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Laæi fiere fotiøas kune
kun korusanoj je UK de
Vilno 2005.

Jam pasis alia jaro, kaj la Internacia Koruso
plenumis sian fidelan rendevuon kun la
koncerna UK. Ni diru, ke la nuna Korusestro,
S-ro Laæezar Kraþtev faris egan forton klopodi
sonorigi nin plej eble kiel bele, sed kondiæoj
ne multe helpis. Inter tiuj kondiæoj mi starigas
tiujn ekonomiajn: certe UEA ne apogis nin per
senpagan fotokopiojn, sed eble la problemo
estas ne vere pri UEA, sed pri la procedo: veras, ke ekzistas asocio de UEAanoj, kiuj
interesiøas pri muziko, kaj laý mi koncernas
al tiu asocio, la Muzika Esperanto-Ligo, la
provizorado de materialaj rimedoj por ke la
koruso povu dece agi en niaj kongresoj. Mi
ankoraý ne sukcesis legi la statuton de nia
asocio —tamen, se mi atingas ilin, mi certe
publikigos ilin æi tie— sed ne eskapas al mia
kompreno tio, ke øi estas baza celo de nia
asocio. Baze, la anoj de nia asocio, MEL, estas ni æiuj, kiuj en Universala Kongreso ne
povas ne partopreni nian komunan kantadon,
montrante per tio la veran sintenon de øisostaj
esperantistoj. Ankaý estas tiuj, kiuj ne
partoprenas nian IK-on pro tio, ke ili ne povas
æeesti la kongreson universalan pro tio, ke
mankas al ili la mono aý la sano veni. Al tiuj
ankoraý estas la ebleco aliøi nian asocion,

kaj per iliaj kotizoj ili daýre povas esti kun ni
en nia kongreso, æar danke al la mono, kiun
ili pagas malavare, nia asocio povas provizi
al la korusanoj per la koncernaj muzikaj
notopaperoj. Dankon al ili.
Tamen, estas vere problemo tempa al niaj
korusanoj: kiel prepari en nur kelkaj tagoj
programon imponan, kun æirkaý dek kantoj?
Vere la fondinta majstro, S-ro Dimitar Terziev,
vere atingis tion, kaj li miraklis, mi memoras,
en Universalaj Kongresoj, kiujn mi
partoprenis, kiel tiuj de Montpeljero ‘98 aý
Kroatio ‘01, kaj ankaý la nova estro, disciplo
de S-ro Terziev, nia Laæi, en Vilno ‘05. Sed
tio malhelpis niajn korusanojn partopreni en
aliaj aranøoj interesaj de nia UK. Kie trovi
solvon? En erao de interreto, la solvo estas
evidenta: oni kreu TTTejon, kie ni pendos la
koncernajn partiæelojn sufiæe antaýe, kaj ni
pristudu ilin æe ni per niaj personaj rimedoj.
Poste, ni venu al UK kun nia hejmtasko jam
pretigita.
Tiu æi ligilo kunigu nin æiujn por nia kanto!
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kiu faru tiun æi taskon, mi estos plej dankema,
æar mi jam redaktas du aliajn magazinojn
esperantajn, Kajeroj el la Sudo kaj Ateismo.
Dum oni ne trovas alian solvon, mi povas
redakti æi tiun flugfolion, pro tio, ke estu iel
rilato inter nia asocianoj. Mi konsilas, ke oni
tuj pagu la kotizon de MEL per nia UEAa konto,
kaj tiel ni postulu, ke la asocio denove
ekfuncios.

Esperante, ke mi trovos e¶on en bonvolo de
La antaýa manæeto havas vakantajn antaýaj MELanoj, mi elkore salutas vin æiujn,
postenojn. Nun estas nur certe, ke estas
Jesuo de las Heras
Prezidanto de Muziko Ligo de Esperanto, æar
laý li, David Gaines estis elektata Prezidanto
de nia asocio en kunveno en Tampereo. Mi
memoras, ke tion oni ne sciis en la kongreso
de Kroatio, je 2001, kie Dimitar Terziev rolis
kvazaý Prezidanto. Tiukongrese, en kunveno
de MEL, li agnoskis la interretan paøon pri
MEL, kiun mi mem faris, kaj li asertis, ke mi
devus esti vicprezidanto de MEL. Oni, tamen
ne voædonis pri tio, kaj mi sekve ne konsideras
min tia, eæ se mi dankas tiun sopiron de nia
estinta majstro.
Estas praktike, ke ni defendu la rajton de Sro Gaines, kaj petu lin, ke li de nun agu kiel
Prezidanto de nia asocio, kaj diru al ni pri
liaj inciatoj pri øi. Se ne fizike, ni povas
kunveni virtuale, kaj solvi la nunan stagnan
estaton de nia asocio. Unue, ni trovu la
ceterajn postenulojn de nia asocio, æar øi
devas vigli kaj ekekzisti denove. Due, ni faru
programon pri agado de nia asocio. Trie, ni
plenumu øin. Ne povas okazi denove, ke en
Universala Kongreso, ne estas kunveno de
MEL. Ne povas okazi, ke la Koruso Internacia
funkciu per si mem. Ne povas okazi, ke de
kongreso al kongreso MELanoj kaj korusanoj
rilatu neniel inter si.
Kiel efektivigi tion? Jen la programo
bezonata de la nuna estraro de MEL. Þajnas,
ke la estraro nuna de nia asocio konsistas el
Prezidanto, kiun oni elektis antaý longe, kaj
redaktoro de æi tiu bulteno, kiun neniu elektis
øis nun. Pro tio mia rolo nuna estas tute
provizora kaj sinpropona. Se estas alia homo,
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Hotelo Reval estis la æefa kongresejo en Vilno 2005
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Laæer gvidas nian
kanton

Kuba ¦uljan’ estis vera muzika animo de nia
kongreso. Li muzikis surkoridore dum la tuta
kongreso, kaj je nia koncerto, tiu de la
Internacia Koruso, ni paýzis tiel ke li povu kanti
tri kantojn —kun biso— por regali nin æiujn,
æar la organizado de la UK ne antaývidis
tempon por koncerto aparta por li.
Mi proponas, ke en la estonto MEL mem
zorgu pri tiuj artistoj, kiuj aperas individue
en la kongreso, kaj adoptu ni ilin, æar en nia
etoso esperanta ne multas la klopodo
artismomuzika. Mi ne proponas, ke oni gvidu,
sed tion, ke ni apogu tiujn samideanojn, por
kiuj arto estas natura emo, sed ne trovas
sufiæe da e¶o æe la Kongreso mem pro tio, ke
la LKK devas zorgi pri tiom multe da aferoj.
Simila kazo al tiu de Julián, sed malpli
rimarkata, estis tiu de juna japanino, kiu
surstrate regalis nin per sia ludado de tipe
japana gitaro, ekster la kongresejo, kaj kiun
ni vidas dekstre en æi tiu paøo, kune kun la
pozitivan etoson, kiun þi kaj þiaj kunantoj
kreis.

