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Rezultoj de la Belartaj Konkursoj 2017

BRANĈO POEZIO
Unua premio al Nicolau Dols, Hispanio, pro “Pasio. Poemo en ses stacioj”.
Dua premio al Jesper Lykke Jacobsen, Francio, pro “Kosmogonio”
Tria premio al Lode Van de Velde, Belgio, pro “Nebulo”
Juĝkomisiono: István Ertl, Krys Williams, Giulio Cappa
Partoprenis 31 verkoj de 15 aŭtoroj el 10 landoj.

BRANĈO PROZO
Unua premio ne aljuĝita.
Dua premio al Ewa Grochowska, Francio, pro “La neĝero”.
Tria premio al Laure Patas d’Illiers, Francio, pro “En tiu ĉi bela tago”.
Honora mencio al Carys Goldy, Britio, pro “Tri vortoj”.
Juĝkomisiono: Trevor Steele, Ĵak Le Puil, Tim Westover
Partoprenis 20 verkoj de 13 aŭtoroj el 9 landoj.

BRANĈO TEATRAĴO
Unua premio ne aljuĝita
Dua premio ne aljuĝita
Tria premio al Amir Naor, Israelo, pro “Amo ne serĉas, amo trovas”.
Honora mencio al Ewa Grochowska, Francio, pro “Stranga renkontiĝo”.
Juĝkomisiono: Wera Blanke, Serĝo Sir’, Giuliano Turone
Patroprenis 2 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj.

BRANĈO ESEO
Unua premio – premio Luigi Minnaja – ne aljuĝita.
Dua premio al Roberto Lloancy, Francio, pro “Kverelo sur Olimpo”.
Tria premio al Javier Alcalde, Hispanio, pro “Pli bona ol la homa estaĵo? 
Esperanto kaj transhomismo”.
Honora mencio al Javier Alcalde, Hispanio, pro “La Esperantisto de la jaro 
(1887-1997)”.
Juĝkomisiono: Gotoo Hitoshi, Antonio Valén, Giridhar Rao.
Partoprenis 5 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj.

INFANLIBRO DE LA JARO
Eldonejo Graine de Moutard, Francio, pro “La sekreto de la strigo de Diĵono”.
Juĝkomisiono: Edmund Grimley Evans, Ricardo Albert Reyna, James Rezende Piton.
Partoprenis 2 verkoj de 2 eldonejoj el 2 landoj.
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Nicolau Dols

Pasio. Poemo en ses stacioj

-I-

FELIĈAJ

Feliĉa tiu kiu ĉion perdis,
ĉar de nun sole restas gajnotaĵoj.

Feliĉa kiu marŝas en soleco
ĉar li posedas ĉiujn vojojn ĉien.

Feliĉa tiu kiu malriĉegas,
ĉar li neniun devas subrigardi.

Feliĉa kiu vivas en malamo
ĉar ne rezignis li pri sia pravo.

Feliĉa tiu kiun tempo skurĝis,
ĉar nenio plibelas ol cikatroj.

Feliĉa kiu seniluziiĝis,
ĉar pli da loko havas lia koro.

Feliĉa tiu kiu ne komprenas
ĉar la veron ricevos li donace.

Feliĉa kiu pro nenio paŭtas
ĉar tendumos en lia buŝo paco.

Feliĉaj la friponoj, amvendistoj,
mensoguloj, pekintoj, perfi duloj,
nesciuloj, murdistoj kaj ŝtelistoj:
mia koro tenere amas vin
kiel amas argilon la potistoj.
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-II-

GETSEMANO

Blovas la vento fortege tra branĉoj abiaj kaj ŝajnas
kvazaŭ hodiaŭ la suno fi nvenkos mallumon silentan.
El la marbordo mi spektas la krevojn vualajn kaj revas
jam pri la nova printempo, eĉ kiam mi scias pri ĝia
prezo de sango, kotizo de ĝemoj, kaj ŝarĝo de ŝvitaj
noktoj sendormaj sub arboj olivaj: jam venas tenebroj,
pretas mi nun. Se ĝi devas okazi, okazu rapide.
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-III-

KISOJ JUDASAJ

Alvenas la trupo,
mi aŭdas la sonojn:
kornoj kaj kornetoj,
trumpetoj kaj fl utoj,
trombonoj kaj tubjoj,
funde kaj profunde
sonas ankaŭ drumoj,
timbaloj kaj tamoj,
brilsonas cimbaloj
kaj ondoj da voĉoj
kunkantas kaj krias
la nomojn de miaj
amoj jam pasintaj
kaj sekvas orkestron
someroj infanaj,
kisoj de patrino,
unuaj amlarmoj,
kaŝitaj leteroj,
revoj forgesitaj,
perditaj amikoj,
mallertaj karesoj.
Ĉiuj al mi montras,
koleriĝas ĉiuj
dum kulpigas min.
Nun laŭvice kisas
milde mian vangon



11

kaj poste proklamas:
jen la homo, jen
kiu nin perfi dis,
kiu nin kondamnis
al malluma vivo.
Do forportu lin
kaj kompence donu
al ni tridek siklojn.
Kaj homoj aplaŭdas
dum orkestro ludas
pasodoblon viglan.



12

-IV-

SED LA VERO... LA VERO KIO ESTAS?

Antaŭ juĝisto mi silentis, certe,
do kiel mi respondus pri la vero:
kio estas la vero, li demandis!
kaj mi suben rigardis miajn manojn:
jen la vero, nenio ajn pli taŭgas.
Jes, mi laboris; jes, mi luktis; jes,
karesis ankaŭ, kaj forviŝis larmojn.
Ĉu ĉi tio ne veras? Kio veras
pli ol vivo surhaŭte gravurita?
Memoras mi aŭroron disŝirantan
nokton malantaŭ via fl anko lite
kaj elverŝantan lumradiojn ĉien
sur korpo via. Vi ankoraŭ dormis.
Aere mi desegnis nur per manoj
vian oran profi lon kontraŭ tempo
kaj spaco. Nur per manoj mi ĝin faris.
Ĉu vi povas kompreni kie kuŝas
vero en mi? Kaj jes, vi tute pravas:
nur duonon de ĝi mi nun posedas.
La alian duonon vi jam skuis
kiel venkista fl ago dum adiaŭ.
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-V-

FORLASITA
Nun disverŝiĝas mi samkiel akvo
en ŝtofa sako; miaj ostoj knaras,
elartikiĝo dolorigas ilin.
Sovaĝaj bestoj jam alproksimiĝas
kaj aperigas disŝirontajn dentojn.
Gluiĝas mia lango al palato,
kaj iĝas mia gorĝo sulfurmino.
Nur unu vorto al mi venas: kial?
Sur ĉi tia demandovorto restas
mi krucumita meze de dezerto.
Kial ne estas vi ĉe mia fl anko,
kiam nur malamikoj min ĉirkaŭas?
Kial al mi nun mankas via helpo?
Mi vidas la ludkubojn forĵetataj
de ili por dividi miajn aĵojn...
sed kion pli de mi forprenos oni?
Kaj kiuj posedaĵoj de mi restas?
Ĉu oni vere povos min fortranĉi
el miaj travivaĵoj, miaj spertoj?
Forprenos de mi ili la belegajn
bildojn marajn ĵus antaŭ sunsubiro?
Ĉu la sono de ama spiro apud
mi dum nokto silentis pro admiro?
Nun rememoras mi la molajn paŝojn,
tiujn duonkaŝitajn invitgestojn,
tiun febran tremadon dum karesoj.
Kiu krom mi kapablos interpreti
la malkonatan lingvon de la amo?
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Do, kiam mi silentos, kiu restos
por kompreni la kodon de korbatoj?
Hastu! Kaj liberigu mian vivon
de leonaj ungegoj, de bovkornoj
kaj de glavoj de miaj malamikoj.
Eterne mia voĉo vin proklamos
ĝis kunkantante la popolo diros:
“Nur pro ĉi tio prave indas vivi”.
Sed mi jam scias kiel mi fi niĝos,
mi konas viajn nesekveblajn vojojn, 
la amaran mienon por fordanki
amon de tiuj kiuj fajrgravuras
sur haŭto vian nomon, Libereco.
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-VI-

REVIVIĜO
Jes, prave: rulmoviĝis la tombŝtono

kaj en lumnubo restariĝas mi:
memoro kaj deziro tie ĉi
min akompanas ankaŭ kvazaŭ sprono.

Silueto elstaras sur la fono
de brila tago surprizita pri
senatenda reveno kaj eĉ pli
timigas ĝin malpovo pri rekono.

“Ne timu; ne plu estas mi ĉi tie.
Ne serĉu min tra tomboj kaj mortintoj.
Pli bone vi traserĉu lokojn kie

iam plenĝojis mi: sur montopintoj,
en marbordo aŭ en infana domo”
...kaj tiam surlipiĝis via nomo.



16

Jesper Lykke Jacobsen

Kosmogonio

1.
ek,
lum‘!
vek‘,
bum!

2.
fulmas
sparko,
lumas
arko.

3.
el forto
triunu’;
prakorto
ŝvelas plu.

4.
unue, do,
tri kvarkoj nur,
kvintesenco,
pratempa dur’.

5.
kanton permesu
ho, Uranio,
pri la progresa
mond’ el nenio.

6.
kvark-gluona plasmo
kondensas hadronojn,
kataklisma spasmo
ekformas protonojn.
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7.
gradoj plu miliardo;
pasis unu sekundo!
post neŭtrina fi nhardo
universa fekundo.

8.
neŭtronojn amas protonoj,
malgrandaj kernoj ekkunas
kun helpa fort’ de gluonoj:
sintez’ nuklea jam nunas.

9.
aliĝas al ĉi familioj
dancist’ elektrona: jen baloj
frenezaj kun trajektorioj
laŭ plej diversaj orbitaloj.

10.
fi at lux! kun neŭtralaj atomoj
per malpleno pleniĝis la mondo,
nun penetras vakuon fotonoj
en dual’: ĉu partiklo aŭ ondo?

11.
kreskas la kosmo dum jarmilionoj,
gluas gravito, ĉendiĝas la steloj:
distas jam multe la spacregionoj
kvazaŭ la multnombraj mondparaleloj.

12.
spiralaj galaksioj kun brulaj brakoj
antene etendataj en drastaj heloj;
kun sombra nebuloz’ kolapsintaj vrakoj,
bredejoj blukoloraj de novaj steloj.

13.
ĉiu unuopa fajrero brak-interne
trenas kohorton da planedoj kun trabantoj,
ĉirkaŭorbitantaj rondele kaj eterne,
ŝvebas en kosma fl os-kadenco la dancantoj.

17



18

14.
planedoj variaj: ardega sulfur-infero;
tristaj rokoj vajcitaj en glacio metana;
gasaj buloj kun kaŝa kerninterno el fero;
ringhavaj majestoj; funebra krepusko vana,

15.
kies kondiĉoj, klimatoj de l’ hejm-astro dependas
(monstr’ incendia, tepida nanstel’) kaj ties foro.
rare miraklo la vivon malavare dissendas
distas lumjarojn mikroboj de neĝvulpo aŭ fl oro.

16.
fulmoj falĉas, fulgas fumo; reĝtiranosaŭro roras,
fl amoj fl irtas, fl agras fl ave. akraj krifoj gratas, ŝiras;
falte fajro-faŭka lumo:   ventron ovras, karnon voras
lafofl u’ laŭfjelas fave.  predon tra l’ arbaro tiras.

-16.
hupa herbospika hulo  buntas birdoj, beroj bluas,
horizonten hastas hirte.  blekas bok’ en blanka brumo.
huma habitato helas,  beb’ babilas, burdoj bruas,
harmonia hejm’ humida.  brizo blovas sur betulo.

-15.
kaj en ĉi variaj vivkadroj per lanta evolu’
metamorfoziĝas estaĵoj, jen bestaj, jen plantaj:
trilobitojn brakiopodoj sekvas, kaj tiel plu,
pli adaptiĝantaj senĉese, konkure ŝanĝantaj.

-14.
ĝis foje en tiu seninterrompa vivkluzo
aperas kulmino, inteligente domina,
pensanta, kapabla, lerta, perfi da pro ruzo
kreaĵo fi era, kiu sin kredas destina.

-13.
ĉu homon vi fl ustras, ho Muzo? tro modesta
mi estas por nur ĝin prikanti en redukto:
ne eblas eksklud’ de ĥimero, tajlorvesta
regant’, kiel de l’ evoluo pintprodukto.

18



19

-12.
sed kiel ĉi vivo? ĉu scia sereno,
aŭ lukto senbrida sub gvido de faŭsto?
ĉu spacokonker’ pionira kun peno,
aŭ fi no fatala: nukleholokaŭsto?

-11.
ĉi-cirkonstance ĉu eblas renkonto
transastra, spite al la distancego?
inter civilizacioj ĉu ponto,
ŝok’ neniiga, konkera fi rego?

-10.
dume suncentre la krizo gravas:
hidrogeno mankas, misfuelas;
ruĝaj gigantoj planedojn glavas,
neŭtronsteloj kernojn dismuelas.

-9.
el fortoj venkis la gravito,
de oldaj sunoj danc’ makabra:
sin voras laŭ barbara rito,
pecigas jam per svingo sabra.

-8.
artfajro de supernova’
pli helas ol galaksio —
kolapso blanknana: pli ja
diskreta la agonio.

-7.
de peza masosumo
formiĝas truo nigra,
eskapas eĉ ne lumo
kaj lantas tempo pigra.

-6.
pro gravita ondo
post la kolizio
vibriĝas la mondo:
spactempa devio.

19
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-5.
vanuas glima
la lasta maso 
el ĉi infi ma
mondofatraso.

-4.
kataklismo,
agonio,
paroksismo,
plu nenio.

-3.
termikaj
radioj:
epikaj
mortkrioj.

-2.
disto
vasta,
tristo
lasta.

-1.
spac’
sin’
lac’
fi n’.

Glosoj:
ĉendi: ekbruligi.
fjelo: senarba montara pejzaĝo el nudaj rokoj (fell aŭ fjall norene k 
islande, fjell norvege, fjäll svede, fjeld dane, fell angle).
orbitalo: ĉiu el la eblaj spacaj formoj de elektrona denso, kiun estigas 
unu aŭ pluraj elektronoj en atomo aŭ molekulo, kaj kiu reprezenteblas 
per difi nita ondofunkcio.

20
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Lode Van de Velde

Nebulo 

Nebulo kaŝas la straton en diafaneco, kiel negliĝo
kiu kovras virinan korpon kun sufi ĉe da neglekto:
la esenco de linioj kaj formoj ankoraŭ videblas
sed la detaloj estas lasitaj al via imagkapablo.

Strietoj de vintra pluvo milde tranĉas la nebulon
kiel larmoj sur la vangoj de nigre vualita vidvino.
La koloroj de la domoj kaj aŭtoj fariĝis fumecaj
kiel gamboj en bruna nilono kaŝanta makulojn.
Mi kviete promenas kun ŝi, brakon en brako, 
kiel poemo en poemo.
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Ewa Grochowska

La Neĝero

La buso alvenis dudek minutojn antaŭ la deka. Mateo reprenas la 
dorso sakon kaj singarde rigardas ĉirkaŭen. La familiaran vizaĝon 
de avinjo li ne vidas. Li rapide trakuras subteran pasejon por eviti 
la renkonton kun ŝi. La momento taŭgas por sia plano. Li rapide 
malproksimiĝas de la stacidomo. Haltinte en stratangulo li malfermas 
la metalan ŝparkesteton. Kun dek kvin eŭroj li kredas sin riĉa: li povos 
aĉeti bulkojn, kukojn kaj kokakolaon. Vestita de dika anorako kaj de 
koltuko trikita de avinjo, li eĉ ne sentas la froston. 

En la krepusko, sur la parkejo de meblovendejo, Mateo trovas 
multe da kartonoj. Li amasigas ilin por prepari sian liton. Antaŭ en-
dormiĝo li plezurigas sin per kelkaj englutoj de varma ĉokolado, kiun 
la patrino preparis en termobotelo. La morgaŭan matenon, vekita de 
paŝgrincado de unuaj dungitoj, li forlasas sian rifuĝejon kaj trakuras la 
stratojn. Li ankoraŭ havas sufi ĉe da mono por manĝi en MacDonaldo 
la burgeron, keĉupan burgeron pri kiu li revas de jam unu semajno. En 
la urbo la distraĵoj ne mankas: montrofenestroj kristnaske ornamitaj, 
ludiloj kaj libroj en vendejoj, animadoj sur la ĉefa placo, do li vagas tie 
dum du tagoj. La trian tagon, li malsatas sed li ne plu havas monon.

Post longa hezitado, malgraŭ la honto, li sidas sur la trotuaro kun 
la skatolo antaŭ siaj piedoj kaj atendas kelkajn monerojn. La unuan 
fojon li provas fari tion, kion faras kutime almozuloj. Posttagmeze, 
de trans la montoj alvenas nigraj nuboj. Ili rapide alfl uas al la urbo. 
Baldaŭ ekneĝos.

Hejme, ĉe si, Mateo ŝatis rigardi tra la fenestro la dancantajn, 
blankajn steletojn. De tempo al tempo la neĝeretoj falis malrapide, 
enorde, kvazaŭ la mano kaŝita en la ĉielo disŝutus ilin surteren, alian 
fojon la vento abrupte disĵetis steletojn en ĉiujn direktojn, rompante la 
harmonion de tiu silenta baleto. Li admiris longajn horojn la magian, 
preskaŭ nerealan spektaklon. 

Subita frostotremo eltiras lin de agrablaj memoroj. Nun Mateo 
komprenas: por senhejmuloj, la neĝo ne estas bela, ĝi estas malamika. 
Tiun nokton li ofte vekiĝis pro malvarmo.

 Li havas apenaŭ la tempon por translokigi la kartonojn kaj la 
dorsosakon sub arkaĵo de la proksima pordego, kiam la unuaj neĝeroj 
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ekturniĝas. La neĝeroj falas sur liajn vestaĵojn. Mateo bruske forskuas 
ilin:

– Foriru aliloken, mi malamas vin! 
Skuitaj, kelkaj neĝeroj falas surteren, aliaj disfandiĝas en kontakto 

de la mano. Tamen unu neĝero ne iĝas akvoguteto kaj ne falas, kvazaŭ 
ĝi volonte alkroĉus al la anorako de Mateo. Ĝi estas iomete pli granda 
ol la aliaj kaj brilas forte. La knabo, fascinata, ne plu atentas pri la 
pasantoj. Li obstine rigardas la neĝeron, kaj ju pli li observas ĝin des 
pli la blanka steleto pligrandiĝas. Kiam ĝi atingas la grandecon de 
papilio, Mateo distingas ĝiajn fl ugiletojn ĉerande rondajn, du krista-
lajn okuletojn kaj senkoloran buŝeton. Subite, li aŭdas:

– Ne forĵetu min, mi venis por akompani vin. Mi ja kutimas vivi 
en la frosto sed vi tute ne. Vi devas rifuĝi sub arkaĵo.

La knabo aŭskultas ĝin malfavore. Neniun li deziras vidi sur sia 
maniko, kaj ne plaĉas al li, ke oni konsilas lin. Li deziras diri tion 
sed neatendita bruo deturnas lian atenton. Iu ruĝnaza strangulo 
renversas la skatolon. Rimarkante kelkajn monerojn de du eŭroj, li 
tuj kaptas ilin.

– Mian monon! Sinjoro, redonu ilin al mi! – protestas Mateo, sed la 
viro, ŝajne jam iomete ebria, ekridas kaj respondas per ironia voĉtono:

– Nu, vidu! Li nervoziĝas, la eta cigano. Atentu iomete, oni ĉiam 
kompatas la infanojn, vi ankoraŭ rekoltos monon. Urĝas por mi. Mi 
devas aĉeti pakon da biero. 

Mateo ruĝiĝas pro kolero; nun li plu posedas nur kelkajn mon-
erojn, ne sufi ĉe eĉ por unu bulko. Li sentas sin laca kaj soleca. Kun 
neniu li povas interparoli, sed kiam iu pasanto ekinteresiĝas pri li, 
Mateo ne respondas kaj enprofundiĝante la kapon en la kapuĉon 
pro vas kaŝi sian infanan vizaĝon. Feliĉe, pro siaj korvonigraj, krispaj 
haroj, bruna vizaĝkoloro, okuloj malhelaj kaj la pantolono disŝirita la 
pasintan tagon, li similas ciganon. Kaj neniu interesiĝas pri ciganoj. 
Tiun “ciganecan” aspekton li heredis de sia avo, Alejandro, alveninta 
en Eŭropo el Bolivio antaŭ kvindek jaroj.

Mateo rigardas denove la manikon de sia anorako, kie obstine al-
kroĉiĝas la neĝero.

– Vi rajtas resti, sed ne diru al mi, kion mi devas fari. Mi ne plu 
estas infaneto, mi jam estas dekunujara.

Poste li residiĝas sur la trotuaron. En la vidkampo de liaj mallevitaj 
okuloj, la piedoj de pasantoj hezitante enprofundiĝas en la neĝon, 
glitas. La veturiloj akceliĝas malgraŭ la glita ŝoseo. La lumigiloj de 
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vendejoj estingiĝas, nur la festolumigiloj dissendas orajn lumradiojn 
kaj transformas la straton en mirindan, fabelan lokon. Bedaŭrinde, 
neniu haltas por alĵeti eĉ kelkajn groŝojn. 

– Nun, ĉiuj rapidas hejmen por vespermanĝi. Ĉi-vespere mi ne 
povos aĉeti manĝaĵojn. 

Neĝero ŝajnas surprizita: 
– Do, kial vi ne reiras ĉe vi? Ĉu neniu atendas vin? 
– Mi ne ŝatas paroli pri tio, fl ustras Mateo.
– Tamen provu. Mi deziras kompreni, kion vi faras sola surstrate. 

Mi ŝatus ankaŭ pli bone koni vin.
La vortoj mallaŭtaj timeme eliras el la buŝo de Mateo. 
– La patron mi ne plu havas. Post la forpaso de mia avo, la patro 

decidis reveni en Bolivion por malkovri la lokon, kie naskiĝis mia 
avo kaj retrovi la kuzojn. Panjo protestis ĉar mi estis apenaŭ trijara, 
petis ke li vojaĝu pli malfrue, sed mia patro tamen foriris. Kelkajn 
semajnojn post lia foriro panjo ricevis leteron, per kiu oni informis ŝin 
pri la terura akcidento. La buso per kiu la patro daŭrigis la vojaĝon 
en Bolivio falis en abismon. Ĉiuj pasaĝeroj pereis. Mi rememoras, ke 
panjo ploregis kaj forte brakumis min, sed mi ne tre bone komprenis, 
kio okazis. Post la forpaso de patro, mi eĉ estis feliĉa ĉar panjo pasigis 
multe pli da tempo kun mi. Ni ludis kune kaj kune feriis sur la plaĝoj 
aŭ en arbaro kolektis fungojn aŭ …

Mateo, skuita de frostotremoj, ne fi nis la frazon, ĉesis rakonti. Li 
iris sub la arkaĵon kaj enlitiĝis en dormosako. Li ne plu emis paroli, li 
volis nur dormi. 

– Ne dormu, ne dormu! Estas ege danĝere dormi kiam frostas. 
Parolu! Daŭrigu vian rakonton! 

Krias la neĝero kaj fl ugas iren-reen super la kapo de la knabo. 
Finfi ne ĝi sin lokas momenton sur la palpebron de Mateo, sed tuj, 
fortimigita, eksaltas ĝis la tegmento de la domo. 

– Aj! Vi brulas! Certe vi havas febron. Ne endormiĝu! 
– Uj! Vi estas glacia! krias samtempe Mateo kaj malfermas la 

okulojn. Ne tuŝu min! 
– Do, rakontu plu!
– Fakte ĉio ŝanĝiĝis post la geedziĝo de panjo kun Miro. Ŝi ne plu 

pasigis tiom da tempo kun mi, kiel antaŭe. Ĉiujn semajfi nojn, panjo 
foriris ien kun sia edzo dum ili lasis min ĉe la geavoj. Nun mi havas 
fratinon. Panjo nomas ŝin “mia trezoreto”. Eĉ avinjo vidas nur ŝin kaj 
nomas ŝin “mia bela anĝeleto”. Ŝi estas blondhara kaj bluokula kiel 
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Miro. Ŝi tute ne similas min. Neniun familianon mi similas. Mi certas, 
ke panjo ne plu amas min. Miro estas severa, li ofte punas min. Se mi 
ne tuj obeas, li tiras min je la haroj. Pro tio mi ofte paŭtas kaj estas 
malkontenta. Miro alvokas min per la moknomo “erinaco”. Krome, 
ili decidis festi Kristnaskon ĉe la familio de Miro. Tio ne plaĉis al mi. 
Ili do konsentis, ke mi iru al avinjo, sed mi estis tro malgaja kaj volis 
resti sola. Mi forfuĝis, ĉar por neniu mi gravas.

La voĉo de la knabo iĝas malaŭdebla. 
– Jes, jes! Por mi vi estas tre grava persono, asertas la Neĝero.
– Mi soifas…
La neĝero sidiĝas sur la lipoj de Mateo kaj la knabo englutas 

kelkajn akvogutetojn. 
– Kial vi tiel prizorgas min? Vi ne similas aliajn neĝerojn. De kie 

vi venas?  
La neĝero ridetas.
– Vi ja certe scias, ke la vivo de neĝeroj estas tre mallonga. Nur 

tiuj, kiuj eterne kovras montpintojn ne fandiĝas. La ceteraj malaperas 
rapide. Tamen kelkaj el ni devenas el la regno de la Vintro. Kiam ili 
konsentas plenumadi specialajn misiojn, ili vivas pli longe. 

– Ĉu temas pri malfacilaj misioj?
– Tute ne. Sufi ĉas resti apud iu, kiu estas sola, malgaja, paroli al li, 

kompreni lin, helpi. Breve: priatenti tiun personon, kiel sian amikon. 
– Kiel amikon?  miras Mateo. Ni estas tro malsamaj por esti amikoj. 
– Ne pensu pri la ekstera aspekto. Nur valoras la sentoj, kiujn ni 

havas unu por alia.
– Fakte, mi neniam havis tian amikon, kiel vin. Vi estas la unika al 

kiu mi rakontis, kial mi vagas surstrate. Sed mi ne plu deziras paroli. 
Mi bezonas dormi.

La neĝero denove tuŝetas la vizaĝon de Mateo, sed la knabo ne 
plu moviĝas. Do neĝsteleto vokas, kiel eble plej laŭte, helpon: 

– Fratoj neĝeroj, fratoj neĝeroj! Venu multaj, venu rapide! Kune, 
vi konstruu antaŭ la pordego neĝremparon por ŝirmi mian amikon 
kontraŭ la frosto!

Baldaŭ, granda neĝamaso altiĝas ĝis la arkaĵo. Malantaŭe dormas 
Mateo.La zorgoplena neĝero gardas lin tutan nokton.

La morgaŭan matenon neĝplugilo purigas la ŝoseon. La ŝoforo 
haltas ekvidante grandegan amason antaŭ unu pordego kaj parolas 
al si mem:

– Strange. Kial nur ĉi-tie falis tiom da neĝo?
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Li alproksimiĝas al la pordego. Samtempe speco de blanka papilio 
fl ugas antaŭe kvazaŭ por altiri lian atenton.

– Nekredeble! Neniam mi vidis papilion en vintro! 
Li antaŭpaŝas scivoleme, fosas grandan truon en tiu speco de iglo 

kaj rimarkas dormantan knabon. 

*   *   *
 

Kiam Mateo malfermas la okulojn, li kuŝas en sekurveturilo, envolvita 
per lana kovrilo.  

– La Neĝero… Kie ĝi estas?  
Flegisto provas trankviligi lin:
– Ĉesu moviĝi! Vi estas ankoraŭ tre malforta. 
Mateo returnas sin kaj fi nfi ne vidas ĝin. Gluita kontraŭ la vitro, 

la neĝero fariĝas pli kaj pli malgranda. La varmo de la ambulanco 
damaĝas la branĉetojn de la blanka steleto. 

Ĉagrenita, Mateo subite eksidas kriante: 
– Kial vi enriris ĉi-tien? Mi ne volas, ke vi malaperu kiel aliaj 

neĝeroj!
– Mi volis scii, kiel vi fartas. Mi aŭdis, ke la helpantoj sukcesis 

telefonvoki vian avinjon, kiu serĉadas vin ĉien. Ŝi baldaŭ venos 
renkonti vin en hospitalo. Kredu min, ŝi fortege amas vin same kiel 
vian fratinon. Ankaŭ mi multe amas vin sed mia misio fi niĝis kaj mi 
ne plu povas resti sur la tero. 

Dirinte tion, la Neĝero per superforta penado malgluiĝas de la 
vitro kaj surlokiĝas sur la vizaĝon de Mateo. 

Nun la fl egisto vidas du grandajn larmojn sur la vangoj de la 
knabo.

– Adiaŭ, mia amiko Neĝero, murmuras Mateo, tuŝante la mal-
varmajn gutetojn kiuj desegnas dum kelkaj sekundoj la samajn 
desegnaĵojn kiel survitra prujno . 
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Laure Patas d’Illiers

En tiu ĉi bela tago

Monika Menart malfermas siajn okulojn. Ne pro helpistino eniranta 
por malfermi la rulkurtenon. Ankoraŭ noktas. Neniu bruo aŭdeblas 
en la unua etaĝo de la maljunulejo Bela Aŭtuno.

Delonge Monika alkutimiĝis al tiuj frumatenaj sendormaj horoj, 
kiuj ne ĝenas ŝin. Se oni aĝas 99 jarojn kaj 9 monatojn, oni kapablas 
tion elteni, kiel oni eltenas pene paŝi, aŭ pli kaj pli malbone vidi. 
Oni ne pripensu tion. Laŭdire, plej gravas ke la kompleksio estu 
solida. Solida ĝi ja estas. Verdire, ŝi plipeziĝis dum la jardekoj, kaj ŝia  
dikiĝinta korpo profunde kavigas la matracon. Tamen ŝi konservas 
larĝajn ŝultrojn, fortikan korpon, mallongajn fortajn membrojn kun 
rezistemaj artikoj. Sub reto de faltoj, la kvadrata vizaĝo, kun energia 
makzelo, montras voleman personecon, kiu sukcesis rezisti la jarojn. 
Aĉa karaktero helpas pluvivi, kutimas proverbi la helpistinoj, parol-
ante pri sinjorino Menart.

Tiumatene, Monika nube sentas ke hodiaŭ ne estas ordinara tago. 
Subite, ŝi ekrememoras. Estas la naskotago de Johana Gert, kiu loĝas 
en najbara ĉambro. Ŝi festos sian 100-jariĝon. La buŝo de Monika 
plilongiĝas pro iritita grimaco. Lastsemajne nur pri tio parolis la tuta 
dungitaro: la unua centjarulo en la distrikto, kaj tiel plu, kaj tiel plu. 
Gravas nur Johana. Hodiaŭ la tagmanĝo estos pli bona ol kutime, 
kaj oni servos grandan kukon, kun 100 kandeloj kompreneble! La 
direktorino de la maljunulejo ĉeestos. La urbestrino venos kun fotisto 
kaj ĵurnalisto. Vera ĵurnalisto de la loka gazeto.

Monika plu kuŝas surdorse, rigardante la plafonon, lasante sian 
menson vagi. Ŝi ŝatas tiujn revajn momentojn. Malaperas la prikon-
sentitaj reguloj, la konvenecaj kutimoj, ĉiuj tiuj bariloj, kiuj nin kaj 
protektas kaj enfermas. La nokto aperigas en onia menso strangajn 
ideojn, kiuj alitempe ne ekzistus. Nu, ĵus ĝermis amuza ideo en la 
menso de Monika. Petolema rideto aperas sur ŝia vizaĝo, junigante 
ĝin.

Ankoraŭ noktas. Monika pene ellitiĝas. Ŝovante surplanke siajn 
piedojn, ŝi longe traserĉas sian ĉambron. Mallaŭte kantozumante, 
Monika eliras la ĉambron. Enmane ŝi tenas duonplenan botelon kaj 
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du glasojn. Ŝi malrapide iras ĝis la pordo de Johana. Ne frapante, ŝi 
eniras, atingas la liton kaj skuas ŝian najbarinon por veki ŝin.

Ŝi fl ustras en ŝian orelon:
- Bonan tagon, Johana! Gratulon!
La dormantino malrapide vekiĝas. Maldika, malgranda, perga-

meneca, en sia tro granda lito ŝi aspektas kvazaŭ fl aviĝinta pupo. Ŝi 
svage skuas sian etan kapon kovrita de lanugo, tiel blanka kaj delikata, 
ke ĝi ŝajnas travidebla. Ŝiaj okuloj pligrandiĝas pro surprizo, kiam ŝi 
ekvidas Monikan.

Kiu montras al ŝi sian botelon.
- Rigardu! Mi alportis al vi sambukovinon. Mia fi lino donis ĝin al 

mi pasintsemajne. Ŝi mem faras ĝin. Nu, sidiĝu, ni kune trinku ĝin. 
Nepras rapidi, antaŭ la matena alveno de la helpistinoj!

Johana malvigle jesas. Ĉiuokaze, ŝi ĉiam konsentas kun la aliuloj. 
La energio de Monika iom puŝas ŝin, sed tio ne malagrablas. Male. 
Estas iom tro frue, tamen plaĉas la komplezaĵo de Monika. Kaj ŝi 
pravas, hodiaŭ estas festotago!

Monika prenas glason, abunde verŝas en ĝin el la botelo kaj donas 
ĝin al Johana. Por ŝi mem ŝi verŝas la reston en la duan glason.

Sidante fl ankon ĉe fl anko sur la lito, la du maljunulinoj ridetas 
unu al la alia kaj tostas.

- Je via sano en tiu ĉi bela tago!
Ili malrapide trinketas, per etaj glutoj, por ke la plezuro longe 

daŭru. Jam preskaŭ du jarojn ili konas unu la alian en ĉi tiu maljunul-
ejo. Tamen unuafoje ili ambaŭ tiel kune sidas, tute solaj kaj proksimaj. 
Ili babilas pri ajnaj aferoj, iomete senkohere, fl ustrante por ne veki 
iun. Ĉiumomente ili ekridas, ekscitiĝintaj pro tiu eksterkutima okazo. 
Iliaj ĝojaj vizaĝoj ŝajnas pli junaj. Ili similas al knabinoj neĉeestantaj la 
lernejon aŭ kaŝe fumantaj.

Nu, baldaŭ tagiĝos. Tempo reiri en sian ĉambron. Monika en-
litiĝas. Ĝis la alveno de la helpistinoj, ŝi spektas la televidon, mallaŭte 
por ne ĝeni.

Dum la tagmanĝo, tute pimpas la manĝoĉambro. La tablotukoj 
estas blankaj, kiel dum la novjara festo. Vere, la tagmanĝo gustas pli 
bone ol kutime. Ĉefe bongustas la kuko, Monika petas duan pecon.

La direktorino ne ĉeestas. La helpistinoj pli silentas ol kutime. 
Agrablas gustumi frandaĵojn en kvieta etoso.

Monika verŝas akvon en sian glason. Hodiaŭ ŝi ne aldonas siajn 
kutimajn kuracilajn gutojn, ĉar malplenas la boteleto. Kiam la 
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kurac isto vizitos ŝin, ŝi petos de li plian. Je ŝia aĝo, povas okazi ke 
oni mallerte faligas kaj disverŝas ujon. Ne riproĉos la kuracisto. Li 
denove demandos al ŝi zorge atenti. Tiuj kuracilaj gutoj agas potence. 
Se homo kun malsaniĝema koro trinkus ilin, tio povus okazigi 
miokardian infarkton.

Malstreĉiĝante en sia brakseĝo, Monika trinketas sian kafon kun 
kontenta rideto. Ŝi fermas siajn okulojn kaj imagas la frontpaĝon de 
la loka ĵurnalo post tri monatoj: “Sinjorino Monika Menart, unua cent-
jarulo en nia distrikto”.
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Carys Goldy

Tri Vortoj

La korpo sidis ŝrumpinta en la malnova ligna seĝo meze de la 
studĉambro. Ĝi surhavis malordon de nelavitaj vestoj, kaj la tufoj de 
neglektita barbo makulis vizaĝon tiel senespriman, tiel senvivan, kiel 
la muroj, kiujn fi ksrigardis la malfermitaj okuloj. Malbonodora jako 
pendis de ostecaj ŝultroj, kaj torditaj manoj restis sencele sur genuoj, 
kiuj elŝoviĝis el sub la praa pantalono. La korpo de viro tro frue 
maljunigita, tro forte batita de la sorto – la sorto de aliulo. Ĉu tiaĵo 
entute eblas – suferi sorton, kiu ne estas la propra? La animo, kiu iam 
priloĝis la korpon nek sciis tion, nek zorgis pri la demando, nek pri 
la hontinda aspekto de sia morta kunulo; tiu ne plu enhavis por ĝi 
ajnan intereson.

Dise en la studĉambro troviĝis plenaj librobretoj, paper-kovritaj 
surfacoj, diversaj aparatoj; la eroj kaj aĵoj, kiuj indikis iaman tempon 
de riĉokupiĝo pri aferoj variaj kaj erudiciaj. Fotografaĵoj informis pri 
foraj ĝojoj: studentaj diboĉaĵoj, familiaj festoj, okazoj de sukceso kaj 
atingo – efemeraj momentoj por ĉiam kaptitaj en solidaj kadraĵoj – 
tamen ne malpli vivaj pro tio, prefere altigitaj per la ardo de memoro, 
la memoro pri tempoj, lokoj, karuloj… kaj Petro.

Jes, Petro…
La skeleta fi guro aspektis same kaduka, kiel la sidejo, kiu subtenis ĝian 
plumpezon, kaj en la silento la plej eta movo kaj sono akre reliefi ĝis 
kontraŭ la fono de la kvazaŭ skulptita sceno. El la senmoveco eliĝis 
knareto de malnoviĝanta ligno; la lasta mallonga zumado de mortanta 
muŝo; kaj en la korpo nurnura okultremeto kaj apenaŭ perceptebla 
leviĝo-falo de la brusto signis malfortan ŝveladon de viveco sub la 
ĉifi taj vestoj, kaj dancigis aron da polveroj pendantan kiel araneaĵo en 
hazarda lumradio, kiu enŝteliĝis en la malluman internon.

Eble la morto kaj la vivo ne estas du apartaj maloj, kiel la fakuloj – 
kaj niaj sensoj – supozigas al ni; eble estas la morto relativa, ne absoluta 
stato, kaj ĉiun tagon ni moviĝas inter tiuj du fi noj sur skalo de gradoj: 
jen pli morta – malfeliĉa, malbonfarta; jen pli viva – kontenta, sana – 
tiel ke en la vivo ni efektive familiariĝas kun la morto, kaj ke en la fi na 
apartiĝo de la korpo ni sentos nin surprize vivaj. Se ja ĉeestis morto 
en tiu ĉambro, tio ne estis en la konvencia senco; ne klara foriro de la 
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animo for de la korpo al regionoj nekonataj, sed senviveco alispeca, 
kredeble malpli kompata – animstato de vivsuĉa mensa premego, 
kiun lumigis nenia lumradio, kaj kiu englutegis en sian nigrecon 
ĉian eblon kaj esperon – la stato de la depresiulo. Tiel estis Roberto, 
dum li malvolonte pluokupis la korpon, kiu obstine rifuzis liberigi 
lin. Kiel kancero la spirita inercio saturis ĉiun senton kaj movadon, 
anstataŭigante la pli akrajn ŝokefi kojn de la ĵusa okazaro per peza 
obtuzeco, kiu estis samtempe sufoka kaj kvietiga. 

La nomenklaturo por perturboj mensaj estas mizere magra, la 
esploroj nesufi ĉaj, kaj tial la kompreno manka. De ekstere Roberto 
aspektis kiel kadavra karikaturo de sia antaŭa memo, kaj kiel tian 
oni traktis lin – per piloloj, kompato kaj bonintencaj instigoj manĝi, 
trinki, komuniki. Oni vidas la nekonvenan konduton, kaj volas 
ŝanĝi la maltrankviligan tordiĝon de normaleco, pli ol kompreni la 
homon. Tro ofte oni diagnozas per la okuloj, nomas la simptomojn 
kaj pakas ilin bonorde en medicinan terminon, ne scipovante esplori 
pli profunden, aŭ eble nur malinklina vadi en la nevideblan internan 
fremdlandon de la homo kun mensa perturbo. Oni timas treti 
mallerte sur ion difektiĝeman – eĉ danĝeran; prefere oni traktu nur 
la eksteraĵon, normaligu la konduton Pavlovstile, kaj alkroĉu sin al la 
kontentiga miskredo, ke la homo kuntreniĝos. 

Sporade en la kapo de Roberto la mensa kaĉo maldensiĝis, kaj li 
provis ordigi la pensojn, kiuj trapuŝis sin al la malfono de lia interna 
pejzaĝo; sentoj komprenendaj kaj demandoj respondendaj. Tamen 
klaraj respondoj postulas klarajn demandojn, kaj tiujn li ne havis. La 
pensoj, kiuj daŭre bombardis lian cerbon, venis ne kiel apartaj klaraj 
entoj, facile distingeblaj unu de la alia, sed kiel nebulforma amaso da 
malkredo, konfuzo kaj agiteco, kiu paralizis la membrojn kaj frostigis 
la intestojn. Kaj ĉiam, ĉiam restis tiu malbela sento de la propra kulpo. 
La milan fojon li demandis sin, kial li tion faris; kial komuniki tion, 
kion li aŭdis, aferon plej privatan, intiman, vortigitan al li tiel fi de? 
Kiel taksi faron teorie indan – eĉ endan – sed efektive katastrofan? 

Li rekonstruis cirkulpense la ĵusan okazaron, kvazaŭ per tio li 
povus ŝanĝi la nudan veron, ke li perfi dis la konfi dencon de sia plej 
proksima kaj vivdaŭra amiko. Kiu imagus, ke la eligo de nur tri vortoj 
povus krei tian lavangon da monumentaj – kaj mortigaj – sekvoj. Li 
tremis nevolonte je la memoro, kiel li senkore elmetis per sia malkaŝo 
sian kompatindan kamaradon al la senindulgaj ungoj de publika 
juĝo, Petro, kiun li jam de longe konis tiel intime… 
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…aŭ kredis, ke li konas.
Kvazaŭ de fora distanco venis al li la obskura konstato, ke per 
tiaj pensoj li estas piedpintiranta ĉirkaŭ la vera kaŭzo de sia nuna 
turmentiĝo, uzanta sian sinkulpigon por ŝirmi sian jam troŝarĝitan 
cerbon kontraŭ la terura informo mem. Sed ĝuste kiel oni ne elmetas 
malsanan korpon tro frue dum ĝia saniĝo al la rigoreco de la ĉiutaga 
vivo, tiel mankas al la maltrankvila menso la stoikeco elteni tro 
multe da realeco; do Roberto daŭrigis la evitadon, rememorante la 
momenton de la decido: ĉu diri aŭ ne diri – li volas fari nek unu nek 
la alian. Li sopiras trian elekton, kiu tamen ne troviĝas. 

Neatendita ondo de emocio ektrafl uegis la kapon (aŭ ĉu nur 
korposkua sangosturmo?), kaj kun tiu pliaj demandoj: kial Petro 
devis entute riveli tian sekretaĉon? Kial lin, Roberton, entreni? Li 
prefere ne scius. Sed la sciado estas unu-direkta vojo; eksciinte, oni 
ne povas poste sensciigi sin; la informo restos por ĉiam en la menso, 
infektante per suspekto la tutan pasintan vivon, lasante vivdaŭron 
da demandoj, kiujn oni neniam antaŭe imagis fari… Se li nur povus 
forlavi tiujn vortojn, priskrapi sian menson je ili. Tri vortoj. Estas 
strange, kiel certaj vortoj unuope povas montri sin tute senkulpaj, eĉ 
belaj, sed kunmetitaj kun aliaj same tute mildsonaj literaroj, ili povas 
alpreni potencan signifon kapablan instigi la plej malbonajn rezultojn. 
Tiuj tri vortoj, esprimitaj suspire, intime, fi de, sufi ĉis por okazigi la 
postan koŝmaron, kiun Roberto nun plusuferadis – kaj Petro ne.

Tamen, ĉu eble Petro ĝuste volis, ke lia konfi denculo transdonu 
la informon? Malgraŭ lia ĵuro, ke temas nur pri vortoj, ne agoj, eble 
eĉ li mem maltrankviliĝis, ke ideo kaj ago ne estas apartaj aferoj, unu 
interna, la alia ekstera, sed ke la antaŭa, jam elpensita, neeviteble 
iam kondukos al la posta, ĉu oni tion volas aŭ ne. Eble Petro estis 
serĉanta helpon, antaŭ ol tro malfruiĝos. Antaŭ ol li… Roberto ne 
kuraĝis fi npensi la frazon. Li povis apenaŭ asimili la realajn eventojn, 
des malpli farojn nur – li esperegis – imagatajn. Tiuj devos atendi 
postan frontadon.

En la menso Roberto retravivis sian tujan reagon al la konfeso: 
la tordiĝon en la ventro, la malbelan fl agreton de abomeno, kiu 
entranĉis en la koron de lia familiara konkordo kun Petro, tuj kaj por 
ĉiam forŝirante vivdaŭron da amikeco. Kaj li rememoris ankaŭ la 
samtempan sinkulpigon – ĉu pravis tia abrupta, tute instinkta reago? 
Li ne sciis. En ĉi tiu tereno konveno silentis.Tamen tute foriris de lia 
menso la fi na instigo, kiu pelis lin el lia domo kaj laŭ la stratoj en tiu 
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sortoplena vojaĝo en la inferon, kiun li nun suferis. Jen lia alveno ĉe 
la senornama municipa konstruaĵo; lia hezita eniro per la altaj pordoj; 
jen la ofi cisto, al kiu li balbute parolis, kaj la graveco, per kiu oni 
ricevis la informon. Kaj jen lia eliro reen en la liberan aeron, sed kun 
ŝarĝo de sinkulpigo kaj antaŭsento de malbono tia, ke li apenaŭ povis 
levi la piedojn por forpaŝi.

Tri vortoj – nur la tri – kiuj ĝuste kiel suspiro sur monto sufi ĉas 
por ekmovi ruliĝantan neĝamasegon, ekagigis neregeblan sinsekvon 
da eventoj, kiuj kuregis laŭ sia detrua vojo, akumulante la rubon 
de la homa naturo normale kaŝitan sub la strikte tondita gazono 
de civilizita konveneco, sed nun ĵetitan supraĵen per la troiga kaj 
distorda potenco de onidiro. Jen la “neintenca” likigo de informoj el 
konfi denca dosiero; jen la gazetara sensaciigado de la famo, kaj la 
rezulta torento da malamo elkraĉiĝinta en la vizaĝon de Petro el la 
buŝoj de kutime agrablaj mild-parolaj najbaroj; jen la fi poŝtaĵoj, kaj la 
furiozaj manifestacioj en la strato, kie li loĝis; jen la bruaĉaj postuloj, 
ke li estu arestita, forpelita – pendumita eĉ; jen la salvo de insultoj, 
kiam oni kaptis ekvidon de lia konsternita vizaĝo tra fendeto inter 
la fenestraj kurtenoj, malantaŭ kiuj li kaŝis sin, kiel vulpo kaŭras 
en sia truo por ŝirmi sin de la ĉashundoj; kaj jen la perfortaj atencoj 
kontraŭ lia domo, lia aŭto, lia hundo, la kadavro trovita mort-batita 
kun skribaĉita mesaĝo apude: “Fiuloj kiel vi meritas tian traktadon!”

Ili bridis sin antaŭ ol etendi la buĉadon al Petro mem, sed ne plu 
necesis – li mem plenumis la faron. Solece, nokte, ĝisfi ne…

La tumulta amaso estis kvietigita, la sangavido satigita, kaj 
ĝi pluiris trovi novan predon; la aŭtoritatoj, malpezigitaj je unu el 
siaj kazoj, estis enarkivigintaj la dokumentaron; kaj li, Roberto, 
nun funebris la perdon de amata kamarado – jes la amo ankoraŭ 
ĉeestis, kiel neestingebla fl amo sub la malorda stako de supozoj kaj 
sindemandado. Ĉu li pravis, metante la profi ton de la komunumo 
super tiun de Petro? Eble li miskomprenis la konfeson? Sed se li restus 
silenta, kiaj aliaj sekvoj eble nun estus hantantaj lian konsciencon, se 
tiuj tri vortoj esprimus pli minacan signifon? Kvazaŭ kontrolpikante 
vundon Roberto zorge lasis leviĝi la vortojn el la implikaĵo de mensa 
konfuzo supren en lian konscion, ŝokante sin per la akra efi ko de 
subita senmaskigo, vortoj, kiuj pli prudente devus resti nedividataj; 
vortoj, kiujn volas aŭdi nenia viro de sia amiko: “Min allogas infanoj.” 

Roberto rememoris la sekvan senfi nan momenton, dum kiu ili staris 
senmovaj, fi ksrigardante unu la alian okulalokule, Petro klarigante, 



34

ke temas nur pri fantazio, pri deziroj, ne agoj… Sed la potenco de tiuj 
tri vortoj inundis kaj neaŭdebligis kian ajn postan komprenigadon 
tiel, ke Roberto abrupte turnis la dorson, kaj ignorante la petegojn de 
Petro reveni, interparoli, li forpaŝis sen ajna rerigardo. 

Kaj pro tio li nun sentis sin aĉulo altgrada… 
Roberto fermis la okulojn, kaj provis forigi la doloron per agrablaj 
memoroj pri sia morta amiko; certe tio estas la rajto de ĉiu funebranto, 
ĉu ne? Tamen la duboj kaj demandoj malpurigis kian ajn bildon, kiu 
tralikiĝis en lian menson, dum liaj pensoj neregeble serĉis la spurojn 
de strangeco, de posta miskonduto, kiuj pravigus lian perfi dan agon, 
kaj absolvus lin de la terura eblo, ke li elmetis Petron al la mortiga juĝo 
de la socio, nur pro miskompreno. Kiajn hororaĵojn Roberto maltrafi s 
en la ses jardekoj da amikeco kun Petro pro tio, ke tiajn aferojn li 
tute ne imagis, ne pripensis, kaj tial ne rimarkis? Tamen alifl anke kiel 
facile estus reinterpreti mise la pasintecon, imagi fantazie aferojn, kiuj 
ne okazis, rezulte de posta supozo.

Infanseksemo. Li malfacile devigis sin uzi la vorton, konscia pri 
la naŭzo, kiun ĝi kaŭzis al li. Jen vorto, kiun oni normale aŭdas nur 
rilate al aliulo, nekonata strangulo, ne al kara proksimulo. Kiel mano 
ektuŝanta varmegan fornelon, li sin salte retiris for de la ideo; Petro 
ne estis infanseksemulo, certe ne; li nur esprimis tri vortojn, kiujn 
oni emis miskompreni, pligravigaĉi. Ĉiun tagon vortigadas homoj 
minacojn akceptitajn de ĉiuj kiel la sensignifajn eksplodojn de la 
ordinara vivo, ideojn, kiujn ili neniam efektivigos.

Tamen infanseksemo estas afero tute alia. Tiukaze sufi ĉas por 
kondamno nur vortoj – aludoj eĉ; tiukaze temas ne nur pri peko, sed 
pri netuŝebla abomenindaĵo kontraŭ homeco mem. Aŭdinte tiujn tri 
vortojn ankaŭ li, Roberto, supozeble civilizita, pensema inteligentulo, 
fermis la menson, retiris la kompaton kaj etikedaĉis la viron per 
unu panikpelita ekreago. En tiu momento de informiĝo la delikataj 
tavoloj de posta evoluado polviĝis sub la impulso de primitiveco, 
lasante nur la instinktan timon de la antaŭhumaniĝa besto. En tiu 
stato troviĝis nenia volo kompreni, interparoli, eltrovi faktojn, nenia 
saĝa pripensado, ĉar en tiu momento lia amiko iĝis al li fremdulo 
nekoninda. 

En la ĉambro la procezo de pliaĝiĝo daŭre ŝpinis sian kompatan 
magion sendistinge sur muroj kaj mebloj, karno kaj korpo, kun la 
nerapida kvieteco de la pasanta tempo; mildaj, nepercepteblaj ŝanĝoj 
en la nehaltigebla progreso al kadukiĝo, kiun ni emas – elektas – 



35

pretervidi malantaŭ la brua kurado kaj kriado de la vivo. Nur en 
tia senmoveco, kia troviĝis en la tombeca ĉambro, evidentiĝas la 
potencega puŝo de tiuj pli subtilaj movadoj, kiuj portas ĉiujn fi zikajn 
aĵojn, ankaŭ la formon de Roberto, senescepte al ilia fi no. Interne kaj 
kontraste al tiu majesta evolua danco, Roberto senutile alkroĉiĝis al 
la pasintaj okazaĉoj, ordigante kaj miksante ilin denove kaj denove, 
kiel senordan kartaron, sed ĉiun fojon lasante ilin fali en konfuzan 
amason, antaŭ ol li povus formi el ili ian racian aranĝon. En lia kapo 
la pensoj iĝis nur ripeta, robota vico da sensignifaj silaboj, la vaga 
babilado de cerbo tute elĉerpita, krianta nekonscie al Dio, je kiu ĝi ne 
kredis…

Subite en la ĉambron ŝaŭmis amasiĝo da brua gajeco kaj ĝarden-
freŝa spiro, kiu abrupte karambolis kun la korpremita anim stato de 
Roberto en kirliĝo de vigleco, dispelante la mallumon per ŝpruc aĵo de 
arĝentaj akveroj kaj knabina ridado.

‚Avĉjo! Avĉjo! Venu! Vidu! Mi povas NAĜI!‘ 
Li turnis sin kaj rigardis kurantan al li infaneton, sian nepinon. Kun 

la aplombo de familiareco ŝi grimpis sur lian genuon kaj envolvis lin 
en brakumon de malseka naĝkostumo kaj fl ugantaj bukloj. Ŝia ludema 
ĉeesto plenokupis la tutan ĉambron, subite vekante lin el lia labirinta 
cerbumado, kaj eksplode disrompante la ŝelon, kiu jam cementis sin 
ŝirme ĉirkaŭ lian koron dum la antaŭaj traŭmataj monatoj. Enverŝiĝis 
inundo da profunda amo al tiu plej kara, senkulpa etulino, kiun li 
adoris tutanime, tutkore, kaj kiu premis sian korpon tiel fi de, tiel 
senbride kontraŭ lian. Li observis siajn brakojn reciprokantajn la 
geston; sentis siajn paperecajn vangojn apartiĝantaj ridete, la haŭton 
streĉiĝanta pro la nefamiliara movo; li rimarkis la ŝveladon de sia 
velksekiĝinta torso, dum spiro plenigis liajn pulmojn, cirkuligante 
sangon kaj skuvibre refunkciigante la ligon inter korpo kaj animo.

Kaj fi ne leviĝis el lia mensa koto unuopa klara penso, kiu per 
sia pura vereco dispelis la konfuzan nebulecon en lia afl iktita cerbo, 
kun la potenco de lumradio tra lupeo: ‚Vin mi senhezite ŝirmus per 
la propra vivo kontraŭ ĉia malutilo‘. Kaj jen, kiel varma enfl uo de 
certeco, ne makulita de indulga sindemandado, sed leviĝanta el la 
simpla, efektiva travivado, venis al li la senvorta respondo, kiu 
mankis al li, kaj pro kiu li povos nun pluvivi pace. Kun profunda 
malŝarĝiĝo li stariĝis sur tremajn krurojn, kaj lasis la etan manon de 
sia bena, bela nepino konduki lin eksteren en la dolĉodoran someran 
posttagmezon. 
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Amir Naor

Amo ne serĉas, amo trovas
Gaja teatraĵo en tri aktoj

Roluloj:  

Unua Akto
Vespero. Maldekstre salono, dekstre kuirejo. Inter la scenejo kaj la publiko 
situas maldekstre enirejo al la domo, kelkaj ŝtupoj, kaj simbola enirpordo 
(nur pordosonorilo videblas). Mezaĝa paro alvenas, je hezitaj paŝoj. Li tenas 
pakaĵon. Malantaŭe treniĝas junulo, kvazaŭ li ne apartenus al ili.
Klara:    (konsultas noteton) Numero 17, ĝuste kiel ŝi skribis. Rigardu, 

Pivo, kia domo! Ili estas riĉaj! Kion ni faru? 
Pivo:  Kio estas la diferenco? Ankaŭ ni loĝas ĉe numero 17.
Klara:  Sed tamen... Kiel ŝi faris tion al ni, sen averto! Mi ne 

sukcesis aĉeti taŭgajn vestojn, kaj viziti la friziston, kaj… 
Pivo:  Vi aspektas bone, Klara. Kaj ŝi informis nin jam antaŭ du 

semajnoj pri tiu ĉi okazaĵo. Ĉu tio ne sufi ĉas? 
Klara:  Jes, sed ŝi ne menciis precizan daton. Kaj hodiaŭ tagmeze ŝi 

anoncis, ke temas pri ĉi-vespere! Kio estas tiom urĝa? 
Pivo:  Eble ŝi volis, ke vi ne pretiĝu vin tro multe. Tre prudente 

ŝiafl anke. (rigardas sian horloĝon) Sed ni alvenis dek kvin 
minutojn tro frue. Estas malĝentile eniri nun. Eble ili 
ankoraŭ ne estas pretaj. 

Klara:  Sed vidu ĉi tiun domon! Kaj kion ni faru, se ni devos inviti 
ilin reciproke? Kion ili pensu pri nia domo? Mi tiom ne 
volas fuŝi ĉion... 

Pivo:  Do ĉu estas serioze inter ŝi kaj ŝia koramiko… kiel li 
nomiĝas? 

Klara:  Vere, vi eĉ ne konas lian nomon. Kia patro vi estas! Lia 
nomo estas... (provas rememori)... Tia stranga nomo… 

Pompo Pivo Prava

RosoKribri FlagriAŭrora

Klara
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Verŝajne temas pri serioza afero. Alimaniere ni ne estus 
invitataj renkonti liajn gepatrojn. Mi tre feliĉas por ŝi. Sed 
mi tiom ne volas fuŝi ĉion (Ŝi turnas sin kaj rigardas Roson, 
kiu staras apude, sur la trotuaro). Roso, ĉu vi denove rigardas 
la stelojn? Ĉu vi estas kun ni, aŭ ne? 

Roso:  Panjo, mi ne komprenas kial mi estas ligita al tiu ĉi afero. 
Klara:  Via fratino petis ke la tuta familio alvenu, kaj vi estas parto 

de la familio. 
Roso:  Mi preferas stari ĉi tie. 
(La centra scenejo. Granda salono. Flanke estas ŝtuparo al la dua etaĝo. 
Moderna meblaro, metala. Ĉiuj linioj estas rektaj. Ĉio kuŝas propraloke. 
Forta lumo, de malvarmaj koloroj. Mezaĝa paro interparolas).
Prava:  Ili povas alveni ĉiumomente. Do kial li ne estas hejme? Ĉu 

oni povas fi di ke li memoras ĉi tiun viziton?
Pompo:  Probable li forgesis. Eble li alvenos hazarde kaj trovos ilin ĉi 

tie. 
Prava:  Vi povas ridi, Pompo, sed li estas tia. Li kapablas lasi nin 

solaj kun ŝiaj gepatroj. 
Pompo:  Ne troigu, Prava. Ni nur renkontiĝas kun ŝiaj gepatroj. 

Nenio pli. Ni povas pasigi agrablan vesperon kune kaj 
paroli pri niaj infanoj malantaŭ iliaj dorsoj.

Prava:  Ĉu vi estas serioza? Ni ne vidis ĝis nun lian amikinon, 
kun tiu stranga nomo… Mi ne kredas ke tio vere okazas! 
Mi ne sciis ke li havas iun ajn amikinon, kaj subite ili jam 
kunvenigas la gepatrojn, kvazaŭ ili celas geedziĝi baldaŭ! 
Kaj mi tuj konatiĝu kun ŝiaj gepatroj, antaŭ ol mi renkontas 
ŝin mem. 

Pompo:  Sed ni devas esti feliĉaj por li. Tio povas esti bone por li. 
Prava:  Eble, sed kial li diris al ni nenion? Ni devis scii almenaŭ 

kiom ŝi scias pri ni, kion li rakontis al ŝi. 
Pompo:  Ĉu vi opinias, ke li devas diri ĉion? 
Prava:  Mi ne scias. Sed se ni scius kion li diris al ŝi, ni povus scii 

kiel konduti, kion diri kaj pri kio silenti. 
Pompo:  Jes, tio veras. Sed ni spertas pri tio, bedaŭrinde. Ĉu vi scias 

ion pri ŝiaj gepatroj? 
Prava:  Nenion. 
Pompo:  Li ne plu estas knabo. Li devas memstari kaj vivi sian 

propran vivon. (Li aŭskultas atente.) Mi aŭdis bruon ekstere. 
Eble ili jam alvenas. 
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(Ekster la enireja pordo.)
Klara:   Ni devus alporti pli respektindan donacon. Vino estas 

konsiderata tro simpla.
Pivo:  Vino ĉiam estis, estas kaj estos deca donaco. Kaj se iu dubus 

pri tio, post unu gluto li forgesus siajn dubojn.
Klara:  Ni devus alporti almenaŭ multekostan vinon. Mi esperas, 

ke ili ne atentos. 
(La pordo malfermiĝas subite. Pompo elrigardas.)
Pompo:  Bonvenon! 
Pivo: (embaresite) Saluton, ni estas la gepatroj de Kribri. 
Pompo: Kiu Kribri? Jes, jes, ni atendas vin! Bonvolu eniri! 
Pompo:  Ni ankoraŭ ne konatiĝis. Mi estas Pompo, la patro de Flagri, 

kaj jen mia edzino Prava. 
Pivo:  Tre agrable. Mi estas Pivo, la patro de Kribri, kaj jen mia 

edzino Klara, kaj nia fi lo Roso. 
(Ĉiuj interpremas manojn, kaj poste daŭre staras embarasitaj.)
Pivo:  Por vi! (donas la donacon). 
Prava: (malfermas la pakaĵon kaj ekzamenas atente) Dankon. Sed ni 

jam havas unu tian. 
Pivo:  Bonaĵoj venas ofte duope. 
(Prava ne komprenas. Post kelkaj sekundoj ŝi ridas artefarite.)
Pompo:  Bonvolu eniri. (Gvidas ilin al la sofo. Ĉiuj eksidas. Denove 

ekregas silento.)
Prava:  Do ni ĉiuj estas ĉi tie. Eble vi scias kie estas Flagri kaj… 

kaj… 
Pivo: Kaj Kribri? (mire) Ĉu ili ne estas ĉi tie? Mi pensis ke ili 

atendas nin ĉi tie. 
Prava:  Ili certe tuj alvenos. (plia silento) Certe vi deziras trinki ion. 

Mi jam alportu ion (Ŝi haste eliras. Ĉiuj rigardas ŝin). 
Pompo: (Li ĉiam parolas tre serioze.) Mi pensas ke mia edzino forgesis 

demandi kion vi deziras trinki. Mi... mi rememorigu al ŝi. 
(Ankaŭ li kuras en la kuirejon.)
Prava:  Kie estas tiuj senrespondecaj infanoj? Kial ili ne alvenas? (Ŝi 

kuras tien kaj reen, farante nenion.) Diru al mi, Pompo, kial ni 
ne preparis ĉion anticipe? 

Pompo:  Mi ne imagis, ke ili alvenos ĝustatempe. Ĉu ili ne scias, ke 
ĉiu malfruas nuntempe? La tuta homa socio baziĝas sur tio.

Prava:  Kion ni faru kun ili nun, ĝis la alveno de la infanoj? Pri kio 
paroli intertempe? Ĉu vi vidis, ke ili venigis sian infanon! 
Alvoku Aŭroran. 
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Pompo:  Ili ne estas infanoj, Prava. Kion vi volas, ke ŝi ludu kun li? 
Vi ja konas ŝin. Ŝi primokus ilin. Iam ĉio estis simpla, kiam 
la infanoj estis pli junaj. Tiam oni havis pri kio paroli. Paroli 
pri ili. Sed nun ili kreskis kaj lernis de ni. Ili jam parolas pri 
ni! Kaj nenio estas pli enuiga ol tio. (Li vidas teleron da kuketoj 
sur la tablo.) Mi alportu ĝin al ili.

Prava: Prefere ne. Vi ĉiam fuŝas ion: aŭ vi mem falas, aŭ io falas 
sur vin.

Pompo: Vi ĉiam tro subtaksas min. Ne forgesu, ke mi respondecas 
pri grandega buĝeto en la laboro! Vi eĉ ne imagas la sumojn 
kiujn ni malgajnis ĉi-jare!

(Li levas la teleron per rapida movo, kaj ĉiuj kuketoj falas planken, krom unu 
en la centro de la telero. Li ne konscias pri tio.)
Pompo: Do mi alvoku Aŭrora ĉi tien. (Li supreniras la ŝtuparon, 

tenante la teleron.). 
(En la salono.)
Pivo: (fi nparolas per la poŝtelefono) Kribri diras ke ili survojas.
Klara: Tre bone. Sed kion ni faru ĝis tiam? Ĉu vi vidas ĉi tiun 

domon? Tiom granda! Kaj tiom bonorda! Kaj tiom pura! Eĉ 
se ni ordigus nian hejmon tutan semajnon, ni neniel atingus 
la duonon de tia ordo.

Pivo:  Eble ili ordigis sian domon honore al ni jam dum du 
semajnoj?

Klara:  Ne, ĉi tie videblas baza ordo. Oni ne strebas purigi ĉi tie. 
Oni strebas malpurigi. 

Pivo:  Verŝajne unufojon semajne ili ĉiuj kuniĝas, kaj laboregas 
por malpurigi iomete. 

Klara:  Rigardu ĉi tiun grandan televid-ekranon! (montrante al la 
publiko) Mi neniam vidis tiom grandan ekranon. Granda 
kiel la tuta mondo! 

Pivo:  Ĉu vi pensas ke la novaĵoj sur tia ekrano malsamas? (Li 
pensas iomete.) Eble jes... Malgrandaj problemoj fariĝas pli 
grandaj problemoj…

(Pompo kaj lia fi lino Aŭrora, juna virino, eniras. Pompo metas la teleron kun 
la sola kuketo sur la tablon. La gastoj rigardas al li mire.)
Pompo:  Jen Aŭrora, nia fi lino. Aŭrora – la gepatroj de Kribri. 
Aŭrora: (mire) Gepatroj de kiu? 
Pompo:  De Kribri, la amikino de Flagri. 
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Aŭrora:  La amikino de Flagri? Mi neniam aŭdis pri ŝi. Verŝajne li 
kaŝas ŝin tre bone. (Ŝi interpremas manojn kun Pivo kaj Klara.) 

Klara:  Kaj jen nia fi lo, Roso. (Aŭrora premas lian manon, sen rigardi 
lin.) 

Pompo: Sidiĝu kun ni, Aŭrora. (Ŝi eksidas apud ili. Ĉiuj silentas.) 
Aŭrora:  Pardonu mian nescion, sed ĉu la juna paro celas alveni? 
Pivo:  Jes, ni ĵus parolis kun ili. Ili survojas. 
Aŭrora: Sendube ili alvenos kun tre konvinka klarigo pri tio, kio 

okazas ĉi tie. 
(Neniu respondas. Ekregas malagrabla silento.)
Aŭrora: (turnas sin al Roso) Vi certe volas vidi nian ĝardenon.
Roso: (embarasite) Kio? Vidi kion? 
Aŭrora: (ekstaras) Venu, tio estas tie, ekstere. 
(Ili ambaŭ eliras, kaj malsupreniras el la scenejo, al malgranda ĝardeno, kio 
troviĝas inter la publiko kaj la scenejo. Tie situas ĝardena tablo kaj du seĝoj. 
Aŭrora kaj Roso sidiĝas unu vidalvide la alian.) 
Aŭrora:  Vi devus danki min, pro tio ke mi savis vin de tie. Mi estis 

tie dum duonminuto, kaj mi preskaŭ freneziĝis. Kio estas 
tio? 

Roso:  Kunveno de familioj de feliĉa paro, mi supozas. 
Aŭrora:  Tre interese… Eble Flagri estas pli ruza ol tia, kia li 

aspektas. 
Roso:  Ĉu li estas via pli aĝa frato? 
Aŭrora: (rigardas lin mire) Dum momento mi timetis, ke temas pri 

komplimento. Li estas mia pli juna frato. Mia iom problema 
frato.

Roso:  Ankaŭ mi estas pli aĝa ol Kribri, mia iom konfuzita 
fratineto. Vi nomiĝas Aŭrora, ĉu ne? Ĉu mi ĝuste memoras? 

Aŭrora:  Jes. Mi ne pretendas memori vian nomon. Mi neniam 
memoras nomojn. Tio estas tute senutila. Ili konstante 
ŝanĝiĝas. Teruras, kiel ĉiu havas sian propran nomon 
nuntempe. 

Roso: (Rigardas ŝin surprizite. Sed ŝi ne daŭrigas paroli.) Elekti 
nomon restas eble la ununura afero, kie gepatroj ankoraŭ 
infl uas siajn infanonjn nuntempe. Poste ĉio iĝas neregebla. 
Do nur por la protokolo, mia nomo estas Roso. Aŭrora, kion 
vi faras por vivteni? 

Aŭrora:  Mi kreskigas paron de gepatroj. 
Roso:  Mi komprenas. Kaj ĉu tiu laboro estas profi todona? 



41

Aŭrora:  Por iuj ĝi estas tuta fi asko. Sed por mi ĝi prosperas. 
Roso:  (Li atendas ke ŝi demandu lin similan demandon. Vane.) Ĉu mi 

ĝuste komprenas, ke vi neniam interesiĝas pri aliaj? 
Aŭrora: Interesiĝas pri kio? 
Roso: (ridetas al si) Bone, mi komprenas ĉion. Kaj kiel, ekzemple, 

vi sentas vin kiam via frateto tiel surprizas vin? 
Aŭrora:  Tio tute ne ĝenas min. Mi volis diri, estas strange. Fakte 

temas pri teruraĵo. Mi konsideras tion persona fi asko. 
Li estas pli juna ol mi jam delonge. Ni havas dujaran 
diferencon, kiun li neniam sukcesis nuligi. Li provis dum 
jaroj. Kaj post ĉiuj miaj klopodoj, nun li subite provas 
preterpasi min senhonte. Plue, mi scivolas kial li kaŝis ŝin 
de mi. 

Roso: (ridetante) Mi havas hipotezon. Eble li timis ke vi traktos ŝin 
malagrable? Ke vi provos trovi difektojn ĉe ŝi? Eble vi estas 
tro kritikema? 

Aŭrora:  Mi ne estas kritikema. Ekzemple, se mi estus tia, mi kritikus 
la teruran malkongruecon de la koloroj de viaj vestaĵoj, vian 
eksmodan hararanĝon kaj mi povus daŭrigi se vi petus. Ĉu 
vi petas? 

Roso: (rigardas ŝin mirigita) Ne, ne. Ne necesas daŭrigi. Ĉio klaras. 
Aŭrora:  Via opinio pri mi estas tute erara. Kaj tio signifas, ke mi 

faras bonan laboron. Mi ĉiam klopodas esti nebula. Mi 
trovis, ke tio faras ĉion pli klara. 

Roso: (rigardas ŝin mire, kaj fi ne demandas) Pardonu min pro la 
demando, sed ĉu vi primokas min, aŭ ĉu vi ĉiam kondutas 
tiel? 

Aŭrora:  (kliniĝante sian kapon) Ne, tio estas denaska. 
Roso: (simpatie) Mi tre bedaŭras. Mi ne volis ofendi. Simple mi 

ne estis konscia pri tio. Verdire mi ne volis alveni ĉi tien 
hodiaŭ. Sed mi devas konfesi, ke vi vekas ian neatenditan 
intereson. Ĉu via frato havas similan karakteron? 

Aŭrora: Se oni dirus ke mia frato havas karakteron, tio estus tuta 
kalumnio, kaj mi farus ĉion eblan por protekti lin. Mi ne 
scias kie mi eraris. Kial li ne havas memfi don. Kvankam 
favore al li mi devas diri, ke li havas bonajn kialojn por tio. 

Roso:  Nun mi komencas kompreni. La karakteraj trajtoj, kiujn vi 
menciis, tre memorigas al mi pri mia fratino. Mi trovas, ke 
tio estas interesa koincido. Sed ŝi estas ankaŭ bonkora. 
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Aŭrora: (simpatie) Ho... Mi tre bedaŭras aŭdi tion. Tio certe tre 
malfaciligas ŝian vivon. 

Roso:  Sendube. Sed bonas ke ili trovis unu la alian. Eble tio estas 
la ŝlosilo al feliĉo – trovi kunulon, kiu similas al vi. 

Aŭrora:  Jen kial mi neniam trovos kunulon. 
Roso:  Kial? Certe ekzistas ie   bonaj kaj indaj viroj. 
Aŭrora:  Jen la problemo. Ni ja ĵus konsentis, ke la kunulo devas havi 

similan naturon. 
Roso:  Konsentite. Do lasu min revortigi. Certe ekzistas ie ajn viroj 

arogantaj, tromemfi daj kaj netolereblaj. 
Aŭrora: (kun subita espero) Ĉu vi vere certas pri tio? Kie do ili kaŝas 

sin? Kial oni ne trovas ilin? 
Roso:  Verŝajne ili estas tre modestaj kaj timemaj. 
Aŭrora: Povas esti. Tio estas vera problemo. 
Roso:  Aŭrora, bedaŭrinde mi devas malkaŝi la veron pri mi mem. 

Mi ne volas trompi vin. Bedaŭrinde mi devas konfesi, ke mi 
estas nek aroganta, nek tromemfi da, nek netolerebla. 

Aŭrora:  Neniu estas perfekta. Akceptu miajn kondolencojn. Sed kial 
vi rigardas min tiel? 

Roso:  Mi provas decidi ĉu vi estas reala. Ĉu mi povas tuŝi vin? 
(Sen atendi ŝian respondon li kliniĝas al ŝi, movante iom la tablon kiu 
troviĝas inter ili, kaj etendas sian montrofi ngron antaŭen. Lia fi ngro pasas 
fl anke al ŝi, malantaŭ ŝia vizaĝo, tiel la publiko ekhavas la impreson, ke la 
fi ngro trairas tra ŝi. Li retiriĝas time.) 
Roso: Kio okazas ĉi tie? Vi ne estas reala! 
Aŭrora: (trankvile) Estas alia ebleco. Oni devas esti preciza. Eble vi 

ne estas reala. 
Roso:  Mi ne scias kion pensi. 
(Aŭrora korektas la pozicion de la tablo, kiu estis movita, por ke ĝi estu orta 
al la seĝoj.)
(Roso removas la tablon al ĝia antaŭa pozicio.)
(Aŭrora rekorektas la pozicion.)
Roso:  (Rigardas ŝin konfuzite. Bruo alvenas el la domo.) Interesas min 

pri kio ili interparolas tie. 
Aŭrora:  Ne maltrankviliĝu. Ofte renkontiĝas homoj, kiuj havas tre 

malmulton por diri unu al la alia. Do ili diras kaj rediras 
tion, ĝis neniu povas rimarki ian ajn diferencon. 

(Endome.)
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Pivo:  La aŭtomata rapiduma ŝanĝilo estas la plej sublima 
ĉefverko de la homaro… Tie esprimiĝas la homa spirito en 
ĝia plej alta nivelo. 

Klara:  Jes, vi pravas... Sed alifl anke, iam la sezonfi naj vendoj vere 
okazis en la fi no de la sezono. Poste ili moviĝis al la mezo 
de la sezono, kaj daŭris ĝis la komenco de la sezono... Kaj 
nun neniu scias, kiam estas la sezono... Mi pridubas, ĉu 
ankoraŭ ekzistas sezono... 

Pompo:  Tio memorigas al mi, ke la nuna sporto estas moderna 
milito... Anstataŭ batali per armeoj, nun ŝtatoj militas sur 
sportaj kampoj… 

Prava:  Eble pro tio neniu sciigis anticipe, ke la neĝo tiom 
malvarmas. En la afi ŝo ĉio aspektis tiel bela, kaj ĉiuj 
vizitantoj skias, ridantaj sur blanka neĝo... Strangas, ke oni 
ne skribis, ke oni senĉese falas, kaj la tero estas malmola kaj 
malvarma, kaj la piedoj kaj nazo kaj oreloj frostas... 

(Sur la enirejo ekster la domo juna paro venas kurante kaj haltas abrupte ĉe 
la pordo.)
Kribri: Flagri, mi tiom timas! Kiel mi eltenu tion? 
Flagri: Sed Kribri, tio estas via ideo! Vi decidis inviti ilin ĉiujn 

kune! 
Kribri: Jes, mi scias. Sed tio estis antaŭ du semajnoj. Mi ne kredis, 

ke tio povos efektiviĝi tiel rapide. Aŭ efektiviĝi entute. Kion 
mi povas diri al ili? 

Flagri:  Eble ili ne alvenis? Eble io terura okazis al ili? Pensu 
pozitive!

Kribri:  Sed kial vi ne haltigis min? Kiel vi permesis al mi antaŭeniri 
kun tia ridinda ideo? 

Flagri:  Kion vi celas? Mi provis haltigi vin per ĉiuj miaj fortoj! Sed 
vi rifuzis aŭskulti! 

Kribri:  Jes, vi pravas... Do almenaŭ ni devas lerni lecionon. 
Venontfoje ne aŭskultu min. Ĉu vi povas promesi tion?

Flagri: (suspekteme) Kia venontfojo? Ĉu vi havas pluajn planojn?
Kribri: Ne, ne. Sed oni devas pretiĝi por tia cirkonstanco. Kion ni 

faru nun? Mi ne povas eniri…
Flagri:  Bone. Do ekzistas tre simpla solvo. Ili elturniĝu sen nia 

ĉeesto. Ili elturniĝis sen ni ĝis nun, kaj kiom koncernas min, 
ili povas daŭrigi fari tion. Mi ja ne volis alveni. (Li komencas 
piediri reen al la strato). 
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Kribri: (Postkurante lin ŝi tiras lin reen al la domo.) Kien vi iras? Vi ne 
povas lasi min sola! 

(Endome ĉiuj silentas.)
Pompo: (ekstaras abrupte) Mi aŭdas iun ĉe la pordo. 
Prava: (laŭte) Mi aŭdas neniun. Krome, ni jam kontribuis antaŭe. 
(Pompo malfermas la pordon kaj vidas la paron ekstere, tirante unu la alian.)
Pompo: Saluton! Saluton! Pardonu min, sed ĉu vi envenas aŭ eliras? 
(Ili ambaŭ eniras. Ĉiuj ĉeestantoj ekstaras.)
Prava:  Finfi ne! Flagri, ĉu vi volas prezenti vian amikinon al ni? 
Flagri: (kapneas decide) Ne, certe ne.
Kribri:  Mi estas Kribri. Kaj tiuj estas miaj gepatroj, Pivo kaj Klara. 
Prava kaj Pompo: (parolas kune) Kaj ni estas la gepatroj de Flagri. 

Prava kaj Pompo.
(Ĉiuj interpremas manojn. Roso kaj Aŭrora revenas el la ĝardeno.)
Aŭrora:  Kio estas tiu bruo? Ĉu oni ne povas pasigi kvietan hejman 

vesperon? (Ŝi rektigas la kolumon de Flagri.)
Prava:  Ili alvenis, Aŭrora! Jen Aŭrora, nia fi lino. (Ĉiuj interpremas 

manojn, kaj poste sidiĝas.)
Prava:  Pro via malfruo, ni havis tempon por konatiĝi, kaj nun ni 

scias ĉion kion oni povas koni, unu pri la alia. Nun estas via 
vico! Rakontu al ni ĉion. Venu, Flagri, sidiĝu apud ni. Unue 
– kiel vi renkontiĝis? Estas ĉiam tiel interese aŭdi tion! 

(Flagri nevole sidiĝas apud la gepatroj de Kribri, kaj Kribri sidiĝas inter 
Aŭrora kaj Prava.)
Kribri: Flagri, kiu rakontu tion? Ĉu vi aŭ mi? 
Flagri: (rigardas for) Kion eblas rakonti? Nenion.
Kribri:  Do mi rakontu. Ni renkontiĝis ĉe la universitato dum 

ekzameno. Ni efektive ne konis unu la alian antaŭe. Tio 
estis grupo de studentoj kun lernaj malfacilaĵoj. Evidentiĝis, 
ke okazis eraro en la demandaro, do oni skribis la korektojn 
sur la tabulo. Mi kutime ne portas okulvitrojn, ĉar ili kaŝas 
mian vizaĝon. Do mi demandis Flagri ĉu li vidas bone. 
Kaj li respondis, ke li vidas, sed komprenas nenion. Do mi 
respondis ke tio sufi ĉas al mi pormomente. Do sekve mi 
kopiis de li la demandojn. 

Roso: (surprizite) Kopii? Dum ekzameno? 
Kribri:  Nur la demandojn. Kiu diris ke tio estas malpermesita?
Aŭrora: Flagri, tre belas viafl anke helpi tiel iun, kiun vi eĉ ne konas. 
Flagri:  Mi plendas pri nenio. Mi kopiis de ŝi la respondojn. 
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Aŭrora: (surprizite) Kopii? Dum ekzameno? 
Flagri:  Pardonu? Kio ne estas en ordo? 
Aŭrora:  Tamen, estas strange fanfaroni pri tio…
Flagri:  Kial Kribri rajtas kopii kaj mi ne? Tio estas diskriminacio!
Aŭrora:  Kaj kiuj estis viaj rezultoj en tiu ekzameno? 
Flagri:  Tre bonaj, dankon. Ĉiuj miaj demandoj estis ĝustaj. 
Kribri:  Pri miaj respondoj, mi ne povas diri la samon. 
Klara:  Do kio okazis poste? 
Kribri:  Post la ekzameno ni daŭrigis interparoli kaj komparis 

lernomalfacilaĵojn kaj adaptojn kaj faciligojn. Ekde tiam ni 
daŭre transdonis taskojn kune. Laŭ la sama metodo. Flagri 
respondecas pri la demandoj kaj mi pri la respondoj. 

Flagri:  Oni ne ŝanĝas venkintan teamon. 
Aŭrora:  (ekstaras) Ĉi tiu historio ŝajnas tiom malverŝajna, ke ĝi 

ŝajnas… vera. Miafl anke ĉio estas en ordo. Mi ne havas 
pliajn demandojn. Vi vere taŭgas unu al la alia. Do ĉio estas 
fi nita, ĉu ne? 

Prava:  Kion vi celas, Aŭrora? Ni ankoraŭ ne komencis. Nur nun la 
afero fariĝas interesa. (Aŭrora residiĝas.) Bonvolu diri al mi, 
Kribri, kion vi studas? 

Kribri:  Klasikajn studojn... 
Prava:  Tre interese! Tiom … klasika… jes… klasikaj studoj. Tio tre 

gravas. (Ŝi pensas iomete.) Sed kio tio estas ĝuste? 
Kribri:  Pri Grekio, Romo, la antikva mondo… 
Prava:  Ĉu ne temas pri aferoj, kiuj okazis jam delonge, kaj oni ne 

povas ŝanĝi ilin nun? Do kial vi decidis lerni tion? 
Kribri: (timeme) Ĉar ... ĉar oni ne povas damaĝi uzante tion ... 
Aŭrora: (rezignacie skuante sian kapon ambaŭfl anke) Vi estas tiom 

naiva! Iam vi komprenos, ke oni povas damaĝi uzante ĉion 
ajn. 

Prava:  Ne miskomprenu min. Mi ne diras, ke tio ne gravas. 
Mi simple ne komprenas, kial ne lerni ion seriozan kaj 
profundan, kiel alternativan medicinon, sanigajn kristalojn, 
kaj aliajn tiaĵojn. 

Aŭrora: (embarasite) Vere, panjo, kion vi diras? Tio valoras kiel 
kupoj! 

Prava:  Jes, mi scias, ĝuste tion mi celis. Diru al mi, Kribri, ĉu 
ekzistas aliaj kiuj studas la samon kiel vi, aŭ vi solas? 

Kribri: (pardonpete) Estas malmultaj... 
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Aŭrora:  Tre bone. Tiel oni povas sukcesi, sen ĝenaj konkurantoj. 
Diru al mi, Kribri, ĉu vi lernas latinon? 

Prava: (surprizite) Ĉu tiu lingvo ankoraŭ ekzistas? Mi pensis, ke tiu 
lingvo estis nuligita jam delonge. Mi ne komprenas – kial 
lerni lingvon, kiun neniu parolas? Ĝi estas sensenca!

Kribri: (modeste) Jes, mi lernis latinon iomete. 
Aŭrora:  Bonege! Mi ĉiam revis lerni lingvon, kiun neniu konas. Tiel 

mi havus mian sekretan lingvon. Kutimaj lingvoj estas tro 
ordinaraj. Tro multaj homoj jam malkovris ilin. Diru al mi 
ion en la latina! 

Kribri:  Bone. Ekzemple (Ŝi pensas iomete.) Amor non quaerit, amor 
reperit.

Prava: (preskaŭ sufokita) Ĉu vi studas tion en la universitato?
Aŭrora:  Tio sonas eĉ pli bone ol mi pensis. Temas pri amo, ĉu ne? 
Kribri:  “Amo ne serĉas, amo trovas.” 
Aŭrora:  Kvankam mi ne komprenas ties signifon, tiu frazo estas tiel 

bela ke ĝi devas havi profundan signifon. Mi esperas ke vi 
lernas ankaŭ fi lozofi on, Kribri, por ke vi povu kompreni 
tiajn frazojn. 

Kribri: (pardonpete) Ne, mi lernas nur klasikajn studojn. 
Prava:  Kaj kion vi celas fari post la diplomiĝo? 
Kribri: (embarasite) Mi havas neniun ideon. Tio estas tiel for... 
Aŭrora:  Jes, vi tute pravas. Tio ŝajnas tre for. Sed miaopinie vi 

devas daŭrigi lerni por akiri ankaŭ duan diplomon. Unua 
diplomo ne tiom utilas.

Prava:  Vi devas akiri ankaŭ instru-ateston, ĉar ĝi povas altigi la 
salajron poste. 

Aŭrora:  Lasu min pripensi iom… Ne necesas hasti… Jen mi decidis. 
Poste vi doktoriĝos. 

Prava:  La dua diplomo estas ideala tempo por unu aŭ du infanoj. 
Aŭrora:  Kaj nepre ŝanĝu vian hararanĝon. Vi bezonas ion pli 

klasikan, pli helenisman, jes, ĝi konvenus al vi perfekte. Ne, 
ne danku min.

(Kribri rigardas ilin ŝokita.)
Prava: Mi tiel ĝojas, ke ni havis tiun gravan kaj utilan interparolon. 

Estas bonege renkonti nuntempe tian junulinon, kiu scias 
ekzakte kion ŝi volas. La plej multaj junulinoj hodiaŭ scias 
nenion, aŭ eĉ malpli.

Pivo:  Do kio pri vi, Flagri? Rakontu al mi pri kio vi lernas.
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Flagri: Filmoarto.
Pivo:  Bonege! Ĉu nur pro pura intereso?
Flagri:  Ne, nur ĉar oni registris min.
Pivo: (Li rememoras, tenante siajn manojn malantaŭ la kapo.) Jes, jes, 

tiaj belaj jaroj… Estante juna kaj sana, la ĝojo de juneco, 
unuaj amoj…

Flagri: (surprizite) Do nenio ŝanĝiĝis?
Pivo:  Kio? Kion vi diris?
Flagri: (mire) Do ankaŭ vi estis juna iam?
Pivo:  Kion vi pensas? Certe.
Flagri:  Do ĉio estas eĉ pli malkuraĝiga. Nenia progreso ekzistas.
Roso:  Flagri, pri kio vi parolas?
Flagri: Pri la baro inter mi kaj la aliaj. Mi vidas la aliajn, sed mi 

ne kapablas atingi ilin. Kial mi ĉiam fi askas? Mi sentas ke 
troviĝas nevidebla bariero inter mi kaj la mondo.

Roso:  Sed vi ne solas en la mondo. Via familio certe subtenas vin.
Flagri:  Sed kion ili povas fari? Mi nur elrevigas ilin ĉiufoje.
Roso: Sed krizoj estas nedistingebla parto de la vivo. Vi devas 

peni, provi denove, trovi alian vojon.
Flagri:  Ne temas pri tiaĵoj. Ĉio kion aliaj homoj faras ŝajnas al mi 

sensenca. Mi ne volas aliĝi tian sencelan rutinon.
(Roso apogas sin reen, ne sciante kion diri.)
Kribri: Roso, mi volas demandi vin ion.
Roso: (turnas sin al ŝi) Volonte.
Kribri:  Ne ĉi tie. Kie ni povus paroli sole?
Roso: (ekstarante) Kompreneble. (al Flagri) Pardonu min. Ni 

daŭrigu poste.
Flagri: (ne komprenas) Daŭrigu kion?
Roso: (kondukante sian fratinon ĝardenen) Venu kun mi.
Kribri: (timeme) Ĉu ni rajtas eliri ĉi tien?
Roso:  Certe. Ne maltrankviliĝu. Mi alvenis de ĉi tie.
(Ili ambaŭ eliras. Ĉiuj aliaj rigardas la teleron, kun la sola kuketo meze. Klara 
hezitas, etendante sian brakon kelkfoje, kaj fi ne levas la kuketon. Sed la kuketo 
levas la tutan teleron. Klara faligas la kuketon ektimiĝante. Ŝi ĉirkaŭrigardas 
konfuzite. Ĉiuj turnas siajn kapojn en diversaj direktoj. Silento.)
(Kribri kaj Roso sidiĝas en la ĝardeno. Li sidas sur la sama seĝo, kie sidis 
Aŭrora antaŭe.)
Roso:  Kion vi volis diri al mi?
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Kribri:  Mi ne scias de kie komenci.
Roso:  Eble de la fi no. Tio estas la plej mallonga vojo.
Kribri:  Bonvolu esti serioza. Mi ĉiam venas por konsulti vin, ĉu ne?
Roso:  Tio veras, sed mi ne estas aparte utila, se vi devas ĉiam 

reveni.
Kribri:  Kiun alian mi povus konsulti se ne mian fraton? Kaj mi 

ankoraŭ ne scias de kie komenci...
Roso:  Ĉu tio rilatas al Flagri?
Kribri: (mire) Kiel vi divenis?
Roso:  Kribri, nun mi estas serioza. Ĉu vi konas Flagri bone?
Kribri:  Malfacilas diri… Ĝuste tio estas la problemo. Vi scias kiom 

malfacilas al mi kompreni kion aliaj celas. Mi neniam scias 
kiam aliaj estas seriozaj kaj kiam ili nur ŝercas. 

(Roso ekridas mallaŭte.)
Kribri:  Kial? Mi ne ŝercas nun.
Roso:  (serioziĝante tuj) Mi pardonpetas. Mi ne scias, kial mi subite 

ekhavas bonan humoron. Tio ne povas daŭri plu. Ne atentu 
min. Daŭrigu, Kribri. Ĉu vi harmonias pli bone kun Flagri 
ol kun aliaj?

Kribri:  Jes... Kun li mi sentas min komforte. Kvazaŭ li ne mokas 
min. Kun li mi ne estas ekzamenita konstante.

Roso:  Tio sonas ravege! Do kio estas la problemo?
Kribri:  Mi ankoraŭ ne scias, kion li volas. Li kundividas kun mi 

nenion. Ni vivas en apartaj paralelaj mondoj. Io mankas.
Roso:  Ĉu li ne ŝajnas, kiel diri, iom stranga al vi?
Kribri:  Stranga? Neniel. Eble iu ajn apatio… Malfacilas difi ni 

precize.
Roso:  Do kial vi kunigis nin ĉiujn ĉi tie hodiaŭ? Ĉu vi scias, ke 

kutime oni faras tion por anonci pri tuja geedziĝo?
Kribri: (surprizite) Geedziĝo? Neniel! Tute ne! Pri kio vi parolas?
Roso:  Ĉu vi provis paroli kun li pri ĉio?
Kribri:  Kompreneble mi provis. Sed mi komprenis nenion. 
Roso:  Kies ideo estis aranĝi tiun kunvenon? Lia?
Kribri: (rigardas malsupren) Ne. Li volis nenion.
Roso:  Do de kie ĝi devenis?
Kribri:  Tio... estis... ĉu vi kredus min, Roso, ke tio okazis hazarde?
Roso: (rigardante ŝin longe) Jes, Kribri, mi kredus vin. Kaj mi 

admiras vin ĉar ĉiam okazas bonaĵoj al vi hazarde. Por mi 
ĉio estas male – malgraŭ granda intenco, ĉio fi ne fuŝiĝas.
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Kribri:  Kiaj bonaĵoj? Nenio sukcesis nun. Tial mi venis al vi. Vi 
ĉiam trovas solvon.

Roso:  Mi estas tre eta fakulo pri tiaj aferoj.
Kribri:  Ne parolu tiel, Roso. Ĉu mi konsultu panjon kaj paĉjon? 
Roso:  Bone, bone. Mi provu ion alian. Vi devas koni viajn sentojn. 

Se oni amas, oni ne demandus tian demandon. Se ekzistas 
ia dubo, do ekzistas nenia dubo.

Kribri:  Kion tio signifas?
Roso:  Se oni ne estas certa centprocente pri sia amo, verŝajne ne 

temas pri amo.
Kribri:  Tio rememorigas ion al mi. Antaŭe lia fratino parolis kun 

mi. Ŝi interesiĝis pri tio kion mi studas, kaj ŝi petis min citi 
frazon en la latina. Mi estis embarasita, ĉar la latina estas tre 
malfacila por mi, kaj mi komprenas nenion kaj memoras eĉ 
malpli ol nenio. Mi nur rememoras unu proverbon: Amor 
ne quaerit, amor reperit.

Roso:  Io pri amo, ĉu ne?
Kribri:  Amo ne serĉas, amo trovas.
Roso:  Belege. Kaj ĉu vi scias, kion tio signifas? 
Kribri:  Signifas? Ĉu ĝi devas signifi  ion? Mi neniam pensis pri tio.
Roso:  Devas esti signifo…
Kribri: Roso, kion mi faru nun? Ni progresas nenien!
Roso:  Kribri, mi ne estas magiisto kiu povus aranĝi ĉion. Vi 

ambaŭ devas krei ion inter vi. Tio estas la esenco de 
kunvivado. Ĉu vi volas, ke mi parolu kun li?

Kribri:  Ne, kompreneble ne!
Roso: (penseme) Eble mi parolu kun lia fratino. Eble ŝi povus helpi.
Kribri:  Mi tre dubas. Ŝi estas tiel aroganta. Ĉu vi vidis, kiel ŝi provis 

rearanĝi mian vivon?
Roso:  Jes, mi vidis tion. Mi ne scias, ĉu ŝi ludas rolon aŭ ŝi vere 

estas tia. Kaj mi ne certas, kion mi preferas. Sed temas nun 
pri vi. Kion vi celas fari?

Kribri:  Iam mi pensis, ke ĉio estos simpla... Mi pensis, ke la aferoj 
subite solviĝos per si mem... Kaj nun mi komprenas 
nenion...

Roso:  Se vi estas perpleksa, eble temas pri vera afero. Oni estimas 
nur tion, kion oni akiras pene.

Kribri:  Sed tio ne sufi ĉas, Roso. Ankaŭ li devas esti perpleksa. Kaj li 
ŝajnas indiferenta entute. Do tio ne dependas de mi!
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Roso:  Vi pravas. Sed mi konfi du al vi sekreton. Ĉar tio dependas 
de neniu el vi, aŭ de ambaŭ el vi, tio eble estas vera kaj 
valora. Tio estas kuraĝiga.

Kribri:  Vi tiom helpas min, Roso! Sed tamen li ne pretas 
kundividi…

Roso:  Tio estas malkuraĝiga.
Kribri: Sed li ne havas malbonajn intencojn...
Roso:  Tio estas kuraĝiga.
Kribri: Sed tamen li ne tro zorgas pri mi...
Roso:  Tio estas malkuraĝiga.
Kribri:  Vi ne helpas min, Roso! Venu, ni reiru al ĉiuj. Estas jam 

malfrue. Eble ili jam foriris kaj forgesis nin. Mi dezirus, ke 
tio okazu. Ke ĉiuj jam foriris.

(En la salono.)
Pra va:  Ili tiom taŭgas unu al la alia! Estis plezuro paroli kun Kribri!
Pivo:  Mi havis tre interesan konversacion kun Flagri.
Prava:  Ŝi scias tiom multe, kaj ankaŭ scipovas lingvojn! Ŝi parolas 

la latinan denaske! Kaj tre malfacilas lerni tiun lingvon, ĉar 
ŝi estas la ununura parolanto en la tuta mondo.

Pivo: Mi kaj Flagri parolis pri… pri… pri kio ni parolis?
Prava:  Kaj ŝi scias ekzakte kion ŝi volas fari dum sia vivo! Ne 

multaj junulinoj en ŝia aĝo scias!
(Kribri kaj Roso revenas.)
Prava:  Aŭrora, do kion vi diras?
Aŭrora:  Pardonu min?
Prava:  Vi ĉiam havas ion por diri.
Aŭrora:  Vi pravas, kiel kutime.
Roso:  Kelkfoje oni devas silenti. Kelkfoje mankas vortoj. Kelkfoje 

oni ne havas kion diri. Ĉu tio okazis al vi?
Aŭrora: (memfi de) Neniam. Tio neniam okazis al mi antaŭe, kaj 

verŝajne neniam okazos.
Roso:  Vi ne scias kiom multe vi maltrafas... Tio okazas al mi 

ofte ...
Aŭrora:  Mi kredas vin.
Pivo: Jam malfruas. 
Klara:  Sed ni havas neniun problemon kun la horo, Pivo, ĉu?
Pompo:  Tiutempe oni jam komencas doni park-monpunojn en nia 

strato. Ĉu ne, Prava?
Prava:  Kio? Jes... ja...
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Pivo: Do ni jam diris ĉion direblan. ..
Pompo: (ekstarante tuj) Ĝuste! Nenio plu estas dirinda. Estis tre 

agrable!
(Ĉiuj ekstaras kaj interpremas manojn.)
Roso: Ĝis, Aŭrora. Estas strange. Iel mi havas antaŭsenton ke ni 

renkontiĝos baldaŭ.
Aŭrora:  Estas eĉ tre strange, ĉar mi iel havas neniun tian 

antaŭsenton.
(Pivo, Klara, Kribri kaj Roso eliras la domon.)
Kribri:  Do   kiel estis? Ĉu vi amuziĝis?
Klara:  Kion vi celas? Ni venis por vi, Kribri. Ni ne venis por 

amuziĝi!
Pivo:  Mi mem tre impresiĝis pri tiu mirakla kuketo.
Roso:  Mi mem tre ĝuis la viziton. Mi celas veni ĉiufoje.
Klara: (mire) Ĉiufoje? Tiufoje certe sufi ĉas! Kaj vi eĉ ne volis veni ĉi 

tien! Ne eblas kompreni vin entute ...
 (Pompo, Prava, Flagri kaj Aŭrora staras en la salono.)
Aŭrora: (rigardas al la sofo, kaj vidas la poŝtelefonon lasitan tie) La 

poŝtelefono de…..! Kion li celas? Mi donos al li tian 
lecionon!

Prava: (lacege) Tio estis unu el la plej malbonaj vesperoj kiujn mi 
memoras! Mi neniam renkontis tiajn enuigajn homojn! Ili 
havis nenion interesan por diri pri ni!

Flagri: (senkulpige paŝante malantaŭen) Mi ne volis havi tiun 
kunvenon. Mi diris tion al vi anticipe.

Pompo: (serioze) Flagri, ni devas paroli.

(Fino de la unua akto)
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Dua akto 
(Modesta apartamento. Dekstre kuirejo. Inter la scenejo kaj la publiko situas 
ŝtuparo, enirpordo, kaj eta balkono, kun tablo kaj du seĝoj. Alvenas al la 
ŝtuparo Prava, Pompo kaj Aŭrora. Prava tenas fl orbukedon.)
Prava: (ekrigardas noton en sia mano) Tio devas esti ĉi tie. 

Apartamento numero 17. 
Aŭrora:  Mi ne komprenas kial ni venas ĉi tien. Okazis neniu 

progreso inter Flagri kaj Kribri. Kaj pasis nur unu semajno 
ekde tiu terura vizito ĉe ni.

Pompo:  Ili invitis nin, kaj malĝentilas rifuzi.
Aŭrora:  Ĉu ĉi-foje la juna paro celas alveni?
Prava:  Jes. Flagri diris al mi, ke ili jam estas tie.
Aŭrora:  Mi esperas, ke vi pretigis sufi ĉajn temojn por konversacio. 

Mi intencas silenti kiel fi ŝo la tutan vesperon. 
Prava:  Vere, Aŭrora. Certe ni ĉiuj havos amuzan vesperon! Kaj ili 

havas tian afablan fi lon!
Aŭrora:  Kiu bezonas iun afablan? Kiom malmulte vi komprenas!
(Malgranda salono, senorda kaj plenplena. Libroj kuŝas ĉie en neatenditaj 
lokoj. Nenia linio estas rekta. Varmaj koloroj. Ligna meblaro. Klara, Pivo kaj 
Roso parolas.)
Klara: (movas aferojn maltrankvile de loko al loko provante ordigi ĉion) 

Ili jam devas alveni. Jam de tri tagoj ni nur ordigas kaj 
reordigas.

Pivo:  Ĉio estas tro ordigita. Certe mi trovos nenion dum la 
venonta monato, ĝis nia kutima kaj amata malordo revenos. 
Kial ni invitis ilin? Kio mankis en nia vivo?

Roso:  La ĝentileco postulas reciprokan viziton. Ja ekzistas moroj.
Pivo:  Kie vi aŭdis pri tiaj moroj? Certe ne en nia hejmo.
(Pivo tenas teleron da kuketoj. Per la dua mano li levas la supran kuketon, 
sed kvazaŭ la tuta telero leviĝas kun ĝi).
Roso:  Paĉjo, ne troigu. Ne primoku ilin.
Pivo:  Mi? Male. Mi nur montras mian altan estimon…
Roso:  Mi aŭdas ilin (iras al la pordo).
(Ĉe la ŝtuparo.)
Pompo:  Ĉu vi certas, ke fl oroj taŭgas? Ĉu tio ne estas tro simpla?
Prava: Ili alportis vinon. Do ni ne povus fari la samon. Do fl oroj 

taŭgu.
Pompo:  Sed kial doni bukedon? Tio tro simplas. Ni devus doni 

fl orpoton.
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Aŭrora:  Ili ne havas ĝardenon ĉi tie.
Pompo:  Trankviliĝu. Gravas nur kiel oni donas la donacon. Lasu 

tion al mi. Nur rigardu min kaj lernu.
(Pompo prenas la bukedon de Prava. Roso ĝustatempe malfermas la simbolan 
pordon.)
Roso:  Saluton, Aŭrora, Prava kaj Pompo! Bonvolu enveni!
(Ĉiuj interpremas manojn je la pordo. Flagri kaj Kribri aliĝas al la grupo.)

Pompo:  (solene) Kaj tio estas por vi!
(Li donas la fl orojn al Klara. Ŝi prenas la bukedon, sed li plutenas ĝin fi rme. 
Ŝi tiras la bukedon ĝentile, sed li rezistas.)
Aŭrora:  Paĉjo!
(Li liberigas la fl orojn nevole, kaj Klara prenas ilin embarasite. Li ridetas al 
sia familio triumfe.)
Prava: (ĉirkaŭrigardas) Mi konscias, ke vi havis mallongan antaŭ-

avizon. Do sentu vin komforte kvankam vi ne sukcesis 
ordigi la domon.

Aŭrora:  Panjo!
(Ĉiuj staras senmove. Prava rigardas al librobretaro kiu atingas la plafonon. 
Ŝi iras tien kaj provas preni libron.)
Prava:  Mi ne sciis, ke libroj estas tiom dikaj. Krome, libroj estas 

eksmodaj nuntempe, ĉu ne? Kaj se oni devas havi kelkajn, 
oni almenaŭ preferu pli maldikajn.

Pivo: (memfi de) Vi ne komprenas. La libroj havas gravan rolon ĉi 
tie. Ĉu vi ne vidas, ke ili apogas la plafonon?

Prava:  (remetas la libron rapide) Jes, jes, nun mi vidas. 
Pivo: Venu, sidiĝu tie. (Kondukas ilin en la salonon. Aŭrora 

ĉirkaŭrigardas nekredeme, etendante siajn manojn por ordigi ĉion, 
sed cedas tuj, ĉar la tasko estas tro granda.)

Aŭrora: (montras al ĉiuj poŝtelefonon) Ĉu eble tiu ĉi aparato apartenas 
al iu? Ĝi estis trovita ĉe nia hejmo.

Roso:  Jes, tio estas mia. Dankon, Aŭrora. Tio tre-tre-tre mankis al 
mi la tutan semajnon.

Aŭrora:  Do nun vi sendube estas tre-tre-tre feliĉa rehavi ĝin.
Roso:  Jes, Aŭrora. Do ni devas festi nun. Vi sendube volas vidi 

nian ĝardenon. 
Aŭrora:  Ĝardenon? Kie?
Roso: (kondukas ŝin suben el la scenejo, en la balkonon) Jen nia 

ĝardeno. Nu, eble ne ĝardeno. Pli similas al arkeologiaj 
trovaĵoj. Tio nomiĝas – tipa balkono. 
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(Li fermas la simbolan pordon malantaŭ si. Ili ambaŭ sidiĝas.)
Aŭrora: (embarasite) Mi pardonpetas pri miaj gepatroj.
Roso:  Kiaj gepatroj? Ili ne gravas nun. Aŭrora, vi ŝuldas al mi 

klarigon!
Aŭrora:  Ĉu mi ŝuldas al vi klarigon? Vi ŝuldas al mi klarigon! Kio 

tio estis? Tiom infaneca!
Roso:  Kial tio estas infaneca? Ĉu oni ne rajtas forgesi telefonon? 

Tio povas okazi al ĉiu.
Aŭrora:  Mi timis dummomente, ke vi provas amindumi min, kaj 

celas reveni kaj repreni ĝin.
Roso:  Tio estis ĝuste kion mi celis! Kio malbonas pri tio? Laŭ mi 

tio estis tre sukcesa programo. 
Aŭrora:  Kial sukcesa? Ĉu vi scias tion, kio okazis kiam mi alvokis 

vin? Ĝi sonoris ĉe mi...
Roso:  Vere, Aŭrora. Kiu estas infaneca nun?
Aŭrora:  Bone, bone. Do mi ne provis alvoki, sed mi venigis ĝin al vi. 

Kutime mi ne donas tiun nivelon de servo.
Roso:  Aŭrora, kial vi detruas ĉion, precipe kiam vi bone 

komprenis kion mi celis?
Aŭrora:  Mi komprenis ĝuste. Tio estas la problemo. Mi ne ŝatis kion 

mi komprenis. Ni ne taŭgas. Forgesu pri tio.
Roso:  Kial? Lasu min prezenti al vi mian vidpunkton. Kiam ni 

renkontiĝis la lastan semajnon, vi interesis min. Mi pensis, 
ke eble ni taŭgas unu al la alia. Ĉar ni estas tute esceptuloj, 
ĉiu en sia propra ĉirkaŭaĵo. Kaj mi jam konas min bone. 
Se mi farus nenion, mi eble povus baldaŭ fl egi grandajn 
imagajn iluziojn, kaj sekve enamiĝi al vi malespere. Tio 
okazis al mi antaŭe. Do tiutempe mi tre saĝe antaŭagis, 
provante ekkoni vin pli bone, por eviti tian danĝeron. Nun 
bonvolu diri al mi, ĉu io malĝustas en mia motivado?

Aŭrora:  Via espero, ke konante min bone vi perdos intereson pri mi 
estas tre kuraĝiga, mi devas konfesi. Sed mi ankoraŭ havas 
dubojn. Kio povus okazi, se via plano malsukcesus?

Roso:  Sed kial vi vidas nur la negativan fl ankon? Probable niaj 
interrilatoj estas kondamnitaj al fi asko anticipe. La plimulto 
de la homoj ne toleras unu la alian. Tio estas konata fakto.

Aŭrora:  Mi neniam aŭdis ion tian stultan. 
Roso:  Tute sencas laŭ mi, ke iu kiu forgesas sian telefonon 

neglekte, ankaŭ fojfoje konfuziĝas. Vi devas konsenti pri tio.
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Aŭrora:  Ni ne alvenis ĉi tien por diskuti pri mi. Ĉu mi povas aŭdi 
de vi, kion vi povas diri por via memdefendo? Ĉu vi povas 
resumi en sesdek sekundoj vian karakteron?

Roso:  Mi timetas, ke vi tute miskomprenas min. Mi ne pretendas 
havi ian ajn karakteron. Miaopinie homoj kun karaktero 
estas tre enuigaj. Kaj sesdek sekundoj certe estas multe tro 
longa tempo.

Aŭrora:  Mi ĝojas aŭdi tion. Tio helpas min decidi.
Roso:  Mi ĝojas, ke mi kapablas helpi vin, Aŭrora. Preparu vin 

aŭdi malfacilajn parolojn, Aŭrora. Mi ne scias, ĉu via 
ĝisnuna vivo preparis vin por tio. Mi rakontu al vi la veron, 
kvankam ĝi estas malfacila. (Li stariĝas, kaj daŭrigas paroli 
paŝante tien kaj reen en la balkono. Aŭrora aŭskultas seninterese.) 
Mi ĉiam vidas la aferojn kiel ili devus esti, ne kiel ili estas 
nun. Tio povus ŝajni unuavide kiel beno, sed male – tio 
estas ebla fonto de frustriĝo. Malfacilas al mi agi laŭ reguloj. 
Mi emas eltrovi alian vojon, novan, malsaman, brilan, pli 
bonan. Mi volas fari grandaĵojn. Mi ne povas nei tion. Kaj 
mi bone scias, ke hodiaŭ pli malfacilas elstari, ĉar oni devas 
superi ĉiujn atingaĵojn de niaj antaŭuloj. (Dum li parolas, 
Aŭrora komencas mieni – unue interese, poste mire, nekredeme 
– provante altiri lian atenton, sed vane. Li estas ekscitata, irante 
de loko al loko, rigardante ŝin sen rimarki ion. Ankaŭ ŝi stariĝas, 
kaj iras al la balkona rando.) Certe neniu atendos min kun 
malfermitaj brakoj. Male. Kvazaŭ la tuta homa socio strebas 
bremsi ajnan progreson. Estas konate, ke la plimulto de la 
pioniroj mortis sen rekono, sen estimo, sen mono.

Aŭrora:  (Apogante sin sur la balustrado, ŝi rigardas reen al li.) Mi 
bedaŭras, ke mi turnas mian dorson al vi. (Sed li atentas 
nenion kaj daŭrigas paroli.)

Roso:  Mi nur volis kundividi kun vi, Aŭrora, kion mi sentas. Eble 
mi longe parolis. Ĉu jam pasis la sesdek sekundoj, kiujn vi 
disponigis al mi?

Aŭrora:  (turnas sin al li, rigardante sian horloĝon) Sesdek sekundoj? 
Pli taŭgas ĉi tie kalendaro. (turniĝas reen al la balustrado) Ĉu 
vi vidas kiom belas la pejzaĝo? (fi ngromontras foren) Sen tiuj 
fortaj lumoj oni povus vidi la stelojn...

Roso:  Pri kio vi parolas? Kiaj steloj? Ĉu vi aŭskultis min?
Aŭrora:  Mi aŭdis vin.
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Roso:  (Li atendas vane ke ŝi pluparolu, kaj poste ekparolas.) Ĉu vi 
havas nenion por diri al mi?

Aŭrora: (turnas sin al li) Jes. Estas io, kion mi ne tute komprenis.
Roso: Nur unu aferon? Bonege! Kio tio estas?
Aŭrora:  Nur unu. Al kiu estis celita tiu ĉi solena parolado?
Roso: (perplekse) Kion vi celas? Al vi...
Aŭrora:  Mi efektive opinias, ke tiu ĉi parolado estis celita al vi mem. 

Sed se tiu estis celita al mi, mi devas danki vin pri la detala 
mempriskribo, kiu certe ŝparas al mi la penon ekkoni vin 
pli bone. Mi volas fari nur unu demandon: Ĉu vi kredas, ke 
tia parolado helpus vin akiri koron de virino?

Roso: (perplekse) Sed tio estas la vero... por krei veran rilaton oni 
devas ekkoni unu la alian...

Aŭrora:  Ne estu tiel certa, ke ebla koramikino vidos vin kiel vi mem 
vidas vin. Ĉu vi ne opinias, ke eble ŝi havos sian propran 
vidpunkton? (aplaŭdas) Ĉu vi scias kiun noton via parolado 
ricevas de mi, kiel virino?

Roso: (nervoze klinante sin al ŝi) Kiun?
Aŭrora: (krie) Nulon! Kaj ĉu vi scias kial?
Roso: (retiriĝas kiel pro bato) Nulon? Kial?
Aŭrora:  Ĉar tiu ĉi parolado taŭgas por ricevi stipendion. Tio ne estas 

la ĝusta maniero paroli al virino.
Roso:  Kial? Ĉu vi scias kiom longe mi preparis ĝin? Ne estis facile 

por mi senmaskiĝi antaŭ vi. Kie mi fuŝis?
Aŭrora:  Kutime mi ne estas kulpigita pro troa bonkoreco. Sed 

tiuokaze, ĉar neniel nenio povas okazi inter ni, mi volonte 
donu al vi sinceran informon el virina vidpunkto, kiu eble 
helpu vin onte. Virinoj serĉas du aferojn en viro. La unua 
estas ke li estu fi dinda, kaj la dua estas ke li sciu surprizi 
ilin. Jen ĉio.

Roso: (surprizite) Ĉu vi estas serioza? Ĉu tio estas ĉio? Ĉu virinoj 
estas tiel supraĵaj kaj similaj?

Aŭrora: (ne komprenas) Ĉu virinoj estas supraĵaj? Kial? La viroj estas 
supraĵaj kaj similaj...

Roso:  Tio ne klaras al mi. Tiuj estas kontraŭaj postuloj, ĉu ne? Oni 
ne povas fi di iun, kiu estas neatendita, provante surprizi 
tuttempe.

Aŭrora: (estime) Bone, bone. Vi pravas. Malfacilas trovi kunulon kiu 
havas ekvilibron inter tiuj kontraŭaj postuloj.
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Roso:  Mi povas imagi kio estas fi do. Sed kio estas surprizo? Kion 
virinoj volas? Ĉu temas pri supraĵaj surprizoj, kiel alporti 
fl orojn, aŭ malgrandajn donacojn kaj tiaĵojn?

Aŭrora: (mire) Tio estas surprizo, do kiel oni povus antaŭscii? Tio 
estas la esenco de surprizo. Ekzistas neniaj reguloj.

Roso:  Mi malŝatas surprizojn. Mi malŝatas surprizajn festojn. Se 
mi estus virino, mi estus fi aska virino. Tio ŝajnas al mi tiom 
supraĵa. Do virinoj serĉas fakte ne kunulon, sed... klaŭnon!

Aŭrora:  Vi povas revortigi ĝin tiel, se vi preferas.
Roso:  Do mia tuta longa parolado ne estis efi ka?
Aŭrora:  Ĝi estis tre intelekta, tre impona, tre longa, kaj tre ne taŭga. 

Sed tre. Tre.
Roso:  Dankon pro la informo. Venontfoje mi preparu ion decan – 

malpezan, malprofundan, stultan.
Aŭrora:  Mi ne certas, ke oni povas antaŭprepari sin. Tio devas esti 

spontana.
Roso:  Spontana? Mi abomenas ĉi tiun vorton. Ĝi kontraŭas ĉion, 

kion mi kredas. Kial ne plani antaŭe, kaj atingi la celon 
precize?

Aŭrora:  Ne ĉiam la celo estas konata anticipe. Foje oni trovas la 
celon nur poste.

Roso:  Tio sonas al mi tro komplika. Kvazaŭ tuta mondo, kiun 
mi neniam konis, kaŝiĝas tie. Kaj mi havas nenian ideon 
kiel konduti. Ŝajnas ke ĉio, kion mi povas fari kondukus al 
neevitebla fi asko.

Aŭrora:  Tio jam estas promesplena komenco. Kelkfoje fi asko estas 
pli efi ka ol sukceso. Oni devas scii fi aski. Tio kelkfoje pli 
gravas ol sukcesi.

Roso:  Kaj kio pri viroj? Eble ankaŭ viroj meritas ion? Ĉu ili ne 
estas homaj?

Aŭrora:  Mi rajtas paroli nur pri virinoj. Pri viroj demandu vin mem. 
Kontrolu profunde. Eble vi trovos ion interesan, kvankam 
mi tre dubas pri tio.

Roso:  Dankon pro ĉiuj informoj, kiujn vi donis al mi, Aŭrora. Sed 
tamen ŝajnas al mi, ke vi traktas min alimaniere kompare al 
aliaj. Ĉu ne eblas ajna rilato inter ni, post ĉio?

Aŭrora:  Neniel. Uzante la lingvon de malnovaj romanoj, mi dirus ke 
vi povas esperi de mi nur pri amikeco.

Roso: (konsternite) Mi pli preferus esti malamata de vi, ol esti nur 
via amiko!
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Aŭrora:  Do vi estas bonŝanca, ĉar ĉe mi ne ekzistas ajna diferenco 
inter tiuj du eblecoj.

Roso: (fervore) Do kion mi devus fari nun, laŭ tiuj romanoj? Alvoki 
al duelo? Mortigi min?

Aŭrora: (kriante) Ne!!! (Sed vidante lian surprizon, ŝi daŭrigas trankvile.) 
Sekvante la konsilojn kiujn vi ĵus ricevis, vi facile gajnu la 
koron de iu ino, kiu estu pli taŭga al vi ol mi. Iu kiun vi 
povu surprizi.

Roso:  Do mi ne povas surprizi vin?
Aŭrora: (ridante) Vi jam konas min iomete. Ne facilas surprizi min.
Roso:  Mi bedaŭras aŭdi tion, Aŭrora. Mi ĵus lernis kiom gravas la 

surprizo por virinoj.
Aŭrora:  Do efektive vi lernis ion. Mi ne malŝparis mian tempon. Mi 

certas, ke iam vi estos feliĉa kun iu virino. Vi meritas tion. 
Vi havas kion proponi.

Roso: (malĝoje) Tiuj komplimentoj signifas, ke ni povas esti nur 
amikoj, ne pli, ĉu?

Aŭrora:  Jes, ĝuste.
Roso:  Mi deziras al vi sukceson, Aŭrora. Mi esperas por vi, ke 

vi trovos vian seriozan klaŭnon. Ni revenu nun enen. Ni 
forlasis la aliajn tie tro longe. Mi scivolas kion ili faras tie 
sole sen ni. Verŝajne ili delonge mortis pro enuo.

(Ili ambaŭ revenas al la salono. Tie regas gaja tumulto.)
Pompo: (legante malnovan libron) Aŭskultu al tio:

 Roso, kvarjara, klarigas kiel ili sukcesis enmeti la 
litkovrilon en la ŝrankon – Ni puŝis kaj puŝis la litkovrilon 
kiel urso puŝanta arbaron!

(Ridoj)
Roso: (kolere) Kio okazas ĉi tie? Ĉu vi montras niajn brilaĵojn al 

ĉiuj? Kiu donis al vi la permeson?
Pivo:  Roso, ni ne bezonas permeson! Ni skribis tion!
Aŭrora: (proksimĝante) Kio estas tio?
Roso: (nuligante) Nenio. Paĝoj kiujn miaj gepatroj skribis kiam 

Kribri kaj mi estis etuloj. Nur infanaj sensencaĵoj. Nenio pli.
Aŭrora:  Belege! Lasu nin aŭdi!
Roso:  Mi volas emfazi, ke mi estis tiam neplenaĝa, kaj oni elŝiris 

miajn vortojn el la kunteksto. Mi eble eĉ neniam diris tion. 
Mi memoras nenion.
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Aŭrora:  Finfi ne vi faras ion bonan, do kial fuŝi? Ni aŭskultas, paĉjo. 
Bonvolu daŭrigi.

Pompo: (legas) 
 Roso klarigas la novan ordon: ĉi hejme ni starigu la regulojn.
Pivo:  Do tiam tio komenciĝis! Ni devus halti ĝin tiam! Tio 

preventus multajn problemojn!
Roso:  Tio ne plaĉas al mi. Se mi scius tion kio okazos, mi silentus 

kiel fi ŝo dum mia tuta infanaĝo. Mi devus uzi la rajton 
silenti. Domaĝas, ke mi ne havis tiam advokaton. Mi neniel 
lernigu al miaj infanoj kiel paroli. Parolo alportas nenion 
krom ĝenoj.

Pompo: (legas) Roso al panjo kaj paĉjo: Kiam vi maljuniĝos ni 
vizitos vin, se vi estos ankoraŭ vivantaj.

Klara:  Hmmm... Tiam ni pensis, ke tio ĉarmas, sed kun la paso de 
la jaroj aferoj ŝanĝiĝas... Nun ial tio plu ne tiel amuzas…

Aŭrora:  Lasu min plulegi, paĉjo. Mi adaptu ĝin al la nuna tempo.
(Aŭrora legas silente kaj ridetas. Ĉiu rigardas ŝin anticipe.).

Pompo:  Laŭtlegu, Aŭrora. Ni volas aŭdi.
Roso:  Ne, daŭrigu tiel. Tio pli bonas.
Aŭrora:  Pardonon. (eklegas laŭtvoĉe) 

Roso rakontas al paĉjo, ke la nazo de Pinokjo plilongigas 
kiam li mensogas.

 Paĉjo: Ĉu ankaŭ via nazo plilongigas kiam vi mensogas?
 Roso: Ne, ĉar mi ne estas Pinokjo.
 Paĉjo: Mi pensis, ke ĉar vi ne mensogas.
 Roso: Kelkfoje mi ne diras la veron, ĉar ĝi estas danĝera.
Prava:  Kelkfoje la vero vere estas danĝera...
Pivo:  Do ili estis tre talentaj tiam. Kial ili kreskas?
Pompo:  La lernado kulpas. Ili lernas de gepatroj, de libroj, de 

amikoj, de la lernejo. Kaj io estas perdita. La ĉarmo 
malaperas. 

Klara:  Sed kiom rapide ili kreskis! Foje mi imagas, ke ili tuj envenu 
por ludi sur la tapiŝo...

Pivo:  Ne malesperu. Eĉ se ili kreskis kaj la ĉarmo foriris, ĝi 
revenos per la genepoj. Preparu la tapiŝon. Ĝi ankoraŭ 
utilos.

(Aŭrora legas trankvile, ridetante foje.)
Roso:  Kion vi legas nun?
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Aŭrora: Bonvolu ne ĝeni min. Mi ne certas ĉu vi rajtas aŭdi. Temas 
pri vi.

Roso: (senpacience) Vere, Aŭrora, kiu pli rajtas aŭdi ol mi?
Aŭrora:  Kio ĝenas vin? Kial vi embarasiĝas? Tio belas, kaj vi jam 

konas min sufi ĉe bone por scii, ke mi kritiku kiam necesas, 
kaj ankaŭ kiam nenecesas.

Roso:  Mi ne scias. Miaj gepatroj ŝatas montri ĝin al ĉiuj ajn gastoj, 
kiujn mi eĉ ne konas. Eble mi eĉ seniluziiĝas, vidante kio 
okazis al tiu talenta infano.

Aŭrora:  Vi devus aprezi viajn gepatrojn kiuj aŭskultis kaj registris 
tion. Ne multaj gepatroj farus tiel. Kaj mi certas, ke kiam vi 
havos infanojn ankaŭ vi registros ĉion.

Roso:  Nur se ili estos talentaj. Alie mi devus inventi ĉion por ili. 
Ĉu eble vi scias kie oni povas akiri talentajn infanojn? Mi ne 
ŝatus verki ĉion denove. Unufoje sufi ĉas.

Aŭrora: Tio estas simpla. Vi devas ekzameni ilin antaŭ ol vi 
akceptas ilin en vian familion. Fakte pli bonas, ke ili alvenu 
kun verkarkolekto.

Roso:  Anstataŭe oni povas ekzameni sian kunulinon, ĉu ne? 
Aŭrora:  Ne. Tiuokaze ŝi ankaŭ volus ekzameni vin. Infanoj havas 

nenian tian problemon. Ili akceptas vin kiel vi estas.
Roso:  Ŝi povas ekzameni min. Mi ne timas.
Aŭrora: Vi devus timi. Ĉu vi jam forgesis kion mi diris antaŭe?
Roso:  Vi pravas. Mi forgesis momente.
(En la kuirejo sidas Kribri kaj Flagri.)
Flagri: Ĉu ankaŭ vi malŝatas aŭdi tiujn rakontojn?
Kribri:  Treege. La mirandaĵoj de mia sukcesa frato Roso. Li estis 

ĉiam elstara, brila, amata. Kaj li estas pli aĝa ol mi, do ĉiam 
la instruistoj kiuj konis lin atendis multon de mi, kiel lia 
fratino, kaj mi ĉiam elrevigis ilin. Sed li ne kulpas. Li estas 
vere talenta. Sed ne agrablas aŭdi tion denove kaj denove.

Flagri:  Ankaŭ mi havas la saman problemon, jes. Mi scias kiel vi 
sentas.

Kribri:  Flagri, mi volas paroli kun vi.
Flagri:  Ni parolas nun, ĉu ne?
Kribri:  Paroli pri kio okazas al ni, pri la estonteco.
Flagri:  Kio okazas al ni? Mi tute ne lertas pri tiaj paroloj. 
Kribri:  Vi ne povas esti lerta aŭ ne. La demando estas ĉu vi troviĝas 

ĉi tie.
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Flagri:  Kion vi celas diri? Ĉu vi ne vidas min? Kompreneble mi 
estas ĉi tie.

Kribri:  Mi vidas vin, Flagri, sed mi ne sentas, ke vi troviĝas ĉi tie 
kun mi. Mi sentas min sola. Mi provas malfermiĝi al vi. 
Tio tre malfacilas por mi. Kun vi mi sentas min sekura, 
ne minacata. Sed mi ne sentas la samon viafl anke. Kial vi 
neniam rigardas en miajn okulojn, Flagri? Kio timigas vin? 
Flagri, vi kundividas kun mi nenion. Mi certas, ke vi havas 
pensojn, revojn, esperojn, timojn. Mi scias preskaŭ nenion 
pri vi...

Flagri: Mi ne certas ĉu vi volus scii.
Kribri:  Kial? Lasu min decidi. Se vi parolus al mi, ĉio estus pli 

facile. Foje io, kio aspektis terura, fariĝas tolerebla kiam oni 
kundividas ĝin kun aliaj. Io ĝenas vin. Se vi dividus tion 
kun mi, ĉio estus pli facila por ni ambaŭ. Tio estas la esenco 
de kunvivado.

Flagri:  Kribri, vi estas unika. Mi ne povas imagi iun pli taŭgan 
por mi. Kaj ĝuste pro tio vi meritas iun pli bonan ol mi. Ne 
malŝparu vian vivon kun mi.

Kribri:  Pri kio vi parolas, Flagri? Mi komprenas nenion.
Flagri:  Mi ne povas rakonti, Kribri. Mi ne povas!
Kribri:  Sed kial? Kion vi faris? Mi pardonos vin pri ĉio. Mi 

promesas anticipe. Mi pardonos ĉion...
Flagri:  Ne, Kribri. Tio neeblas. Tio ne estas kion vi pensas. Ne ĉio 

estas pardonebla.
Kribri:  Kial? Kio ne estas pardonebla? Kio povas esti tiel malbona? 

Ĉion mi pardonos al vi. Krom murdo, eble...
Flagri: Sed Kribri, tio estas ĝuste kion mi faris! 
Kribri: Kio? Kion vi diras?
Flagri: Nu, ĉu vi ne komprenas? 
Kribri: Ne, ne... tute ne...
Flagri: Ĉu vi ne komprenas? Mi provis mortigi homon!
Kribri: Kio? Kiel? Kiun vi provis mortigi?
Flagri:  Min mem, Kribri! Min mem!
Kribri: (rigardas lin senkomprene, kapneante)
Flagri: (kapjesas konfi rmante)
Kribri: (konsternite) Estas terure, Flagri! Do kial vi ne diris tion al mi 

antaŭe?
Flagri:  Kiel oni povas rakonti ĝin? Mi neniam rakontis pri tio. Nur 

mia familio scias...
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Kribri: (brakumante lin) Do nun ankaŭ mi scias. Nun mi povas 
kompreni...

Flagri: (liberigas sin de ŝi) Ne kompatu min.
Kribri: Mi bedaŭras pro mia reago. Mi ne estis preta por tio. Sed 

ĉiuokaze, fi nfi ne mi scias ion veran pri vi...
Flagri:  Jes, sed tio ne estas tiel kuraĝiga, ĉu ne? Kribri, mi ŝatus 

esti pli simpla, kiel la aliaj. Mi vere ŝatus. Jam kiel infano 
mi suferis deprimojn. Mi ŝlosis min en mia ĉambro. La 
familio ne sciis kiel trakti min. Estiĝis streĉita hejmo. Mi 
preskaŭ freneziĝis entute. Mi neniam havis amikojn. Longa 
vico de kuracistoj, psikologoj, psikiatroj. Sennombraj 
traktadoj. Speciala lernejo. Kaj la konstanta seniluziiĝo pri 
mi mem. Kial mi estas tia? Kvazaŭ ekzistas interne en mi io 
nerezistebla, pli forta ol mi. Kaj nun mi sentas min pli bone 
ol iam, dank‘ al vi, Kribri. Ĉar vi akceptis min kiel mi estas, 
sen kompato kaj sen rabato. Sed mia fono ankoraŭ stariĝas 
inter ni. Mi ne sciis kiel diri ĉion al vi. Efektive mi konis nur 
unu fakton. Mi sciis, ke kiam mi rakontos al vi – ni devos 
disiĝi.

Kribri:  Kio? Sed tio ne veras, Flagri! Kune ni povas alfronti ĉion kaj 
venki! Mi estas kun vi, Flagri!

Flagri: (malĝoje) Ne. Antaŭe ni estis egalaj. Nun ni estas fl egistino 
kaj paciento. 

Kribri:  Pri kio vi parolas, Flagri? Kial cedi anticipe? Tio dependas 
nur de ni ambau!

Flagri: Ne. Vi komencas paroli kiel psikologo, kaj mi ne ŝatas tion. 
Mi havis sufi ĉe de tiuj. Tio neniam fi niĝas bone. Mi ĉiam 
kverelas kun ili.

Kribri:  Flagri, vi tute eraras! Kiel mi povas pruvi tion al vi? Vi ne 
aŭskultas, ĉar fakte vi jam decidis! Sed tio devas esti ankaŭ 
mia decido! Ne nur la via! Vi pensas nur pri vi mem! (Ŝi 
eklarmas, kaŝante la vizaĝon per siaj manoj)

Flagri: (embarasite) Kial vi ploras, Kribri? Kial vi estas malĝoja?! Tio 
estas mia rolo! 

(Li alproksimiĝas ŝin, ne sciante kion fari, levante siajn manojn por brakumi 
ŝin, sed sendecide ne tuŝas ŝin.)
Kribri:  (Fine ŝi levas sian kapon kaj viŝas siajn okulojn) Mi fartas bone. 

Mi pardonpetas. Mi ne scias kio okazis al mi.
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Flagri:  Mi bedaŭras. Mi ne volis vundi vin. Mi vere bedaŭras. Mi 
simple ne povas. Vi demandas al mi ion, kion mi ne povas 
fari...

Kribri:  Bone. Nenio okazis. Ni revenu al ĉiuj. Mi nur esperas, 
ke mia patrino ne atentos. (Ŝi provas rideti.) Eble ni estas 
bonŝancaj, kaj ankoraŭ restis kelkaj “brilaĵoj” kiujn ni ne 
aŭdis.

(Ili revenas al la salono.)
Klara: (zorgeme) Kribri, kio okazis?
Kribri: (kaŝante siajn okulojn) Ĉio en ordo, panjo. Eble io eniris 

en mian okulon. Kion vi faras nun? Ĉu jam elĉerpiĝis la 
brilaĵoj?

Pivo:  Jes, mi tre bedaŭras. Nun novaj estas bezonataj.
Flagri: Aŭrora, ĉu mi povas demandi al vi ion?
Aŭrora:  Jes, kompreneble.
Flagri:  Ne ĉi tie. Ĉu eblas aliloke?
Aŭrora:  Mi konas taŭgan lokon. Venu kun mi. (Ŝi gvidas lin en la 

balkonon. Ili sidiĝas.) Kio okazis?
Flagri: Mi rakontis al Kribri.
Aŭrora: (zorge) Ĉion?
Flagri:  Jes.
Aŭrora:  Kaj kiel ŝi reagis?
Flagri:  Terure. Nun ŝi volas helpi min...
Aŭrora:  Do kio estas tiel terura? Tre belas ŝiafl anke.
Flagri: (kolere) Sufi ĉas. Mi ne volas helpon. Ĉiu ĉiam helpas min. 
Aŭrora:  Do kiun respondon vi ŝatus? Ĉu vi preferus, ke ŝi kolerus 

kontraŭ vi? Forlasu vin? Ĉu tio estus pli bone?
Flagri: (embarasite) Mi ne scias... (Li prenas grandan Rubik-kubon el 

la tablo kaj komencas trakti ĝin furioze.) Neniam mi sukcesis 
reordigi tiun teruraĵon. Mi kredas, ke neniu scipovas 
solvi ĝin. Mi opinias, ke tio estas komploto destinita por 
subpremi homojn. Ju pli mi ordigas ĝin, des pli ĝi nur 
fuŝiĝas.

Aŭrora:  Kelkfoje mi ne komprenas vin, Flagri. Ŝi venas al vi kun 
puraj intencoj. Kio estas pli natura ol provi helpi? Sed 
anstataŭ akcepti ŝian helpon vi nur ofendiĝas. Kiel ŝi povus 
atingi vin? Tiom domaĝe.

Flagri: (remetante la kubon) Kion mi povus fari? Mi ne volas 
mensogi al ŝi. Mi sentas, ke mia koro estas farita el ŝtono. 
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Mi sentas nenion. Mi estas tia. Kion mi povas fari? Mi havas 
ŝtonan koron.

Aŭrora: (kovrante siajn okulojn per siaj manoj, preskaŭ kriante) Ne diru 
tion, Flagri! 

Flagri:  Sed kion mi povas fari? Ĉu oni povas lerni senti, Aŭrora?
Aŭrora:  Oni ne povas lerni tion el lernolibro, sed certe vi sentas 

ion. Ĉiuj sentas ion. Provu pensi sen terminoj de gajno kaj 
perdo.

Flagri:  Do kio restas? Sekve mi ne pensu entute.
Aŭrora:  Jen promesplena komenco... Oni ne ĉiam devas pensi 

tro multe. Aŭskultu ŝin, sen prijuĝi ŝin. Provu vidi ŝian 
fl ankon. Provu imiti ŝin.

Flagri:  Tion facilas al vi diri. Ĉu vi scias, ke hodiaŭ ŝi ploris apud 
mi? Kion mi devus fari tiaokaze? Imiti ŝin? Do ĉu ankaŭ mi 
devas ekplori? Mi havis nenian ideon pri kion fari kaj kiel 
konduti. Mi sentis min senpova... perdita...

Aŭrora: (ekscite) Ĉu ŝi ploris? Vi verŝajne tre gravas al ŝi! Ĉu vi ne 
komprenas? Tio estas vera! Domagas perdi tion…

Flagri:  Ŝi gravas al mi. Mi zorgas pri ŝi. Sed tio ne povas esti amo. 
Amo estas certe pli. Aŭrora, kiel oni scias ĉu oni amas?

Aŭrora:  Estas latina proverbo: Amo ne serĉas. Amo trovas.
Flagri: (pensante iomete) Jes, tio havas sencon. Mi komprenas. 

Dankon, Aŭrora. Vi tre helpis min, kiel kutime.
Aŭrora: (kriante) Kia senco? Kion precize vi komprenas?
Flagri:  Kial vi krias? Serĉante ion, oni ĉiam trovas ĝin ĉe la lasta 

loko, kie oni serĉis. Poste oni simple ne serĉas plu. Do 
ĉesante serĉi signifas, ke oni trovis tion, kion oni serĉis. Eble 
amo samas.

Aŭrora: (malestime) Tio ŝajnas tro simpla. Certe tio ne estas la ĝusta 
respondo. Tio ne estas respondo. Kiel oni sciu kiam ĉesi 
serĉi? Tio estas la demando!

Flagri:  Oni ne devas serĉi signifon la tutan tempon. Vi mem diris 
tion antaŭe.

Aŭrora: (konfuzite) Ĉu mi diris tion?
Flagri:  Jes, ĉu vi jam forgesis? Ĉio tiom konfuzas. Aŭrora, dankon 

pro ĉio. Mi estas feliĉa havi vin. Vi scias ĉion.
Aŭrora:  Se vi vere scius kiom malmulte mi scias, vi certe ne venus 

konsulti min.
Flagri:  Ne estu tiom modesta, Aŭrora.
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Aŭrora:  Jam tempas reveni al ĉiuj. Liaj gepatroj provis disrompi la 
glacion per rakontoj pri siaj infanoj, do mi esperas, ke niaj 
gepatroj ne imitu ilin kaj rakontu fabelojn pri ni.

 (Flagri kaj Aŭrora revenas al ĉiuj. Subita silento ekregas.)
Aŭrora:  Kio okazas ĉi tie? Kial vi eksilentis subite? Ĉu vi parolis pri 

ni?
Pompo:  Ni diris nur la veron, Aŭrora. Nur la veron.
Prava:  Ni diris nur bonaĵojn, Aŭrora. Nur bonaĵojn.
Aŭrora:  Estas tubero en la afero! Vero kaj bono ne venas kune. Vi 

devus eltrovi ion pli konvinkan.
Pompo:  Ni aŭdis hodiaŭ multajn rakontojn pri la pasinteco. Do 

neniu devas maltrankviliĝi nun pri tio. Sed kio pri la 
estonteco? Do eble iu ajn havas bonan novaĵon por ni ĉiuj?

(Kribri kaj Flagri ne respondas, rigardante alifl anken.)
Prava:  Ne premu. Ĉio estas bone. Estas taŭga tempo por ĉiu 

evento.
Roso: (ekstaras decide) Certe! Estas anonco! Ĉu ĉiuj pretas?
(Ĉiuj rigardas lin)
Roso:  Mi scias, ke vi eble estos surprizitaj, sed vi ĉiuj ne vane 

kunvenis ĉi tie hodiaŭ. Mi havas tre ĝojigan novaĵon por 
ĉiuj. Aŭrora kaj mi jene volas anonci nian fi anĉiĝon! Jes – vi 
aŭdas bone – Aŭrora kaj mi volas anonci nian fi anĉiĝon!

(Ekregas ĝenerala surprizo. Aŭrora haltigas sian enspiron pro mirego.)

(Fino de la dua akto)
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Tria akto 
(Ankoraŭ ĉe la apartamento de Pivo kaj Klara. Ĉiuj staras frostitaj, samgeste 
kiel en la fi no de la antaŭa akto. Aŭrora, konsternita, kunpremas siajn 
manojn al sia vizaĝo.)
Roso:  Mi rediras. Mi konscias, ke vi estas iomete surprizitaj. 

Aŭrora kaj mi jene anoncas nian fi anĉiĝon!
Aŭrora: (konsternite) Ĉu vi freneziĝis? Pri kio vi parolas?
Roso:  Mi petas vian pardonon. Aŭrora kaj mi havas malgrandan 

aferon por solvi. Bonvolu atendi nin ĉi tie. Venu kun mi, 
Aŭrora. (Li gvidas ŝin en la balkonon kaj fermas la simbolan 
pordon.)

Aŭrora: (kriante kolere) Kio okazis al vi? Ĉu vi freneziĝis? Vi ja bone 
scias, ke nenio ekzistas inter ni, kaj neniam ekzistos! Kiel 
vi aŭdacas embarasi min tiel? Ĉu vi pensas, ke vi akiros 
ion per tiu ĉi ŝerco? Forgesu min por ĉiam! Mi neniam 
pardonos vin pro tiu ĉi aĉaĵo!

Roso: (Alproksimiĝante al ŝi, li tuŝas ŝin perfi ngre.) Kia miraklo! 
Aŭrora, vi estas reala! Vi estas farita el karno kaj sango! 

Aŭrora: (retiriĝante de li) Kion vi celas diri?
Roso:  Unuafoje ekde mi ekkonis vin, vi estas homa! Vi koleras! Vi 

estas furioza! Vi eĉ estis senvorta!
Aŭrora: (emberasite) Ĉu vere? Mia sekreto estas malkaŝita? Sed nepre 

vi diru nenion al ĉiuj, ĉu?
Roso:  Miaj lipoj estas sigelitaj.
Aŭrora:  Kaj vi certe komprenas, ke nenio eblas inter ni.
Roso:  Certe. Ni havas nenion komunan. Ne revu pri tio!
Aŭrora: (ofendita) Kion vi celas diri nun?
Roso:  Vi ja ne kredis, ke mi estis serioza? Ni ne taŭgas entute. 

Vi mem ja diris tion. Kaj vi neniam eraras, ĉu? Vi povas 
trankviliĝi, ĉar vi estas tre bonŝanca. Mi estas nek aroganta, 
nek tro memfi da, kaj eĉ nek netolerebla.

Aŭrora:  Vere bonŝance. Dum momenteto mi timis, ke mi estas en 
danĝero.

Roso:  La danĝero fi niĝas! Kaj pri tio, kion mi diris al ĉiuj, ne 
maltrankviliĝu. Mi klarigu al ĉiuj, ke tio estis ŝerco. Mi 
prenos la tutan kulpon sur mi.

Aŭrora:  Estas tre afable de vi, Ro so.
Roso: (feliĉe) Gratulojn! Ni havas gajninton! Vi fi nfi ne lernis mian 

nomon!
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Aŭrora:  Jes, tio postulis iom da tempo, sed fi ne mi sukcesis. Sed 
Roso, estas alta prezo por tiu sukceso. Mi volas rakonti al vi 
ion pri mi mem. Mi volas, ke vi sciu tion, por ke vi ne havu 
ontajn intencojn koncerne min.

Roso:  Kion vi intencas, Aŭrora? Ĉu sesdek sekundoj sufi ĉos por vi?
Aŭrora:  Eble mi bezonos iom pli, ĉar mi rakontos al vi pri mia 

familio.
Roso: (surprizite) Pri via familio? Kion vi povas rakonti pri ili? Mi 

pensis, ke vi estas okupita nur pri vi mem!
Aŭrora:  La aferoj ne ĉiam estas kiel ili aspektas. Mi iam diris al vi, ke 

vi tute eraras pri mi. Ĉiu vorto gravas. Mi estis serioza. Mi 
ĉiam estas serioza.

Roso: (serioze) Aŭrora, kion vi celas?
Aŭrora:  Preparu vin aŭdi pri malfacilaj aferoj, Roso. Mi ne scias, 

ĉu via vivo ĝis nun preparis vin por tio. Roso, ni ne estas  
normala familio. Mi ne scias, ĉu vi sentis tion, kio kuŝas sub 
la surfaco. Tie kuŝas nesolvita doloro.

Roso:  Flagri?
Aŭrora:  Mi ne scias, ĉu vi sentis ion.
Roso:  Mi parolis al li iomete. Mi sentis ian neklaran triston, aŭ ian 

strangecon. Sed temas pri problemoj de adoleskantoj, ĉu ne? 
Ĉiu adoleskanto suferas pro streĉiĝo. Li ne estas escepta.

Aŭrora  Roso, Flagri estas pli profunda, pli kompleksa, ol aliaj. Kiel 
diri tion… Malfacilas al li persisti kun tio, kion li faras.

Roso:  Kio do? Multaj homoj ne scipovas persisti. Ankaŭ mi fi eras 
pri mia impona malpersistemo.

Aŭrora:  Estas alia afero. Li ne persistas… kun psikologiaj 
traktadoj…

Roso: (suspekteme) Psikologiaj traktadoj? Kion vi celas?
Aŭrora:  Roso, Flagri havas... fonon... li provis… sin… mem…
Roso:  (Sen kompreni li kapneis demandante.)
Aŭrora: (kapjesante konfi rme)
Roso:  Ĉu vere? Mortigi sin? Mi suspektis nenion. Mi komprenas 

nenion pri tiaj aferoj, do mi ne scias kion pensi nun kaj kiel 
reagi.

Aŭrora:  Vi estas bonŝanca. Por ni temas pri ĉiutaga vivmaniero. Tio 
ĵetas konstantan ombron sur nian vivon. Ĉio cirklas ĉirkaŭ li. 
Streĉita etoso regas ĉiam. Ekde kiam mi povas memori min. 
Ĉiam estas problemoj kun li. Ĉiam oni devas elturni lin.
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Roso:  Mi pardonpetas anticipe, ĉar mi komprenas nenion pri tiu ĉi 
kampo. Ĉu li ricevas medikamentojn?

Aŭrora:  Jes. Vi ne devas pardonpeti. Ekzistas mondo de kuracistoj 
kaj psikologoj kaj psikiatroj, mondo de traktadoj kaj 
komitatoj, mondo de deprimo kaj memmortigaj pensoj, 
mondo de piloloj kaj kromefi koj.

Roso:  Mi konsideras min kiel posedanton de observo-kapablo, 
kaj tamen mi suspektis nenion. Kiel tio infl uas vin mem, 
Aŭrora?

Aŭrora:  Infl uas min? Mi alkutimiĝis. Ni estas tre proksimaj. Li fi das 
min. Eĉ dum la plej malfacilaj periodoj. Precipe dum tiaj 
periodoj. Mi akompanas lin, trankviligas lin, memorigas al 
li preni pilolojn

Roso:  Kaj mi naive kredis, ke vi estas feliĉa familio! Vivi en tiel 
bela domo, havi talentajn infanojn, do kio plu mankas?

Aŭrora:  Kio mankas?! Mi rigardas vian hejmon. Tiom varman, ĉiuj 
ridas, ĉio estas simpla, ĉio estas ĝuste kiel aspektas. Ni 
ĉiam silentas, timante pri tio kio okazas nun. Neniu ridas. 
Ĉio estas kaŝita sub la tablo, sub la tapiŝo, sub la surfaco, 
ĉiam sub io. Ni ne scias gastigi. Ni neniam gastigas. Ŝajnas, 
ke vi havas normalan, feliĉan familion. Tiel belis aŭdi 
tiujn “brilaĵojn”, kiujn viaj gepatroj kolektis. Al kio utilas 
silenta, malvarma, senrida, senviva domo? Ĉu vi scias kion 
signifas por mi vidi vian hejmon – malgrandan , oportunan, 
senordan – sed vivantan! Hejmo kie homoj vivas! Tio estas 
la malgranda familia feliĉo, kiun mi nenian havis! Eta Dia 
lando! 

Roso:  Estas terure neniam ridi! Tio ne penseblas! Do mia 
malgranda kontribuo estas, ke mi mem estas ridinda, ĉu 
ne? Sed ankaŭ mia familio ne estas perfekta, male al via 
priskribo. Ankaŭ ni havas problemojn. Kribri, ekzemple. 
Nenio facilas al ŝi.

Aŭrora:  Jes, sed tio estas ia lerna malfacilaĵo. Oni vivas kun tio kaj 
alkutimiĝas. Tio estas eĉ laŭmoda nuntempe. 

Roso:  Kio vere okazis inter ili? Ŝi parolis kun mi pri sia dilemo 
kun Flagri. Ke li dividas nenion kun ŝi, pri lia neklarigebla 
indiferenteco. Mi ne sciis kion diri al ŝi. Sed nun mi 
komprenas pli multe...

Aŭrora:  Ankaŭ ni estis surprizitaj pro tiu ĉi afero. Lastatempe li 
fartas pli bone. Via fratino verŝajne infl uas lin pozitive. Eble 
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pro tio, ke li mem trovis ŝin, sen helpo de aliaj. Bonas ke ili 
ambaŭ trovis unu la alian. Kiel en la latina proverbo de via 
fratino. Kio tio estis? Jen – Amo ne serĉas, Amo trovas.

Roso:  Amor ne quaerit, amor reperit.
Aŭrora: (surprizite) Ĉu vi parolas la latinan hejme?
Roso: (trankviligante ŝin) Nur kiam ni volas, ke niaj gepatroj ne 

komprenu.
Aŭrora:  Tio estas bela! Ĉu vi scias kion tio signifas?
Roso:  Ne. Mi pripensis tion, sed vane.
Aŭrora:  Kiel tio eblas? Ni estas du inteligentaj homoj, (rigardante lin) 

almenaŭ kelkaj el ni, kaj ni ne povas kompreni ion, kio estis 
dirita de homoj vivantaj antaŭ longe, dum multe malpli 
kompleksa epoko. Kvazaŭ kaŝiĝas ĉi tie la solvo de ia 
enigmo, sed mi ne povas deĉifri ĝin. Ŝajne ili estis multe pli 
inteligentaj ol ni. Kiel tio eblas? Ĉu ni ne estas la kulmino de 
la homaro?

Roso:  Eble ne... Ni devas esti pli modestaj... Nuntempe nur fakuloj 
lernas pene la kompleksan gramatikon de la latina. Tiam 
ĉiu infano babiladis ĝin senpene.

Aŭrora:  Eble pro tio la Romia Imperio kolapsis. La infanoj simple ne 
sukcesis lerni sian gepatran lingvon… 

Roso: (ridas) Jes, tio eblas... 
Aŭrora: Ĉu vi konas pliajn latinajn proverbojn?
Roso: Ne. Ĉi tie venis fi no al mia latino… Do mi insistas reveni 

al vi. La pasintan semajnon mi renkontis junulinon, kiu 
konfuzis min ĝis kapturniĝo. Aroganta, mokanta, ruza. Ne 
reala. Mi neniam renkontis antaŭe iun similan. Mi ne diras, 
ke mi enamiĝis, sed preskaŭ. Kaj nun, post ĉio kion mi 
aŭdis de vi, mi ne scias kiu vi vere estas.

Aŭrora:  Bona demando. Mi vere kondutis strange. Sed eble nun 
vi povas kompreni. Mi havas nenion por kaŝi. Cinikismo 
kaj sarkasmo estas defendaj armiloj, ne pli. Mi eĉ ne povus 
pensi pri ia ajn kontakto kun vi, kiam via fratino kaj 
mia frato interrilatas. Tial mi faris ĉion eblan por forpeli 
vin. Nun mi povas konfesi, ke mi estas tre banala kaj tre 
malprofunda, absorbita en familiaj ĝenoj. La vero estas tre 
teda kaj griza, bedaŭrinde. Vi certe konscias, ke ia ajn rilato 
inter ni ne eblas.
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Roso:  Tio tute ne klaras al mi. Precipe nun, kiam kvazaŭ magie vi 
fariĝis reala. Ne subtaksu vian propran valoron. 

Aŭrora: Ne, Roso, tio tute ne eblas. Eble tio eblus en aliaj 
cirkonstancoj, sed nun estas aliaj problemoj. Aliaj aferoj 
traktendaj.

Roso:  Sed kial vi pensas nur pri aliaj? Vi tro kutimiĝis prizorgi 
aliajn.

Aŭrora:  Tio estas ridinda psikologia analizo. Sufi ĉe, Roso. Vi tute 
eraras. Certe jam elĉerpiĝis la sesdek sekundoj kiujn mi 
disponis.

Roso:  Ankoraŭ ne, ĉar mi ankoraŭ ne komencis kalkuli.
Aŭrora:  Ĉu vi ne timas intermiksiĝi kun la problemoj de mia 

familio? 
Roso:  Mi protestas. Ankaŭ mi alportas multe da nesolvitaj 

problemoj.Vi mem klarigis kiomagrade mi ne estas ligita 
kun la realo.

Aŭrora: Jes, vi vere ne estas trafa trovaĵo. Vi estas tute senutila. Eĉ 
la latinon vi ne scipovas. Amo ne serĉas, amon trovas... Kio 
tio estas? Tio ŝajnas nesolvebla.

Roso:  Kelkfoje malgraŭ troa penado oni ne trovas solvon. Kaj 
alifoje, hazarde, subite ekaperas la solvo.

Aŭrora:  Ĉu vi opinias, ke la romianoj konis la signifon?
Roso:  Ĉu tio gravas? Gravas tio, kion ni komprenas nun. Iam mi 

havis similan demandon en literatura ekzameno – kion la 
verkisto celis diri? Kaj mi respondis per kvar vortoj – la 
verkisto celis nenion. Kaj ĉu vi scias, kiun noton mi ricevis?

Aŭrora:  Kiun? 
Roso: (kriante) Nulon! La saman noton kiun mi ricevis de vi! 

Verŝajne mi meritis ĝin! Sed tiam mi pravis! Gravas nur tio, 
kion ni komprenas. Kaj eble ankaŭ kun vi mi pravis!

Aŭrora:  Ŝŝŝŝ. Ili kredus, ke ni kverelas.
Roso:  Ĉu ni ne kverelas? Almenaŭ miafl anke mi provas kvereli. 

(levas sian voĉon) Bonas kvereli! Tio montras, ke oni zorgas 
pri la alia!

Aŭrora: (trankvile) Mi bedaŭras, Roso. Mi ne povas kvereli kun vi. 
Eble en aliaj cirkonstancoj. Sed ne nun.

(En la salono parolas la gepatroj – Prava, Pompo, Klara kaj Pivo.)
Klara:  Mi komprenas nenion. Roso kaj Aŭrora! Kiel tio okazis? Ili 

eĉ ne konas unu la alian! Tio ne eblas.
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Pivo:  Kaj kio estas fi anĉiĝo? Ĉu ankoraŭ ekzistas tia afero? Ĉu tio 
ne eksmodis delonge?

Pompo:  Temas pri deklaro de seriozeco pri geedzeco. Io tia.
Pivo:  Do ili estas pli malmodernaj ol ni. Strange. Kie ni eraris? Ĉu 

oni ankoraŭ povas anstataŭigi ilin? Ĉu la garantio ankoraŭ 
validas? 

Prava:  Ĉio okazis ĉar infanoj hodiaŭ kreskas fronte al ekranoj, 
forigitaj de la realo. Apenaŭ renkontas aliajn homojn. 
Kiel ili mastrumu sian vivon tiel? Mi ne povas imagi ilin 
mastrumi sin sole, trovi bonan laboron, akiri propran 
apartamenton, propran familion... 

Pompo:  Ĉu vi ne troigas? Ĉu ili multe malsamas al ni, kiam ni estis 
samaĝaj?

Prava: (memfi de) Kiel oni povas kompari? Ni... kaj... ni almenaŭ 
havis gepatrojn kiuj helpis...

Pompo:  Malfacilas kredi, ke Aŭrora kondutas tiel. Ŝi estas ĉiam tiom 
serioza. Tia subita decido ne taŭgas al ŝi.

Klara:  Tio sendube ne estas la sama Roso, kiun ni konas. Li 
kondutas kiel… alia homo…

Pompo:  Kvazaŭ ni ne konas profunde niajn infanojn... elirante tra la 
pordo ili fariĝas novaj homoj...

Klara:  Eble... Kreskigante infanojn, ni konas ilin ekde la 
naskiĝo. Ni sekvas la unuajn rideton, paŝon, vorton… 
Poste ili kreskas kaj evoluas en neimageblajn direktojn. 
Foje pli bonajn, foje malpli bonajn. Sed ĉiam ni sentas 
respondecon pri ili, kvazaŭ ili estus ankoraŭ etuloj. 
Kiam ili ekzameniĝas, ni estas pli streĉitaj ol ili. Kaj se ili 
malsukcesas, estas kvazaŭ nia fi asko. Tutan nian vivon 
ni dediĉis al ili. Kaj fi ne ili konsideras nin kiel afablajn 
strangulojn, ne pli.

Pivo:  Sed ili devas fi nfi ne decidi! Ni kolektiĝis ĉi tie, laŭ mia 
memoro, por Flagri kaj Kribri. Kaj subite ekaperas Roso 
kaj Aŭrora kaj preterpasas ilin. Je tiu ritmo ni fi ne fariĝos 
parencoj, kvankam ĉi-momente mi ne scias ekzakte 
kiamaniere.

(En la kuirejo.)
Kribri:  Roso kaj Aŭrora! Kiel eblas? Ili eĉ ne konas unu la alian! Ĉu 

Aŭrora diris al vi ion?
Flagri:  Ne, tute ne. Ni parolis pri vi kaj mi.
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Kribri:  Ankaŭ Roso diris nenion. Fakte li diris, ke li ne komprenas 
ŝin.

Flagri: (surprizita) Strange. Ŝi estas la plej klara homo en la mondo.
Kribri:  Ĉu vi opinias, ke ili taŭgas?
Flagri:  Mi ne scias... Mi neniam pensis pri Aŭrora tiel... Ŝi ĉiam 

apudas por mi, kaj helpas min multe. Mi ne scias kion mi 
farus sen ŝi. Mi neniam supozis, ke ankaŭ ŝi havas sian 
propran vivon... sed pensante pri ŝi, ŝi estas eksterordinara. 
Sed mi ne konas Roson. Mi ne certas ĉu li bonas sufi ĉe por 
ŝi.

Kribri:  Ne zorgu pri li. Li estas sufi ĉe bona. Sed ĉu ŝi ne estas iom… 
aroganta? Tio estis mia unua impreso pri ŝi.

Flagri:  Aroganta? Kial? Vi simple ne konas ŝin.
Kribri: (surprizite) Ĉu? Mi ne scias. Mi ŝatus, ke ili sukcesu. Se ni 

malsukcesas, do almenaŭ ili faru pli bone.
Flagri:  Sed tio ne estas nia decido, Kribri.
Kribri:  Do pri kies decido, Flagri?
Flagri: (gratante sian kapon) Mi ne scias.
Kribri:  Kiel tio eblas? Io devas esti dependa de ni, ĉu ne?
Flagri:  Mi ne scias. Sed vi devas kompreni min. Mi volas, ke vi estu 

miafl anke, ne kontraŭ mi! Mi ne volas perdi vin!
Kribri:  Ĉu ne klaras al vi, ke mi estas viafl anke?
Flagri:  Sed se vi estus respondeca pri mi, kaj dirus al mi kion fari, 

tio ne estus kunvivado.
Kribri:  Tio veras, sed kial mi devas esti respondeca pri vi? Ĉu vi 

alkutimiĝis, ke oni ĉiam estas respondeca pri vi? Ni ambaŭ 
devas esti respondecaj pri ni ambaŭ. Mi ne povas fari ĉion, 
kion Aŭrora faras, ĉar mi mem ne ĉiam elturniĝas facile. Kaj 
kelkfoje ankaŭ mi bezonas helpon. Kune ni traktu ĉion. Mi 
estas certa, ke kune plifacilos por ni ambaŭ.

Flagri:  Sed tio estas pli komplika, Kribri. Problemoj de deprimo kaj 
similaĵoj.

Kribri:  Kio estas deprimo? Ĉu tio signifas havi neniajn planojn?
Flagri: Pli malpli jes... Sed tio ne estas la kutima difi no... Sed kion 

vi trovas en mi? Mi ne komprenas vin…
Kribri:  Mi ne scias... Eble pro tio, ke vi gravas por mi... 
(Ŝi turnas sian vizaĝon fl anken. Flagri alproksimiĝas al ŝi. Unuafoje li rigar-
das ŝin atente.).
Flagri: (mire) Mi? Sed kial? Vi ja konas min! Kion vi trovas en mi?
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Kribri: (rigardas lin) Vi... Vi vidas bone...
Flagri: Nu, tio estas vera. Almenaŭ tio.
Kribri:  Mi ne scias, Flagri. Mi sentas min sekura kun vi...
Flagri: (mire) Kun mi? Vi faras grandan eraron. Vi tute ne scias 

kiom mi malcertas pri ĉio.
Kribri:  Mi parolis pri mia sento. Ne pri via.
Flagri:  Vi estas la sola, kiu parolas kun mi sen esti pagata por tio, 

krom miaj familianoj. Eble vi vere estas pli kompleksa ol mi.
Kribri:  Povas esti... Fine vi helpos min pli ol mi helpas vin...
Flagri:  Kribri, mi volas, ke ĉio estu bone al vi, kaj mi ne volas 

dolorigi vin, sed mi neniam scias, kio estas farenda.
Kribri:  Mi estas samkiel vi, Flagri. Mi pensas, ke ĉiuj homoj ne 

certas pri tio, kion ili devas fari.
Flagri:  Male. Ĉiuj scias ĉion. Nur mi scias nenion. Ĉiuj scias ĉion.
Kribri:  Ne estu tiel certa.
Flagri: (Li tenas ŝiajn ambaŭ manojn.) Kribri, mi sentas ion... Mi 

ne scias kio tio estas... sed mi sentas ion interne... Ĉu vi 
opinias, ke tio povas esti danĝera?

Kribri: Kio ekzakte doloras vin?
Flagri:  Ne doloras. Stranga sento iras tra la korpo. Kio tio estas? 

Eble mi demandu Aŭroran. (Li turnas sin al la pordo)
Kribri: (tenas lin) Forgesu nun Aŭroran.
Flagri:  Tio ne estas malsano. Kio tio povas esti? Tio alvenis el 

nenie. Kvazaŭ fulmo el serena ĉielo. Kie mi trovis ĝin? 
Kribri: (time) Amo ne quaerit… (tremvoĉe) amor reperit?
Flagri:  Amo ne serĉas. Amo trovas. Kribri – trovita. (li metas ŝian 

manon sur lia koro)
Kribri: (ne komprenas) Kion vi trovis, Flagri?
Flagri:  Ion mankantan. Kribri, kiel oni diras latine “mi amas vin”?
Kribri: (embarasite) Mi havas neniun ideon. Ni ankoraŭ ne atingis 

tiun ŝtupon.
Flagri:  Ni atingis, ni atingis. Efektive mi scias. Tio estas probable io 

kiel tio. 
(Ili brakumas kaj kisas unu la alian.   Mallumas.) 
(En la salono.)
Prava:  Do ĉiuj infanoj malaperis, lasante nin solaj.
Pivo:  Tio devus okazi iun tagon, ĉu ne? Iam ajn ili forlasos nian 

hejmon.
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Klara:  Mi timas tiun tagon. Dum tiom da jaroj mi alkutimiĝis al ili. 
La tuta vivo ĉirkaŭiras ĉirkaŭ ili, prizorgante ilin, parolante 
nur pri ili.

Pompo: (nuligante) Ni ĉiam povas esti malkontentaj pri ĉio kion ili 
faras. Ĝuste por tio oni havas infanojn, ĉu ne?

Pivo:  Ne ekzistas malplena spaco. Oni ĉiam trovas kion fari. Ĉu 
ni ne vivis iam bone sen ili, antaŭ ol ili naskiĝis? Ĉu ni ne 
meritas havi tempon por ni fi nfi ne, post tiom da jaroj?

(En la kuirejo.)
Kribri:  Flagri, koncerne tion, kion vi diris. Fine vi ne sukcesis 

mortigi vin, ĉu?
Flagri: (pardonpete) Ne...
Kribri:  Do tio   ne vere gravas.
Flagri: (kun espero) Ĉu vi certas?
Kribri:  Jes. Mi havis manĝo-malordon. Ĉu tio similas?
Flagri: (penseme) Eble iomete. Eble tio estas promesplena komenco.
Kribri:  Mi ne komprenas multon pri tiaj aferoj. Mi havas peton al 

vi. Nur unu peton. Ne surprizu min per tiaj aferoj, deprimoj 
kaj memmortigoj kaj tiaĵoj. Nur rakontu al mi. Ĉar mi ne 
amas surprizojn. Tio estas mia ununura peto.

Flagri:  Se vi estus psikologo vi certe bankrotus. En unu frazo vi 
ŝparas tutan serion da traktadoj.

Kribri:  Iam mi volis studi psikologion. Tio sonas interesa.
Flagri: (iras for) Ĉu vere? Kaj kio okazis?
Kribri:  Mi ne estis akceptita. Tre altaj notoj estas bezonataj. Oni 

vere troigas pri la postuloj.
Flagri: (fi rme) Oni ne troigas. Tiel decas.
Kribri:  Do kion vi diras pri mia peto?
Flagri: (tenante ŝiajn manojn) Mi promesas, Kribri. Kvankam vi ne 

estas psikologo. Sed ĉu ĉiuj surprizoj estas malpermesataj?
Kribri:  Ne, kompreneble ne. Bonaj surprizoj estas bonvenaj.
Flagri:  Kutime nenio bona okazas al mi. Ĉiam estis tiel. Ĉiam novaj 

aferoj nur alportis problemojn. Ŝanĝoj ĉiam timigis min. 
Simple mi ne scias kion fari.

Kribri:  Sed eble nun, kiam ni renkontiĝis, niaj du malbonaj sortoj 
nuligos unu la alian? Ĉu tio povas esti?

Flagri:  Kial ne? Eble tio eblas. Sed estas problemo.
Kribri:  Kiu problemo, Flagri?
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Flagri:  Ĉu vi nun prizorgos min, kiel Aŭrora faras? Memorigi min 
ĉiutage pri kiuj piloloj preni?

Kribri: (mire) Piloloj? Ĉu vi prenas pilolojn? Ne fi du min. Mi certe 
konfuzus ĉion. Ĉu estas terure se vi forgesus preni ilin foje, 
aŭ se vi prenus tro multe?

Flagri: (ridas) Vi estas mirinda. Nenio ŝajnas nun terura. Do, 
Kribri, ĉu vi oferos vian vivon por mi?

Kribri:  Ne, Flagri, nepre ne. Kunvivante oni donas ĉion, sed 
samtempe ricevas ĉion, do ne temas pri ofero.

Flagri: (penseme) Vi pravas. Mi kelkfoje balbutas senpense.
Kribri:  Ne, tio bonas. Nur tiel mi komprenas vin. Daŭrigu tiel.
Flagri:  Kio, do mi ne devas ŝanĝiĝi?
Kribri:  Neniel. Mi bezonis multan tempon alkutimiĝi al vi kiel vi 

estas. Mi ne povus alkutimiĝi denove.
(Sur la balkono Roso provas reordigi la Rubik-kubon, rigardante ĝin de 
diver saj fl ankoj.)
Roso:  Mi iam aŭdis, ke oni povas reordigi tian kubon per dudek 

movoj. Strangas pensi, ke la solvo kaŝiĝas tie, tiom apude, 
kaj tamen oni ne povas atingi ĝin.

Aŭrora:  Ŝajne tiu ĉi kubo paneas. Se ĝi estas ankoraŭ garantiita, oni 
devas anstataŭigi ĝin.

Roso:  Ĉu vi opinias, ke Flagri kaj Kribri povos sukcesi?
Aŭrora:  Sukcesos kion? Reordigi la kubon?
Roso:  Ne, sukcesi kune.
Aŭrora:  Malfacilas scii. Lastatempe li baraktas kun siaj problemoj 

tute sola. Eble la unuan fojon en sia vivo.
Roso:  Eble li bezonas tion. Eble vi ĉiam tro subtenis lin. Lasu lin 

provi mem kaj eĉ malsukcesi. Nur tiel li lernos memstari.
Aŭrora: (kolere) Tute ne! La problemoj estas gravaj kaj realaj. Ne 

konkludu tro rapide sciante tiom malmulte. Precipe kiam vi 
parolas pri aliaj, sed mi havas la impreson, ke ĉiu via frazo 
celas rekte nin.

Roso:  Aŭrora, ne troigu. Kio envenis vian menson? Do jen kion 
vi opinias pri mi? Kaj rekte al la temo, ĉu mi estas tiel 
travidebla? Mi tre penas trovi lertan vortigon, kaj denove vi 
venas kaj detruas ĉion. Montru iom da konsidero, mi petas.

Aŭrora:  Tio ne helpos vin. Tio ne estas taŭga loko, nek taŭga tempo.
Roso:  Vi ankoraŭ povas ŝanĝi vian opinion.
Aŭrora:  Neniel. Kiomfoje mi devas rediri tion al vi?
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Roso:  Iel mi sentas, ke iam vi petos min la samon, kaj mi rifuzos.
Aŭrora:  Vi imagas! Neniel! Ĝi ne funkcias tiel. Kiom vi konas min? 

Vi vidis min unu horon aŭ du. Oni ne povas evoluigi 
veran senton dum tia mallonga tempo. Emocio estas io pli 
profunda. Estu serioza.

Roso:  Eble por iu kiu estas tre malprofunda tio eblas? Eble iu tute 
supraĵa ja povas evoluigi ion dum tiom mallonga tempo?

Aŭrora:  Kaj vi konsideras vin kiel iun tiom malprofunda?
Roso: (kapjesas entuziasme)
Aŭrora:  Ŝajne vi konas vin. Mi ne povas argumenti. Sed kial vi 

insistas, Roso? Post ĉio, kion vi jam konas pri mi, vi ja 
komprenas, ke mi estas tre komplika, ŝarĝita per multaj 
malavantaĝoj.

Roso:  Bona demando. Ankaŭ mi havas malavantaĝojn. Mi ne 
estas tiel bona, Aŭrora, kaj ankaŭ vi ne estas tiel bona, sed 
la aliaj multe pli malbonas. 

Aŭrora:  Vi evitas la demandon, Roso. Miaopinie vi ŝatas min pro 
tio, ke mi estis mistera al vi unue. Sed nun, sciante la veron, 
mi ne komprenas kion vi trovas en mi. Vi ne konas min. 
Mi certas, ke se vi konus min, vi forkurus post unu minuto. 
Mi ne estas kiel mi aspektas. Mi estas terura. (Ŝi grumblas 
kontraŭ li.)

Roso: (ridetante) Mi konsentas, ke la mistero kontribuis, sed ĝi ne 
sufi ĉas. Devas esti io plua. Tamen nun, eĉ la plej grandaj 
teruraĵoj, kiujn mi malkovris pri vi, ne ŝajnas tiom teruraj. 
Kaj iel mi sentas, ke la malbonaĵoj kiujn mi malkovros pri vi 
estonte, estu pli-malpli bonaj. Mi havas la impreson, ke eĉ la 
eraroj kiujn vi faras, ne devenas de malico, nek de stulteco. 
Por mi tiuj du aferoj sufi ĉas. Vi diris, ke du aferojn virinoj 
serĉas ĉe viroj – esti fi dinda kaj surpriza. Do ankaŭ mi 
serĉas du aferojn ĉe virinoj. Tiujn du.

Aŭrora:  Mi vere estas ofendita. Kiu diris, ke ne temas pri malico? 
Tiom malmulte vi konas min.

Roso:  Ne, Aŭrora. Tio ne estas vera malico. Eĉ se vi provas, vi 
ankoraŭ foras.

Aŭrora:  Vere malfacilas liberiĝi de vi. Vi interpretas ĉion favore al 
mi. Mi trovas tiun konduton skandala. Sufi ĉas. Roso, ĉu 
ne klaras al vi, ke onia kunulo ne troveblas ĉe sia gepatra 
hejmo? Simple ne okazas tiel. En kiu mondo vi loĝas?
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Roso:  Kial ne tie ĉi? Mi pensas, ke tio estas la plej logika loko por 
trovi ŝin...

Aŭrora: Vi vere estas senespera. Sufi ĉas. Kion vi volas de mi?
Roso: (ridetante) Se vi vidus kion mi vidas, vi farus kion mi faras...
Aŭrora:  Vere! Mi neniam audis tian banalaĵon!
Roso: (Pensante kion diri, li klinas la kapon ambaŭfl anken.) Ĉu tio ne 

estas kontraŭdiro? Ne konvenas al vi, Aŭrora.
Aŭrora:  Kontraŭdiro? Kial? Nu, mi promesas, ke tio ne okazu 

denove. Sed tio ne ŝanĝas la faktojn. Tio estas senutila. Ni 
estas tro similaj. Kaj ĉar mi malŝatas min mem, mi nepre 
malŝatu vin. Ĉu vi ne komprenas? Tiel simpla konkludo.

Roso: (malĝoje) Mi ekkomprenas ion nun. Tiel simple. Se mistero 
havas rolon, sekve mi havas neniun ŝancon. Mi eraris 
parolante tro sincere al vi. Nun vi scias tro multe pri mi. Do 
neniel vi trovos min alloga.

Aŭrora:  (seninterese) Ne bedaŭru tro multe pri tio. Mi diris al vi, ke 
vi havas nenian ŝancon ĉiuokaze.

Roso: (ekstaras kolere) Aŭrora, kion vi deziras en la vivo?
Aŭrora: (mire) Kia demando estas tio? Ĉu oni povas respondi al tio?
Roso: (kolere) Certe oni povas respondi. Mi pensas, ke ĉiu homo 

devas scii sian respondon.
Aŭrora:  Mi certas, ke naŭdek naŭ punkto naŭdek naŭ procentoj el la 

homoj ĉirkaŭirantaj en la mondo havas neniun ideon pri kio 
vi parolas.

Roso:  Tial ili ankoraŭ estas ĉirkaŭirantaj. Mi ne povas plu elteni, 
Aŭrora. Kiel vi povas eskapi de ĉio? Vi agas kvazaŭ vi vivas 
ekster la vivo. Sed mi ne estas plu konvinkita. Vi havas dek 
sekundojn por formi al vi karakteron kaj respondi mian 
demandon.

Aŭrora:  Nur dek sekundoj?
Roso: Nun vi havas nur sep.
Aŭrora:  Mi havas neniun elekton?
Roso:  Ne. Via tempo fi niĝas.
Aŭrora: (kapneas demande)
Roso: (kapneas decide)
Aŭrora:  Vi parolis pri grandaj ĉielaj aferoj, Roso. Por mi sufi ĉus 

malgranda surtera feliĉo. Simplaj ĉiutagaĵoj. La eta Dia 
Lando. Iu kiu havas la kapablon vidi belecon, ne grave kian. 
Mi ne certas ĉu tion vi volis aŭdi.
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Roso: (pensante iomete) Do vi kapablas, se vi volas. Via respondo 
ĝustas. Via respondo tre bonas. Vi ne volas malmulton. Eble 
vi volas eĉ pli ol mi. Aŭrora, antaŭ unu horo mi rigardis 
vin aroganta, ĉiuscia, tre memcerta. Kaj nun mi rigardas 
vin vundebla, sentema, necerta. Mi ne scias kio okazis ĉi 
tie. Ĉu vi ŝanĝiĝis? Ĉu mi rigardas vin nun alimaniere? Ĉu 
eble mi mem ŝanĝiĝis? Mi ne scias. Mi vidas bonaĵojn en vi, 
Aŭrora, kaj mi vidas ankau malbonaĵojn en vi. Ekzemple, 
mi opinias, ke vi estas brila. Vi havas tre rapidan pensadon. 
Mi neniam renkontis iun kiel vi.

Aŭrora:  Bone! Vi jam lernis fl ati... Kaj kiujn malbonaĵojn vi vidas?
Roso: (mire) Aŭrora, tiuj estas la malbonaĵoj... Mi estas allogita nur 

de la malbonaĵoj...
Aŭrora:  Do via situacio ne estas bona, ĉar mi havas multajn de tiuj.
Roso:  Mi scias tion... Sed kion mi povas fari?
Aŭrora:  Vi havas ion farendan. Ĉu vi rememoras? Ni revenu al ĉiuj. 

Vi havas ion por diri al ili. Vi promesis, ĉu ne?
Roso: (malĝoje) Jes, mi promesis. Sed ĉu vi estas certa?
Aŭrora:  Mi certas. Roso, mi havas neniujn plendojn al vi. Vi vere 

estas en ordo. La problemo ne estas vi. La problemo estas 
mi.

Roso: (ekstarante) Ne, mi bedaŭras. Sufi ĉas. Vi ne povas uzi tiun 
pretekston. Vi povus uzi ĝin kiam ni disiĝos, sed ne nun. 
Ekzistas reguloj pri tio. Vi ne povas fari kion ajn vi volas.

Aŭrora:  Bone, bone. Mi revortigu la frazon. Tio ne estas mi, tio estas 
vi. Ĉu pli bone? Denove, mi havas neniujn plendojn al vi. Vi 
vere bonas. Sed io mankas.

Roso:  La plej du teruraj vortoj en interrilato estas “Io mankas”. Mi 
ne povas respondi, ĉar mi ne scias kio efektive mankas.

Aŭrora: (ridas) Pri kio vi parolas? Kiu interrilato? Ni havas nenian 
interrilaton.

Roso: (mire) Ĉu vere? Tio malas. Do io mankas ankaŭ al mi. Mi 
bedaŭras informi vin, ke ni egalas, Aŭrora.

Aŭrora:  Sufi ĉas. (komencas reveni al la salono.) Vi vere estas 
netolerebla. Ĉu iu jam diris tion al vi?

Roso:  Ne, sed mi ĝojas aŭdi tion. Mi progresas. Nun mi nur devas 
esti aroganta kaj tromemfi da. Mi konas iun, kiu serĉas tiujn 
trajtojn.



79

(Ili ambaŭ eniras la salonon. Roso ankoraŭ tenas la Rubik-kubon. Ankaŭ 
Flagri kaj Kribri eniras.)
Aŭrora:  Ni bedaŭras, ke ni forestis tiom longe. Mi esperas, ke vi 

pasigis agrablan tempon dume.
Pivo:  Ĉu vi forestis? Ne, ni atentis nenion... Do kial vi revenis?
Roso:  Mi volas informi ion al ĉiuj. Mi estis miskomprenita antaŭe. 

Inter mi kaj Aŭrora ekzistas nenia interrilato. Ĉio, kion mi 
diris estis... estis parodio pri io estonta. Eble mia humuro ne 
estas trafa. Kelkfoje eĉ mi mem ne komprenas ĝin.

Pivo:  Domaĝe, ni jam komencis alkutimiĝi al la ideo. 
Prava: (turnas sin al Aŭrora, kiu staras senmove konfuzita) Aŭrora, ĉu 

vi bonfartas?
Aŭrora: Mia situacio neniam estis pli bona. Eĉ dum la plej malbonaj 

tempoj. (Eksidante antaŭ Roso, ŝi turnas sin al li.) Mi bedaŭras, 
ke mi turnas al vi mian dorson.

Roso: (ridetante) Ĉio bonordas, Aŭrora. Neniu fl oro havas dorson.
Aŭrora:  Ho, mi neniam aŭdis tian banalaĵon. (diras al si mem) Ĉu mi 

ne ripetas min?
(Kribri prenas la Rubik-kubon, rigardante ĝin scivoleme, kvazaŭ ŝi vidus 
ĝin unuafoje.)
Pivo:  Tio ne gravas. Ni ne bezonas ilin. Ni povas renkontiĝi sen 

ili.
Aŭrora: (mire) Vi faru kion?
Pompo:  Jes, kial ne? Revenu venontsemajne. Ni provos trovi 

prizorgadon por la infanoj.
Pivo:  Mi havas pli bonan ideon. Ni interŝanĝu... Interŝanĝu 

infanojn. Ĉiu paro ricevos dum unu semajno la infanojn de 
la dua paro!

Prava: (maltrankvile) Kial vi bezonas tion? Ĉu vi scias, kiom da 
laboro necesas por zorgi pri Flagri… Kaj Aŭrora?

Klara: (ridante) Ĉu vi pensas, ke Kribri kaj Roso estas tro bonaj? 
Neniel!

Pompo:  Post unu semajno ĉiu el la gepatroj estos feliĉa rericevi siajn 
infanojn...

Pivo:  Eble ĉiu infano lernu aprezi siajn proprajn gepatrojn 
unuafoje...

Aŭrora:  Kio okazis al vi ĉiuj? Kial vi havas tian bonan humoron? Mi 
pensas, ke tio estas tre maltrankviliga. Oni ne povas lasi vin 
solaj.
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Roso:  (senespere) Ni kreskigas niajn gepatrojn dum longaj jaroj, kaj 
investas multe en ili. Ni ne hastas forlasi ilian domon. Ĉion 
mi faris por ili. Kaj fi ne vidu kion ni ricevas. Vidu kion ili 
pensas pri ni. Mi bedaŭras diri, sed gepatroj hodiaŭ ne estas 
samkiel la iamaj gepatroj. Aŭrora, ni devas fari ion pri ili. La 
aferoj estas ne plu regeblaj.

Aŭrora: (rigardas Kribri, senŝeligantan pacience la etikedojn el la Rubik-
kubo, kaj regluantan ilin laŭ la ĝusta ordo) Ne faru tiel, tio ne 
decas. Permesu min. Mi montru al vi kiel oni... (Ekprenante 
la kubon, ŝi komencas miksi ĝin.)

Kribri: (ekprenante la kubon ree) Kio malbonas? Mi ordigis ĝin! Vidu 
kiom tio belas nun!

(Aŭrora revenas al sia sidloko embarasite.)
Flagri: (ekstarante) Ankaŭ mi havas anoncon. (Ĉiuj turnas sin al li.) 

Unue mi bedaŭras aŭdi pri Aŭrora kaj Roso, ĉar mi opinias, 
ke ili tute taŭgas unu por la alia.

Aŭrora: (ekstarante kolere) Pri kio vi parolas, Flagri? Tio ne koncernas 
vin!

Flagri:  Mi esprimis mian propran opinion, Aŭrora. Kion mi diris 
akcepteblas ankau de Kribri. (Kribri levas sian manon aprobe. 
Aŭrora residiĝis senespere.) Mi daŭrigas. Mi lernis hodiaŭ, ke 
estas tiuj kiuj serĉas. Sed mi ĵus trovis. Mi volas anonci mian 
fi anĉiĝon kun Kribri!

(Ĝenerala surprizo.)
Pivo  Ĉu vi certas? Ĉi tie oni konstante ŝanĝas sian opinion.
Flagri: (fi ere) Ne ni. Ni havos malsaman ritmon. Ni bezonis longan 

tempon por decidi, kaj ni bezonos egale longan tempon por 
ŝanĝi nian decidon.

Prava: (ekstaras kaj brakumas lin) Mi estas tiom feliĉa por vi!
Klara: (ekstaras kaj brakumas Kribri) Gratulon! Bonŝancon!
(Ambaŭ patroj manpremas kun Flagri kaj Kribri.)
(Aŭrora sidas frostita surloke. Flagri fi ne proksimiĝas al ŝi.)
Flagri: Aŭrora? Kion vi volas diri al mi?
Aŭrora: (Ekstarante ŝi brakumas lin.) Flagri, mi tre ĝojas por vi! Vere! 

Kaj se vi ankoraŭ bezonas min, simple diru.
Flagri: (brakumante ŝin) Dankon, Aŭrora. Ne maltrankviliĝu. Mi 

trovis la respondon. Oni scias kiam tio ne dependas nur de 
ni...
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Aŭrora: (penseme) Ĉu vere? Dankon, Flagri. Mi komprenas kion vi 
volas diri. (Eksidiĝas en sia loko, meditante, kaj tuj ekstarante.) 
Mi havas ion por diri al ĉiuj.

(Ĉiuj turnas sin al ŝi.)
Aŭrora:  Elkorajn gratulojn al Flagri kaj Kribri! Mi lernis lecionon de 

ili hodiaŭ. Mi trovis ion hodiaŭ. Ion mankantan. Mi ŝatus 
anonci mian fi anĉiĝon kun Roso!

(Ĝenerala surprizo.)
Pompo:  Vi ne povas ŝanĝi vian opinion ĉiumomente. Tio estas 

neebla. Ankaŭ ni estas homoj. Do ni ne scias kiam ĝoji kaj 
kiam malĝoji. Bonvolu sciigi nin, kiam vi atingos fi nan 
decidon.

Roso: Via patro pravas. Ankaŭ mi ne povas ŝanĝi mian opinion 
konstante. Mi havas principojn.

Aŭrora: (surprizita) Kio? Kiujn principojn vi havas, ekzemple?
Roso:  Mi oponas al surprizoj, ekzemple. Ĉu vi memoras?
Aŭrora: (kolere) Vere! Mi devas diri al vi, ke vi estas aroganta kaj 

tromemfi da!
Roso:  Dankon Aŭrora, tio estas plua progreso. Sed ankoraŭ io 

mankas...
Klara:  Ni subtenas Roson. (Ŝi stariĝas malantaŭ li. Pivo venas kun ŝi.)
Aŭrora: (rigardante siajn gepatrojn) Vi estas kun mi, ĉu ne?
(Prava kaj Pompo stariĝas hezitemaj meze de Roso kaj Aŭrora.)
Aŭrora: (al siaj gepatroj) Kio okazis al vi? Vi ne estas kun mi? Vi estas 

miaj gepatroj! Vi konas min delonge! Vi konas lin nur de 
kelkaj tagoj! (Ŝi turnas sin al Roso.) Kio okazis al vi, Roso? 
Kion vi volas?

Roso:  Aŭrora, kiel ĉiu viro, mi volas nur unu aferon. Nur unu 
aferon. Rideton!

(Ĉiuj rigardas Aŭroran. Iom post iom rideto brilas sur ŝia vizaĝo. Ŝi kaj 
Roso kuras unu al la alia. Brakumante ŝin li svingas ŝin ĉirkaŭe. Muziko. 
La publiko espereble aplaŭdas. Roso kaj Aŭrora rigardas la publikon mire, 
kvazaŭ ili ĵus konsciis pri ĝi.)
Roso: La spektaklo fi niĝas!
Aŭrora: Kaj la vivo komenciĝas! (eliras manenmane)
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Ewa Grochowska

Stranga renkont iĝo
Unuakta teatraĵeto

Rolantoj:  Zamenhof, Patrino, Aŭtorino, Animo, 3 pasantoj,  
Scenejo

En la ĝardeno de Matrimandiro: sur la muro, vidalvide al spektantoj, oni 
vidas la foton de grandega, ora, bulforma konstruaĵo (Matrimandiro). 
Tempo: nuno

Funde de la scenejo, maldekstre sidas sur planko helhaŭta virino vestita de 
pantalono kaj de verda t-ĉemizo, kun komputilo sur la genuoj. Oni vidas nur 
ŝian profi lon.

De dekstre alvenas maljunulino,”Patrino”, en rulseĝo, puŝita de Animo 
(Animo alta, tre maldika, blanke vestita, simila al fantomo). Patrino indikas 
la foton al Animo.

Patrino:    Vidu! Dank’al superfortaj penadoj de la aŭrorurbanoj,  
 la templo stariĝis, mirinda. 
Animo:     Vi pravas, ĝi estas unu el la plej belaj en la mondo!  
Patrino helpata de Animo sidiĝas sur la benkon.
Animo “fl ugante” iras al la kurteno:
Animo:       Bonvolu eniri, Sinjoro!
Alvenas Zamenhof (jam kvindekjara), iomete perdita, li scivoleme rigardas 
ĉirkaŭ si.
Zamenhof:  Estimata sinjorino, bonvolu diri, kie ni estas? Ĉu en
 parto de paradizo nekonata de mi?
Patrino:       Tute ne. Ni estas sur la Tero, en Hindio. Ne timu,   
 Sinjoro, alproksimiĝu!
Zamenhof:   Ĉu vere mi estas denove sur la Tero? Kial, diable, mi 

revenis? 
Patrino:    Venigis vin, same kiel min, Aŭtorino. Ŝi tiel obstine 

imagis nian renkontiĝon, ke fi nfi ne, mi konsentis pri 
tio. Por unu momento, ne plu. Bonvolu sidiĝi.

Zamenhof:  Vi diris “Aŭtorino”, do vir-ino… Tamen, vestita de 
pantalono. Ĉu eblas?

Patrino (ridante): Jes, Doktoro Zamenhof. Post la unua 
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mondmilito la kutimoj ekŝanĝiĝis. Dum mia tervivado 
oni ĉiutage vidis la virinojn vestitajn kiel viroj.

Zamenhof:  Vi Sinjorino… vi konas mian nomon…. Ĉu ni jam   
 renkontiĝis ie?
Patrino:    Neniam. Fakte, tio povus okazi, kiam vi venis 

en Francion pro la unua internacia Kongreso de 
Esperanto. Tamen en tiu jaro mi interesiĝis pri 
la kosmika movado kaj senpacience atendis la 
renkontiĝon kun Maks Theon, mian unuan Majstron. 
Jam en mia infanaĝo mi vekis neimageblajn spertojn: 
de tempo al tempo mia animo forlasis la korpon 
kaj ŝvebis en ero. Maks kaj lia edzino helpis al mi 
kompreni tiujn okazaĵojn. 

Zamenhof  (surprize): Ĉu pri okultismo temas? Vi ja scias, 
Sinjorino, estiel kuracisto, pri tiuj aferoj mi ne kutimas 
diskuti. 

Patrino  (ridante): Ne nur tion mi studis; ankaŭ pentradon, 
pianludon. Mi amikiĝis kun famaj impresionistoj. 
Tamen, en junaĝo, oni enstuziasmiĝas facile pro 
novaj ideoj. Kiam mi maturiĝis, mi komprenis, ke la 
eksperimentoj pri la altigo de la konscienco estas pli 
gravaj. Spiritismo estis la pasejo, kiu kontribuis al 
mia progreso. Same, kiel vi Doktoro. Vi interesiĝis pri 
cionismo; poste vi forlasis tiun ideon. 

Zamenhof:  Pardonu, Sinjorino, mi ne konas vian nomon. Kiu   
 vi estas? 
Patrino:      Mi estas Francino. Mi naskiĝis dek naŭ jarojn pli 

malfrue ol vi. Mia vera nomo estas Mirra Alfassa sed 
oni nomas min “Patrino”, aŭ pli milde “Dolĉa Panjo”. 
Se mi volus prezenti min koncize, mi emus diri: de mia 
junaĝo ĝis mia morto mi estis altspirita kaj revema sed 
“kun la piedoj sur la tero”. Mi dediĉis mian vivon al 
unuigo de la homoj, al la evoluo de ilia konscienco.

Zamenhof:  Mi ankaŭ revis pri gravaj aferoj. Adoleskanto, mi 
kreis la “lingve universala” kaj instruis ĝin al kelkaj 
samklasanoj. Sed tion mi ne faris por amuziĝi; miaj 
kamaradoj kaj mi havis la sloganon: “falu la muroj 
inter la popoloj”. Jam tiam mi kredis, ke oni bezonas 
universalan lingvon por realigi homan unuecon. Mia 
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patro kaj aliaj plenkreskuloj rigardis min stultulo. 
Kiam mi foriris en Moskvon, la patro forbrulis mian 
manuskripton.

Patrino:      Jes. Mi scias. Tiuj doloraj maljustecoj okazas al homoj 
kiuj devas pruvi la sinceron de sia deziro kaj montri 
persistecon. Vi persistis. Domaĝe, ofte viaj samideanoj 
ne volis, ke vi parolu pri via ĉefa ideo.

Zamenhof:  Ĉu? Kie vi aŭdis pri tio?
Patrino:    Aŭtorino rakontis al mi viajn malfacilaĵojn. Kompare 

al vi mi estis bonŝanca. Financajn problemojn mi tute 
ne konis. En la jaro de la unua mondmilito mi venis 
en apudan urbon, Pondiĉeron. Mi renkontis tie Sri 
Aurobindo-n, la viron tre klaran, kiu studis en Britujo 
en la universitato Kembriĝo. Kiam ni renkontiĝis, li 
jam estis fama fi lozofo kaj jogano. Li estis la dua parto 
de mia mio.

Zamenhof:  Pardonu, Sinjorino sed mi neniam aŭdis pri li.
Patrino:       Tio ne mirigas min. Dum vi disvastigis en Eŭropo
 vian lingvon, Sri Aurobindo agis kontraŭ la Angloj.
 Li batalis per la plumo, sed lia rolo estis tre grava por
 la libereco de Hindio. La Angloj malliberigis lin dum
 unu jaro. Li ĉiam diris, ke tio estis tre utila por lia
 spirita evoluo, ĉar en la malliberejo li renkontis Dion.
Zamenhof:  Mirinde. Vi publike kuraĝas paroli pri Dio…
Patrino:      Jes, Doktoro. Ĉi tie oni estas libera kaj povas esprimi 

siajn ideojn. Edukita en ateisma familio, mi dum longe 
ne ŝatis tiun vorton pro ĉiuj mensogoj, kiujn ĝi elvokis 
por mi. Verdire temas pri Vero, pri Amo, pri Divina 
Konscienco. Kiam oni diras “mi renkontas Dion”, reale 
oni renkontas la plej profundan, la plej spiritan parton 
de si mem. 

Zamenhof:  Mi ne ĉiam povis paroli pri mia diismo. Mi eĉ devis 
rezigni la ideon de kuna preĝo en la malfermo de la 
unua kongreso de Esperanto. Ofte mi pensis, ke la 
homoj havantaj unu religion iĝos pli toleremaj, pli 
fratamaj. Min inspiris Hilelo, kies devizo estis “ne faru 
al via proksimulo tion, kio estas malagrabla al vi”, kaj 
mi verkis libron pri tiu temo. Bedaŭrinde, la eldonisto 
bankrotis tuj post la unua eldono.
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Patrino:  (ridante) Jen la bona sperto por kompreni, ke la homoj 
ne bezonas novan religion. La religioj ofte malliberigas, 
ne ebligas pensi per si mem. La homoj devas plialtigi 
sian konsciencon por iĝi supera specio. Mi tutan vivon 
laboris serĉante la rimedon por ke tiu procezo estu pli 
rapida. Krome, mi revis… (ŝi ridas) Eble, oni rigardis 
min iomete freneza.

Zamenhof:  Pri kiu temas?
Patrino:        Mi revis pri iu loko en la mondo, pri kiu neniu nacio 

sur Tero povus diri “ĝi estas mia propraĵo”, en kiu ĉiu 
honesta homo povus vivi libere estiel mondcivitano. 
En tiu loko de la paco, de la harmonio, la homoj 
batalus nur por venki siajn proprajn malfortojn. La 
sola aŭtoritato estus en tiu loko la Supera Vero. La 
beleco de artoj estus alirebla al ĉiuj, senpage. Individua 
valoro estus pli grava ol materia riĉeco. La homoj 
laborus ne por enspezi monon, sed por plej bone uzi 
siajn kapablecojn. La infanoj lernus ne por pasigi 
ekzamenojn sed por disvolvi siajn talentojn. 

Zamenhof:    Belega ideo! Ĉu vi sukcesis starigi tiun lokon? Kie ĝi 
troviĝas?

Patrino:        Ĉi tie. En 1968 gejunuloj el cent dudek kvar landoj kaj 
el dudek tri hindaj ŝtatoj metis manplenon da tero en 
blankan lotusforman urnon. Kvin miloj da personoj 
aŭskultis mian paroladon. Tiel, meze de la dezerto, 
estis kreita Aŭrorurbo. Nun, ĉirkaŭ du mil sepcent 
personoj el kvindek landoj loĝas en la vilaĝo. Kelkaj 
el ili konis min en mia tervivo. Rigardu, Doktoro, ili 
promenas en ĝardeno.

Funde de la scenejo promenas maljuna hindino en tradicia sario, maljuna 
eŭropano kun ĉapelo, japanino; ili haltas kaj kliniĝas laŭ la hinda maniero 
al Patrino.
Zamenhof   (rigardante al Matrimandiro): Kaj kio estas tiu 

konstruaĵo? Ĉu la preĝejo?                  
Patrino:         Ĝi estas “Matrimandiro”, la templo, aŭ pli ĝuste la 

loko en kiu oni povas mediti,  koncentriĝi silente sen ia 
ajn religia rito. 

Zamenhof:   Vi diris, Sinjorino… pli bone mi diru “Patrino”, ke 
kunvivas en Aŭrorurbo homoj el malsamaj landoj. Ĉu 
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ili multe disputas? Mi memoras, en mia naskiĝurbo, 
Bjalistoko, la loĝantoj: poloj, rusoj, germanoj, judoj 
senĉese kverelis. La rusaj policistoj ofte intervenis.

Patrino:        Ĉi tie, policistojn oni ne bezonas. Aŭrorurbanoj solvas 
mem siajn malakordojn. Oni dungas nur gardistojn pro 
la ĉiutagaj vizitoj de turistoj venantaj el la tuta mondo.

Zamenhof:   Mirinda loko. Do, kiun lingvon ili uzas por komuniki?
Patrino:       La kvar ofi acialaj lingvoj estas: franca, angla, sanskrita 

kaj tamula. En mia epoko, oni parolis ĉefe la francan. 
Nun, superregas la angla lingvo.

Zamenhof:   Ĉu vi neniam pensis pri unika lingvo en tiu loko? 
Mi kreis la fundamenton de Esperanto por faciligi 
la komunikadon inter popoloj. Ĝi estas grava por 
konstrui la unuecon de la homaro. Mi ankaŭ decidis, 
ke tiu lingvo estu la propraĵo de ĉiuj homoj.

Patrino:         Fakte, mi pensis pri la lingvo de aŭrorurbanoj. Jam en 
1960 mi parolis pri tiu temo. 

Alproksimiĝas Aŭtorino.
Aŭtorino:   Jes, vi parolis pri la bezono de lingvo, riĉa je la sonoj, 

simila al sanskrito. Tamen, Dolĉa Panjo, kial vi diris: 
“ni bezonas novan lingvon, riĉan je la sonoj sed ne iun 
ajn Esperanton”?  

Zamenhof  (malgaje): Ĉu vere? Ĉu vi studis la internacian lingvon 
kaj trovis ĝin nula?  

Patrino  (iom konfuzita): Ne, mi ne studis Esperanton. En 
Parizo, en la komenco de la dudeka jarcento, mi konis 
entuziasmulon pri la artfarita lingvo Volapuko. Li 
montris al mi ties lernolibron. Mi rapide konstatis, ke 
ĝi estas malfacile uzebla. Eĉ tiu volapukisto ne kapablis 
paroli sen konsulti senĉese la vortaron. Post kelkaj 
jaroj ĉiuj mokis Volapukon kaj preskaŭ neniu uzis ĝin. 
Pro tio mi pensis, ke ankaŭ Esperanto estas lingvo 
nepratikebla.

Aŭtorino:  Domaĝe, ĉar jam en la jaroj tridekaj de la dudeka 
jarcento, Sinha Laksmiswar, disĉiplo kaj amiko de 
Tagore, sindone disvastigis Esperanton en Barato. 
Sinha, fondinto de la Bengala Esperanto-Instituto, 
verkis kaj tradukis el bengala en Esperanton. 
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Patrino:       Eble, eble… sed tiam mi laboris kun Sri Aurobindo en 
la aŝramo en Pondiĉero. Nia laboro, niaj eksperimentoj 
estis tre gravaj. Mi eĉ serĉis en mia korpo, kiel trovi 
rimedon por rapidigi la spiritan evoluon de la homaro. 
Mi ankoraŭ ne pensis pri Aŭrorurbo.

Aŭtorino:    Mi komprenas. Tamen, Dolĉa Panjo, Esperantistoj 
skribis al vi kelkajn jarojn post la fondiĝo de 
Aŭrorurbo.

Patrino:      Mi ricevis ilian leteron. Mi ne memoras el kiu lando 
oni sendis ĝin. Verdire, en tiu momento mi pensis, 
ke la nova lingvo devas naskiĝi surloke. Mi jam estis 
naŭdektrijara kaj malsana, do mi ne kuraĝis studi 
plian lingvon. Eble, se mi pli frue renkontis homojn 
parolantajn tiun lingvon, eble…. Sed tri jaroj post la 
alveno de la letero, mi forlasis la Teron. Aŭtorino, 
vi bone komprenis, ke mia dubo ne estis defi nitiva 
rifuzo. Pro tial vi petis, ke mi konsentu pri surtera 
renkonto kun Doktoro Zamenhof. Ĉu nun oni ofte uzas 
Esperanton?

Aŭtorino:   Dolĉa Panjo, ĉi jare ni celebras ĝian centtridekan 
datrevenon. Oni uzas internacian lingvon en cent 
dudek landoj. Krome, tiu lingvo evoluas; respektante 
la regulojn oni povas krei novajn vortojn. Jen, 
komputilo. Ĝi ne ekzistis en la epoko de la Doktoro, do 
ankaŭ la rilatan vorton oni ne bezonis. 

Zamenhof:  Kion oni faras per tiu aparato?  
Aŭtorino:     Oni povas tajpi tekstojn, komuniki kun aliaj personoj 

skribante aŭ parolante al ili.
Zamenhof:   Dio mia! Se mi havus tiun tajpilon mi ne bezonus pasi 

tiom da sendormaj noktoj. Kaj mi povus tuj sendi 
miajn leterojn, miajn artikolojn. Kia progreso! Eble mi 
eĉ tiel ne malsaniĝus… Mi ne kutimas memlaŭdi… 
tamen, certe vi ne scias tion: mi ricevis patenton por 
nova skribmaŝino, sed mi ne havis la monon por 
fabriki ĝin.

Patrino:       La progreso estas tre grava. Pro tio Aŭrorurbo 
akceptas serĉistojn kaj homojn, kiuj laboras pri 
ekologiaj eltrovoj. Ankaŭ tiujn, kiuj deziras realigi 
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siajn revojn, sed ne nur por plezurigi sin mem, sed por 
alporti iun valoran al ĉiuj aŭrorurbanoj.

Zamenhof:   Do, eble nun vi konsentas, Patrino, ke Esperantistoj 
parolu pri la internacia lingvo ĉi tie. La celo ne estas 
anstataŭi la uzatajn lingvojn, sed montri la eblecon 
komuniki pli facile. 

Animo alproksimiĝas malrapide al la benko.
Animo:        Bonvolu, ni devas foriri…
Patrino:       Doktoro, mi ja scias, ke vi estas altvalora homo. Se viaj 

adeptoj similas al vi, ili estos bonvenaj en Aŭrorurbo. 
Sed pri Esperanto, Aŭrorurbanoj opiniu per si mem. 

Zamenhof:   Kiel fari? Post kelkaj minutoj mia tempo sur la Tero 
fi niĝos.

Aŭtorino:      Mi volonte revenos ĉi tien kun grupo da samideanoj.
Patrino  (ridante): Vidu, Aŭtorino ankaŭ estas persistema. Iom 

naiva, tamen persistema, do ne malkvietiĝu, Doktoro. 
Ni daŭre ĉeestos en la mensoj de la homoj konsciaj. 
Nek vi, la homo sincera, nek mi, ni ne pensis pri nia 
profi to, sed pri la bono de la tuta homaro, pro tio 
Esperanto same, kiel la fi lozofi o pri la spirita evoluado, 
eterne vivos. 

Zamenhof:   Kia neatendita renkoniĝo! Eĉ post la forpaso mirindajn 
eventojn eblas travivi!

Patrino kaj Zamenhof (kune al la publko): El nia paralela mondo ni 
ĉiam helpu la bonintencajn teranojn!

Aŭtorino  (al la publiko): Ĝis revido en Aŭrorurbo!
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Roberto Lloancy

Kverelo sur Olimpo
Kvinakta komedio, plus unu prologo

“Monto gravediĝis, muso naskiĝis”Z

“De malgranda kandelo forbrulis granda kastelo”Z

LOKO: Ĉefe Parizo kaj – eksterkadre – iom Londono.

TEMPO: Inter la 20-a de aŭgusto kaj la 27-a de decembro 1958. En 
la sekvo de la 43-a Universala Kongreso en Mainz. Fakte kaj reale, la 
tempo estas malpli longa, ĉar la vera kerno de la t.n.”kverelo” iras de 
la 10-a ĝis la 27-a de decembro de la koncerna jaro.

PROTAGONISTOJ: Ili estis tri: Gaston Waringhien, Raymond 
Schwartz, Ivo Lapenna. Krome, ĉirkaŭ tiu ĉefrolanta triopo gravitis 
aliaj personoj: senorde, W. Auld (tiama redaktoro de Esperanto-
Revuo), F-ino Vermaas (estris la C.O.), G.C. Fighiera (tiama KKS). 
Mutaj ĉeestantoj: R. Bernard, J. Thierry, Silla Chaves, Tibor Sekelj,...

Se tiu komedio povas ŝajni nereala, kvazaŭ fi kcia aŭ eĉ fantazie 
elpensita, pli bone estas, jam de nun, forigi tiun miskomprenon. 
La afero, kiun oni baldaŭ legos, spite ĉiujn malŝajnojn kaj troigojn, 
efektive okazis. La skribaj atestaĵoj, ĉiuj kun aŭtentaj subskriboj de la 
tri ĉefroluloj, tion demonstras tute klare. Ĉirilate, eĉ ia plej malgranda 
dubo ne povas esti elmetita. (Vd. la aldonaĵojn postajn.)

La fakto, ke jam pasis baldaŭ sesdek jaroj depost la eventoj kaj 
ankaŭ, ke ĉiuj protagonistoj, senescepte, jam delonge elmigris el nia 
granda rondo familia, tiuj du konsideroj donas al ni la permeson 
diskonigi la okazintaĵojn. Des pli ke la afero estis siatempe nek 
privata nek sekreta, ĉar eble dek homoj ĝin konis, kiel ni antaŭe vidis. 
Tion farante, ni esperas nek ofendi la memoron de la tri roluloj nek 
senbriligi la admiron, kiun prave kaj senrezerve, oni, ankoraŭ nun, 
portas al ili. Ĉiuj tri fakte forpasis, sed ili daŭre vivas sur la bretoj 
de niaj bibliotekoj, riĉigante, ĉiu laŭ specifa maniero, nian memoron.
Iuj povus malaprobi, ke ni plukis el privata korespondado la enhavon 
de la sekvaj okazaĵoj. Efektive, temas ja nur pri personaj leteroj. Tamen, 
kiel dirite, estis pli ol tri, kiuj estis siatempe informitaj. Do, inter pli 
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ol tri kaj multe pli ol tri, la diferenco estas nur kvanta. Publikigi tiujn 
leterojn estas simple ilin disvastigi ebligante ilian diskonigon.

La literatura valoro de la tekstoj interŝanĝitaj eble ne estas escepte 
granda, tamen, ŝajnas interese eltiri el la ombro de tirkesto tiun 
ateston pri la skermaj pikoj, kiuj, de tempo al tempo, spicas kaj pipras 
nian movadon, kaj sekve, kun la paso de la tempo, kolorigas nian 
historion. Ili ja signas kaj stampas nian propran kulturon. Se ni mem 
ne zorgas pri nia historio, kiu do tion faros?

Tamen, antaŭ ol komenci, kaj por ke oni povu pli klare ekkonscii 
pri la reala staturo de la tri roluloj, necesas doni kelkajn klarigojn. Nia 
priskribo havas limon, la jaron 1958.

1-a ROLULO: Ivo LAPENNA (1909 [1928] 1987). 
(Enkrampe, dato de esperantistiĝo)

Ni komencu kun Ivo Lapenna. Feliĉe la alfabeta ordo lin favoras, se 
ne, konante lian mememfazon, ni povus timi liafl anke iun krizan 
reagon pro majestoatenco. Tiu fl anko de lia personeco estas tiu, kiun 
li montris pli ol necese, ni konfesu, dum publikaj aperoj, ĉefe sur 
podioj. Tie, li kutimis fi eri kvazaŭ rajdanto sur piedestalo, ĉar li emis 
ludi la rolon de “il primo uomo”1. La modesteco ne estis lia plej evidenta 
kvalito. Tamen, se temas pri privataj momentoj, aŭ en pli malgrandaj 
rondoj, li tiam kapablis demeti la ŝirmarmilon kaj fariĝis tre alirebla 
homo. En tiaj okazoj li estis vere agrabla, afabla kaj simpla persono. 
Ekster ĉio ĉi, kaj ne troigante, oni povas aserti, ke li estis vera modelo 
de la oratora arto. Efektive, kiu neniam havis la ŝancon lin aŭskulti, 
ĉu dum prelego, ĉu dum ofi ciala parolado antaŭ kongreso, ne povas 
eĉ imagi la impreson, kiun li kaŭzis por la aŭdantoj. Eĉ freŝbakita 
novulo, apenaŭ balbutanta kelkcenton da vortoj, povis lin kompreni. 
La gestoj ĉiam trafaj, la modulado de la tono, la esprimplenaj rigardoj, 
la adaptita fl uo de la parolo, ĉio kontribuis por kapti la atenton de la 
publiko kaj faris, ke la kompreno estis tuja. Vere tiam, ĉiuj senescepte, 
sin sentis pli inteligentaj ol ili efektive estis.

Ni tamen revenu al la tempo mem de nia priskribo. En 1958 
Lapenna ne ankoraŭ estis atinginta la pintojn, kiujn li surgrimpos en 
la sekvaj jardekoj. Depost 1955 li estis ĝenerala sekretario de UEA, 
sub prezidanteco de Giorgio Canuto. Lia plej grava atingo estis la 
agnosko de Esperanto, fare de UNESKO, en Montevideo (1954). Tio 

1 Itala esprimo por la unua vira ĉefrolulo en operoj. Ofte uzata de W. A. 
Mozart en siaj leteroj.



91

estis lia glortitolo, kiu akompanos lian nomon ĝis nuntempo. Verke, 
li jam aŭtoris la libron Retoriko (1950, 2a eld. 1958). En 1952, sub lia 
atenta gvido, ekfunkciis la Centro de Esploro kaj Dokumentado (CED), 
kun sekvoj ĝis hodiaŭ. Ne troigante oni povas aserti, ke liaj agadoj sur 
diversaj kampoj estis, kaj restas, nesupereblaj. Nia centra organizado, 
niaj nunaj streboj, niaj aktualaj celoj, la bildo de Esperanto al ekstero, 
ĉio, pli-malpli profunde, portas la grifelmarkon de Lapenna.

2-a ROLULO: Raymond SCHWARTZ (1894 [1909] 1973).

Debutas literature en 1912. En 1920 fondas kabaredojn en Parizo, La 
Verda Kato, ĝis 1926. Sekvis La Bolanta Kaldrono 1932-1939 kaj, de 1949 
ĝis 1956, La Tri Koboldoj. Skribe, jam aperis de li Verdkata testamento 
(1926), Prozo ridetanta (1928), Anni kaj Montmartre (1930), Stranga 
butiko (1931). Li lanĉis kaj redaktoris la satiran revuon La Pirato (de 
1933 ĝis 1935).

La ĉefa trajto de lia kontribuo al la Esperanta kulturo kuŝas en 
lia stilo kun abundo da vortludoj kaj spritaj aludoj. En 1958 li jam 
havas malantaŭ si grandan kvanton da prozaĵoj kaj multe pli da 
poeziaĵoj, en kiuj la supre menciita trajto riĉe elstaras. Tamen, ĝuste 
tiu stila karakterizo, preskaŭ mania inklino, estos la startopunkto 
de la okazaĵo, kiun ni surtabligos ĉi-sekve. Ni nur aldonu, ĉar la 
afero ricevos aludon en la argumentado de Lapenna, kiun ni legos, 
ke Schwartz, laŭprofesie, estis bankofi cestro. Tio signas grandan 
kontraŭdiron en lia personeco, unufl anke li estis serioza, senemfaza, 
laŭmezura kaj severmiena, kiel taŭgas ĉe bankisto, tio estis lia tagluma 
vizaĝo; alifl anke, tuj postlasinte sian ofi cejon, li lasis senbride karakoli 
la noktan koboldon, kiun li kaŝnutris en si. Tiam li fariĝis petolema, 
ĉiam gajhumura, preta je rido kaj ridigo, animante la scenejon de siaj 
sinsekvaj Esperantaj kabaredoj. Tie kaj tiam regis la principo: ĉiu 
vortludo estu aludo. En esperantio, tiu dua fl anko estis la sola videbla 
kaj konata, sendube aprezata de multaj.

3-a ROLULO: Gaston WARINGHIEN (1901 [1916] 1991).

En 1958, li jam delonge estis tre konata persono en nia rondo pro vere 
grandaj atingoj sur la kultura kampo. Li estis akademiano de pluraj 
jardekoj. Apenaŭ dudekkvinjara, li kunlaboris por Plena vortaro (sub 
la ĉefredaktado de Émile Grosjean-Maupin (1930). Kun Kalocay, li 
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estis kunverkinto de Parnasa Gvidlibro (1632) kaj de Plena Gramatiko 
(1935. 2a eld. 1938). En 1948, li editoris la du volumojn Leteroj de 
Zamenhof. Per multaj artikoloj li aperis ofte en la kajeroj de la antaŭ- 
kaj postmilita Literatura Mondo, pri originalaj aŭ tradukitaj poemoj kaj 
beletraj artikoloj, ankaŭ pri multnombraj recenzoj. En 1955 li fariĝis 
la ĉefredaktoro kaj ordinara kontribuanto de La Nica Literatura Revuo.

Lapenna estis tro juna kaj vera freŝveninto, kiam aperis Enciklopedio de 
Esperanto (1933). Tamen, rilate la du lastajn protagonistojn, ili jam estis 
ricevintaj aliron sur ties paĝoj. Pri Schwartz, jene skribas Kalocsay: 
“En Schwartz la E. mondo trovis sian humoriston, kiu la tro verdajn 
fl ankojn de la movado scias mirinde eklumigi per sia buba spegulpeceto... Li 
estas vere la “terura infano” de la E-a familio: nenio restas kaŝita antaŭ li kaj 
nenion li indulgas, kiu aŭ kio estas inda je grimaco aŭ pinĉo. Sed pinĉante 
per moko, samtempe li tiklas per sprito, tiel ke la pinĉito mem devas ridi 
anstataŭ indigni”. Bedaŭrinde ke Lapenna preteratentis tiun sagacan 
averton de la lasta frazo.

Samvolume, pri Waringhien, tiele skribas Totsche (Ps. Lajos 
Tárkony): “Liajn tradukojn distingas brila formo, granda enhava fi deleco, 
arta lingvo, perfekta transdono de sento kaj penso. En siaj pripoeziaj 
recenzoj, kiuj atestas pri larĝskala kaj delikata kulturo, lin pleje interesas 
stilaj kaj formaj problemoj...“. Pri ambaŭ protagonistoj, pli ol tio ne 
necesas aldoni.

Prologo

“En ŝerco kaj ludo, ofte sidas aludo”Z.
“Celis paseron, trafi s anseron”Z.

En tiu koncerna jaro 1958, la 43-a Universala Kongreso okazis en 
Mainz. Ne speciale por la tiama kongreso, la afero ja estis kutima, 
Lapenna, tra la “ofi ciala” revuo de UEA, Esperanto, estis ricevinta 
la ordinarajn bukedojn da laŭroj kaj gloratestoj. Pli bone doni 
ekzemplojn: “...Kio estas Beethoven por la muziko, kio estas Churchill por 
la politiko, tio estas Lapenna por la Esperanto-movado...” (Esperanto n° 
jul/aŭgusto 1958, p. 115). Sur alia paĝo de la sama numero, aludante 
al Lapenna: “Lia koler’ majestas kvazaŭ de Jupitero”, sub la plumo de 
William Auld en mallonga poemo (p. 116). La nuanco tie kuŝas en 
la senco, kiun oni atribuas al kvazaŭ, kiu povas esti pli-malpli elaste 
intensa, laŭ la intenco de la verkisto kaj la kompreno de la leganto.
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Alifl anke, sur la p. 61 de la jara Kongreslibro, la nomo de Lapenna 
reliefe aperas trifoje, por la sama tago, dimanĉon 5-an de aŭgusto 
1958. Je la 9a 30, Solena inaŭguro de la 43a Kongreso de Esperanto..., 
festparolado de Prof. D-ro Ivo Lapenna. Samtage, je la 20-a, Inaŭguro de 
la Internacia Somera Universitato: “Universala Deklaracio pri la Homaj 
Rajtoj”, Prof. D-ro Ivo Lapenna. Fine, ree samtage, je la 21-a, Festprogramo 
honore al Prof. D-ro Ivo Lapenna, okaze de lia 30-jara esperantisteco kaj 
20-jara estraraneco. Tiele, la nomo de Lapenna brile etendiĝas ĝis kovri 
preskaŭ la tutan programon de la unua tago de la dirita kongreso, de 
la frua mateno ĝis jam en la nokto. 

Siafl anke, kiel redaktoro de La Nica Literatura Revuo, Waringhien 
suferis la mankojn de ĉiuj redaktoroj de revuoj, nome: trovi pretajn 
verkantojn por plenigi per taŭgaj artikoloj la paĝojn de la koncernaj 
numeroj, kun la intenco plezurigi la legantojn, aŭ simple kontentigi 
la abonantojn. En 1958 La Nica Literatura Revuo, malgraŭ la okonfolia 
formato de la dumonataj kajeroj, estis la kutima rendevuejo de la 
beletraj amantoj. Pli-malpli ĝi celis esti la eta heredanto de la giganta 
forpasinta Literatura Mondo. Waringhien do sin turnas al Schwartz kun 
la peto represi tekston lian, aperintan sep jarojn antaŭe, en Sennacieca 
Revuo. La teksto de Schwartz, laŭ ties kutima stilo, kun abundo da 
spritaĵoj kaj imitante poeziaĵon de Jacques Prévert kaj, subkomprene, 
ankaŭ de Victor Hugo, celis priskribi “raporton” pri la 36-a Kongreso 
okazinta en Munkeno, en 1951.

Ni ne havas spurojn de la petletero de Waringhien. Tamen, oni 
facile deduktas ĝian enhavon laŭ la respondo de Schwartz. Tiu 
efektive konsentas kaj jese respondas per la sekva letero, tute laŭ sia 
kutimo, t.e. kun vortludoj:

20an de aŭg. 1958.

Kara amiko,

Dankon pro via ĵusa vivosigno. La postkongresa vojaĝo estis 
agrablega, pli speciale certa veturado tra la plej pentrinda parto de 
Eifel. Nur kelkajn tagojn ni restis en Sekur [Nia noto 1]. Sed vi 
estas prava, la mirabeloj – bedaŭrinde ne miriadoj! – maturiĝantaj 
tre rapide atendas nian kunlaboron kaj tial jam proksiman sabaton ni 
tien veturos re (vu’!).
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Pri publikigo de la Raporto pri Munkeno mi ne povas ne konsenti. 
Vi scias tiel lerte ŝmiri pomadon, ke vi kapablus ĝuigi eĉ la umbilikon 
de Lapenna. Do ankaŭ mi cedas kiel koketulin’(stru’!)?

Pri konstanta rubriko: mi dankas pro la ĝentileco kaj fi do de 
Fiquet [noto 2], sed mi jam diris al vi, ke nenio estas pli laciga por la 
leganto ol vidi ĉiam la saman ulon trudiĝi al li. Krome, la nura penso, 
ke mi devos je fi ksa dato liveri manuskripton, estas por mi instigo al 
neniofaro kaj samtempe malagrabla obseda pezo en mia mens’(tru’!).

Sed la propono de Fiquet utilos al mi kiel valida ekskuzo kontraŭ 
Bartelmes [noto 3], kiu ĵus petis por Sennacieca Revuo novan mian 
Ridpunkton. Ĉar ja malvastajn limojn havas mia scienc’ kaj mia 
kon’(stru’!).

Via
Raymond Schwartz
Por via persona edifo ankoraŭ kelkajn limerikojn ĉi kune.

Niaj notoj pri tiu letero. 
1. Sekur, france Secourt, estas eta vilaĝo (200 loĝantoj), 20 km sude 

de Metz. Tie Schwartz posedis vilaĝan dometon, kun ĝardeno
2. Fiquet Raoul estis la tiama administranto kaj mecenato de La 

Nica Literatura Revuo. La fakto, ke li loĝis en Nice (Francio), 
kontribuis al la nomo de la koncerna Revuo.

3. Bart(h)elmes Norbert, dum jardekoj unu el la tiamaj 
respondeculoj de SAT, estis redaktoro de Sennacieca Revuo. 
Tradukinto (laŭ Waringhien,”trafuŝisto”!)2 de Faust.

Tute normale do, la represo de la schwartzaĵo aperis en la n° septembro-
oktobro 1958, de La Nica Literatura Revuo, p. 1, sub la titolo “Provo 
de raporto pri unu Parto de Partoprenantoj ĉe la Universala Kongreso de 
Esperanto en Munkeno, kiu povas aplikiĝi ankaŭ al aliaj Kunvenoj, kie 
kunvenas Esperantistoj...”. Tiu longa titolo resendas al piednoto sur la 
sama paĝo: “Kiel elokvente diras tiu titolo, ni ne povis trovi pli adekvatan 
raporton ankaŭ pri la ĉi-jara Kongreso en Majenco: ili similis unu la alian, 
ĝuste kiel du gutoj da akvo. Vere estas, ke la Majencan Kongreson domaĝis la 
pluvo, sed, kompense, kiom da salivumado! Ne ĉiujare oni festas tri jubileojn 
samtempe”. Tiu noto aperas sen subskribo. Relegu bone ĝin ĉar, kiel 
evidentiĝos poste, tiu piednoto en La Nica Revuo estos la sparko, kiu 
plenigos la vazon; aŭ la guto, kiu eksplodigos la ŝargaĵon. Aŭ inverse!

2 Historio de la Esperanta Literaturo, p. 169.
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Tiu noto celis, laŭ la teksto mem, aktualigi la poeziaĵon de 
Schwartz por igi ĝin adekvata al la kongreso de 1958. La tieaj aludoj al 
“salivumado” kaj la fakto ke “Ne ĉiujare oni festas tri jubileojn samtempe” 
rilatas al la rimarkoj, legeblaj supre. La koncernaj tri jubileoj estis la 10 
jaroj de la Deklaracio pri Homaj Rajtoj de UNESKO (1948), la 20-jara 
estraraneco de Lapenna (1938) kaj lia 30-jara esperantistiĝo (1928). 
10, 20, 30, de deko al deko, jen tri sinsekvaj jubileoj, kiujn la hazardo 
provizis kaj kiujn la organizantoj de la Kongreso sciis ekspluatadi 
“ad majorem gloriam”3 de Lapenna! Tamen, oni povas bedaŭri, ke 
la koboldo respondeca pri tiu diabla piednoto forgesis unu plian 
jubileon. Efektive, en 1958, oni festis la 50-jariĝon (1908) de la fondo 
de UEA (Vd. Jubilean Numeron de Esperanto, aprilo 1958). Oni povus 
ankaŭ jubilei la 50-jariĝon de la embrio de Lapenna (1908, nask. 1909), 
tiamaniere la serio de jubileoj iĝus pli kompleta. Necesus simple trovi 
ion festindan por 1898 (eble la geedziĝo de liaj gepatroj!) kaj por 1888 
(abiturientiĝo de la patro!). Por ne ofendi ni lasos vakui la daton de 
1918!

Alia menciinda ideo, troviĝas en la fi na strofo de la koncerna 
poemo de Schwartz:

Jen oratoro! Kia genio! Kia gloro! Oratoro! Oratoro! Ora oratoro!
Ora... pro nobis!4

Kial nobis. Bis sufi ĉas! Jes bis! Bis!
[...]
Estis la fi no
De l’komedifi no,
kaj ĉiuj eliris por ĉerpi aeron,
aŭ manĝi kolbasojn kaj trinki bieron...

Por iu ajn ordinara leganto tiutempa, la aludoj estis tuj detekteblaj: 
la “salivumado”, la kumulo de sinsekvaj “jubileoj”, kaj nun la “ora 
oratoro”, ĉio rekte rilatis al Lapenna...

3 Latine signifas: por la pli granda gloro.
4 Alia latinaĵo: preĝu por ni.
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Unua akto

“Al li ne mankas defendo kontraŭ ofendo”Z.

Post la apero de la teksto de Schwartz, la rebatpafo de Lapenna ne 
venis tuj, sed tamen ĝi venis, draste kaj haste, per tajpita letero kun 
la manskribita kapvorto:

“Konfi dence”
La 10-an de decembro 1958

S-ro Raymond Schwartz,
Parizo

Kopie al s-roj W. Auld, prezidanto de IVA [nia noto 1], 
Prof. G. Waringhien, redaktoro de La Nica Lit. Revuo,

KKS kaj f-no Vermaas.

Estimata Sinjoro Schwartz,

En la lasta numero de “La Nica Literatura Revuo” mi legis vian 
versan raporton pri la Kongreso. Mi opinias, ke estos en la intereso 
de niaj personaj rilatoj kaj de la Movado, se al via publike esprimita 
opinio mi respondos per kelkaj vortoj en tute privata, amika rondo.

Mi ne tuŝos la aferon el persona vidpunkto, kvankam jam la duan 
fojon (laŭ mia scio) vi agis mallojale koncerne min malgraŭ la fakto, 
ke mi ĉiam rilatis kaj rilatas al vi ĝentile kaj kun respekto. La unuan 
fojon [noto 2] tio okazis – mi menciu tion nur por montri al vi, ke mi 
ne pretervidis la aferon – per viaj tro travideblaj politikaj aludoj pri la 
kvazaŭa “kulto de personeco” [noto 3] k.t.p. precize en la momento, 
kiam fi a kampanjo de kalumnioj kaj gravegaj falsaj denuncoj al la 
polico estis ĉe sia pinto. Per tio vi verŝis akvon – mi estas konvinkita 
ne konscie kaj tute ne komprenante la eksterordinaran seriozecon de la 
afero – en la muelilon de ordinara krimulo. Por fari “bonan spritaĵon” 
(laŭ via opinio, kompreneble), vi ne hezitis konsiderinde malfaciligi 
mian tiaman tre malfacilan kaj ŝoke malagrablan situacion. Mi tute ne 
estas surprizita, se la koncernaj personoj estus sendintaj ankaŭ tiujn 
viajn dirojn al difi nita loko por formi plian parton de “pruvoj” en la 
dosiero pri mia “danĝera persono” [nia noto 4]. Vi ne komprenis, 
ke ekzistas aferoj kaj situacioj en la vivo, pri kiuj oni ne”ŝercas”! 
Nun venas via sufi ĉe sengusta aludo pri la “triobla jubileo” spicita 
per “spritaĵo” pri “salivumado”. Kvazaŭ nenie en la mondo, kun 
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la escepto de la Esperanto-Movado, oni memorigus datrevenojn! 
Kvazaŭ via propra banko ne farus festeton por memorigi la 50-jaran 
aŭ 100-jaran datrevenon de sia fondiĝo! Mi supozas, ke ankaŭ en 
via banko estas kutimo memorigi 30-jaran servadon eĉ de pedelo 
kaj, se jes, mi sincere dubas, ke iam iu ajn venus al ideo fari pri tio 
sensalajn spritaĵojn. La fakto, ke vi trovas la feston de UEA kaj la tute 
privatan aranĝon de miaj geamikoj (kiun ili mem organizis kaj por 
kiu ili mem kontribuis sen ia ajn mia scio) tiel menciinde strangaj(!), 
bedaŭrinde metas vin, tute kontraŭ via volo kaj intencoj, precize en la 
rangon de personoj, kiujn vi primokas en via Raporto, aŭ de tiu, kiu 
provas konkurenci al vi en Franca Esperantisto (vidu la novembran 
numeron, p. 99) [nia noto 5]. Sed ni lasu tion.

Mi povas kompreni, ke, ne havante inspiron (tio okazas eĉ al la 
plej bonaj verkistoj), vi venis al la ideo publikigi tiun vian malnovan 
verketon, kiun mi jam aŭdis antaŭ pluraj jaroj. Tio estas via rajto. 
Sed ke por “aktualigi” ĝin vi ne trovis alian pretekston ol identigi la 
nunajn kun la antaŭaj kongresoj, tion mi trovas indigna de via sprito. 
Ne estas eble klarigi la esencan diferencon al iu, kiu ne volas ĝin 
rimarki, aŭ ne povas ĝin vidi, ĉar li mem, kvankam formale aliĝinta, 
efektive forestas. Kion, fakte, vi vidis de la Kongreso en Marseille kaj 
kion de tiu de Mainz? Estas sendube via rajto vin bani kaj sunumi, 
aŭ trinki bieron kaj manĝi kolbasojn en ĉarmaj restoracioj anstataŭ 
partopreni en la laboroj kaj ŝvite klopodi altigi ilian nivelon. Sed 
kun kiu rajto vi ridindigas ion, kio efektive ne plu ekzistas kaj kies 
maleston vi eĉ ne povas konstati, ĉar vi mem malestas?

La Esperanto-Movado certe havas ankoraŭ multajn riproĉindajn 
kaj primokindajn aspektojn, sed ili ne troveblas tie, kie via fantazio 
ilin perforte kreas nur por ke vi povu kontentigi vian spritemon. Se 
mi entute povus ion konsili al vi, mi volonte konsilus, ke, anstataŭ 
defetisme detruadi la malfacilegan konstruan laboron, vi utiligu vian 
sendube grandan talenton por bati la friponojn kaj hipokritulojn, por 
vipi la stultaĵojn kaj sensencaĵojn, por sufoki primitivecon. Agante 
tiel, ne nur vi mem fariĝos realeca, sed ankaŭ via verka kontribuo 
estos pozitiva. Komprenu, ke ni estas ankoraŭ tro malfortaj nombre 
kaj tro malriĉaj kvalite por povi permesi al ni mem la lukson senbaze 
ataki la pozitivajn akiraĵojn kaj lasi netuŝita la regnon de la negativaj.
Mi esperas, ke vi komprenos la suprajn vortojn tiel bonintence, kiel 
bonintence ili estas skribitaj.

Kun salutoj,

Via
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Sendube sekvis la subskribo. Tamen, sur la ekzemplero je nia 
dispono, efektive la kopio al Waringhien anoncita ĉekape, Lapenna 
aldone skribas propramane:

Kara Waringhien,
Ne pensu, ke mi prenas la aferon tro serioze. En nia Movado efektive 
nenio plu povas min surprizi. Tamen, mi opiniis, ke estis utile alme-
naŭ diri mian opinion.

Tre kore via, Ivo Lapenna

Pri tiu letero, nia noto 1: IVA estas Internacia Verkista Asocio.

Noto 2: La koncerna teksto de Schwartz en rilato kun aludoj al “kulto 
de personeco” troviĝas en Sennacieca Revuo, Laŭ mia... Ridpunkto, de la 
jaro 1957: “...Oni ne povas nei, ke la verko de Auld estas elstara. Pli ol 
nur epokfaranta, ĝi enkondukas novan eraon. Jam per sia Dediĉo. Al d-ro 
Lapenna. Kuraĝa entrepreno, se oni pripensas, ke la personkulto lastatempe 
multe eksmodiĝis. La poeto kalkulis, ke li fi nverkis sian poemon “ĝuste tri-
dek ok tagojn post via grandioza venko ĉe Unesko”. Ĉu vi rimarkis? Ĵus ni 
ĉeestis la naskiĝon de nova erao...”. La prialudita verko de Auld estas lia 
poemo La infana raso (1956).

El la sama teksto, alia peco, kiu povus tikli la memestimon de 
Lapenna, sed ne nur de li cetere, estas la jena: “...ni ĉeestas nuntempe 
ekfl oradon en Esperantujo de plej lastmoda titolmanio. Estas nekredeble, 
kiom da kleruloj troviĝas inter ni. Kleruloj aŭ... makleruloj. Apud tiom da 
prof., d-ro, mag., gimm., kaj lic., kaj doc., kaj aliaj -kiujn mi povus citi nur 
inter “incitiloj” – nia sentintila “samid.” aspektas kiel muknaza orfi nfano, 
vole forgesita en stacidoma pakaĵejo!”5.

Noto 3: ”Kulto de personeco”. Estas konsilinde al ĉiuj trafoliumi la 
koncernan n-ron de Esperanto Revuo, jul/aŭg 1958. Sur la kovrilo oni 
vidas belan fotaĵon pri Lapenna, interne, du pliajn kun la sama. Rilate 
la tekstojn, oni povas legi kvar plenajn paĝojn dediĉe al la gloro de 
Lapenna el entute dek ses, do 25% (kompreneble, fl ankelasante la 
kvar paĝojn de la jara raporto kun la subskribo I.L. Tio ja konsistigis 
la ofi cialan taskon de la tiama ĝenerala sekretario, nome Lapenna). Se 
tio ne estas “kulto de personeco”, kio do ĝi estas?

Noto 4: Supozeble, kiam li skribis sian “Raporton” pri la Kongreso de 
Munkeno, en 1951, kaj ankaŭ por ĝia represo en 1958, Schwartz estis ne 

5 Vd.”...Kun siaspeca spico”, p. 132.
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sufiĉe, aŭ eĉ tute ne, informita pri la fia kampanjo kontraŭ Lapenna, 
kiu ŝvebis en Usono, komence de la kvindekaj jaroj, lige kun la tiea 
kaj tiama makartisma ideologio. Je tiu okazo, lia persono estis severe 
kaj daŭre atakata pro supozita komunista subagado. Pluraj artikoloj 
de Amerika Esperantisto kontribuis al tiuj atakoj6. Li ja estis elmigrinto 
el la tiama Jugoslavio. Tiu konsidero konsistigas kaj la kaŭzon de lia 
akuzo al Schwartz kaj la argumentojn de lia defendo-atako.

Noto 5: En kongresraporto pri Mainz en Franca Esperantisto sept.-okt. 
1958, p. 87, Pierre Petit, pri kiu Lapenna diras ke, li “provas konkurenci 
al vi [t.e. Schwartz]”, skribis:

Jubileo, jubileo, jubileo

Oni multe jubileis dum la kongreso... D-ro Lapenna multe jubileis, 
multe raportis, multege parolis, ĉiam plej modeste. F-ino Vermaas 
multe laŭdis lin. Vole nevole, D-ro Lapenna estas nun la plej granda 
stelo de la esperanto ĉielo: kelkaj klaĉistoj eĉ nomis lin dum la 
kongreso: “la verma stelo”. 

Tiun lastan esprimon ni retrovos baldaŭ sub la plumo de Waringhien. 
Ĉu ĝi ne estis klara aludo al F-ino Vermaas?

Supozeble okazis repliko de Lapenna, aŭ antaŭvidante iun ŝtorman 
reagon lian, en la sekva numero de la dirita revuo, aperis (p. 99) ia-
speca reĝustigo subskribita de la tiama prezidanto de la Franca 
Asocio, René Llech-Walter:

Montmartra humuro

Nia vic-Prezidanto Pierre Petit verkis artikolon: “Eĥoj de la Mainz’a 
Kongreso”. Kelkaj kredis ke tio estis atako kontraŭ la ĝenerala 
Sekretario de UEA. Ili tute ne pravas.

Oni devas konsideri tiun artikolon nur kiel “amikan ŝercon”.
Ni profitas la okazon por tutkore dankegi D-ron Lapenna pro lia 
ŝatinda kaj konstanta agado por la sukceso de nia afero, kaj ni sincere 
rediras al li la esprimon de nia plej fervora simpatio.

Ricevante kopie tiun supran leteron de Lapenna tiu, kiu pleje estis 
sendube surprizita, estis Waringhien mem. Ververe li ne povis eĉ 
imagi tiel drastan replikon de Lapenna.

6 Vd. Historio de la Esperanta Literaturo, p 593.
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Dua akto

“Al ĉiu sinjoro estu lia honoro”Z.

La sekvan tagon, 11an de decembro (mirinda rapideco de la tiutempa  
transiro de leteroj!) kun katastrofa tono, Waringhien tujtuje respondas 
la antaŭan leteron de Lapenna. Lia unua zorgo estas montri, ke 
Schwartz estas tute senkulpa, ke li sola respondecas pri la apero de 
la teksto kaj ke ankaŭ li estas la aŭtoro de la damninda piednoto. 
Unuvorte, li ĉion prenas sur sin, ĉar plenkulpa estas li sola.

Kopio al sroj Schwartz kaj Auld.
La 11an de decembro 1958.

Kara amiko!

Mi ricevis kaj legis, ne sen admiro, la kopion de via letero al Schwartz. 
Kaj ĉar tie vi akcentas, ke plej rekomendinde estas paroli sincere inter 
amikoj, mi uzos vian konsilon.

Mi diru unue, ke Schwartz neniel respondecas pri la afero: estas 
mi, kiu mem petis de li permeson publikigi tiun pecon, kiun mi ege 
ŝatas; estas mi, kiu redaktis kaj almetis la piednoton, por religi tiun 
poeziaĵon al la aktualaĵo. Mi ja estus devinta aldoni fi ne “noto de 
la Redaktoro“ – sed mi neniam eĉ imagis, ke iu ajn erarus pri la 
“ni ne povis trovi...“, kiu formulo taŭgas nur por redaktoro serĉanta 
materialon oportunan kaj ĝisdatan.

Viaj riproĉoj estas do direktataj efektive al mi, kaj mi prenos la 
liberecon respondi, en la loko de Schwartz.

1) Mi sufi ĉe aktive partoprenis preskaŭ ĉiujn kongresojn ekde la 
milito, por povi konstati efektive grandan progreson en la organizo 
kaj laboro: sed ĉu vi kredas, ke piednoto al satiro pri la ridindaĵoj de 
la “partoprenantoj“ estis la ĝusta loko por serioze fari tian deklaron? 
Al ĉiu ordinara kongresano de ambaŭ kongresoj, mia frazo simple 
memorigos la germanan atmosferon, la bieron, la kolbasojn ktp. Mi 
vetas, ke eĉ ne unu leganto inter cent eltrovos en tiu similigo alion 
[Tiele!] ol spritaĵon (eble ne tre spritan, konsentite, sed mi ankaŭ ne 
estas Schwartz!).

2) Pri la tri jubileoj kaj la sekvinta salivumado mi same penos 
paroli tute senceremonie. Vi scias, kiel alte mi ŝatas vian talenton, 
kiel mi estimas vian karakteron, kiom mi taksas la gravecon de via 
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aktivo kaj de viaj oferoj en la movado. Ne povis do temi pri ia atako 
kontraŭ vi, kaj mi esperas, ke nun vi estas certa pri tio. Temas pri tre 
simpla konstato: neniam mi aŭdis tiom da gratulparoladoj, kiom en 
tiu kongreso – kaj ĉar vi mem proprabuŝe konfi rmis al mi, ke vi estis 
neniel antaŭsciigita pri la parto, kiu koncernis vin, la kritiko do tute 
ne trafas vin kaj devus vin lasi indiferenta. Tiun kritikon mi esprimis 
sub formo de ŝerco, kiun vi plene rajtas opinii sensprita, sed kiu 
almenaŭ estis senkulpa en sia intenco, kaj ĉiaokaze multege malpli 
ofenda al via digno, ol unu artikolo, en kiu, se mi bone memoras, oni 
komparis vin al Churchill kaj al Beethoven.

Mi kore bedaŭras, ke vi sentis vin vundata de piketo ne direktita 
al vi, kaj tial suferis miakaŭze; sed mi ankoraŭ pli bedaŭrus, se la 
streĉiteco, kiun trudas certe al vi via tuta sindediĉo al la movado, 
perdigus al vi la senton de humuro. Kredu al mi, vi neniam estos tiel 
priŝercata, kiel la Akademio – kaj, ĉu ĝi iam protestis? Ĝi tro bone 
scias, ke tio estas la kompenso de la gloro!

Mi esperas, ke tio estos la fi na punkto de tiu forgesinda afereto 
(ververe, en ĝi ne estis, pro kio vipi katon, kiel ni diras france), kaj 
ke baldaŭ ni ĉiuj komuniiĝos, ĉirkaŭ kafeja tablo, en la montmartra 
humuro!

Amike via,

Postskribo sur la kopio al Schwartz:

Hieraŭ mi apenaŭ povis kredi vin, pri la “verma stelo”: hodiaŭ, ho 
ve! Mi petas do vian pardonon, ke mi ne subskribis la piednoton 
(tion mi faris sub la poemoj de Auld, ĉar li mem tion postulis, ne 
volante klarigi siajn poemojn al la legantoj) kaj sekve altiris al vi tian 
malagrablan aferon.

Tre humile via,
G. Waringhien

Normale, la afero povus, eĉ devus, trovi konkludon tie. Ne Schwartz, 
kiel supozis Lapenna, kulpas pri la piednoto, kaŭzo de tiu malordo. 
De tie, oni bone komprenas, ke ĉio kuŝis sur interŝovitaj miskomprenoj 
diversflankaj. Tamen, tiu pardonpeto flanke de Waringhien nek 
lia eksplicita senkulpigo al Schwartz signis la finon de la tempesto. 
Nefacila vento baldaŭ blovos stimulante, per nova impulso, la kvere-
lon.
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Tria akto

“Nek al temo nek al celo”Z.

La sekvan tagon, per rapida kaj tre mallonga tajpita letero al Warin-
ghien, Schwartz skribas:

12an de decembro 1958

Kara amiko,

Vi ricevis kopion de la epistolo de Lapenna. Jen la salato!
Hic Rhodus, hic salta! [Nia noto].

Mi sendas al vi kopion de mia respondo al L. Mi sendos ĝin nur 
morgaŭ posttagmeze, tiel, ke se io ŝajnas al vi nedirenda, vi povos 
telefoni al mi ankoraŭ sufi ĉe frue. [Sekvas telefonnumero].
Krom tio la koro batas normale.

Via
Raymond Schwartz

Nia noto: Latinaĵo el greka esprimo de Plutarko. Ĝi signifas: tie (estas) 
Rodiso, tie vi saltu! Oni uzas ĝin por iun defii aŭ por instigi al faro 
fanfaronanton pri grandioza ago, kiun li faris, siadire, iam en loko 
malproksima. Ni notu la vortludon inter salato kaj salta!

Oni facile komprenas, ke telefona interparolo, kiel sugestis Schwartz, 
okazis. Tamen, malgraŭ tio, li samtage resendas manskribitan leteron 
al Waringhien. Tio signas urĝecon en la debato, ĉar tajpi respondon 
postulus tro da zorgo kaj da tempo. Oni povas dedukti, laŭ la unuaj 
vortoj de tiu letero, ke Waringhien, per telefono, konsilis al Schwartz 
ne sendi la, de li anoncitan, respondleteron al Lapenna, tiel lasante la 
aferon disfali en silenton. Jen do tiu nova teksto, vere mallonga:

12 dec. 1958.

Mi tamen skribis al L.

Vere estas, ke vi respondis tre bone, sed mi ŝuldis pravigi ankaŭ la 
“dokumentan valoron” de la Raporto – plue mi volis respondi al la 
riproĉo pri “mallojala ago”.
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Fine, mi ne povis preter lasi la okazon substreki la kopion al 
la prezidanto de IVA. (Ĉu IVA ne estas tute simple ankoraŭ nova 
edzino de IVO!?)

Mi ne havis ironisignon sur mia maŝino. Kaj mi demandas min, 
ĉu li ne miskomprenos mian “ankaŭ mi” (ne havas altan opinion pri 
la piednoto). Se necece, mi klarigos ankaŭ tion.

Kun amikaj salutoj Raymond Schwartz.

Ne petu pardonon de mi pro la incidenteto, ĉar mi havis de ĝi multe 
pli da plezuro ol da priokupo.

Kiel anoncite, jen do, responde, la tajpita letero de Schwartz al 
Lapenna:

12 dec. 1958
Raymond Schwartz

N e k o n f i d e n c e
Al
Sro Prof. Dro Ivo Lapenna Ĝenerala Sekretario de UEA.

Kopie al Lia papa Moŝto Johano XXIIIa-
L.M. Otto de Habsburg, tronheredanto de Aŭstrio,

La Komandanto de la Fajrobrigado

Kara amiko,

Malgraŭ la stranga tono de via letero lasu min kredi vin plue amiko, 
– alie ekzistus ja neniu kaŭzo por ke mi respondu al via majstra 
mispafo; (Kiel diris jam Quintilius Varus: Pli bone neniun inspiron 
ol malbonan!)

1.) El letero de Waringhien al Schwartz, de la 19.8.58:

“...mi dezirus scii ĉu vi havus maldeziron publikigi en la Nica 
vian eminentan poemon pri la kongreso en Munkeno?...”

El mia respondo al Waringhien, de la 20.8.58:

“...Pri la publikigo de la raporto pri Munkeno mi ne povas ne 
konsenti...” (En la sekvaj linioj, tute hazarde, estas menciita ankaŭ 
via umbiliko, sed hodiaŭ ĝi estas ekster la kadro de niaj priokupoj.)

Sciante, kion mi scias, kaj nun ankaŭ vi, estas amuze, ĉu ne, aŭdi 
vin aserti, ke “ne havante inspiron vi venis al la ideo publikigi tiun 
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malnovan verkon”? – Mi alvenis al neniu ideo (kaj tio ne mirigos vin) 
kaj vi ne povas imagi, kiagrade estas al mi indiferente ĉu publikiĝas 
aŭ ne publikiĝas vers’ aŭ prozo miaj.

2.) Vi sciigas, ke vi havas malaltan opinion pri la piednoto, kiu 
akompanas mian poemon. Ankaŭ mi, – des pli, ke en tiu piednoto eĉ 
ne unu sola i-punkto estas de mi!

Nun la amuza fl anko (amuza dank’ al via kunlaboro.)

Merkredon, 10an de dec. 1958, vespere je la 8a renkontiĝis 
en aparta ĉambreto de la bonfama restoracio SANTA MARIA 
[piednote: pro tio kopio al la papo] 3 rue des Saussaies, Paris VIII: 
Roger Bernard, Jean Thierry, Silla Chaves, Tibor Sekelj, Waringhien 
kaj Schwartz. (Mi ellasas la virinan elementon por ne kompromiti 
ĝin kaj mi supozas, ke la menuo ne povas interesi vin). Tuj Schwartz 
protestis kun energio kaj kun la glas’ en la man’ pro aldono al lia 
poemo de piednoto ne subskribita. Laŭvorte al Waringhien: “Vi de-
vus almenaŭ sciigi ke la noto ne estas de mi. Se venos fulmotondro, 
ĝi ree trafos nur mian kapon!” ĉe kio la aliaj tutkore ridegis kun 
kanibala antaŭĝuo. Kompreneble, neniu volis kredi...

Nun mi miras mem pri mia profeta nazo. Aŭ ĉu estas genio? 
Kiam mi parolis, la fulmotondro estis jam survoje (poŝtostampo 
Harrow -4,15 pm 10 dec. 1958). Estas vere, ke tiun tagon mi diris, ke 
mi fajfas pri fulmotondroj.

Sed vi, kiu scias nun, kion vi scias, ĉu vi ne opinias, ke estis 
superfl ue mobilizi la jubileajn pedelojn de mia banko? Se plue, vi 
bonvolas konsenti, ke mia dumkongresa vivmaniero estas ekster via 
kompetenteco (almenaŭ ĝis plue...), vi bonvolos ankaŭ konfesi, ke 
almenaŭ du trionoj de via letero eraris pri la adreso.

Restas la lasta triono. Kaj restas ankaŭ la dokumenta valoro 
de mia Raporto. Ĉu vere vi povas imagi iun normalan homon, kiu, 
por informiĝi pri la kongresoj, irus ĉerpi sian scion el la verkoj de 
humuristoj? Aŭ ĉu vere vi kredas, ke la Esperantistoj (mi scias, ke vi 
plendas pri la kvalito) estas azenoj?

Vi riproĉas, ke mi agis ”mallojale”. La unuan fojon tio okazis 
per miaj travideblaj politikaj aludoj pri kvazaŭa kulto de persono. 
Mi relegis la koncernan artikolon. Senn. Revuo 1957. Sed refoje vi 
troigas: via persono estas menciita nur kiel akcesoraĵo. La sola, kiu 
rajtus plendi, estas Auld. Mi supozas, ke li ŝvebas super tiaj bagateloj. 



105

Se tiam ĝermis en la kapo de certaj personoj ideo pri iu paralelismo, 
ne estas mia kulpo, kaj se iu endanĝerigis vin, certe ne estas mi, kiu 
ĉiam konsideris vin kiel normalan homon, sed tiuj el viaj amikoj, kiuj 
en sia entuziasmo aplikas al via persono incensmetodojn nekutimajn 
en liberaj demokratioj. Viaj amikoj ne estas necese nur tiuj, kiuj 
fl atas. “Amicus... Flato, sed magis amica veritas!” [noto nia] Kaj jen, 
kvazaŭ vokite, vi ĵus liveris mem tipan ekzemplon. En via lasta letero 
al mi. (Nur preterpase mi mencias la ridindecon de tiu “Konfi dence” 
sur letero, kiun sen konsento de la adresato vi komunikis kopie al 
diversaj personoj elektitaj de vi. Miafl anke mi kompreneble havas la 
saman rajton kaj la konfi denceco de via letero sekve ne ekzistas).

Via letero de la 10a dec. estas sendita kopie al Sro Auld, prezidanto 
de IVA. Tio signifas, ke la Ĝenerala Sekretario de la reganta Asocio, 
malkontenta pri iu verkisto, komunikis sian opinion pri tiu verkisto 
al la prezidanto de la Verkista Asocio. Ĝis nun mi nenion inventis, 
ĉu ne? Tiun situacion kreis vi, ĉu ne? Kaj se nun mi demandas, kun 
aŭ sen inspiro: “Kie, diablo, mi aŭdis jam pri simila afero?“ tuj estos 
mi la kulpulo.!!!

Cetere, mi esperas pro la honoro de la Verkista Asocio, ke ĝia 
prezidanto tuj resendis vian kopion kun nobla marĝennoto “Raportu 
aliloke – ĉi tie ni estas liberaj!“ – Imagu, kion eminenta juristo, kia 
vi, kun via talento povus “eltiri“ el tia situacio!

Malgraŭ ripetitaj insistoj de Senn. Revuo mi ne verkos mian 
Ridpunkton ĉi jare. Sed post tio, kion mi diris ĉi supre, vi eble, nun, 
komprenas mian vidpunkton.

Kun multaj salutoj malpli sekaj ol la viaj, ĉar dece martinizitaj, 
mi restas via,

(Sekvas parafo)

°) Tiu latinaĵo pro la kopio al la papo. – La kopio al Otto estas, ĉar mi 
supozas, ke inter multaj aliaj eminentuloj li havas nenion urĝan por 
fari. La fajrobrigadon ĉiu el ni povas iam aŭ tiam bezoni.
P.S. La afero pri la kopioj al la papo k.t.p. estas nur blago.”

(Refoja parafo)

Noto nia: La vera diraĵo estas”Amicus Plato, sed magis amica veritas”. 
Laŭ sia kutimo Schwartz vortludas. Li deŝovas la nomon “Plato” 
(Platono) por Flato, ĉar certe li celas la multajn fl ataĵojn, per kiuj oni 
incen sas Lapenna-n. Tiu latinaĵo estas false atribuita al Aristotelo 
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alud ante pri Platono: “mi estas amiko de Platono, sed pli granda 
amiko de la vero”. Neniam, en la aristotela verkaro, estis trovebla 
skriba atesto pri ĝi, laŭ tiu konciza formo. La sola teksto, pli malpli 
adekvata laŭ la senco, kuŝas en Etiko por Nikomako I, 4.

Oni vidas, ke la tono de la letero de Schwartz, spite kelkajn dise 
spritajn aludojn, ne plu havas lian kutiman manieron ŝercumadi. 
Akuzite li vere sin sentas tute senkulpa. Li do provas teksi siajn 
argumentojn ne simple por sin defendi, sed por akuzi tiun, kiu 
lin akuzis senkaŭze. Li do retroirigas la movon por montri, ke la 
deirpunkto de la akuzanto estas erara kaj liaj argumentoj senvaloraj. 
Tiel li fariĝas defenda akvokato, pledanta kontraŭ alia advokato, 
kio ĝuste estis profesie Lapenna. Alivorte, li celas doni lecionon de 
retoriko kaj pledado al iu, kiu vere ne bezonas ĝin. Kaj ĝuste en tiu 
deŝoviĝo vidiĝas la ironio perceptebla en la fono de la supra letero.

Post la argumentado pika de tiu fi lipika letero, tute laŭ la stilo 
de Cicerono, Lapenna sentas sin devigata al repliko. Tiu venos fulm-
rapide.

Kvara akto

“Ju pli da libereco, des pli da respondeco”.Lapenna

Male al la unua, sur ordinara papero kiel ĉiuj personaj leteroj, la 
dua letero de Lapenna portas la markon de UEA. Ĝi do prenas la 
aspekton de ofi ciala skribo, kiu engaĝas la tutan Asocion. Laŭ la 
pure jura vidpunkto oni devas sin demandi, ĉu Ĝenerala Sekretario 
de Asocio rajtas uzi similan paperon por pritrakti pure privatan 
demandon. Ĉu tiun rajton li havis, aŭ ĉu tiun rajton li prenis, do 
uzurpis iamaniere kaj uzis eksterrajte? Tiun konstaton Schwartz ne 
traktis, sed ŝajne li povus, kaj tiam lia defendo sekvus alian vojon. 
Jen, tamen, tiu fama – ĝis nun almenaŭ ne tro! – letero:
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UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO
(En Konsultaj Rilaroj kun U.N.E.S.C.O.) 
Ĝenerala Sekretario
Prof. D-ro Ivo Lapenna.

La 16-an de decembro 1958 
Al S-roj Prof. G. Waringhien kaj
R. Schwartz.

Kopie al Auld, Fighiera kaj Vermaas.

Karaj Amikoj,

Mi ricevis la leteron de Waringhien de la 11-a kaj tiun de Schwartz 
de la 12-a. Ĉar mi estos en Parizo inter la 22-a de decembro kaj la 1-a 
de januaro kaj ĉar Waringhien esperas, same kiel mi, ke “baldaŭ ni 
ĉiuj komuniiĝos, ĉirkaŭ kafeja tablo, en la montmartra humuro“, mi 
respondas plej koncize:

1. Dankon al Waringhien pro la klarigoj. Post ili mi konsentas, 
ke “trikvaronoj“ de mia letero ne koncernas lin [nia noto]. La fakto, 
ke eĉ Schwartz antaŭvidis “fulmotondron“ pro la piednoto, montras 
la pravecon de la rimarkoj. Mi konsentas kun Waringhien, ke 99% 
de la legantoj komprenos la aferon kiel humuraĵon, sed efektive temis 
kaj temas precize pri tiu “eĉ ne 1%“, kiu elektas metodojn jam dum 
pluraj jaroj por detrui ĉion pozitivan. Pli detale, se vi deziras, buŝe.

2. Rilate la “lastan kvaronon” el la letero de Schwartz, mi vidas, 
ke eĉ nun li ne komprenas la eksterordinaran gravecon de tiu fi a 
kampanjo, al kiu li neintence – kompreneble neintence, ĉar se tio estus 
farita intence mi eĉ ne skribus la antaŭan kaj la nunan leterojn – 
helpis. Mi estis kaj plue estas persono, kiu volonte akceptas spritaĵojn 
ankaŭ pri si mem, sed nek mi nek, mi supozas, iu alia normala homo 
akceptus “spritaĵojn” kiuj ne nur estas malĝustaj kaj maljustaj pro 
la manko de objektiva bazo, sed ankaŭ rekte danĝeraj por la plua 
ekzisto de si mem. Auld povis ofendiĝi aŭ ne, sed lia ofendiĝo en ĉiu 
okazo havus nenion komunan kun lia ekzistado. Ĉe mi precize tio 
estis esenca. Mi ne parolas surbaze de “supozoj” aŭ de io ĉerpita el 
mi ne scias kie, sed surbaze de faktoj nekontesteblaj. Ankaŭ pri tio, se 
vi volas, pli detale buŝe.

3. Mi sendis kopion de la antaŭa letero kaj sendas ankaŭ de tiu ĉi 
al personoj, kiuj estas nepre fi dindaj kaj kiuj estas en tiu aŭ alia senco 
tuŝitaj. Mi ĉiam faras tiel, kiam mi tuŝas demandojn, gravajn, kiuj 
koncernas ankaŭ aliajn personojn. Mi do ne komunikis la kopiojn 
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“al diversaj personoj elektitaj” de mi sen ia ajn kaŭzo, sed kun 
serioza kaŭzo. Schwartz riproĉas, ke mi tion faris “sen konsento de 
l’adresato“. Tio estas ĝusta. Tamen, la letero estas sendita al absolute 
limigita nombro de absolute fi dindaj personoj kun mencio konfi denca. 
Min neniu demandis pri “konsento“, kiam estis publikigitaj absolute 
maltaŭgaj kaj danĝeraj “spritaĵoj“ pri mi mem, kiujn povis legi cen-
toj da personoj.

4. Scwartz [tiele!] dufoje en sia letero mencias, ke ”ĉi tie ni estas 
liberaj“ kaj ”liberaj demokratioj“. Mi ne identigas, sed estas interese, 
ke la konataj kalumniantoj uzis la saman pretekston pri “libereco“ 
por pravigi siajn fi aĵojn! Al ili mi respondis, ke nenie en la mondo 
libereco pravigas mensogon, insulton, kaj kalumniojn, sed ĉie tiuj 
agoj estas adekvate punataj. Ju pli da libereco, des pli da respondeco. 
Al Schwartz mi respondas, ke pro amo al libereco mi tri fojojn en 
mia vivo perdis ĉion kaj tia persono ne bezonas lecionojn pri libereco. 
Plue, ke se estas libere ion prave aŭ malprave kritiki, oni ne povas nei 
al la kritikito la rajton sindefendi aŭ almenaŭ diri en intima rondo de 
geamikoj sian opinion. Tion nur principe.

5. Al Schwartz mi dankas pro la informo, ke li ne sendis kopiojn 
de sia letero “al la papo k.t.p.“.

Kun koraj salutoj, 
Sincere via,

Ivo Lapenna.

Noto nia. Ĉi tie Lapenna vere konfuzas. Estas ne Waringhien sed 
Schwartz, kiu skribis, ke, el la letero sendita de Lapenna, trikvaronoj 
ne lin koncernas. Ĉu eblas klarigi tiun mistakson parolglito, ĉe tiel 
klarmensa homo, kiel Lapenna? Schwartz, baldaŭ, scios relevi tiun 
konfuzon.

La lastaj linioj de tiu letero tamen ŝajne montras vojon al paciĝo. 
La tono malpli kavalerieca ol tiu de la unua letero, la vortoelekto, 
la fl ustravorte kvazaŭa ekskuzo signas tiun vojon. Ĉu ĉio ĉi povos 
kontentigi Schwartz? Bedaŭrinde ne! La aludita vojo ne estas tiel 
plenlarĝe malfermita kiel unualege ŝajnus. Pli ĝuste, evidentiĝas, ke 
ni staras en dornoplena pado meze de densa veprejo.
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Kvina akto

“Kontentigi la katon kaj kune la raton”Z.

Jen letero de Schwartz al Waringhien. En ĝi li klarigas, ke la respondo 
de Lapenna tute ne respondas al la kerno de la debato kaj vagadas, 
laŭŝajne, en akcesoraj detaloj.

22 DEC 1958.

Kara amiko,

Mi ricevis la respondon de L.

Min ĝi tute ne kontentigas.
Mi miras pri la senorda vagado en fl ankajn aferojn, neniel 

koncernantajn la tagordan kernon.
Tio ne estas la verko de koncize pensanta, “ad facta“-juristo [nia 

noto: ad facta signifas latine, laŭ la faktoj].
Mi surpaperigis miajn kontraŭargumentojn. Vi trovos ilin ĉi-

kune.
Mi ne rifuzas renkonti L. sed – por komenci – nur provmaniere 

kaj eksplikcele, prefere en via ĉeesto. Mi ne volas surpreni la riskon 
de eventuala fuŝado de tuta vespero inter amikoj.

Nur se ni alvenos al la konkludo, ke L. rekonas, ke
1) mi neniam agis mallojale kontraŭ li,
2) ke miaj “spritaĵoj“ koncerne lin ne estis malĝustaj kaj 

maljustaj pro “manko de objektiva bazo“ mi konsideros ebla amikan 
kunsidon kun li ĉirkaŭ ĝoja tablo, kaj ... kondiĉe, ke tiam li konsentu, 
de tempo al tempo, fari paŭzon por ke ankaŭ ni povu diri kelkajn 
vortojn.

Miafl anke, mi estas preta deklari, ke mi neniam suspektis la 
gravecon de la danĝero, en kiun metis lin certa kampanjo, SE li 
sukcesos min konvinki pri tiu “graveco“.

Kiam oni komencas lavi siajn malpurajn tolaĵojn, oni lavu ilin 
komplete. Ankaŭ en Esperantujo ne mankas Tide, Omo, Persavon 
ktp... [Nia noto, temas pri francaj nomoj de lavpulvoroj].

Kore via kaj espereble ĝis vendredo! Santa Maria! [Sube, noto 
nia]

Raymond Schwartz
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Noto nia: Estus eraro opinii ke tiuj vortoj rilatas al iu pia preĝalvoko 
por helpo aŭ protekto, fl anke de Schwartz, al certa sankta virgulino 
samnoma. Pli triviala kaj proza, tiu nomo estis fakte tiu de la restoracio, 
en kiu la parizaj esperantistoj kutimis renkontiĝi por kunĝui amikan 
etoson (pri tio, vd., ĉi supre, unuan leteron de Schwartz al Lapenna).

Tiun leteron sekvis la jena skribo de Schwartz. Neniu indiko 
troveblas por diri, ĉu efektive ĝi estis sendita al Lapenna:

Mia opinio pri la 2a letero de Lapenna.

1) La unua letero de Lapenna al Schwartz estis, kiel oni scias nun, 
misadresita.

Sekve ĉiuj malafablaĵoj kaj riproĉoj koncerne la Raporton pri 
Munkeno, esprimitaj en tiu letero, estas almenaŭ bedaŭrindaj.

En Francujo, kiel en multaj aliaj civilizitaj landoj, estas kutimo, 
post simila eraro, iel sin senkulpigi.

Sed povas esti, ke tio ne estas internacia kutimo.
Lapenna kontentiĝas konfesi, ke tri kvaronoj de lia letero al 

Schwartz ne koncernas... Waringhien!!
2) La fakto, ke eĉ Schwartz antaŭvidis la fulmotondron montras 

nur, kiel bone Schwartz konas Lapenna!
Se sidus en la estraro de UEA nur Canutoj neniu ekhavus ideon 

pri iu fulmotondro.
3) “Temas precize pri tiu eĉ ne 1%...”
Se ni devus de nun atenti pri ebla interpreto de niaj vortoj fare 

de tiu unu%, estos pli saĝe fermi defi nitive la buŝon kaj la butikon.
4) ...”nek mi, nek iu ajn normala homo povus akcepti “sprita-

ĵojn” kiuj ne nur estas malĝustaj kaj maljustaj pro la manko de 
objektiva bazo, sed ankaŭ rekte danĝeraj...”

Mi petas ekzemplojn
a) de spritaĵoj sen objektiva bazo
b) de konkretaj faktoj, kiujn la krimuloj povis ĉerpi el tiuj 

spritaĵoj de Schwartz.
5) Pri la ridindeco de la konfi denco de la leteroj: mi diris nur, 

ke estas ridinde skribi KONFIDENCE super letero diskonigata al 
pluraj personoj elektitaj de la aŭtoro sen konsento de l’adresato.

Estas ĉio. Pri tio L. ŝajne konsentas.
Sed li daŭrigas, ke neniu demandis lin pri konsento, kiam estis 

publikigitaj la spritaĵoj.
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Nu ĝuste pro tio, la spritaĵoj aperis sen la averto “Konfi dence”!
6) Liberaj demokratioj – ni estas liberaj – ĉu do neniu plu rajtos 

uzi tiujn esprimojn, nur ĉar la krimuloj ankaŭ uzis ilin?
7) La retorika formulo:”tia persono ne bezonas lecionojn pri 

libereco” estas superfl ua kaj eksterafera, ĉar
a) mi ne donis lecionojn pri libereco – mi nur konstatis,
b) la Historio estas plena de famaj fi guroj, kiuj plurfoje 

oferis ĉion al la libereco kaj poste tamen fi nis siajn karierojn 
kiel tiranoj.

8) “Oni ne povas nei al la kritikito la rajton sin defendi”. Kie mi 
iam neis tiun rajton?

9) Ankaŭ post la dua letero de L. la spektatoroj invititaj de li al 
la cirka spektaklo konservos la impreson, ke Sch.

a) agis mallojale kontraŭ L.
b) uzis certajn spritaĵojn, kiuj estas malĝustaj kaj 

maljustaj pro manko de objektiva bazo.
Schwartz.

Oni emas supozi, ke tiun tekston Schwartz ne sendis al Lapenna, 
sed, kiel dirite en la antaŭa letero, en la kunesto de ambaŭ, kap’ ĉe 
kapo, okuloj kontraŭ okuloj, sub la kova rigardo de Waringhien, 
post prezento de la argumentoj de la ĉi supra teksto, ili ambaŭ 
provis trovi ĝentlemanan akordiĝon. Ni atentigu, ke, en tiu letero 
Schwartz rendevuas Waringhien la venontan vendredon post la 22-a 
de decembro, en la restoracio ”Santa Maria”. En 1958, tiu vendredo 
estis la 27-a. Kiom da personoj ĉeestis la manĝon en tiu vendredo? 
Kiuj estis la ĉeestantoj? Ĉu ankaŭ Lapenna kune sidis? Ĉu dum la 
manĝo oni aludis la antaŭan leteron de Schwartz, kaj klarigis la tutan 
kialon de la polemiko? Ĉu tiam Schwartz transdonis sian leteron al 
Lapenna? Konfi dence aŭ publike? Jen demandoj, kiuj estus interese 
povi respondi. Bedaŭrinde elementoj mankas, la tri roluloj forpasis 
kaj la eventualaj ĉeestantoj estas ne konataj. Cetere, la protokolo, 
kiun ni legos ĉi sube portas la daton 28-an de decembro, tio do estas 
en sabato, la sekvan tagon de tiu komuna manĝo. Tiam, en rondo 
iom pli privata, inter nur kvar personoj, niaj tri protagonistoj kaj unu 
atestanto, Jean Thierry, la tikla afero estis likvidita kaj la fi na punkto 
metita al la kverelo.

“Per vorto ĝentila ĉio fariĝas facila”Z, kvankam ”ĉe tro facila ekstero  
man kas sincero”Z. Malgraŭ ĉio, tiu protokolo pruvas, ke, je fi no de 
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la fi no, la polemiko estis forviŝata, la akordiĝo realigata kaj la tri 
protagonistoj amike repacigataj:

Protokolo

Post publikigo en la Nica Literatura Revuo de poemo de Raymond 
Schwartz “Provo de Raporto...” sekvis interŝanĝo de leteroj inter 
LAPENNA unufl anke, SCHWARTZ kaj WARINGHIEN alifl anke.
Tiel evidentiĝis, ke la supozo de Lapenna, nome

a) ke la poemo estis publikigita laŭ iniciato de Schwartz,
b) ke Schwartz estas la aŭtoro de la piednoto sub la poemo, estis 

erara. Nek a) nek b) respondas al la veraj faktoj.
Sekve la riproĉoj kaj malafablaĵoj entenitaj, kiel konsekvenco de 

tiu erar-supozo, en la letero de Lapenna al Schwartz estas nuligataj 
semtempe kun la erara supozo.

Restis aliaj riproĉoj de Lapenna al Schwartz, nome
1) ke Schwartz agis mallojale koncerne Lapenna,
2) ke certaj “spritaĵoj“ (en rilato kun Lapenna) estas ne 

nur”malĝustaj kaj maljustaj pro manko de objektiva bazo sed eĉ 
danĝeraj...“

Dum amika kunsido, en Parizo, la 27an de dec. 1958, Lapenna 
kaj Schwartz, en la ĉeesto de Waringhien kaj Thierry, havis la okazon 
konfronti siajn vid-punktojn.

La partoprenantoj konsentis, ke la faktoj, kiujn Schwartz uzis 
kiel bazon por la menciitaj spritaĵoj estas – laŭ humorista tradicio 
(speciale franca) – sufi ĉaj por instigi la mokemon de humuristo kaj 
por motivi spritekzercojn de satiristo.

Ĉar Schwartz sciigis, ke li neniam estis informita pri la graveco 
de la denuncoj kontraŭ Lapenna, oni ne povas riproĉi al li mallojalan 
agon koncerne Lapenna nek volitan endanĝerigon de tiu lasta.

Sekve de tio la partoprenantoj konsideras la tutan aferon kiel 
likviditan, kion ili konfi rmas per sia subskribo.

Parizo, 27an de decembro 1958.
Ivo Lapenna

G. Waringhien Jean Thierry
Raymond Schwartz.
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En aliaj tempoj kun aliaj moroj, for el nia epoko, tiaspeca kverelo 
estus, sur kampo, skerme likvidita per spadoj aŭ ankaŭ per pistoloj. 
Ni konfesu, ke la nuna atingo estas iasence pli konforma al homoj 
de civilizita mondo. Tamen ŝajnas oportune resumi tiun iom amuzan 
komedion per jenaj du proverboj, la unuan ni mem forĝis, sed ĉiu 
facile konsentos, ke ĝi estas ofte vera: “Komenco malbona, sekvo 
fuŝaldona”; la dua, de Zamenhof: “Fino bona, ĉio bona” Z.

Finaj vortoj

“Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo”Z.
”Kie lumo ekzistas, ankaŭ ombro troviĝas”Z.

La jena Protokolo, kiel lasta teksto de tiu polemiko, estas grava laŭ 
plurflankaj konsideroj. Unue, studinte la sinsekvon de la leteroj 
interŝanĝitaj ŝajnas, ke la argumentoj de Schwartz trafis la celon kaj 
donis fruktan rezulton. Efektive, restante sur la sama defendolinio, 
li neniam deviis de sia rezonado. Due, kontraŭe, ŝajnas evidente, 
ke Lapenna devis cedi sur pluraj siaj argumentoj. La Protokolo tion 
montras unuavide kaj evidente. Supozeble la influo de Waringhien 
en tiu rezulto, kvankam kaŝita, certe ludis decidan rolon. La vorto 
kapitulacii estos vera troigo por signi tiun retropaŝon. Prefereble ni 
diru, ke Lapenna tutcerte konsciis, ke liaj akuzoj kontraŭ Schwartz 
estis tute maltrafaj kaj sencelaj. Tio estas evidenta signo de grand-
animeco, ĉar, tiele, li montris, ke li kapablas rekoni siajn erarojn kaj, 
vole-nevole, ke li akceptas sian malvenkon. Nur altaj spiritoj pretas 
tion fari.

Nedubinde estis interese eltiri el la kesto de l’ forgeso tiun per-
leteran interŝanĝon. Ĝia psikologia valoro kuŝas ankaŭ en tio, ke la 
tri rolantoj sukcesis prezenti la veran kernon de sia personeco. Ni 
komencu la ordon inverse al tiu de la enkonduko.

Waringhien, menskapabla intelektulo, per simplaj kaj mildaj vor-
toj, provis, pli-malpli sukcese en la komenco, repacigi la kverelantojn. 
Viro de kultura inspiro, ĉirkaŭata de libroj, pli ŝatanta sian kabineton 
ol la gestumadon sur podio (kiel Lapenna) aŭ la ludon sur scenejo 
(Schwartz), li estis la taŭga persono en la ĝusta momento kaj sur 
la bona loko por rekunigi, kio povus fariĝi defi nitive dissplita. Oni 
emas supozi, ke li interne suferis pro tio ke, pretervole, li estis la ĉefa 
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kaŭzo kaj la iniciatinto de tiu konfl ikto inter du eminentaj personoj 
kun kiuj, cetere, li teksis amikajn rilatojn ekde jardekoj.

Schwartz, la zorgema bankofi cestro, trovis derivadon de sia 
severmora profesio en verkado de tekstoj kun spritaj subkomprenoj, 
ŝercaj aludoj, kaj aliaj vortludoj. Li emis ankaŭ animi kabaredajn 
prezentojn, en kiuj li kutimis deklami siajn verkojn. Li ŝatis piki la 
aliajn, sed, mem pikita, li sciis reagi. Estus interese noti la evoluon 
inter la unua letero al Lapenna kaj la postaj. En la unua, li, pli malpli, 
restas ĉe sia kutimo spici spritaĵojn. En la dua, kaj multe pli en la tria 
teksto, la tono fariĝas tute serioza, kiel tiu de pledanta advokato.

Lapenna, estis ĝuste tiu, kiu plej ŝatis la podian elmontradon. Kiel 
iu antikva oratoro, lia ĉefa zorgo estis, almenaŭ simbole, refaldi sur la 
maldekstran ŝultron la pendaĵon de sia togo kaj rikolti ovaciojn. Ekster 
la nedubinda fakto ke li timis la uzon, kiun liaj multaj kalumniantoj 
povus fari el la spritaĵoj de Schwartz, kio certe lin pli turmentis 
estis, ke tiuj spritaĵoj, iel kaj tiel, povus delumigi lian statuon antaŭ 
la publiko. Jen kio eble klarigas la akrecon de liaj replikoj, en kiujn 
revenas, kvazaŭ refrene, la samaj muelitaj argumentoj.

Tamen, malgraŭ tiuj personaj diferencoj, iu elemento ekzistis, 
kiu ilin kunligis. Ĉiuj tri estis veraj, bonaj, aŭtentaj kaj eminentaj 
esperantistoj. De pluraj jardekoj, ili konis sin, rilatis unu la aliajn, kaj 
oni emas kredi, ke ili sin estimis reciproke. Ilia esperantisteco estis 
la komuna ligo, kiu certe povis rekunigi tiujn tre altajn spiritojn. 
Esperanto, por la triopo, ne estis iaspeca hobio, sed kerna instigo por 
la vivo. Tiu ligo estis certe pli forta ol ĉio. Nur ĝi povis doni eblecon 
por transsalti la barilojn de la mememfazo kaj atingi samideanan 
repaciĝon. Ĉiu el ili, sur sia specifa kampo de kompetenteco, sciis doni 
al nia Movado, kaj pli ĝenerale al nia kulturo, la plej ĝuindajn fruktojn 
de siaj kapabloj. Ankoraŭ nun, ni ĉiuj profi tas kaj ĝuas la atingojn 
de iliaj talentoj multfacetaj. Al ili ni dankas esti, kio ni estas. Estu nia 
elfosado pri tiu perletera interŝanĝo kora esprimo de ĉies dankemo.

Restas klarigi la titolon de tiu modesta eseeto. Kial do “Kverelo 
sur Olimpo”? Pri tio kulpas, vere malvolonte, William Auld. Kiel 
dirite en la Prologo. Estas li, kiu emfaze identigis Lapenna-n kaj 
Jupiteron. Tamen, se tiel estas, kiujn diojn do oni atribuu al la du aliaj 
protagonistoj? Pri Waringhien, tuj venas al la menso Apolono, “dio de 
la lumo, poezio kaj artoj”, laŭ la nuna PIV. Pli malfacile pri Schwartz, 
eventuale ni diru Hermeso, “dio de la negociistoj kaj ŝtelistoj” (laŭ PIV). 
Tamen, se la unua referenco taŭgus por bankisto, la dua estos ofendo 
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por Schwartz. Pli bone estas voki al Dionizo, alinome Bakĥo, “dio de 
la vino”, ĉiam laŭ PIV. Efektive, nia bankisto ŝatis ĝui la vivon kaj ĉion 
ĝojigantan la koron de la homo, inkluzive la vinon. Sed povis ankaŭ 
esti biero. Cetere, pli ol la trinko, li plej ŝatis la kunestadon en amika 
rondo, ĉirkaŭ tablo, en la etoso, kiun tiuj trinkaĵoj favorigas. Apolono 
do, lumo kaj racio unufl anke kaj, alifl anke, Dionizo, vivenergio kaj 
ekzaltiĝo, eĉ Nietzsche povus fi eri se li havus, side ĉe la sama tablo, 
tiujn du fi gurojn kontraŭdirajn de la homa kulturo. Ke tiuj tri dioj, de 
tempo al tempo, rivalis aŭ sin kontraŭagadis, eĉ kverelis, sufi ĉas iom 
legi en Homero por esti konvinkita. Lia tuta verkaro atestas pri tiuj 
komplikaj kaj konfl iktaj rilatoj.

La monto Olimpo neniam estis pacoplena kaj trankvila ŝirmodona 
loko. Oftis bataloj inter titanoj, multis rivalecoj inter dioj kaj diinoj. 
Por la antikvaj Helenoj, ne la homoj estas faritaj laŭ la modelo de la 
dioj. Male, pli ĝustas diri ke, por ili, la dioj respegulas la pasiojn kaj 
sentojn de la homaj koroj. Jen do, se necese, la plej bona pravigo de nia 
titolo. Nia Esperanta komunumo certe ne estas grandioza olimpejo. 
Ĝi estas, pli modeste, eta familio. Sed ja, grandaj dioj, kia familio!
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Tri pecoj de tiu perletera interŝanĝo
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Teksto de la fi na protokolo kun kvar subskriboj
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J avier Alcalde

Pli bona ol la homa estaĵo? 
Esperanto kaj transhomismo 

Tiu teksto klopodas respondi la jenan demandon: Ĉu Esperantistoj 
estas transhomistoj? Por tiu celo, unue enkondukiĝas ĝenerale la temo 
de transhomismo, nome la subteno de sciencaj ebloj por plibonigi 
la homan estaĵon. Sekve, prezentiĝas la ĉefaj argumentoj kontraŭ 
tiu intelekta movado. Kelkaj el la kritikoj similas la antaŭjuĝojn pri 
planita helplingvo, kiel ties artefariteco. Tio instigas al esploro el 
prilingva vidpunkto, sed ankaŭ el etika perspektivo, pri la rilato 
inter transhomismo kaj Esperanto kiel scienca antaŭeniro. Konklude, 
oni respondas negative la originan demandon, eĉ se agnoskante, ke 
pluraj signoj ŝajnas proksimigi nin al transhomaj estaĵoj.

1. Enkonduko. Transhomismo kaj lingva justeco 

En la 101-a Universala Kongreso en Nitro (Slovakio), preleganto paro-
lis pri lingva justeco en la fakliteraturo. Por enkonduki la temon, li 
komencis per anekdoto, kiu temis ĝuste pri transhomismo; tio estas, 
la uzado de sciencaj ebloj por plibonigi la homan estaĵ on. Ŝajnas, ke 
ĉiuj gravuloj en tiu studkampo laboras en anglalingvaj universitatoj 
kaj neniu el ili scipovas la hispanan. Tiel, juna aŭtoro de fi lozofi a eseo 
pri transhomismo en la hispana sukcesis atingi neniun el ili por ke 
li/ŝi verku antaŭparolon por ĝi, kaj sekve ĝia publikigo en prestiĝa 
eldonejo iĝis pli komplika. Fine, la libro aperis en eta eldonejo, en kiu 
publikigas junaj verkistoj.

Tiu anekdoto eltiris kelkajn prilingvajn demandojn. Interalie, 
pri la (marĝena) rolo de la hispana lingvo en la nuntempa scienco, 
ekster proporcio kun la kvanto de denaskaj hispano-parolantoj. El 
perspektivo de lingva justeco, la diskriminacio de tiu aŭtoro kompare 
al junaj anglalingvanoj evidentis eĉ al li, kiu neniam antaŭe pensis 
pri tiaj aferoj: “Li decidis, ke estas maljuste ke pro lingvaj kialoj li ne 
rajtas havi antaŭ parolon faritan de grava fakulo. Li komprenis, ke 
juna irlandano aŭ  aŭ straliano certe ne havus tian problemon. Eble 
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la profesoroj ne ŝ atus la tekston, sed ili almenaŭ  kapablus ĝ in legi” 
(Alcalde 2016: 48). 

Kortuŝita de tiu historio kaj por kompensi la mankon de atento 
en internaciaj sciencrondoj, mi decidis legi tiun libron. Interese, la 
teksto enhavas novajn ideojn, kiuj laŭ la aŭtoro neniam antaŭe estis 
publikigitaj en iu ajn lingvo. Ekzemple, li asertas, ke danke al medicinaj 
malkovroj en la lastaj jarcentoj, ni jam estas transhomaj, eĉ se homoj 
ne konscias pri tio (Casas 2017). Tiel, la limo inter kuracrimedo kaj 
plibonigo aŭ perfektigo de la homa estaĵo iĝas pli nebula.

Krome, mi trovis surprizajn similaĵojn inter la kritikoj al trans hom-
ismo kaj la kutimaj antaŭjuĝoj pri planita helplingvo, inkluzive de 
ĝia artefariteco. Laŭ siaj kritikantoj ambaŭ fenomenoj estas kontraŭ-
naturaj. Alifl anke, ankaŭ Zamenhof celis plibonigi homan kapablon, 
nome (lingvan) komunikadon. Ĉu eblus konsideri Esperanton kiel 
eron de transhomeco? Ĉu tiel ni Esperantistoj estas transhomistoj? 

2. Kio estas transhomismo?

La transhomistoj celas transiri la nunajn homajn kapablojn, kiel la 
sensan aŭ la memoran, sed ankaŭ rapidigi niajn pripensadajn proce-
zojn, redukti la nombron de bezonataj horoj de dormo, ktp. Ĝenerale, 
oni volas atingi malplian doloron, plian feliĉon kaj plilarĝigon de la 
vivo. Por tio ili proponas uzi la teknologiajn eblojn je nia dispono. El 
biologia perspektivo, tiaj pensuloj konsideras, ke la homa estaĵo ne 
estas la fi no de nia evoluo.

Tamen, la vorto transhomismo restas ankoraŭ malmulte konata 
inter la fi lozofi aj ideoj de la nuntempo. Same kiel Esperanto, por al-
proksimiĝi al ĝi oni bezonas superi plurajn antaŭjuĝojn. Kurioze, 
jam ekzistas en nia movado (pozitiva) mencio de transhomismo. 
Temas pri libro de Bruno Vogelmann, kiu montras favoran sintenon 
al gentekniko. Laŭ la tezo 38 de La Nova Realismo, ni “devas favori la 
sciencon por sekurigi per novaj konoj la disvolviĝon kaj disvastigon 
de pli altaj vivoformoj” (Vogelmann 1989).

La ĝenerala konkludo de tiaj verkistoj estas jena: se la homaj estaĵoj 
agus gvidate de siaj intelekto kaj morala senso, ili devus regi sian 
evoluan destinon pli bone ol la hazarda naturo, kiu regis ĝin ĝis nun. 
El la Zamenhofa vidpunkto, eblas elstarigi rilatajn esplordemandojn. 
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Kio pri nia lingva destino? Ĉu eblas regi ĝin? Ĉu tio signifus, ke 
Esperanto estas transhomisma ideo? Antaŭ ol pritrakti tiun temon, 
mi analizos iujn el la ĉefaj argumentoj kontraŭ transhomismo. 

3. La debato pri natureco kontraŭ artefariteco

Kelkaj el la plej infl uaj pensuloj de la nuntempo aktive oponas trans-
homismon (Habermas 2003, Fukuyama 2002), sed ili ne estas la 
solaj. Ĝenerale, nur minoritato en niaj socioj subtenas tiajn ideojn. 
Trans homismo rifuzatas grandparte el emocia perspektivo bazita 
sur ĝia supozata kontraŭnatureco, kiu malebligas analizi trankvile 
la argumentojn pro kaj kontraŭ ĝi. Ofte oni sentas ĉagrenon antaŭ 
la ebleco modifi  la homajn kapablojn, ne pro malofteco aŭ noveco, 
sed ĉar oni tuj antaŭsentas la profanadon de io, kion oni estimas kiel 
rajton (Kass 2003). Ĉu ni Esperantistoj ne alfrontis foje tiajn reagojn en 
niaj prilingvaj varbaj klopodoj?1  

Laŭ Casas, tiu timo (aŭ eĉ naŭzo) perdi homecon baziĝas sur pro-
fundaj kulturaj radikoj, kiuj vidas la nunan naturon kiel la fi non de 
la evoluo. Sekve, estaĵoj kiuj havis neniun kontakton kun homoj estas 
prezervataj kun pasio preskaŭ religie. 

Io simila okazas lingve, kiam izolita lingvo, kiu neniam ricevis iun 
ajn lingvan kontakton, prezentiĝas kiel io sankta. El tiu perspektivo, 
virga lingvo estos minacata ne nur de aliaj (etnaj) lingvoj, sed eĉ pli de 
lingva teknologia progreso, kiel planita helplingvo. 

Fakte, ĉie en la mondo oni volas protekti la homan biologian kon-
diĉon, kaj abundas tiuj opinioj, kiuj konsideras, ke ni ne devas (aŭ ne 
rajtas) transiri nian (nunan) homecon. Kial? Ĉar tio estus kon traŭ-
natura.

Tiusence, Casas (2017: 62) analizas la polisemion de la vorto 
natura, kiu kompreneblas (almenaŭ) trimaniere: (a) io ajn, kio ne estas 
farita de homa estaĵo; (b) aro, ordo kaj aranĝo de ĉiu elemento de la 
universo; kaj (c) funkciado de ĉiu organismo, tio estas, la esenco de 
la vivo (kaj de la homeco). Laŭ kiu el tiuj difi noj estas transhomismo 
artefarita? Kaj Esperanto?

Casas konsideras, ke transhomismo estas artefarita laŭ la unua 
difi no, ĉar ĝi aspiras regi la evoluan procezon, “same kiel la telefono”, 
1 Ankaŭ Piron (1991) parolas pri similaj timoj kaj angoroj en la lingva 
dimensio.
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precizigas la aŭtoro. Kaj, oni povus aldoni, same kiel Esperanto. 
Due, kiel ĉiu ekzistanta fenomeno, se iam okazus transhomeco, 
“ĝi enŝoviĝus en la materian ordon laŭ la fi zikaj leĝoj”. Siafl anke, 
Esperanto ja kompreneblas kiel fenomeno (Auld 1987) kaj logike 
ankaŭ ĝi enŝoviĝas en la materian ordon laŭ la fi zikaj leĝoj. Alivorte, 
Esperanto ne estas artefarita laŭ la dua difi no. 

Koncerne la trian, la verkisto asertas, ke oni ne povas paroli pri 
“naturo” kiel io stabila, ĉar oni daŭre evoluas. Tiel, se la vivo estas 
ŝanĝo, kontraŭnatura estus malhelpi la ŝanĝon. Tiu ideo ilustriĝas 
pere de medicinaj ekzemploj, kiuj plibonigis la homajn kapablojn 
dum la lastaj jarcentoj, kaj kiuj daŭre faras tion. Siafl anke, la centjara 
Esperanta movado plurfoje devis konfronti argumentojn laŭ tiu tria 
difi no de “natura”, nome ke artefarita lingvo endanĝerigas tion, kio 
homigas nin, kvankam tiaj argumentoj verŝajne iĝis malpli oftaj.

Jürgen Habermas resumas la dilemojn pri transhomismo jene: ĉu 
genetika memtransformo kaj memperfektigo de la speco pliampleks-
igus la aŭtonomecon de la homa estaĵo aŭ, kontraŭe, ĉu tio reduktus 
nian norman memkomprenon kiel homoj, kiuj regas siajn vivojn kaj 
sin respektas kiel samspecanojn? (Habermas 2003). Casas opinias, 
ke la unua aserto pravas. Spite al tio, li ne subtenas iun ajn sciencan 
eksperimenton. Li emfazas, kontraŭe, la neceson malfermi publikan 
debaton por rigore kaj honeste pritaksi avantaĝojn kaj malavantaĝojn 
en ĉiu okazo. 

Tamen, laŭ siaj kritikantoj, transhomismo danĝeras ne nur se ne 
adekvate aplikata, sed ĝia propra esenco perversas. Tial tia esplorado 
estas malpermesata en multaj landoj. Francis Fukuyama (2004) 
priskribis transhomismon kiel “la plej danĝeran ideon de la mondo”, 
kiu eble memorigos al la leganto la ideon de Esperanto kiel danĝera 
lingvo. Ne hazarde, tiel titoliĝas konata libro pri malpermesoj kaj 
persekutoj de la Zamenhofa lingvo (Lins 2016). 

Eblas ankaŭ pripensi la Habermasan dubon pri la aŭtonomeco de 
la transhomoj el lingva perspektivo. Tio estas, ĝis kiu grado Esperanto 
atingos la liberanajn celojn de siaj subtenantoj? Ĉu ĝi limigos nian 
penskapablon kaj nian manieron vidi la mondon simile al tio, kio 
okazas en 1984 pere de la novparolo? Fakte, pro iu kialo en la popola 
kulturo oni daŭre asocias Esperanton al la romano de Orwell.2

2 Ekzemple, en la retejo englishlanguagefaqs.com legiĝas: “Newspeak - the 
language Orwell created for his dystopian novel, 1984, is clearly a variant 
on Esperanto” (esperante: Novparolo – la lingvon Orwell kreis por sia distopia 
romano, 1984, estas klare varianto de Esperanto). Vidu McGovern (2013).
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Aldone, kelkaj konsideras transhomismon kiel minacon al la 
principo de egaleco (Fukuyama 2002). Casas respondas proponante 
universalan sistemon de socia sekureco, tiel ke la pliboniĝoj estu 
disponeblaj al ĉiuj, kaj ne nur al tiuj, kiuj povas pagi ilin. Pri la lingva 
debato, iuj asertas, ke la Zamenhofa lingvo povus detrui la lingvan 
diversecon de la mondo (Culver 2005). La realo estas, ke multaj 
sciencaj aŭ teknologiaj antaŭeniroj enhavas plurajn danĝerojn, kiujn 
nepras esplori kaj alfronti. Tiusence, verŝajne en Esperantujo ne 
okazas sufi ĉa pripensado rilate al mondo post la fi na venko.

Post refutado de la argumentoj kontraŭaj al transhomismo, Casas 
demandas sin pri la evoluo, kiu gvidis nin al la nuna situacio kiel 
homajn estaĵojn: Kial hazardo kaj natura selektado estas pli bonaj 
kandidatoj ol ni mem por decidi nian estontecon? Jen temo, kiu estas 
al ni konata. Ĉu tiu pribiologia pripensado de la juna hispana fi lozofo 
ne iel similas al tiu prilingva de Zamenhof?

4. Esperanto kiel ero de transhomismo 

Leginte la eseon de Casas, mi plurfoje demandis min: ĉu eblas 
konsideri Esperanton kiel eron de transhomismo? La graveco de tiu 
ideo kuŝas en la fakto, ke se ĝi estas lingvo supera al etnaj lingvoj, oni 
povus konkludi, ke Esperantistoj jam iĝis transhomoj. Tamen, kion 
signifas esti supera lingvo? Mi esploros tiun demandon el du aliroj: 
lingva kaj etika.

4.1 Prilingvaj konsideroj

Siafl anke, la lingva aliro analizeblas el tri perspektivoj: Ĉu pro sia 
fl eksebleco ĝi pli kapablas esprimi nuancojn? Ĉu pro sia (relativa) 
lerno-facileco kaj pro sia (relativa) neŭtraleco ĝi pli efi kas kiel 
internacia komunikilo? Ĉu pro sia reguleco ĝi pli taŭgas al logika 
pripensado? 

4.1.1 Esprimkapablo 

Fokusiĝante pri tradukado, Zamenhof mem volis pruvi ekde la 
komenco, ke iu ajn verko tradukeblas en Esperanton. Tiel evidentiĝus 
la amplekso de ĝiaj esprim-rimedoj. Tial li elektis plurajn el la 
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ĉefverkoj de la mondliteraturo. Lia sukceso, kaj tiu de aliaj talentaj 
samtempuloj kiel Antoni Grabowski, konfi rmis, ke temas pri lingvo 
en kiu oni kapablas esprimi sin tiel bone kiel en etnaj lingvoj. Ĉu eĉ 
pli bone? 

Tion asertas konataj verkistoj, kiel Claude Piron: “Ni havas ling-
von ege riĉan, pli riĉan kaj pli fl ekseblan ol multaj grandliteraturaj 
lingvoj, kiel montras multaj niaj reallingvaj tradukoj. Kiel poezia tra-
duklingvo, ĝi superas ĉiun, kiun mi sufi ĉe scias por povi juĝi” (Piron 
1997). 

Kiel sciate, Esperanto estas aglutina lingvo. Ĝiaj vortoj estas divi-
deblaj kaj konsistas el elementoj kun propra kaj fi ksa signifo, kiuj 
povas kuniĝi kaj disiĝi pli fl ekseble ol en aliaj aglutinaj lingvoj. El tiu 
perspektivo, Esperanto aparte taŭgas por literatura kreado ĝuste pro 
tia libereco, kiun kelkaj taksas supera al tiu de etnaj lingvoj (Haase 
2016). Tiel, “la senlima kombinpovo ebligas vortigi la konceptojn 
produktante spontane elpensitajn diraĵojn ofte elvok-riĉajn, (...) kaj la 
ĝenerala etoso de libereco ofte ebligas esprimi per plej simplaj rimedoj 
nuancojn alilingve neformuleblajn” (Piron 1992).3

4.1.2 Internacia komunikado

Pro malsamaj kialoj, oni kutime lernas Esperanton kiel duan lingvon 
pli rapide ol aliajn lingvojn. El tio ne nepre konkludeblas, ke temas 
pri simpla lingvo, ĉar simpleco estas io alia ol lernofacileco (Lindstedt 
2014). Same kiel okazas en iu ajn lingvo, sufi ĉe da peno necesas por 
bone regi ĝin. Tiusence, la ekzisto de eternaj komencantoj atestas la 
fakton, ke Esperanto ne faras miraklojn. Tamen, danke interalie al sia 
reguleco kaj al sia internacia kaj limigita vortprovizo, ĝenerale ĝi pli 
facile lerneblas ol aliaj lingvoj. Pro tio, kiam oni pripensas pli racian 
lingvan reĝimon en kiu internacia helplingvo povas ludi apartan 
rolon, planita lingvo kiel Esperanto havas evidentan avantaĝon.

Aldone, el lingvojusteca perspektivo, tia lingvo pli taŭgas por 
internacia komunikado ol etnaj lingvoj, ĉar ĝi ebligas (relativan) 
egalecon de estimo (Van Parijs 2011) inter la parolantoj de malsamaj 

3 Mia kursivigo volas akcenti, ke ĉiuj lingvoj povas esprimi ion ajn. Tamen, 
laŭ la subjektiva opinio de Piron, Esperanto ebligas fari tion per plej 
simplaj rimedoj.
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lingvoj.4 Kvankam li opinias, ke la angla jam fi nvenkis, la belga 
fi lozofo agnoskas la superan karakteron de Esperanto laŭ idealo de 
justeco, ĝuste ĉar ĝia ne-etna karaktero (kaj la preskaŭ ne-ekzisto de 
Esperantaj denaskuloj) egaligas la pozicion de la homoj al la internacia 
lingvo, sendepende de ties gepatraj lingvoj.

Kompreneble, homoj kiuj (lingve) loĝas malproksime de la 
hindeŭropa lingvaro – pensu ekzemple pri ĉinoj, japanoj aŭ la plej 
granda parto de afrikanoj –, povas (prave) pridubi kaj la facilecan, 
kaj la neŭtralecan karakteron de la lingvo. Tamen, eĉ por tiuj homoj, 
Esperanto certe devus esti pli facile lernebla kaj pli neŭtrala ol iu ajn 
el la Eŭropaj lingvoj. 

Konklude, eblas argumenti, ke Esperanto superas la aliajn lingvojn 
por internacia komunikado, kaj pro sia lernofacileco kaj pro justecaj 
konsideroj. 

4.1.3 Logika pensado

Kompare al la plimulto de etnaj lingvoj kaj malgraŭ ke ĝi ne estas 
tute senescepta, Esperanto ja estas sufi ĉe regula.5 Ĉu tio signifas, ke la 
Esperanto-parolantoj kapablas pensi pli logike? 

Historie, multaj pensuloj subtenis la ideon, ke pli regula lingvo 
faras la homojn pensi pli racie. Kelkaj el ili eĉ laboradis por krei la 
plej perfektan kaj racian lingvon (Eco 1996, Duliĉenko 2006). En 
lingvistiko, tiu supozebla rilato pri lingvo kaj pensado estas konata 
kiel hipotezo Sapir-Whorf, kiun proponis Benjamin Whorf (Fernández 
2011). La kreo de Loglan (kaj ĝia evoluo Lojban) celis ĝuste pruvi tiun 
hipotezon, kapabligante al ĝiaj parolantoj pensi pli logike. Simile, la 
parolantoj de Toki Pona devus alproksimiĝi al taoisma pensmaniero. 

Literature, kelkaj scienc-fi kciaj romanoj baziĝas sur tiaj ideoj. 
Interalie, 1984 de George Orwell kaj Anthem de Ayn Rand. En la 
unua, aŭtoritata ŝtato kreis la novparolon por malebligi la kritikan 
pensadon pri la registaro. En la dua, fi kcia komunisma socio forigis la 
eblecon de individuismo forigante la vorton “mi” de la lingvo.

4 Mi konscie uzas ĉi tie la esprimon de Van Parijs, eĉ se tiu aŭtoro subtenas 
ne Esperanton kiel internacian helplingvon, sed la anglan. Tamen, lia 
defendo de tiu lingvo baziĝas nur sur pragmataj kialoj, inkluzive de la 
disponeblo de pli multaj materialoj por lerni ĝin.
5 Morfologie, planlingvoj estas pli regulaj ol etnaj lingvoj (Gobbo 2017). 
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La problemo kuŝas en tio, ke science konfi rmi tiun hipotezon tre 
malfacilas. Tamen, la rezultoj de lastatempaj esploroj ŝajnas subteni 
ĝin. Tiurilate, Vyvyan Evans klarigas, ekzemple, ke la cerbo de la 
parolantoj de la greka respondas malsame ol tiuj de la angla – al la 
blukolora skalo. La grek-lingvanoj, kiuj uzas malsamajn vortojn por 
la hela bluo (ghalazio) kaj la malhela bluo (ble), pli facile distingas 
bluajn ombrojn ol la anglalingvanoj, al kiuj mankas ĉi tiun distingon. 
Simile, aliaj esploroj montris, ke lingvaj diferencoj faras la parolantojn 
percepti fi zikajn objektojn malsame (Evans 2014: 215-217).

Ankoraŭ pli impresaj estas la rezultoj de Chen (2013). Laŭ la 
esploro de tiu fakulo de la universitato de Yale, la parolantoj de 
lingvoj, kiuj havas la saman verban tempon por paroli pri la estanteco 
kaj pri la estonteco, sentas pli proksiman rilaton al estonteco ol 
tiuj, kiuj parolas lingvojn kun du malsamaj tempaj vortoj tiusence. 
Sekve, ĉar por ili la estonteco ne estas apartigita de la estanteco, ili 
kutime ŝparas pli da mono. La rezultoj de Chen montras enorman 
malsamecon inter la ŝparoj de la parolantoj de la ĉina, la japana, la 
germana aŭ la norvega (kiuj ŝajne ne diferencigas inter estanto kaj 
estonto), kaj tiuj de la parolantoj de la angla, la araba, la greka aŭ 
la latinidaj lingvoj. Krome, ili fumas malpli, seksumas pli sekure kaj 
estas malpli obezaj. 

Tamen, eĉ se oni akceptas tiajn rezultojn kiel pruvon de la 
hipotezo Sapir-Whorf, ankoraŭ ne klaras, ĉu parolantoj de (sufi ĉe) 
regula lingvo kiel Esperanto nepre kapablos pensi pli logike. Fakte, 
laŭ la malmultaj esploroj tiurilate (Pool kaj Grofman 1989), la sola 
konkludo eltirebla estas, ke ili ne pensas malpli logike ol la aliaj. 
Alivorte, ni bezonas pli da sciencaj esploroj por konfi rmi, ke pro sia 
reguleco Esperanto pli taŭgas al logika pripensado.

4.2 Etiko kaj moralo

Krom la prilingva perspektivo, ekzistas alia eblo ekzameni la esplor-
demandon pri la supozebla (transhoma) supereco de Esperanto. 
Temas pri la rolo, kiun ludas la interna ideo de la Zamenhofa lingvo. 
Mallonge, se en la lingvo enestas etika elemento, kiu solidare instigas 
al la kunlaborado, eblas argumenti, ke Esperantistoj morale superas 
la aliajn homojn. Fakte, subtenantoj de transhomismo asertas, ke la 
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novaj estaĵoj superontaj la homajn estaĵojn, faros tion ankaŭ el morala 
vidpunkto. Ekzemple, ili havos pli da empatio. 

Kutime oni sentas empation ĉefe kun tiuj, kiujn ni sentas 
proksimaj, familie, nacie, ktp. Tamen, laŭ la Zamenhofa idealo, oni 
pliampleksigas la senton de empatio trans la familion kaj la nacion. 
“Sed homoj kun homoj”, diris Zamenhof en 1905. Sekve, la homarana 
propono de Zamenhof krei popolon bazitan sur tiu interna ideo 
proksimigas tiajn esperantistojn al transhomismo. 

4.3 Biologio

Tamen, estas biologia aspekto de la transhomisma teorio, kiu esence 
malebligas konsideri la nunajn Esperantistojn kiel transhomojn. 
Temas pri la neceso de multaj generacioj, por ke la pliboniĝoj eniru la 
genaron, tiel ke la novaj estaĵoj superu la homajn estaĵojn. Kvankam 
Zamenhof jam avertis, ke “la nepoj vin benos”, 130 jaroj ne estas 
periodo sufi ĉe ampleksa por okazigo de tiaj genmodifoj. Tial, eĉ se 
oni agnoskus la superecon de Esperanto kompare al la etnaj lingvoj, 
kvar aŭ kvin generacioj de denaskuloj ne povas fari la Esperantistojn 
transhomoj.

5. Konklude

Kiel vidite, en la polisemio de la vorto “natura’ kuŝas multaj el la 
miskomprenoj de la debato pri natureco kontraŭ artefariteco. 
Transhomismo ja estas artefarita, sed ĝi tamen ne kontraŭas la homan 
naturon, kiu estas fakte la rezulto de hazarda biologia evoluo. Kaj io 
simila okazas pri Esperanto en la lingva dimensio. 

En tiu ĉi eseo, mi esploris ĝis kia grado eblas konsideri la 
Zamenhofan lingvon kiel transhomisman ideon, kaj lingve, kaj etike. 
Ĉu Zamenhof estis transhomisto? Li certe celis plibonigi la homaron. 
Ne hazarde li parolis pri homaranismo. Kurioze, ankaŭ Casas 
proponas rilatan dualecon kiam li diras, ke “’humanos’ (homoj) estas 
tio, kio ni estas, kaj ‘humanitarios’ (homaranoj) estas tio, kio ni, kiel 
homaj estaĵoj, deziras iĝi.” Laŭ Casas, la nunaj homaj estaĵoj jam 
estas (senkonscie) transhomaj, ĉar dum pluraj jarcentoj ili plibonigis 
la homajn kapablojn. Tamen, ili ne estas transhomistoj, ĉar ili restas 
fermitaj al tiaj fi lozofi aj ideoj. Siafl anke, Esperantistoj ne estas pli 
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transhomaj ol la ceteraj homoj (almenaŭ pro la genetika argumento 
klarigita en la alineo 4.3), sed oni ja povas diri, ke kelkaj el ili estas 
transhomistoj.

Eventuala kunlaborado inter Esperantistoj kaj transhomistoj 
povus helpi al ambaŭ movadoj. Tiel, ne nur la argumentoj de la 
transhomistoj uzeblas en la debato pri Esperanto kiel internacia 
lingvo, sed verŝajne kelkaj ideoj favore al Esperanto ankaŭ uzeblus 
por disvastigi la subtenon de transhomismo. 

Tiu ĉi teksto komenciĝis memorigante pri diskuto pri lingva 
justeco. Verkita en Esperanto post legado de libro en la hispana, jen 
pruvo de la graveco de multlingvismo en la nuntempa scienco.
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Javier Alcalde

La Esperantisto de la jaro (1887-1997)
 

En bizara kofro ricevita el nekonata lando ĵus malkovriĝis antikva pergameno, 
detalanta ĉiujn laŭreatojn de la plej grava honora titolo: La Esperantisto de 
la Jaro. Temas pri historia raporto, ekde 1887 ĝis 1997, kiu inkluzivas ankaŭ 
la pravigojn de la aljuĝanta komitato. Laŭ la reguloj, distingiĝas vivanta 
eminentulo, kiu je la koncerna jaro plej multe kontribuis al Esperanto. Ili 
malebligas, ke homo premiiĝos plurfoje.

Mi decidis eldoni la dokumenton, esperante ke tio helpos estontajn 
esplorojn. Indas memorigi, ke kiel ĉiu premio, ankaŭ tiu ĉi esence maljustas, 
ĉar elstaraj kandidatoj neniam premiiĝis. Ĉiuj gajnintoj verŝajne tamen 
meritas ĝin. Interese estas, ke la evoluo de la laŭreatoj iom spegulas tiun de 
la ekstera mondo – ekzemple, aperas infl uo de mondaj okazaĵoj, kiel la dua 
mondmilito –, kaj kompreneble ankaŭ alian internan, pli intiman. Tiusence, 
eblas legi la raporton kiel neortodoksan koncizan historion de nia movado.

La komitato ŝajnas celi komplikan ekvilibron, nur parte atingitan. 
Fakte, post surfaca analizo, evidentas kritikoj, kaj pri la redaktado, kaj pri 
la enhavo. Stile, la pravigoj tede ripetas la samajn lingvajn strukturojn, 
miksante malsamajn gradojn de lingva formaleco. Pri la gajnantaro, ĝi 
ne tute senpartias. Unue, virinoj malabundas. Ankaŭ ne multnombras 
klasbatalantoj. Aldone, oftegas kelkaj landoj, dum multaj aliaj eĉ ne men-
ciiĝas. Foje la pravigo de la Komitato aspektas nur kiel preteksto por valorigi 
la tutan agadon de la premiito dum ties vivo, sed aliajn fojojn la honora 
kialo ŝajnas kontraŭe pli grava ol la laŭreato mem. Rimarkeblas (mal)
anakronismoj, ekzemple, ĉu la vorto ekumeno ekzistis en 1902? Kiel oni 
povis scii en 1899, ke Valdemar Langlet iĝos justulo inter la nacioj? Tio 
suspektigas nin pri falsaĵo aŭ pri paranormala fenomeno... 

Neniu spuro restas pri la anoj de tiu komitato kaj ne klaras ilia rilato kun 
la nuna teamo de ”La Ondo de Esperanto”, kiu prizorgas la hodiaŭan elekton 
de tiu premio ekde 1998. Strangas la fakto, ke Ludoviko Zamenhof ne aperas 
kiel premiito en 1887. Pro tio, iuj fakuloj kuraĝis imagi, ke la iniciatinto 
de Esperanto kuŝas malantaŭ la tuta projekto, almenaŭ ĝis 1917. Poste, 
temas certe pri mistero, kvankam spiritista amiko proponis seriozan teorion 
tiurilate. 

Sen kromaj pripensoj, jen la enhavo de la pergameno.
Marto 2017



130

Esperantistoj de la jaro: laŭreatoj

1887 En la unua jaro de ĝia vivo jam troviĝas homoj, kiuj eklernis 
la lingvon internacian. Ni gratulas Aleksandro Dambrauskas kaj 
esperas, ke li restos aktiva multajn jarojn en sia lando.

1888 La komitato pozitive pritaksas la fi don de la ĉi-jara premiito 
Leo Belmont je la D-ro Esperanto. Ankaŭ ni opinias, ke ni venkos. 
Por konstrui socian movadon venontaj paŝoj devus celi la kreon de 
klubejoj kaj revuoj.  

1889 Leopold Einstein kaj Christian Schmidt kune iĝas la 
Esperantistoj de la Jaro dank’al la fondo de la unua E-klubo en 
Nurenbergo kaj de la unua E-revuo, t.e. La Esperantisto. Aldone, du 
komitatanoj voĉdonis por s-ro Antoni Grabowski pro lia traduko de 
La neĝa blovado de Puŝkin.

1890 Francisko Valdomiro Lorenz aŭtoris la Plena Lernolibro de la 
lingvo internacia de dro. Esperanto por Bohemoj. Pro tio s-ro Laurenz 
laŭreatiĝas ĉi-jare. Temas certe pri ago imitinda de aliaj naciaj 
komunumoj.

1891 Nian honoran premion gajnas Oka Asajiro kiel unua japana 
parolanto de la lingvo internacia. Gravas, ke homoj ekster Eŭropo 
lernu ĝin por montri, ke ĝi rolas kiel vere universala lingvo.

1892 Ĉar la nombro de materialoj verkitaj en la lingvo de D-ro 
Esperanto daŭre kreskas, laŭdindas la iniciato de la ĉi-jara laŭreato 
Georgo K. Davidov, kiu decidis kolekti en sia nova biblioteko ĉion 
presitan en aŭ pri ĝi.

1893 Jozefo Wasniewski kaj Wilhelm Róbin kunkreis la unuan 
E-rondeton en la naskiĝurbo de la lingvo internacia. La komitato 
ankaŭ agnoskas la meriton de s-roj J. Janowski kaj Al. Blumental 
tiurilate, sed la nunaj reguloj ne permesas nin elekti pli ol du homojn. 
Krome, Louis de Beaufront ricevis du voĉdonojn.
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1894 Antonina Ĉajkovskaja kaj Nikolaj Borovko, anoj de la Odjesa 
klubo, organizis balotadon pri eblaj ŝanĝoj en Esperanto. La reformo– 
proponita de D-ro Zamenhof – ne sukcesis, sed tiu decido sendube 
helpos stabiligi la lingvon.

1895 Dum la lasta jaroj Wilhelm Heinrich Trompeter malavare 
subtenis La Esperantiston. Nun, kiam la rusa cenzuro malpermesas la 
eniron de tiu revuo en la Rusa Imperio, ni elstarigas lian mecenatecon.

1896 Novan revuon bezonis nia movado kaj pro tio aperis pasintjare 
Lingvo Internacia. Ŝajnas, ke la afero daŭras kaj dank’al tio ĝia ĉefa 
subtenanto Vladimir Gernet estas la Esperantisto de la Jaro. 

1897 Gabriel Chavet komencis la unuan E-klubon de Francujo en 
Louhans. Ni multe fi das la antaŭeniron de nia movado en tiu lando 
kaj esperas, ke aliaj evoluoj sekvos tiun ĉi paŝon.

1898 La marquizo de Beaufront fondis la revuon L’ Espérantiste 
kaj la nacian asocion por la disvastigo de Esperanto en Francujo. 
La komitato konsideras, ke tio iĝos turnopunkto por nia movado, 
almenaŭ en Okcidenta Eŭropo.

1899 Ni varme gratulas la svedan kaj estontan justulon inter la nacioj 
Valdemar Langlet kaj ankaŭ la fi nnan Signe Blomberg por realigi la 
unuan internacian E-geedziĝon. Tiel Esperanto ja rolas kiel lingvo de 
amo.

1900 Matematikisto Charles Méray iĝas la Esperantisto de la Jaro pro 
la pasio montrita en la disvastigo de nia lingvo. Ni volas instigi s-ron 
Méray, por ke li daŭrigu sian varbadon de aliaj samfakuloj por la 
plifortigo de nia afero. 

1901 Laŭreatiĝas ĉi-jare matematikisto Carlo Bourlet, kiu peris 
kontrakton kun la prestiĝa eldonejo Hachette, kaj kiu ricevis la apogon 
de la franca societo Touring-Club. Krome, ankaŭ matematikisto 
Frederiko Villareal el Peruo ricevis du voĉdonojn de la aljuĝanta 
komitato.
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1902 Pastro Émile Peltier estas la Esperantisto de la Jaro pro la fondo 
de societo Espero Katolika. Baldaŭ devus sekvi gazeto kun simila 
ekumena sinteno, kiu memorigas al ni la etikajn valorojn de D-ro 
Zamenhof.

1903 Ĉi-jare ni honorigas Théophile Cart, kiu komencis pioniran 
agadon por blinduloj. La komitato gratulas s-ron Cart kaj proponas al 
li krei brajlan revuon en nia lingvo, kiu helpos solvi ilian bedaŭrindan 
izolecon.

1904 En Kalezo Alfred Michaux proponis la unuan internacian 
kongreson de Esperanto en apuda vilaĝo, Bulonjo ĉe maro. La komitato 
deziras, ke tiu kongreso atingu ĝiajn ambiciajn celojn, kaj ke ĝi 
ripetiĝu estontece.

1905 Herbert F. Höveler laŭreatiĝas pro la sukcesa eldonado de la 
Esperantaj Ŝlosiloj. Ni esperas, ke ili tradukiĝos en multajn lingvojn. 
Krome, du komitatanoj voĉdonis por Paul Berthelot, kiu fondis la 
revuon Esperanto.

Jen stranga decido, verŝajne polemika, eĉ skandala 
en la jaro de la Bulonja kongreso!1

1906 La Esperantisto de la Jaro estas Hippolyte Sebert, prezidanto 
de la Internacia Scienca Asocio Esperantista. Aldone, ankaŭ Charles 
Lemaire ricevis du voĉdonojn de la aljuĝanta komitato.

1907 Kabe majstre tradukis La Faraono, pinto de nia beletro. Pro tio, la 
komitato honorigas lin. Ni certas, ke s-ro Bein daŭrigos sian infl uan 
esperantan verkadon dum multaj jaroj. 

1908 Pro sia redaktado de Espero Pacifi sta premiiĝas Gaston Moch. 
La komitato fi das, ke tiu laboro por kunigi du fratajn movadojn, kiel 
pacismon kaj esperantismon, helpos eviti estontajn militojn. Krome, 
du voĉdonojn ricevis Wilhelm Molly kaj Gustave Roy pro sia projekto 
de esperanta Moresnet.

1 Noto de la malkovrinto de la pergameno.
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1909 Marie Hankel iĝas la Esperantisto de la Jaro pro sia kroniĝo 
en la unuaj Internaciaj Floraj Ludoj, okazintaj en la UK en Barcelono. 
Temas pri infl ua poetino en nia beletro. Du voĉdonojn ricevis ankaŭ 
Harold Bolingbroke Mudie, prezidanto de UEA.

1910 Plurfoja kandidato René de Saussure premiiĝas pro sia teorio 
de vortfarado en nia lingvo. La laboro de s-ro de Saussure faciligos, 
ke Esperanto konsideriĝu normala studobjekto de estontaj lingvistoj.

1911 Ĉi-jare estis arestitaj pluraj rusaj esperantistoj, inkluzive de 
Aleksandr Postnikov. Nia honorigo al s-ro Postnikov celas plibonigi 
ilian situacion en malfacila kunteksto, por ke ili povu daŭrigi sian 
E-agadon en pli kalmaj kondiĉoj.

1912 Émile Boirac, kiu jam kandidatiĝis en 1905, rolas kiel prezidanto 
de la ĵus fondita Monda Asocio de Spiritismaj Esperantistoj. Pro tio la 
komitato premias s-ron Boirac. Ni multon fi das je la spiritismo por 
la antaŭeniro de nia afero. Du voĉdonojn ricevis ankaŭ Stanislav 
Schulhof pro la eldono de Aŭtunaj Floroj.

1913 Adam Zakrzewski eldonis Historio de Esperanto 1887-1912. 
Pro tio s-ro Zakrzewski iĝis la Esperantisto de la Jaro. Nia historio 
studindas, kaj tiu ĉi verko certe helpos al estontaj esploristoj.

1914 Ankoraŭ freŝaj la memoroj pri la rusa-japana milito, E-vojaĝanto 
Vasilij Eroŝenko alvenis al Japanio kun multaj projektoj. S-ro 
Eroŝenko premiiĝas, ĉar la komitato profunde miras je lia kapablo 
alproksimigi ambaŭ landojn.

1915 Pro siaj verkoj pri la rilato inter niaj lingvo kaj movado kun la 
pacproblemo laŭreatiĝas Hector Hodler. Ni esperas, ke dum la milito 
s-ro Hodler kaj liaj helpantoj efektivigos tiajn ideojn pri la praktika 
internaciismo de Esperanto. 

1916 Max Josef Metzger estas la ĉi-jara Esperantisto de la Jaro pro la 
fondo de la Mondpaca Ligo de la Blanka Kruco, bezonata pacisma kaj 
internaciisma klopodo en la nunaj militemaj tempoj.
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1917 Aleksandr Andrejeviĉ Saĥarov redaktis la gazeton La Ondo de 
Esperanto ekde ĝia fondo en 1909. Pro tio s-ro Saĥarov laŭreatiĝas. Ni 
certas, ke tiu necesa movada revuo eventuale reviviĝos denove.

1918 Plurfoja kandidato Antoni Grabowski premiiĝas pro la traduko 
de pola ĉefverko Sinjoro Tadeo. Krome, du komitatanoj voĉdonis por 
Alexander William Thompson, fondinto de Skolta Esperantista Ligo.

1919 Bernhard Kötz iĝas la Esperantisto de la Jaro pro sia elstara 
laboro kiel eldonisto en Lepsiko, Germanio. La komitato instigas 
s-ron Kötz, por ke li daŭrigu ĝin en la venontaj jaroj.

1920. Laŭ la iniciato de Edmond Privat prezentiĝis al la Asembleo de 
Ligo de Nacioj grava rezolucio favore al nia lingvo. Pro tio s-ro Privat 
laŭreatiĝas. La tuta movado sekvas kun granda intereso la evoluon 
de tiu projekto. 

1921 Eugène Adam ekredaktis Sennacieca Revuo. Temas pri monata 
revuo de la ĵus fondita Sennacieca Asocio Tutmonda. Ni esperas, ke 
tiu asocio kapablos unuigi la tutan proletan klason, ŝlosilan elementon 
de nia movado. 

1922 Kune kun Teodoro Ŝvarc, eksterordinaraj talentuloj Julio Baghy 
kaj Kalman Kalocsay laŭreatiĝas ĉi-jare pro la fondo de la prestiĝa 
beletra revuo Literatura Mondo. Krome, du komitatanoj voĉdonis por 
Henriko Fischer-Galati, Andreo Ĉe kaj Tiberio Morariu pro la kreo de 
Esperanto-Centro Rumana.

Ĝis nun, nur du homoj rajtis premiiĝi kune. 
Ŝajnas, ke en tiu ĉi momento la regulo ŝanĝiĝis. Interese!2

1923 La hispana Emilio Gastón organizis solidaran agadon por helpi 
infanajn refuĝintojn pere de aŭstraj samideanoj, tiel montrante la 
esencajn valorojn de nia movado. Aliajn voĉdonojn ricevis kaj la 
respondeculoj de Internacia Medicina Revuo, kaj Onisaburo Deguĉi 
pro la enkonduko de Esperanto en la Oomoto-ismo.

2 Noto de la malkovrinto de la pergameno.
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1924 Alice Vanderbilt Morris kaj Dave Hennen Morris kreis la 
asocion IALA, celante la kunlaboron inter la subtenantoj de diversaj 
planlingvoj. Ni honorigas ges-rojn Morris por plifortigi la unuecon de 
la movado por internacia helplingvo.  

Jen dubsenca vortumo. Ĉu oni premias por ke tio helpu la unuecon, 
aŭ ĉar ili fortigas ĝin? Ĉu ambaŭ?3

1925 Jaume Grau Casas ĉefredaktoris Katalunan Antologion. Temas 
pri imitinda verko, kiu profesie kompilas la plej gravajn tekstojn de 
la kataluna beletro. Aldone, la aljuĝanta komitato pozitive taksas la 
eldonon de Bulgara Antologio.

1926 La elstara meteologo Oishi Wasaburo premiiĝas ĉi-jare pro siaj 
originalaj sciencaj verkoj en Esperanto. Ili montras, ke nia movado 
ne nur baziĝas sur komerco aŭ turismo, kaj ke ĝi ĉiam pli ligiĝas kun 
sciencaj aferoj.

1927 Laŭreatiĝas senlaca instruisto Andreo Ĉe, kiu aparte sukcesis en 
la UK de Dancigo kaj en prelegvojaĝo tra Svedujo. Krome, la komitato 
substrekas la valoron de edukado memorigante, ke Esperanto estis la 
sola traduklingvo en konferenco de Internacia Eduka Ofi cejo pri Paco 
per Lernejoj en Prago.

1928 Julia C. Isbrucker estas la Esperantisto de la Jaro pro sia laboro 
en la organizado de Internacia Interreligia Konferenco. La komitato alte 
taksas la partoprenon de elstaraj samideanoj en tiu konferenco. Ni 
ankaŭ volas instigi ŝin iam krei, kun la pasintjara laŭreato, Esperantan 
Domon kaj Universalan Ligon.

1929 Premiiĝas la barata Sinha Laksmiswar pro siaj prelegvojaĝoj en 
Svedujo, tiel plifortigante la movadon en Norda Eŭropo. Krome, du 
komitatanoj voĉdonis por Johannes Dietterle pro la Originala Verkaro 
de Zamenhof, kaj alia komitatano faris la samon por Mihály Babits 
pro la traduko de La Cikoni-kalifo.

3 Noto de la malkovrinto de la pergameno.
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1930 Pro la eldono de Plena Vortaro de Esperanto Émile Grosjean-
Maupin iĝas la Esperantisto de la Jaro. La komitato certas, ke tiu 
vortaro rolos kiel nepra referenco ne nur por niaj nunaj verkistoj, sed 
ankaŭ dum la venontaj generacioj.

1931 Laŭreatiĝas Hugo Steiner, respondeculo de la Esperanto-muzeo 
en Vieno, pro siaj planitaj prelegvojaĝoj venontjare en ok landoj. 
Aldone, du voĉdonojn ricevis kaj Stellan Engholm pro la eldono de 
Homoj sur la Tero, kaj Jean Forge pro sia verko Mr. Tot aĉetas mil okulojn.

1932 Ni honorigas Ernest Drezen esperante, ke tio helpos al la fi rmigo 
de Esperanto en Soveta Unio. Tamen, zorgigas nin aŭtoritataj signoj 
en tiu lando. La valoroj pri konkordo, kiuj enestas en nia lingvo, 
devus helpi al la demokratiigo de la reĝimo. 

1933 Ivan Ŝirjaev laŭreatiĝas kiel iniciatinto-ĉefredaktoro de la jus 
eldonita Enciklopedio de Esperanto. Aldone, du voĉdonojn ricevis kaj 
Vladimir Varankin pro la eldono de la romano Metropoliteno, kaj 
Franz Jonas pro la agado ĉe socialistaj rondoj.

1934 Pro sia laboro por la Internacia Asocio de Revoluciaj Esperantaj 
Verkistoj laŭreatiĝas Ludwig Renn, Eŭgeno Miĥalski kaj Honoré 
Bourguignon. Kromajn voĉdonojn ricevis ankaŭ Rudolf Michael 
Frey, respondeculo pri Viena konferenco por enkonduki Esperanton 
en la lernejon kaj praktikon.

1935 Izrael Lejzerowicz premiiĝas pro la eldono de El la ”Verda 
Biblio”. Nepras, ke nia movado kapablu ridi pri si mem. Tiusence, 
salutindas satiroj kaj parodioj kiel tiu de s-ro Lejzerowicz. Aliajn 
voĉdonojn ricevis József Takács, Paul Tarnow kaj Ladislao Spierer, 
pro sia pasintjara Katalogo de la Esperanto-Gazetaro.

1936 La ĉi-jara laŭreato iĝas Julio Mangada kaj ĝenerale ĉiuj kon traŭ-
faŝismaj E-batalantoj en la hispana milito. Faŝisma venko en Hispanio 
disvastigeblus en aliaj partoj de Eŭropo kaj de la mondo. En tiaj 
ekstremaj cirkonstancoj nia sendependa komitato escepte malatentas 
nian kutiman neŭtralecon. 
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1937 Deteniĝis József Batta, gvidanto de Internacio de Proleta 
Esperantistaro. Ni honorigas s-ron Batta, kiel simbolon de ĉiuj 
esperantistoj, kiuj suferas en la kadro de la Granda Purigo de Josif 
Stalin. Ni esperas, ke ĉiuj baldaŭ liberiĝos. 

1938 Elisabeth van Veenendaal-Bouwes kreis Tutmonda Junular-
Organizo. Gravas kunigi internaciajn junulojn en la kadro de frataj kaj 
solidaraj rilatoj. Tial laŭdindas la agado de s-ino van Veenendaal kaj 
de ŝia edzo.

1939 En komplika momento por internaciismaj ideoj, Jakob Schmid 
premiiĝas kiel prezidanto de la LKK de la ĉi-jara UK. Sr-o Schmid 
same rolis en la lasta UK antaŭ la mondmilito. Ni esperas, ke ĉi-foje la 
internacia konfl kito solviĝos pace.

1940 Laŭreatiĝas du elstaraj esperantistaj katolikoj. Titus Brandsma 
kuraĝe predikis kontraŭ la nazia diktaturo, kondamnante la 
persekutadon de la hebreoj. Maksymilian Maria Kolbe solidare 
helpis polajn refuĝintojn. Espereble ambaŭ travivos la nunajn 
malfacilaĵojn kaj daŭrigos sian agadon en pli pacaj kondiĉoj.
 
1941 La komitato honorigas ĉi-jare la plurfojan kandidatinon Lidja 
Zamenhof. Ni timas, ke malpliboniĝos la situacio de tiu mondfama 
esperantisto kaj bahaano, loĝanta nun en la Varsovia geto. Ni alvokas 
al ĉiuj samideanoj por urĝa helpo. Krome, du voĉdonojn ricevis Hans 
Jakob pro servo al militkapitoj en koncentrejoj.

1942 La juna Petr Ginz transportiĝis al koncentrejo Theresienstadt, 
kie li daŭrigas sian aktivadon por nia afero. La komitato esperas, ke 
la laŭdatiĝo kiel la ĉi-jara Esperantisto de la Jaro helpos s-ron Ginz 
travivi tiun teruran situacion, revenante baldaŭ al pli digna vivo.

Estas terure la kvanto de Esperantistoj, 
kiuj mortis perforte en tiu ĉi periodo! Kion ni (ne) faris por eviti tion?4

4 Noto de la malkovrinto de la pergameno.



138

1943 En la nunaj malfacilegaj circonstancoj, Stellan Engholm 
ekredaktis Malgranda Revuo. Aldone, li eldonis belegajn novelojn, kiel 
Maljunulo migras kaj Venĝo. Tial li iĝas la Esperantisto de la Jaro. 

1944 Marin Ljubin multe aktivis por nia afero dum la lastaj tri jaroj 
en malliberejo. Pro tio ni honorigas s-ron Grigorov. Ni esperas, ke la 
bulgara movado reviviĝos baldaŭ, ĉefrolante en Esperantujo dum la 
venontaj jardekoj.

1945 Ĉi-jare premiiĝas Sergei Mastepanov kaj Nikolaj Rytkov 
por memorigi la tutan movadon pri la sorto de niaj samideanoj 
malliberigitaj en Soveta Unio. Espereble, la fi non de la milito sekvos 
ilia liberiĝo.

1946 Eduardo Vivancos kaj Germinal Gracia eldonis la unuan 
numeron de Senŝtatano, organo de la Provizora Komisiono de la 
Junul-Anarkista Internacio. Du voĉdonojn ricevis ankaŭ Arthur Baur 
pro la elsendoj de Svisa Kurtonda Servo.

1947 Kune laŭreatiĝas pro la kunfandiĝo de UEA Hans Hermann 
Kürsteiner kaj Louis Bastien. Tial, la aljŭĝanta komitato volas 
substreki la neceson de unueco en nia movado. Ni deziras, ke ne 
okazu novaj signifaj skismoj en Esperantujo.

1948 Plurfojaj kandidatoj Pierre Bovet kaj Henriette Ith-Wille estas 
la Esperantistoj de la Jaro pro sia Enketo pri Internacia Helplingvo, 
modela scienca esploro pri lingvolernado. Kromajn voĉdonojn ricevis 
Jorge de Saldanha Carreira, kuraĝa E-aktivulo malgraŭ la malfavora 
kunteksto en Portugalujo.

1949 Dum la lastaj jaroj la premiito Kurisu Kei vaste korespondis 
kun eŭropaj kaj ĉinaj samideanoj. La komitato esperas, ke s-ro Kei 
daŭrigos tian uzadon de Esperanto kiel pontlingvon, eble aldonante 
aliajn verkojn kiel tradukisto.

1950 Cezaro Rossetti eldonis Kredu min, sinjorino! Pro tio s-ro Rosetti 
iĝas la Esperantisto de la Jaro. Laŭ la opinio de la aljuĝanta komitato 
temas pri ĉefverko tradukinda en naciajn lingvojn.
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1951 Hujucz laŭreatiĝas ĉi-jare pro la fondo de Ĉina Esperanto-Ligo. 
Ni multe fi das je la ĉina movado por la antaŭeniro de nia afero en 
Azio, ankaŭ el eldona perspektivo.  

1952 En la Kanariaj Insuloj Juan Régulo fondis la Eldonejon Stafeton. 
Pro tio s-ro Régulo gajnas nian premion. Ne nur la komitato, sed la 
tuta movado multon esperas de tiu projekto.

1953 Pro la fondo de Mondpaca Esperantista Movado premiiĝas Rudolf 
Burda kaj Anton Balagué. Espereble, tiu organizo sukcesos kunigi 
samideanojn en okcidenta kaj orienta Eŭropo. Gravas, ke Esperantistoj 
aktivu en pacismaj aferoj.

1954 Ivo Lapenna estas la Esperantisto de la Jaro. La komitato admiras 
la agadon de s-ro Lapenna por atingi la unuan Unesko-rezolucion 
pri nia lingvo. Espereble, baldaŭ venos pliaj rekonoj el internaciaj 
institucioj. Aldone, du voĉdonojn ricevis ankaŭ Verda Majo pro la 
eldono de En Ĉinio Batalanta.

1955 Ferenc Szilágyi ekredaktis Nordan Prismon, novan kulturan 
revuon. Konsiderante lian grandan talenton, la komitato celas instigi 
s-ron Szilágyi, por ke ĝi iĝu unu el la plej prestiĝaj literaturaj revuoj 
en Esperantujo.

1956 La ĉeĥa Vuk Echtner, respondeculo pri la E-revuo por blinduloj 
Aŭroro kaj tradukinto de Ĉeĥoslovaka Antologio, estis enprizonita 
ĉi-jare. La komitato honorigas lin, esperante, ke tio helpos al lia 
baldaŭa liberiĝo. Kromajn voĉdonojn ricevis ankaŭ Eŭgeno Bokarev, 
kunrefondinto de la sovetia E-movado.

1957 Pro la fondo de Bona Espero laŭreatiĝas kune ses brazilaj 
esperantistoj: Arthur Velloso, Renato Diniz, Neuza Esteves de 
Araújo, Elisabeth Pointcaré, Inês Nunes de Andrade kaj Camélia 
Gomes da Silva. Jen daŭriginda kaj subteninda projekto, kiu 
memorigas al ni la esencajn valorojn de la esperantismo.

1958 La elstara verkisto Sándor Szathmári estas la Esperantisto de 
la Jaro pro la eldono de utopia verko: Vojaĝo al Kazohinio. Paŝon post 
paŝo nia beletro atingas maturecon.
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1959 Kune laŭreatiĝas Giorgio Canuto kiel prezidanto de UEA kaj 
Gian Carlo Fighiera kiel konstanta kongresa sekretario dum la jubi-
lea UK en Varsovio. Malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj, tiu kongreso kortuŝis 
pro la partopreno de multaj (mal)samideanoj el ambaŭ fl ankoj de la 
Fera Kurteno.

Jen alia stranga vortumo. Ĉu en 1959 oni vere parolis 
pri malsamideanoj tiele en ofi ciala premio? 5 

1960 Premiiĝas Evaldo Pauli pro la pasintjara kreo de Kultura Fondaĵo 
Simpozio. Aldone, la komitato pozitive taksas aliajn projektojn de s-ro 
Pauli, inkluzive de fi lozofi a revuo, tutmonda asocio de E-fi lozofoj kaj 
eventuala enciklopedio.

1961 Ĉi-jare la respondeculoj de du longtempaj eldonaj projektoj 
laŭreatiĝas kune. Temas pri la ĉefredaktoro de Esperantologio Paul 
Neergaard kaj la redaktoro de Heroldo de Esperanto Teodor Jung. La 
komitato ankaŭ honorigas Ada Fighiera-Sikorska por instigi ŝin 
daŭrigi la senlacan agadon de s-ro Jung.

1962 Claude Gacond iĝis E-prelegisto ĉe Svisa Radio Internacia. 
Ni elstarigas lin esperante, ke la juna s-ro Gacond plenumos tiun 
elsendan laboron dum multaj jaroj. Aldone, du komitatanoj voĉdonis 
por la ĉeĥa samideano Jaroslav Mařík. 

1963 Pro sia mirinda kontraŭmilita romano Kiel Akvo de l’ Rivero 
premiiĝas ĉi-jare Raymond Schwartz. Krome, du voĉdonojn ricevis 
kaj Humphrey Tonkin, redaktoro de nova revuo, Kontakto, kaj 
Enrico Dondi, Clelia Conterno kaj Wiel Manders, pro la eldono de la 
preterlonga Dia Komedio.

1964 Plurfoje kandidato Lorjak estas la Esperantisto de la Jaro pro sia 
fi lmo Angoroj. Jen laŭdinda kaj imitinda ago de s-ro Mahé. En la erao 
de Holivudo, gravas ke nia lingvo aperu en tiaj altkvalitaj fi moj. 

1965 Montagu Christie Butler laŭreatiĝas pro la kvina eldono de la 
Himnaro Esperanta, la plej ampleksa Esperantlingva kristana kantaro. 
La aljuĝanta komitato opinias, ke estus grave havi similajn kantarojn 
de aliaj religioj.

5 Noto de la malkovrinto de la pergameno.
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1966 La ĉi-jaraj premiitoj István Szerdahelyi kaj Jáki Ferenc multon 
laboris por ebligi la ekzamenadon pri Esperanto en Hungario. Du 
voĉdonojn ricevis, kaj Ruben Feldman-González el Argentino, kaj 
Jacques Tuinder el Nederlando.

1967 La komitato honorigas la poetinon Hilda Dresen pro la eldono 
de Norda Naturo. Ni esperas, ke post tiu ĉi nova juvelo de la Esperanta 
beletro sekvos multaj aliaj poemlibroj de la sama aŭtorino. Kromajn 
voĉdonojn ricevis István Nemere pro la unua Renkontiĝo de Esperanto-
Familioj.

1968 Barbara Pietrzak iĝas la Esperantisto de la Jaro pro sia 
E-redaktado ĉe Pola Radio. Krome, du komitatanoj voĉdonis por 
Albino Ciccanti pro la projekto Insulo de la Rozoj. 

1969 La komitato elstarigas ĉi-jare Srdjan Flego kaj Jana Ravšelj-
Flego kiel gvidantojn de Internacia Arta Teatro. Aliaj grupoj certe 
daŭrigos ilian brilan agadon en la esperanta teatro.

1970 Sennacieca Asocio Tutmonda eldonis la Plena Ilustrita Vortaro 
de Esperanto, impona verko kiu certe utilos al niaj verkistoj. Pro tio 
laŭreatiĝas ĝia ĉefkompilanto Gaston Waringhien. Du voĉdonojn 
ricevis ankaŭ Renato Corsetti, nova prezidanto de TEJO.

1971 John Wells prezidis la LKK de la 56-a UK okazinta en Londono 
kaj majstre interpretis dum la solena malfermo. La komitato honorigas 
s-ron Wells, dezirante al li longan gvidantan karieron en nia movado.

1972 Ĉi-jare premiiĝas Victor Sadler kiel unua redaktoro de La Monda 
Lingvo-problemo, renoviga revuo pri lingvaj politikoj kaj lingvaj 
problemoj, kiu certe infl uos rilatajn fakojn, kiel socilingvistikon kaj 
interlingvistikon.

1973 Ludovikito aperigis la unuan volumon de Iam Kompletigota 
Plena Verkaro de L.L. Zamenhof. La komitato celas, ke s-ro Kanzi daŭ-
rigu sian senlacan verkadon, kiu jam iĝis nepra referenco en iu ajn 
esperantologia esploro.
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1974 Humphrey Tonkin alportis renoviĝon kaj energion al la 
movado. Ni esperas, ke la respondeco ne timigos la junan UEA-
prezidanton, kaj deziras, ke s-ro Tonkin havu sukcesplenan karieron 
en la E-movado. Du voĉdonojn ricevis ankaŭ Josef Kondor pro sia 
helpagado por lepruloj.

1975 Jeanne-Marie Cash premiiĝas pro la pasintjara apero de 
Pasporta Servo. La komitato konsideras, ke ĝi fariĝos simbola por la 
tuta E-komunumo. Temas pri projekto imitinda de la ekstera mondo.

1976 Pro sia ekredaktado de UN kaj Ni Akiko Ŭusink-Nagata estas 
la Esperantisto de la Jaro. La aljuĝanta komitato pozitive taksas tiun 
agon, ĉar gravas, ke ni atingu plian rekonon de internaciaj institucioj.

1977 Fernando de Diego premiiĝas pro sia majstra traduko de la 
ĉefverko de la monda literaturo La inĝenia hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. Jen verko fi ere montrinda al la homoj ekster nia movado.

1978 En la ĉi-jara voĉdonado okazis remiso inter Naftali Zvi 
Maimon, kies La kaŝita vivo de Zamenhof certe fariĝos turnopunkto 
de la esperantologia esplorado, kaj John Francis, kiu eldonis 
kontraŭmilitan romanon La granda kaldrono, jam mejloŝtono de la 
Esperanta beletro.

Kiom da kaŝitaj vivoj de niaj prauloj malkovris ankoraŭ neniu? 6

1979 Anna Löwenstein laŭreatiĝas pro la apero de Sekso kaj egaleco. Tiu 
nova revuo substrekas la gravecon de inismaj temoj ene de modernaj 
sociaj movadoj, kiel la nia. Aldone, okaze de la fi no de malliberiĝo pro 
E-agado dum la kultura revolucio en Ĉinio, du komitatanoj voĉdonis 
por Armand Su.

1980 La Esperantistoj de la Jaro estas Stefan Maul kaj Torben Kehlet, 
kiuj lanĉis revuon Monato. Ni deziras sukceson al tiu ambicia projekto, 
kiu pere de reto de korespondantoj celas informi pri aktualaĵoj 
okazintaj ĉie en la mondo.

6 Noto de la malkovrinto de la pergameno.
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1981 Ba Jin kaj Laŭlum premiiĝas kune pro la dua eldono de Aŭtuno 
en la Printempo, tiel elstarigante la sukceson de Esperanto ne nur kiel 
pontlingvo, sed ankaŭ kiel ponto inter kulturoj. 

1982 Kiel agnoskite, la komitato valorigas praktikajn aplikojn de la 
lingvo internacia kiel pontlingvo. Ĉi-jare Toon Witkam komencis 
esplorprojekton pri Distribuita Lingvo-Tradukado. Tial s-ro Witkam 
estas la Esperantisto de la Jaro.

1983 Plurfoja kandidato Tibor Sekelj fi ne laŭreatiĝas kiel prezidanto 
de Esperantlingva Verkista Asocio. La aljuĝanta komitato deziras brilan 
estontecon al tiu nova asocio.

1984 Iam renaskiĝinto sur la ruino, elstara hajko-verkisto Miyamoto 
Masao premiiĝas pro la eldono de Vortaro Japana-Esperanta, ĉefpinto 
de la japana esperantologio. 

1985 La aljuĝanta komitato honorigas Spomenka Štimec pro la 
pasintjara eldono de Ombro sur interna pejzaĝo. Niaopinie, temas pri 
mejloŝtono de la Esperanta literaturo. Du voĉdonojn ricevis ankaŭ 
Edwin de Kock pro la eldono de La Konfl ikto de la Epokoj.

1986 La aktorino Belka Beleva eldonis Teatron sen lingva bariero. Tiu 
membiografi o malkovras interesajn anekdotojn pri la mondo, kaj de 
la bulgara, kaj de la internacia teatro. Pro tio ŝi estas la Esperantisto 
de la Jaro.

1987 Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof revenis al la movado, 
partoprenante la jubilean kongreson. Tial premiiĝas la nepre simbola 
nepo de la Majstro. La komitato celas instigi s-ron Zaleski-Zamenhof, 
por ke li pli aktivu tiurilate.

1988 Cent jaroj post la naskiĝo de la lingvo internacia, ni honorigas la 
aŭtoron de La Danĝera Lingvo Ulrich Lins dezirante, ke nia movado 
jam estu sufi ĉe matura por alfronti sian propran historion. Du 
voĉdonojn ricevis ankaŭ Blazio Vaha pro la eldono de Adolesko, unua 
paŝo de espereble longa kariero kiel prozverkisto.
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1989 Plurfoja kandidato Claude Piron laŭreatiĝas pro la eldono de 
La Bona Lingvo, ŝlosila referenco pri la lingvaj debatoj en Esperantujo. 
Krome, du komitatanoj voĉdonis por Rihej Nomura pro la Zamenhofa 
Ekzemplaro. 

1990 Historie, E-muziko neniam gravis tiom kiom E-beletro. Laŭre-
ante ĝian respondeculon s-ron Floréal Martorell, ni varme bonvenas 
la naskiĝon de la promesplena projekto Vinilkosmo.

1991 En nova erao post la malvarma milito repensindas la movada 
strategio. Pro tio laŭdindas la Proklamo de Voss, kiu en la kadro de ILEI 
celis sintezi la Deklaracion de Tireso kaj la Manifeston de Raŭmo. 
Tiel, ni honorigas la ILEI-prezidanton Edward Symoens, konata 
ankaŭ pro sia pionira E-agado en Afriko.

1992 Andreas Künzli komencis kolekti la materialojn por eventuala 
Svisa Enciklopedio Planlingva. La komitato volas instigi s-ron Künzli 
en ambicia entrepreno, kiu verŝjane okupos lin dum la venontaj 15 
jaroj. Du voĉdonojn ricevis ankaŭ Detlev Blanke pro la ekredaktado 
de Informilo por Interlingvistoj.

1993 Ĉi tiu escepte multkundividita premio alvokas la repaciĝon en 
la beletra dimensio de nia movado. Unue, premiiĝas Abel Montagut 
pro la Poemo de Utnoa. Due, Miguel Fernández, Jorge Camacho, 
Gonçalo Neves kaj Liven Dek pro la eldono de Ibere Libere, tiel 
fi rmigante iberan grupon. Trie, Giorgio Silfer kaj Perla Martinelli, 
pro la pasintjara akcepto de la Esperanta PEN-Centro en la PEN-
Mondkongreso.

Jen kurioza ideo. Tamen, verŝajne la destino jam havis aliajn planojn. 7

1994 Pro sia longtempa respondecado ĉe Esperanto Press laŭreatiĝas 
Rüdiger Eichholz kaj Vilma Sindona Eichholz. Ni komprenas la 
personajn kialojn, kiuj malebligas la daŭrigon de tiu projekto kaj 
elkore dankas gesignorojn Eicholz pro enorma kaj valora eldonado.

7 Noto de la malkovrinto de la pergameno.
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1995 Premiiĝas Reinhard Selten kaj Jonathan Pool pro sia verko 
Enkonduko en la teorion de lingvaj ludoj, modela ekzemplo de Esperanto 
kiel objekto science pritraktata kaj pritraktinda. 

1996 La komitato honorigas plurfojan kandidatinon Eli Urbanová 
pro ŝia pasintjara Hetajro Dancas. Tiu verko certe inspiros la lingvan 
eksperimentadon de aliaj E-poetoj. Krome, du komitatanoj voĉdonis 
por Mark Fettes kaj Lee Chong-Yeong pro la sukcesaj Nitobe-
simpozio kaj manifesto de Prago.

1997 Post kelkaj jaroj nia premio revenas al Azio, kun tri kunlaŭreatoj: 
Xie Yuming, kiu fi ntradukis la imponan klasikaĵon Ruĝdoma sonĝo; 
Mao Zifu, kiu aperigis originalan poemaron Ŝanĝado; kaj Hori Jasuo, 
kiu eldonis la unuan volumon de la espereble baldaŭ daŭrigota serio 
Raportoj el Japanio. 
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Miguel Fernández

Belartaj Konkursoj 2017
Raporto de la Prezidanto

Permesu al mi komenci ĉi mian unuan raporton kiel BK-Prezidanto 
per sincera komplimento al la propravole jam eksaj membroj de la 
gvida BK-skipo. Ja Michela Lipari kiel Sekretario kaj Humphrey 
Tonkin kiel Prezidanto laboris longe, sindone kaj efi ke por la bono de 
ĉi grava ĉiujara manifestiĝo de la E-kulturo. Profundajn gratulon kaj 
dankon al ili ambaŭ!

La propono, ke mi okupu ĉi postenon, min tre honoris sed ja lokis 
antaŭ grava responso: transpreni la torĉon el Humphrey Tonkin, kiu 
siatempre transprenis ĝin el Baldur Ragnarsson. Sukcedi tiun paron 
da admirataj majstroj! Nur la neŝancelebla fi do al miaj modestaj 
kapabloj ade manifestita de la proponintoj kaj ties elkora insisto fi ne 
igis min jesi, kvankam certa, ke aliaj meritas tiun honoron pli ol mi.

La unua tasko, kiun mi entreprenis, tre gravas: elekto de la 
Sekretario, fi guro esenca en la disvolvo de la konkursoj. Jam de la unua 
momento mi ne havis dubojn: Miguel Gutiérrez Aduriz (pseŭdonime 
Liven Dek) pleje taŭgas por tio. Li, mia amiko kaj kamarado en la 
t.n. Ibera Skolo (kiun ni preferas nomi Ibera Grupo), estas honesta 
homo, veterana esperantisto, eksakademiano, pedagogo, kultur-
aganto elstara kiel beletristo, artisto, organizanto... kaj kompetentulo 
pri diversaj teknikaĵoj.

Miguel kaj mi samnomas, sam-aĝas, samlandas, kundividas la 
mirindan frenezon esti E-verkistoj kaj naskiĝis samjare kiel la Bel-
ar taj Konkursoj de UEA, nome en 1950. Ĉu ne preferindus pli junaj 
gvidantoj? Eble, jes. Nova sevo, novaj rigardoj al nia afero, novaj 
perspektivoj de ĝi povus sekvigi interesajn ŝanĝojn... Ĉi tiujn, 
tamen, kiel ajn ili profundas, evidente ne eblas koncepti ekster la 
ĝenerala strukturo konkursaĵoj-ĵurianoj-premiitaj verkoj. Sed, ĉu ne 
preferindus pli da diverseco aĝa kaj landa? Mi pensas, ke, ĉi-terene, 
ne nepre. Miaopinie, pli bone efi kas gvida duopo el samgeneraciaj 
samlandanoj, kie regas empatio (kunsentivo) rilate al esencaj punktoj, 
ol duopo diferenc-generacia kaj -landa, kie mankas akordo pri 
fundamentaj aferoj. Krome, samlandaneco faciligas kontaktojn kaj 
renkontiĝojn, kio plej oportunas, se oni havas enkape plani ŝanĝojn.
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Ĉar ni intencas enkonduki ŝanĝojn, tamen ne draste sed poiome, 
ŝtupe. Nin zorgigas la sistema dekadenco de la branĉo teatraĵo. Ni 
komprenas, ke dramaturgio estas tre komplika arto. Ni komprenas, ke 
dramaturgo devas posedi la raran talenton rakonti historiojn surbaze 
de tio, kion liaj personoj diras aŭ prisilentas, plus la apartan talenton 
krei spektaklon. Tia defi o! Verkanto de E-teatraĵoj devas kalkuli, 
krome, je la alta probableco, ke la produkto de tiom da penoj restos 
neniam enscenigita. Kiujn motivojn do povus trovi E-verkemulo por 
dramaturgi? Tial ni volas potencigi teatran ĝenron, kiu, krom ke ĝi 
sukcese fl oras en la nuntempaj naci-lingvaj literaturoj, alireblas sen 
troa peno sub la aspektoj beletre kaj spektakle kreaj: la monologo. Plie, 
ĝi ja aperas antaŭ organizantoj de internaciaj esperantaj kongresoj, 
renkontiĝoj ks kvazaŭ vokita kaj petita: nur unu aktoro; enscenigo, 
ĝenerale, simpla; publiko ema akcepti tiuspecajn prezentadojn...

Laŭgrade ni vidos, kiel strukturi plej konvene tiun subbranĉon. 
Sed mi anoncas, ke ĉiuj premiitaj (kaj eĉ ne premiitaj sed lingve, stile 
kaj teme aprecindaj) monologoj estos prezentataj en la kongresoj de 
Hispana Esperanto-Federacio, kadre de la kolektiva spektaklo Vivu 
la teatro!

Proprasperte ni scias ke, tiukadre donas grandan ĝuon al la spek-
tantoj, krom monologoj, kurtaj rakontoj. Do ni studos la mani eron 
potencigi ankaŭ ĉi-specajn konkursaĵojn ene de specifa proza sub-
branĉo. Kaj ni anoncas, ke, same, la plej valorajn el ili oni prezentos 
kiel konsistigan parton de Vivu la teatro!, kie havos lokon ankaŭ 
deklamo de la plej elstaraj BK-poemoj.

Plie, ni ade konsideras la eblon videoregistri jen tiujn, jen specife 
aranĝitajn enscenigojn de tiuspecaj verkoj kaj diskonigi la rezulton 
i.a. per iuj el la multnombraj E-kanaloj en la reto. Ni aspiras al tio fari, 
ke premiiĝo de BK-aĵoj marku ne la fi non sed la komencon de ilia 
kurso laŭlonge de la literatura Esperantujo.

Cetere, ni planas ope kunstudi kun la juĝkomisionanoj problemon 
pritraktitan de H. Tonkin en lia pasintjara raporto. Problemon jam 
tradician sed ankoraŭ nesolvitan: ĉu en la 21a jarcento la Belartaj 
Konkursoj vere ne allasas tradukan literaturon? Ĉi tiu ja apartenas al 
la genaro de Esperanto. Jam de ties naskiĝo, tradukoj ludis esencan 
rolon kiel testoj pri la literaturaj ebloj de la lingvo kaj kiel rimedoj 
por meti nian originalan beletron en kunvibradon kun la naci-lingvaj 
literaturoj. La unua esperanta literatura konkurso aranĝita kadre de 
UK okazis en Parizo en 1950. Ĝi enhavis nur du branĉojn: originalan 
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poezion kaj tradukitan poezion. Tio evidentigas la gravecon ĉiam 
ĉe ni ĝuatan, krom de poezio, de tradukoj. Unu jaron poste, oni 
enkondukis la branĉojn prozo kaj teatraĵo. En 1952, tiu aranĝo ricevis 
la nomon Belartaj Konkursoj de UEA. Nur en la UK en Ateno, en 
1976, oni rezignis pri la tradukaj BK-branĉoj pro la neeblo, ke la 
juĝantaro de ĉiu el ili taksu la kvaliton de la tradukoj ne sciante 
ĉiujn originalajn lingvojn, el kiuj ili devenas. En la Branĉo Infanlibro, 
tamen, oni premias la plej bonan libron eldonitan en la antaŭa jaro 
tute sendepende de tio, ĉu ĝia enhavo estas originale esperanta aŭ 
tradukita. Ĉu ne eblus fari la samon pri esperantaj adoltlibroj? Ni ja 
studos la aferon kaj petos niajn antaŭantojn informi nin pri siaj ĉi-
koncerne spertitaj debatoj.

Rilate al la juĝkomisiono, mi volas dediĉi miajn unuajn vortojn al 
la memoro de du eminentaj komisionanoj, kiuj forpasis en aŭgusto 
pasintjare: Paul Gubbins kaj Detlev Blanke. Paul kaj Detlev, vi ja 
transvivas vin per viaj spuroj!

Mi volas profunde danki la komisionanojn, kiuj, post jaroj da tiel 
tempoŝtela kiel fruktodona servado al BK, restas plue kiel ĵurianoj: 
Wera Blanke, Giuliano Turone, Giulio Cappa, Tim Westower, Ĵak Le 
Puil, Gotoo Hitoshi, Giridhar Rao, Edmund Grimley Evans kaj James 
Rezende Piton.

Same dankindas la komisionanoj, kiuj, efi ke laborinte por BK ĝis 
la pasinta jaro, metis sian postenon sub la disponon de la Prezidanto 
por okupiĝi pri aliaj taskoj: Anja Karkiainen, Eliza Kehlet, Gerrit 
Berveling kaj Kitagawa Hisasi.

Kun vera entuziasmo mi salutas kaj bonvenigas la novajn komi-
sionanojn: Krys Williams (alitempe, Krys Ungar), István Ertl, Trevor 
Steele, Antonio Valén, Serge Sire kaj Ricardo Felipe Albert Reyna. Eĉ 
en la plej bona el miaj revoj mi ne povintus suspekti, ke ni sukcesos 
kolekti ĝuste tiujn homojn por la vakaj postenoj. Aparte min ĝojigas, 
ke, jesante al nia propono, Krys revenas al Esperantujo. Ho, se ŝi 
revenos ankaŭ al la E-poezio!

La ĉi-jara rikolto konsiderinde pli malriĉis ol la pasintjara kaj pli 
modestis ol tiu en 2015. Oni ricevis entute 60 verkojn fronte al 78 en 
2016 kaj fronte al 70 en 2015. La kialo (aŭ unu el la kialoj) povus kuŝi 
en la malfrueco de la ĉi-jara alvoko pro la ŝanĝo de la gvida skipo. 
Plie, tiel la Sekretario kiel mi mem lernis kun granda miro, ke atendi 
ĝis la lasta momento por ion plenumi estas karakterizaĵo ne nur de 
ni hispanoj, sed ankaŭ de plej diverslandaj anoj de Esperantujo. Ne 



149

magra nombro da konkursaĵoj alvenis nur en la lastaj tagoj antaŭ la 
limdato.

Fine, jen la rezultoj:

Branĉo Poezio. Konkursis entute 31 verkoj de 15 aŭtoroj el 10 landoj, 
nombro ne tro dista disde tiu de la pasinta jaro, kiam partoprenis 39 
verkoj de 18 aŭtoroj el 15 landoj, nek disde tiu de 2015 (38 verkoj de 
19 aŭtoroj el 15 landoj). Juĝis Krys Williams (Britio), Giulio Cappa 
(Italio) kaj István Ertl (Luksemburgo). Kiel kutime, la pria raporto 
de Cappa montras ĝeneralan perspektivon ĉi-tie reproduktindan: 
“La ĉi-jaraj poemoj senditaj al Belartaj Konkursoj havas preskaŭ tute 
akcepteblan lingvan korektecon sed kompare kun la antaŭaj du, tri 
jaroj, ne ampleksas verkojn, kiuj tuj imponas per forta poezia vibrado. 
Ne estas hazardo, ke la plej bonaj el ili, aŭ la malplej malbonaj, 
partoprenas komunan aspekton: ili naskiĝas el la aplikado de difi nita 
virtuoza plano, kaj elstaras pro la ĵonglecaj kvalitoj de ties aŭtoroj 
tiun planon lerte plenumi”. Kaj li konkludas: “Iuj partoprenantoj 
ŝajnas opinii, ke nur fi ksoformaj poemoj kun rimado rajtas paradi en 
Belartaj Konkursoj, kun la rezulto, ke iliaj poemoj aspektas kvazaŭ 
verkitaj en la unua periodo de la esperanta poezio. Sed tiamaniere oni 
tiam konstruis la lingvon, nuntempe oni nur mumiigas ĝin. Mankas, 
sume, ĉi-jare, poeziaj ideoj, kiuj trovas sian propran esprimrimedon 
ne laŭ programo aŭ skemo, sed per la forto de la sentoj mem”. Por 
alia juĝanto, tamen, tiuspeca forto eksterordinare evidentiĝis ĉi-
okaze. Jen kiel tiu juĝanto parolas pri la premiita verko: “Tiu ciklo 
absorbis, eĉ obsedigis, min dum pluraj tagoj kaj noktoj. La uzo de la 
lingvo estas majstra, sed pli majstra estas la maniero en kiu la verko 
vekas profundajn sentojn [...]. Mi konfesu, ke iugrade mi batalis 
kontraŭ tiu verko, sed ĝi ne lasis min en paco. Mi legis ĝin multajn 
fojojn, provante trovi ion por kritiki, por subtrahi poentojn. Finfi ne 
tamen, ĝi venkis min. Mi salutas veran majstron de la poezia arto”. 
Ankaŭ ni salutas lin kaj bonvenigas ĉiujn novajn talentulojn al nia 
beletro! La aljuĝo de la 1a premio iris glate: la poentaro de ĝi ricevita 
multe pli grandis ol tiu de la ceteraj. La problemon estigis la aljuĝo de 
la 2a kaj 3a premioj. Kelkaj verkoj ricevis saman poentaron surbaze 
de plej diverĝaj aprecokriterioj. Tio signifas, ke ili ne platas, ke ili 
kapablas veki diversajn vibrojn ĉe la ĵurianoj. Bele, se temas pri tio, 
ke la E-poezio evoluadas en tiu direkto! Kaj tial, ke neniu juĝanto 
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volis cedi al la argumentoj kaj perceptoj de la alia, oni devis alveni al 
“Salomona regulo”, probable aplikinda en la venontaj jaroj.

Branĉo Prozo. Ĉi-jare konkursis 20 verkoj de 13 aŭtoroj el 9 landoj, 
nombro komparebla kun tiu de la pasinta jaro (25 verkoj de 18 aŭtoroj 
el 12 landoj) kaj tre proksima al tiu de 2015 (22 verkoj de 13 aŭtoroj el 
13 landoj). Juĝis Trevor Steele (Aŭstralio), Tim Westover (Usono) kaj 
Jacques Le Puil (Francio). En nia ĉi-jara proza rikolto, kiun unu el la 
juĝantoj taksas “unu el la plej magraj”, oni deklaris la unuan premion 
nealjuĝita. Tiu sama juĝanto opinias, ke “neniu meritas nek la unuan 
nek la duan premion”, sed tamen vidas kvin el ili “sufi ĉe originalaj” 
kaj stile “kontentigaj”. Konjektindas, ke la ĝenerala malaprobo 
esprimita de la ĉi-branĉaj juĝkomisionanoj rilatas plie al problemo 
gramatika ol strikte literatura. Al problemo jar-post-jare kritikata 
kaj ripetiĝanta, kvankam ne malfacile solvebla: “senescepte”, diras 
alia juĝanto, “en diversaj gradoj, la konkursaĵoj enhavas gramatikajn 
erarojn, nekonvenajn vortelektojn, kaj ne malofte evidentajn 
tajperarojn. Do mia konsilo estas: antaŭ ol sendi konkursaĵon, oni 
petu lingve kompetentan homon kontroli kaj elsarki tiujn ĝenaĵojn. 
Alifl anke, multaj el la verketoj havas literaturan valoron, krean 
ideon, kaj mi ne volas malinstigi la aŭtorojn – male, mi instigas ilin 
pluverki sed serĉi gvidadon de kompetentaj konantoj de la lingvo”. 
Ni esperas, ke futuraj konkursantoj en la branĉo prozo sekvos tiun 
simplan konsilon.

Branĉo Eseo. Oni ricevis ĉi-jare 5 verkojn de 4 aŭtoroj el 4 landoj. 
Kompare kun la pasintjara rikolto, ni havis du malpliajn konkursaĵojn 
(7-6-5), sed ni superis per 3 tiun de 2015 (2-2-2). Ankaŭ la juĝantoj de 
ĉi branĉo – Gotoo Hitosi (Japanio), A. Giridhar Rao (Hinda Unio) kaj 
Antonio Valén (Hispanio) – deklaris nealjuĝita la unuan premion, 
ĉefe pro la antaŭe vortigita kaŭzo: lingvaj eraroj. Pri gramatika 
fuŝeco, ĉiuj tri juĝantoj plendas kun diversaj intenso kaj insisto. Alia 
komuna plendo estas la neeseeco de kelkaj el la konkursaĵoj kaj la troa 
longeco de aliaj. Pri unu el ili, unu el la juĝantoj asertas jenon: “La 
aŭtoro bezonis dek paĝojn por eseo farebla en nur tri au kvar: vere 
tro da vortoj por nur du au tri ideoj. Kaj tamen la temo estas interesa”. 
Sed la plej tikla problemo ĉi-jare spertita en ĉi branĉo estis la fakto, ke 
la Sekretario malkovris, ke unu el la konkursaĵoj estis pli frue publike 
prezentita en alia formo. Kontaktinte la aŭtoron kaj ricevinte de li la 
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konfi rmon, ke tio veras, kune kun senkulpigo tial, ke, pro hasto, li 
preteratentis la BK-regularon, la Sekretario nuligis lian partoprenon, 
konforme al la 2a artikolo, 3a punkto de ĝi.

Branĉo Teatraĵo. La ĉi-jara rikolto (2 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj) 
markas minimumon en la descendema irado de ĉi polemikveka 
branĉo (3-3-3 en 2016; 4-4-4 en 2015). Juĝis Wera Blanke (Germanio), 
Serge Sire (Francio) kaj Giuliano Turone (Italio). Unu el la verkoj 
ricevis la trian premion; la alia, honoran mencion. Blanke precizigas: 
“Laŭ kvanto de proponitaj verkoj la ĉi-jara rikolto estas eĉ pli 
magra ol tiu de la pasintaj 12 jaroj. Sed la kvalita diferenco estas 
konsiderinda”. Kaj rimarkigas la fakton, ke unu el la verkoj havas 
tajp-eraron en la titolo, kio signifas, ke, plej probable, neniu, krom 
la aŭtoro, kontrollegis ĝin. Ni insistas pri la konsilo jam farita ĉi-
rilate al BK-konkursantoj. Alifl anke, ankaŭ ĉi-okaze ne mankis verko 
kun esperantisma intrigo. Ja ĉe ni tiuspecaj produktoj egalvaloras 
naciismajn pledojn ĉe etnaj literaturoj. Pri la tiutipa konkursaĵo, alia 
juĝanto asertas: “teatraĵeto por naivuloj, kosme mistika kaj kulte 
Zaza-ista, pli simila al varb-reklamo por sekto, ol verko por beletra 
konkurso”. Pri la alia konkursaĵo, tiu sama ĵuriano opinias jenon: “La 
priskribita enscenigo postulas komplikan dekoron kaj dispartigon de 
la scen-spaco, kio ŝajnas al mi ne facile realigebla en modesta teatro. 
Tamen, mi opinias tre facile realigebla version per videorimedo”. 
Kiel pli frue dirite, dramaturgo devas ne nur krei literaturan tekston, 
sed koncepti ĝin kiel enscenigeblan spektaklon. La dua parto de la 
aserto proponas solvon en la direkto de ni indikita en niaj ĝeneralaj 
konsideroj. Nian projekton videoregistri premiitajn teatraĵojn ni volas 
serioze kunstudi kun niaj juĝkomisionanoj. Same ni kunstudos la 
enkondukon de teatraj subbranĉoj.

Branĉo Infanlibro. Ankaŭ ĉi-branĉe nur 2 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 
landoj venis. La rikolto estis duone malriĉa ol la pasintjara (4-4-4) kaj 
la antaŭpasintjara (4-3-3). Sed la juĝantoj, Ricardo F. Albert Reina 
(Hispanio), Edmund Grimley Evans (Britio) kaj James Rezende Piton 
(Brazilo), unuanime rigardis unu el ili premiinda. Jen la pravigo de 
unu el la juĝantoj: “facila lingvaĵo, bildoj kun koloroj kiuj plaĉas 
al infanoj, altkvalitaj papero kaj kovrilo, do tute prezentinda kiel 
porinfana “varo”, kian oni havas en nacilingvaj librovendejoj. Al 
mi plaĉas aparte du trajtoj: ĝi rakontas pri io loka, kiun oni ne vaste 
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scias (do Esperanto rolas kiel kultur-portanto), la libro aperis en aliaj 
lingvoj (germana/angla) do la Esperanto-versio samrangas”. Kaj 
jen aliaj plej interesaj aspektoj de la premiita libro emfazitaj de alia 
juĝanto: “La rakonto metas en pozitivan lumon la praktikan aplikon 
de kompato, solidaro kaj amikeco, kaj montras ekzemplon de venko 
super antaŭjuĝoj kaj rekono de pozitiva valoro kaj rekono de aktiva 
alporto de helpo al la socio fare de tiuj, kiuj estas malŝatataj pro 
antaŭjuĝoj. Tiuj diversaj pozitivigoj ŝajnas kongruaj kun la (almenaŭ 
teorie) ĝenerale akceptataj valoroj de homaj rajtoj, tiel bonvenaj por 
tiel multaj viktimoj de la nuntempa mondo kaj ties interhomaj rilatoj, 
tiel ofte submetitaj al propraj, ne ĝeneralaj interesoj”.

Resume. Ni troviĝas antaŭ rikolto vere malriĉa kaj ĝenerale ne tre 
altkvalita, sed tamen ne manka je distieaj fruktoj originalaj, kontentigaj 
kaj interesaj... Unu el ili, en la branĉo poezio, eĉ eksterordinare bona... 
Eble la nombro da premiitaj verkoj pli grandus, se pluraj aŭtoroj 
submetintus siajn elplumaĵojn al kompetentula kontrollego antaŭ ol 
sendi ilin al ni, ĉar kelkaj el ili ne senas je literaturaj valoroj. Bele, 
se tiun rekomendon praktikos niaj futuraj konkursantoj! Kaj bele, 
se venontjare, ricevinte nian alvokon al partopreno en BK en la 
konvenaj datoj kaj medioj, la reago de niaj konkursemuloj eltenos 
komparon kun tiu de ili faritaj en la plej bonaj okazoj. Mi volas aparte 
emfazi la grandan meriton de la Sekretario, Miguel Gutiérrez Adúriz, 
kiu rezolute frontis kaj brile solvis komplikajn organizajn situaciojn 
malgraŭ la malfacilaj momentoj de li spertitaj en lia privata vivo.

Gratulon kaj dankon al li! Sanon kaj E-kulturon al vi ĉiuj!







La libro enhavas la premiitajn tekstojn de Nicolau Dols, Jesper Lykke Jacobsen, 
Lode Van de Velde, Ewa Grochowska, Laure Patas d’Illiers, Carys Goldy, Amir 
Naor, Roberto Lloancy, Javier Alcalde; krome la “Raporton de la Prezidanto” de la 
Belartaj Konkursoj (Miguel Fernández).

“La ĉi-jara rikolto konsiderinde pli malriĉis ol la pasintjara kaj pli 
modestis ol tiu en 2015. Oni ricevis entute 60 verkojn fronte al 78 en 
2016 kaj fronte al 70 en 2015. La kialo (aŭ unu el la kialoj) povus 
kuŝi en la malfrueco de la ĉi-jara alvoko pro la ŝanĝo de la gvida 
skipo. ... Eble la nombro da premiitaj verkoj pli grandus, se pluraj 
aŭtoroj submetintus siajn elplumaĵojn al kompetentula kontrollego 
antaŭ ol sendi ilin al ni, ĉar kelkaj el ili ne senas je literaturaj 
valoroj. ... Mi volas aparte emfazi la grandan meriton de la nova 
Sekretario, Miguel Gutiérrez Adúriz, kiu rezolute frontis kaj brile 
solvis komplikajn organizajn situaciojn.”

Miguel Fernández en sia “Raporto”

Belarta rikolto 2017
 Premiitaj verkoj de la
 Belartaj Konkursoj
de Universala Esperanto-Asocio

w w w. l i b r e j o . c o m

MONDIAL
N o v j o r k o

Eldonita surbaze de interkonsento inter Mondial kaj Universala Esperanto-Asocio.
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