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Redaktore:
La Faraono estas denove æe niaj paøoj, kaj
ni aldonas al niaj literaturamantoj la unuan
tradukon en Esperanton —laý mia kono— de
la majstra rakonto pri
venøemo kaj cinikeco, La barelo de montiljesko , de Edgar
Allan Poe, kiun oni
povas legi en paøo 7a.
François Hounsoundu (Fransýa' hunsundi') rakontas al ni pri la kurso, kiun li gvidas
æe Benino, kio vere estas ekzemplo imitanda
æe ni. Bedaýrinde, ni ne havas lokon por
montri æiujn fotojn, kiujn li sendis al ni, pri sia
aktivado. En Interreto, tamen, oni povas vidi
ilin æiujn je http://www.iespana.es/Esperanto/
marcel/.
La 25-an de januaro kunvenis la tiama
estraro de HALE. Tio, kion okazis tie, vi legos en paøo 15-a, kaj rektan sekvon en paøo
4-a.
Gari-n Mikle-n ne feliæigis mia lasta artikolo
pri SAT, do li precizigas kelkajn difinojn en
paøo 7-a. Mi ne revenos sur tiun aferon, do
la leganto juøu pri la aferoj de mi kaj de li
komentitaj en niaj paøoj.
Dubo estas pseýdonimo de esperantisto, kiu
sendis al mi amuzan priskribon de nia mondo, se malpligrandigita al insularo dekunuinsula, kiu celas vian rideton, je paøo 22-a.
La Enkonduko en muzikon æivice temas pri
fortepiano, la plej grava instrumento muzika
en nia civilizo. Kompreneble estas multe pli
diri pri tiu muzikilo, kaj ni tion faros la venontan
kajeron.
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Mi ankaý deziras prikomenti tion, ke kelkaj
anoj de HALE ne komprenas tute tion, ke oni
povas havi deziron ekzerci sian rajton
liberopinii kaj liberpensi. Liberpenso ne estas tio, kion oni antaýdifinis en koncerna asocio pli-malpli bondeziranta. Liberpenso estas
rajto nerenoncebla, kaj øi agnoskas neniun
nerifuteblan dion, heroon aý pensiston. Æe
ni þajnas, ke kelkaj homoj de la estinto —tro
ofte ankaý de la estanto—, kies elpensa¼oj
estas kutime tiom logikaj kaj altiraj, ke oni
praktike ne rajtas diskuti ilin aý aliajn pensojn
iliajn. Tio estas grava eraro, kiu gvidas nur al
dogmigo, kies kontraýo estis unu el la
batalæevaloj de Lanti, fakte. Mi kritikis SATon, jes, kaj mi faris tion publike, sed ne en
merkatplaco, sed en la asembleo de SAT-o.
Pro tio oni kondamnas min, kaj postulas ke mi
eksoficiøu pri la redakto de æi tiu magazino. Mi
konsideras tiujn nesciaj vortoj, kaj sekve mi
prezentas surdajn orelojn al ili. Sed mi klarigas
tion pli longe en la artikolo sur paøo 5-a, Plendo,
kie mi ankaý pripensas maltoleremo, aý la malarto
ne akcepti tion, kion fremdas al nia penso.
Maltoleremo, en nia tempo, havas multeflankan
vizaøon. Øi produktas ofte entombigon,
enkarcerigon, sed æiam maljustigon kaj
malestimon. Ni konsideru tion, kio okazas nun en
Palestino. Mi ne povis silenti pri tiu afero, kaj pro
tio, ke la kerno de la problemo estas la sama, mi
rilatigas ambaý aferoj. Nun oni juøas Milosevicon æar —oni diras— li provis mortigi albanojn en
Serbio. Tamen, oni ne tiom akre protestas kontraý
Arjel' Þaron' pro tio, ke li provas mortigi
palestinanojn. Diferenco estas, ke albanokosvanoj
povis fuøi al origina lando de sia kulturo, Albanio,
dum palestinanoj ne povas fuøi al alia loko. Se ili
pereas, Palestino pereos. Eble la klarigo pri tio,
ke Usono malhelpas kontraýi fian judan politikon,
kuþas en vorto de Prezidento Johnson rilate al
Prezidanto Noriega, de Panamao: he is a bastard,
but he is our bastard! (Li estas fiulo, sed li estas
nia fiulo!).

Jesuo

Paøo 3

Kajero de aprilo

2002
kotizon celante plivalorigi la
bultenon aý la asocion, kiu ne
estas riæula sed laborista.
Aldone, ni per tio pruvas, ke asocio
povas vivi sen granda enspezoj.

Informoj de la prezidanto
Estimataj samideanoj:
Vivo de asocio estas balotado: jen
vivo. Asocio nedemokrata ne havas liberan balotadon, sed en Hale okazas
malsame al tio. Æi tiu estraro opinias,
ke finas sia
periodo, kaj
pro tio, ke øi
ne tenas povon, sed emon
servi HALEAnojn, mi ilin
alvokas partopreni la proksimiøantan
balotadon. Jen
la tempoj:
1e Prezentado de kandidatoj
DE OKTOBRO de 2002.
2e Balotado

PERKORESPONDA

OKTOBRO ØIS LA

2002.

1ª

ØIS LA

1ª

de la 2ª

DE

DE NOVEMBRO

Altestime kaj bonkore,

Johano

de

3e PREZENTADO kaj ekfunciado de la NOVA
ESTRARO LA 1AN DE DECEMBRO de 2002.
Ni havas la laboron fari nombradon pri
nia asocio, kreskigi øin, igi nian revuon
eæ pli solida, kvankam øi jam estas tia,
æar øin oni vaste kaj abunde legas en
Interreto, malgraý la malgranda nombro da abonantoj al papera versio. Pli
ol okcent legadoj faras øin, laý mia
opinio, flagþipo de la esperanta
laboristaro en Hispanio.
Pri mono, ni havas sufiæe por vivi dum
la venontaj tri jaroj, kaj okazas, ke ni
havas apenaý modestajn enspezojn: sole
la kotizojn al nia surpapera bulteno. Æu
ses eýroj estas tiom multe da mono, æu
la modesteco de tiu kvanto malestimigas
nian magazinon, tio restas netaksate, æar
ni ne intencas artefarite kreskigi la
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Riæigas nin, aliflanke, polemikoj.
Kontraý tio, ke kelkaj kamaradoj
plendas pro tio, ni trovas, ke asocio, kie
ne estas varia¼o opinia, kie polemiko kaj
diskuto estas fremdoj, ja suferas pro tro
religieska trajto. Neniu dogmo regas nin,
do malsamopinio nature venas kaj venos, kaj kontrasto da opinioj lumigas kaj
espereble lumigos nian vojon ankoraý
tre longe. Agi male signifus, ke
HALEanoj sopiras al asocio religia. Por
tio ne staras æi tiu estraro. Se HALEanoj
deziras þanøi tion, ili nepre profitu la
okazon kaj ekstarigu kaj elektu alitipan
estraron.

Kandidatiøo 2002:
La subskribanto sinprezentas al
posteno de Prezidanto de HALE por
la venonta periodo 2002-2006, kun la
sekvanta oficaro:
Prezidanto: __________________
Vicprezidanto: ________________
Sekretario: ___________________
Kasisto: ______________________
Redaktoro de la bulteno:
______________
Rimarko: La kandidatiøo devas esti
æe la Sekretario la 1-an de oktobro
de 2002.
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Plendo
Estas plendo de
Marteno Bustin' Benito, ke mi devas æesi
esti la redaktoro de
Kajeroj el la Sudo, por
esti honesta al mi mem,
pro mia skandala
eksiøo el SAT. Eble
li pravas. Du
kialoj, tamen, malpermesas tion: unue,
ne þajnas, ke estas anstataýanto por
tiu æi posteno. Æu kaþe, ekskamarado
Marteno celas per tiu peto, ke la
bulteno malaperu? Nun HALE vere
faras nenion alian ol la bulteno. Æu li
vere celas, ke HALE malaperu?
La dua kialo estas, ke mia persona
honesteco, kaj ne alia afero, kaýzis
mian liadire skandalan eksiøon de
SAT. Oni limigis serioze esprimliberecon kaj esprimpovon en Nagykaniþa. Ne mi devis forlasi SAT, ekzakte.
Sed pro tio, ke mi ne sentis min
rajtigita postuli, ke oni eksigu
malliberigantulon de la asocio, kaj pro
tio, ke la asembleo verþajne havis
nenion diri fronte al tio, kion øi vidis,
ke okazas, tute ne estis alia vojo al mi
ol elliri asocion, kie oni manipulacias
liberdiron de ano de asocio, kie oni
laýstatute garantios liberesprimon kaj
liberkritikon kaj liberproponon nur
kiam oni honoros tiun statuton.
Ekskamarado Marteno asertas,
ankaý , ke argumento ne estas varo,
kaj sekve, oni ne povas oferti øin. Mi
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nur diros, ke ni, malriæuloj, kiuj ne havas varojn kunhavi kun niaj samideanoj aý, almenaý, kamaradoj, ni, kiuj
ne havas monon aý iun alian aferon,
ni povas, tamen, per rigora kaj disciplina uzado de niaj mensoj, almenaý
ja oferti al niaj kunhavuloj la rezultojn
de nia elpenso, tio estas, argumentojn.
Jen la plej valoraj varoj, kiujn homo
povas oferti homon. Manko da pensado kaj argumento ja produktis sufiæe
da malfeliæo en nia kompatinda mondo. Bedaýrindas, ke ni eæ tie æi legis,
ke kelkaj malsamopiniuloj ne rajtas
publikigi siajn ideojn æi tie. Jen kaýzo
de milito. Nun ni vidas en la nova¼oj,
ke estas maniero vidi vivon malpermesata en hodiaýa Izraelo. Fakte, la
gvidanto de popolo havanta tiun
manieron de mi referencata, estas nun
sieøata en malgranda æambro de
Palestino je la momento, kiam mi
verkas æi tiun artikolon. Ne sole armeo
þtata regata de fanatika dekstrulo
sieøas lin. Ankaý malkomprenemo,
maltoleremo, faþisteco kaj aliaj kompatindaj se ili ne estus eviteblaj trajtoj
estas tie nun. Ni, hispanaj laboristoj,
ne estas judaj, ni ne estas armistoj, ni
ne estas supozinde dekstruloj, ni ne estas sangosoifaj..., sed bedaýrinde, kelkaj
inter ni ankoraý kunhavas kun tiu
sensenca armeo la maltoleremon kaj
eldian rajtiøismon (kiu ajn estu tiuj
dioj), kiuj igas ilin pensi, ke ili ne povas
erari. Ili postulas, verþajne, ke sia
maniero vidi aferojn estas la sola deca,
kaj pro tio, ne indas, ke oni aýskultu
aliajn dira¼ojn ol tiuj, kiujn elfontas la
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mi kunhavas kun la gvidanto de
la palestina popolo.

progresismaj kaj tradicie maldekstraj
ideologioj (vere kvazaý teologio). Ili
eble forgesas, ke dekstro kaj maldekstro estas konceptoj gestitaj de
Karlomagno, kiam li postulis, ke tiuj
korteganoj, kiuj deziris þanøi æion, staru
je lia maldekstro , kaj ke tiuj, kiuj
deziris, ke æio daýrigu tiel, kiel øi estas, staru je lia dekstro. Sekve, tiuj, kiuj
emas þanøi staton pri aferoj ankoraý
estas maldekstruloj, kaj tiuj, kiuj emas
tion, ke aferoj restu same, kiel ili estas,
ja estas dekstruloj. Progreso estas
plibonigi la nunan situacion. Sekve,
tiuj, kiuj postulas, ke oni estu same kiel
antaýe, ja estas desktrulo, eæ se ili militas en laýnome maldekstra partio aý
asocio.

Feliæe por mi, la situacion
fizikan kaj personan ne
kunhavas mi kun li. Ni respektu
lin kaj deziru, ke la blindeco de
izraeloj baldaý finos, same kiel
tiu usona jam elæerpiøis.
Pretigante æi tiun artikolon, mi
venis sur artikolon verkitan de
Yasir' Arafato pri kian
Palestinon li celas, kaj seræante
similan skriba¼on de Ariel
Þaron', mi nur trovis kelkajn
biografiojn liajn, kiuj starigis miajn
harpintojn1.
Sed same kiel la problemo de
Palestino ne estas Arafato, la
problemo de Izraelo kiu ja riskas
malaperon en æi tiu momento, Þaron
ja certigos tion per siaj turpaj movoj

Tiusence, Yasir Arafat' estas maldekstrulo en sia Palestino denaska, kaj la
partio Likud' izraela estas dekstro kaj
noma kaj fakta. Sed en æi tiu latitudo,
en la Sudo de Eýropo, verþajne nomo
kaj fakto maligas unu la alian... Tion
1

http://www.danpal.dk/vidensbase/baggrund/bg-033.htm
kaj http://www.electronicintifada.net/forreference/
keyfigures/sharon.html
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Sennacieca kaj Sennaciisma
Diferencigi inter “sennacieca”
kaj “sennaciisma” ne estas “ebriiøo per
vortoj”, kiel Jesuo skribis en n-ro 53 de
Kajeroj el la Sudo. Øi necesas por
kompreni la rilaton de SAT al la
sennaciismo.
Sennacieco ne estas “kategorio
pri la ideo ne havi nacion”, sed
organizprincipo de SAT, kiu distingiøas
de la internacieco. En sennacieca
organiza¼o, nacioj kaj nacieco ne estas
strukturiga principo – tio estas æio. Difini
organiza¼on sennacieca povas esti
esprimo de distanciøo disde la nacia
fenomeno, sed ne havas jam la kvaliton
de politika tendenco.
Sennaciismo laý la difino de Lanti estas “kultura doktrino, kies æefaj celoj estas: 1) Malapero de æiuj nacioj, rigardataj
kiel sendependaj, suverenaj unuoj; 2)
Mondmastrumado k racia utiligado de
æia energio k materio profite al æiuj
homoj de nia planedo; 3) Unuecigo je
æiuj mezuroj k kalkuliloj; 4) Praktikado
de sennacieca lingvo (Esperanto) kun la
celo, ke øi fariøu la sole uzata
kulturlingvo. La sennaciismo signifas la
venkon de l’ homeco super la nacieco;
Øia realiøo estus la triumfo en la homa
cerbo de la racia tendenco super la
mistike senta.”

kontraýnaciismon, kaj b) pozitivan
orientiøon al iu universalismo. Kelkaj
pli, kelkaj malpli sekvas la ideojn de
Lanti, troveblajn ekz. en la Manifesto de
la Sennaciistoj.
Kiu konas SAT, scias, ke øia
Sennaciisma Frakcio dum jaroj ne
funkciis, sed restariøis en Nagykanizsa.
Kaj øi havas ekzistokialon. Necesas
konstati la disvastiøon de novdekstre
influitaj etnonaciismaj kaj diferencismaj
starpunktoj en la Esperanto-komunumo,
precipe en tiu parto de øi, kiun oni false
nomas la “neýtrala” movado. Tiuj
starpunktoj plej ofte rilatas al la
protektado de etnaj identecoj, etnaj
lingvoj kaj la “pureco” de etnaj lingvoj.
Kiom ajn malmultaj ili estas, la
sennaciistoj de la samnoma SAT-frakcio
estas la sola organizita esperantista grupo, kiu kritike rilatas al tiu tajdo de
naciismo.

Gary Mickle
Venas el antaýa paøo

estas sia vasta jesado al rasisma gvidanto,
kiu, verþajne, celas likvido de palestinanoj.
Eæ Hitlero devis subpremi ribelojn kontraý
siaj sencelaj disponoj. Þaron, malsame,
estas heroo. Profitante la neefikajn
venøadojn de kompatinduloj, kiuj perdis
karulojn pro izraela misilado, li agas
same senkompate kiel Saddam Hussein',
æar li ne montras, ke malbonfarto de sia
Kiel æe æiu “ismo”, ankaý la kompreno popolo alproksimigas lin al prudento kaj
pri sennaciismo evoluis. Laý mia diskuto, kiuj estas patroj aý almenaý
percepto, tiuj, kiuj hodiaý sin nomas amikoj de paco kaj demokratio.
sennaciistoj aý pozitive rilatas al la
Jen mia plendo por toleremo æiuflanka
sennaciismo, komprenas øin kiel
kaj æiuloke.
tendencon, kiu kunigas a) radikalan

HALE
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La barelo de montiljesko
de Edgar Allan Poe
La milon da vundoj, kiujn al mi
jam Fortunato
faris, mi eltenis
plej bone kiel
eble, sed kiam li
kuraøis insulton,
mi ¼uris venøadon.
Vi, kiu tiom bone
konas la naturon de
mia animo, ne supozu, tamen, tion ke
mi vortumigis minacon. Finfine, mi
venøados, tio estis definitive decidate,
sed tiu definitiveco, pri kiu mi estis tute
certa, malebligis la ideon de risko. Mi
ne nur devis puni, sed puni kun imuneco.
Ofendo restas senvenøata, se justigo
atingas la paganton. Same øi estas
senvenøate, se la venøanto ne sukcesas
notigi sin tiel al punato.
Oni devas kompreni, ke nek vorte nek
age mi dubigis Fortunaton pri mia bona
volo. Mi daýre ridetis al li, kiel kutime,
kvankam li ne rimarkis, ke mia rideto
nun þuldiøas al penso pri lia ofero.
Li havis malfortan trajton, tiu
Fortunato, kvankam alirilate li estis
homo respektinda kaj eæ timinda: li
orgojlis pri sia konateco pri vino.
Malmulte da italoj havas la veran
virtisman spiriton. Plejparte ilia
entuziasmo estas adoptita por aløustiøi
al la momento kaj oportuno praktiki
mensogon je britaj kaj aýstraj milionuloj. Pri pentrarto kaj øemarto Fortunato,
same kiel siaj samlandanoj, estis fraýdo,
sed temante pri malnovaj vinoj, li estis
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sincera. Rigarde al tio, mi mem ne
malsamis al li signife: mi estas
kompetenta pri italaj vitaroj kaj mi
aæetas æiam, kiam mi povas.
Estis proksime al sunsubiro, tagon dum
tiu supera frenezo de Karnivalo, kiam
mi trovis mian amikon. Li haltigis min
kun tro da varmeco, æar li jam drinkintis
multe. La homo vestis karnivale, lia
vesta¼o estis tre aløustigita, kun
multekoloraj strioj kaj lian kapon
surmontis konika æapelo kun tintiloj. Mi
estis tiom kontenta trovi lin, ke þajnis,
ke mi neniam æesos premi lian manon.
Mi diris al li, “Mia kara Fortunato!, mi
bonþancas trovi vin. Kiel rimarkeble
bone vi aspektas hodiaý! Sed mi ricevis
barelon da montiljesko1, kaj mi dubas.”
“Kiel?”, diris li, “Montiljesko? Pipo?
Neeble! Kaj meze de Karnivalo?!”
“Mi havas dubojn”, mi respondis, “kaj
mi estis sufiæe stulta pagi la tutan prezon
sen konsulti vin pri la afero. Vi ne estis
trovebla, kaj mi timis perdi favoran
þancon...”
“Montiljesko!”
“Mi dubas”.
“Montiljesko!”
“Kaj mi devas solvi ilin”.
“Montiljesko!”
“Pro tio, ke vi estas okupata, mi iras
trovi Lukesjon. Se iu havas kritikan
1

Montiljesko estas vino blanka seka, origine farite en Montilla,
provinco de Kordovo, Hispanio. Alidirite, Amontillado.
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decidon, estas li. Li diros al mi...”
“Lukesjo ne scipovas diferenci inter
montiljesko kaj þereo”.
“Tamen, ne mankas stultuloj, kiuj
asertas, ke lia gustosento estas sama kiel
tiu via”.
“Nu, ni iru!”
“Kien?”
“Al via kelo”.
“Amiko mia, ne; mi ne postulu sur vian
bonan naturon. Mi konstatas, ke vi havas
okupojn. Lukesjo...”
“Mi ne havas okupon. Venu”.
“Mia amiko, ne. Ne estas la þanco, sed
la malbona malvarmo, kiujn mi vidas,
ke atingas vin. Miaj keloj estas ne sufiæe
malsekaj. Ilin entavoligas salpetro.”
“Ni iru, tamen. Malvarmumo estas
nenio. Montiljesko! Oni perfidis vin. Kaj
pri Lukesjo, li ne scipovas diferencon
inter þereo kaj montiljesko”.
Tiel parolante, Fortunato ekposedis
mian brakon. Surmetante sin per nigra
silka masko kaj æirkaýante min per sia
øisgenua mantelo, mi suferis lian urøon
al mia palaceto.
Ne estis servistoj hejme: ili fuøis gajiøi
honore al la sezono. Mi diris al ili, ke
mi revenos je ekmateno, kaj eksplicite
mi ordonis ilin ne moviøi de la domo.
Tio sufiæis, mi bone sciis, certigi ilian
tujan malaperon de la momento, kiam
mi turnis mian dorson al ili.
Mi prenis el iliaj repoziloj du toræojn,
kaj donante unu al Fortunato, mi
reskpekteme gvidis lin laý diversaj serioj
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da æambroj, kiuj prenis nin al arkaro, kiu
finis en la kelojn. Mi subeniris longan
helikan þtuparon, petante lin atentegi la
paþon dum ke li sekvis min. Longlonge
ni venis al la piedo de la subenirado, kaj
ni staris kune sur la malseka grundo de
la katakomboj de Montrezoroj.
La paþo de mia amiko skuadis, kaj la
tintiloj de lia kapo sonadis dum li paþas.
“La pipo”, diris li.
“Kuþas pli malproksime”, diris mi, “sed
rigardu la blankan arantualon, kiu brilas
el tiuj kavernaj muroj”.
Li turnis al mi, kaj rigardis miajn
okulojn per du orbitoj, kiuj distilis
reýmatismon pro toksiko.
“Salpetro?”, li demandis finfine.
“Salpetro”, mi respondis. “Kiom longe
vi havas tiun malvarmumon?”
“kof, kof, kof, kof, kof, kof, kof, kof,
kof, kof, kof, kof, kof, kof, kof”
Mia kompatinda amiko trovis neeble
respondi dum kelkaj minutoj.
“Estas nenio”, li diris finfine.
“Venu”, mi diris decide, “ni revenos.
Via sano estas valora. Vi estas riæa,
respektata, mirata, amata; vi estas feliæa,
kiel mi iam estis. Vi estas homo
mankinda. Ne gravas al mi. Ni reiros, vi
malsaniøos, kaj mi ne povas respondeci
pri tio. Aldone, estas Lukesjo...”
“Sufiæas!”, diris li; “mia malvarmumo
estas nur nenio; øi ne mortigos min. Mi
ne mortos pro malvarmumo”.
“Vere..., vere”, mi respondis, “kaj certe
mi ne intencis alarmi vin senbezone...
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Sed vi devas uzi æiun taýgan zorgon.
Buþpleno da tiu Medoc defendos nin
kontraý malsekeco”.
Tiun dirante, mi frapsenkoligis botelon,
kiun mi prenis el longa vico de kolegoj
øiaj, kiuj kuþis en botelingaro.
“Drinku!”, mi diris prezentante la
vinon al li.
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denove, kaj æifoje mi kuraøis preni
Frotunato per lia brako, sur la kubuto.
“Salpetro!”, mi diris; “mi vidas, ke øi
kreskas, øi pendas kiel fungoj el keloj.
Ni estas nun sub la riverlito. Gutoj da
humideco enmetas sin inter la ostoj.
Venu, ni reiru antaý øi estas tro malfrue.
Via malvarmo...”
“Estas nenio!”, li diris; “ni daýrigu.
Sed unue, alian buþoplenon da
Medoc”.

Li levis øin al siaj lipoj kun grimaco.
Li paýzis kaj jesis al mi komplice,
dum liaj tintiloj sonis.
“Mi drinkas”, li diris, “je tiuj
enterigitoj, kiuj ripozas æirkaý ni”.
“Kaj mi je via longa vivo”.
Ni denove prenis niajn toræojn kaj
ni daýrigis.
“Æi tiuj keloj”, li diris, estas
vastaj”.
“Montrezoroj”, mi diris, “estis granda,
multenombra familo”.
“Mi forgesas vian blazonon”.
“Granda homa piedo ora en kampo
æielblua; la piedo subpremas rampantan
serpenton, kies þirdentoj najlas en la
kalkanon”.
“Kaj la devizo?”
“Nemo me impune lacessit1”.
“Bone!”, li diris.
La vino ekbrilis en liaj okuloj kaj la
sonoriloj bruetis. Mia propra gajo
varmiøis pro la Medoc. Ni pasis tra
muroj da arigitaj ostoj, kun bareloj kaj
vinmezuriloj miksitaj, en la plej forajn
partojn de la katakomboj. Mi paýzis

Mi malfermis kaj donis al li kruæon
da De Grave. Li malplenigis øin dum
sopiro. Liaj okuloj fulmis per sovaøa
lumo. Li ridis, kaj ¼etis la ujon supren
per gesto, kiun mi ne komprenis.
Mi rigardis lin kun surprizo. Li
refaris la movon, grotestkan movon.
“Æu vi ne komprenas?”, li diris.
“Ne mi”, mi diris.
“Do vi ne estas de la frateco”.
“Kiel?”
“Vi ne estas masono2”.
“Jes, jes”, mi diris, “jes, jes!”.
“Æu vi? Neeble! Æu masono?”
“Masono”, mi respondis.
“Signon”, li diris.
“Jen tio”, mi respondis, prezentante
trulon el sub la faldoj de mia mantelo.
“Vi þercas”, li eksklamis, malantaýenirante kelkajn paþojn. “Sed ni daýrigu
al montiljesko”.
“Estu tiel”, diris mi, remetante la ilon
sub la mantelo, kaj denove ofertante al
li mian brakon. Li apogis sin sur øi peze.
Ni daýrigis nian iron al montiljesko.
Ni trapasis malaltan arkarejon, subeniris,
Sekvas vortoludo pri masonisto (laboristo) kaj framasono
(ano de sekreta societo).

2

Neniu kontraý mi restas senpuna.

1
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daýrigis antaýen, kaj subenirante
denove, ni alvenis en profundan kripton,
kies malpureco aera kaýzis, ke niaj toræoj
lumis, sed ne plu brulis.
Je la alia ekstremo de la kripto aperis
alia malpli spaca. Øiaj muroj estis
limigitaj de homaj restoj, montante øis
la plafono, laý la maniero de la grandaj
katakomboj de Parizo. Tri flankoj de tiu
interna kripto estis ankoraý ornamitaj
tiumaniere. De la kvara muro la ostoj
estis dismetitaj, kaj ili kuþis senorde sur
la planko, formante monteton en unu
loko. En la muro tiel nudigita de ostoj
oni vidis truon ankoraý pli internan, kies
profundo estis metron kaj duonon, larøo
unu metron, kaj alto du metrojn. Þajnis
esti konstruita por neniu kialo speciala,
sed øi estis intervalo natura inter du el
kolosaj apogoj de la tegmento, kaj je øia
dorso estis solida muro de granito.
Vane Fortunato, levante sian toræon
senbrilan, klopodis vidi en la profundon
de la murtruo. Øian finon malforta lumo
ne permesis nin vidi.
“Daýrigu!”, mi diris, “montiljesko estas tie. Pri Lukesjo...”
“Li estas nesciulo”, interrompis mia
amiko, antaýenpaþante turpe, dum ke mi
tuj sekvis je siaj kalkanoj. Post momento li jam atingis la fundon de la truo, kaj
trovis sian progreson haltigita de la roko.
Li staris stulte konfuzita kaj ekkolera.
Momenton poste mi jam katenis lin al
granito. Æe øia surfaco estis du þekloj,
kiuj kuþis duonmetron unu de la alia
horizontale. El unu el ili pendis katenon,
el la alia, seruron. ¬etinte la æenerojn
æirkaý lian talion, estis nur kelkminuta
laboro firmigi øin. Li estis tro konfuzita
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por rezisti. Eligante la þlosilon, mi paþis
malantaýen el la truo.
“Frotu vian manon laý la muro”, mi
diris; “vi ne povas ne senti la salpetron.
Ververe øi estas tre humida. Unufoje pli,
permesu, ke mi petegu al vi reiri. Æu
ne? Sekve, mi decide devas lasi vin. Sed
antaýe, mi dediæu al vi la atentetojn,
kiujn mi povas”.
“La montiljesko!”, elbuþigis mia
amiko, sen veni ankoraý de sia miro.
“Jes”, mi respondis; “la montiljesko”.
Dirante tiujn vortojn, mi okupiøis pri la
monteto de ostoj, pri kiu mi parolis pli
frue. Puþante ilin flanken, mi baldaý
malkovris kelke da þtonoj konstruaj kaj
montento. Per tiuj materialoj kaj la helpo
de mia trulo, mi komencis fortike murigi
la eniron de la niæo.
Mi finis apenaý la unuan vicon de
masonado, kiam mi rimarkis, ke la
entoksigo de Fortunato jam elæerpas
plejparte. La plej fruan signon, kiun mi
havis pri tio, estis malakuta øemkrio, kiu
venis de la profundo de la truo. Øi ja ne
estis krio de drinkulo. Sekvis longa, obstina silento. Mi masonis la duan vicon,
kaj la trian, kaj la kvaran; kaj tiam mi
aýdis furiozajn vibradojn de la kateno.
La bruo daýris kelkajn minutojn, dum
kiuj, por aýskultadi atente øin kun pli
da þato, mi æesis mian laboron, kaj sidis
sur la ostoj. Kiam fine la katenbruo
silentis, mi daýrigis la trulokupon, kaj
finis seninterrompe la kvinan, la sesan
kaj la sepan vicojn. La muro estis nun je
la alto de mia brusto. Mi denove paýzis
kaj tenante la toræon super la masonado,
mi ¼etis kelkajn velkajn fulmojn sur la
figuron internan.
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Sekvo da laýtaj kaj penetrantaj kriegoj,
eksplodante subite en la gorøo de la
katenita formo, þajnis puþegi min
malantaýen perforte. Momente mi
hezitis..., mi tremis. Mi elþeligis mian
glaveton, mi palpis per øi la truon; sed
tuja penso trankviligis min. Mi metis
mian manon sur la solida masona¼o de
la katakomboj, kaj sentis min kontenta.
Mi alproksimiøis al la muro. Mi
respondis al krioj de tiu, kiu klamas. Mi
e¶is (mi helpis), mi preterlaýtis kaj
preterfortis ilin. Mi faris tion, kaj la
klamanto silentis.
Nun estas notktomezo, kaj mia tasko
venis al fino. Mi finintis la okan, la
naýan kaj la dekan vicojn. Mi jam
finintis parton de la dekunua kaj lasta
vico. Mankis nur unu þtono esti metita
en sia loko kaj gluita tie. Mi luktis kun
øia pezo; mi metis øin parte en la loko
al øi destinita. Sed nun venis el la niæo
malakuta rido, kiu starigis mian hararon.
Øin sekvis trista voæo, kiun mi malfacile
rekonis kiel tiun de nobla Fortunato. La
voæo diris:
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je la palaceto, sinjorino Fortunato kaj
la ceteroj? Ni eliru”.
“Jes”, mi diris, “ni iru”.
“PRO AMO AL DIO, MONTREZORO!”
“Jes”, diris mi, “pro amo al Dio!”
Sed reagon al tiuj vortoj mi aýskultadis
vane. Mi malpaciencis. Mi vokis laýte:
“Fortunato!”
Neniu respondo. Mi vokis denove:
“Fortunato!”
Ankoraý ne respondo. Mi enpuþis
toræon tra la restanta truo kaj lasis øin
fali enen. Revenis nur sono de tintiloj.
Mia koro ekmalsaniøis..., pro la
malsekeco de katakomboj. Mi rapidis
fini mian laboron. Mi puþis la lastan
þtonon en øian pozicion; mi gluis øin
tute. Kontraý la nova masonado mi
restarigis la malnovan tranæeton de ostoj.
Dum duono da jarcento neniu mortulo
profanis øin.
In pace requiescat2!

“Ha!, ha!, ha!, he!, he!, he! Tre
bonan þercon, vere. Bonegan
ridindigon. Ni havos
plenplene da rido pri tio en
la palaceto. He!, he!, he!”
“La montiljesko!”, mi diris.
“He!, he!, he!, he!, he!,
he!, Jes, la montiljesko. Sed æu
ne malfruetas? Æu
ili ne
atendas nin
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Eo instruado en Publika bazlernejo
Aguidahoué, Lokossa
Antaý du jaroj mi senpage organizis
feriajn kursojn en la bazlernejo
Aguidahoué por helpi la lernantojn
plialtigi sian studnivelon en la sekvanta
jaro. Pro la intereso de la infanoj kaj
instruistoj al la internacia lingvo, la
Direktoro de la bazlernejo invitis min
pri la enkonduko kaj la instruado de la
lingvo en la tiea lernejo por la tutaj
lernejaj jaroj.
Mi sabate gvidas la kurson de la 15a
øis 18a horo posttagmeze laý la etoso
de la kurso. Ni elektis la sabaton por ne
malpermesi sekvi la normalan programon de la infanoj. Tamen, kvankam mi
ne estas instruisto de la tiea lernejo, mi
volonte vojaøas el Lokossa al Aguidahoué per taksio-motorciklo pri la gvidkurso. Je mia granda surprizo, æiuj
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infanoj volonte respektas la rendevuon
kaj revenas al la kurso. Sed pro la
studnivelo de la infanoj, mi instruas la
kurson per cseh-metodo. Tiuj infanoj
bone kantas, interparolas kaj konas la
nomojn de la diversaj korpoj kaj fruktoj
esperante. Kompare al aliaj bazlernejoj
en Benino, tiuj infanoj þajnus bone agi
pli ol la aliaj infanoj en Esperanto
kvankam la infanoj de Aguidahoué ¼us
faris plenan kursjaron. Por kuraøigi la
infanojn, mi disdonas al ili biksvitojn /
kukojn por pli allogi ilin al la lingvo.
Ili tre libervole lernas la lingvon kaj
ekkorespondas esperante kun la lernejo
«Hendrik Conscience» en Oostende
(Belgio).
Surprize kaj okulfrape, Agnès Geelen
(Belgio) kaj Gabriel Corsetti (Italio)
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vizitis kaj festis kun la infanoj en la
bazlernejo la 1an de januaro 2002. La
venontan marton, tiuj infanoj akceptos
la viziton de Rachel kaj David
(gefranculoj) en la sama bazlernejo
kadre de Esperanto.
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Pliajn detalojn, bonvolu turni vin al:
François HOUNSOUNOU
BP 226 Lokossa-Mono
Rép du Bénin.
eobazlernejo-instruado@caramail.com
hounfranc@yahoo.fr

Pro la Eoinstruado en la sola æi tiea
bazlernejo en Aguidahoué, la kampovilaøanoj multe interesas pri la lingvo
kaj kreis «Agrikulturisto-klubon» en la
vilaøo.
Pli rideta, tiuj kampvilaøanoj forlasas
iomete al iomete la studadon de la
denaska lingvo «kotafon» je la profito
de la internacia lingvo en Aguidahoué.
La interesiøantoj pri la infanoj povus
sendi al ili salutvortojn aý kartvortojn
por kuraøigi ilin en la bazlernejo
Aguidahoué.
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Ordinara Renkontiøo de l'Estraro de HALE

La vendredon, 25-an de januaro de
2002 renkontis la estraro de HALE en
la Parko Malecón de Mursja, kaj traktis
la sekvajn punktojn:

1 Raporto de la Kasisto.-La kasisto, José
María Bernabéu Franco, diras, ke restas 208.46 eýroj (34 685 pesetoj) en nia
konto.
2 Raporto de la Redaktoro de Kajeroj
el la Sudo.- La redaktoro de Kajeroj el
la Sudo diras, ke li ¼us sendis 50
ekzemplerojn de la numero 53-a al anoj
de HALE, tiaj, kia tiu, kiun li montras
en la kunveno. Aliflanke, li diras, ke oni
jam ricevis la viziton de 250 esperantistoj en la elektronika versio de tiu numero, kiu kuþas en http://storm.prohosting. com/jesuo/k53.htm kaj http://
www.iespana.es/Esperanto/k53.htm
dum la lastaj dek tagoj. Rilate al la numero de oktobro de 2001, oni jam vizitis
øin 760 esperantistoj, kio estas rekorda
nombro). Ankaý, li tradukis la tutan numeraron en novan sistemon Unikodon,
kio ebligas, ke oni povas legi la magazinon en korekta Esperanto (supersignita) eæ se la leganta komputilo ne havas
ilin.

4 Eksiøo de la kasisto.- Pro la fifartaj
kaýzoj (laý lia diro), la kasisto ne plu
volas esti en sia posteno. Li decidis
eksiøi de sia posteno kiel kasisto, sed
ne de HALE.
Tial la prezidanto decidis alvoki al
balotado øenerala por anstataýi la nunan
estraron. Oni faros la oficialan
ALVOKON ene de la proksima numero de la Bulteno de HALE2.

4 Komerca propagando. La kamarado
sekretario proponis ekkomenci
kampanjon por kaj kontraý la aperigo
en la bultenon de HALE de
propagandiloj rilate privatajn firmaojn
en Esperanto por akiri monon sufiæan
pro ke nia asocio ekagu favore al
Esperanto kaj la malriæularo, krom la
agado de Kajeroj el la Sudo.
Kaj ne havante pli da aferoj por
pridiskuto, ni foriris je la 10-a horo
vespere de la vendredo, la 25-a de
januaro de 2002.

La sekretario,
José Pina Tuells.

3 La letero de Marteno.- La prezidanto
ricevis leteron de Marteno Bustin' Benito1, per kiu li petis la demision de la
nuna redaktoro de la bulteno pro ties
neaparteno al Sennacia Asocio Tutmonda (SAT). La redaktoro kaj la prezidanto
klarigas sufiæe siajn rifuzajn opiniojn
æirilate kadre de la venonta n-ro de la
bulteno.
Vidu paøo 5-a.

1

HALE

2

Vidu paøon 4-an.
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La Faraono
CAPITRO V
La taæmento de l’ kronprinco proksimiøis al Memfiso kaj dume la suno
kliniøis al la okcidento, kaj de la
sennombraj kanaloj kaj de la malproksima maro leviøis vento, saturita de malvarma malsekeco. La þos e o
revenis al la
fruktodonaj teroj,
sur
la
kampoj
kaj en la arbeta¼oj oni
vidis seninterrompajn
vicojn de laboristoj,
kvankam
sur la dezerton
jam falis ruøa brilo, kaj la montaj suproj
flame brulis.
Subite Ramzes haltis kaj turnis posten
la æevalon. Tuj æirkauis lin la sekvantaro,
alrajdis la altrangaj oficiroj kaj
malrapide, per egalaj paþoj, proksimiøis
la marþantaj reøimentoj.
En la purpuraj radioj de la subiranta
suno la princo similis dion; la soldatoj
rigardis lin kun fiero kaj amo, la æefoj
kun miro.
Li levis la manon, æiuj eksilentis, kaj
li komencis paroli:
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-Eminentaj æefoj, bravaj oficiroj,
obeemaj soldatoj! Hodiaý la dioj konigis
al mi la dolæecon komandi tiajn homojn,
kiel vi. La øojo plenigas mian princan
koron. Kaj æar mia volo estas, ke vi,
æefoj, oficiroj kaj soldatoj, dividu æiam
mian feliæon, mi do destinas: po unu
drahmo por æiu el la soldatoj, kiuj foriris
orienton kaj por æiu el tiuj, kiuj revenas
kun ni de la orienta limo. Krom tio po
unu drahmo al æiu el la grekaj soldatoj,
kiuj hodiaý sub mia komando malfermis
al ni la eliron el la intermonto kaj po
unu drahmo al la soldatoj de tiuj
reøimentoj de Nitager, kiuj volis bari al
ni la vojon...
La soldatoj ekbolis.
-Saluton al vi, nia estro!... Saluton al
vi, heredonto de l’ faraono (li vivu eterne!) - kriis la soldatoj, kaj plej laýte la
Grekoj.
La princo daýrigis:
-Por la oficiroj kaj por lia ekscelenco
Nitager mi destinas kvin talentojn. Fine
por la ministro kaj la generaloj dek
talentojn...
-Mi lasas mian parton por la armeo respondis Herhor.
-Saluton al vi, kronprinco!... saluton al
vi, ministro!... - kriis la oficiroj kaj
soldatoj.
La ruøa disko de la suno jam tuþis la
sablojn de la okcidenta dezerto. Ramzes
adiaýis la soldatojn kaj galope forrajdis
Memfison, kaj lia ekscelenco Herhor,
akompanata de øojaj krioj, sidiøis en la
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portilon kaj ordonis ankaý preterpasi la
marþantajn taæmentojn.
Kiam ili estis sufiæe malproksime kaj
la apartaj voæoj kunfandiøis en unu
grandan
murmuron,
similan al bruo de l’
akvofalo, la ministro
kliniøinte al la skribisto
Pentuer, diris:
-Æu vi memoras æion?
-Jes, via ekscelenco.
-Via memoro estas kiel
la granito, sur kiu ni
skribas la historion, kaj
via saøo kiel Nilo, kiu
superverþas
kaj
fruktigas - diris la ministro.
-Krom tio la dioj
favoris vin per plej granda virto- per prudenta
humileco...
La skribisto silentis.
-Vi do povas pli precize
juøi la agojn kaj la saøon
de la kronprinco, kiu vivu
eterne!
Momenton la ministro ripozis. Ne
estis lia kutimo
paroli tiel
multe.
- Diru do al mi, Pentuer, kaj notu tion:
æu estas konvene, ke la kronprinco antaý
la armeo proklamas sian volon?... Tiel
agi povas nur la faraono, aý perfidulo,
aý... senkonsidera junulo, kiu same
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facile faras maljustajn agojn kaj diras
malpiajn vortojn...
La

suno subiris, kaj post momento ekregis stelplena
nokto. Super la
sennombraj kanaloj
de Malsupra Egipto
komencis densiøi
argenta nebulo, kiun
delikata
vento
alportis øis la
dezerto, refreþigis la
lacajn soldatojn kaj
saturis la kreskajojn,
jam agoniantajn de l’
soifo.

-Aý diru al mi,
Pentuer- daýrigis la
ministro -kaj esploru: kie la kronprinco
trovos 20 talentojn
por plenumi la promeson, kiun li faris
tiel senpripense?
Cetere, kie ajn li trovos la monon, þajnas
al mi kaj kredeble
ankaý al vi danøera
afero, ke la kronprinco faras donacojn al la armeo
øuste en la tago, en
kiu lia sankteco ne
havas monon por
pagi la soldon al la
reøimentoj de Nitager, revenantaj de l’
oriento. Mi ne demandas vin pri via
opinio, æar mi konas gin, kiel vi konas
miajn plej sekretajn pensojn. Mi petas
nur, ke vi ekmemoru, kion vi vidis, por
rakonti tion en la kolegio de l’ pastroj.
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-Æu baldaý øi estos kunvokita? demandis Pentuer.
- Oni ne havas ankoraý kaýzon por tion
fari. Mi provos antaýe kvietigi la
furiozantan boveton per la patra mano
de lia sankteco... Mi tre bedaýras la
junan knabon, æar li havas grandajn
kapablojn kaj energion de la suda vento.
Sed se la uragano, anstataý forblovi la
malamikojn de Egipto, komencos kuþigi
gian tritikon kaj eltiri øiajn palmojn!...
La ministro eksilentis, kaj lia
sekvantaro dronis en la malluma aleo de
arboj, kiu kondukas al Memfiso.
En la sama momento Ramzes atingis
la palacon de l’ faraono.
Æi tiu konstrua¼o staris sur alta¼o ekster
la urbo, en parko. Tie kreskis strangaj
arboj: baobaboj de l’ Sudo, cedroj, pinoj
kaj kverkoj de l’ Nordo. Dank’ al la arto
de l’ øardenistoj ili vivis kelkdekon da
jaroj kaj atingis grandan altecon.
Ombra aleo kondukis de malsupre al
la pordego, kiu havis altecon de trietaøa
domo. De æiu flanko de la pordego staris
potenca konstrua¼o, kvazaý turo, de la
formo de detranæita piramido, kvardek
paþojn larøa, kvin etaøojn alta. Nokte tio
similis du grandegajn tendojn el
sablostono. Æi tiuj strangaj konstrua¼oj
havis en æiu etaøo kvadratajn fenestrojn,
kaj platajn tegmentojn. De la supro de
unu piramido gardistoj observis la teron,
de la alia — de¼oranta pastro rigardis la
stelojn.
Dekstre kaj maldekstre de la turoj,
nomataj pilonoj, sin etendis muroj au pli
guste kelketagaj konstrua¼oj, kun
mallarøaj fenestroj kaj plata tegmento,
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sur kiu pasis gardistoj. Æe ambaý flankoj
de la pordego sidis du statuoj, kies kapoj
atingis la duan etaøon; æe la piedoj de la
monumentoj ankaý paþis gardistoj.
Kiam la princo akompanata de kelke
da kavaliroj proksimiøis al la palaco, la
gardisto, malgraý la mallumo, rekonis
lin. Post momento elkuris el la pilono
kortega oficisto, vestita per blanka jupo,
malhela mantelo kaj peruko, simila per
sia grandeco al kapuæo.
-Æu la palaco jam estas fermita? demandis la princo.
-Vi diris la veron, nobla sinjoro respondis la oficisto. -Lia sankteco
vestas la diojn por la dormo.
- Kaj poste kion li faros?
-Li bonvolos akcepti la militan
ministron, Herhoron.
-Poste?
-Poste lia sankteco iom rigardos en la
granda Salono baleton, kaj poste li banos
sin kaj diros la vesperajn preøojn.
-Oni ne ordonis akcepti min? demandis la kronprinco.
-Morgaý post la milita konsilo.
-Kaj kion faras la reøinoj?
- La unua reøino preøas en la æambro
de sia mortinta filo, kaj via glora patrino
akceptas fenician senditon, kiu alportis
al þi donacojn de la virinoj de Tiro.
-Cu ankaý belajn knabinojn?
-Kelke, oni diras. Æiu portas sur si
multekostajn objektojn por dek talentoj.
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-Kiu vagas tie kun toræoj?- diris la
princo, montrante per la fingro la
malsupron de l’ parko.
-Oni demetas de l’ arbo la fraton de
via ekscelenco; li sidas tie de la tagmezo.
-Kaj li ne volas malsupreniri?
-Nun, li malsupreniros, æar la arlekeno
de la unua reøino venis al li kaj promesis
konduki lin en la drinkejon, kie trinkas
la parasitoj, kiuj malfermas la kadavrojn
de l’ mortintoj.
-Æu vi jam aýdis ion pri la hodiaýaj
manovroj?
-Oni diris en la ministrejo, ke la stabo
estis fortranæita de sia korpuso.
-Kion plu?
La oficisto þanceliøis.
- Diru, kion vi aýdis.
-Ni ankaý audis, ke pro tio via
ekscelenco ordonis doni al iu oficiro
kvincent bastonbatojn, kaj pendigi la
gvidiston.
-Æio estas mensogo!- interrompis
duonvoce unu el la adjutantoj de l’
kronprinco.
-Ankaý la soldatoj diras, ke tio devas
esti mensogo- respondis pli kuraøe la
oficisto.
La kronprinco turnis la æevalon kaj
forrajdis al la malsupra parto de la parko,
kie estis lia palaceto. Øustadire tio estis
unuetaøa kiosko el ligno. Øi havis la
formon de grandega kubo kun du
verandoj, unu supre, la alia malsupre,
kiuj æirkaýis la konstrua¼on apogitaj sur
multenombraj kolonoj. Interne lumis
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toræoj, oni do povis vidi, ke la muroj
konsistas el tabuloj skulptitaj, kiel
puntoj, kaj ke ili estas gardataj kontraý
la vento per multkoloraj kovriloj. La
tegmento de la domo estis plata,
æirkaýita per balustrado; sur la tegmento
estis kelke da tendoj.
Kore salutita de la duonnudaj servistoj,
el kiuj unuj kuris renkonte al li, aliaj sin
jetis antaý li sur Ia vizaøon, la kronprinco eniris en la domon. En la loøejo de la
surtera etaøo li demetis la pulvoplenajn
vestojn, sin banis en stona banujo kaj
¼etis sur sin specon de granda litotuko,
kiun li bukis sub la kolo, kaj sur la zono
æirkaýligis per þnuro. En la dua etaøo li
vespermangis: li manøis tritikan platan
kukon, plenmanon da daktiloj kaj trinkis
pokalon da malforta biero. Poste li suriris
la terason de la domo kaj kusiøinte sur
kanapo kovrita per leona felo, li ordonis
al la servistoj foriri kaj sendi supren
Tutmozison, tuj kiam li venos.
Æirkaý la noktomezo antaý la domo
haltis portilo, el kiu eliris la adjutanto
Tutmozis. Kiam li peze enpaþis sur la
terason oscedante, la princo salte leviøis
de l’ kanapo.
-Jen vi estas?... Kio do?...- ekkriis
Ramzes.
- Vi ankoraý ne dormas?... - respondis
Tutmozis. - Ho dioj, post tiom da tagoj
de laciøo!... Mi pensis, ke mi povos
dormeti almenaý øis la leviøo de l’ suno.
-Kaj Sara?
-Þi estos æi tie postmorgaý, aý vi æe þi
en la bieno trans la rivero.
-Nur postmorgaý!...
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-Nur?... Mi petas vin, Ramzes,
satdormu. Tro multe da nigra sango
kolektiøis en via koro kaj tial via kapo
flamas.
-Kaj þia patro?...
-Li þajnas homo prudenta kaj honesta.
Lia nomo estas Gedeon. Kiam mi diris,
ke vi volas preni lian filinon, li falis teren
kaj komencis elþiri al si la harojn.
Kompreneble mi atendis, øis kvietiøis
la patra doloro, mi iom manøis kaj trinkis
kaj ni komencis trakti la aferon. La
ploranta Gedeon unue ¼uris, ke li preferus
vidi sian filinon kadavro, ol ies konkubino. Tiam mi diris, ke proksime de
Memfiso sur la bordo de Nilo li ricevos
bienon, kiu donas du talentojn da jara
profito kaj ne pagas impostojn. Li
ekindignis. Tiam mi anoncis, ke li povus
ricevi krom tio æiujare unu talenton en
oro kaj en arøento. Li eksopiris kaj diris,
ke lia filino dum tri jaroj lernis en PiBailos. Mi aldonis ankoraý unu talenton.
Nun Gedeon, æiam nekonsolebla, murmuretis, ke li perdas tre bonan oficon de
intendanto æe sinjoro Sezotris. Mi diris,
ke li ne bezonas forlasi æi tiun oficon
kaj mi aldonis dek bovinojn el via
bovinejo. Lia frunto iom sereniøis, kaj
li konfesis al mi tute konfidence, ke sur
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lian fi1inon turnis sian atenton granda
sinjoro, ¦aires, kiu portas ventumilon
super la nomar¶o de Memfis. Mi
promesis tiam aldoni al li junan bovon,
malgrandan oran cenon kaj grandan
braceleton. Tiamaniere Sara kostos al vi
bienon kaj dek talentojn jare, kontante,
kaj dek bovinojn, bovon, oran æenon kaj
braceleton unufoje.
- Kion diris Sara? - demandis la princo.
- Dum la negocado þi promenis inter la
arboj. Kaj kiam ni finis la aferon kaj
trinkis bonan hebrean vinon por sukceso,
þi diris al la patro... Cu vi scias kion? Ke
se li ne estus doninta þin al vi, þi surirus
þtonegon kaj saltus de øia supro. Nun
mi esperas, ke vi dormos trankvile,- konkludis Tutmozis.
-Mi dubas- diris la kronprinco sin apogante
sur la balustradon kaj rigardante la plej
malplenan aleon de l’ parko. -Æu vi scias,
ke ni renkontis sur nia vojo pendigitan
kamparanon?...
-Oh!... tio estas pli malbona ol la skaraboj!
- siblis Tutmozis.
-Li mem pendigis
greno, ke la arþutis lian

sin, pro æameo plen-
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kanalon, kiun li fosis en la dezerto dum dek
jaroj.

-Kiu tio povis esti?... - demandis la emociita princo la adjutanton.

-Li jam dormas profunde. Eble do venis la
tempo ankaý por ni...

-Eble la spirito de tiu æi
kamparano?...

-Maljuste, tre maljuste
oni agis kontraý li, - oni
devas trovi liajn infanojn,
pagi por ilia liberigo kaj
ludoni al ili pecon da tero.
-Sed oni devas fari tion
tute sekrete- interrompis
Tutmozis -æar aliel æiuj
kamparanoj komencos sin
pendigi, kaj al ni, iliaj
sinjoroj, neniu Feniciano
pruntos eæ kupran utenon.
-Ne þercu. Se vi estus
vidinta la vizaøon de la
kamparano, vi ne povus
ekdormi, same kiel mi.
Subite, de malsupre,
inter la arbetoj, eksonis
neforta, sed klara voco:
-Benu vin, Ramzes, la Dio sola kaj æiopova,
kiu ne havas nomon en la homa lingvo, nek
statuojn en la temploj!...
Ambaý junuloj mirigitaj sin klinis trans la
balustradon.
-Kiu vi estas? - ekkriis la princo.
-Mi estas la premegata egipta popolomalrapide kaj kviete respondis la voæo.
Poste æio eksilentis. Neniu movo, neniu
brueto de l’ folioj perfidis la æeeston de homa
esta¼o en æi tiu loko.
Laý la ordono de la princo la servistoj
elkuris kun toræoj, oni ellasis la hundojn kaj
traseræis æiujn arbetajojn, cirkauantajn la
domon de l’ kronprinco. Sed oni trovis
neniun.
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-La spirito?...- ripetis
Tutmozis. -Mi neniam aýdis
parolantajn
spiritojn,
kvankam mi ofte staris garde
æe la temploj kaj tomboj. Mi
supozas, ke tiu, kiu parolis al
ni, estas iu via amiko.
-Kial li kaþus sin?
-Æu tio malutilas al vi?...diris Tutmozis. -Æiu el ni havas
centojn, eble milojn da kaþitaj
malamikoj. Danku do la diojn,
ke vi havas almenaý unu
nevideblan amikon.
-Mi ne ekdormos
h o d i a ý murmuretis la
ekscitita princo.
-Lasu tion... Anstataý kuri sur la teraso,
obeu mian konsilon kaj kuþiøu. Aýskultu, la
dormo estas serioza dio kaj ne konvenas al
li persekuti tiujn, kiuj kuras kiel cervo.
Kontraýe, se vi kuþiøos sur komforta kanapo,
la dormo kiu amas la komforton, sidiøos
apud vi kaj metos sur vin sian grandan
mantelon, kiu kovras al la homoj ne nur la
okulojn, sed ankaý la memoron.
Dirante tion Tutmozis sidiøis la
kronprincon sur la kanapo, poste alportis
apogilon el eburo, kiu havis formon de nova
luno, kaj kusiøinte la filon de l’ faraono, li
metis lian kapon sur la apogilo.
Poste li mallevis la lanajn tukojn de la
tendo, li mem kuþiøis sur la planko, kaj post
kelke da minutoj ili ambaý ekdormis.
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germanino.

Iam estis dek unu insuloj meze de oceano, proksime de kiuj þipo subakviøis.
Post la katastrofo, homoj atingis ne la
saman insulon, kaj je la fino la insularo
havis tiujn popolojn:

-Kvara insulo: la du grekoj amas unu
la alian, kaj la grekino kuiras por ili.

-Unua insulo: du italoj kaj unu italino.

-Sesa insulo: la unuan tagon de la
monato la du bulgaroj rigardis al la
bulgarino kaj subite fornaøis.

-Dua insulo: du francoj kaj unu
francino.
-Tria insulo: du germanoj kaj
germanino.
-Kvara insulo: du grekoj kaj unu
grekino.
-Kvina insulo: du angloj kaj anglino.
-Sesa insulo: du bulgaroj kaj bulgarino.
-Sepa insulo: du usonanoj kaj
usonanino.
-Oka insulo: du irlandanoj kaj
irlandanino.
-Naýa insulo: du japanoj kaj japanino.

-Kvina insulo: la du angloj ankoraý
atendas tion, ke venu iun prezenti ilin al
la anglino.

-Sepa insulo: la du usonanoj konsideras
altiran penson pri memmortigo dum ke
la usonanino parolas pri þi mem, liberigo
de virinoj, la bezono de interna trankvilo,
egaleco, þia lasta fianæo, kaj tiel plu.
Tamen, impoþtoj estas malgrandaj.
-Oka insulo: irlandanoj dividis la
insulon en du partoj, Nordo kaj Sudo,
kie ili malfermis bierejojn. Ili ne
memoras æu ili seksumis kun la
irlandanino post kelke da litroj da biero
kokosa, sed ili estas feliæaj, æar angloj
ne estas proksime.

-Deka insulo: du hispanoj kaj
hispanino.

-Naýa insulo: la du japanoj sendis
fakson al Tokio kaj ankoraý ili atendas
manlibron.

Dek unua insulo: sennaciulo, naskiøinta en Benino.

-Deka insulo: æiu hispano kredas, ke la
hispanino seksumas nur kun li.

Evidente, pasis la tempo, kaj post unu
monato la situacio en la insularo evoluis
jene:

-Dekunua insulo: sennaciulo naøis al
æiu alia insulo turismumi. Li sukcesis
lernigi Esperanton al virinoj cele al
interesaj rilatoj, per la æea metodo. Pro
tio, ke lin komprenis æiuj, oni proponis
nomumi lin estro de la insularo, sed li
fuøis al sia dekunua insulo, kaj askete li
pasis la ceteran parton de sia vivo,
konsiderate modelo pri homa rilato.

-Unua insulo: italo mortigis la alian
italon por havi la italinon sole por si.
-Dua insulo: la du francoj feliæe vivis
kun sia francino en kortuþa menage á
trois (triparta paro).
-Tria insulo: la du germanoj sukcesis
trovi horaron por seksumi vice kun la
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Enkonduko en muzikon
Piano
Fortepiano, aý simple piano, estas
konsiderata la plej gravan muzikilon
en okcidenta kulturo. Mi opinias, ke
muzikilo estas tiom grava, kiel øia
muziko, kaj muziko estas produkto
nur de altkvalita laborado. Mi dubas,
tamen, ke elstaraj muzikistoj limigis
sin al aparta instrumento, sed ili vere
komponis muzikon ne muzikila¼on.
Kial, do, piano øuas tiun favoran rolon
en nia muziko?
Nu, piano estas instrumento, kiu
havas preskaý æiujn sonojn , kiun
or¶estro povas fari. Vere estas, ke
mankas al øi la riæeco pri koloroj
muzikaj, tio, kion muzike oni konas
kiel tembron. Sed veraj muzikistoj,
kiel Beetoveno, Mozarto, kaj similaj,
ja povis imagi la diversajn tembrojn
el pianaj sonoj. Veras, ke orgeno
preøeja havas kaj la sonojn kaj la
tembrojn —aý almenaý ion tre simile
al ili—, sed estas komplikaj teknikaj
malhelpoj pri tio, kio estis farebla en
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la jaroj, kiam la okcidentan muzikon
oni konceptis en la formo, kiel øi venis
al ni. Sekve, piano utilis kiel kabineta
sonorigilo de la majstraj
verkoj de tiuj majstroj,
kiuj poste nepre
sonigis ilin per
or¶estro.

Evidentas la
fakto, ke
estas multa kaj æarma muziko por piano : ni
pensu pri Æopin', Liþt, Beetoveno
mem, Mozarto, kaj longa tiel plu. Tio
estas, miaopinie, eltrova¼o de tiuj
komponistoj. Sed ankoraý mi ne
trovis muzikpecon, kiu ne sonas pli
bone or¶estre ol piane, eæ se oni
konceptis øin origine por piano sola.
Piano ludis, tamen, gravegan parton en
endomigo de muziko de kiam ne ekzistis
fonografo. Franz Liþt, ekzemple, verkis
pianigon de la Kvina Simfonio de
Beethoveno, tiel disvastigante ilin æien,
kie ne povis veni or¶estro.
En æi tiu paøo vi vidas la klasikan
horizontalan (aý vostan) pianon, kaj plej
modernan elektronikan pianon. Tiu æi
ebligas duan mondskalan disvastigadon
de piano.
Ni parolos iomete pri la historio de tiu æi
instrumento la venontan fojon

Jesuo de las Heras
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STATUTO de SAT
PLENUM-KOMITATO
11. Por eviti æian naciecan influon en la gvidado de la Asocio, validas la
elekto de P.K. nur en la okazo, se la enlandaj jesaj voæoj por la kandidatoj
en iu lando ne superas 1/3 de la tuta baltintaro. Aliokaze validu elekto
de aliaj kandidatoj kiuj ricevis pli ol trionon da voæoj el la tuta
balotintaro, sed tiuj estas dividitaj en pli normalaj maniero laý landoj.
Kiam estas kandidatoj en pli ol du diversaj urboj, tiam validu la elekto
de tiu(j), kiu(k) ricevis la absolutan plimulton. Aliokaze refoja baloto
estu aranøata inter tiuj du kandidataj urboj.
12. En okazo de eksiøo(j) de P.K.-ano(j), la membraro en la urbo de l'
sidejo elektas antataýantojn. Se eksiøis samtempe pli ol la 1/2 de la
tuta P.K., tiam øi organizas novelekton laý paragrafo 11. En okazo de
eksigo de la tuta P.K. pro kontraýstatuta agado, la K.K. anstataýas
provizore la P.K.-on ku la tasko kiel eble plej baldaý okazigi
referendumon por elekti novan P.K.
13. Rajtas esti membro de la Plenum-Komitato nur membro havanta 3
sinsekvajn jarojn da aktiva membreco kaj skribe promesinta firme kaj
aktive defendi en Pciuj cirkonstancoj la celojn, principojn kaj interesojn
de la Asocio.
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