“Mi jam diris, ke vi ne venu ĉi tien,” li siblis minace. “Vi ne taŭgas 
ĉi tie.”

Estis subita ekbrilo kaj odoro de gaŭlterio. Mi sentis la manon lasi 
min, kaj mi saltis al la piedoj kaj forkuris blinde el la arbaro kun krioj 
kaj malbenoj en la oreloj. 

Post kelkaj tagoj mi renkontis mian unuan klason. Malantaŭ 
la biblioteka oficejo troviĝis malgranda kunvenejo kun granda 
mahagona tablo kaj luksaj seĝoj kun ledaj kusenoj. De ĉiu flanko 
rigardis nin el pentraĵoj seriozaj vizaĝoj de gravmienaj viroj el alia 
epoko. Dum du semajnoj post tagmanĝo dekduo da infanoj venis por 
aŭskulti min diri ion pri diversaj specoj de poezio, kaj poste ni kune 
provis verki poemojn. Ĉe fino ĉiuj laŭtlegis ion el tio, kion ili verkis 
dum la posttagmezo.

Ĵaŭde, la duan semajnon, post kiam la infanoj foriris el la ĉambro, 
unu junulino revenis kun sia patrino.

“Mia patrino, Lusi, volis demandi ion,” Juni diris. Juni estis unu 
el la plej elstaraj poetinoj de la kurso. Mi eble aspektis nervoza, ĉar la 
patrino ridetis tuj.

“Ne, ne. Ne zorgu,” ŝi diris. “Mi nur volis sciigi vin kiom Juni 
amas vian kurson. Mi demandis kelkajn aliajn patrinojn, kaj, pro tio 
ke la kurso finiĝos morgaŭ, ni scivolis, ĉu ni povus okazigi lastan 
legadon morgaŭ kaj ankaŭ inviti ĉiujn gepatrojn.”

“Jes, kial ne?” mi diris. “Sed ĉi tiu ĉambro ne estas sufiĉe granda. 
Ĉu vi supozas, ke ni povus fari ĝin en la ĝardeno?”

“Ho, bona ideo!” ŝi diris. “Oni diras, ke la vetero estos bela, kaj 
mi kredas, ke la biblioteko havas faldseĝojn, kiujn ni povus uzi. Dum 
vi instruos, ni aranĝos la seĝojn, kaj vi povos gvidi la studentojn tien 
por la legado.”

Ni uzis la lastan kunvenon de la klaso por trarigardi ĉion, kion la 
studentoj verkis, kaj elekti la du, kiujn ili plej ŝatis. Poste mi gvidis ilin 
en la ĝardenon ĝis la granda fago, kie oni aranĝis tri vicojn da seĝoj.

Lusi venis kun alta, larĝa viro en polica uniformo kaj konigis lin 
al mi: “Mi volas prezenti al vi mian edzon Karlo. Kaj tie estas mia filo 
Marselo, kiun mi venigis por helpi kun la seĝoj.”

Mi rigardis al Marselo, kaj niaj okuloj kaptis unu la alian 
sammomente. Li estis la juna kanajlo, kiu perfortis min. Mi rigardis al 
Lusi kaj ridetis: “Jes, mi tre volas renkonti lin. Eble post la legado.” Mi 
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povis kompreni pro la esprimo de Marselo, ke li malmulte antaŭĝojas 
la renkontiĝon.

Mi momente ŝtoniĝis pro timo, kiam mi unue staris antaŭ la 
grupo. Mi provis paroli, sed la vortoj ne venis. Tiam la bibliotekistino 
ekstaris apud mi kaj tute savis min kun mallonga enkonduko pri la 
kurso kaj kiel ŝi elektis min. Post kelkaj momentoj mia lango liberiĝis, 
kaj mi povis bonvenigi ĉiujn por mi mem. Mi dankis la gepatrojn pro 
la dediĉo al poezio, laũdis la infanojn kaj tiam vokis ilin unuope por 
legi la poemojn, kiujn ili elektis. En la fino ŝtormis aplaŭdo; poste 
ĉiuj ekstaris kaj komencis faldi kaj remeti la seĝojn. Mi notis brileton 
inter la folioj de la fago kaj ridetis pro la scio, ke ankaŭ iu alia ĝuis la 
poezion.

Juni kuris al mi, dum ŝia familio sekvis ŝin pli trankvile. Ŝi brak-
umis min kaj diris, kiel ŝi amas verki poezion. Marselo aspektis kiel la 
morto, kiam mi turnis min al liaj gepatroj.

“Mi volis danki vin pro la organizado. Kaj ĉar vi venigis Marselon 
por helpi kun la seĝoj. Mi ege ŝatas la ĝardenon.”

“Ankaŭ mi priĝojas ĝin,” diris Lusi. “Mi memoras, ke mi ofte 
venis kiel knabino. Mi ne sciis, kiom ĝin superkreskis herbaĉoj, kaj mi 
tre bedaŭras vidi la forĵetaĵojn ĉie.”

“Jes,” mi diris kun flankrigardo al Marselo. “Estas tre bedaŭrinde, 
ke malbonaj homoj forĵetas rubon, cigaredojn kaj botelojn en la 
arbaron kaj arbustojn.

“Se ni ekscius, kiu faras,” diris Karlo kun grimaco. “Tion oni 
severe monpunas.”

“Mi fakte neniam vidis iun fari,” mi diris honeste. “Sed pro tio, ke 
mi nun scias, al kiu mi povas raporti, mi certe diros al vi, se mi vidos 
ion.”

Tiam, kun rideto, mi turnis min al la aliaj infanoj kaj gepatroj. 
Kiam mi rigardis denove, Marselo estis for. Kaj mi neniam denove 
vidis lin.

La lastaj semajnoj de la somero pasis rapide. Mi instruis alian 
poezian kurson ĉe la biblioteko, kaj ni refoje proponis legadon en la 
ĝardeno. Intertempe kelkaj gepatroj organizis ĝardenan patrolon, 
kiu forigis rubon, fortranĉis lianojn kaj eltiris herbaĉojn. La ĝardeno 
ekhavis denove belan aspekton, kiel en antaŭa epoko.
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Kiam mi ekstaris por alparoli la grupon, surprizis min vidi miajn 
proprajn gepatrojn en la lasta vico. Mia patro rimarkis, kiam mi 
alrigardis lin, kaj li ete ridetis kaj kapjesis al mi respektoplene. Post 
kiam la infanoj legis siajn poemojn, mi dankis al ĉiuj kaj tiam legis 
propran tankaon:

El cindroj kreskas
inter herbaĉoj dornaj
nekonata flor’.
Eblas bedaŭri fajron 
kaj samtempe danki ĝin.

Poste la aplaŭdo kreskis, ĝis ĉiuj ekstaris por ovacio. Miaj gepatroj 
venis kun la infanoj ĉirkaŭ min, kaj la bibliotekistino laŭdis min al ili, 
ĝis mi ruĝiĝis kiel beto. 

En la lasta tago de la somero mia familio pakis por forvojaĝi. Kiam 
mi estis preta, mi vizitis la bibliotekon por unu lasta fojo. Jam la suno 
estis malsuprenirinta pli frue, kaj la ombroj longiĝis. Mi promenis tra 
la bela ĝardeno al la granda fago kaj, dum mi alproksimiĝis, mi aŭdis 
etan voĉon, mallaŭtan kaj ritman. 

Tie, sub la fago, sur mia plej ŝatata roko, sidis Juni. Kun notlibro 
en la mano ŝi laŭtlegis poezion. La lasta lumo de l’ suno sur fago heli-
gis la arbaron kun aero plenplena de l’ gaŭlteria odor’.
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Rafael Henrique Zerbetto 

La infl uo de Esperanto en la verkaro 
de João Guimarães Rosa

João Guimarães Rosa, unu el la plej gravaj brazilaj verkistoj, estis 
esperantisto ekde sia juneco. Mi ĉiam suspektis pri la infl uo de la 
Internacia Lingvo, tre estimata de li, en la neologismoj, kiuj karakte-
rizas liajn portugallingvajn verkojn, tamen pli konkretaj pruvoj de tiu 
infl uo aperis nur antaŭ kelkaj jaroj, kiam mi ekkonis la doktoriĝan 
esploron de la historiisto Camila Rodrigues ĉe la Universitato de 
San-Paŭlo kaj ni du komencis pridiskuti tiun temon. Ne nur ŝi, sed 
ankaŭ aliaj esploristoj kutimas serĉi diverslingvajn radikojn en la 
neologismoj inventitaj de Guimarães Rosa, por surbaze de ili proponi 
novajn interpretojn al liaj verkoj. Esploro pri la infl uo de Esperanto 
en lia verkaro, tamen, ankoraŭ mankas, kaj tiu ĉi eseo prezentas la 
unuajn paŝojn de pionira esploro pri tio.

La aŭtoro

João Guimarães Rosa naskiĝis en Cordisburgo, urbeto en la subŝtato 
Minas Gerais, en 1908. Ekde la infaneco li estis tre interesata pri lingvoj 
kaj lingvaĵoj, kaj ankoraŭ juna fariĝis fl uparolanto de la germana, la 
franca, la angla, la hispana, la itala kaj Esperanto. Li ankaŭ scipovis 
iomete la rusan, kapablis legi en la nederlanda, la latina kaj la greka, 
kaj studis la gramatikojn de la hungara, la araba, la sanskrita, la 
litova, la pola, la tupia, la hebrea, la japana, la ĉeĥa, la fi nna kaj la 
dana (Guimarães 1972, 173).

Deksesjara, Guimarães Rosa komencis studi medicinon en la 
Universitato de Minas Gerais kaj fariĝis ofi cisto de la Statistika Servo 
de la Subŝtato Minas Gerais, kiu poste fariĝis subŝtata sekcio de IBGE 
– Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (Instituto Brazila de 
Geografi o kaj Statistiko). En 1929 lia ĉefo Mário Augusto Teixeira 
de Freitas instigis lin lerni Esperanton, kaj IBGE ekuzis ĝin kiel la 
ununuran lingvon por internacia korespondado. Alkroĉitaj al la 
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leteroj ĉiam estis klarigoj pri kiel kontakti lokan delegiton de UEA 
por traduki la leteron al alia lingvo (Sartorato s.d.).

En 1930 Guimarães Rosa komencis labori kiel kuracisto en kamp-
aro, kaj tie li konatiĝis kun elementoj de loka kulturo, kiuj inspiris 
liajn verkojn, kiuj temas esence pri la vivo de kamparanoj (Arriguci 
Jr. 1994, 7-14). Onidire, post kuraci malriĉulojn, kiuj ne havis mon-
rimedojn por pagi la konsulton, li kutimis proponi, ke ili anstataŭ 
pago rakontu rakontojn, ĉu folklorajn, ĉu tiujn pri personaj spertoj, 
kaj tiel li profunde lernis pri tiuj suferantaj homoj kaj ilia maniero 
kompreni la mondon. Lian detalan esploradon pri kampara kulturo 
atestas skribaĵoj en liaj esplorkajeroj kaj registritaj intervjuoj de 
vakeroj, kun kiuj li kunvivis.

Tamen, kuracado evidentiĝis enuiga laboro por li: Rosa estis 
intelektulo, al kiu plaĉis teorioj, ideoj multe pli ol konkretaj farendaĵoj. 
Li fariĝis diplomato kaj transloĝiĝis al Hamburgo, poste loĝis en 
Lisbono, Bogoto kaj Parizo.

En 1963 li estis elektita por la Brazila Akademio pri Beletroj, tamen 
li prokrastis sian nomum-ceremonion dum kvar jaroj pro superstiĉo: 
li kredis je tio, ke lia morto okazos tuj post la nomumo, kaj decidis fi ni 
sian tutan verkaron antaŭ tio. Li verkadis senĉese ĝis konsideri sian 
verkaron fi nita, kaj nur tiam agendis sian nomum-ceremonion, kiam 
li diris unu el siaj plej famaj frazoj “oni mortas por pruvi sian vivon”. 
Post tri tagoj li forpasis, la 19an de novembro 1967, en Rio-de-Ĵanejro, 
pro korinfarkto.

Verkaro de Guimarães Rosa

Li verkis sian unuan libron, Magma, por poezia konkurso de la Brazila 
Akademio pri Beletroj en 1936. Li gajnis la unuan premion, sed la 
libro estis publikigita nur 61 jarojn poste. Lia pseŭdonimo en tiu 
konkurso estis Viator, latina vorto por vojaĝanto. En 1946 li publikigis 
unu el siaj ĉefaj verkoj: Sagarana, kiu konsistas el naŭ noveloj. La 
nomo estas kunmetaĵo de la ĝermana radiko saga (sagao) kun la tupia 
radiko rana (estas simila al), do la neologismo sagarana signifas simila 
al sagao. En 1956 estis publikigita Corpo de Baile (Bala korpo), libro kun 
sep noveloj, kiu post la dua eldono estis dividita de la aŭtoro en tri 
malsamajn librojn: Manuelzão e Miguilim (Manuelego kaj Miĥaeleto), 
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No Urubuquaquá, no Pinhém (En Urubukŭakŭa’, en Pinhem’) kaj Noites 
do Sertão (Kamparaj noktoj).

Ankoraŭ en 1956 Guimarães Rosa publikigis sian ĉefan verkon: 
Grande Sertão: Veredas (Granda kamparo: Padoj). La verko estas 
rakonto de Riobaldo, emerita lusoldato1, pri siaj rememoroj: la 
vivo en kamparo, aventuroj, pasioj kaj dilemoj. Riobaldo enamiĝis 
al sia kolego Diadorim kaj batalis kontraŭ tiu amo pro sia propra 
kontraŭsamseksema konvinko kaj la ĝenerala malaprobo de 
samseksemo en tiu medio. Tamen, fakte Diadorim estis virino, kiu 
bezonis sin vesti kaj agi kiel viro por vivteni sin en la masklisma socio 
de lusoldatoj, kaj tiun sekreton ŝi gardis ĝis la morto. Riobaldo, post 
fariĝi ĉefo de la lusoldataro, vendis sian animon al la diablo por venki 
malfacilan batalon, sed poste pentis kaj sin demandis, ĉu tiu vendo 
validas, konsiderante, ke ĉiuj animoj apartenas al Dio.

En 1962 estis publikigita Primeiras Estórias (Unuaj rakontoj). En tiu 
libro preskaŭ ĉiuj rakontoj temas pri la vivo en kamparo. Sekvis ĝin 
Campo Geral (Ĝenerala Kamparo), novelo, kiu poste fariĝis parto de 
la libro Manuelzão e Miguilim. Guimarães Rosa ankaŭ verkis Tutaméia: 
Terceiras Estórias (Tutameja: triaj rakontoj), tre koncizaj rakontetoj, 
malsimilaj al la longaj verkoj legeblaj en liaj pli fruaj libroj. Post la 
morto de la aŭtoro novaj verkoj liaj estis publikigitaj: kompilaĵoj de 
tekstoj antaŭe aperigitaj en ĵurnaloj kaj gazetoj.

En 2011 estis publikigita kompilaĵo de rakontoj de la juna 
Guimarães Rosa, originale publikigitaj en la revuo O Cruzeiro (La 
Suda Kruco) kaj en la ĵurnalo O Jornal (La Ĵurnalo) inter 1929 kaj 
1930, ĝuste en la epoko, kiam li entuziasmiĝis pri Esperanto, sub la 
titolo Antes das Primeiras Estórias (Antaŭ la Unuaj Rakontoj). Neniu 
el tiuj rakontoj estas en Esperanto nek temas pri ĝi, tamen, necesas 

1 Portugale Jagunço. Dum longa tempo en brazila kamparo mankis 
bazaj ŝtataj strukturoj por garantii la aplikon de leĝoj, kaj potencaj 
bienistoj, konataj kiel “koloneloj”, profi tis tiun cirkonstancon 
por regi kiel neofi ciala potenco. Ili havis proprajn “armeojn”, 
konstituitajn de homoj kolektitaj inter malriĉularo kaj laborantaj 
kontraŭ pago, per kiuj “koloneloj” povis trudi proprajn “leĝojn” al 
kamparanoj. Disputoj inter “koloneloj” kutime rezultis en militoj 
inter iliaj lusoldataroj. Ankaŭ ekzistis lusoldataroj de ŝtelistoj, ofte 
en konfl ikto kun tiuj de “koloneloj”.
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konsideri, ke ili estis verkitaj de la juna funkciulo de la Statistika Servo 
por difi nita celo: konkurso organizita de la revuo O Cruzeiro. Fariĝinte 
konata verkisto, Guimarães Rosa plendis kontraŭ la publikigo de 
tiuj “junecaj peketoj”, suspensaj kaj hororaj rakontoj inspiritaj de la 
verkaro de Edgar Allan Poe, en libro.

Guimarães Rosa kaj Esperanto

La plej detala esploro pri la esperantisteco de Guimarães Rosa estas tiu 
de Aloísio Sartorato, kiu prelegis pri tio dum la 40a Brazila Kongreso 
de Esperanto, en 2005, kaj poste verkis la portugallingvan artikolon 
“Guimarães Rosa e o Esperanto” (Guimarães Rosa kaj Esperanto), 
legeblan en la retejo de Kultura Kooperativo de Esperantistoj.

Laŭ Sartorato, Lilian Ledon estis la unua persono, kiu esploris 
pri tiu temo, pri kio ŝi prelegis dum SAT-kongreso en Campos do 
Jordão, Brazilo, en 1988. Ŝi bedaŭrinde malsaniĝis post kelkaj jaroj kaj 
ne daŭrigis tiun esploradon.

En Analoj de la 15a Brazila Kongreso de Esperanto legeblas, sur la paĝo 
178, la supre menciita informo pri la enkonduko de Esperanto kiel 
lingvo por internacia kumunikado de la Statistika Sekcio de Minas 
Gerais. En 1936, kiam IBGE estis kreita de Mário Augusto Teixeira 
de Freitas, ĉiuj publikaĵoj de tiu instituto destinitaj al diskonigado 
eksterlande estis en Esperanto. Tamen, liaj posteuloj ne komprenis 
la utilon de tiu lingvo kaj elektis publikigi statistikojn nur en kelkaj 
naciaj lingvoj.

Laŭ onklo de Guimarães Rosa, Vicente Guimarães, estis Teixeira 
de Freitas, kiu esperantistigis sian poliglotan funkciulon pro la 
neceso havi respondeculon por prizorgi esperantajn leterojn. La 
juna studento pri medicino bezonis nur dudek sep tagojn por regi la 
lingvon (Guimarães 1972, 44-45).

En kelkaj numeroj de la revuo Brazila Esperantisto troveblas 
informoj pri la partopreno de Guimarães Rosa en la esperanta movado. 
Laŭ numero de tiu revuo publikigita en 1929 (julio- decembro), la 
unuan de julio de tiu sama jaro, Guimarães Rosa laŭtlegis rakonton 
verkitan de si mem dum kunsido de Montara Esperanto-Klubo. En 
la sama numero de tiu revuo oni informas pri tio, ke la ĵurnalo Minas 
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Gerais2 aperigis artikolojn de la samideanoj Ary Theolindo kaj João 
Guimarães Rosa.

Montara Esperanto-Klubo (MEK) ne plu ekzistas, sed ĝi estis 
tiutempa subŝtata sekcio de Brazila Esperanto-Ligo en Minas Gerais, 
nomo laŭlitere tradukebla kiel “Ĝeneralaj Minejoj”, pro la abundo de 
diversmetalaj minejoj en tiu regiono. Tamen, tiu subŝtato – nuntempe 
esperantigita kiel Minas-Ĝerajso aŭ Minaso – estas fama pro sia 
montaro, sekve tiutempe oni preferis uzi la nomon Montaro.

La publikigita verkaro de Guimarães Rosa estas tute en la portu-
gala lingvo, sed la artikolo en Brazila Esperantisto sugestas, ke tiu 
rakonto laŭtlegita en kunsido de MEK estis verkita en Esperanto aŭ 
almenaŭ temis pri ĝi. Bedaŭrinde ĝi perdiĝis.

Ary Theolindo, laŭ Analoj de la 15a Brazila Kongreso de Esperanto, 
estis tiutempa prezidanto de MEK, kiu instigis klubanojn aperigi 
en ĵurnaloj artikolojn pri la Lingvo Internacia. En 1929, Guimarães 
Rosa publikigis artikolon en Minas Gerais, sub la titolo “A estrutura 
lógica do Esperanto. Algumas justifi cações. Um pouco de fi lologia3 
comparada” (La logiko de Esperanto. Kelkaj klarigoj. Iom pri 
kompara fi lologio).

En tiu artikolo, la aŭtoro laŭdas Esperanton, dirante, ke “ido de 
homaj racio kaj inteligenteco, mirinda kreaĵo de eksperimenta lingvist-
iko, destinita esti internacia helplingvo, Esperanto supozeble estus, 
kaj ĝi fakte estas, logika, perfekta kaj facile uzebla”. Rimark indas, ke 
post la artikolo legeblas: “Autor: João Guimarães Rosa (da UEA e do 
MEK)” (Aŭtoro: João Guimarães Rosa (de UEA kaj MEK)). Sekve oni 
povas konkludi, ke li aliĝis al UEA tuj post sia esperantistiĝo.

Unu semajnon antaŭ publikigo de tiu artikolo, alia verko de 
Guimarães Rosa, “A Estética do Idioma de Zamenhof” (La estetiko 
de la Idiomo de Zamenhof) estis aperigita en tiu sama ĵurnalo. 
Surbaze de la tezo, ke ĉiu lingvo spegulas la kulturon de sia popolo, li 

2 Minas Gerais, la nomo de tiu brazila subŝtato, tiam estis skribata laŭ 
tiama ortografi o, Minas Geraes. En 1943 la nomoj de la subŝtato kaj 
de la ĵurnalo adaptiĝis al nova ortografi a regularo.

3 Sartorato, pro mistajpo aŭ misatento, skribis “fi losofi a” (fi lozofi o) 
anstataŭ “fi lologia”, sed en la originala titolo, en tiutempa 
ortografi o, legeblas “philologia”, t.e. fi lologio, kaj Rosa fakte 
komparas Esperanton kun aliaj lingvoj surbaze de fi lologio, ne de 
fi lozofi o.
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komparas diversajn lingvojn laŭ belsoneco kaj plej oftaj literoj antaŭ 
ol esprimi sian admiron pri d-ro Zamenhof, kiu estis ne nur poligloto, 
sed ankaŭ poeto, kaj kreis la bazojn de Esperanto, konsiderante ne 
nur lingvistikajn aspektojn, sed ankaŭ estetikajn konceptojn, por 
ke la lingvo estu belsona kaj eleganta. Li rimarkas, ke la proporcio 
inter vokaloj kaj konsonantoj similas al tiu de la plej belsonaj naturaj 
lingvoj, ke la akcento de antaŭlasta silabo donas al Esperanto bonan 
ritmon, kaj ke la akuzativo milde sonas. Li ankaŭ rimarkas, ke ne 
ekzistas en Esperanto malfacile distingeblaj sonoj.

En la sama artikolo, Guimarães Rosa klarigas, ke ne nur fonetikeco 
estas la avantaĝo de Esperanto: la akuzativo kontribuas por la klareco 
kaj precizeco de la lingvo kaj samtempe permesas ŝanĝi la ordon de la 
vortoj, por ke frazo estu pli belsona, eleganta aŭ bonritma. La afi ksoj 
permesas esprimadon de malfacile esprimeblaj ideoj. La participoj 
estas alia mirindaĵo de Esperanto: “nur per literaturo en la Internacia 
Lingvo eblas kompreni la mirindecon de tiu lingva ilo”.

Agnes Guimarães Rosa do Amaral, unu el la fi linoj de João 
Guimarães Rosa, deklaris al Aloísio Sartorato, ke ŝia patro alte taksis 
Esperanton kaj ĉiam instigis siajn fi linojn4 lerni ĝin.

Laŭ Brazila Esperantisto de septembro/oktobro 1950, Guimarães 
Rosa, tiama sekretario de la brazila ambasadejo en Parizo, salutis la 
kongresanojn de la 35a UK nome de la brazila registaro dum la solena 
malfermo.

La infl uo de Esperanto en la verkaro de Guimarães Rosa

Suzy Frankl Sperber, dum prelego en 2008 pri la rakonto Fita Verde 
no Cabelo (Verda bendo ĉe hararo) de Guimarães Rosa, atentis pri 
tio, ke la verdo de la bendo simbolas esperon. Tiu bela rakonto estas 
parodio de Ruĝa Ĉapeto, unu el la plej konataj fabeloj en la mondo. Eu 
la verko de Rosa, la knabino havas verdan bendon anstataŭ ĉapeton. 
Patrino petis al ŝi kunporti konfi taĵon al la avino kaj kolekti frambojn 
en la arbaro. Dum la vojo, ŝi renkontis nur arbohakistojn, kiuj antaŭ 
longa tempo malaperigis la lupon. Kiam Verda Bendo alvenis, ŝi 
rimarkis, ke ŝi perdis, dum la vojo, sian verdan bendon. La avino estis 

4 Guimarães Rosa havis du fi linojn, Vilma kaj Agnes, kaj neniun 
fi lon.
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forpasanta, kaj ŝia lasta deziro estis vidi la nepinon por la lasta fojo. 
Verda Bendo ektimis la lupon, “sed la avino ne plu estis tie, estanta 
tro for, krom pro la malvarma, trista kaj subita kadavro” (Guimarães 
Rosa 2001).

Guimarães Rosa certe ne bezonus Esperanton por malkovri, ke 
la verda koloro simbolas esperon, sed ĉu li uzus tiun simbolon en 
tiu rakonto, se li ne estus esperantisto? Por esperantistoj la ligo inter 
verdo kaj espero ludas kernan rolon, dum por aliaj homoj la verda 
koloro povas reprezenti multajn aliajn aferojn. La rakonto ankaŭ 
mencias tion, ke tiu bendo estas inventita, kaj esploristoj ankoraŭ ne 
sukcesis bone klarigi la rolon de tiu vorto en la rakonto: jen unu el 
la multaj lingvaj enigmoj kreitaj de Guimarães Rosa. Ĉu la inventita 
verda bendo estas Esperanto? Eble jes, sed tiukaze necesas trovi ligon 
inter ĝi kaj aliaj elementoj de la rakonto, tasko tre malfacila pro la 
abundo de simboloj en la rakonto.

Rodrigues (Rodrigues 2014, 30-31) atentigas pri tio, ke infano dum 
siaj unuaj jaroj lernas la gepatran lingvon per procezo, kiu konsistas 
en konstruo de propra gramatiko surbaze de frazoj aŭskultitaj. La 
stilo de Guimarães Rosa ŝajnas klopodo reveni al tiu procezo, per kiu 
oni akiras la denaskan lingvon. En intervjuo, li klarigis sian preferon 
por la brazila variaĵo de la portugala: ĝi estas ankoraŭ en plena evoluo 
kaj daŭre pliriĉiĝas per infl uo de diversaj lingvoj kaj kulturoj, male al 
la eŭropa variaĵo de la portugala, jam sufi ĉe kristaliĝinta de tradicio: 
“mi, kiel brazilano, havas aliron al pli granda aro da parolesprimoj 
ol portugaloj, kiuj devas pensi laŭ lingvo jam saturita”. Esperanto, 
samkiel la brazila variaĵo de la portugala, daŭre estas lingvo tre 
juna, sekve en rapida disvolviĝo sub infl uo de diversaj kulturoj, 
kaj Guimarães Rosa dum sia juneco trovis en Esperanto grandan 
esprimopovon kaj fl ekseblon, kiuj eble infl uis lian postan obstinon 
testi la limojn de la portugala lingvo aŭ, pli bone, klopodi disvolvi 
brazilan lingvon surbaze de la lingva kaj kultura materialoj, kiujn li 
kolektis kaj priesploris dum sia vivo.

Ankaŭ esplorinda estas la kontakto de Guimarães Rosa kun la 
esperanta literaturo: li loĝis en Hamburgo inter 1938 kaj 1942, kaj 
post la fi no de la milito denove loĝis en Eŭropo dum kelkaj jaroj. 
Pro lia aktiveco en la brazila esperanta movado ĵus antaŭ ol fariĝi 
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diplomato, oni povas konkludi, ke li tre probable konatiĝis kun 
eŭropaj esperantistoj, eble eĉ abonis gazetojn. En la 35a UK en Parizo, 
li, legema homo, certe vizitis la libroservon kaj aĉetis esperantajn 
librojn, kiujn li poste verŝajne donacis al biblioteko aŭ lernejo.

Malgraŭ la manko de informoj pri lia esperanta vivo en Eŭropo, 
indas iom esplori pri la esperanta literaturo de la unuaj tri periodoj5. 
En la Unua Periodo tradukado ludis pli gravan rolon, ĉar ankoraŭ 
ne ekzistis literatura tradicio en Esperanto, kaj eĉ modela verkostilo 
devis esti kreita por la lingvo. Alveninta en Eŭropo tuj post tiu epoko, 
Guimarães Rosa havis la raran oportunon konatiĝi kun literatura 
tradicio ĵus kreita, kun minimuma bazo por aŭtonome evolui: venis 
la revuo Literatura Mondo kaj ĉirkaŭ ĝi la Budapeŝta Skolo, debutis 
gravaj poetoj de la esperanta literaturo. Tamen kiujn aŭtorojn legis 
Guimarães Rosa, se li entute legis?

Unue, Guimarães Rosa estis prozisto, kaj en la Dua Periodo 
poezio ludas pli gravan rolon. Tiamaj prozaj esperantaj aŭtoroj 
havis malgrandan kulturan materialon kiel bazon por literatura 
kreado: kio estis tiama esperanta kulturo krom kelkaj kutimoj ligitaj 
al kluboj, revuoj, movadhistorio kaj kongresoj? Ĝuste surbaze de tiu 
materialo estis kreitaj la spritaj verkoj de aŭtoroj kiel Jakobo Ŝapiro, 
Izrael Lejzeroviĉ kaj Czeslaw Kozlowski. Tiu lasta aŭtoro aperigis 
rakontojn en La Ondo de Esperanto, en 1912 (Korĵenkov 2006, 7-10), 
ankoraŭ dum la Unua Periodo, kun stilo tre simila al tiu de la enigmaj 
leteroj de Guimarães Rosa al siaj gefratoj: en la rakonto “Pri esperanta 
gazetaro”, s-ro Iksowski proponas la nomon “Kvinpinta Stelo” al 
nova revuo, kaj s-ro Kozlowski entuziasmiĝas pri simbole signi la 
nomon de la gazeto per la numero kvin kaj tri desegnaĵoj: pino, taso 
kaj kapo de infaneto, kiu diras telo anstataŭ tero: kvin pin’ tas’ telo.

5 Aŭtoroj malkonsentas pri periodigo de esperanta literaturo, tamen 
tiuj malkonsentoj ne gravas en tiu ĉi kazo, unue ĉar la plej gravaj 
malkonsentoj rilatas al sekvaj periodoj, due ĉar estas relative 
granda inter konsento inter aŭtoroj rilate al la transiro de la Unua 
al la Dua Periodo inter 1920-1921. Pri la transiro de la Dua al la Tria 
Periodo estas pli granda diverĝo, sed por nia celo tio ne gravas, ĉar 
laŭ ĉiuj aŭtoroj analizitaj Guimarães Rosa vivis en Eŭropo dum la 
Dua kaj la Tria Periodoj. Por precizigi la periodojn, tamen, estos 
konsiderata la difi no de Sutton (2007): 1. 1887-1920; 2. 1921-1930; 3. 
1931-1951. Aliaj aŭtoroj analizitaj estis Minnaja kaj Silfer (2015) kaj 
Pietiläinen (2003).
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Tiu enigmo kreita de Kozlowski havas okulfrapajn similaĵojn kun 
enigma letero de Guimarães Rosa al lia fratino6, ekzemple, desegnita 
fi ŝo anstataŭ la vorto fi ŝo. Tamen, la brazila verkisto kreis enigmon 
pli prilaboritan, miksante sonajn kaj bildajn ecojn de literoj kaj bildoj. 
Ekzemple, la vorton querida (kara) li reprezentas per Q (portugale ĝi 
sonas kiel ke), bildo de ridanta vizaĝo (ri) kaj la silabo da. Majuskla 
litero ne faras silabon, sed estas memstara fonemo: ZŹ signifas 
Zezé, karesnomo de lia frato (la litero z en la portugala nomiĝas ze). 
Supersigno sur litero indikas la korektan prononcon, sed li ankaŭ 
aldonas supersignojn sur bildoj, ekzemple, tildo sur desegnaĵo de 
la planto joá plus la litero o faras lian nomon: João. En leteroj al siaj 
nepinoj li ankaŭ esploras la esprimopovon de bildoj, ekzemple kiam 
li klarigas pri sia laboro: bildoj reprezentas manon skribantan sur 
papero, rozon kaj libron: per skribado Rosa (rozo) faras librojn. En 
poŝtkarto al bebino li uzas onomatopeojn por nomi objektojn, kiujn li 
desegnis (la skribaj mesaĝoj estis elpensitaj, por ke la patrino laŭtlegu 
ilin por la bebino dum ŝi vidas la bildojn: denove sonoj kaj bildoj 
kune faras enigmon). Ĉiuj elementoj troveblaj en enigmaj leteroj de 
Guimarães Rosa estas ankaŭ en lia verkaro.

S-ro Iksowski, samkiel la roluloj de El la “Verda Biblio”, ekzemple 
Diofi lo Kara, Andreo Apud, Kafo Alt, evidentaj ŝercoj pri la nomoj 
Théophile Cart, Andreo Cseh kaj Teo Jung, kaj tiuj de Jakobo Ŝapiro, 
kiel s-ro Flirtemulov, s-ro Kritikoviĉ kaj s-ro Legistov, estas roluloj 
kies nomoj rivelas personecon. Guimarães Rosa uzas tiun saman 
teknikon por krei nomojn de siaj roluloj, ekzemple Maria Mutema, 
kiu al neniu parolas. En la rakonto “O recado do morro” (La mesaĝo 
de la monto), roluloj kiuj akompanas la ĉefrolulon havas nomojn kiuj 
alvokas planedojn, kaj ili kune vizitas bienojn, kies nomoj alvokas 
tiujn samajn planedojn, alivorte, la enigmo konsistas en tio, ke la 
ĉefrolulo sentas astrologian efi kon de la irado de astroj laŭ la zodiako 
(Bergamin 2008, 167).

Poligloto, Guimarães Rosa kutimis inventi neologismojn kaj 
nomojn de roluloj per miksado de radikoj el pluraj lingvoj kaj dia-

6 Tiu enigma letero de Guimarães Rosa estis verkita dum lia infaneco, 
certe sen infl uo de Kozlowski, tamen tiu enigmo de la pola aŭtoro, 
se efektive konata de li, eble instigis lin krei enigmojn por siaj 
verkoj.
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lektoj, kaj simple trovi esperantajn radikojn kaŝitajn en iu vorto ne 
signifas, ke la aŭtoro intence faris tion, eble la radiko venas de alia 
lingvo, aŭ ĝi aperis hazarde pro la kunigo de alilingvaj radikoj. 
Ankaŭ necesas kontroli, ĉu la signifo divenita por la vorto kongruas 
kun la senso de la frazo aŭ kun la ecoj de la rolulo.

Okulfrapa estas Maria Mutema, rolulo de Grande Sertão: Veredas. 
Ĉu Mutema estas esperanta vorto? Jen ŝia personeco (en tiu ĉi kaj 
sekvaj citaĵoj mi klopodos laŭeble ne ŝanĝi la stilon de la aŭtoro): “ŝi 
sin sentis, iris al si, se ŝi suferis multe, ŝi ne diris, gardis la doloron 
sen ĝin montri”7 (Guimarães Rosa 1967, 170). Iom poste: “ŝi, vidvino 
tre silentema, kiu rezistas al babiladoj, neniu sukcesis malkovri, 
per kiu logiko ŝi agadis kaj pensadis”8 (Guimarães Rosa 1967, 171). 
Evidentiĝas la izolemo de tiu virino, kiu neniam emas paroli.

La baza materialo uzita de Camila Rodrigues en ŝia doktoriĝa 
esploro estas la skizkajeroj de Guimarães Rosa, disponeblaj en la 
Instituto pri Brazilaj Studoj de la Universitato de San-Paŭlo. Tiuj skizoj, 
faritaj de li dum la infaneco, neniam antaŭe ricevis de esploristoj la 
atenton kiun ili meritas: ili rivelas la grandan, nekutiman, intereson 
de Joãozito (Joĉjo), kiel familianoj karese nomis lin dum lia infaneco, 
pri lingvaj ludoj. Tiu intereso, laŭ Camila, “daŭre vivas en la skribado 
de la plenkreska aŭtoro, kies vortoj skribitaj estas poeziaj enigmoj, 
eĉ sen desegnaĵoj, laŭ la aŭtoro mem rakontis al sia itala tradukisto. 
Tio okazas, ekzemple, kiam en Cara de Bronze (Bronza vizaĝo), Rosa 
skribis: ‘Aí, Zé, opa!, legita inverse, apo éZ ía: a Poesia...’” (Rodrigues 
2014, 66)9.

La supra anagramo riveliĝis, nur ĉar la aŭtoro bezonis klarigi al sia 
itala tradukisto, Edoardo Bizzarri, la nekompreneblan signifon de tiu 
frazo. Sed kiom da similaj enigmoj kaŝiĝas en la verkoj de Guimarães 
Rosa? La frazon “ai, sei” (aj, mi scias) oni povas legi inverse kiel ies, 
ia: jes, ja; tamen tio ŝajnas hazarda koincido, kaj, kvankam la verkaro 

7 “Se sentiu, foi em si, se sofreu muito não disse, guardou a dôr sem 
demonstração”.

8 “E ela, dado que viúva soturna assim, que não se cedia em 
conversas, ninguém não alcançou de saber por que lei ela procedia 
e pensava”.

9  Aí (nu), Zé (Jozefo), opa! (vorto sensignifa, uzata por esprimi 
surprizon). A Poesia (la Poezio).
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de Guimarães Rosa estas plenplena de enigmoj kaj kaŝitaj mesaĝoj, 
oni ne povas simple fari senkriterian serĉadon de esperantaj enigmoj 
en lia verkaro.

En la skizkajeroj de Guimarães Rosa troveblas pluraj enigmoj 
verkitaj de la knabo Joãozito, kaj en ili estas granda miksaĵo de 
vortoj kaj literoj kun bildoj, kiuj pruvas, ke li, ekde sia infaneco, tre 
interesiĝis pri lingvaĵo-ludoj. Rilate al tio, menciindas la studo de 
João Batista Santiago Sobrinho (citita laŭ Rodrigues 2014, 66) pri 
verko de Guimarães Rosa pri okazaĵoj en la Monto de São Ão10: “la 
‘A’ majuskla kaj la ‘o’ minuskla bildigas la monton, se oni ĉirkaŭas 
la literojn per krajono la rezulto estas perfekta desegnaĵo de monto. 
Kaj se oni pensu pli abstrakte, la tildo povas esti fl uganta birdo”. 
Akceptante tiun hipotezon de Santiago Sobrinho, oni povas konkludi, 
ke kiam Guimarães Rosa bildigas literojn, li inverse uzas la procezon, 
kiu kreis alfabeton, per kiu bildoj fariĝis literoj (Rodrigues 2014, 66).

Dum la menciita prezentado de Suzy Frankl Sperber, ŝi atentis la 
infanecajn trajtojn en la lingvaĵo de Guimarães Rosa: infanoj esploras 
la mondon, provas ĝin, kaj ŝanĝas siajn opiniojn laŭ akiro de novaj 
spertoj. Plenkreskuloj, male, sin katenas al ideologioj kaj fermiĝas al 
novaj spertoj, preferante defendi siajn konvinkojn anstataŭ plu testi 
ilin. Ideoj en la homa kapo estas likvaĵo simila al mielo, kiu kristaliĝas 
iom post iom, ĝis kiam fi nfi ne restas nur la malmoleco de konvinkoj.

Same okazas rilate al verkado: infano ĵus alfabetigita kapablas 
literigi bildojn kaj sentas sin pli allogata al la enigmoj de Guimarães 
Rosa. Laŭ Piaget (Piaget 2002), eta infano komprenas la tempon 
kiel konstantan aferon, kaj nur post la ekrego de lingvo iom post 
iom kapablas vastigi sian percepton pri tempo kvazaŭ estus kreitaj 
novaj tempoj. Rodrigues (2013) proponis aktivaĵojn al infanoj kaj 
adoleskantoj de lernejo en San-Paŭlo, kaj surbaze de datumoj kolektitaj 

10  São (Sankta) Ão (simila al la esperanta sufi kso -eg-): Sankta Ego. 
Tiu sanktulo ne ekzistas, sed en la dialekto de tiu regiono de Brazilo 
okazas forigo de silaboj dum parolado, do eble temas pri São João 
(Sankta Johano), São Simão (Sankta Simono), São Damião (Sankta 
Damiano)... Cetere en Brazilo estas kutimo aldoni sufi ksojn al nomoj 
por esprimi intimecon, grandiozecon, ktp, kaj ankaŭ al sanktuloj 
okazas tio: pluraj brazilaj sociologoj atentis pri tio, ke Sankta Tereza 
el Lisieux estas konata en Brazilo kiel Santa Terezinha (Sankta 
Terenjo).
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eblis konstati, ke post koni la enigmojn de la juna Guimarães Rosa, 
infano, male al adoleskanto, liberigas sian kreemon kaj vere ludas 
per la vortoj por krei similajn enigmojn. Rosa, samkiel la infanoj, “ne 
nur dispecigis la mondon en vortojn, sed ankaŭ dispecigis vortojn 
en vorterojn, kaj surbaze de iliaj ecoj, bildaj aŭ sonaj, transformis 
ilin en desegnaĵojn kaj 66 simbolojn. En tiu pionira ludo per vortoj 
ni identigis grandan intereson pri dispecigado por restigi la movon 
inter la eroj, kaj tio, paradokse, refaras la senmovon per signifi gaj 
procezoj “ (Rodrigues 2014).

Atentu, ke Rodrigues menciis la dispecigadon de vortoj en 
vorterojn, kaj en Esperanto la ĉefa vortokrea procezo konsistas ĝuste 
el kunigo de vorteroj, pli precize radikoj kaj afi ksoj, kaj verŝajne 
Guimarães Rosa miris pri tiu eco de la Lingvo Internacia, ĉar li kreis 
neologismojn por la portugala lingvo ĝuste per dispecigo de vortoj 
kaj (re)kunigo de vorteroj reordigitaj. La jam menciita vorto Sagarana 
estas bona ekzemplo de tio.

En 2012, okaze de alia seminario, mi havis la oportunon aŭskulti 
prelegon de Camila Rodrigues, kaj io speciale kaptis mian atenton: 
kiel ekzemplon de tiu rilato inter vorto kaj bildo, ŝi uzis frazon el 
iu rakonto de Guimarães Rosa pri knabineto kiu rigardas preĝejon 
kaj krias: “Diá! Diá!” Mi, esperantisto, tuj rememoris la vorton Dio. 
Rodrigues, tamen, atentis tion, ke Diá estas unu el la nomoj de la 
diablo uzitaj de Guimarães Rosa en Grande Sertão: Veredas.

Riobaldo, pro superstiĉo de brazilaj kamparanoj, evitas mencii la 
vorton diablo por ne logi al si la malbonon, kaj uzas aliajn vortojn por 
rakonti pri sia pasinteco kaj pri sia teorio pri la diablo. João Adolfo 
Hansen (Hansen 2000, 88-89) faris liston de dekoj da nomoj uzitaj de 
Riobaldo por paroli pri la diablo, jen kelkaj: O Indivíduo (La Ulo), 
O Pé-Preto (La Nigropiedulo), O O11 (La Lao), O Que- Não-Há (Tiu, 
Kiu-Ne-Estas), O Que-Não-Existe (Tiu, Kiu-Ne-Ekzistas), O Coisa-
Ruim (La Malbona-Afero), O Satanazim (La Sataneto), O Satanão (La 
Satanego), O Que-Não-Ri (Tiu, Kiu- Ne-Ridas), O Aquêle (Tiu), O Diá 
(La Dia’, mallongigo de diablo en loka dialekto).

En Brazilo, lando sub forta infl uo de kristanismo, la kredo je la 

11 Rimarkinda estas tio, ke la literoj ŝajnas paro da okuloj rigardantaj 
al la leganto.
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ekzisto de Dio estas strikte ligita al la kredo je la ekzisto de la diablo. 
Tiusence oni povas konsideri, ke la knabineto kiu kriis “diá!” eble 
volis diri la vorton diablo, eble volis diri la vorton Dio: en preĝejo, 
pastro parolas pri ambaŭ, kaj la logiko de infaneto povas ligi la 
preĝejon al la abstraktaj ideoj “Dio” aŭ “diablo”. Plie, pluraj kristanaj 
gepatroj en Brazilo, ĉefe la plej tradiciemaj kaj religiemaj, inter ili 
kamparanoj, ofte uzas la diablon por timigi siajn gefi lojn, dirante ke, 
se ili petolas aŭ malobeas la gepatrojn, la diablo forsendos ilin al la 
infero. Jen bona kialo por la knabino pensi pri la diablo anstataŭ Dio, 
vidinte preĝejon.

En Grande Sertão: Veredas, Riobaldo komence rakontas pri sia 
kolego Reinaldo, kiu fariĝas lia plej intima amiko. Kiam ekas tiu 
intimeco, Reinaldo al li rakontas sekreton: lia vera nomo estas ne 
Reinaldo, sed Diadorim. Riobaldo iom post iom enamiĝas al Diadorim, 
sed kontraŭbatalas tiun amon pro sia konvinko, ke samseksemo estas 
abomenaĵo. Diadorim sentas ĵaluzon, kiam Riobaldo fariĝas fi anĉo de 
fraŭlino Otacília. Diadorim estas virino, kiu amas Riobaldon, sed ne 
povas rakonti sian sekreton pro sia profesio, ne taŭga por virino en tiu 
masklisma etoso. Finfi ne, Diadorim mortas, kaj Riobaldo malkovras 
ŝian sekreton, kiu liberigas lin de la sufero kaŭzita de enamiĝo al alia 
viro, sed samtempe pentigas lin pro la malkovro, ke la amrilato kun 
Diadorim estis ebla, sed ne okazis.

Diadorim estas unu el la plej enigmaj roluloj de la brazila 
literaturo, kaj pri ŝi oni verkis plurajn tezojn. Eĉ ŝia nomo estas 
enigmo. Reinaldo, la vira nomo adoptita de Diadorim, komplete 
kaŝas ŝian inan kondiĉon. La nomo Diadorim iomete rivelas la inecon 
de la rolulo, sed samtempe kaŝas ĝin: la portugallingvaj sufi ksoj 
-inho kaj -ino, porviraj, -inha kaj -ina, porinaj, fariĝas -im en la parola 
dialekto de tiu regiono de Brazilo. Ĝi similas al la esperanta sufi kso 
-et-, tamen oni ofte uzas ĝin por esprimi intimecon aŭ kareson (simile 
al la esperantaj sufi ksoj -ĉj- kaj -nj-). La vera nomo de Diadorim estas 
Maria Deodorina. Pro la kutimo ne prononci la lastan vokalon en tiu 
dialekto, la prononco de e kiel i kaj la malfacila distingo inter la sonoj 
a kaj o en diftongoj, ĝi prononceblas kiel Diadorim.

La nomo Diadorim estas tre bone konstruita enigmo, kaj ĝia 
mistero daŭre allogas plurajn esploristojn. Oni kutime akceptas, ke 
ene de la nomo Diadorim troviĝas la nomo Diá, dum la vira nomo 
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Deodoro, inigita kiel Deodora aŭ Deodorina, signifas “donaco de 
Dio”. Tiel, Diadorim enkorpigas la opozicion inter Dio kaj Diablo. 
Oni ankaŭ trovas en Diadorim la radikojn -ador- (adori/ŝati) kaj -dor- 
(doloro). Tiuj radikoj rivelas la amon inter Diadorim kaj Riobaldo 
kaj la doloron kaŭzitan de ĝia nerealiĝo. Ĝi ankaŭ povas signifi  la 
dilemon de Riobaldo: Diá-dor (doloro pro tio, ke li vendis sian 
animon al la diablo) kaj Di-ador’ (Riobaldo pentis pri siaj malbonaj 
faroj kaj fariĝis religiema post la morto de Diadorim).

Tamen, mi neniam trovis bonan klarigon pri la signifo de tiu 
fi naĵo -im, kaj kiel esperantisto, konsiderante, ke en la portugala oni 
ne distingas la sonojn de n kaj m en la fi no de silabo, mi tuj pensis pri 
la hipotezo, ke tiu -im povus esti la esperanta sufi kso -in- adaptita al la 
portugala ortografi o, laŭ kiu vortoj neniam fi niĝas per n, krom kelkaj 
esceptoj. Eble tiu sufi kso estis importita de Esperanto por evidentigi 
la inecon de Diadorim, kaj samtempe kaŝi ĝin per sia similaĵo al -im 
de la portugala, kiu esprimas intimecon.

Se Guimarães Rosa uzis esperantajn radikojn por inventi la 
nomon Diadorim, oni povas konsideri ĝin kiel kunigon de la radikoj 
-di-, -ador- kaj -in-, t.e. ino, kiu adoras Dion. Post ŝia morto, Riobaldo 
trovas, en la ĉefpreĝejo de Itacambira, la baptoatestilon de Diadorim, 
kies kompleta nomo estas Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins, 
“kiu naskiĝis por la devo militi kaj neniam timi, kaj por multe ami, 
sen ĝui amon” (Guimarães Rosa 1967, 458).

Maria estas la nomo de la patrino de Jesuo, Deodorina signifas 
“donaco de Dio”, kaj “da Fé”, laŭlitere tradukebla kiel “de la Fido 
(je Kristo)”, estas meznomo donata de kelkaj gepatroj al siaj infanoj. 
Kamparanoj de Minas Gerais kutime estas fervoraj katolikoj, kaj tie 
daŭre konserviĝas multaj antikvaj religiaj festoj kaj tradicioj. Sekve, la 
hipotezo de esperantaj radikoj en tiu nomo estas taŭga kaj kontribuas 
por la kompreno de la enigmo. Pluraj esploristoj serĉis en la verkoj 
de Guimarães Rosa radikojn el la portugala, la germana, la franca, la 
angla, la hispana, la itala ktp. Tamen neniu ĝis nun serĉis esperantajn 
radikojn en la verkaro de tiu aŭtoro, kiu dum sia tuta vivo agnoskis 
esti esperantisto.

Diadorim estis fi lino de Joca Ramiro, estro de la lusoldataro, al 
kiu Riobaldo aliĝis. La patro bezonis protekti sian fi linon per vira 
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nomo kaj vesti ŝin kiel viro. Ŝi, siavice, devis ludi rolon de viro 
dum la tuta vivo. Tamen, Joca Ramiro estis murdita de la perfi dulo 
Hermógenes, kaj Diadorim, ekde tiu momento, pensis nur pri venĝo. 
Riobaldo fariĝis estro de la lusoldataro kaj vendis sian animon al la 
diablo, celante ĝuste la venĝon kontraŭ la perfi dulo, kiu fi nfi ne estis 
mortigita de Diadorim, kiu ankaŭ mortis.

Tiel, Diadorim fakte “naskiĝis por la devo militi”, ĉar ŝi neniam 
havis la eblecon elekti alian vivmanieron. Ŝi tre amis sian patron, kaj 
ekde sia infaneco militis por protekti lin, kaj ankaŭ amis Riobaldon, 
sed neniam havis ŝancon edziniĝi al li por “ĝui amon” (kaj amoron, 
ĉar la portugala vorto “amor” entenas ambaŭ signifojn).

Kompreneble, oni povas imagi, ke Diadorim povus riveli sian 
inecon al Riobaldo kaj edziniĝi al li, sed kiel virino ŝi ne plu povus 
militi, kaj ambaŭ, ŝi kaj Riobaldo, estis en bezono de tiu laboro por 
propra vivtenado. Plie, apartiĝi de la lusoldataro signifus apartiĝi 
de la patro, neakceptebla kondiĉo por Diadorim, kiu dum bataloj 
okupiĝis pri lia protektado kontraŭ malamikaj pafi stoj. Protekti la 
ĉefon estas laboro por fi dinda homo, kaj lusoldatoj estas perfi demaj, 
ĉar ilin interesas nur la pago.

Post la morto de la patro, la revenĝa obscedo malebligas al 
Diadorim riveli sian inecon al Riobaldo. Eblas supozi, ke post la 
venĝo ili povus vivi kune, tamen Riobaldo iĝis fi anĉo de Otacília, 
kaj eksfi anĉiĝi pro alia virino estas io riproĉinda en tiu medio. Do 
la amrilato inter ŝi kaj Riobaldo estis por ĉiam neebla: ŝi naskiĝis 
por ami, sen ĝui amon (nek amoron), laŭ stranga frazo skribita en 
la baptatestilo de Diadorim, kiu riveliĝas profetaĵo kaj ludas rolon 
similan al tiu de orakoloj en greka tragedio: Diadorim ne povus eviti 
sian destinon, kaj verŝajne ŝi sin lasis vundiĝi dum la batalo por 
morti post la venĝo, konscie elektis la morton, ĉar ŝi taksis ĝin pli 
bona elekto ol vivi sen la patro kaj Riobaldo, kaj tiel la profetaĵo estis 
plenumita.

Pri la edzino de Hermógenes, kun kiu Diadorim private babilis 
antaŭ la fi na batalo kaj rakontis sian sekreton, Riobaldo komentas: 
“aquela mulher não era malina” (tiu virino ne estis malbona/
danĝera). Tamen, la vorto malbona, en la portugala, estas maligna, ne 
malina. Oni kutime konsideras la mankon de la litero g kiel elekton 
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de la aŭtoro kun la celo adapti la ortografi on al la parolmaniero de 
la rolulo, ja oni diras malina en la minasa dialekto, sed eblas supozi, 
ke ankaŭ tie estas enigmo, kaj Esperanto estas la ŝlosilo por solvi 
ĝin: “Tiu virino ne estis malina” povas aludi al la fi zika aspekto de 
la vidvino: kamparanoj kutime diras, ke malbelaj virinoj aspektas 
kiel viroj. Alia interpreto povas esti tiu, ke la vorto malina sugestas la 
inecon de Diadorim: konsiderante tion, ke malina nepre ludas rolon 
en la teksto, se la edzino de Hermógenes ne estas malina, la malina 
homo estas tiu, kun kiu ŝi babilis. Tio kongruas kun la teorio de João 
Adolfo Hansen, laŭ kiu la ineco de Diadorim riveliĝas iom post iom 
per signoj, kiuj aperas dum la legado, ekzemple, kiam Diadorim 
rivelis sian veran kaj sekretan nomon kaj petas al Riobaldo uzi ĝin nur, 
kiam aliuloj ne ĉeestas (intimeco inter ambaŭ, kiu ne kongruas kun la 
izolemo kaj silentemo de lusoldatoj). Fojfoje Riobaldo suspektas, ke 
Diadorim estas samseksema, sed, blindigita de antaŭjuĝoj kaj religiaj 
dogmoj, ne kapablas apartigi Diadorim de Reinaldo por malkovri la 
sekreton (Hansen 2000, 130-142).

Oni povas argumenti, ke la roluloj de Guimarães Rosa ne scipovas 
Esperanton kaj pro tio ne uzus esperantajn vortojn nek radikojn. Tio 
veras, tamen, liaj roluloj parolas plurajn neologismojn inventitajn 
surbaze de radikoj el diversaj lingvoj. Studento deklaris, leginte la 
unuajn paĝojn de Grande Sertâo: Veredas, ke “ĝi ŝajnas verkita en la 
hungara” (Hansen 2000, 119). Fakte, Guimarães Rosa inventis sian 
propran stilon, kiu testas la limojn de gramatiko kaj esprimopovo. 
Liaj verkoj estas kompreneblaj ĉefe pro la bildoj kaj sonoj de tiu 
lingvaĵo, kiu ebligas al la leganto kompreni la mesaĝon. Tiu procezo 
imitas la lingvaĵon de brazilaj kamparanoj, plenan de regionaj vortoj 
kaj parolmanieroj nekompreneblaj de parolantoj de aliaj dialektoj de 
la portugala lingvo, kaj tia estas Brazilo: mi vizitis plurajn regionojn 
de la lando kaj aŭdis lokajn dialektojn kun multaj vortoj kaj esprimoj 
nekompreneblaj de mi, sed eĉ tiel mi sukcesis babili kun lokanoj.

En la verkaro de Guimarães Rosa estas pluraj vortoj, kies signifon 
neniu leganto komprenas. La unuaj aĉetantoj de Sagarana ne sukcesis 
kompreni la nomon de la libro nek plurajn neologismojn uzitajn en 
la noveloj, ĝis kiam fi lologoj, post longaj esploroj, komencis riveli la 
enigmojn kaŝitajn en tiuj vortoj. Se iu rusa aŭ franca radiko generis 
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vorton, tio ne signifas, ke la rolulo, kiu ĝin diras, estas reganto de tiu 
lingvo, kaj estas nur alia enigmo kreita de la aŭtoro kaj direktita al 
la leganto. Ne necesas studi la enigmojn por kompreni la rakontojn, 
ĉar la kompreno okazas per la bildigo de la scenoj, la enigmo estas 
nur la deserto, kiu rivelas la geniecon de la verkisto kaj per kiu oni 
povas enprofundiĝi en la temon por reinterpreti ĝin kaj trovi detalojn 
malfacile rimarkeblajn.

Kiel ekzemplo, la unua alineo de Fita Verde no Cabelo diras: “Estis 
vilaĝeto ie ajn, nek pli granda nek malpli granda, kun maljunuloj 
kaj maljunulinoj maljunumantaj, viroj kaj virinoj atendantaj, kaj 
knaboj kaj knabinoj naskiĝantaj kaj kreskantaj”12 (Guimarães Rosa 
2001). Leginte tion, oni certe havas bildon de tiu vilaĝeto, tamen por 
kompreni la kaŝitan enigmon estas necesa atenta analizo de la vortoj 
uzitaj: tie troviĝas antaŭanonco de la baldaŭa morto de la avino: 
geknaboj naskiĝas kaj kreskas, plenkreskuloj atendas la maljunecon, 
sed ĉu gemaljunuloj maljunumas? Post naskiĝo, kresko kaj maljuniĝo 
homo mortas, kaj en tio konsistas la enigmo: malkovri, kion la plen-
kreskuloj atendas kaj inversigi la ordon de la okazaĵoj por, per kom-
paro kun la homa vivociklo, malkovri, ke la verbo maljunumi, kies 
signifo unuavide estas nekomprenebla, signifas forpason.

Konklude

Konsiderante, ke João Guimarães Rosa estis agema esperantisto, 
kutimis uzi radikojn de diversaj lingvoj por krei neologismojn kaj 
enigmojn kaj inventis specifan lingvaĵon por siaj verkoj, esploroj pri 
la infl uo de Esperanto en la verkaro de tiu aŭtoro promesas esti tre 
fruktodonaj. La nomoj de liaj roluloj kaj lia vortokrea procezo estas 
promesplenaj vojoj, per kiuj oni povas esplori la efektivan infl uon 
de Esperanto en lia verkaro. Bedaŭrinde mankas informoj pri la 
esperantaj libroj, kiujn li legis dum sia vivo, ĉar alie la informoj povus 
pravigi la hipotezon de infl uo de esperanta literaturo en lia verko-
procezo. Tamen, la menciita analizo de la nomo Diadorim, unu el la 
plej enigmaj nomoj de roluloj de brazila literaturo, estas sufi ĉa por 

12 “Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com 
velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, 
e meninos e meninas que nasciam e cresciam”.
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pruvi, ke daŭrigo de esploroj pri la infl uo de Esperanto en la verkaro 
de Guimarães Rosa estas promesplena kaj farinda. Rezultoj de tiuj 
esploroj povos multe kontribui por la evoluo de la studoj pri brazila 
literaturo kaj ankaŭ por doni al Esperanto la atenton kiun ĝi meritas, 
sed ankoraŭ ne ricevis, kadre de la literaturaj studoj en Brazilo.
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Jorge Camacho

La vartisto de vortoj

Gonçalo Neves (Portugalujo, 1964) iĝis konata en Esperantujo kiel 
ano de la t.n. ibera1 grupo aŭ skolo de Esperanto-verkistoj.

Kvankam lian nomon sendube konas ŝatantoj de beletro originale 
verkita en Esperanto, la taksoj tre varias, kaj eble jam temp’ está ke oni 
aprezu digne, laŭmerite, lian plurfacetan kontribuon al nia literaturo. 
Ekzemple, dum sur p. 530-533 de CEOLE2 legeblas tuta gamo da 
atentindaj opinioj pri la verkaro de Neves fare de kritikistoj tiel 
diversaj kiel Declerck, Fernández, Lariko Golden, Johansson, Edwin 
de Kock, Nervi, Pilger, Rossi, Silfer, Thorsen kaj Valén, kontraste la 
strasa, malprofesiece verkita kaj eldonita HEL3 de Silfer kaj Minnaja 
sur p. 495 kaj 499-500 prezentas nur kelkajn banalajn dirojn kiuj fakte 
evidentigas ĉi ties mankon de volo analizi (aŭ de kapablo kompreni) 
la verkojn de la pritraktata aŭtoro.

Ni vojaĝu retro en la tempo al lia literatura debuto nialingve4. 
En 1993 aperis du libroj kun verkoj de li: poemoj en la kvar-aŭtora 
poemaro Ibere libere5 kaj aparta libreto da prozaĵoj titolita Kompreni6. 
Pluraj rigardis kaj liajn tiamajn poemojn kaj la rakontaron kiel 
nurajn rezultojn de ĉefe lingva eksperimentemo kaj stil-ekzercemo. 
Sed, dum enhave la rakontoj povus impresi iom plate kaj nemature, 
malgraŭ la ĵongle profunda posedo de la lingvo, la poemoj efektive 
prezentas ion tute novan stile kaj enhave, freŝan skuon kaj junecan 
elanon en versoj kubismaj kie ĉiu vorto havis apartan brilon, pezon 

1 Oni komprenu la vorton "ibera" vastasence, kiel sinonimon de 
"iberuja".

2 Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto (CEOLE), 
de Geoffrey Sutton, Mondial, Novjorko, 2008.

3 Historio de la esperanta literaturo, de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer, 
Kooperativo de Literatura Foiro, La Chaux-de-Fonds, 2015.

4 Fine de ĉi eseo konsulteblas Suplemento. Kompara tabelo de aktivado de 
Gonçalo Neves en i.a. Esperanto kaj Ido.

5 Ibere libere, kun Camacho, Dek kaj Fernández, Pro Esperanto, Vieno, 
1993.

6 Kompreni, Bero, Berkeley, 1993 (HEL misnomas ĝin Komprenoj).
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kaj gravon por integra kompreno de la tuto. Malgraŭ tio la poemoj de 
Neves ricevis pritrakton similan al tiuj en Vojo kaj vorto de Nogueira, 
nome malkomplimentojn fare de kelkaj recenzantoj ankritaj al ideoj 
pri versado kaj poezio, al poetikoj jam de longege eksmodaj kaj rustaj 
en “la normala mondo”, t.e. ekster Esperantujo.

Ni citu kiel ekzemplon la 5 fi najn versojn de lia unua poemo en 
Ibere libere, la 4-paĝa, stile kaj enhave animtena patrino (p. 9-12):

ho patrino!

fonto de mia plumo
fonto de mia fl ugo
fonto de mia memo

pardonu ĉi fi lon!

Nur fi listro nomus “koketaĵo”, kiel HEL faras, la mankon de majuskloj 
kaj interpunkcio en tiaj poemoj, ignorante aŭ pretervidante la poet-
aspiron al vortaj nuro kaj puro. Kaj jen, por kontrasto, kvar versoj el 
najbaroj (p. 38), poemo pri komunaĵoj inter portugaloj kaj la translime 
ĉe-limaj hispanoj:

ni estas romidoj parole kaj jure!
ni estas araboj algebre kaj agre!
ni estas barbaroj vandalaj kaj gotaj
     kunmikse – raskaĉe – krucprene!

Same vort- kaj ide-riĉan, densan kaj poeziecan lingvaĵon kiel en la 
poemoj ni trovas ankaŭ en la prozo de Kompreni, ekzemple sur p. 5 
en jena frazo de la unua rakonto, Vivaĉo (p. 5-11): “En busaj ublietoj 
sardelas vastaj gregoj”. Kontribuas al la ĝenerala poezieco de lia 
prozo la oftaj postmetitaj adjektivoj, la abundaj adverboj nuancaj 
precizige, la vigla senafi ksa verbigo de radikoj neverbaj (p. 35: “La 
vento dorsis vigle, itinere certa, kaj ni akiris ree forton mensan”) kaj eĉ 
perfekte skandeblaj versoj inkognite kvazaŭ prozo (p. 37: “Niaj lipoj 
rendevuis, kaj la tuŝoj iĝis frotoj”). Koncerne la vortriĉon, citindas 
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jenaj vortoj de Neves mem enkonduke al la librofi na Glosareto (p. 
54): “Kelkaj bedaŭras ĝin magra, aliaj riproĉas ĝin pletora. Tamen 
PIV estas PIV, kaj punkto. Referencilo kaj konsultilo ĉie konata kaj 
sekvata. Nepra. Nemalhavebla. ‘Nia’ vortaro. Ĉiuj vortoj troveblaj sur 
ĝiaj paĝoj kvazaŭ akiras statuson pri vivorajto. Vortojn mankantajn 
tiuverke oni kutime glosas. Ankaŭ mi ĉi tie”. Kia kontrasto kun la 
eĉ nuntempa histerio kontraŭneologisma de iuj lingvaj “malvarm-
urinuloj”...! Alifl anke, iujn tre dialogajn kaj sufi ĉe humurajn, satirajn 
pecojn en la libreto oni prefere rigardu kiel skeĉojn7.

El literaturhistoria vidpunkto, simila sorto kiel la kundebutan 
Kompreni trafi s ankaŭ la prozan kontribuon de Neves al la samkvaropa 
kolekto de rakontoj kaj noveloj Ekstremoj8. Liaj novaj prozaĵoj restis 
iel tro ligitaj al lingvaj apartaĵoj de Karolo Piĉ, pravigeblaj en ĉi ties 
romano La Litomiŝla tombejo kiel lingva manifestiĝo de la plurdimensia 
izoliĝo aŭ ermiteco de la aŭtoro9, tamen ne en la ceteraj prozverkoj de 
Piĉ, enhave apenaŭ interesaj, kaj do des malpli en noveloj aŭ romanoj 
ali-aŭtoraj, ĉu de Neves ĉu de Declerck. Kaj iasence liaj prozaĵoj en 
Ekstremoj iom desapontis la promeson de tiuj en Kompreni, kreitaj kun 
la freŝa aŭdaco de malpli-ol-30-jara verkemulo10.

Parenteze ni menciu ke Neves estis membro de la Akademio 
de Esperanto de 1995 ĝis 199811. Krome li verkis recenzojn12 kaj 
artikolojn13, ekzemple tre interesan kaj ekvilibran nekrologon pri 
7 Marĝena noto: sur p. 51, pri la rakonto Jasono, Neves skribis ke 

li ankaŭ "klopodis stampi la intrigon per subtila, diafana kritiko 
kontraŭ gejeco"; nu, pri kies kritiko temas? ĉu lia aŭ ĉu de la virinoj, 
nur kiel plendo?

8 Ekstremoj, kun Fernández, Camacho kaj Dek, IEM, Vieno,1997.
9 Kiel Buller trafe rimarkis en Hamburgo en beletra vivo, en Serta 

Gratulatoria in Honorem Juan Regulo – vol. I.
10 Plia fl anka rimarko: en Ekstremoj, p. 141-142, en la prozaĵo Litomiksa 

tombejo, kial la rolulo volu infekti aŭ kontaĝi je aidoso ĉiujn putinojn 
en bordelo? Io tia povas okazi, sed kredeble leganto sciemas pri la 
fonaj aŭ profundaj motivoj de tioma fi ago.

11 … kaj jarojn poste ankaŭ lingva sekretario en Portugalujo de la Ido-
lingva Uniono por la Linguo Internaciona (ULI) inter Februaro kaj 
Aŭgusto 2008.

12 Kelkaj troveblas ĉe esperanto.net/literaturo/recenzintoj.html#neves.
13 Iuj menciatas en eo.wikipedia.org/wiki/Gon%C3%A7alo_

Neves#Eseoj_kaj_studoj.
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William Auld14. Kaj ni ankaŭ ne forgesu lin kiel elstaran tradukiston de 
beletro. De Neves ni ricevis libroforme unu prozan tradukon, Vojaĝo 
ĉirkaŭ mia ĉambro15 de Xavier de Maistre, kaj nun ankaŭ la poemaron 
de Pessoa La gardisto de gregoj16, kiun mi pritraktos poste pli detale, 
kaj kies esperantigo samnivele kompareblas kun la elhispanigoj de 
poemoj fare de F. de Diego kaj, nuntempe, Fernández. Aldone, en la 
jaro 2000 aperis same el lia plumo du specialaj numeroj de la revuo 
Fonto dediĉitaj al la portugala literaturo17 kaj en 2008 la traduko de 
unu novelo kaj du poemoj de Borges en la kolekto La sekreta miraklo18.

Refoje pri lia originala verkado, jen, ne plu novele sed poeme, kaj 
post la atentinda poezia debuto en Ibere libere, Neves re-prezentas 
sin per Simptomoj19, ĉi-foje kiel sendiskute plenkreskan poeton kun 
propraj mondo, voĉo kaj stilo. En ĝi ni havas ĉefverkon senhezite 
kompareblan kun la plej gravaj poemaroj de Miĥalski, Kalocsay, 
Auld, Sadler, E. de Kock, Ragnarsson, Nervi aŭ Mao Zifu. Kaj, ĉu 
mirinde?, Grigori Arosev havas la honoron esti verkinta la verŝajne 
plej malkompetentan recenzon pri tia libro en la historio de nia 
lingvo: i.a. li aŭdacis skribi pri ĉi poemaro de Neves ke “lia kreado 
estas poezio, sed la kreaderoj ne estas poemoj!”20.

14 Mortis la bonzo, restu la bardo, legebla ĉe liberafolio.org/2006/
auldneves/.

15 Xavier de Maistre, Vojaĝo ĉirkaŭ mia ĉambro, Fonto, Chapecó, 2008.
16 Fernando Pessoa (kiel Alberto Caeiro), La gardisto de gregoj, Fonto, 

Chapecó, 2015.
17 Fonto 20, 2000, n-roj 231 (Marto), en kiu aparte menciindas sur p. 

3-11 kelkaj originalaj poemoj de Neves mem kaj sur p. 12-17 la 
longa, impona poemo La tabakistejo, de la heteronimo Álvaro de 
Campos (pri "heteronimo" vidu poste en la pritrakto de La gardisto 
de gregoj), kaj 232 (Aprilo), kun partoj I-VIII (1-8) el 69 de La gardisto 
de gregoj sur p. 19-29.

18 Jorge Luis Borges, La sekreta miraklo, tradukis diversaj, Sezonoj, 
Kaliningrado, 2008.

19 Simptomoj, FEL, Antverpeno, 2000.
20 Arosev brile kompletigas sian memportreton i.a. per jena aserto: 

"Homo, denaske kutimiĝinta legi rusan poezion (tia do mi estas), 
estas instinkte atendanta, ke la poemoj enhavos almenaŭ ritmon 
(ankaŭ kutime rimojn, sed ne tiom nepre)".
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Kvankam disponeblas nemultaj verkoj de Neves21, en li ni trovas 
unu el la plej bonaj pasivaj kaj aktivaj konantoj de la lingvo Esperanto.

Kion mi celas per la esprimo “pasivaj kaj aktivaj konantoj”? En 
la Facebook-forumo Literatura babilejo je 14.3.2016 mi22 skribis: “Nia 
Esperanto estas ne tiuj de Piĉ aŭ Haupenthal, elstaraj sed makulitaj 
de hapaksaj rolvortetoj aŭ de okul-vunde lego-baraj divid-strekoj 
sen-bezonaj; nia Esperanto estas tiu de Fernando de Diego, senigita 
je haupenthalpiĉismoj, aŭ, fakte, tiu de la granda Kalocsay, fl ua kiel 
simpla prozo, trafe kaj precize neologisma, kaj ĉiam bela, klasike kaj 
revolucie bela”. Demandite de Johansson kiuj estas tiu “ni”, aŭ ĉu li 
jam “eldiras per majesta pluralo”, mi respondis: “La ibergrupanoj, 
laŭ mia kompreno”.

Tre similaj vortoj povus karakterizi la Esperanton de Neves en 
Simptomoj. La lingvo fl uas nature, netordite, sen efektoj kaj artifi koj, 
ĉiam laŭe al la denso kaj profundo de la temo, sinergie kun ĝi. La 
stilon de la poeto ne stumbligas kabinetaj teoriaj konsideroj.

Interese estas, ke en Simptomoj, kolekto de poemoj el la periodo 
1991-1999, legeblas pecoj kiuj povuntis23 aperi en Ibere libere (1993), sed 
kiujn Neves ne almetis tien probable ĉar stile ili ne estis “kurtismaj”. 
Pri ĉi lasta stilo ni legu la vortojn de Neves sur p. 51 de Kompreni 
en komento pri la rakonto Jasono: “La kurtismon mi ne fondis sed 
ekprovis en la komenco de mia poeta kariero. Poemoj tipe kurtismaj 
aŭ kun kurtismaj spuroj troveblas en la kvaropa poemaro Ibere libere 
[...]. La ĉefaj trajtoj de tiu tendenco difi neblas jene, se citi la hispanan 

21 Du rakontoj kaj unu eseo de li, ĉiuj tri leterformaj, aperas en 
la bitlibro La Deka logo (omaĝe al Liven Dek, 2003), legebla ĉe 
esperanto.net/literaturo/novel/novlibr/deklog.html (kaj kiun 
indus eldoni prese). Necesus kompili ankaŭ la bibliografi ajn refe-
rencojn de liaj esperantlingvaj kontribuoj al plur-aŭtoraj novelaroj 
kaj kolektivaj verkoj kiel resp. Tempo fuĝas (1995), la tri festlibroj 
Menade bal püki bal (1998), De A al B (2000) kaj Instrui Dokumenti 
Organizi (2011), la esearo Pri homoj kaj verkoj (2012), kaj de apartaj 
libretoj kiel Zamenhof kaj Volapük (2012) aŭ de libroj verkitaj kaj 
publikigitaj en Ido.

22 En la originala teksto prezentita al Belartaj Konkursoj, tie ĉi kaj en 
la sam-alinee sekva okazo estis skribite "Camacho".

23 En multaj efektivaj okazoj de uzo de verboformoj je -intus (estintus, 
povintus, devintus ktp) oni ja devus uzi anstataŭe, kaj laŭe al la 
celata signifo, formojn je -untis.
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poeton Miguel Fernández: “versoj kurtaj sed koncepte densaj, senaj 
je sarkindaĵo – eĉ je verboj! – sed raketaj je sugestioj”. / Nu, en la 
proza tereno la kerno ĉi-stila senteblas same. Forestas balastoj, eĉ 
kunligaj vortoj kaj ripetaj gramatikiloj. La frazoj ĝenerale fl uas haste 
kaj stakate. Subordigitaj propozicioj ne abundas. Sugestiemo ĉiam 
superoftas priskribemon.”.

En Simptomoj, kontraste, karakterizas la stilon kaj la poetikon de la 
aŭtoro ia nekurtismo aŭ (pli)longismo, ekzemple en jenaj versoj el la 
poemo Anakronisme (p. 31):

Ĉu ret’ fortika, kiun valida amo muntas,
akceptu eskvizitajn sed fremdajn araneojn?

Sed tiu plilongismo (mi uzas la nomon iom ironie) senteblas multe pli 
intense, eĉ abrupte, ekde la poemo Poeto (1998, p. 45), memkritika pri 
la iama kurtismo mem:

Povra poeto, kiu aspiris kaj pretendis memvojon,
(kvazaŭ memvojoj dependus nur de aspiroj kaj pretendoj)
kiu revis kaj ambiciis la fondon de nova ismo,
(kvazaŭ la fondo de nova ismo
dependus nur de revoj kaj ambicioj,
aŭ kvazaŭ tio estus entute inda
je revoj kaj ambicioj)
kiu arogis al si la kapablon marŝi sen la stilzoj de rimado [...]

Iuj kritikistoj (ĉu ili vere meritas ricevi tiun nomon?) kredis humuraj 
poemojn en kiuj Neves priverkas ĝiskerne sian poetecon, sian 
rilaton kun Esperanto aŭ la kernan konsiston de Esperanto24 kaj la 
neevidentajn rilatojn de la zamenhofa Lingvo Internacia kun aliaj 
lingvoj ĉu gentaj ĉu planaj. Kio venigas nin al alia perspektivo: Neves, 
la planlingvisto.

Unue, kiel esperantologo, laŭlonge de pli ol du jardekoj Neves 
studis kaj prinotis el lingvohistoria vidpunkto amason da verkoj 

24 Eĉ de la ĉapelitaj literoj, kiuj konsciigas nin pri aliskribeco, ali-
alfabeteco, alilingveco de nia lingvo.
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beletre aŭ historie atentindaj. La ĝis nun sola libroforme eldonita 
rezulto de tiaj studoj estas lia Historia Vortaro de Esperanto 1887-188825, 
kiu, laŭ ĝia resuma priskribo en la Katalogo de la Libroservo de 
UEA, “celas dokumenti la plej fruan uzon de ĉiu Esperanta radiko, 
kunmetaĵo kaj derivaĵo el la periodo 1887-[188]8”.

Tamen la esploroj de Neves pri la historio de la vortostoko de 
Esperanto ne limiĝas al ĉi ties unua jarduo. Dum jaroj li notadis sur 
slipoj informojn pri la apero kaj divers-aŭtora uzado de vortoj, ĉefe 
de la t.n. beletraj neologismoj, foje eĉ pli ol centjaraj, kun aldono de 
efektivaj fraz-ekzemploj kaj precizaj referencoj kaj font-indikoj. Jen, 
ekzemple, ne vortara slipo zorge redaktita sed “nura” kaj tamen 
interesplena komento de li pri la verbo “scivoli” en la Facebook-
grupo Lingva konsultejo je 24.3.2016: ““scivoli” ekzistas eble tial, ke 
la adjektiva formo “scivola” respondas al grava koncepto (curious, 
curieux, neugierig, любопытный), por kies vortumo ne eblis preni 
la internacian radikon kurioz-, alisence okupitan jam de 1889. / Mi 
ne scias, kiom aĝas scivol-. Tamen, en la esperanta-sveda vortaro de 
P. Ahlberg, publikigita en 1905, sidas du variantoj (sciama, sciavida) 
por traduki “vetgirig” kaj tri variantoj (sciemo, scivolo, scivolemo) 
por traduki “nyfi kenhet”. En la esperanta-franca vortaro de PES 
(Presa Esperantista Societo), eldonita en 1910, sidas tri variantoj 
(sciama, sciavida, sciema) por traduki “curieux” kaj du variantoj 
(sciemo, scivolo) por traduki “curiosité”. / Verŝajne “sciavida” estiĝis 
pro infl uo de la germana “neugierig” (nov-avida) aŭ eĉ de la sveda 
“vetgirig” (sci-avara). // En Ido oni preferis aljuĝi al “kurioza” la 
signifon de “scivola”, sed tiu elekto kaŭzis, ke en Ido mankas vorto 
por esprimi la utilan nuancon de la esperanta “kurioza”: ordinare oni 
helpas sin per nuraj surogatoj: “atencinda” (atentinda), “remarkinda” 
(rimarkinda), “stranja” (stranga)...”.

Tia pli kompleta kaj tempokovra Historia vortaro estus tre bezonata, 
ĉu presforme ĉu kiel bita vortaro interrete konsultebla. Por kompili 
ĝin necesus tralegi vortserĉe la verkojn de niaj plej gravaj kaj bonstilaj 

25 Historia Vortaro de Esperanto 1887-1888, Iltis, Bad Bellingen, 2011. 
Parenteze mi menciu, ke tia libro meritas preson kaj bindon pli 
dignajn ol la “kancerklinikeca” broŝur-aspekto al kiu kondamnis 
ĝin la eldonisto Haupenthal.
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aŭtoroj26... Bele, se iam Neves disponigus la rezultojn kaj fruktojn de 
siaj tiukampaj esploroj, ĉu en kolektiva verko aŭ retejo, ĉu en nova 
propra leksikologia kaj esperantologia projekto pli ambicia.

Ni krome ne forgesu, ke Neves profunde konatiĝis kun aliaj 
planlingvoj kiel Volapuko, Interlingua27 kaj Ido, kaj ke almenaŭ en 
ĉi lasta li aŭtoras i.a. vortarojn, beletrajn tradukojn kaj originalajn 
poemojn kaj eseojn, tiel ke li probable estas unu el la ĉefaj fi guroj 
de la literaturo en Ido, kio evidente aldonas plian dimension al lia 
plurfaceta aktivado kiel esperantologo.

Konkrete, mi disponas jenajn verkojn en Ido de Neves prese 
publikigitajn ĉe lia propra eldonejo Editerio Sudo, kiu dume 
malaperis: la komparvortareton pri homonimoj kaj paronimoj inter 
Ido kaj Esperanto Disparati di la frati (Diferencoj de la fratoj)28, la 
eseon Nia justifi ko (Nia pravigo, 2002)29 kaj la eseeton Lo mikra es bel 
(Malgranda estas bela, aŭ Eta belas)30. Laŭ la paĝo pri li en la Ido-
Wikipedio31, Neves aŭtoris originale aŭ traduke kaj mem eldonis nur 
en sia ne plu ekzistanta Ido-eldoneja retejo32 kelkajn aliajn verkojn, 
ĉefe eseojn kaj artikolojn pri Ido sed ankaŭ la vortaron Suplementa 

26 Tiel eblus konstati ke, ekzemple, en sia nova poemaro Perversaj 
rilatoj, de 2015, Sadler uzas la pretervortaran “diatomo” anst. 
“diatomeo”.

27 Lia artikolo Mi prime contacto con interlingua (2005, en Interlingua) 
legeblas ĉe interlingua.com/historia/biographias/prime_neves.
htm.

28 Disparati di la frati. Listo de 454 homonimi e paronimi en Ido ed Esperanto, 
Editerio Sudo, Lisboa, 2002. En esperantlingva artikolo samjare 
publikigita Neves nomas la alian lingvon ne frato sed “mia kuzo 
Ido”, tiel implicante ke kaj ĝi kaj Esperanto estas idoj de komuna(j) 
(ge)patro(j).

29 Nia Justifi ko. Esayo pri la existo-yuro di Ido, Editerio Sudo, Lisboa, 
2002.

30 Lo mikra es bel. Esayeto pri la esenco di Ido. Tradukita al Angla, Franca, 
Germana, Hispana, Rusa, Editerio Sudo, Montijo, 2007.

31 io.wikipedia.org/wiki/Gon%C3%A7alo_Neves.
32 Tamen retroalirebla en la Interreta Arĥivo ĉe wayback.archive.

org/web/20050301023354/http://www.europa.idolinguo.com/
Portugal/EditerioSudo/.



71

Ido-Lexiko (2008)33, la originalan poemaron en Ido Dazlo (Blindumo34, 
2002) kaj diversajn tradukojn35; krome en Januaro 2015 li kreis la Ido-
blogon La blua plumo36.

Pri Dazlo, kun poemoj verkitaj inter 1998 kaj 2002, ni diru ke ĝi 
estas same grava kaj atentinda kiel la kuza poemaro Simptomoj, kaj 
ke ĝi meritas reaperi libroforme en du-lingva eldono Ido-Esperanto. 
En Nia justifi ko, sur p. 40-41, legeblas unu el la poemoj, Trans la skreno 
(Trans l’ ekrano), kun komparcele tujsekva esperantigo de ĉiu strofo. 
Ni legu la kvaran:

Nia babili erektos l’ edifi co
Od igos la fantazio krular.
Tamen ni savas
Ke lo nova darfas stacar
Nur sur la ruino
Di lo anciena qua es nuna.
 
[Niaj babiloj starigos la konstruaĵon
Aŭ disfaligos la fantazion.
Tamen ni scias
Ke la novo rajtas stari
Nur sur la ruino
De la malnovo kiu estas nuna.]

Ĉu ni povas scii ion pri poeto mem nur surbaze de liaj verkoj? 
Nur tra nebulo. Kaj des malpli pri poeto devia kaj dissplita, alterne 
verkanta en du malsamaj kaj konsiderinde malsimilaj planlingvoj 
kun po neglektinda dispubliko, Esperanto kaj Ido, kiujn li ĝisfunde 
alproprigis. Neves estas poeto de ekstremoj, de meandraj, zigzagaj, 

33 Ĉe ido.li/vortari/SIL.pdf
34 Reta Vortaro difi nas jene la vorton blindumi: momente blindigi (“julia 

sunradio posttagmeza blindumis ŝin” – ekzemplo el Fernández).
35 En 2002 itala idisto (nun ne plu aktiva), ne petinte lian permeson, 

faris kelk-ekzempleran 162-paĝan paperan libron el ĉiuj liaj tiamaj 
Ido-verkoj kaj ĝin dissendis al kelkaj amikoj (i.a. ankaŭ al Neves). 

36 labluaplumo.blogspot.com.es/.
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tangaj fervoroj kaj pasioj, kredeble ne nur pri planlingvoj sed pri ĉio 
en la vivo37.

Kaj nun ni ricevas de li la jam menciitan La gardisto de gregoj, 
esperantigo de la epokfara poemaro O guardador de rebanhos38 de 
Alberto Caeiro (“1889-1915”), heteronimo de la portugala poeto 
Fernando Pessoa (1888-1935). Kio estas heteronimo? Ni legu kion 
Neves mem skribas enkonduke pri Pessoa (p. 6): “li imagis plurajn 
aŭtorojn interne de si mem (Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, 
Ricardo Reis, Bernardo Soares, António Moura i.a.), kiujn li nomis 
(kaj oni plu nomas hodiaŭ) heteronimoj. Temas ne pri tradiciaj 
pseŭdonimoj de aŭtoro, sed pri malsamaj aŭtorecoj de la sama homo, 
kiu kvazaŭ fariĝas pluraj personoj, ĉiu kun sia propra maniero rigardi 
la mondon, sia fi lozofi o, sia metafi ziko, sia poetiko, sia aparta stilo 
esprimi la pensojn kaj verki, kaj eĉ sia propra subskribo”.

Pri Pessoa mem sufi ĉu al mi diri ke li estas kredeble la plej 
granda kaj grava portugallingva poeto de la 20a jarcento, forte kaj 
defi nitive ŝanĝinta la sulkon de la posta poezio tutmonda kaj, kiel 
Kavafi s, lasinta profundan spuron en miloj da poetoj diverslingvaj 
kaj diverslandaj, inter ili eble ankaŭ nia islandano Baldur Ragnarsson 
kaj nia italo Mauro Nervi.

La gardisto de gregoj estas kompakta poemaro rezultinta ne el 
kompilo de aparte naskitaj pecoj sed el verkperspektive kunkonstruaj 
celo, decido kaj elano: t.e. ne simpla kolekto aŭ apudmeto de poemoj 

37 Belan ekzemplon oni trovos en intervjueca artikoleto Servi la Arton 
kaj la Belon publikigita en La Ondo de Esperanto 2002/4 kaj legebla ĉe 
esperanto-ondo.ru/90-lode.htm#90-23. Tamen oni atentu ke la tie 
skribitaj opinioj probable ŝanĝiĝis intertempe.

38 Neves tradukis la poemaron ankaŭ al Ido kun la titolo La gardero di 
trupi (unua, nur reta eldono en 2002; dua, reviziita pres-eldono ĉe 
Fonto en 2016). En persona komuniko de 16.3.2016 Neves skribis: 
“Sciu tamen, ke la ideo pri publikigo de la Ido-versio ĉe Fonto estis 
ne mia, sed de Bays, kiu tion proponis antaŭlonge, sed mi longe 
prokrastis la aferon hezite, ĉar mi intencis (kaj preferis) publikigi 
ĝin ĉe Lulu (Fonto estas ja eldonejo esperantista, ne idista). Nur 
post insistado de Bays, kiu nepre volis eldoni, mi fi ne decidiĝis, 
kvankam iom malgraŭvole. / Bays diris al mi, ke li trovas la Ido-
version pli bela, sed tio estas ege subjektiva, kaj mi ne same opinias. 
Iuj partoj eble pli belas Ide, sed aliaj partoj certe pli ravas Esperante, 
kaj la Esperanta versio estas eble pli preciza”.
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sendependaj, sed unueca kompleto de 49 poemoj en koheraj sinsekvo 
kaj redakto. Malgraŭ la pluaj informoj donitaj de Neves en la jam 
menciita persona komuniko39, lia esperantigo ne nur tradukas la 
signifon kaj sencon de la vortoj kaj vortsinsekvoj sed, kiel eble 
pripledus la franca verkisto kaj tradukisto Henri Meschonnik, 
redonas ankaŭ la subtilan ritmon (t.e. laŭetime la ondadon, fl uon) de 
la portugala en la versoj de Pessoa/Caeiro40.

Kaj sendube la poezioj, la poetikoj de iuj heteronimoj de Pessoa 
infl uis la poetan sulkon de Neves ekde la dua parto de Simptomoj. Jen 
kelkaj citoj el La gardisto de gregoj por komparo:

Pri rimoj mi ne zorgas. Neniam
Kunestas du arboj egalaj.
Mi pensas kaj verkas same kiel la fl oroj havas koloron,
Sed malpli perfekte en mia maniero esprimi min,
Ĉar mankas al mi la natura simplo
Laŭ kiu mi tuta estus nur mia ekstero.

[poemo 14, p. 38]

39 Samloke: “La esperanta versio suferis fortan revizion, kiu igis ĝin 
eble malpli valora kiel “esperanta” poemo (t.e. legebla kvazaŭ 
originalo) sed ege pli preciza kiel traduko. Tio (absoluta traduka 
fi deleco) ne ŝajnis al mi tiom grava, kiam mi faris la unuan version 
(jam antaŭ multe da jaroj), sed poste, pro plia kaj plua profundiĝo en 
la verkaro kaj pensmaniero de Pessoa[,] mi ŝanĝis miajn kriteriojn 
kaj ekcelis alispecan tradukon, en kiu ne tiom gravu la kraketado 
de la lingvo (la bela, pura ritmo), kiom la fi dela reprodukto de la 
pensoj, de la fi lozofi aj nuancoj). / Iel ajn, eble unuafoje en la historio 
de planlingvoj la sama verko estas tradukita Esperante kaj Ide de la 
sama homo…”.

40 Evidente oni povas pridiskuti kiel traduki tiun aŭ alian vorton, 
frazon, verson, kaj malsamaj bonaj aŭtoroj proponus malsamajn 
sol vojn kredeble same validajn, sed la sola riproĉo kiun mi farus al 
la esperantigo de Neves estas ke, plurfoje tradukante la portugalan 
“como” ne per la plene ekvivalenta ĝenerala komparvorto “kiel” 
sed per la usa “kvazaŭ”, li deprenis iom de la klaro, simplo, belo 
kaj leĝero de la originalo, aldonante al ĝi pretervole pezan nuancon 
tie neekzistantan (tamen nenio riproĉeblas kiam li redonas per 
“kvazaŭ” la portugalan “como se”).
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Tio senteblas ankaŭ en la stilo jen panteisma jen parabola jen 
paradoksa kiu povus pensigi pri verkoj tiel diverskarakteraj kiel la 
libro de la tao aŭ la lirikprozaj La eta princo kaj Platero kaj mi: 

Ĉar la sola kaŝita senco de la aĵoj
Estas ilia absoluta manko de kaŝita senco. 

[poemo 39, p. 65]

Ne pro hazardo Gonçalo Neves elektis tiun verkon kiel tradukdefi on. 
Poezio kaj fi lozofi o vibras kaj pulsas en ĝi simbioze, same kiel ili 
kunvivas en la verkaroj de nia protea vartisto de vortoj, hidrarga 
portugala bardo. Ni fi nu ĉi eseon per la komenco de unu el ĝiaj 
pecoj plej famaj, esperante ke nia eta publiko ne preterlegos verkon 
intelekte kaj estetike nemalhaveblan.

Se vi volas min kun mistikismo, en ordo, mi havos ĝin.
Mi mistikas, sed nur korpe.
Mia animo estas simpla kaj ne pensas.

[poemo 30, p. 55]
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Suplemento. Kompara tabelo de aktivado de Gonçalo Neves 
en i.a. Esperanto kaj Ido

jaro en Esperanto en Ido (kaj Interlingua)

1987 esperantiĝo

1989 komencis verki en Esperanto 
(Vivaĉo, poste publikigita en 
Kompreni)

1991 premioj en la Internaciaj 
Floraj Ludoj kaj en la 
Belartaj Konkursoj de UEA

1992 premioj en la Belartaj 
Konkursoj

1993 Ibere libere

Kompreni

premioj en la Belartaj 
Konkursoj 

1995 membriĝo en la Akademio

kontribuo al Tempo fuĝas

premioj en la Belartaj 
Konkursoj

iĝis lingva revizianto de 
Monato

1997 Ekstremoj eklernis Idon

1998 eksmembriĝo el la 
Akademio

kontribuo al Menade bal püki 
bal

komencis poemi en Ido

1999 premioj en la Belartaj 
Konkursoj

2000 Simptomoj

kontribuo al De A al B

ĉesis esti lingva revizianto 
de Monato
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2002 Mia kuzo Ido. Kelkaj babiloj 
pri la gramatiko de Ido (en 
Esperanto)

fondis la Ido-eldonejon Editerio 
Sudo
Nia justifi ko
Disparati di la frati
Populal rakonti de Portugal
Sajeso dil populo
Dazlo
Linguala babili. Dek e ok exkursi 
tra la gramatiko di Ido
unua Ido-eldono de La gardero 
di trupi

2003 kontribuo al La Deka logo 

2004 La saturna skorpio 
(postparolo al Saturno de 
Camacho)

2005 artikolo Mi prime contacto con 
interlingua (en Interlingua)

2006 nekrologo pri Auld partoprenis la Ido-konferencon 
en Berlino

2007 Lo mikra es bel

partoprenis la jubilean Ido-
konferencon en Parizo

2008 Vojaĝo ĉirkaŭ mia ĉambro Suplementa Ido-Lexiko
lingva sekretario en Portugalujo 
de Uniono por la Linguo 
Internaciona (ULI, Februaro-
Aŭgusto)

2011 Historia vortaro de Esperanto 
1887-1888
kontribuo al Instrui 
Dokumenti Organizi

2012 kontribuo al Pri homoj kaj 
verkoj
Zamenhof kaj Volapük

2015 La gardisto de gregoj kreis la Ido-blogon La blua 
plumo

2016 dua, reviziita Ido-eldono de La 
gardero di trupi
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Jesus Moinhos Pardavila

La arkitekturo de deziro en la verkoj 
de Lajos Tárkony

Enkonduko

Elstara voĉo en la Budapeŝta Skolo, Lajos Tárkony (1902-1978) postlasis 
al ni eseojn kolektitajn en De paĝo al paĝo (1932), la poemkolekton 
Soifo (1964), verkitan dum pluraj vivperiodoj, faskon da versaĵoj dis-
semitaj en diversaj revuoj, kaj unu rakontan provon. En lia poezia 
produktado konstateblas latenta amdeziro, ĉefteme aksanta multajn 
liajn poemojn. En ĉi tiu eseo mi klopodos priskribi, kiel la poeto 
evidentigis la deziron en sia verko, kaj reliefi gi la kondiĉojn, al kiuj ĝi 
estis submetita. Samtempe kun tio, mi esploros komunajn ecojn kun 
aliaj poetoj kaj tradicioj, referencojn por enkadrigi liajn verkojn. Mi 
sekvos perspektivon enkadrigeblan en la t.n. queer studies.

1. La ŝranko1 kiel unueciga aspekto

Pri la personeco de Lajos Tárkony (antaŭ la dua mondmilito Ludoviko 
Totsche) pluraj nerektaj aludoj al samseksamo aperis jen kaj jen, ĉiam 
en vualita formo. K. Kalocsay (1962, 1964) diras, ke “Li estis senĉese 
enamiĝinta al iu/aŭ al io: romano, poemo, muzikpeco, pejzaĝo” 
kaj taksas lin “beladoranto de mimoza animo”. Pli eksplicita estas 
J. Pleadin (2006): “La plumnomo Lali Blond (proponita de Kalocsay) 
estis trafa masko por la gracia, blondbukla kaj virineca aspekto kaj 
karaktero de Tárkony”. Sed kio estas “virineca karaktero”? Ĉu vere 
oni povas aserti, ke la poezio de Tárkony, en siaj temoj kaj strukturoj, 
estas genre ina, se entute eblas tion diri? En sia priskribo Pleadin 
uzas la literaturan lokuson de invertiĝo: anima muliebris in corpore 
virili inclusa2, tradicie troveblan en la okcidenta kulturo por ekspliki 
samseksamon. Do, verdire Pleadin volas sugesti gejo aŭ samseksamulo, 

1 Mi uzas ŝranko kun la signifo, kiun donis al ĝi Ricardo Llamas 
(1994): “la institucio propra al niaj socioj ĝenerale enfermanta kaj 
tenanta en kaŝeco gejojn kaj lesbaninojn“.

2 ‘Virina animo enfermita en vira korpo’ (latine).



78

same kiel Giorgio Silfer (1977) faris tridek jarojn antaŭe, sin helpante 
de tipa priskribo psikanaliza pri kazo de samseksamo:

Forte ligita al sia patrino, kaj poste al la ununura fratino, timida 
kaj rezervita, praktike li ne sukcesis sekse maturiĝi; pri kio Kalocsay 
mem parte kulpis, pro terura ŝerco dum UK en Pollando. Post tiu 
okazaĵo la budapeŝta klaĉemo ne lasis lin trankvila: ĝi eĉ ne respektis 
lian eventualan bildon ĉe juna fremdulo.

Tiun anekdoton ankaŭ mencias, pli detale, Ertl (1990) en sia mono-
grafi o pri la aŭtoro: “per pordofrapado ili [Baghy kaj Kalocsay] 
fi ask igis multpromesan rendevuon lian kun polino en lia hotel-
ĉambro”. Sed tiun amon ne la du hungaroj, sed la milito morte nuligis 
(Kalocsay 1964); ĝi inspiris al Tárkony la 12-sonetan3 serion “In me-
mo riam tuam”. La amato estas karakterizata nur de kelkaj trajtoj, kiuj 
ne ebligas scii lian sekson: li estas bela, juna, svelta, freŝa, belgenua, 
rozkarna, bluokula kaj blonda. La similo inter la du viroj (karaktera, 
sed ankaŭ korpa) tralikas el la lasta terceto de “Liberiĝo”:

nun volis mi spegule vizaĝon vian luli.
Kaj tra okuloj viaj mi vidis respeguli
min mem, ha, kristalklare, kaj de mi mem libere!

Eble la plej interesa poemo en tiu ciklo estas “Sekreto”, parolanta 
rekte pri la ŝranko kiel cenzura institucio4:

Inter ĉi brila verdo, fl orbunto, fl orodoroj,
sentante sur mi spuron de via ambrakumo,
mi volus nian amon rakonti al la lumo,
al vento lacfl ugila, al herboj kaj al fl oroj.

Sed babilemaj estas la fl oro, herb’ kaj vento,
do pri sekreto nia mi restas en silento,
gardante ĝin sur fundo de l’ koro frenezeta.

En la longa “Mia avino Panonia” li diras:

Kaj mi adoleskis,
sekretaj sopiroj kaj tristoj en mi kreskis

3 Plus la enkonduka soneto. En Soifo ĉiun parton akompanas 
prezenta poemo.

4 La grasaj literoj estas miaj.



79

probable aludante sian samseksamon en la adoleska tempo, grava 
momento en la t.n. konsciiĝo pri seksa orientiĝo (Soriano 1994, 
2004). Spuroj de tiu sama sekretemo estas troveblaj en la frua poemo 
“Adiaŭo”, kie la amantoj sidas en “soleca benko” ŝirmitaj de pinaro, 
kiu “postenas post ni”. En antaŭa versio de la poemo, aperinta en 
Literatura Mondo kaj Dekdu poetoj, la arboj pli intense “gardstaras”. La 
poeto prezentas tute ne konvencian locus amoenus5, kie regas deviga 
privateco. En la ŝranko-reĝimo privateco kaj intimeco ne estas rajtoj aŭ 
elektebloj, sed altrudoj ― temas pri la bonsocia devigo kaŝi tion, kio laŭ 
ĝi neniam devus publikiĝi (Llamas kaj Vidarte 1999). Sekreto povas 
funkcii kiel subjektiva praktiko, per kiu kreiĝas la kontraŭoj privata/
publika, interne/ekstere, subjekto/objekto; en ili la netuŝebleco de la 
unua termino estas neŝanĝebla, ŝanĝimuna (Mérida Jiménez 2011). 
Ne vane Tárkony (Totsche 1931), en sia recenzo pri Se grenereto... de 
Kenelm Robinson (K. R. Sturmer) asertas, rilate la gejteman novelon 
“Apud la stacidomo Victoria”, ke ĝi “estas verkita por malmultaj”. 
Tiun socian malpermesecon la poeto vortumas jam en la poemo 
“Belo”, antaŭ la supre menciita ciklo: 

En nepenetrebla solo de marmora solen’ statua,
kiun baras fortimiga-altirega cirklo tabua,

La sistema evitado de ekspliciteco konstateblas ankaŭ en la tuta 
poemaro6. Tárkony uzas genre neŭtrajn substantivojn, neniam infor-
m ante pri la sekso de la amato: “homo”, “fi guro”, “iu”. Ankaŭ la 
kor po partoj ne aparte montras tiurilate, ĉar ili ne estas specife viraj 
aŭ inaj: haroj, kapo, mano, okuloj, genuoj, kokso, buŝo, lango. Tiu sinteno 
draste kontrastas kun tiu de lia admirata Kalocsay, kiu en siaj poemoj 
ne hezitas ekspliciti7. Tiel, la ŝranko devigas Tárkony uzi privatan 
lingv aĵon kapablan peri proprajn situaciojn, travivaĵojn sen moko, 
rido aŭ timo pri aresto. Ĝi materiiĝas en lia ĉambro en Lógodi-Strato, 
lia izolejo plurfoje menciita laŭlonge de la poemaro. Ekster ĝi la socio 
aŭdigas siajn “malicajn sonojn” (poemo “Krepusko en la urbo”). En 
5 Amloko (latine).
6  Malgraŭ tio, ke nevidebleco plifortigas la sociajn premmekanismojn 

(Larios, 2011).
7 Tamen Kalocsay ne rivelas la sekreton de Tárkony kaj plu kaŝludas 

en siaj tekstoj pri li: “amataj estaĵoj”, “amo”, “persono”. 
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la poemo “Esperanto” li asertas, ke dum li troviĝis “en kreskanta, 
subprema izolo”, la internacia lingvo “estis mia sola konsolo”.

Tárkony ludas per la transireco de genro, laŭ kiu li alproprigas 
al si fi linecon (kontraŭante la binaran heteronormon), en poemo 
publikigita dek unu jarojn post Soifo: “Mia fratino” (Tárkony 1975). 
En ĝi li prikantas fratecan amikecon kun virino, Irena8. La poemo 
valoras pli pro sia enhavo ol pro sia formo, kaj en ĝi la poeto diras:  

fratinon mi deziris, kaj, fi nfi ne,
fratin-kompense, iom knabineske,
mi mem fariĝis, kiun mi deziris
kaj la patrin’ deziris: fratineto.

Lia loĝejo estis detruita de bombo dum la milito, kune kun lia 
amata biblioteko. Post tiu okazintaĵo kaj la hardaj sekvoj (Tófalvi 
2012) Tárkony hungarigis sian nomon kaj lia poezio draste turniĝis 
centrifuge el la ekstera mondo, ne plu elmetante kiel ĝis tiam sian 
internon. Tiuperiodan komenciĝon signas en Soifo la parto trafe 
titolita “Haŭtŝanĝo”.

2. La aplomba ĉeesto vira

Kontraste kun la ĵus menciita nedifi neco rilate priskribojn de la 
amata persono, Tárkony sin delektas pri viraj bildoj jen kaj jen en sia 
literatura produktado. En la komponado de la partoj de sia poemaro 
li uzas kronologian ordon; tamen ene de ĉiu li aranĝas la poemojn laŭ 
sia persona prefero. Tiel, en la unua parto de Soifo, “Fruaj poemoj”, 
post la neintensa enkonduka poemo “Post dek jaroj” li enkojnas “Al 
moderna knabo”, aperintan en Literatura Mondo monatojn post aliaj 
kiel “Momentfoto”, “Triopa trista gard’” kaj “La lumgardanto”9. 
La kialo estis simpla: “Al moderna knabo” estas ŝlosila poemo por 

8 Ertl (1990), konfuzite, kredas la fratecan amikinon alispeca amo: 
“trovo tarda, sed ne malfrua de koramikino”, kvankam Tárkony 
celas klarecon kaj por tio insistas poemfi ne: “fratina mildo kaj 
fratina ĉarmo, / fratina viglo kaj fratina varmo, / fratina kiso de 
fratin’ Irena”.

9 Konkrete, tiuj tri poemoj aperis respektive en 1931-06 (junio, p. 
108), 1931-09 (oktobro, p. 186) kaj 1931-10 (novembro-decembro, p. 
207). “Al moderna knabo” estis publikigita en 1932-11 (novembro, 
p. 180).
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kompreni la ceteran libron, esenca teksto, el kiu oni ĉerpu la konon 
por interpreti la poezian produktadon de Tárkony. En ĝi la poeto 
verŝas sian erotan admiron al junuloj, kaj li volis, ke ĝi estu en la 
komenco de la libro. La poemo strukturiĝas laŭ skemo komenciĝanta 
per alparolo, dediĉo kun klasikaj ecoj adresita al la junulo. Sekvas 
unuversa strofo anoncanta la rakontaĵon. Ambaŭ strofoj kunefi kas 
por solenigi la tutan poemon, por gravigi la enhavon substrekante 
ĝin kaj preparante la leganton por atentopostulo. Alviciĝas la tria, 
kun lokaj kaj tempaj informoj. En la sekvaj partoj la poezia voĉo ― 
kiu, pro la biografi a karaktero de la poemaro, identiĝas kun la aŭtoro 
mem ― priskribas la knabon. La unuaj informoj montras la junulon 
en momento orgasmeska:

[...] Jen, suspiron de admir’ 
mi aŭdas. Mi rigardas al apuda seĝ’
kaj vidas vin kun brusto leviĝinta al
la lumobildo, kun ekscitotrema lip’
kaj kun vizaĝo fajra de plezurekstaz’.

Venas iom poste korpa priskribo. La knabo estas montrata kun tre 
virecaj atributoj, kun granda muskolaro, kiun la vestaĵoj vane provas 
enteni. La bildo estas ŝarĝita de forta erotika enhavo:

Mi vin observis ŝtele. Tra la duonlum’
albrilis min la juna helo de l’ harar’;
viaj muskoloj fortaj, via kreska korp’
ŝveligis viajn knabajn vestojn ĝis kreviĝ’.

La poezia voĉo konsideras la knabon ĉampiono en sportado 
(“triumfan ĉiam, venkan ĉiam per la fort’ / de via juno”). La tuto 
memoras pri la okcidenta klasika kanono de beleco kaj prezentas la 
junulon kiel grekan koúros. En la antikva Grekujo sporto simbolis 
seksan energion, kaj palestroj estis lokoj kaj por sportkonkuradoj kaj 
por seksaj inicoj. Ankoraŭ nuntempe, en la okcidenta (kaj ne nur) 
socio, sportado montras la volon triumfi  en sekso kaj sano (Llamas 
kaj Vidarte 1999). Tiel, la knabo estas prezentata kiel perfekta amanto. 
En la antaŭlasta strofo plian klasikan noton donas la komparo kun “la 
subjuginto de Aleksandri’”.
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La kinejo iĝas nova spaco resignifi gita, rompanta la unuecon 
de la tradiciaj signifantoj rilataj al deziro. La poezia voĉo/aŭtoro, 
sidanta en sia izolo, ŝirmata de la obskuro, sentas la kinejon kiel 
etendiĝon de sia sekura ĉambro. Li alprenas la teniĝon de rigardanto, 
de kaŝa observanto, voyeur de la apuda belo, kun la anksio kaj envio 
diversgrade troveblaj en ajna admiro (“Premis min rezignaci’ / 
envia”). Fakte, li ne nur kaptas la belon rekte tra kontemplado, sed li 
intuas aliajn aspektojn, kiujn li ligas kun belo.

Lasciva observo de generaj organoj montriĝas en la malfrua 
poemo “Unua duopo”; la abunda interpunkcio de la lasta verso de la 
strofo redonas la ekscitiĝan anhelon: 

Mia rigard’ gluiĝis al via kurb’ genua
kaj, dum la vivrakonton vi lirlis pastorale,
ĝi glitis volupteme, senhonte, kanibale
alsupre, plue, plue, al loko, ve, tabua.

Tute alian rigardon ni renkontas en “Marta renkonto”. Temas ĉi-
foje pri rigardo hazarda inter du personoj (denove intence sen seksa 
indiko), en publika loko, komprenita kiel ŝanco kuniĝi ame, sekse, 
kiel aliro al feliĉo, kiu diskonturiĝas en la eventualo. Jen la du tercetoj:

Tra l’ strato brue svarmis popolo eleganta
en vestoj disfl orantaj, kaj, dum pri l’ bildo vanta
vi gapis ― blonda, svelta fi guro alrapidis.

Inter vi pont’ momenta: interrigardo arkis,
jam vin altiris io, sed ĉio preterglitis
kaj kune la Feliĉo... Ĉu vi eĉ ne rimarkis?

Ĝi estas la sama rigardo trovebla en “La vitrino de l’ tabakisto” de 
Kaváfi s, montranta hazardan renkontiĝon inter du samseksamuloj en 
soci-prema etoso10:

10 Mi kopias fragmenton el la esperanta traduko de “Tordamanto”, el 
Benoît Philippe (1994, p. 60). Estas tre malprobable, ke la poezio de 
Soifo estis infl uita de tiu de Konstantínos Kaváfi s (1863-1933). Nur 
postmorte la poemoj de Kaváfi s publikiĝis libroforme (De Villena 
2002), kaj la unua hungara traduko aperis en 1968. 
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Apud vitrino prilumita
de tabakisto inter aliaj ili staris.
Hazarde renkontiĝis la okuloj
kaj la deziron kontraŭleĝan de ilia karno
esprimis time kaj hezite.
Post maltranvkilaj paŝoj al la trotuaro ―
ili ridetis kaj kapjesis jam senzorgaj.

En “Al moderna knabo” sekvas meditado pri tio, kion helenoj 
nomis kairós: la konveneco aŭ oportuneco por la seksa plezuro aŭ 
aphrodísia (Foucault 1998). Tárkony volas defl uigi la streĉon de la 
versoj en la neeblon kune sporti kun la junulo, sed por la leganto tio 
evidentiĝas sinpraviga masko, kiu vane klopodas malpliigi la forton 
de la antaŭaj erotikaj versoj. Alifl anke, en la opono moderneco, korpa 
kulturo/malnoveco, libra kulturo (ĉi lastaj, kun kiu identiĝas la poezia 
voĉo, redistancigas ĝin de la moderna knabo-dezirobjekto) la poeto 
remencias la atentokaptan “muskola brak’”. Al admiro pri muskolaj 
viraj korpoj Tárkony revenas en postaj poemoj, kiel “Nordo”:

Vi, fortbrakaj faligantoj de pinarbaroj krutmontaj,
fi rmplandaj fi ŝantoj de profundoj tempestondaj,
muskolaj minantoj de fero,

ankaŭ en “La unua de Majo”:

Laboristoj larĝabrustaj kaj atletoj ŝvelmuskolaj kaj aĝuloj rektanukaj
kaj ridantaj knabinetfestonoj kaj junuloj kun la lipoj eklanugaj,
kaj sportuloj, kies haŭto brune brilas de l’ karesanta sunoro,

kaj en la “Suspiro” titolita “Naĝo”, reven-teme pri kaŝkontemplado 
kaj tempopaso:

Kaj ŝvelajn bankostumojn sur la plaĝo
vi povas ŝtele gvati kiel iam!

Tiu sento distanciga kaj do frustra de la tempo estas konstanto en liaj 
poemoj, jam de la unuaj. En “Al moderna knabo”:

[…] Premis min rezignaci’
envia, ĉar mi plu ne estas homoplant’
fl oranta, juna, freŝ-elasta kiel vi…
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Pardonu min! Sed sur la sojlo de l’ viraĝ’
tiel doloras la renkonto al la jun’!

Pro tiu neeblo estiĝas sento pri soleco fontanta el konsciiĝo pri la 
radikala alieco de la kontemplaĵo (Larios 2011). Tiu soleco estas alia 
ĉefa temo de la poezio de Tárkony, kaj ĝi similas pro sia naturo la 
solecon en la verko de Cernuda11:

Junuloj
neniam estintaj miaj vivkompanoj,
adiaŭ.
Junuloj
neniam estontaj miaj vivkompanoj,
adiaŭ.

Kompleta vivodaŭro nin disigas
nesupereble:
unufl anke, juno rida kaj libera;

Ĉe ambaŭ poetoj junuloj montriĝas kiel ama-seksaj objektoj ne-
atingeblaj pro la tempopaso kaj aĝdiferenco12.

Ankaŭ en la malfrua poemo “Vespermanĝo” Tárkony, post 
ekstaza supeo (“mi havas ĝuon vere jam voluptan”), similigas la 
lipojn de “kelnerbubo” kun eble la plej erota frukto en la okcidenta 
kulturo, en kanona komparo13: 

Ni sidu iom. Fine do: la pago.
La konton ŝika kelnerbubo skribas,
ridetas liaj lipoj kiel frago.

11 La hispano Luis Cernuda naskiĝis, kiel Lajos Tárkony, en 1902 kaj 
mortis en 1963.

12 Fragmentoj el la poemo “Despedida” (“Adiaŭo) de Cernuda (1985). 
La elhispanigo estas mia.

13 Vidu, ekzemple, en konata poemo de la nikaragvano Rubén Darío 
(1984) tradukita de Fernando de Diego: “La princino tre tristas… 
Kio do ŝin torturas? / Ŝia buŝo frageska ve-suspire murmuras”.

alifl anke, oldo kruda, humiliga.

[...]

Oldula man’ makulas
junan korpon se ĝi volas ekkaresi.
Kun soleca digno maljunulo devas
preterpasi apud la malfrua tento.
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Aparte surpriza estas la titolo de poemciklo dediĉita al helenaj kaj 
romiaj verkistoj: “Antikvaj amatoj”. En ĝi Tárkony ludas vekante la 
scivolemon de la leganto. Li uzas la socian diskriminacion tiel, ke ĝi 
estu profi tdona al li, sen ajna risko, ĉar temas pri malnovaj beletroamoj. 
Romo kaj ĉefe Grekio estas konotaciitaj kiel lokoj (pratempaj kaj 
geografi aj) kie samseksamo rajtas ekzisti14. Tio vicigas Tárkony en 
eŭropan tradicion, al kiu apartenas verkistoj de la 20a jarcento kiel E. 
M. Forster, Roger Finch, Eugénio de Andrade, Claude Michel Cluny, 
Fernando Pessoa, Sandro Penna aŭ Konstantínos Kaváfi s.

La helena inspiro igas lin krei specialan parton en Soifo, nomatan 
“Hellado”, en kiu li reverkas sinteze Odiseadon kaj poemas pri 
diversaj mitoj. En lia tre persona elekto troviĝas negravaj roluloj, 
kiel la juna paŝtisto Endymion, traktita en la samnoma versaĵo. 
Por li Tárkony ne ŝparas laŭdajn priskribojn: “junul’ belega”, “la 
belega korpo juna” aŭ “la rava knabo”. Narciso (en “Narkissos kaj 
Eĥo”) aperas kiel “junul’ orhara, lilisvelta [aŭ poste: fl oroĉarma], / 
nektarolipa, ambroziokarna”. Siavice, Tithonos (en “Eos kaj Tithono”) 
montriĝas “knabo inda je adoro, / bela kiel statuo de marmoro”, kaj 
lia fi lo Memnono estas “junul’ de tia belo brila”, kiu “inter la trojanoj 
kaj la grekoj / per bel’ nekomparebla li majestos”. La amataj junuloj 
de Tárkony aperas kiel praaj, eternaj mitoj15.

Iom antaŭe en Soifo, la 17-poema ciklo “Kosmo” estas lia propra 
portreto:     

                 URANO

Morna soleca olda fraŭl’ Urano,
virin-evita vaga veterano,
kion vi faras sen fl egad’ virina,
kiam vi feblas febre de malsano? 

14 La t.n. greka amo trovis sian kulturan praviĝon en la verkoj de 
Platono, dum longa tempo referenco en la havebla geja literaturo.

15 Junuloj, ĉi-foje bilardantaj, aperas ankaŭ en la sola novelo de Tárkony, 
“Perdita posttagmezo” (Blond 1935). En ĝi la korpopriskribo de 
rolulino tre kontrastas kun la pentrado de virkorpoj en liaj poemoj. 
Tárkony elektis ne belan priskribon, sed disdegnan: “Ŝi aspektis 
40-45 jara, nigrulino, iom altstatura, balastaj brustoj, fortikaj kruroj, 
ampleksa postaĵo. Ŝiaj trajtoj estis krudaj kaj lacaj”.
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Efektive, soleco kaj maljuneco estas du ĉefaj temoj en la poemoj kaj 
persona vivo de Tárkony; jarojn poste li denove priskribis sin mem 
kiel “olda fraŭl’” (Tárkony 1975) en poemo publikigita en Hungara 
Vivo. Li estis ankaŭ “virin-evita”16, ĉar samseksamulo, kaj ofte 
suferis febrojn, kion atestas poemoj en Soifo kiel “Febro” kaj “En 
hospital-fenestro”. Tiel, interna interteksteco rolas kiel komprenilo. 
La respondo al la demando-poemo kuŝas en la titolo mem: Urano, 
la greka pradio de ĉielo, estis kastrita de sia fi lo Krono, kaj el liaj 
generiloj, ĵetitaj en la maron, naskiĝis Afrodita Urana, menciita en 
La bankedo de Platono. Surbaze de tiu kromnomo de Afrodita Karl 
Heinrich Ulrichs (1825-1895), unu el la unuaj gejaj aktivistoj, kreis 
la substantivojn uranismo kaj uranisto, respektive kun la signifoj 
‘samseksamo’ kaj ‘samseksamulo’. Tiuj terminoj hodiaŭe ne plu 
estas uzataj, sed de tiam Urano restis ligita al la koncepto samseksamo 
(Lauritsen kaj Thorstad 1977). La poemoj de la ciklo “Kosmo” parolas 
ĉefe pri astronomio, jen kaj jen ŝprucita per mitologio; nur “Urano” 
parolas pri tute alia afero – pri la poeto mem.

3. Konkludoj

Lájos Tárkony vivis en malfacila epoko por esti gejo: ĝis 1961 
samseksamo estis konsiderata krimo en Hungario. Tio devigis lin 
konstrui sian deziron laŭ la socipolitikaj cirkonstancoj, ankaŭ en 
sia verkaro. La ŝranko, en kiu la ekstero retenis lin, allasis al li nur 
la vojon de neŭtra nedefi niteco por paroli pri amoj. Tamen, en sia 
poezio, ĉefe en sia vivoverko Soifo, li brave enmetis ŝlosilojn por 
kompreno. La libro, konceptita kiel tuto unueca, provizas per lerta 
interna interteksteco la necesan konon pri la aŭtoro en la sfero de 
deziro. Tiu deziro ne montriĝas laŭ la aksoj natura/nenatura aŭ 
vero/malvero: la koncepto perversio absolute forestas en liaj versaĵoj, 
male ol ĉe aliaj samepokaj poetoj, kiel Cernuda. Malgraŭ la konstanta 
bedaŭro pri tempo (-paso, -distanco) kaj geografi a diseco, lia amdeziro 
havas pozitivan konotacion. La poezio de Tárkony prezentas plurajn 
16 “Virinevita” de seksa kaj ama vidpunktoj, kompreneble. En Soifo li 

dediĉis poemojn al virinoj, interalie al siaj patrino kaj avino, Hilda 
kaj Helmi Dresen, Marjorie Boulton, Clelia Conterno, Borbala 
Szerémi-Tóth kaj mitologiajn kaj legendajn virinoj de Grekujo. 
Krome, li verkis poemon al sia fratino en Hungara Vivo (Ertl 1990).
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komunajn trajtojn kun tiu de aliaj gejaj poetoj de la 20a jarcento, al 
kiu ĝi kompareblas rilate literaturan ellaboron. Rimarkindas, el alia 
vidpunkto, ke sendube Esperanto rolis kiel kodo, kiu permesis al li ne 
tro elmeti siajn verkojn al la “malicaj sonoj” de la socio, en kiu li vivis.
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Jesus Moinhos Pardavila

Poŝtkarto el la genra tranĉeo: 
Kio okazis al niaj verkistinoj?

Vilmos Benczik (1979) en la enkonduko al Baza literatura krestomatio 
diras, ke “kono de la propraj valoroj estas gravega kohezia [t.e., 
kohera] forto en ĉiu kultura komunumo”. Por Mauro Nervi (2008), 
alifl anke, “la literatura memoro estas la kerno de kulturo”. El tiuj 
asertoj eblas konkludi, ke la kono de literatura memoro estas esenca 
en ajna kulturo. Kaj kvankam tio valoras por ĉiuj komunumoj, en 
la esperanta, sena je aliaj ecoj kutime kontribuantaj al la formiĝo de 
kultura identeco (religio, folkloro, aliaj artoj, laboro, k.a.), ĝi ricevas 
apartan reliefon.

Tamen ne ĉiam facilas bone konservi la literaturan memoron. 
Unu el la faktoroj agantaj en tiu senco estas la diseco de la esperanta 
parolant-komunumo. La manko de ofi ciala subteno (oni ne lernas 
la esperantan literaturon en lernejoj, mankas eventoj apogataj de 
registaro) kaj la neekzisto de efi kaj iniciatoj celantaj la esploradon, 
valorigon kaj diskonigon de nia literatura havaĵo, certe kontribuas 
al tio. Alifl anke, ajna teoriado pri ĝi devas ligiĝi kun la situacio 
de diasporaj socioj (kaj tradicie disaj kaj nuntempe migrantaj) kaj 
konsideri ankaŭ la soci-klasajn kaj genrajn diferencojn, kiuj estas 
propraj al la hodiaŭaj homgrupoj (De Mesquita Silva 2010).

El tia vidpunkto, la verkistinoj en la esperanta beletro elstaras en 
kunteksto formita de viraj voĉoj. Ekde la dua duono de la pasinta 
jarcento virinoj lokiĝas en la centro de siaj rezonadoj, pilotas siajn 
proprajn historiojn kaj rakontojn. La ina fi guro ĝis tiam aperis 
samtempe kiel objekto de la revoj de viroj kaj motoro de ilia kreivo; 
bone konataj ekzemploj estas la Sekretaj sonetoj de Peter Peneter aŭ la 
poemoj de Auld, ambaŭ literaturaj modeloj kun granda infl uo. Tamen 
nun virinoj prenas la konduk-rimenojn de produktado de sencoj, kiun 
proprigis la patriarkeco reganta nian literaturan tradicion (Colaizzi 
1990). Modelan rolon ludis sendube la fi guro de Marjorie Boulton, 
per sia multĝenra breĉo en la literaturo el sia privilegia situo: en fl ua 
kaj fruktodona kontakto kun la skota skolo.
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En la transiro al la  nuna epoko, kie virinoj senbare produktas 
bonkvalitajn verkojn, kun ĝenerale bona ricevo (Anna Löwenstein, 
Anneke Buys, la karmemora Lena Karpunina) notindas fenomeno 
ankaŭ konstatebla en aliaj literaturoj. Temas pri tio, kion Vilavedra 
(2007) nomas la okazo-kaptilo: kelkaj verkistinoj publikigis unu, 
maksimume du verkojn, kaj poste forlasis la produktadon en 
Esperanto, plurfoje ankaŭ la Esperanto-movadon. Escepto al tiu ĉi 
fenomeno estas, inter aliaj, la elstara fi guro de Spomenka Štimec.

En tia kunteksto, en kiu la geografi a diseco de la parolantaro 
helpas al malapero de promesplenaj verkistinoj, trudiĝas tio, kion 
Dufour-Maître (2011) nomas “arkeologio de la rezonadoj” (archéo-
lo gie des discours), necesa por remalkovri kaj reskribi nian litera tu-
ran historion. Du el la verkistinoj, kiujn mi esploros, estas du oble 
periferiaj: ne nur genre sed ankaŭ geografi e, situantaj eks ter la 
literaturaj centroj de siaj koncernaj produktad-epokoj1.

Despina Patrinu (1930-1993)

Despina Patrinu (Δέσποινα Πατρινού) estas la sola verkisto el Grekio 
aperinta en Esperanta antologio. Poemoj 1887-1981. Ŝia kontribuo estis 
la poemo “Abelo kisis min”, versaĵo kun kelkaj formaj kaj koheraj 
problemoj, sed impresanta per klasik-helenaj temoj (paseroj, abeloj), 
rondeco per repreno de kerna elemento en la fi no, kaj mencio de 
ordinaraj objektoj kaj perdo-doloro, kio efi kas, kvazaŭ estus manko 
de ajna afekto.

Despina akiris ian famon en la greka literaturo per la romano 
Δανάη Βράιλα (Danái Vráila, 1953). En 1954 ĝi estis selektita, kune kun 
aliaj naŭ verkoj, kiel fi nalisto de la premio “La Dek Du”2, organizita 

1 Nur pri Sara Larbar oni ne povas tiel paroli, ĉar en Brazilo ekzistis 
literatura kreado, kun verkistoj kiel Chaves, Mattos kaj Passos 
Nogueira, kvankam ĉi lasta ne plu aktivis en la 80aj.

2 Temis pri la unuaj postmilitaj literaturaj premioj en Grekio. Ili daŭris 
de 1951 ĝis 1966, kiam ili haltis pro la diktaturo. En 1954 venkis 
Επιστροφή, Epistrofí, de Galatias Sarandi. La nomo Grupo de la Dek 
du aludas ĝiajn dek du membrojn: Alkis Thrylos, Kostas Ouranis, 
I. M. Panagiotopoulos, Mich. D. Stasinopoulos, Stelios Xefl oudas, 
Giannis Chatzinis, Petros Charis, Ilias Venezis, Giorgos Theotokas, 
Angelos Terzakis, M. Karagatsis kaj Tasos Athanasiadis. En 1954 
Terzakis kaj Karagatsis forlasis la grupon kaj ne estis anstataŭitaj.
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de la samnoma grupo (Ομάδας των Δώδεκα, Omádas ton Dódeka) 
(Vasilikos 2011). La libron sekvis plia romano en la greka: Ρέα (Réa, 
1955) kaj, post preskaŭ dudek jaroj, Ένας Θεός κι ένας Άνθρωπος (Énas 
theós ki énas ánthropos, Dio kaj homo, rakontoj, 1973), Παιδιά του Σηθ 
και του Κάιν (Pediá tou Seth kai tou Káin, La fi loj de Seto kaj Kaino, 1977), 
Στη θύελλα (Sti thýella, En la tempesto, romano, 1980), Η ζαφεiρένια 
κούπα (I zafi rénia koúpa, La safi ra pokalo, rakontoj, 1985) kaj Η πεσούσα 
δρύς (I pesóusa drýs, La falinta kverko, 1986). Neniu el ili atingis vastan 
publikan akcepton, tamen ili estis bone ricevitaj de la kritiko. 
Ekzemple, Angelos Fouriotis (1978), parolante pri Pediá tou Seth kai 
tou Káin, mencias la majstran lertecon de Patrinu por proksimigi la 
leganton al la rakonto: “La sukceso de la aŭtorino ne estas koncepti 
tion, kion ŝi vidas, sed projekcii ĝin. Patrinu ja mastras la arton de siaj 
projekcioj”3.

Ŝi lernis Esperanton en 1975, la jaron antaŭ la 61-a Universala 
Kongreso en Ateno. Laŭ Spiros Sarafi an4 plej probable ŝi estis 
membro de malgranda E-grupo, kies gvidanto kaj E-instruisto estis 
Sokratis Sakellaropulos5. Ŝi membris en UEA en la periodo 1977-
1981, registrita kiel Despina Patrinou Papageorgiou, kun la noto: 
“Patrinu: aŭtornomo”6. Tamen ŝi ne aliĝis al Helena Esperanto-
Asocio nek partoprenis ties agadon. Hodiaŭ pro ŝia apartiĝo disde 
la loka movado nur svagaj rememoraĵoj restas de ŝi inter la plej aĝaj 
grekaj esperantistoj, kaj jam de jardekoj oni ne aŭdas ŝian nomon. Ŝia 
vivo restis mistero ankaŭ por literatur-historiistoj: nek Pleadin (2006: 
183) nek Minnaja kaj Silfer (2015: 437) scias, ke ŝi forpasis, kaj Sutton 
(2008) ne mencias ŝin nek la recenzon, kiun Conterno Guglielminetti 
(1977) publikigis en Literatura Foiro.

3 Originale en la greka.
4 El interparolo kun li.
5 Sokratis Sakellaropulos aŭtoris plurajn librojn: Greka metodo de 

la internacia lingvo Esperanto (1961), I diethnís glóssa Esperanto (La 
internacia lingvo Esperanto, 1965), La simpozio (bankedo) de Platon. 
Nova eldono reviziita (1967), La telepatio kaj ĝia socia signifo (1968), 
Sýntomos méthodos tis diethnós glóssis Esperanto choris dáskalo (Kon-
ciza metodo de la internacia lingvo Esperanto sen instruisto, 1970), 
Greka - Esperanto vortaro (1971), La telepatio kaj ĝia kulpo en la homaj 
rilatoj (1978, 2a eldono).

6 Laŭ informo de la CO de UEA.
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Despina Magdalenou-Papagiorgiou (Δέσποινα Μαγδαλένου-
Παραγεωργίου) naskiĝis en Patra, kaj ŝi adoptis pseŭdonimon kun la 
signifo “el Patra” (Patrinou aŭ Patrinu, kiu cetere ekzistas kiel efektiva 
familia nomo). Andrikopoulos (1992) konsideras Despina-n unu el la 
tri “prozistinoj de Patra”, kune kun Sophia Klimi-Papagiopoulou kaj 
Galatea Sarantis. Li (1993) verkis ŝian nekrologon.

Al nia literaturo Despina kontribuis ĉefe kiel tradukinto de siaj 
propraj greklingvaj verkoj. En 1976 ŝi debutis en Esperanto per 
la novelkolekto Homa animo. Sokratis Sakellaropoulos verkis la 
postparolon, aperintan sur la malantaŭa kovrilpaĝo. Liaj vortoj pli-
fortigas la tezon de Sarafi an: 

La nuna volumo enhavas rakontojn el kiuj parto estas verkita 
kaj publikigita greklingve, parto estas verkita rekte en Esper-
anto, kiun ŝi multe aprezis kaj studis diligente, tiel, ke ŝi kuraĝis 
verki en ĝi. Kaj kiel oni konstatos, ŝi ne malpravis, malgraŭ ke 
ŝi nur lastatempe eklernis la internacian lingvon. Ŝi preskaŭ 
prezentis seneraran tekston, apenaŭ tuŝitan de sperta E-isto.

Bedaŭrinde en la libro mankas indikoj pri la originala aŭ tradukita 
karaktero de ties sep rakontoj. Tamen Despina abunde publikigis 
tradukojn kaj proprajn verkojn en la greklingva literatura revuo Νέα 
Εστία (Nea Estia, Nova Hejmo), en du periodoj: en 1953-54 kaj 1972-
1990. Kontrastado de tiuj kontribuoj kun la eroj de Homa animo ebligas 
al ni konkludi, ke almenaŭ la jenaj rakontoj estas elgrekigoj: “Tereza” 
(“Τερέζα”, en Nea Estia, nº 638, de la 1a de februaro 1954) kaj “Survoje 
al Katmantu” (“Στο δρόμο για το Κατμαντού, Sto dromo gia to 
Katmandou” en Nea Estia, nº 1070, de la 1a de februaro 1972). Ankaŭ 
la rakonto “Unu dio kaj unu homo” estis originale en la greka; ĝi 
aperis en la menciita samnoma rakontaro en 1973. Do la libro enhavas 
rakontojn el ŝiaj du verkoperiodoj.

Sed la tekstoj publikigitaj en Nea Estia ankoraŭ ĵetas lumon sur la 
literaturaj interesiĝoj de Déspina. Ŝi tradukas Jean Richepin, Marceline 
Desbordes-Valmore kaj Karel Čapek. En la numero 1296 (de la 1ª de 
julio 1981) ŝi aperigas tradukon de konataj versoj de la kroata poetino 
Vesna Parun (1922-2000): “Συ που έχεις χέρια, Si pou écheis chéria”, 
per francigo de Roger Imbert, franca esperantisto loĝanta en Kroatio. 
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Probable estis kontakto inter ili, kaj ŝi konis la esperantigon de Imbert 
“Vi, kies manoj”, aperinta en Heroldo de Esperanto en 1964.

En 1979, dudek ses jarojn post la publikigo en la greka, sur-
merkatiĝis sen eldondato la 129-paĝa traduko en Esperanton de 
ŝia verko Danai Vraila. La romano, dividita en du grandajn partojn, 
rakontas la vivon de Danai en linia ordo de sia infanaĝo ĝis la nasko de 
sia bebo. Elektinte ĉioscian rakontanton, Patrinu sukcesas enpenetri 
la pensojn de ĉiuj roluloj. Ŝi lerte koherigas la tekston per ripetoj 
kaj aludoj al antaŭaj okazaĵoj en la romano, kaj ne malofte ŝi faras 
tion nerekte, envolvante la leganton en ludon, en komplicon kun la 
rakontanto. Tio favoras la uzon de humuro, kiun ŝi diskrete utiligas 
en priskriboj per citaĵoj, kun aldono de fajna sarkasmo danke al 
oksimoroj kaj troigoj. Alifl anke, ŝi majstre kapablas atingi klimakson 
laŭ gradacio de elementoj kun morna aŭ mistera konnotacio. La lingvo 
bezonus etan poluron, kvankam ĝia stato estas sufi ĉe akceptebla. 
Ambaŭ libroj en Esperanto estas ilustritaj de la greka desegnisto 
Michalis Nikolinakos (1923-1994), famiĝinta kiel kinaktoro.

Despina Patrinu publikigis originalajn rakontojn en la revuo Fonto, 
kiel “La sorĉistino” (Patrinu 1980) kaj “Virnufaro” (Patrinu 1981), ĉi 
lasta kun malplia kvalito ol kutime ĉe ŝi. Krome, ŝi ankaŭ tradukis 
en Esperanton: en Nova Esperanta Krestomatio (Auld 1991) aperas 
ŝia elgrekigo de poemo de Lorenzo Mavilis, kaj la volumo Izolulo / 
Osamljenik (Štimec 1993) reaperigas tradukon ŝian el la kroata.

Enkela Xhamaj (1977-)

En 1992 surprize aperis nova poetino. La publikon miris du faktoj, 
nome, ke ŝia lando estis Albanio, kiu ĝis la antaŭa jaro estis fermita al 
la cetera mondo, kaj ŝia frueco, ĉar Enkela Xhamaj havis nur dek kvin 
jarojn. Ŝi konatiĝis per unu sola libro: Spektro, eldonita de Albana 
Esperanto-Ligo. La verko arigas kvardek poemojn dividitajn en 
kvar partojn: “La mondo antaŭ miaj okuloj”, “Mi sonĝas”, “Spektro 
de sentoj” kaj “Maltrankviligita dormo”. En ĝiaj paĝoj la aŭtorino 
montriĝis tre matura en sia juneco kaj, kvankam ŝia esprimivo estus 
kelkaloke polurinda, ŝia talento prezentiĝis promesplena. En sia 
recenzo Nikolaj Stepanov prave rimarkis la “riĉecon kaj abundecon 
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de personoj, fi guroj kaj temoj”. Efektive, la uzado de komparoj, 
metaforoj, gradacioj kaj aliaj stilfi guroj, kombinita kun abolo de la 
tradicia versfarado konsistigis freŝan blovon en nian literaturon. Dum 
la unua duono de la 90aj jaroj ŝi publikigis la poemojn poste kolekti-
tajn en Spektro, kaj ankaŭ novajn versaĵojn en revuoj kiel Kontakto, 
Monato, Literatura Foiro, Israela Esperantisto, Brita Esperantisto, La Eta 
Gazeto (organo de Triesta Esperanto-Asocio) kaj Ruslanda Esperantisto.

Enkela esploris ankaŭ la verkadon de mallongaj prozaĵoj. 
“Unufoje”, aperinta en 1997 kaj adresita al juna legantaro, ŝokas pro 
sia eksplicita seksa lingvaĵo kaj decida pledo por libero kaj rompo de 
la konvenciaj ĝenraj roloj.

Kiam ŝi publikigis Spektroj, ŝi estis studentino de fremdlingva 
mezlernejo. Tie ŝi lernis la anglan kaj kompletigis siajn lingvokonojn 
per memstara studo de la itala kaj la germana. Tiu vojo portis la 
knabinon, kiu revis “fariĝi esperantologo”, al universitata studado de 
Angla Lingvo kaj Literaturo kaj Germana Lingvo, kaj al reta mastriĝo 
pri Interkultura Komunikado. Krom la supre menciitaj lingvoj, ŝi nun 
ankaŭ parolas la francan kaj la hispanan. Poste ŝi instruis la anglan 
en fremdlingva centro kaj ĉe kelkaj aliaj edukaj ŝtataj kaj privataj 
institucioj. De preskaŭ dek jaroj ŝi laboras kiel ofi ciala tradukistino de 
la angla lingvo de la albana Ministerio pri Justico. 

Ŝia literatura kreivo fruktis post ŝia esperanta debuto, sed nur en la 
albana: Yje në shkretëtirë (Steloj en dezerto, 1993), Puthja e qenit (La hunda 
kiso, rakontoj, 1998) kaj pluraj poemoj aperintaj en kolektivaj libroj kaj 
revuoj ĝis nun. Ŝi ankaŭ angligis kolekton de romaaj legendoj de Mina 
T. Qirici (The lonesome prince, 2002) kaj verkojn de la albanaj poetoj 
Milianov Kallupi (Psherëtimë ere / Wind sighing, 2005) kaj Petro Dudi 
(Constellation, 2008). Samtempe ŝi faras vastan ĵurnalistan laboron kiel 
esploristo pri historiaj temoj kaj kunordiganto de publikaĵoj.

Sed ĉu restas trajtoj de ŝiaj unuaj esperantaj paŝoj en la postaj 
albanlingvaj poemoj? Certe jes – konstanto en ŝia poezio estas 
dufl ankeco de la vivo, nekontenteco pri la realo, kiu kelkfoje turniĝas 
en espero pri futuro. Tio konkretiĝis sub la formo de gravedo jam 
en Spektroj (en la poemo “Estonta patrino”) kaj refontis poste en la 
eksterordinara, impresa poemo “Fetusit tim që do të lindë” (“Mia 
naskiĝonta feto”). La elementoj de la naturo, veraj simboloj pozitivaj 
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(cervo, luno, folioj, pomoj) aŭ negativaj (serpentoj, testudoj) en 
la kosmologio de la plenkreska Enkela estas parte spureblaj en 
Spektroj, kaj la mitologiaj aludoj (Meduza, Eroso, Prometeo) plu vivas 
nuntempe en fortoplenaj bildoj (Ciklopo akvumas inteste / la varman 
teron7, en la poemo “Carpe diem”). Alia difi na trajto de ŝia tiama kaj 
nuna poezio, tratempa akso ĝin unueciganta, estas la nekompreno de 
aliuloj, al kiuj ŝi turnas rekte, per krioj, donante al la versaĵoj grandan 
intenson.

Nuntempe Enkela ankoraŭ tenas retan kontakton kun kelkaj 
albanaj esperantistoj, kaj bonstate konservas la lingvon. La poetino, 
kiu surprizis nian literaturon, kiu avide legis Kalocsay kaj havis 
amikajn rilatojn kun William Auld kaj Marjorie Boulton, bone 
memoras tiun periodon de sia vivo: “Mi estis adoleska sed plena de 
vivo kaj pasio. Estis belega periodo.”8

Sara Larbar (1956-)

Sara Larbar estas la pseŭdonimo de Lilia Ledon da Silva, naskiĝinta 
en 1956 en la urbo Pelotas (ŝtato Rio Grande do Sul). En 1960 ŝia 
familio translokiĝis al San-Paŭlo. Ŝiaj gepatroj, Symilde Ledon 
(german-devena brazilanino, naskiĝinta Schenk) kaj Gilbert René 
Ledon (franco) estis motoroj de la san-paŭla, kaj ĝenerale de la 
brazila movado, dum multaj jaroj. Ili pereis en trafi k-akcidento en 
2003. Hejme ili uzis Esperanton, kaj tial Lilia estis la unua verkisto de 
la esperanta literaturo denaske parolanta nian lingvon. En intervjuo 
farita en 1993 de Givanildo Costa (1993) en E-renkontiĝo de Rio-de-
Ĵanejro Symilde, la patrino, klarigas pri tio, kiel ŝi kaj Gilbert konatiĝis 
kiel korespondamikoj kaj tuj geedziĝis, kiam Gilbert alvenis en 
Brazilon. Ŝi donas tre valorajn informojn pri la familia edukado, kiuj 
povas helpi nin kompreni la etoson de la unuaj jaroj de Lilia:

Ni nur parolis esperante dum nia edziĝo-epoko, kaj ni jam 
estas kune de kvardek tri jaroj, kaj daŭre uzante esperanton. 
[…]Do ni havis tri infanojn, kaj kiam ili naskiĝis ni faris la 
jenon: mia edzo parolis al ili nur en esperanto, mi parolis nur la 

7 Originale en la albana.
8 El interparolo kun ŝi.
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portugalan, por ke ili konu la lingvon de la lando, kaj ili aŭdis 
la gepatrojn paroli ĉiutage en esperanto.[…] [Ni havis] du 
fi linojn kaj unu fi lo. […] Ili estas esperantistoj anime, ili havas 
la internaciecan senton. Ili ne partoprenas la movadon, ili 
parolas, skribas kaj legas perfekte, kaj kiam ni faras kunsidojn, 
renkontiĝojn, ili kunhelpas nin. 

Krom ŝiaj kontribuoj por revuoj kaj tradukoj9 ŝi famiĝis pro la romano 
Karuseloj (1987), eldonita de sia patro, kun enkonduko fontinta el lia 
plumo. Diversaj estis la reagoj al tiu ŝia unua kaj lasta romano. Rejna 
de Jong, en sia recenzo por Esperanto, laŭdas la sukan lingvouzon, 
kun fakterminoj, poeziaj bildoj kaj priskriboj, kaj samtempe sciigas 
la legonton pri tio, kion ŝi nomas “speciala procedo”. Ŝi aludas la 
apartan strukturon de la romano, en kiu vivoj de virinoj interplektiĝas 
tiel senaverte, ke oni devas streĉe atenti por kompreni. 

Ĝuste tiu aparteco estiĝis la kerno de la kritikoj de aliaj du 
recenzistoj: dum Paul Thorsen (1989) asertis, ke “denove kaj denove 
la vojperdinta leganto ĝene devas peni por identigi, kiu el la karu-
selantaj li/ŝi/ili fakte revas, dialogas, ekstazas”, Gerrit Berveling 
titolis sian recenzon en Fonto “Bona ideo sed tro mallerte plenumita”. 
Ĉi tie ni ne forgesu, ke Fonto estis revuo eldonita en la lando de nia 
verkistino, tial legita de multaj brazilaj esperantistoj bone konantaj 
la familio Ledon. Ambaŭ recenzistoj konsilas al la aŭtorino verki pli 
simple kaj orde.

Krom la distieaj komentoj pri la lingvo de la aŭtorino, kelkaj 
celantaj, laŭ la kutimo de la esperanta recencado, elsarki neperfekt-
aĵojn, oni sentas la mankon de alia perspektivo. Kiel Rejna de Jong 
sugestis, eblas vidi en la verko majstran uzon de la lingvo, plenan de 
esprimivo. Cetere, neniu menciis la signifon de revolucia verko, kiu 
breĉis novan, maturan vojon en la esperanta prozo.

Rilate traktadon al verkistinoj fare de kelkaj viraj recenzistoj, 
valoras la penon rememori la vortojn de Sten Johansson:

9 Kiel ekzemple la esperantigo, kunlabore kun ŝiaj gepatroj, de Satana 
Anĝelo: traduko de la franc- kaj portugallingvaj ĉapitroj el la originalo 
(SAT, 1984), libro originale verkita de ŝia patro.
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Kolektante recenzojn por la ttt-ejo Originala Literaturo 
Esperanta (geocities.com/origlit) mi ofte trovis malestimajn 
aŭ malseriozajn reagojn de viraj recenzantoj, kiam iu virino 
ja “prezentis sin”, ne per kovrilpaĝa foto, sed en formo de 
romano. Tio trafi s kaj konatajn aŭtorojn kiel Spomenka 
Štimec kaj malpli famajn, kiel Sabira Ståhlberg, Sara Larbar 
kaj Manjo Austin. Recenzanto, kiu ne traktas la recenzatan 
verkon serioze, ja malestimas ne nur la verkiston, sed krome la 
legantojn kaj sian propran rolon.

Sten Johansson mem (recenzo de Karuseloj) verkis alian tekston multe 
pli afablan. “Estas nedubeble, ke grava verka talento nestas en la 
nekonata verkistino”, li diris.

 Oni kutime asertas (ekzemple, en Johansson: artikolo en OLE), ke 
Lilia Ledon kabeis post la publikigo de Karuseloj en 1987. Oni povus 
imagi, ke la ne tro favoraj recenzoj helpis al ŝi alpreni tiun decidon. 
Efektive, ŝi aktivadis en la movado ĝis ili aperis. Inter la 6a kaj 13a 
de aŭgusto 1988 disvolviĝis en la brazila urbo Campos do Jordão, 
en San-Paŭlo, la Internacia Kongreso de SAT. En ĝi Lilia prelegis 
pri la konatiĝo kun Esperanto de unu el la plej gravaj aŭtoroj de la 
brazila literaturo: Guimarães Rosa. Kongresano ĉeestinta parton de la 
prezento de nia aŭtorino ĵetas al ni lumon pri tiu ŝlosila parto de ŝia 
vivo (Sartorato 2005?):

Interalie ŝi diris ke ŝia esploro pri la temo ankoraŭ ne estas 
kompleta, kaj ankaŭ kuraĝigis aliulojn same agi.

Pasis kelkaj jaroj. Lilian Ledon malsaniĝis kaj ne daŭrigis sian 
esploron10.

Tie perdiĝas la spuroj de Lilia Ledon. Laŭ indikoj de la Esperanto-
klubo de San-Paŭlo, junaj esperantistoj ne konas ŝin, kaj la pli aĝaj ne 
scias, kie ŝi estas. Tamen mi sukcesis kontakti ŝin per aliaj rimedoj; ŝi 
tiel skizis ĝisdatigon de sia aktuala vivo:

Nuntempe mi vivas en plena izoliteco, nenifarado kaj speco de 
deprimiĝo (tiaj periodoj estas sufi ĉe oftaj ĉe mi, tio estas kvazaŭ parto 
de mia personeco – seniluziiĝo rilate homan sintenon, agadojn...), kio 
igas min malinteresiĝi pri kio ajn, ĉefe rilate mian foran pasintecon. 

10 Originale en la portugala.
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Ankaŭ jam delonge mi ne plu uzas E-on, do bonvolu pardoni erarojn 
k malprecizecojn.

Pri ŝia verkado ĝenerale, la publikigo de Karuseloj kaj la graveco, 
kiun ŝi donis al la kritikoj, ŝi deklaris:

Mi ĉesis eĉ verki artikolojn (por la movado kaj por akademiaj 
traserĉoj, ĉar mi ankaŭ eksiĝis de mia universitato). San- kaj spirito-
stato gvidas miajn elektojn. Mia rilato al la movado estas kompleksa 
(denaska, engaĝita ĝisoste, seniluziigita ktp). Mi eĉ ne kolektis la 
reagojn al mia libro […] kaj mi certe ne atendis laŭdojn. Mia stilo 
neniam estis populara. Mi verkis Karuseloj preskaŭ terapi-cele [...].

Post ŝia laborado en la universitato kiel instruisto de la franca, 
nuntempe ŝi “iom instruas la francan kaj iom tradukas”11, kvankam 
ŝi devas alfronti seriozajn san-problemojn. Tiel, izolita kaj de 
esperantistoj kaj, kiel ŝi humure diris, ankaŭ de “normalaj homoj”, 
ŝia vivo stagnas. 

Post tiu unua kontakto venis aliaj, kaj ankaŭ ŝia malfermo al 
esperantistoj en sociaj retejoj. Dotita per akra observemo kaj kun 
tre vasta kulturo, ŝi denove entreprenas produktadon de interesaj 
tekstoj kaj senpage proponas ilustritan, iom reviziitan bit-eldonon de 
Karuseloj.

Konklude

Kompare kun aliaj literaturaj sistemoj, en la esperanta beletro 
ekzistas kondiĉoj, kiel la geografi a diseco, kiuj malfaciligas la kon-
struon de aŭtora bildo, kaj individua kaj kolektiva, por komune 
kodigi sian esprimilon. Al tiu manko de sama projekto aldonendas 
la genra baro; tial, kiam virino verkas unuapersone, kiel subjekto, 
renversante la tradician ordon, restas al ŝi nur iĝi snajperino kaj 

11 Kelkaj lastaj tradukoj el la franca de Lilia Ledon estas: Caminhar, 
uma fi losofi a, de Frédéric Gros (2009); Mentira romântica e verdade 
romanesca, de René Girard (2009); A conversão da arte, de René Girard 
(2011); A vida intelectual, de A.-D. Sertillanges (2011); Bresson ou O 
ato puro das metamorfoses, de Jean Sémolué (2011); Quando começarem 
a acontecer essas coisas, de René Girard (2011); O tempo das catástrofes, 
de Jean-Pierre Dupuy (2011); Considerações sobre a educação seguidas 
de Pedagogia infantil, de Alain (2012); Treinamento interior taoista: 
tratado de alquimia e fi siologia, de Zhao Bichen (2012), ĉiam ĉe la 
eldonejo É Realizações.
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malfermi tekstan spacon plenan je novaj ebloj, kiel en la kazoj de Sara 
Larbar kaj Despina Patrinu. La rezigno je la modelo de vira literaturo 
ricevas pagon samnivelan kiel la aŭdaco kaj kvalito de la koncernaj 
verko-mitraloj: akrajn kritikojn aŭ maljustan neatenton. Por elstarigi 
siajn voĉojn kiel sendependaj, Patrinu elektis memeldonadon, Larbar 
eldonis ĉe Fonto sen la nomo de la eldonejo kaj Albana Esperanto-
Ligo eldonis la poemojn de Xhamaj en formo de eta, modesta broŝuro. 
Tiuj solvoj enhavas kerne sian kontraŭefi kon: ili pli malfacile eniras la 
kutimajn distribu-kanalojn, ne profi tas el reklamado de eldonejoj kaj 
ne ebligas facilajn republikigojn. Tio nevidebligas la novajn voĉojn, 
dampante ilin per forgeso. Estas tasko farenda de la literatura kritiko 
restaŭri ilin, redonante al la beletra historio perspektivon el la virina 
alieco.
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Amir Naor

La situacio
Simpla teatraĵeto pri kompleksa situacio

(Malplena podio, nur du seĝoj kaj malgranda tablo en la centro, portanta 
kruĉon kaj du tasojn. Maldekstre juna virino aranĝas sian aspekton antaŭ 
imaga spegulo, direktita al la publiko.)

PATRINO (laŭte): 

Jam malfruas. Mi devas iri labori.

Ŝia edzo eniras kaj komencas razi sin antaŭ la sama imaga spegulo.

PATRINO:  

Mi tuj eliras. La vartistino baldaŭ alvenos. Bonvolu diri al ŝi, ke 
estas manĝaĵo en la fridujo kaj ĉio estas kiel kutime.

PATRO (zumas al si): 

Hhhmmm.

PATRINO:  

Mi ne scias, kion mi faros, kiam ŝi foriros.

PATRO:  

Jes... Ni bonŝancas pro tio, ke ŝi ne celas foriri…

PATRINO:  

Ĉu vi forgesis? Ŝi forlasos ĉi-semajnfi non. Mi ne scias, kion fari 
venontsemajne.

PATRO:  

Ĉu ŝi forlasas? Ne, ne, mi certe ne sciis tion.

PATRINO: 

Ĉu vi loĝas en tiu ĉi hejmo? Ĉu vi ne memoras, ke mi rakontis tion 
al vi? Vi neniam aŭskultas.

PATRO (trankviligas ŝin): 

Vi certe elturniĝos. Vi ĉiam elturniĝas. Fidu min. Mi ĉiam diras, 
ke se vi estus ĉefministro, vi trovus la solvon por ĉiuj tutmondaj 
problemoj.



103

PATRINO: 

Tion facilas al vi diri, sed ĉiufoje tio iĝas pli kaj pli malfacila. 
Mi afi ŝis diversloke, sed malmultas respondoj, kaj tiuj, kiujn mi 
ricevis, ne estas seriozaj. Trovi iun taŭgan, kiu loĝas apude, kaj 
ne tro multekostas, kaj estas disponebla ĝuste nun, ŝajnas preskaŭ 
miraklo.

PATRO:  

Do vi alvenis al la ĝusta loko. Ĉi tie en la Sankta Urbo de Jerusalemo 
mirakloj okazas regule. Sendube ie en la tuta urbo ekzistas taŭga 
vartistino.

PATRINO:  

Se vi estas tiel certa, eble vi serĉos mem? Tiam mi vere komencos 
kredi je mirakloj.

PATRO:  

Ne troigu... Estas limo, ĝis kiom mirakloj povas realiĝi... Ne estas 
bona ideo tiom defi i ilin...

PATRINO (fi nas aranĝi sin): 

Bone. Mi iras nun. Adiaŭ! 

(Ŝi sendas kison al li de malproksime kaj komencas piediri trans la scenejon 
dekstren. Li fi nas razi sin kaj eliras maldekstren.)

(Ŝia telefono eksonoras en la sako. Ŝi haltas, elprenas ĝin kaj respondas 
senpacience. Sed ŝia maniero ŝanĝiĝas post ĉiu frazo kaj iĝas pli agrabla.)

PATRINO:  

Saluton! Jes, tio ankoraŭ validas... prizorgi ĉarman trijaran infa-
non... jes, ĉe mia hejmo... komence de la venonta semajno... jes… 
jes… jes…

(Ekde nun aŭdiĝas ankaŭ la alia parolanto.)

PATRINO:  

Mi proponas, ke ni renkontiĝu. Ĉu vi povas alveni hodiaŭ? Kiu 
tempo oportunas por vi? Mi estas hejme ekde la tria.

VIRINA VOĈO MALANTAŬ LA KULISOJ: 

Tre bone. Eblas je la kvara?



104

PATRINO:  

Bonege! Mi klarigos al vi, kiel alveni al mia hejmo. Vi… kiel vi 
nomiĝas?

VIRINA VOĈO MALANTAŬ LA KULISOJ: 

Suhad.

(La patrino aspektas, kvazaŭ ŝi ricevus baton sur sia vizaĝo. Ŝi retropaŝas 
malantaŭen, ŝia buŝo malfermita. Fine ŝi sukcesas balbuti.

PATRINO:  

Kio? Sed... sed... kie vi loĝas?

SUHAD:  

Bet Safafa.

(Kvazaŭ pli forta bato trafas la patrinon. Ŝiaj manoj leviĝas antaŭen, kvazaŭ 
por protekti ŝin.)

SUHAD (embarasita): 

Ĉu tio ĝenas vin, ke mi estas arabino?

PATRINO:  

Ne… neniel… tute ne, tute ne… Sed mi neniam dungis antaŭe 
araban vartistinon...

SUHAD:  

Sed kiu estas la diferenco? Infanoj estas infanoj, ĉu ne?

PATRINO:  

Jes... jes... sed... sed mi ne scias... Vi sonas tre agrabla virino. Sed la 
problemo ne estas vi...

(Ili ambaŭ silentas.)

PATRINO:  

Ĉu vi komprenas, mi timas...

SUHAD (surprizita): 

Timas? Pro kio?

(Silento.)

SUHAD: 

Min vi ne bezonas timi. Mi ne timigas iun ajn...
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(Silento.)

SUHAD:  

Mi komprenas, ĉio en ordo. Sekvu vian senton. Nenio okazis.

(La patrino eliras dekstren, konfuzite. Ŝia edzo revenas de maldekstre, 
kaj, sidante sur unu el la seĝoj, li komencas klaki sur sia poŝtelefono. Lia 
edzino envenas kaj sidiĝas apud li sur la alian seĝon kaj komencas klaki sur 
sia telefono. Ili ambaŭ ne rigardas unu la alian dum la interparolado, sed 
koncentriĝas je la aparatoj kun troigitaj mienoj.)

PATRINO:  

Ĉu vi legis mian mesaĝon ĉi-matene?

PATRO:  

Jes, sed mi ne komprenis ĝin. Kial vi ne dungis ŝin?

PATRINO:  

Ĉu vi frenezas?! Ŝi estas araba!

PATRO:  

Do kio? Li estas nur trijara! Gravas nur, ĉu ŝi estas bona homo, ĉu 
ne?

PATRINO:  

Vi ne komprenas. Vi ja konas bone la situacion! Estas multaj 
konsekvencoj, kiujn vi ne imagas. Ekzemple, kio okazus, se ŝi 
parolus al li arablingve?

PATRO:  

Do kio? Li lernus alian lingvon kaj nur profi tus de tio.

PATRINO:  

Mi ne povas kredi, ke vi vere opinias tion! Estas aliaj sekvoj.

PATRO:  

Mi kredas, ke vi kondutas nur laŭ viaj sentoj. Ne per logiko. Tio 
estas ĉiam la problemo kun virinoj. Vi sekvas ian ajn misteran 
inan senbazan intuicion. Tio kondukas vin al eraraj konkludoj. 

PATRINO:  

Vi komprenas nenion kaj kredas, ke vi scias ĉion!
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PATRO:  

Nu, bone, bone. Ni provu alian direkton. Vi ĉiam diras al mi, ke 
per kvin-minuta konversacio vi povas malkovri la esencon de alia 
homo. Ĉu ne?

PATRINO:  

Jes, tio veras. Tiel mi elektis vin...

PATRO:  

Hmmm... Eble tio ne estas tiel bona ekzemplo... Sed vi povas 
renkontiĝi kun ŝi kaj vidi mem, ĉu ŝi taŭgas aŭ ne. Kion vi opinias?

PATRINO:  

Ne, tio ne funkcios ĉi tie, ĉar ni pensas en malsamaj lingvoj. 
Ekzistas nuancoj, kiujn oni ne povas kompreni tiaokaze. Mi sentas 
min iranta sur necerta grundo, kaj mi ne kutimas senti tiel. Kaj 
mi havas ian malbonan senton, kvazaŭ mi traktis ŝin terure kaj 
maljuste. Sed ŝi akceptis tion tiel bone, kvazaŭ mi estus senkulpa… 
Tiel afable de ŝia fl anko! Sed kion mi povus fari? Ŝi parolis sen ia 
ajn akĉento… Ĉio okazis surprize. Mi ne estis preta. Mi sentis min 
vere timigita de ŝi, kvazaŭ ŝi minacus min. Kaj mi eĉ diris tion 
rekte al ŝi! Kiom terure!

PATRO (rigardante konstante sian poŝtelefonon, li metas unu manon sur ŝian 
ŝultron, sed samtempe daŭrigas klaki per la dua mano): 

Tio devis esti tre malfacila por vi. Vi nur serĉas vartistinon, kaj 
subite ĉiuj problemoj de Mezoriento estas ĵetitaj sur viajn ŝultrojn.

PATRINO:  

Jes. Mi ja havas progresemajn opiniojn, kaj mi kredas je 
kunekzistado, kaj mi interesiĝas pri rajtoj de minoritatoj. Vere 
estas tiel. Sed doni mian ununuran fi lon al iu tia – tio estas jam 
alia afero! La situacio ja ne estas simpla. Infanoj vere samas. Sed 
plenkreskuloj malsamas! Mi povas decidi pri mi mem, sed ne pri 
mia infano. Mi povas preni riskojn sur min, sed mi ne rajtas preni 
riskojn sur lin. La tuta afero estigis en mi malkomfortan, pezan 
senton, kvazaŭ dum mia tuta vivo mi kredas je io, sed kiam venas 
ŝanco agi laŭ tio, mi tute fi askas. Kaj ĉio, kion mi scias, ne diras al 
mi, kion fari, kaj ne helpas min decidi.
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PATRO:  

Tiam la antaŭjuĝoj faras la decidojn...

PATRINO  (nekredeme): 

Ĉu vi vere dungus ŝin?

PATRO (reprenas sian manon de ŝi): 

Mi elektus ŝin, se ŝi taŭgus. Mi iam havis araban instruistinon 
pri la angla, kaj ŝi estis bona instruistino. Sed se malfacilas por 
vi decidi, eble ni povas renkontiĝi kun ŝi kune? Kion vi opinias?

PATRINO  (rigardante lin la unuan fojon): 

Ĉu vi vere opinias tion? Eble mi telefonu al ŝi kaj invitu ŝin al 
intervjuo...

(La patro kaj la patrino eliras maldekstren. La patrino revenas, portante 
malgrandan tapiŝon kaj buntajn lignajn briketojn. Ŝi eliras denove kaj 
revenante alportas sian junan fi lon. Li komencas ludi kun la briketoj sur la 
tapiŝo. Oni frapas al la pordo dekstre. La patrino malfermas la pordon. Suhad 
envenas. Ili ambaŭ staras vid-al-vide, ne sciante, kion diri kaj kion fari.)

SUHAD:  

Ankaŭ mi timis, do mi alportis korpogardiston. (Ŝi turniĝas, kaj 
malantaŭ ŝi aperas infano brakumanta timete ŝian kruron. Ŝi aldonas 
fi ere.) Jen mia fi lo, Basem!

PATRINO (ridetas al la infano, kaj moviĝante fl anken ŝi fi ngromontras al sia 
fi lo): 

Ĉu vi volas ludi kun Ofek? 

(La infano kuras al la tapiŝo kaj komencas ludi kun la alia infano. Ambaŭ 
virinoj sidiĝas sur la seĝojn. Senvorte la patrino verŝas kafon al Suhad kaj 
poste al si mem. Ili ambaŭ trinketas.)

PATRINO  (ridetas timeme): 

Mi... mi tre bedaŭras pri kio okazis... Vi scias ... La situacio...

SUHAD:  

Jes, la situacio, la situacio.

PATRINO:  

Oni neniam scias, kio estas sekura kaj kio ne... Estas nenormala 
situacio... Kiel oni povas vivi tiel?
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SUHAD:  

Jes. Mi rakontu al vi ion, kio okazis al mi antaŭ nelonge. Mi prenis 
la buson ĉi tie en la urbo. Mi sidis ĉe la fenestro, kaj apud mi sidiĝis 
bela junulino, portanta kapkovrilon. Fronte de ni sidis patrino kaj 
fi lo - en tiu buso oni sidas vid-al-vide - ŝi surhavis ruĝan robon 
kaj la infano estis blondulo. Dum la vojaĝo la knabino apud mi, 
kiun mi ne konis, demandis min arablingve ion pri la haltejoj en 
la regiono. Mi respondis arabe. Ŝi ridetis kaj dankis min, kaj post 
kelkaj minutoj ŝi elbusiĝis.

La knabo sur la benko kontraŭe de mi rigardis min. Bela knabo 
kun amikema rideto. Mi ridetis reen, kaj tiam li ekkuraĝis kaj 
demandis: “Ĉu ankaŭ vi estas araba?” Mi respondis kun rideto: 
“Jes”. Ekregis tuta silento en la buso. Li rigardis al la fenestro kun 
serioza mieno. Tiam li rigardis reen al mi, tiutempe liaj okuloj estis 
konfuzitaj, perditaj kaj timemaj, kaj li demandis: “Ĉu vi havas 
tranĉilon?”

Kiam lia patrino riproĉis lin pro lia demando, io igis min respondi 
senhezite: “Ne, mi ne havas tranĉilon. Sed mi havas ion alian por 
doni al vi.” La okuloj de la infano larĝiĝis. “Kion?” li demandis. 
“Brakumon”, mi respondis.

Tiam la knabeto malsupreniris rapide el sia sidloko, venis al mi kaj 
brakumis min forte. Mi neniam forgesos la manetojn interplektitajn 
malantaŭ mia kolo. Mi neniam forgesos, ke la knabeto, kiu antaŭ 
nur unu momento pensis, ke mi havas tranĉilon, forlasis sian 
patrinon, kurante al la araba vojaĝanto kun infana naiveco, kaj 
sinkis en ŝiajn brakojn – miajn brakojn. Mi neniam forgesos la 
larmojn, kiuj fl uis el la okuloj de lia patrino, kiam ŝi diris al mi: 
“Mi bedaŭras”. “Vi ne kulpas,” mi diris mallaŭte.

PATRINO: 

Mi bedaŭras... (Ili ambaŭ rigardas unu la alian kaj ekridegis.) Sufi ĉas 
bedaŭri. Rigardu la infanojn. Rigardu, kiel ili ludas kune. Ni devas 
lerni lecionon de ili. Kiel ili interparolas? Mia fi lo ne scipovas la 
araban…

SUHAD:  

Eble la lingvo de la infanoj ĉie estas internacia…
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PATRINO:  

Jes, verŝajne. Suhad, diru al mi ion pri vi.

(Ili daŭrigas paroli kaj babili, sed iliaj voĉoj ŝanĝiĝas kaj fariĝas rapidmovaj. 
Ankaŭ la movoj de iliaj manoj, la trinkado ktp akceliĝas. La infanoj respektive 
akcelas sian ludadon kaj fi nas konstrui turon de briketoj. Poste ĉiuj revenas 
al normala ritmo.)

PATRINO (al la infanoj): 

Kia alta turo!

SUHAD:  

Pli alta ol vi! Ĝi preskaŭ tuŝas la ĉielon!

PATRINO:  

Do mirakloj realiĝas foje... Vi konstruis la Babelturon!

(Ambaŭ infanoj stariĝas fi ere apud la turo, provante montri, ke ili estas pli 
altaj ol ĝi.)

PATRINO:  

Nu, do ĉio estas aranĝita. Sed... se mi povus demandi, kiun 
lingvon vi parolos kun li?

SUHAD:  

Kiun vi volas, hebrean aŭ araban. Kiun vi preferas?

PATRINO:  

Mi ne scias... Kiun lingvon vi parolas hejme?

SUHAD:  

La araban, sed ofte kun vortoj el la hebrea.

PATRINO:  

Ĉu vere? Kiuj vortoj, ekzemple?

SUHAD:  

Estas multaj. Ekzemple – “en ordo”. Tiu hebrea vorto estas 
akceptita en la araba.

PATRINO:  

Jes, ankaŭ en la hebrea ekzistas multaj arabaj vortoj... Bone, do 
parolu, kiel vi kutimas. Tio estas la plej simpla solvo. Kaj ankaŭ 
la plej ĝusta.
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(Suhad kaj ŝia fi lo eliras dekstren. La virinoj brakumas unu la alian. La 
infanoj svingas siajn manetojn unu al la alia. La patrino gvidas sian fi lon el 
la scenejo maldekstren kaj revenas kun sia edzo. Ili ambaŭ brosas la dentojn 
per imagaj brosoj antaŭ imaga spegulo direktita al la spektantaro.)

PATRINO: 

Ne forgesu pagi la kontojn morgaŭ. Kaj ne forgesu aĉeti legomojn 
survoje hejmen el la laboro. Kaj io alia. Mi trovis vartistinon.

PATRO:  

Do mirakloj vere okazas en la reala vivo, ĉu ne? Mi ja sciis, ke 
vi trovos solvon fi nfi ne. Vi ĉiufoje kreas tumulton pro nenio. Vi 
do vidas, ke mi estis prava kiel kutime, kaj vi maltrankviliĝis 
sennecese.

PATRINO:  

Ĉi-okaze vi eraris. Mi opinias, ke temas pri miraklo ĉi tie. La nova 
vartistino, Suhad, eklaboros venontsemajne.

PATRO: (sufokiĝanta) 

Kiu? Ŝi? Ĉu vi certas? Post ĉio, kion vi diris? Kiel vi povas decidi 
pri tia grava afero sole? Kial vi ne konsultis min? Kaj decidi eĉ sen 
intervjui ŝin? Mi mem volas vidi ŝin! Jes ja - mi insistas pri tio!

PATRINO (trankvile): 

Ne necesas. Mi jam renkontiĝis kun ŝi.

PATRO:  

Mi ne kredas! Ĉu vi vere renkontiĝis kun ŝi? Ĉu vi ne timis?

PATRINO:  

Timis? De kio oni devas timi? Pri kio vi parolas? Ŝi alvenis kaj 
alportis sian infanon, kaj ni interparolis.

PATRO: (post paŭzo) 

Nu bone...

PATRO: (post pripensado kaj pensmienoj al la spegulo) 

Kaj kio pri ĉiuj problemoj kaj sekvoj kaj konsekvencoj? Kaj kio pri 
lingva barilo, kiu preventas ajnan eblecon vere koni unu la alian?
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PATRINO: 

Vi nur komplikas ĉion. Homoj estas la samaj, kaj la araboj diras 
“en ordo”. Ne necesas kompliki simplajn aferojn.

PATRO (admire): 

Vi estas tre kuraĝa! Se ĉiuj estus kiel vi, la mondo fariĝus pli bona 
loko…

(Ŝi fi nas brosi la dentojn kaj iras al la dekstra fl anko de la scenejo. Ŝia 
edzo eliras maldekstren. Ŝi iras tien kaj reen. Kelkfoje ŝi haltas, prenas la 
poŝtelefonon, sed denove pluiras. Fine ŝi elpoŝigas la telefonon, klavas sur ĝi 
kaj ekparolas mallaŭte.)

PATRINO:  

Suhad? Bonan nokton. Mi scias, ke jam malfruas. Sed mi volas 
ĝisdatigi vin. Estas ŝanĝo... Mia bopatrino volontulis prizorgi  
mian infanon… Do nun mi ne bezonas vartistinon… Jes… Sed, ĉu 
ni povas teni kontakton? Eble renkontiĝi en ia parko? La infanoj 
povos ludi kune… Kion vi diras? Bonege! Jes… Jes… Bonan 
nokton! Ĝis!

(Ŝia mano, kiu tenas la telefonon, falas malsupren. Ŝi daŭrigas stari sen move 
surloke, kunpremante siajn lipojn. Ĉiuj aliĝas al ŝi kaj riverencas ambaŭ-
fl anke de la turo manenmane.)
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Raffaele del Re

Teleskopoj ne sufi ĉas  

ROLOJ:

• Alberto, sciencisto (viro, mezaĝa, kun okulvitroj kaj miskombita 
hararo)

• Krezo, frato de Alberto, entreprenisto (viro, mezaĝa, kun eleganta 
jako kaj kravato)

• Morgana, fi lino de Alberto (virino, juna, delikata, surmetanta 
longan noktorobon kun fl oroj)

• Nuro, fratino de Morgana (malpli delikata kaj pli juna ol Morgana, 
eble dekkvar- aŭ deksesjara)

• Drakuleto, vampiro (viro, juna, kun nigra robo longa ĝis la piedoj, 
nigra cilindra ĉapelo, nigraj ŝuoj kaj longaj vampiraj kaninoj)

• Orlando, koramiko de Morgana (viro, juna, kaŝita de bufaspekta 
robo)

SCENEJO:

Ĉambro, komence plejparte malluma. Lumo estas nur sur skribotablo plena 
je malordaj paperoj, lokata antaŭe, dekstre. Apud ĝi estas seĝo. La fono 
enhavas, iom maldekstre, fenestron fermitan, tra kiu videblas brila plenluno. 
Tute maldekstre aŭ tute dekstre estas pordo. Meze de la ĉambro, maldekstre, 
estas tri foteloj kaj ronda tableto. Ie apud la limoj de la ĉambro estas teleskopo.

Komence nur Alberto estas en la scenejo. Li sidas ĉe la skribotablo, skribas 
fervore kaj de tempo al tempo levas la okulojn, fl ustrante mallaŭte parolojn 
neaŭdeblajn. Post paro da minutoj li stariĝas; la tuta ĉambro iĝas luma.

ALBERTO (paŝas mallonge tien kaj reen, poste haltas meze de la ĉambro kaj 
turniĝas al la spektantaro kun malgaja mieno): 

Denove! 

(Li ankoraŭ paŝas kaj denove haltas.) Denove vi! Denove vi! Ĉu vi 
kredas, ke vi povas tiel trompi min? Mi bone scias la veron. La 
veron!! Mi bone scias, ke vi tute ne ekzistas, ke vi estas nur iluzio 
naskita de mia ekscitita menso.
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Jes, ekscitita, ĉar morgaŭ estos por mi grava tago, morgaŭ fi nfi ne, 
post tro da maljustaj rifuzoj, ekos mia kurso ĉe fama universitato, 
morgaŭ okazos mia enkonduka prelego en la nobela halo de la 
universitato. Kaj vi...!

(Li paŭzetas kaj pli kviete elspiras.) Nu, kvankam kontraŭvole, 
mi devas konfesi, ke mi ŝatas tiun iluzion. Mi ŝatas, kiam iu 
– eĉ iu neekzistanta – aŭskultas min, miregas mian geniecon, 
aplaŭdas min. Ĉar vi aplaŭdos min, ĉu ne? Mi nun rediros al vi la 
enkondukan prelegon, kiun mi ĵus fi npreparis. Kaj vi aŭdigos al 
mi vian admiran aprobon! Vian aplaŭdegon! Ne kiel miaj fi linoj, 
kiuj taksas miajn prelegojn tedaj.

Jen, do... 

(La pordo en la fono malfermiĝas grincante. La viro eksaltas, turnante sin 
rapide. Eniras Morgana, portanta pleton kun tekruĉo kaj taso.)

ALBERTO: 

Morgana! Kiom da fojoj mi petis, ke vi ne ĝenu mian laboron! Vi 
rompas mian sinkoncentradon!

MORGANA: 

Ho, paĉjo! Teon mi alportis al vi! Sinkoncentrado malfacilas, meze 
de la nokto, sen teo!

ALBERTO: 

Diable! Teo! Teo tute ne interesas min! Jen, metu ĝin tien! (Li 
montras la rondan tableton. Morgana demetas la pleton kaj atendas.)

ALBERTO (al la publiko). 

Jen, mi komencis klarigi al vi, ho spektantoj de mia fantazio! 
Scienco estas neerarema gvidado. Sen scienco, kie ni estus 
nuntempe? Homoj ordinaraj kredas tiom da stultaĵoj! Homoj 
ordinaraj ne uzas sciencajn metodojn.

(Porda sonorilo sonoras malantaŭ la fono. Alberto paŭzas momente, 
poste daŭrigas paroli.)

ALBERTO: 

Mi analizas la okazaĵojn per rigoraj kriterioj. Mi fi das nur miajn 
ilojn. Teleskopojn, ekzemple. Mi ne permesas, ke la emocioj 
elvojigu min. Mi...



114

MORGANA (tirante lian manikon). 

Paĉjo, ho, paĉjo. Ĉu vi ne aŭdis tiun sonon?

ALBERTO: 

Kiun sonon? Morgana, mi laboras pri mia morgaŭa prelego.

MORGANA: 

Mi ektimas! (La sonorilo resonoras plurfoje.) Mi timas! Vi iru 
malfermi! 

ALBERTO: 

Stultaĵoj! (Li foriras tra la fona pordo, skuante la kapon.)

MORGANA (al la publiko). 

Paĉjo asertas, ke vi ne ekzistas. Domaĝe! Mi ŝatus vin, se vi 
ekzistus. Ŝajne, neniu sciencisto malkovris vin. Paĉjo mem (ŝi 
alproksimiĝas al la teleskopo) per tiu ilo ofte rigardis Aldebaranon 
kaj multajn stelojn, sed vin neniam trafi s.

Ho! Mi bedaŭras, ke vi ne ekzistas. Espereble vi almenaŭ ne estas 
danĝeraj.

(Ŝi pripensas mallonge.) Nu, tio estus malagrabla. Vi estas ĝentilaj, 
ĉu ne? Kial vi ne respondas? Ĉu mi devas timi vin? Vi, vi nepre 
klarigu al mi, ĉu vi estas danĝeraj. Nepre!

(Eniras Nuro).

NURO: 

Hola, fratino, kiel vi fartas? Ĉiam sonĝante, ĉu ne?

MORGANA: 

Ho, Nuro! Silentu! Ĉu vi ne vidas tiujn danĝerajn, neekzistantajn 
aĵojn?

NURO: 

Se ili ne ekzistas, ili ne estas danĝeraj.

MORGANA: 

Mi petis, mi postulis, ke ili konfi rmu sian maldanĝerecon. Ili ne 
konfi rmis, Nuro! Ni estu prudentaj!
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NURO: 

Ĉiam prudentaj ni estas.

(Subite sonoras fortaj frapoj sur la vitro de la fenestro. Morgana kaj Nuro 
nenian timon vidigas, sed rigardas unu la alian scivoleme.)

MORGANA: 

Nuro, malfermu!

NURO (al la publiko): 

Prudentaj, ĉu ne? (Ŝi iras al la fenestro.) Mi alvenas!

(Ŝi malfermas la fenestron. Eniras Drakuleto, la vampiro, kiu tute ne 
rigardas Nuron, sed nur Morgana-n.)

DRAKULETO: 

Ŭaaa! Aaarg! Huuuu! (Nuro refermas la fenestron malantaŭ la 
vampiro. Morgana rigardas lin scivoleme, trankvile.)

DRAKULETO (denove): 

Ŭaaa! Aaarg! Huuuu! (Li klopodas timigi Morgana-n, sen rezulto.) Mi 
estas vampiro! Terura vampiro!

MORGANA (langvore): 

Ho! Terura vampiro! Vi ne scias, kiom ofte mi aŭdis pri vampiroj! 
Mi ĝojas, ke mi ekkonas unu el ili! Kia ŝanco! Bedaŭrinde paĉjo 
asertas, ke vampiroj ne ekzistas.

DRAKULETO:  

Ŭaaa! Aaarg! Huuuu! (Li denove klopodas timigi Morgana-n, 
aldonante strangajn gestojn.)

MORGANA (nun per praktikema voĉo): 

Ho, mi preskaŭ forgesis! Vi maldormas la tutan nokton, ĉu ne? Vi 
bezonas iom da teo. Ĉi tie ĝi estas. (Montras la tableton.) Paĉjo ne 
volis ĝin.

DRAKULETO: 

Mi ne trinkas teon. Mi trinkas sangon. Ŭaaa! Aaarg! Huuuu! 

NURO (al la publiko): 

Tiu junulo havas strangajn emojn...
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DRAKULETO (ekvidante la spektantojn): 

Kiuj estas tiuj?

NURO: 

Verdire, ni ne scias. Uloj. Ombroj. Sonĝoj, eble.

MORGANA: 

Paĉjo klarigis, ke ili ne ekzistas.

DRAKULETO (pli trankvile): 

Nu, bone. Se ili ne ekzistas, do... Verdire, tiu teo bonodoras.

MORGANA (montrante unu el la foteloj): 

Sidiĝu, mi petas. Mi prenos duan tason, tiel ke ni babilu afable.

DRAKULETO: 

Ne, ne! Ne taŭgas, ke mi babilu kun vi. Mi mordu vin, kiel ĉiuj 
vampiroj ĉiujn junulinojn. Ŭaaa! Aaarg! Huuuu!

MORGANA: 

Ĉu tio ne estos tamen iom malkonvena?

NURO: 

Kaj ege malsaĝa, Morgana!

DRAKULETO: 

Eĉ la plej nobelaj princinoj estis morditaj de vampiroj.

MORGANA: 

Vi ne scias, kian emocion mi spertos! Vampirmordo! Kiel nobelaj 
princinoj! Imagu, kiom forte miaj amikinoj envios min! Vera 
vampirmordo fare de vera vampiro! Nun mi alportos al vi ankaŭ 
kuketojn, necesas konduti ĝentile rilate al vi. (Ŝi foriras tra la fona 
pordo. Samtempe eniras Alberto kaj Krezo. Drakuleto eksidas sur fotelo 
kaj silentas.)

ALBERTO (starante meze de la ĉambro, al sia frato): 

Ho! Krezo, neniu kapablas kalkuli, kiel mi.

KREZO: 

Kaj mi, Alberto, mi ĵus rekalkulis miajn havaĵojn.
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ALBERTO: 

Laŭ miaj kalkuloj, la diametron de la stelo Aldebarano oni 
subtaksis je 5%.

KREZO: 

Laŭ miaj kalkuloj, la akciojn de la kompanio Aldebarano AK oni 
subtaksis je 5%.

NURO (al la publiko): 

Ve, homoj! Kiam mia patro kaj mia onklo parolas pri kalkuloj, 
indas foriri. Nu, foriru, foriru. (Ŝi invitas mane la publikon foriri.) 
Bone, restu, se vi ŝatas. Mi foriros. (Ŝi foriras tra la fona pordo.)

KREZO (ekvidinte la spektantojn): 

Kiuj estas tiuj? 

ALBERTO: 

Jen, Krezo, mi ĵus ellaboris teorion pri tio. Iu magneta perturbo, 
verŝajne kaŭzita de apudaj magmaj masoj, konfuzas la okulajn 
nervojn, tiel ke ekestas daŭraj halucinoj.

KREZO: 

Nenion mi komprenis.

ALBERTO: 

Mallonge, ili ne ekzistas.

KREZO: 

Nu, bone! Tamen, Alberto... Ĉu ili havas marĝenan utilon?

ALBERTO: 

Kion?

KREZO: 

Mi demandis, ĉu eblas ekspluati ilian aperon, ĉu oni povas estigi 
profi ton el ili.

ALBERTO: 

Ĉu profi ton? 

KREZO: 

Jes ja, profi ton! Mi jam ekhavas ideon. Se mi fondus asekur-
kompanion kontraŭ tiaj aperoj... Necesas tamen, ke oni certiĝu pri 
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ilia malofteco. Poste taŭgas, ke oni disvastigu hororajn onidirojn 
pri ili. Tio helpos la profi tojn. (Li pensas mallonge.) Do, aŭskultu 
mian ideon. Oni kredigos, ke tiuj estaĵoj mordas virinojn ĉe la kolo.

DRAKULETO (subite ekstarante kaj alproksimiĝante al Krezo): 

Sinjoro! Tio nomiĝas mallojala konkurenco. Nur vampiroj rajtas 
mordi inojn ĉe la kolo.

ALBERTO (rigardante lin kun malŝato): 

Kiu estas vi? 

DRAKULETO: 

Vampiro.

ALBERTO: 

Mi pravis do. Mi divenis pro la dentoj. Vampiroj ne ekzistas. 

DRAKULETO: 

Sinjoro!

KREZO: 

Vampiroj ne aĉetas. Ili nenian rajton havas. 

DRAKULETO: 

Sinjoro!

ALBERTO (alproksimiĝas al la vampiro kaj puŝas lin kvazaŭ ne vidante lin): 

He! Tiuj vampiroj aspektas malmolaj. Kiom trompemaj estas niaj 
sentumoj. (Li premas piedon de la vampiro, kiu ekkrias kaj eksaltas.)

DRAKULETO: 

Ve! Ve! Rigardu do, kien vi metas la piedojn, sinjoro!

KREZO: 

Kiom enuaj estas tiuj malriĉuloj! Ili ne aĉetas miajn varojn kaj eĉ 
arogas plendi! (Li premas la alian piedon de la vampiro.)

DRAKULETO (denove saltante pro la doloro): 

Ve! Ve! Ve!

(Eniras Morgana kun unu taso kaj skatolo de kukoj enmane. Nuro sekvas ŝin 
kaj tuj sidiĝas sur la planko.)
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MORGANA (demetante la tason kaj la skatolon sur la rondan tableton): 

Ho, sinjoro Vampiro! Kio okazis? Ĉu mia patro kaj mia onklo ne 
estis ĝentilaj?

DRAKULETO: 

Diable! Ĉu gentilaj! Via patro...

MORGANA: 

Nu, ne parolu malbone pri mia patro. Paĉjo estas tiom milda!

DRAKULETO: 

Milda!

MORGANA: 

Kaj tiel bonkora!

DRAKULETO: 

Bonkora! Li diris, ke mi ne ekzistas.

MORGANA: 

Verdire, dolorigas ankaŭ min, ke vi ne ekzistas. Sed vi devas 
rezigni. Post sufi ĉe da tempo, vi alkutimiĝos al la neekzisto.

DRAKULETO: 

Mi, mi... (Dum Drakuleto serĉas taŭgajn vortojn, Alberto, Krezo kaj 
Morgana sidiĝas en la tri foteloj. Drakuleto, pli malrapida, restas sen 
fotelo. Li rigardas ĉirkaŭen kaj celas la skribotablon, kvazaŭ sidiĝonta 
sur ĝi.)

ALBERTO: 

Ne, ne, mi petas, tie ne sidu! Estas miaj paperoj!

(Drakuleto alproksimiĝas al la seĝo ĉe la skribotablo.)

ALBERTO (severe): 

Mi petis, ke vi ne alproksimiĝu tiun tablon!

DRAKULETO: 

Kie do mi sidos?

KREZO (severe): 

Sur la planko! (Drakuleto obeas.)
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ALBERTO (al Krezo): 

Li ne ekzistas, do, li certe ne malkomfortos.

KREZO: 

Li ne aĉetas, do li ne rajtas postuli komforton.

MORGANA: 

Ho, paĉjo, li tamen aspektas tiel tenera! Mi bedaŭras, ke li sidas 
sur la planko. Sed, ĉar vi asertas, ke li ne ekzistas...

NURO (al la publiko): 

Mi sidas sur la planko jam delonge. Kaj neniu bedaŭras. Eble 
ankaŭ mi ne ekzistas.

MORGANA (al sia patro): 

Ĉu li havas almenaŭ nomon, malgraŭ sia neekzisto?

DRAKULETO: 

Sendube mi havas nomon! Mi nomiĝas Drakuleto! 

MORGANA: 

Ho, Drakuleto, kia dolĉa nomo! Infana nomo! 

DRAKULETO: 

Ŭaaa! Aaarg! Huuuu!

KREZO (al Alberto): 

Mi aŭdis ternojn.

DRAKULETO: 

Ne ternojn! Vampirajn blekojn, terurantajn junajn virinojn.

MORGANA: 

Ĉu vere? Ĉu indas, ke mi klopodu iĝi terurita? Ho, kian emocion 
mi spertas nun! Mi dankegas vin, kara Drakuleto.

ALBERTO: 

Ni estu raciaj, Morgana! Vampiroj ne ekzistas. Kaj morgaŭ mi 
havos gravan prelegon.

NURO: 

Paĉjo, mi estas racia. (Alberto rigardas ŝin, sed ne komentas.)
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MORGANA: 

Ho, Nuro! (Ŝi rigardas malgaje la teon). Tiu teo iĝis malvarma. Mi 
repretigos ĝin.

KREZO (sen atento al Morgana): 

Pri kio estos via prelego, Alberto? 

ALBERTO: 

Pri scienco. Pri sciencaj certoj. Scienco spertas kaj komprenas.

KREZO: 

Tion tamen diris sciencistoj jam antaŭ jarcentoj, ĉu ne?

ALBERTO: 

Scienco estas ĉiamdaŭra.

KREZO: 

Tamen, vi scias... Mi estas via frato, do oportunas, ke mi parolu 
libere. Mi lernis, ke merkato bezonas ŝanĝojn. Oni ne povas ĉiam 
vendi la saman vararon. Estas pli utile ofte ŝanĝi, por instigi 
homojn al aĉetado.

ALBERTO: 

Scienco ne ŝanĝiĝas. Nur kreskas. Eble pliboniĝas, korektas 
erarojn. Sed ne ŝanĝiĝas.

KREZO: 

Alberto, tio estas grava eraro. Ekzemple: kial aserti ĉiam, ke 
gravitforto altiras aĵojn? Morgaŭ vi povas anonci, ke gravitforto 
nun repelas aĵojn. Vi vendos tre bone librojn pri la novaĵo.

MORGANA (antaŭ ia ajn respondo de la patro): 

Ho, paĉjo, onklo! Vi babilas ĉiam pri la samaj temoj! Mi tuj alportos 
novan varman teon kaj tasojn por ĉiuj! (Ŝi stariĝas kaj prenas la 
pleton kun tekruĉo kaj tasoj.)

KREZO: 

Se ĝi estas senpaga, mi trinkos ĝin volonte.

ALBERTO: 

Mi trinkos kun vi. Vi estas mia frato, mi ne povas lasi vin trinki 
sola.



122

DRAKULETO: 

Tason ankaŭ por mi, mi petas! 

MORGANA (apudas lin kaj karesas lian hararon kvazaŭ li estas infano): 

Jes, Drakuleto, mi ne forgesis vin. Domaĝe, ke vi ne ekzistas! Mi 
tiel ŝatus ekkoni realan vampiron!

(Drakuleto klopodas respondi, sed nur muĝas. )

MORGANA (al Nuro):

Helpu min, Nuro!

NURO (al la publiko): 

Jen, min ŝi ne demandis, ĉu mi volas teon. Nur ordonis ŝi, ke mi 
helpu ŝin.

(Morgana kaj Nuro foriras. Drakuleto atingas la liberan fotelon kaj sidiĝas 
sur ĝi.)

KREZO: 

Pripensu mian konsilon, Alberto. Vi devas enkonduki ŝanĝojn 
en scienco. Ne atendu spertaĵojn kaj malkovrojn: simple ŝanĝu! 
Anoncu, ke gravitforto ekde hodiaŭ repelas aĵojn! Vi iĝos riĉa.

ALBERTO: 

Nu, Krezo, mi ne povas agi tiel. Scienco baziĝas sur rigora esploro 
de la okazaĵoj. Oni ne rajtas paroli senbaze.

KREZO: 

Alberto, ne estu stulta! Se mi skribus libron asertantan, ke 
gravitforto repelas aĵojn, neniu zorgus pri mi. Mi ne estas 
sciencisto. Sed vi! Vi ja estas sciencisto, eĉ preleganta en fama 
universitato. Se vi asertus...

ALBERTO: 

Mi ne povas aserti tion!

KREZO: 

Vi ja povas. Nur provu. Homoj estas scivolemaj. Ili aĉetos vian 
libron nur por malkovri, kiel vi argumentas tian novaĵon. Vi iĝos 
riĉa tre, tre rapide.
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ALBERTO: 

La vero estas alio.

KREZO: 

Ĉu vero gravas? Mono gravas, frato mia, mono! Tamen, se vi ŝatas, 
post iom da tempo vi skribos duan libron, asertantan, ke novaj 
spertoj rivelis eraron en la unua – eble pro difekto en la komputila 
programo, kiun vi uzis. Kaj vi, humila kiel nur granda sciencisto, 
eĉ pardonpetos pro eraroj ne viaj, sed de la programisto. Homoj 
admiros vian sintenon, kaj vi vendos bonege ankaŭ la duan libron.

ALBERTO: 

Krezo, scienco ne permesas, ke mi skribu tiajn mensogojn!

KREZO: 

Do, scienco ne celas riĉon!

ALBERTO: 

Vi pravas. Scienco celas veron kaj konon, ne riĉon.

KREZO (skuas la kapon senvorte).

ALBERTO: 

Mi pasis tiom da horoj esplorante la ĉielon per teleskopoj! Ĉu mi 
gajnis monon? Ne monon, sed konon. Espereble famon. Sed ne 
monon.

KREZO: 

Kaj kion vi diras pri tiu amaso da silentaj spektantoj? Pri tiu 
babilema vampiro? Mi povos ĝoji, se ili estigos profi tojn; ne 
gravas, se la vero estas, ke ili tute ne ekzistas. Sed vi? Kiel vi povos 
ĝoji?

ALBERTO: 

Ve! frato mia! Pri tio vi pravas! Se ili almenaŭ ekzistus, ili 
kontribuus al mia famo! Tamen mi devas kontentiĝi per iluzio. 
Bedaŭrinde! Oni bezonas pli sincerajn ilojn ol niaj trompemaj 
sentumoj. Kiel mia teleskopo!

(Li fl aresploras.) Eĉ mia nazo ĉi-vespere trompas min... Ĉu eble 
ankaŭ la via trompas vin per la odoro de boligitaj fazeoloj?
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KREZO (ankaŭ li fl aresplorante). 

Verdire jes. Vi pravas! 

(Eniras Morgana, puŝante ĉareton kun supujo, supbovloj, tekruĉo kaj tasoj. 
Ŝin sekvas Nuro kun aro da buŝtukoj.)

MORGANA (al Drakuleto): 

Mi supozas, ke vi malsatas. La tutan nokton promenante! Mi 
alportis supon kun fazeoloj kaj pastaĵoj.

DRAKULETO: 

Mi ne volas supon kun fazeoloj. Mi volas teon!

MORGANA: 

Ne, ne kapricu! Unue vi petas sangon! Poste teon! Kaj ne supon! 
Supo kun fazeoloj estas bonega. 

DRAKULETO (prenante kontraŭvole la supbovlon): 

Virinoj! Kiel eblas malakcepti? Mi sendus al la diablo tiun stultan 
profesoron, sed tiun delikatan junulinon mi ne povas...

MORGANA: 

Ho, kion vi diras nun? Ĉu vi scias, ke, se vi ne havus tiun malbelan 
difekton, la neekziston, mi povus eĉ ekami vin?

DRAKULETO: 

Vampiroj celas sangon, ne amon.

MORGANA: 

Nu, ĉu ankaŭ vi havas manion? Kial vi malŝparas vian tempon en 
tia maniero?

DRAKULETO (montrante Alberton kaj Krezon):

Do, kial tiuj du homoj malŝparas sian tempon en tia maniero?

KREZO (ne aŭdinte): 

Nu, kial tiuj du homoj (montras Morgana-n kaj Drakuleton) 
malŝparas sian tempon en tia maniero?

ALBERTO: 

Vi pravas, kara frato! Kiam mi rimarkigis mian fi linon, ke estas 
multe pli amuze solvi kelkajn ekvaciojn de kvantuma fi ziko ol 
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televidi faman fi lmon, ŝi respondis nenion. Kompreneble, ŝi ne 
povis trovi taŭgan respondon.

KREZO: 

Ho, kara frato, kiom vi pravas! Indas utiligi la tempon en 
kalkulado! Kalkuli la profi tojn! la havaĵojn! Ĉu vi memoras tiun 
junulinon, kiu iam vizitadis min? Ŝi postulis, ke almenaŭ sabate 
vespere ni iru kune en la kinejon, anstataŭ resti hejme kalkuli la 
profi tojn! Kia frenezo! Mi neniam bedaŭris, ke mi ne plu vidas ŝin.

NURO (al la publiko): 

Nun ŝi estas feliĉa kun edzo kaj gefi loj kaj neniam bedaŭris, ke ŝi 
ne plu vidas lin.

MORGANA (al Alberto): 

Paĉjo, mi ekpensis, ke ankaŭ vi ne vespermanĝis. Vi tro laboras! 
Mi preparis ion por vi.

ALBERTO: 

Verdire, tiu supo havas bonegan odoron.

KREZO: 

Ankaŭ mi prenos ĝin. Kondiĉe, ke ĝi estas senpaga.

(Morgana plenigas du bovlojn per supo kaj metas ilin sur la rondan 
tableton.)

DRAKULETO (laŭte): 

Vi devas atenti min! Mi ne manĝos tiun supon! Mi estas Drakuleto, 
vampiro teruranta junulinojn. Mi trinkas teon... pardonu! sangon. 
Vi ĉiuj timu min!

KREZO (trankvile): 

Vi devas trovi pli bonan reklamiston. Kia nomo estas Drakuleto? 
Ridinda nomo, ne timenda. Kial vi ne elektis alian pli allogan?

ALBERTO: 

Forgesu lin, Krezo. Li ne ekzistas.

KREZO: 

Li neniam famiĝos.
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ALBERTO: 

Mi devas konfesi al vi, Krezo, ke mi ne nur celis veron. Mi ĉiam 
emis iĝi fama.

KREZO: 

Famo alportas riĉon.

ALBERTO: 

Imagu: atingi Nobel-premion!

KREZO: 

Kiom da mono! 

ALBERTO: 

Ĉiuj sciencaj libroj mencios mian nomon! 

KREZO: 

Utila reklamo!

ALBERTO: 

Oni agnoskos min kiel la plej grandan spertulon pri la diametro 
de Aldebarano kaj de aliaj steloj!

KREZO: 

Mi ne certas, ke...

ALBERTO: 

Mi pruvos la neekziston de teatroj.

KREZO: 

Ne, ne, bonvolu! Teatroj alportas monon! 

ALBERTO: 

Kaj de kinejoj. 

KREZO (dolorite): 

Miaj kinejoj! 

ALBERTO (ekstarante): 

Tion mi ĉefe amas pri scienco. La vojon al vero, jes, sed ankaŭ la 
vojon al famo! (Li residiĝas.)
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KREZO: 

Alberto, aŭskultu min, riĉuloj sen famo tre bone fartas; famuloj 
sen riĉo, kutime ne. Pli saĝas ami la vojon al riĉo.

DRAKULETO: 

La vojon al vero! La vojon al famo! La vojon al riĉo! Mi nur serĉis 
junulinojn mordindajn. Mi eraris pri ĉio!

MORGANA: 

Paĉjo, onklo! Ĉu do vi ne gustumos mian supon? Kaj vi, Drakuleto, 
ĉu vi estos tiel malĝentila kun mi?

DRAKULETO: 

Nu! Mi gustumos ĝin nur por kontentigi vin.

ALBERTO: 

Tamen, fi lino kara, ni bezonas kulerojn.

(Morgana donas kulerojn al ĉiuj, kaj ĉiuj gustumas iom da supo.)

ALBERTO: 

Ĝi estas sendube bonodora, Morgana. Ankaŭ bongusta. Sed la 
gusto estas nekutima.

KREZO: 

Mia kapo ŝajnas turbi! Strange! 

DRAKULETO: 

Ho, mia stomako! Mia kapo!

ALBERTO: 

Verdire, mi fartas, kiel post forta likvoro.

(La tri viroj rapide endormiĝas.)

NURO (al Morgana): 

Ĉu vere?

MORGANA: 

Ĉu vere kio?

NURO: 

Ĉu vere vi denove provis ian strangan miksaĵon?
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MORGANA: 

Silentu, fratino. Mi estis devigata. Vi scias kial, ĉu ne? (Ŝi forprenas 
la kaninojn de Drakuleto.) Dentoj de vampiro! (Ŝi prenas la okulvitrojn 
de Alberto:) Okulvitroj de sciencisto! (Ŝi prenas la papermonujon 
de Krezo, forĵetas la monon sur la tablon kaj tenas nur la ledan ujon.) 
Monujo de riĉulo! (Ŝi ĵetas la dentojn, la okulvitrojn kaj la monujon en 
la supon.) Dek vostojn de lacertoj kaj tridek krurojn de skorpioj mi 
jam enmetis; eble pro tio ĝi estis tiel bonodora. (Ŝi miksas.)

(Iu frapas la fonan pordon.)

MORGANA: 

Eniru, eniru! (La pordo malfermiĝas kaj eniras grandega bufo: Orlando.)

MORGANA: 

Ho, amato mia, la magia miksaĵo estas preta.

NURO (al la publiko): 

La amaton ŝi ŝanĝis en bufon... kia amo!

MORGANA (al Nuro): 

Nuro, bonvolu! (Al Orlando:) Ĉio pretas. Post unu minuto vi estos 
denove belega viro!

BUFO-ORLANDO (balbutante): 

Ĉu vi ne ŝanĝos min en muson, ĉi-foje?

MORGANA: 

Ho, ne, amato mia! En muson, ne! Mi relegis la tutan receptaron 
de la Feino Vivjana!

BUFO-ORLANDO (alarmite):

En kion, do?

MORGANA: 

En elefanton, mi certas ke ne. En vesperton, ankaŭ ne. Jen, ni vidu!

BUFO-ORLANDO (paŝas iom malantaŭen): 

Ne! Atendu!

(Morgana ne atendas kaj surŝprucigas lin per kulero plena je supo. Sonoras 
ie, ekster la scenejo, laŭta gongo kaj tuj el la bufa robo eliras bela junulo.)
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MORGANA (etendante la brakojn direkte al li): 

Ho, mia princo kaj mia amato!

ORLANDO: 

Se vi ne ĉesas viajn magiajn eksperimentojn, mi ne plu edzinigos 
vin!

MORGANA: 

Sendube, amato mia, sendube. (Ŝi rigardas kun amplena mieno sian 
amaton.)

NURO (dum Morgana kaj Orlando ne atentas, alproksimiĝas al la supujo kaj 
prenas la kuleron): 

Ĉu vi scias (ŝi parolas al la publiko), ke vi ne estas belaj. Ombroj! 
Mi provos plibeligi vin. (Ŝi plenigas la kuleron per supo kaj ĵetas ĝin 
direkte al la publiko.)

ORLANDO: 

Atentu, Nuro, atentu kun tiu kulero!

NURO: 

Ili iĝos princoj, kiel vi!

ORLANDO (konsternite): 

Nuro! Neniu konas la efi kojn de la supoj de via fratino.

NURO (al Morgana): 

Ĉu vere?

MORGANA: 

Mi legis atente la libron. Sed nur pri bufoj. Mi ne scias pri homoj.

NURO: 

Ĉu ili estas homoj, do? Ne ombroj? (Neniu respondas.)

(Sonoras la nevidebla gongo.)

ORLANDO (rigardas la publikon): 

Ve! Rigardu, kion vi faris, Nuro! Ili ekas ŝanĝi. (Li alportas la 
manojn ĉe la kapon, terurite.) Ili iĝas leonoj! Ne musoj! Ne elefantoj! 
Leonoj! Leonoj!!! (Longa rorado sonoras ĉie).
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NURO (ironie): 

Ĉu leonoj? Ne ombroj de leonoj?

ORLANDO: 

Fuĝu ni!

(Orlando kaj Morgana forkuras tra la fona pordo. Nuro vekas Alberton, 
Krezon kaj Drakuleton.)

KREZO: 

Kio okazis? (Li ekstaras, rigardas en ĉiujn direktojn, tremante montras 
per fi ngro la publikon.) Leonoj! Ĉeestas leonoj!

NURO: 

Onklo, se vi atendas, eble tiuj leonoj estigos profi ton.

(Krezo ne respondas kaj fuĝas kriante. Ankaŭ Alberto kaj Drakuleto ekstaras 
kaj rigardas la publikon.)

ALBERTO (trankvile): 

Tamen, mi pruvis, ke ili ne ekzistas.

DRAKULETO (al Alberto, amikeme): 

Aŭskultu min, profesoro. Ni fuĝu. (Li forkuras tra la fona pordo, kaj 
Alberto, kvankam heziteme, sekvas lin.)

NURO (al la publiko): 

Mi ŝatas leonojn. Tamen, vi estas tro multaj.

(Ŝi paŝas direkte al la fono, poste turniĝas denove al la publiko.) Pardonu 
min. Mi intencis nur plibeligi vin. Eble Morgana pretigos novan 
supon por vi.

Kaj pardonu nin ĉiujn. Vero tiom gravas! Bedaŭrinde, plurfoje 
malfacilas certiĝi pri ĝi. Teleskopoj ne sufi ĉas.

(Ŝi foriras malhaste tra la fona pordo. La scenejo restas malplena. La rorado 
ĉesas malrapide. Fine, la gongo sonoras denove.)
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Humphrey Tonkin

Raporto de la Prezidanto
Kiam mi elektiĝis prezidanto de UEA en 1974, inter la aferoj kiuj 
tuj postulis atenton estis la Belartaj Konkursoj, kiuj post dudeko da 
sukcesaj jaroj tamen komencis iom ŝabloniĝi. La konkursoj estis unu 
el la programoj de la Asocio, per kiuj ĝi emfazis sian atenton al la 
kultivado de la lingvo kaj literaturo de Esperanto – elementoj aparte 
gravaj en la kolektiva vivo de la esperantistoj jam de la komencaj jaroj. 
Precipe problemaj en la 1970aj jaroj fariĝis la branĉoj pri tradukita 
prozo, poezio kaj teatraĵoj, kiuj estis ege malfacile juĝeblaj. Evidente 
ne estis la tasko de la juĝantoj, unuavice aŭ eĉ entute, pesi la kvaliton 
de la originaloj, sed juĝi pri la kvalito de la tradukoj – tasko apenaŭ 
ebla, tamen, sen scio de ties originala lingvo. Fronte al la problemo 
juste juĝi, la respondeculoj pri BK rekomendis nuligon de tiuj branĉoj, 
kaj en la Universala Kongreso en Ateno en 1976 la Komitato de UEA 
aprobis. “UEA,” la Komitato anoncis, “povos doni sian aŭspicion 
al tradukkonkursoj organizotaj de landaj asocioj aŭ aliaj fi dindaj 
institucioj” anstataŭ mem klopodi organizi tutinternacian konkurson.

Alia ŝanĝo kiun oni enkondukis en 1976 estis forigo de la postulo, 
ke konkursantoj devas esti membroj de UEA: la Konkursoj fariĝis ne 
nur Asociaj sed tutmovadaj. Laŭ mi, tiu estis bona reformo – sed ĝi 
levis la demandon kiel plej efi ke servi tiun tutan movadon. 

Anstataŭ la tradukaj branĉoj, enkondukiĝis du novaj branĉoj: 
Eseo kaj Fotografi o (la Branĉo Infanlibro sekvis en 1979). La nova 
Premio Luigi Minnaja, por eseo en Esperanto, ekestis pro malavara 
donaco de la familio de tiu ĵus forpasinta eminenta gvidanto de la 
itala Esperanto-movado. La premio mem, kaj la Branĉo Eseo kiu 
akompanis ĝin, fariĝis inter la plej sukcesaj kaj altkvalitaj branĉoj de 
la Belartaj Konkursoj – kiel bone montras la tri antologioj de premiitaj 
eseoj, kiujn nia sekretario Michela Lipari kaj mi redaktis en lastaj jaroj: 
Pri homoj kaj verkoj (2012), Interlingvo inter lingvoj (2015) kaj Tamen ĝi 
moviĝas (2015). Ankaŭ ĉi-jare venis tre bona rikolto de konkursaĵoj 
por tiu branĉo.

La konkurso pri fotografi o renkontis malpli feliĉan sorton kaj estis 
fi ne nuligita. Kvankam estis en si mem bone agnoski la talenton de 
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niaj fotistoj, fotografi o ne postulis lingvan konon kaj ne kontribuis al 
la evoluo de la lingvo kaj literaturo. Temis en tiu senco pri luksaĵo, 
ne pri esencaĵo. La organizantoj de la Belartaj Konkursoj preferis resti 
ĉe la fundamenta tasko, nome kultivi la lingvon kaj rekoni verkan 
talenton. Ĉe la fotografi a branĉo ili baraktis ankaŭ kun ŝanĝiĝanta 
teknologio – problemo, kiu fi ne kondamnis ankaŭ la Branĉojn 
Videofi lmo kaj Kanto.

Kvardek jarojn post la ŝanĝoj de 1976, venas tempo por denove 
nin demandi pri la direkto kaj celo de la Konkursoj. Cirkonstancoj 
ŝanĝiĝas; gravas, ke ni adaptiĝu. Laŭ mi, la plej esencaj demandoj 
estas:

• Ĉu la branĉoj en ties nuna konsisto estas taŭgaj? 
• Ĉu la juĝkriterioj estas bone konataj al la konkursantoj kaj la 

publiko ĝenerale?
• Kion fari por stimuli pli vastan kaj pli altkvalitan verkadon en 

Esperanto?
• Kiel konvinki pli da verkantoj partopreni la Konkursojn?
• Kiel krei pli vastan legantaron de literaturaj kaj aliaj verkoj?
• Kion fari por stimuli kritikajn reagojn al tiuj verkoj?
• Kiel solvi la problemojn kreitajn de la ŝanĝiĝanta komunika 

teknologio – ekzemple tiu de reta resp. papera eldoniĝo?

Por marki la pason de kvardek jaroj depost forigo de la tradukaj 
branĉoj, ni decidis dediĉi la ĉi-jaran kongresan kunvenon de la 
Belartaj Konkursoj al… la tradukado. Ni volis kontroli la tempera-
turon de la traduka arto en Esperanto, kaj samtempe emfazi, ke, 
kvan kam ni okupiĝas unuavice pri originala literaturo, ni rekonas 
la ekster ordinaran gravecon de traduka literaturo en Esperanto. En 
ĉiu literaturo de la mondo, tradukitaj verkoj gravas, interalie ĉar ili 
repre zentas la interpolenadon de la literaturoj, per kiuj ili vastiĝas 
kaj interplektiĝas. Precipe en Esperanto tiu traduka infl uo gravas – 
unue ĉar ĝi venas ne de unu aŭ du landoj kaj lingvoj, sed penetras la 
literaturon el ĉiuj direktoj; due ĉar nia lingvo, kiun ni ofte karakterizas 
kiel pontan lingvon, estas ponto (aŭ, pli bone, platformo), kiu pendas 
de la kolonoj de la landaj kulturoj. Malgraŭ ĉio, la Esperanto-litera-
turo ne povos plene sendependiĝi de siaj radikoj en la kulturoj de 
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la mondo: la historio de nia literaturo estas interligita kun ĉiuj aliaj 
literaturoj. Eble la plej granda defi o de la literatura kritikisto en 
Esperanto estas ĝuste navigi, kaj ĝuste atribui, inter originalo kaj 
traduko.

Rezultoj

La rezultoj ĉi-jare estis samtempe normalaj kaj kuraĝigaj. La Branĉo 
Poezio rikoltis 39 verkojn de 18 aŭtoroj el 15 landoj (pasintjare: 38-18-
15), kaj la komentoj de la juĝantoj eĥis tiujn de antaŭaj jaroj. Konstanta 
plendo estas la malfacileco juĝi inter malgrandaj poemoj kaj grandaj 
– mallongaj kaj longaj. Interese estas, ke ĝuste en 1976 la Komitato 
forigis la longolimon, kiu troviĝis en la regularo ĝis tiu jaro….

La komentoj de unu juĝanto de la Branĉo Poezio, G iulio Cappa, 
tamen meritas pli detalan citon, ĉar ili kaptas la etoson de la ĉi-jara 
konkurso kaj certagrade prognozas la estontecon:

“Kompare kun la lastaj du jaroj preskaŭ malaperis la konkursantoj, 
kiuj sin lanĉas en la poetaran arenon sen sufi ĉa kono de la lingvo. Laŭ 
la stila vidpunkto, ĉiam kvante regas la parnasisma ekzemplo, ĉar la 
plimulto preferas esprimi sin per (foje adasismaj) rimoj – kvankam 
asonancojn kaj senrimaĵojn oni jam delonge plene akceptas – kaj 
(foje lamaj) fi ksaj versoj – kvankam ne universalas la konscio ke 
bonenombri la silabojn ne sufi ĉas por certigi trafan ritmon. 

“Ĉiam laŭ formala vidpunkto, rimarkeblas la pliiĝo de konkurs-
aĵoj, kiuj enhavas eksperimentajn trajtojn, kiel desegna enpaĝigo (kali-
gramo), vortludado per tabelvortoj, maloftaj versoj kaj versoparoj, kaj 
eĉ esprimoj en la esperantaj literaturaj helplingvoj Popido kaj Arkaika 
Esperanto de Manuel Halvelik.

“Eblas aserti, ke para amo ne plu plimulte regas inter la temoj de 
la konkursaĵoj. Kaj kiam ĝi regas, ĝi malkovrigas novajn malfacilajn 
specojn de rilatoj. Pli kaj pli oftas fi lozofi emaj trajtoj, kiel konstatoj 
pri la ekzistado kaj konsiloj por la vivado. Entuziasmaj kaj agemaj 
himnoj pri Esperanto ja plu aperas, poemigitaj plejparte per tre 
tradicieca versofarado. 

“Rimarkinde elstaras unu el la temoj de nia tempo, la tragedio de 
la migrantoj el Azio kaj Afriko al Eŭropo: bedaŭrinde oni foje povas 
senti tiun iel devigan atentemon malpli spontana ol retorike streba.
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“Alia kreskanta tendenco manifestiĝas ĉe konkursaĵoj, kies aŭtoroj 
intence rezignas pri la ebleco vere konkurenci por literatura premio 
kaj preferas ŝoki ĵurianojn kaj respondeculojn per personaj atakoj aŭ 
mokoj.

“Konklude, ne tute mankas verkoj, kiuj, sendepende de formoj kaj 
enhavoj, ja sukcesas lumigi la fajreron de poezio, kaj tiuj pravigas la 
sencon kaj rolon de ĉi tiu branĉo de la Belartaj Konkursoj.”

En la Branĉo Prozo konkursis 25 verkoj de 18 aŭtoroj el 12 landoj 
(pasintjare 22-13-13). Unu juĝanto plendis pri “ŝanceliĝanta rilato 
al ‘la’ kaj ‘-n’” kaj pri la ofte senzorga tajpado, kun tajperaroj facile 
forsarkeblaj per simpla retrokontrolo. Ne eblas taksi ĝis kiu grado 
tiuj malglataĵoj infl uas la juĝadon, sed certe ili ne estas senefi kaj. 
Se konkursanto signalas, ke li/ŝi per sia nezorgemo malrespektas 
la juĝanton, tio nepre havas negativan efi kon. Same pri akuzativoj. 
Kompreneble la demando pri “la” estas pli komplika: Esperanto 
sekvas samajn normojn kiel pluraj aliaj lingvoj se temas pri la difi na 
artikolo, sed tute diferencas disde aliaj. Sekve, trafa manipulo de 
“la” venas relative malfrue en la lingva repertuaro de, ekzemple, 
parolantoj de la rusa (aŭ ĉina aŭ japana…).

La Branĉo Teatraĵo kutime produktas la plej grandan kritikan 
angoron inter la juĝantoj, kaj la nuna jaro ne estis escepto. Juĝi 
teatraĵojn en Esperanto ne estas por malkuraĝuloj…. Kiel prave 
atentigas la juĝantoj, bona teatraĵo estas pli ol simpla dialogo: ĝi 
postulas teatran senton (kio bone efi kas sur la scenejo, kio ne?) kaj 
almenaŭ ian kapablon produkti verkon fi zike ludeblan (Ĉu normala 
trupo kapablus surscenigi la koncernan verkon? Ĉu la rolantoj estas 
kredeblaj, reprezenteblaj kaj ludeblaj? Ĉu ĝi havas ŝancon prezentiĝi 
sur Esperanto-scenejo?). Nur unu verko respondis al tiuj kriterioj, kaj 
sekve nur unu premio estis aljuĝita. Partoprenis 3 verkoj de 3 aŭtoroj 
el 3 landoj (pasintjare 4-4-4).

Pri Branĉo Infanlibro la juĝo facilis: regis unuanimeco inter la juĝantoj 
pri la inda ricevanto de la (laŭ la regularo) ununura premio en tiu ĉi 
branĉo. Venis 4 verkoj de 4 eldonejoj el 4 landoj (pasintjare: 4-3-3).
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Plej kuraĝiga estis la Branĉo Eseo, kiun partoprenis 7 verkoj de 6 
aŭtoroj el 5 landoj (kompare kun la tre malforta pasintjara ciferaro de 
2-2-2). Ne nur temis pri nombra salto, sed, se juĝi laŭ la raportoj de la 
juĝantoj, preskaŭ ĉiu verko superis la minimuman nivelon indan je 
premio. Eĉ elstaraj estis tiuj verkoj kiuj estis fi ne premiitaj. Tiuj, kiuj 
pesimisme rigardas la estontecon de la literatura kritiko kaj historio 
en Esperanto, rigardu foje tiujn ĉi manuskriptojn por ĉerpi novan 
kuraĝon kaj energion.

Novan kuraĝon kaj energion? Jes, tion ni ja antaŭvidu. Post plurjara 
deĵoro kaj je la fi no de mia nuna mandato, mi informis la Estraron 
de UEA ke mi ne rekandidatos kiel prezidanto de la Konkursoj. La 
Konkursoj estas miaopinie efi kaj kaj utilaj – sed novaj ideoj kaj novaj 
perspektivoj povus igi ilin eĉ pli efi kaj, eĉ pli utilaj por la estonta 
prospero de nia literaturo kaj nia kulturo. Por tio ni bezonas novan 
gvidon.

Por memorigi pri tiu periodo en la fi naj 1970aj jaroj kiam okazis 
tiel profundaj ŝanĝoj en la Belartaj Konkursoj, kaj kiam mi havis la 
honoron prezidi la Asocion, mi elektis kelkajn alineojn el la ĉiujaraj 
raportoj de la tiama prezidanto de la Konkursoj, Baldur Ragnarsson, 
kies gvidon de la Konkursoj mi aparte admiris, kaj kiu rolis kiel 
modelo por mia propra, iom pli modesta, kontribuo. Tiuj raportoj estis 
spritaj, trafaj kaj foje tondre insistaj pri la graveco de nia kulturo kaj 
la neceso kultivi ĝin. Bedaŭrinde, la tradukaj konkursoj antaŭvidataj 
de la Komitato de UEA kaj de Ragnarsson aŭ ne realiĝis aŭ ne altiras 
la atenton de la internacia Esperanto-movado. Ĉu eblus revivigi kaj 
refortigi tiun ideon?

Mi kaptas la okazon, denove ĉi-jare, sincere danki al niaj fi delaj, 
laborpretaj kaj saĝaj juĝantoj – kaj precipe al nia sekretario, Michela 
Lipari, kiu sobre, diligente kaj akurate laboris por kolekti kaj pretigi la 
materialon por juĝado, trakti kun la juĝantoj, kaj kalkuli la rezultojn. 
Dankon al vi ĉiuj!
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Baldur Ragnarsson pri Belarto en Esperanto
El la Raportoj de la Prezidanto de la Belartaj Konkursoj

Pri la ĝenro eseo (1976)

Mi opinias tion konvena fi ne de mia raporto, dediĉi kelkajn liniojn 
al mallonga disparolo pri la ĝenro eseo, se nur por substreki la 
gravecon de ĝia enkonduko en la Belartajn Konkursojn. En la Plena 
Ilustrita Vortaro oni povas legi, ke la eseo estas “mallonga literatura 
verko, en kiu la aŭtoro ne intencas funde pritrakti sian temon.” Se iu 
trovas tiun difi non ne tre helpa, oni devas konsideri, ke pro la vasta 
aplikado de la termino “eseo” nenia plene kontentiga difi no estas 
ebla; nek ekzistas tute akceptebla klasifi ko de eseaj tipoj. Tamen, baza 
kaj tre utila divido estas ebla: la formala eseo kaj la neformala eseo. 
La neformalan eseon karakterizas antaŭ ĉio la persona elemento, t.e. 
memriveliĝo, individuaj gustoj kaj spertoj kaj aŭtora konfi demo kaj 
humoro, la stilo estas malrigida kaj gracia, la strukturo iom disvagema, 
la temelekto originala kaj nekonvencia kaj la tempritrakto nekompleta 
aŭ eĉ eksperimenta. La difi no en PIV supozeble rilatas prefere al tiu ĉi 
kategorioj de eseoj. La formalan eseon, kontraŭe, karakterizas sobra 
seriozeco de celo, digneco, logika organizo  kaj relativa longeco. Certe 
la eseo kiel nuna konkursbranĉo en la Belartaj Konkursoj apartenas al 
tiu ĉi kategorio. La formala eseo grandparte formiĝadis sur la kampo 
de kritikaj periodaĵoj, precipe angla, en la lasta jarcento. Tiam fariĝis 
kutimo verki librorecenzojn en la formo de longaj kritikaj eseoj, 
kutimo, kiu ankoraŭ estas vaste aplikata. La maniero de la formala 
eseo aperas ankaŭ en multaj aliaj verkoj de famaj prozistoj de la lasta 
jarcento, ekzemple ĉe Carlyle, Ruskin kaj Kardinalo Newman, kaj 
tiam en traktado de temoj historiaj, biografi aj, sciencaj, edukaj, religiaj 
kaj etikaj. En nia tempo la formala eseo, anstataŭ kristaliĝi en difi nitan 
literaturan ĝenron, tendencis diversiĝi en formo, spirito kaj longeco 
konforme al la temo kaj serioza celo de la aŭtoro. Unuekstreme ĝi 
reprezentiĝas per la mallonga, serioza periodaĵa artikolo, aliekstreme 
per sciencaj kaj fi lozofi aj traktaĵoj, kiuj pli estas tutaj libroj ol eseoj. La 
tekniko de la formala eseo estas nun praktike identa kun tiu de ĉia 
prifakta aŭ priteritoria prozo, kie literatura efi keco estas duavica al 
la serioza celo.
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En Esperanto la arto de la eseo plejparte manifestiĝis sur la kampoj 
de la literatura kritiko kaj beletro, kie plej eminentas la libroj de prof. 
G. Waringhien: Eseoj kaj Lingvo kaj vivo. Multaj el la aperigitaj prelegoj 
ĉe la Internacia Somera Universitato ankaŭ povas esti konsiderataj 
kiel formalaj eseoj. Ekde nun la formala eseo estos regula parto de la 
branĉo en la Belartaj Konkursoj de UEA. Espereble tiu decido havos 
plivigligan efi kon sur la tro malrapidan kaj eventomagran evoluon 
de nia prozo. Samtempe oni povas esperi, ke baldaŭ estos loko ankaŭ 
por la neformala eseo en la kadro de la BK. Ni ankaŭ bezonas eseajn 
pritraktojn de la malpli seriozaj fl ankoj de la vivo, disvagemajn 
eksperimentojn prozajn, personajn temperamentaĵojn kaj humuraĵojn 
por plidiversigi nian literaturan tradicion.

Pri tradukaj konkursoj (1977)

Kiel sciate, la Komitato de UEA akceptis novan regularon de la Belartaj 
Konkursoj, destinitan kaj por plifaciligi la juĝkomisionan proceduron 
kaj por formale konstati evoluon okazintan ĉe la Konkursoj dum 
la pasintaj jaroj. La nepre plej grava ŝanĝo estas la ofi ciala forfaligo 
de la tradukaj branĉoj, pro la malfacileco efi ke juĝi ilin, kun espero, 
ke la anoj de la diversaj naciaj lingvoj organizos proprajn tradukajn 
konkursojn sub aŭspicio de UEA. Iuj esprimis siatempe fortajn 
dubojn pri tiu ŝanĝo, emfazante la gravecon de tradukoj en kaj por la 
historio de Esperanto kaj ĝia literaturo. Kompreneble tiu vidpunkto 
estas absolute prava. Tion ja klare konstatis la Estraro de UEA, kiel 
eksplicite skribis frue ĉi-jare ĝia estrarano pri kulturo, d-ro H. Tonkin, 
en letero al la prezidantoj aŭ delegitoj pri kulturo de ĉiuj landaj 
asocioj, kie li sugestis al la landaj asocioj “priekzameni la eblecojn 
aranĝi literaturajn konkursojn ĝuste kaj ekskluzive por tradukita 
beletro kaj por la respektiva nacia lingvo.” Mi tial estas feliĉa povi 
jam nun informi pri tio, ke Esperanto-Ligo de Nord-Ameriko kaj la 
Londona Klubo jam efektivigis tian iniciaton por la angla lingvo kaj 
ke ankaŭ konkurso “Larius”, Italio, enkondukis tradukan branĉon, 
kaj ke ambaŭ tiuj petis kaj ricevis aŭspicion de UEA…

…Ke io paralela estas ja atendebla en baldaŭa estonteco, pri tio 
mi ankaŭ havas tre bonajn esperojn; alvenis fi ne de junio letero de 
Unuiĝo Franca por Esperanto, kiu atestas ekiron laŭ la sama direkto; 
propono de regularo por Franclingva Traduka Konkurso estas jam 
prezentita al pluraj landaj asocioj, sur kies teritorio estas parolata la 
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franca lingvo, kun la peto ke ili partoprenu en kunorganizado de tiaj 
konkursoj, sub eventuala aŭspicio de UEA. Do, estas jam klare, ke 
ĝuste la koncerna rearanĝo pri la tradukaj branĉoj prezentas novajn 
eblecojn por reenergiigo de la traduka arto; ni esperu, ke pliaj lingvaj 
teritorioj sekvos la ekzemplon de la angla kaj la franca laŭeble baldaŭ.

Pri la proza branĉo (1979)

En la proza branĉo … la kvalito … ne faris saltojn: kun malmultaj 
esceptoj ĝi restas daŭre tro amatoreca por estigi eĉ relativan kontent-
econ. Unu el la prozbranĉaj juĝantoj, Ivo Rotkvić, komunkonsente 
ankaŭ virtuoza majstro de la Esperanta prozo, skribis: “Por ke iu 
prozaĵo en la internacia Esperanto-konkurso ricevu la trapasrajton 
al la unua tronseĝo, ĝi devus nepre havi ŝvelgrajnan literaturan 
valoron, ĝi devus esti rendevuo de la aŭtoro kun tiu ĉi tumulta 
jarcento, samtempe plej mirinda kaj plej kruela, profunde tragika kaj 
frenezume orgiema. Ĝi, la dinamika literatura kreaĵo, povus servi 
kiel vadŝtonoj, saltpaŝe uzataj de la originalaj Esperantaj verkistoj 
por – temp-al-tempe – venkopreni pontokapetojn eĉ en nacilingvaj 
revuoj. Bedaŭrinde la ĉi-jara konkurso ne enhavas tian literaturan 
ŝarĝon… La priverkitaj mikrokosmoj de la aŭtoroj estas fremdaj 
al la nervovivo de la nuna tempopunkto, ili estas tedinfektaj kaj la 
beletra nivelo ne trarompas la kadron de lernolibraj taskoj. Nur kur-
ombretoj, disperdiĝaj senspure!… Verŝajne kelkaj, post manglatigo 
de stilĉifonoj, trovos sian vivspacon en iu el niaj revuoj, sed ili restos 
sensignifaj por la ritmokresko de la originala Esperanta literaturo.” 
Ankaŭ V. Benczik kritikas la ĝeneralan mankon de teknika kom-
pe tento ĉe granda plimulto de la konkursaĵoj. Koncerne stilon li 
kom paras la aŭtoroj al ŝoforoj, kiuj scias manipuli aŭton, konas la 
trafi k regulojn, sed malkapablas adapti sian ŝoforadon al la konkretaj 
trafi kaj situacioj.

Tre eble iuj trovos la cititajn komentojn tro draŝe drastaj. Sed 
ni konsideru por momento nian situacion. Ĉu estas troigo aserti, 
ke kolektive ni esperantistoj havas ankoraŭ karakteron de grupo 
pli-malpli fermita en siaj propraj valoroj? Mi tion asertas malgraŭ 
diversaj seriozaj kaj parte sukcesaj klopodoj de iuj niaj instancoj rompi 
la magian cirklon, kiu ankoraŭ nin ĉirkaŭas. En tia situacio ekesto 
kaj pluado de memsufi ĉa kaj memkontenta izoliĝemo, kreanta siajn 
proprajn kriteriojn, estas nur atendeblaj. En la tereno de nia kulturo 
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tiu tendenco dum jardekoj sin manifestas ekzemple en la recenzaj 
rubrikoj de la Esperanto-revuoj. Eĉ kazojn de seriozema kritiko tro 
ofte malakrigas “apologiaj emfazoj”, por uzi bontrafan esprimon de 
Aldo de’ Giorgi en lastatempa numero de Hungara vivo. Ne estas pri 
tio dubo, ke tiu nia tenaca stato de ebrieca memsufi ĉemo bezonas 
sobrigon; kaj feliĉe ĉiam pli multaj en niaj vicoj agnoskas la neceson, 
ke ni fariĝu kulture konkurpovaj laŭ la postuloj kaj ludreguloj de 
la ĉirkaŭa mondo. Ĝuste tial ni devas fariĝi kapablaj “venkopreni 
pontokapetojn” survoje en la vastan terenon de la ĉirkaŭa monda 
kulturo. Eĉ en niaj modestaj Belartaj Konkursoj ni devas teni en la 
menso tian celon kaj fari al ni tian postulon.

Kial konkursoj ne sufi ĉas (1980)

El tio sekvas nova, esenca demando: Ĉu troveblas rimedoj por 
kristaligi tiun amorfan, nedifi nitan, Esperantistan dissocion, al kiu 
ni, adeptoj de la Internacia Lingvo, iel apartenas? Ĉu eblas kuntiri 
la fadenojn pli celemfaze, formi socian konkreton pli konstateblan, 
pli efi kan por nia kultura efektivo? Ĉu ni eble povas nin pli konscie 
mobilizi ĝuste pere de nia plej supera organizo, Universala Esperanto-
Asocio, en pli intimaj rilatoj kun niaj eldonistoj de libroj kaj revuoj, 
kaj kun aliaj kulturagantoj en la Movado, por pli aktive labori sur 
nia komuna, internacia tereno? Ni povas, se ni volas, se ni konscias; 
ni povas multobligi niajn internajn klopodojn krei internacian socian 
bazon, fi dindan, aŭtentikan, kapablan porti kaj pluevoluigi kreajn 
valorojn, la solajn valorojn, per kiuj ni povas efi ke insisti pri nia 
ekzisto, nia merito. Konkursoj ja ne sufi ĉas, aŭ kelktagaj rendevuoj, 
aŭ sporadaj kaj periodaj klopodoj de individuoj aŭ malgrandaj gru-
poj. Ni bezonas lanĉon de kultura fl uo pli potenca, kunordigita, 
sufi ĉe vastetenda por inkluzivi ĉiujn, sufi ĉe memfi da por alteni nian 
propran plenfi dan agnoskon kaj partoprenon. Ni devas plifortigi nian 
plej superan asocian organizon kaj ĝiajn instituciojn, kaj la landajn 
membroasociojn, kaj fari ilin laborkapablaj. Unufraze: Ni bezonas 
Internan Kulturan Superprogramon, kiu okupu sin ne nur pri unu-
opaĵoj, sed pri la tuta komplekso de la kulturado de la Internacia 
Lingvo. Nur tiam, el tia kultura kerno de pliiĝanta intenso, ni povas 
atendi pli substancajn interligojn kun organizaĵoj neesperantistaj kun 
socie gravaj celoj, por plifi rmigi nian propran socian bazon kaj ĝin 
plivalorigi por la ĉirkaŭmondo.





La libro enhavas la premiitajn tekstojn de Antonio Valén, Benoît Philippe, 
Aleksandro Mitin, Valentin Melnikov, Jesper Lykke Jacobsen, Lenke Szász-Praid, 
Ewa Grochowska, Amir Naor, Steven D. Brewer, Raffaele del Re, Rafael Henrique 
Zerbetto, Jorge Camacho Cordón, Jesus Moinhos Pardavila; krome la “Raporton de 
la Prezidanto” de la Belartaj Konkursoj (Humphrey Tonkin) kaj selektitajn alineojn 
el malnovaj raportoj de la Belartaj Konkursoj verkitaj de Baldur Ragnarsson.

“Kvardek jarojn post la ŝanĝoj en la regularo de la Belartaj Konkur
soj (1976) venas tempo por denove nin demandi pri la direkto kaj 
celo de la Konkursoj. Cirkonstancoj ŝanĝiĝas; gravas, ke ni adaptiĝu. 
Laŭ mi, la plej esencaj demandoj estas: Ĉu la branĉoj en ties nuna 
konsisto estas taŭgaj? Ĉu la juĝkriterioj estas bone konataj al la 
konkursantoj kaj la publiko ĝenerale? Kion fari por stimuli pli 
vastan kaj pli altkvalitan verkadon en Esperanto? Kiel konvinki 
pli da verkantoj partopreni la Konkursojn? Kiel krei pli vastan 
legantaron de literaturaj kaj aliaj verkoj? Kion fari por stimuli 
kritikajn reagojn al tiuj verkoj? Kiel solvi la problemojn kreitajn 
de la ŝanĝiĝanta komunika teknologio – ekzemple tiu de reta resp. 
papera eldoniĝo?”

Humphrey Tonkin en sia “Raporto”
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