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tutpaĝa (1 9x25cm)
4-a kovrilo R$
900,00 (kolora)
2-a kaj 3-a kovriloj
R$ 600,00
(nigra-blanka)

1 /2 duonpaĝa
(9x24cm)
R$ 450,00 (kolora)
R$ 300,00 (nigra-
blanka)

1 /3 trionpaĝa
horizontale
(8x1 8cm) R$ 300,00
(kolora)
R$ 200,00 (nigra-
blanka)

1 /3 trionpaĝa
vertikale
(8x1 8cm) R$ 300,00
(kolora)
R$ 200,00 (nigra-
blanka)

1 /6 sesonpaĝa (7,8x8cm)
R$ 1 50,00 (kolora)
R$ 1 00,00 (nigra-
blanka)

Revukunlaboraĵoj : La ĉefredaktisto rigardas gravaj la kunlaboraĵojn senditajn de legantoj. Tamen, pro hommanko, spac-

l imigoj en la revuo, kaj kromaj l imigoj, l i rezervas al si la rajton: 1 -e: ne sciigi la ricevon; 2-e: ne redoni la sendaĵojn; 3-e: ne

garantii la publ ikigon; 4-e: mallongigi tekstojn tiam, kiam necese; 5-e: i l in reviziigi laŭ ortografio, gramatiko kaj fakvortoj. Kiel

gramatikan konsultfonton ni rekomendas la verkon Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, de Berti lo Wennergren. La signifon

de ĉiuj vortoj netroveblaj en Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (2005) oni aparte klarigu per piednotoj aŭ glosaro.

Anonctarifo: Tabelo pri prezoj de anoncoj en Brazila Esperantisto, laŭ paĝonoj.

Komercaj markoj reproduktitaj celas nur ilustri kaj apartenas al la posedantoj.
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Kovrilo: UEA-kampanjo pri justa

komunikado per Esperanto
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Eĉ interne de la esperantistaj grupoj oni ofte ne kuraĝas paroli Esperante, oni bal-
butas, oni preferas paroli en sia nacia lingvo, kaj proporcie al la nekuraĝeco de la
parolado aperas ankaŭ nekuraĝeco de propagando, ĉar la esperantistoj-balbut-
antoj malgraŭvole ne povas liberigi sin de la timo, ke eble tamen Esperanto estas
afero pli teoria, ol praktika.

L. L. Zamenhof(1910)
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Enkonduko
Estimataj Gelegantoj:

Pro invito de la nova BEL-estraro, jen mi denove
ĉefredaktas la revuon Brazila Esperantisto. Vi ri-
markos, ke kelkaj grafikaj ŝanĝoj estas faritaj, cele
al pli plaĉa aspekto kaj samtempe pli efika uzo de
la paperspaco. La literoj de la ĉefaj tekstopartoj mal-
grandiĝis, la tiparo ŝanĝiĝis, la tekstospaco plivast-
iĝis, kaj la tekstokadroj estas nun dividitaj en po
du kolumnoj; ĉio estas kalkulita por faciligi la leg-
adon. Aldone, mi penis sisteme enmeti bonkvalit-
ajn fotojn kaj desegnaĵojn.
Sur la unuaj kvar paĝoj vi trovos la Financan

Raporton pri la jaro 2012. Ni invitas vin legi ĝin
atente, pro du kialoj. Unue, ĝi prezentas gravan
oportunon por ke ĉiu unuopa membro kontrolu la
financan staton de BEL. Due, se iu BEL-ano volas
kontesti la raporton, li devos tion fari maksimume
30 tagojn post ĝia publikigo en nia revuo; alie ĝi
aŭtomate aprobiĝos.
Sekvas la raporton artikolo verkita de la ĵus eks-

iĝinta estraro, kies enhavo estas resumo pri ĝiaj ag-
oj kaj atingoj, same kiel pri la problemoj alfrontitaj
dum la periodo 2010-2012.
Ni rezervis du paĝojn por artikolo skribita de

Ana Lobo de Carvalho, kiu raportas novaĵojn pri
la junulara movado en Brazilo. Ni penis doni al ĝi
nerutinan grafikan aspekton, alivorte pli gajan kaj
junulecan.
Paulo Nascentes verkis interesan artikolon en la

portugala pri mondcivitaneco, kiun komplezeme
esperantigis Adonis Saliba. Vi trovos en la teksto
interesan diskuton pri lingvaj baroj kaj plurkul-

tureco. La “muntludila” karaktero de Esperanto
kontribuas al ĝia facileco kaj fleksebleco, kaj tiel
nerekte al dissemado de transnacia kulturo. Pri-
meditinda artikolo!
Sekve vi atingos la beletran sekcion de nia revuo.

La unuan parton okupas konata rakonto de la
brazila verkisto Monteiro Lobato, nomata La lum-
turistoj, tradukita de Francisco S. Wechsler. Kvan-
kam Lobato famiĝis precipe pro siaj porinfanaj
libroj, vi facile konstatos, kiel talente li skribis ra-
kontojn ankaŭ por plenkreskuloj. Vi probable be-
zonos konsulti jen kaj jen vortaron, ĉar en ĉi tiu
verko abundas ŝipistaj fakvortoj.
La duan parton de la beletra sekcio okupas ses

poemoj verkitaj de Salgado Maranhão, nuntempa
aŭtoro, kaj tradukitaj de Fernando Pita. Rimark-
indas la vivhistorio de la poeto, kiu estis terlabor-
isto kaj lernis legi kaj skribi estante jam dekkvin-
jara. Li poste akiris universitatan diplomon pri ko-
munikado. Salgado Maranhão subtile ellaboras
siajn poemojn kaj ofte uzas vortludojn kaj alite-
raciojn. La traduklaboro certe postulis multan
ŝvitadon!
Sur la fina paĝo vi trovos amuzan sekcion, kiu ĉi-

numere enhavas kvar kaprompajn sudokojn. Mi
antaŭvidas, ke vi pasigos multajn horojn solvante
ilin. Sendube vi fariĝos pli inteligenta pro la ek-
zercado… aŭ eble pli persistema.
Ni invitas vin kontribui al Brazila Esperantisto

per artikoloj, beletraĵoj, novaĵoj, ilustraĵoj k.t.p.
Memoru, ke la revuo dependas ankaŭ de vi!
La ĉefredaktisto
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Financa raporto de BEL

B E L - f i n a n c oj

Ĉi-sekve ni prezentas la financan raporton de BEL pri la jaro 2012, aprobitan de la Kontrola
Komitato kaj de la Federacia Konsilantaro. Pro leĝaj postuloj, la teksto estas publikigita en la
oficiala lingvo de Brazilo, nome la portugala. [N.R.]



B
r
a
z
i
l
a

E
s
p
e
r
a
n
t
i
s
t
o

3

N
r
o

3
3
4

A
p
r

2
0
1
3

B E L - f i n a n c o j



B
r
a
z
i
l
a

E
s
p
e
r
a
n
t
i
s
t
o

4

N
r
o

3
3
4

A
p
r

2
0
1
3

B E L - f i n a n c o j



B
r
a
z
i
l
a

E
s
p
e
r
a
n
t
i
s
t
o

5

N
r
o

3
3
4

A
p
r

2
0
1
3

B E L - f i n a n c o j



B
r
a
z
i
l
a

E
s
p
e
r
a
n
t
i
s
t
o

6

N
r
o

3
3
4

A
p
r

2
0
1
3

B E L - e s t r a r o

Penado kaj rezulto
BEL-estraro (2010–2013)

Okaze de la 45-a Brazila Kongreso de Esperanto,
en la urbo Kampo-Granda, Matogroso, en 2010,
elektiĝis la estraro de BEL por la oficperiodo
2010–2013, jene: Lício de Almeida Castro, prezid-
anto; Eurípedes Alves Barbosa, vicprezidanto; Su-
fia Alves de Lima, unua sekretario; Devanízio
Apolinário dos Santos, dua sekretario; Carlos Al-
fredo Aragón Guerrero, tria sekretario; João Os-
valdo Pestana, financa direktoro; Darci Sardinha,
kasisto. Kontrola Komitato: Aymoré Vaz Pinto, José
Carlos Dorini Ramos kaj Adolpho Miranda Silva.
Dum tiu oficperiodo ne mankis apogo de la

BEL-anoj. Oni scias, ke inter la fortoj de la Esper-
anto-movado elstaras la granda lojaleco de nia
membraro.

Kongresa monato

Kiel la unuan paŝon, la estraro entreprenis enket-
on por elekti la pli favoran kongresan monaton,
laŭ decido de la Ĝenerala Asembleo, en Kampo-
Granda. Ĉu Julio? Ĉu Januaro? Plejparto de la
voĉdonantoj elektis la monaton januaro. Pro tio,
la BKE-2012 okazis unuafoje en Januaro, en la
urbo Tagvatingo, Federacia Distrikto.

Brazila Esperantisto

La estraro kunsidis unufoje ĉiumonate en la sidejo
de BEL por pritrakti administrajn, organizajn kaj
financajn aferojn. Inter la temoj, kiuj priokupis la
estraron, oni devas mencii la decidon modernigi
la komputilan sistemon de la oficejo. Du novaj
komputiloj estis aĉetitaj. La eldonado de la revuo
Brazila Esperantisto kaj la organizado de niaj kon-
gresoj ricevis seriozan atenton. La revuo aperis
kvarfoje jare, kaj la kongresoj okazis seninterrompe
en São Paulo, Taguatinga kaj Baradogarco. BEL
ankaŭ aperigis 30 mil faldfoliojn kaj 3000 afiŝojn,
por plibone disvastigi nian karan lingvon.

Eldonado

Post kelkaj jaroj, Brazila Esperanto-Ligo denove
okupis sin pri eldonado de libroj. Ĝi publikigis tri
verkojn: La Vidvineto, Neforgeseblaj skribaĵoj de Is-

mael Gomes Braga kaj Ni lernu kun Porto Carreiro
Neto.

Oficejo

La estraro okupis sin ankaŭ pri la plibonigo de la
aspekto kaj sekureco de nia oficejo. La ĉambroj
ricevis novajn kurtenojn. Por eviti brulegon, la
elektra instalaĵo estis riparita. Krome, la klimatiz-
iloj estis riparitaj kaj unu nova estis aĉetita. Unu
ĉambro, kiu estis provizejo, fariĝis speciala kabi-
neto por la prezidanto de BEL. Antaŭe, la prezid-
anto ne havis taŭgan lokon por labori kaj akcepti
vizitantojn.

Libroservo

En la Libroservo, Francisco Mattos, nova res-
pondeculo, kreis virtualan butikon (BEL-Butiko)
kaj provis rektan reklamadon kaj regulajn ofertojn
de rabatitaj varoj. La stoko kaj vendado pligrand-
iĝis.

Dokumentoj

Rimarkinda ago de la estraro estis la pretigo de du
gravaj dokumentoj: la interna regularo de BEL kaj
la regularo de la Eduka Komisiono, kiuj estis
aprobitaj de la Ĝenerala Asembleo, en Tagvatingo,
okaze de la 47-a BKE.

Politika agado

D-ro Lício de Almeida Castro, la prezidanto de
BEL, ofte kontaktis kun brazilaj parlamentanoj
cele al la pritrakto de la leĝprojekto (n-ro 6162) de
senatano Cristovam Buarque, kiu enkondukas la
lernadon de Esperanto en mezgradajn lernejojn.

Proceso kontraŭ BEL

Malkontentigan problemon spertis la estraro, ki-
am oficisto de BEL proceduris kontraŭ nia orga-
nizaĵo. Kvankam li estis volontulo dum kelka
tempo, li postulis multe da mono (pli ol 200 mil
realojn), surbaze de tio, ke li laboradis kiel dung-
ito. Sed la juĝistoj, en la tri instancoj, rifuzis la pos-
tulon de la oficisto. Ili deklaris la Ligon senkulpa.
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B E L - e s t r a r o

Volontuloj

En la Esperanto-organizaĵoj devas troviĝi per-
sonoj, kiuj, pro siaj profunda konvinko kaj sin-
donemo, estas kapablaj kaj laboremaj. En la sidejo
de BEL, ekzemple, volontulas jam de pluraj jaroj
du eminentaj esperantistoj, kiuj plenumas mult-
nombrajn taskojn, nome José Carlos Dorini Ra-
mos kaj Aymoré Vaz Pinto. Dum la periodo
2010–2013 ili multe helpis la estraron. Oni ne
devas forgesi la efikan laboradon de Néia Lúcia
Souza, la respondeculino pri la Biblioteko Carlos
Domingues. Ŝi kaj Neima Adorno, kun la helpo de
aliaj esperantistinoj, aktivas senlace tago post tago,
plibonigante nian riĉan bibliotekon.

Financa situacio

Aliflanke, la estraro klopodis plibonigi la financan
situacion de nia Ligo, kun la apogo de kompren-
emaj esperantistoj, kiuj donacis po 100 realoj ĉiu-
monate. Okazis sendube videblaj rezultoj, kio
siavice helpis al ekvilibrigo de la enspezoj kaj
elspezoj de BEL.

Konkludo

Oni povus mencii ankoraŭ aron da aliaj agoj de la
estraro, sed ĉi tiu artikolo devas esti konciza. Ta-
men, ekster ĉiuj duboj, oni povas karakterizi kiel
pozitivan la aktivecon de BEL inter 2010 kaj 2013.

La franca Esperanto-kastelo Greziljono prezentas sian someran programon

Laŭtema somera programo

Restadu unu tagnokton, ĝuu 7 tagojn aŭ feriu dum ĝis 5 semajnoj !

06–13 Jul : Turisma semajno kun tuttagaj ekskursoj al reĝaj kasteloj ĉe rivero
Luaro

13–20 Jul : Art-amatora semajno por ŝatantoj de teatro, dancado, kantado,
muziko kaj grafika arto

20–27 Jul : Alternativa MOJOSejo, semajno pri alternativaj temoj kaj por junuloj
kun Ŝtonĉjo kaj Libnjo

27 Jul – 03 Aŭg: Renkonto de Esperanto-Famil ioj, 35-a REF

03–10 Aŭg: Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj, famil ioj eĉ kun
beboj kaj geavoj

10–17 Aŭg: Teatra aktora Semajno, aktora kurso kun Saŝa Pil ipoviĉ, surscenigo
de farso kun Georgo Handzl ik

Informoj rete en : gresillon. org/somero

Adreso:Maison Culturel le de l ’Espéranto, Château de Grésil lon, St. Martin d’Arcé,
491 50 BAUGÉ-EN-ANJOU, France

Telefono: +33-2.41 .89.1 0.34, retadreso: kastelo@gresillon. org , retejo:
www. gresillon. org
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Nova sekcio de BEJO

Brazila Esperanta Junulara Organizo (BEJO) an-
taŭ ol diri la unuajn vortojn por komenci ĉi tiun
plej novan kaj freŝan sekcion, volas ege danki al la
redaktoro de la revuo Brazila Esperantisto, kiu
ĝentile kaj rapide (re)malfermis ĉi tiun spacon por
ni! Ni opinias, ke tio estas tre valora kaj grava!
Unue pro historiaj kialoj, ĉar en pasinteco ni havis
ĉi tiun saman spacon, kaj tiu kunlaboro ege mir-
inde funkciis tiam! Kaj due tial, ke ni povos tre fa-
cile alveni al la hejmo de multaj esperantistoj kaj
diskonigi la nuntempajn novaĵojn, kaj por ĉi tiu
eldono ni havas plurajn novaĵojn por vi!

IJK 201 4 en Brazilo!

Tiu ĉi estas unu el la plej
bonaj novaĵoj lasta-
tempe! Antaŭ kelkaj mo-
natoj, ni eksciis, ke nia
propono por okazigi
IJK-on (Internacian
Junularan Kongreson) en Brazilo estis akceptita!
Tio estas ege valora por la Brazila movado, ĉar jam
antaŭ multe da tempo IJK okazis en Brazilo, kaj ne
tre ofte tia renkontiĝo okazas en Sudameriko! Ni
tre ĝojas, ĉar tio montras, ke la Brazila movado
sufiĉe fortas! Jam tre aktiva kaj altkvalita teamo
pripensas la kongreson, por ĝi ke estu tre agrabla,
fruktodona kaj internacia por ĉiu partoprenanto!

BEJO-Ataŝeo

Dum la Brazila
Kongreso de Es-
peranto en Janu-
aro de 2013, kiu
okazis en Bara-
dogarco (Mato-
groso), venkis la
BEJO-konkurson
Matheus Perei-
ra, kiu fariĝis la

nova BEJO-Ataŝeo. Ni volas gratuli al li pro tiel
bela verko kaj prezento! Ĉiun jaron, BEJO lanĉas
temon por la konkurso, pri kiu la partoprenanto
devas verki artikolon en Esperanto kaj prezenti ĝin.
Por ĉi tiu jaro, la temo estis Esperanto kaj Daŭ-
ripova Evoluo. La venkinto estos subvenciata de
BEJO por vojaĝi tra Eŭropo kaj prelegi en pluraj
urboj. Tiu estis la tria fojo, ke BEJO okazigas la
konkurson, kaj ĝi tre sukcesis! Restu atenta pri la
venonta fojo, kiam la konkurso malfermiĝos, kaj
tiam partoprenu!

Partoprenu IJK-on

Jen estas la nomo de konkurso
farita de TEJO (Tutmonda Esper-
antista Junulara Organizo). Pere de
tiu konkurso, la venkintoj estas
subvenciataj de TEJO por iri al la In-
ternacia Junulara Kongreso kaj repage labori por
TEJO per diversaj eblaj manieroj dum la renkont-
iĝo. La venkintoj ofte profitas la vojaĝon por parto-
preni aliajn esperantajn renkontiĝojn ĉe ĉirkaŭaĵoj
de la tiama IJK. Ĉi-jare la kongreso okazos en Is-
raelo, kaj inter la venkintoj troviĝas brazilano
Allan Argolo el Rio. Ni multe ĝojas, ke li repre-
zentos Brazilon dum la IJK. La ceteraj venkintoj

estas Anna Maria Koniecpolska-Bień
(Pollando), Dorota Rodzianko

(Pollando), Ivan Camilo Quin-
tero Santacruz (Kolom-
bio), Veronika Poór
(Hungario) kaj Sza-
bolcs Szilva (Hungar-

io)! Ni gratulas al ĉiuj kaj deziras bonan vojaĝon!

21 de februaro: Tago de la Gepatra Lingvo!

Je la 21a de Februaro de 2013, ni lanĉis kampanj-
on, kiu temis pri traduko de iu ajn teksto en de-
naska lingvo al Esperanto kaj disvastigo tra la reto
pere de Vizaĝlibro, Guglo+ aŭ Pepilo! Estis mir-
inde vidi, ke pluraj faris la tradukon, eĉ de pli ol
unu teksto, kaj foje eĉ sendis ĝin al ni! Tiam ankaŭ

J u n u l a r o

BEJO-novaĵoj
Anna Lobo de Carvalho

Matheus Pereira

Hu
ra!

Gra
tul

ojn
!
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J u n u l a r o

Intern
acia Junula

ra

Kong
reso,

Hanojo
, 201

2

Junuloj el pluraj landoj…
kaj eĉ unu eksterterano!

aperis alvoko por la kampanjo ĉe la Esperanta Reta
Radio Muzaiko! Pro ĝia sukceso, ni tre ĝojas, kaj
diskonigas ĉi tie tiun agadon!

Stelaro

En Eŭropo, du esperantistoj — Rogier Huurman
(Roĉjo) kaj Alexandre Raymond (Alekĉjo) —
kreis neinflacian esperantan monunuon, kiu
nomiĝas Stelo, omaĝe al pasintaj Steloj de la 1950-
aj jaroj! Ĝia lanĉo tra Eŭropo estis tre bone ak-
ceptita, kaj oni bone apogas la ideon! La uzado de
la stelaro nuntempe okazas ĉe diversaj esperantaj
renkontiĝoj tra la tuta mondo! La steloj nun estas
en Brazilo! Kaj eblas mendi ilin ĉe:
http: //alesk. eu/stelaro/mendo/brazilo/ aŭ
rekte ĉe la kongresoj, en kiuj Stelaro ĉeestos.

Krome, se vi interesiĝas pri Stelaro kaj deziras
ricevi pli da informoj, vi povas kontakti:
stelaro. esperanto@gmail. com aŭ iri al:
http: //alesk.eu/stelaro (UEA-konto: stlo-m) .

Kontaktu nin

Tiuj estas la lastaj novaĵoj! Se vi volas kontakti
nin, bonvole skribu al bejoesperanto@gmail.com!
Kaj ankaŭ ne hezitu akompani nin ĉe niaj paĝoj
ĉe: Vizaĝlibro (Facebook) , Pepilo (Twitter) kaj
Guglo+ (Google+) !
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La menso, kiu malfermiĝas al nova ideo, neniam
plu revenas al la origina dimensio. — Albert
Einstein

Kiel fariĝi fakte monda
civitano — nepra pos-
tulo de nia tempo —
nehavante efektivan ko-
munikan ilon, facile lern-
eblan kaj principe neŭ-
tralan, tio estas, ne jung-
itan al interesoj de certaj
nacioj aŭ ideologioj?
La lingvaj baroj, la

enda emfaza punkto,
daŭre spitas la teknolo-

gion de tradukmaŝinoj, samkiel trudas fremdajn
lingvojn al instrusistemoj mondskale. Kiel bone
klarigas la Manifesto de Prago
(http: //eo. wikipedia. org/wiki/Manifesto_de_Prago):
Ĉiu etna lingvo estas ligita al difinita kulturo kaj

naci(ar)o. Ekzemple, la lernejano, kiu studas la
anglan, lernas pri la kulturo, geografio kaj politiko
de la anglalingvaj landoj, precipe Usono kaj Britio.
La lernejano, kiu studas Esperanton, lernas pri la
mondo sen limoj, en kiu ĉiu lando prezentiĝas kiel
hejmo. Tio ĉi okazas, ĉar la edukado per iu ajn etna
lingvo estas ligita al difinita perspektivo pri la mondo.

Plurkultureco

Transnacia edukado, kontraŭe, proponas al ni
tujan kontakton kun la varia kolora bunto de plur-
aj kulturoj, ampleksigas nian akcepton de la mal-
similo, valorigante la riĉecon eĉ de tribaj vivkul-
turoj, kun siaj tradiciaj kaj utilaj saĝoj, kaj nin pro-
vizas per medioj kaj manieroj, kiuj finfine igas nin
esti planedaj civitanoj.
Kundividi nian neŭtralan lingvon kun tiuj, kiuj

ĝin uzas, havas la avantaĝon povi partopreni en-
tute en la agoj kaj decidoj de internaciaj organoj el
la tria sektoro, kiel NRO-j kaj institucioj, kiuj
antaŭenigas packulturon kaj mediprotektadon.
Aldone, kiam ni fariĝas gastoj de lokaj loĝantoj, ni

neniam estas nuraj turistoj portataj al indikitaj
lokoj de vojaĝaj agentoj, apenaŭ vidante pejzaĝojn
de busoj kaj busetoj. Kontraŭe, kun amikinoj kaj
amikoj, pretaj por nin ricevi kaj elmontri siajn
ĉiutagajn vivojn, kundivido de spertoj estas ordi-
nara fakto inter esperantistoj tra la mondo, kaj la
eksterlanda vojaĝo ege gajiĝas kaj fruktodonas.
Kiu parolas Esperanton konstatas tion ĉiutage en
la tuta mondo!

Esperanto estas kvazaŭ muntludilo

Kvankam en edukado la atingo de certaj normoj
povas esti taksata nur post jardekoj, tamen laŭ
individua vidpunkto transkultura edukado rezult-
igas tujajn avantaĝojn, ĵus post la Esperanta ko-
munika lernado. Ĉar ĝi estas lingvo pli facile
lernebla kompare al la plimulto de la naciaj lingvoj
— ĉiam havantaj neelteneblajn esceptojn. En Es-
peranto, la distanco inter lernado kaj efektiva uzo
de la lingvo estas ja mallarĝa. Oni klarigas tion
facile. Struktura logiko, fonetika kaj gramatika
simpleco, malesto de timindaj esceptoj kaj in-
ternacia vortoprovizo — kiu multobliĝas rapide
por formi centojn da novaj vortoj formitaj per la
helpo de trideko da prefiksoj kaj sufiksoj — tiuj
estas apartenaĵoj, kiuj forte akcelas la akiron de la
lingvo.
En Esperanto, oni kreskigas sian vortaron laŭ fa-

cila maniero kaj amuze. Ĝi estas luda. Ĝi estas kiel
kombini kolorblokojn en la konata ludilo Lego.

Egaleco inter parolantoj

Kaj plie: en debataj renkontiĝoj kun homoj el la
tuta mondpartoj, la uzo de Esperanto donas plen-
an egalecon al la interparolantoj. Ĉiuj deiras de la
sama punkto, povante paroli pri io ajn, sen la ĝeno
esti alfrontataj, pro siaj lingvaj kapabloj, de de-
naskaj parolantoj de la reganta lingvo. La diskut-
ado de gravaj mondaj problemoj en Esperanto
preterlasas, tial, legion da tradukistoj kaj kapaŭs-
kultiloj, kiel nepraĵojn de la hodiaŭaj internaciaj
konferencoj.

Kiel fariĝi monda civitano
Paulo Nascentes

M o n d c i v i t a n e c o
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Vikipedio Esperanta estas La Libera Enciklopedio en la
Transnacia Lingvo. Kontribuu al ĝi, ĉu mone, ĉu verkante
kaj reviziante artikolojn.

Aŭ ni forlasu tuj la barojn kaŭzatajn de la mult-
obligo de lingvoj — kaj ĉiuj lingvoj, eĉ la mino-
ritataj, meritas esti ŝirmataj! — aŭ ni amare por-
eterne sentos niajn malsukcesojn dum la tiel
nomataj multflankaj kunvenoj, kie nur la repre-
zentantoj de regantaj nacioj sentas sin hejme, ĉar
mia lando estas mia lingvo¹, kiel oni scias…

Esperanto, lingvo mia

Aliflanke, tiuj, kiuj parolas Esperanton sukcesas
mirakle diri kaj pri sia denaska lingvo kaj pri Es-

peranto: “mi sentas ĝin kiel mian lingvon”. Pri la
unua, ĉar ĝi fontas el mia patrujo, kaj pri la alia,
ĉar ĝi estas disa tra la tuta planedo. Cetere, en
tempoj de interreto, tiu situacio povas esti rapide
kaj facile atingita, se tiel ni volos.
(Esperantigis Adonis Saliba.)

¹Aludo al frazo de Fernando Pessoa, portugala poeto: Mia
patrujo estas la portugala lingvo. [n.r.]

M o n d c i v i t a n e c o

Kial Zamenhof decidis ne verki plenan
gramatikon

Ellabori plenan detalan gramatikon estas afero
tute ne ebla. La verkado de tia gramatiko postul-
us grandan serion da jaroj, sed en la rezultato…
tia gramatiko ne sole ne faciligus la lernadon de
la lingvo, sed terure ĝin malfaciligus! Se mi eĉ la-
borus tutan centon da jaroj kaj publikigus libron
enhavantan kelkajn milojn da paĝoj, mi ja nen-
iam povus antaŭvidi teorie ĉiujn dubojn kaj de-
mandojn, kiuj povus aperi ĉe la lernantoj, kaj se
mi ian punkton klarigus ne sufiĉe precize, mia
klarigo nur erarigus la lernanton. Ĉar mi laboris
super Esperanto grandan serion da jaroj, tial en
mia propra kapo la tuta lingvo kun ĉiuj ĝiaj nu-
ancoj havas formon tute difinitan kaj precizan;
sed se mi volus ĉiujn eblajn nuancojn klarigi te-
orie, mi nur malklarigus la aferon kaj terure ĝin
malfaciligus…
Laŭ mia opinio estus necese, ne ke mi verku te-

orian detalan gramatikon, sed ke mi verku kiel
eble pli da praktikaj libroj (diversaj literaturaj
tradukoj); el tiaj miaj libroj ĉiu povus lerni la
lingvon kun ĝia tuta vera kaj unuforma spirito
multe pli bone, pli facile kaj pli precize ol el la
plej dika gramatiko. “Grau ist alle Theorie, die
Praxis ist das wichtigste.”¹

[Letero al Bourlet (25–04–1904)]

¹“Griza estas ĉiu teorio, la praktiko estas la plej grava.”

Kion li pensis pri lingva evoluo kaj la
Fundamento

Ĉiu, kiu legis la antaŭparolon de la “Fundamento
de Esperanto”, scias tre bone, ke ĝi ne sole ne pre-
zentas ian baron kontraŭ la evolucio de la lingvo,
sed kontraŭe, ĝi donas al la evolucio tian grand-
egan liberecon, kiun neniu alia lingvo iam posed-
is eĉ parte. Ĝi donas la eblon, se tio estus necesa,
iom post iom eĉ ŝanĝi la tutan lingvon ĝis plena
nerekonebleco! La sola celo, kiun la Fundamento
havas, estas nur: gardi la lingvon kontraŭ anar-
ĥio, kontraŭ reformoj arbitraj kaj personaj, kon-
traŭ danĝera rompado, kontraŭ forĵetado de
malnovaj formoj, antaŭ ol la novaj estos sufiĉe el-
provitaj kaj tute definitive kaj sendispute akcept-
itaj. Se la esperantistoj ĝis nun tre malmulte faris
uzon de tiu granda libereco, kiun la Fundamento
al ili donas, ĝi ne estas kulpo de la Fundamento,
sed ĝi venas de tio, ke la esperantistoj komprenas
tre bone, ke lingvo, kiu devas trabati al si la vojon
ne per ia potenca dekreto, sed per laborado de
amasoj, povas disvolviĝi nur per tre singarda vojo
de natura evolucio, sed ĝi tuj mortus, se oni volus
ĝin disvolvi per kontraŭnatura kaj danĝerega vojo
de revolucio.

[El “Cirkulera letero al ĉiuj esperantistoj”,
18–01–1908]
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B e l e t r o

Monteiro Lobato: La lumturistoj
Tradukis Francisco S. Wechsler

— Lumturo?
Motivis la dubon ruĝa flagrado en la nokta mal-

lumo. La mallumon mi ne nomos peĉa, ĉar peĉo
ne sufiĉe malhelas por esprimi tian nigron. Mal-
lumo de denaska blindulo, do.
Ĉielon kaj maron kunfandis unusola karbopeco,

sen fendo aŭ piktruo krom la ruĝa makulo, kiu
subite flaviĝis.
Kaj, ĉar ĝi estis lumturo, la konversacio ektrakt-

is lumturojn. Eduardo subite demandis min pri la
koncepto, kiun mi havas pri ili.
— Ĉies koncepton, evidente!
— Alivorte, malĝustan ideon. “Ĉies” estas monstro

kun azenoreloj kaj simicerbo, nekapabla je eĉ unu
saĝa ideo pri ajno. Vi havas en la kapo stratan ide-
on, ricevitan de popolaĉo kaj neniam remulditan
per la matrico de persona opinio. Ĉu mi eraras?
— Mi konfesas, ke mi kapablas gapigi frakvest-

itan aŭskultantaron, konferencante pri la temo;
sed mi ne asertas, ke la lumturo priskribota simil-
os realan.
— Sed mi garantias al vi, ne malestimante vian

sagacon, ke tia konferenco, aŭskultate de lumtur-
isto, igus tiun homon gapi, kaj eldiri: diablo min
prenos, se mi komprenos!
— Mi kredas. Sed ĉu li pli bone komprenus vian

tedaĵon? — mi rebatis kolere.
— Verŝajne. Mi jam pasigis neforgeseblan pe-

riodon en la Lumturo de l’ Albatrosoj, kaj povus
lekcii el katedro.
— Vi loĝis en lumturo! — mi ekkriis surprizite.
— Kaj tie mi fariĝis kunkrimulo de harstariga

nokta tragedio. La ĉi-nokta mallumo elvokas en
mi la teruran dramon…
Ni ambaŭ staris klinitaj sur la pavezo de “Ori-

ono”¹, je horo konvena por la elvolvo de neeldon-
ita dramaĉo. Spronite de scivolo, mi instigis lin:
— Al la epizodo, ĉar la nuna nigro petegas fan-

tomojn por popoli ĝin. Ĉu katastrofo laŭ Ŝekspiro
aŭ laŭ Ibsen²?
— Atribuu al mia dramo nomon pli eminentan

ol tiun de Ŝekspiro…

— ???
— la Vivon, la kompetentan majstron de Ŝeks-

piroj kun pli aŭ malpli da talento…
Eduardo ekrakontis de la komenco.
— Lumturo estas romano. Romano komencita

en antikveco, per fajrostakoj aranĝitaj sur promon-
toroj, por orienti remŝipojn, kaj daŭrigata tra
jarcentoj ĝis la potencaj lumĵetiloj elektraj de la
nuntempo. Dum homoj ekzistos, la romano “Lum-
turo” ne atingos finon. Kvankam ĝi estas teda kiel
senventeco, jen kaj jen enŝteliĝas en ĝin ĉapitroj pri
tragedio kaj frenezo — korŝiraj gravuraĵoj de Doré³
rompantaj la unutonecon de ŝipa taglibro. La epi-
zodo de l’ Albatrosoj estis unu el ili.
Bordelestro ekloĝis lumturon estante dudektri-

jara. Tio maloftas.
— Kiu estas Bordelestro?
— Vi ekscios ĝustatempe. Maloftas tio, ĉar or-

dinare ekloĝas lumturojn nur harditaj maristoj,
batataj de la vivo kaj nekredantaj ĝiajn iluziojn.
Forlasi teron je la ŝosa epoko de dudek jaroj estas
terure. Tero!… Ni apenaŭ atentas nian profundan
adaptiĝon al la tera medio. Ĝia senŝanĝeco, la va-
rieco de aspektoj, homa bruo, urboj, kampoj, vir-
inoj, arboj… La lumturistoj konas pli profunde ol
iu ajn la valoron de tiuj kaptoretoj…
Kaŝvolvite per ŝtonkapuĉo, ili sopiras aŭ deziras

ĉion, kio por ni estas ĉiumomenta sensaĵo. La orel-
oj ĉesas aŭdi termuzikon, arbarmurmuron, amik-
ajn voĉojn, stratbruojn, la mil kaj unu tonojn de
polifonio, kies harmonion kaj ĉarmon ni nur tiam
atentas, kiam longa izoliteco instruas al ni rekoni
ĝian ritmon. La okuloj ĉesas revidi la bildojn ku-
timajn ekde infanaĝo. La orelojn tie trafas, tage kaj
nokte, jaron post jaro, marbruo ampleksanta ekde
ondplaŭdado ĝis akvovipado sur la rokŝirmilon.
Por la okuloj, la eterna ondanta maso, jen malhela,
jen blua.
Solan variecon liveras veloj preterpasantaj fore,

graciaj kiel ardeoj, aŭ transatlantikaj ŝipoj, plum-
ornamitaj per fumfasko.
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Imagu la vivon de homo, forpelita el sia naskiĝ-
loko, kaj arestita, kvazaŭ galerpunato, en ŝtonturo,
gluita kvazaŭ marglano al rokinsuleto. Eble de fore
ĝi aspektas poezia; de proksime ĝi estas halucina.
— Sed Bordelestro…
— Certa verko de Kipling4 vekis en mi la sci-

volon ekkoni la internon de lumturo.
— “La malhelpanto de trafiko”?
— Gratulojn pro via sagaco. Ĝuste la rakonto pri

Dowse5 fariĝis la deirpunkto de mia dramo.
Tiu deziro koviĝis en mia eno, atendante ŝancon

por elĝermi.
Unu tagon mi iris distriĝi ĉe la haveno, kaj tie

staradis, kun la manoj surdorse, observante la flug-
adon de la fregatoj kaj rimarkante la diversecon de
lumaj verdoj, kiun la ombro de barkoj ondigas en
la kluzfermita akvo de havenoj, kiam alpruis va-
porŝipeto, kaj mi vidis surbordiĝi viron kun krudaj
trajtoj kaj ledeca haŭto. Dum li preterpasis aron da
trenŝipistoj, unu el ili provokis lin moktone:
— “Bordelestro, kie ŝi estas, Mario-Rito?
La elŝipiĝinto grumblis pezegan sakron, kaj plu-

iris, kun kuntirita frunto.
Ekinteresis min tiu homo.
— “Kiu li estas? mi demandis.
— “Kiu alia krom la lumturisto de l’ Albatrosoj?

Ĉu ne vidas la vaporŝipeton?
Efektive, la ŝipeto apartenis al la lumturo. La

malnova ideo kubutis min: venis la horo!
Mi sekvis lin.
— “Sinjoro Bordelestro…
La viro duonhaltis, ŝajne mirante, ke fremda buŝo

diras lian nomon. Mi atingis lin, kaj, dum ni paŝ-
adis, mi prezentis mian planon.
— “Neeble, li respondis, la regularo forbaras de

la turo entrudulojn; eblas nur per supera ordono.
Nu, mi estas vivhardita, mi scias, kia friponaĵo

estas tiu afero pri supera ordono. Mi enpoŝigis man-
on kaj flustris al li la decidigan argumenton. La
lumturisto hezitis kelkmomente, sed koruptiĝis pli
rapide, ol mi supozis, kaj, enpoŝigante la monon,
li diris:
— Serĉu Malpaculon, la estron de “Blanka Mevo”,

ĉe la tria doko. Diru, ke vi jam traktis kun mi. Ekde
ĵaŭde. Kaj ĉit! vi komprenas?
Mi promesis silentege, kaj revenis al la haveno

por serĉi Malpaculon. Jes — jen la respondo de la
parolema insulano, tuj kiam mi klarigis la aferon

— li iam plenumis tion por “alia frenezulo”, kaj li
scias bridi la langon por ne ĉikani siajn amikojn.
Kaj, ĉar mi petis informojn pri la lumturisto:
—“Li nomiĝas Bordelestro, kromnomo ricevita

en “Puruso”6, kie li servis kiel knabmaristo. Poste
li sin metis en la lanternejon, pro amdoloro, la
stultulo, kvazaŭ ĉirkaŭe mankus inoj, eĉ tre
allogaj. Virinoj! Ja min ili ne enretigas, la kaŝemaj.
La diablo paralizu ilin, dum mi…
Kaj li daŭrigis la virinan temon, draŝante, per

argumentoj nek pli nek malpli trafaj ol tiuj de ia
marpreta Schopenhauer7.
En la interkonsentita tago, je la tagiĝo, “Mevo”

ekveturis al la lumturo. Mi elŝipiĝis sur krudan al-
bordiĝejon, malfacile atingeblan. Mi trovis la lum-
turiston poluranta la metalojn de la lanterno. Li
akceptis min bonvole, kaj forlasis la frotilon por
gastame ĉirkaŭgvidi min. Ĉion mi ekzamenis, de
la fundamento ĝis la lanternejo, kaj je la tagmanĝo
mi jam sciis pri lumturoj pli ol enciklopedio. Bor-
delulo malbridis la langon kaj parolis pri sia pro-
fesio kun multa psikologio, kaj kun psikologio pli
altkvalita ol tiu ŝovita de verkisto en tedan roman-
on. Li ankaŭ rakontis sian vivon ekde infanaĝo, la
knabmaristan servadon en “Puruso”, la pasion al la
maro kaj, fine, kiel li ekloĝis en la lumturo estante
dudektrijara.
— “Kial tiom juna?
— “Korkapricoj, malbonŝanco, aferoj… li res-

pondis malgaje; kaj aldiris, post paŭzo, ŝanĝinte la
tonon:
— “Nu, la vivo estas, kion vi vidas. Boneta, ĉu?

Tamen, ĉu bona aŭ malbona, ni lumturistoj fieras
pri unu afero: sen ni, tiu ferbestaro, kiu promenas
surakve fumante siajn du-tri cigarojn…
— “Jen venas unu! li interrompis, kaptinte per

lorno foran fumnubon.
— “Germana flago, du kamentuboj, suda di-

rekto. Certe ĝi estas ia pasaĝerŝipo, eble “Tra-
falgaro”8. Kio ajn ĝi diable estas, ĝi iru kun Dio.
Sed, kiel mi diris, sen lumturistoj manovrantaj la
“optikon” tiuj karbomanĝuloj facilege ruiniĝus pro
sablobenkoj. Apenaŭ ekestas nebulo, ili senori-
entiĝas, kaj tiel hurlas per la buŝo de sirenoj, ke
ŝiriĝas nia koro. Tiam helpas nek lumturo nek
sekuro. Regas nur blindeco. Ili navigas kun la
morto ĉe la rudro. Ekster tio, savas ilin la ĉi-supra
fajreto. Nelonge antaŭ mia veno okazis katastrofo.

B e l e t r o



B
r
a
z
i
l
a

E
s
p
e
r
a
n
t
i
s
t
o

1 4

N
r
o

3
3
4

A
p
r

2
0
1
3

Unu ŝarĝoŝipo de la kompanio “Bremeno” fendis
la pruon tien sur “Kapelano”-n… Kiu estas
“Kapelano”? Ha! ha! “Kapelano”! Nu, “Kapelano”
estas tiu diabla rifo triborde. Troviĝas tri ĉi-flanke,
“Knabino”, la unua, “Fazeolo”, situanta meze de
ambaŭ. La krimulo estas “Kapelano”, kiu apenaŭ
montriĝas pli fore kaj elŝovas sian verton nur dum
grandaj tajdforfluoj. Ĉi-baborde ekzistas pliaj du:
“Virgulino” kaj “Malbenito”, kiun trafis la ŝipo
“Roterdamo”.
— “Kaj tiu rifeto, tutglata?
— “La kompatinda eĉ nomon ne havas. Ĝi estas

malsovaĝa, situas tre proksime de la bordo. Ĝi ne
difektas ŝipojn. Tie loĝas unu blanka ŝarko9, best-
aĉo diable granda, kiu amas renversi kanuojn. Sed,
inter kvar okuloj, sinjoro, jen mensogo. Fiŝista su-
perstiĉo. Kiam tien alfluas la maro, oni vidas nen-
ion; sed kiam kvietiĝas la akvo, kaj ĝi komencas
forflui, grade aperas rondaĵo el glata ŝtono, kiu
ŝajnas fiŝo. Stulteta fiŝisto preterpasas, ekvidas ĝin
de malproksime. Jen ŝarko! jen ŝarko! kaj li tuj
fuĝas kun frosto en la animo. Se foje malkvietiĝas
la akvo, kaj falas tempesto, kaj la kanuo renvers-
iĝas: kie estas Tiaulo? ta, ta, ta, la ŝarko kaptis lin!
Ĉiuj klaĉas kvazaŭ maljunulino: la ŝarko de la
lumturo! Nu, tiaj estas la aferoj. Ekzistas multaj
blankaj ŝarkoj kaj tigroŝarkoj¹0 ĉi tie. Kie troveblas
senŝarka maro? Sed aserti, ke unu tiaspeca loĝas
tie estas mensogo.
Kaj per sia pitoreska marista lingvo, kiu kelkfoje

fariĝis mireginde faka, li rakontis la tutan histori-
on de tiu malbenita marspaco. Li rakontis, kiel, laŭ
tradicio, oni baptis la rifojn unu post la alia; li pa-
rolis pri la krimoj de ĉiu el ili; pri la periodaj ma-
sakroj de noktobirdoj, kiuj, blindigite de la lumo,
bruste kolizias kontraŭ la vitron de la lanterno, kaj
kovras la grundon per pulsantaj korpetoj; pri la te-
ruraj tempestoj, dum kiuj la lumturo skuiĝas, kva-
zaŭ tremante pro timego. Pri kio ne parolis Bor-
delulo, dum tiu neforgesebla tago?
— “Kaj helpiston? Ĉu vi havas iun?
La vizaĝo de la lumturisto ŝanĝis sian esprimon.

Mi tuj rimarkis, ke ili estas malamikoj.
— “La aĉulon tie fiŝantan — li diris, montrante

el la fenestro senmovan figuron, kaŭrantan apud
rifo.
— “Li estas kaptanta epinefelojn¹¹. Nomiĝas Kap-

stano. Fikunulo, fihomo…

Li haltis momente. Mi rimarkis, ke li cerbumas
pri peniga konfidenco. Sed la konfidenco apenaŭ
malkaŝis sin. Bordelestro kapskuis kaj murmuris,
kvazaŭ al si mem:
— “Li alvenis antaŭ nelonge, kaj estas la unusola

homo en la mondo, kiu ne povus esti ĉi tie! Mi jam
plendis, jam montris la danĝeron al la havenestro,
sed vane!…
Stranga kreitaĵo estas la homo! Jen homoj izolitaj

de la mondo dum tiela aflikto, ambaŭ dronintaj en
la vivo, sed malamo disigas ilin… Ne mankis, ta-
men, loĝejoj en la lumturo por la familioj de ĝiaj
gardistoj. Kial tiuj du ne venigis ilin tien? Ili estus
peco de la mondo, kiu mildigus la turmentojn de
la karcero. Mi demandis Bordelestron, sed li res-
pondis oblikve:
— “Familion mi ne havas, tio estas, havas kaj ne

havas. Mi havas, ĉar mi edziĝis, kaj ne havas,
ĉar…Sensencaĵoj! Tiajn familiaĵojn pli konvenas
teni en nia sino.
Mi denove rimarkis, ke, ĉe la sojlo de malkaŝo, li

hezitas pri la sekreto, pro malfido aŭ honto. Liaj
trajtoj rigidiĝis. Malica ombro kovris lian mienon.
Kaj eĉ pli minaca li aspektis, kiam eniris Kapstano,
portante korbon kun fiŝoj. Fimiena homo, li pre-
terpasis, direktante sin al la kuirejo, sen ĵeti al ni eĉ
unu rigardon. Apenaŭ foriris la krudulo, Bordel-
estro ekkriis “La diablo lin prenu!”, donante al
propeka kesto pugnobaton kapablan fendi pin-
lignon. Poste:
— “Tiom vastas la mondo, tiom da homoj en la

mondo, kaj mi ricevas la unusolan kunulon, kiun
mi ne povas havi…
— “Kial?
— “Kial? Ĉar… ĉar li estas freneza.
Inter la unua kaj la dua “ĉar”, mi rimarkis radi-

kalan ŝanĝon. La unua estis dubema, la dua sonis
al mi decida, kvazaŭ prilumata de ekbrilo el ĵus
ĝerminta ideo.
Ekde tiu tago Bordelestro neniam plu flanken-

metis la temon de la aliula frenezo. Milmaniere li
pruvis ĝin al mi.
— “Kaj ĉi tie, kie eĉ sanuloj perdas la direkton —

li argumentis — ulo jam sen klapo en la kapo eks-
plodos pro ajna motivo, kvazaŭ bombo en fajro.
Mi vetas, ke li ne eltenos ĝis la monatfino. Ĉu vi ne
vidas liajn manierojn?
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Duone pro sugestio, duone pro senpripensa ob-
servado, la aŭguro ŝajnis al mi akceptebla, kaj, ĉar
Bordelulo senĉese regurdis la temon, mi fine kon-
vinkiĝis, ke la silentulo destiniĝas al frenezulejo,
kaj ne longe daŭros lia cerba ekvilibro.
Unu tagon Bordelestro tuŝis la temon ĉi tiel:
— “Sinjoro, mi petas vin solvi jenan problemon:

du homoj estas solaj en domo; subite unu frenez-
iĝas kaj atakas la alian, kvazaŭ malsata ŝarko. Ĉu
la alia lasu sin mortigi kvazaŭ porko, aŭ ĉu li rajt-
as ŝovi tranĉilon en la gorĝon de la besto?
Klarega estis la konsulto. Mi respondis kvazaŭ

senhezita advokataĉo:
— “Se Kapstano freneziĝus kaj atakus vin, kaj ne

troviĝus helpo ĉemane, mortigi lin estus natura
rajto al sindefendo. Mortigi por ne morti ne estas
krimo, sed nur lastrimede, vi komprenas?
— “Mi komprenas, mi komprenas, li respondis

distrite, kiel homo sekvanta la serpentumojn de
sekreta ideo, kaj, post longa paŭzo,
— “Ĝi estu laŭ la Dia volo — li murmuris al si,

revenante al la cerbumado.

Mi lasis min resti ĉe la fenestro, rigardante la ves-
periĝon. Nenio pli malgajas, ol sunsubiro en sen-
homejo. La mallumo dikigis la akvon kaj ensorbis
el la ĉielo la lastajn lumhelojn. Ĉe la okcidento,
lunkolora ventumilo ruĝis per siaj stangetoj, kaj
sangaj nubfingroj farbis ĝin per horizontalaj stri-
egoj. Malgaja… La mara ardezo, la unuaj steletoj
heziteme glimantaj, la ondplaŭdado sur rokoj, ĉa,
ĉa, eterna… Mia animo kuntiriĝis pro angoro. Mi
imagis min droninto, por ĉiam arestita en ŝtonŝipo,

algluita kvazaŭ marglanego sur la insula rokaro.
Kaj unuafoje mi sentis profundan resopiron al tiu
abomenaĵo, la plej malŝatinda el ĉiuj inventaĵoj de
civilizo, nome la “kafejo”, kun ĝia tumulto, ĝia
polvo, ĝia tabaka odoraĉo, kaj ĝiaj kutimaj frek-
ventuloj, friponegaj “negocperistoj”.

Trakuris tagoj. Mi mensogas. En la malpleno de tiu
malgaja vivado en senhomejo la tempo ne kuris —
ĝi rampis malrapide kiel limako sur glata kaj
senfina grundo.
Bordelestro fariĝis teda. Li jam ne rakontis pito-

reskajn epizodojn de sia marista vivo. Alkroĉita al
sia fiksideo pri la frenezo de Kapstano, li sin okupis
nur per pruvado de ĝia evoluo. Krom tiu ĉi timiga
temo, lia okupo estis okulsekvi la ŝipojn montriĝ-
antajn en malproksimo ĝis ili malaperis sub la
akvokurbo. Malmultaj veloj blankis, krom tiuj de
fiŝbarketoj. Sed kiam unu aperis, ĝi transportis ni-
ajn okulojn kaj fantazion.
Kiel taŭge kombiniĝas velbarko kun maro! Kaj

kia naŭza, balankovrita blatego estas vaporŝipo
kompare al ĝi!
Skunoj, korvetoj, kutretoj, fregatoj, lugroj,

brigoj, jaĥtoj… Kiom da facilo kaj gracio en la
pasinteco!… La malpezajn ardeojn anstataŭigas
malbelaj skaraboj el fero kaj gudro; ilin, kiuj vivis
el brizoj kaj ventoj, anstataŭigas nigraj karbo-
manĝuloj, bestegoj muĝantaj ronkojn de freneza
virbovo.
Amiko progreso, vi estas komforta, plezurega,

sed tre malbela.
Kion vi faris al tiu ravaĵo, la plenblovita velo? al

la antikva barko, kie sonis maristaj kantoj, implik-
ita en la ŝnuraro, portanta gardiston sur la topo, kaj
legendojn pri marserpentoj en la maristaj buŝoj,
kaj Nian Sinjorinon de l’ Ŝipistoj¹² en ĉies animoj,
kaj la timon al sirenoj en ĉies fantazioj?
Disfumiĝis la poezio de l’ Amfitrita regno je la

ronkado de la “Luzidujoj”¹³, veturantaj hoteloj kun
kelneroj anstataŭ spertaj maristoj, senkarakteraj,
sennaciaj, sengraciaj, sen kapitanoj kun vango-
haroj, kiuj pitoreske sakris per sescent milionoj da
karaveloj. Karbo makulis la ravan akvarelon, kiun,
ekde Hano¹4 kaj Uliso pentradis velbarkoj sur la
oceana ekrano…
— Se haltis la frenezula epizodo, kaj vi devojiĝas

al poeziaj intermezoj destinitaj al sendormaj jun-
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ulinoj, mi enlitiĝos. Revenu al la lumturo, fripona
romantikulo.
— Mi devus puni vin, kaŝante de via scivolo la

epilogon de mia dramo, ho ido de kafo kaj karbo.
— Rakontu, rakontu.
Unu vesperon Bordelestro atentigis min, kiel

pligraviĝis la frenezo de Kapstano, prezentante
plurajn konvinkajn pruvojn.
— “Dio volu, ke ĝi ne okazu hodiaŭ!…
— “Ĉu vi timas?
— “Timas? Mi? Kapstanon?
— Ha, se vi estus vidinta la strangan esprimon

de sovaĝo, kiu rigidigis lian mienon!…
Tie haltis la interparolo. Bordelestro nervoze suĉ-

adis sian pipon, kun kuntirita frunto, kiel homo
obsedita de fiksideo. Li forlasis min, kaj post ne-
longe supreniris. Ĉar jam vesperiĝis, mi eniris mi-
an ĉambron kaj enlitiĝis. Mi dormis kaj sonĝis. Mi
sonĝis tumultegan sonĝon, horordraman, kun lukt-
oj, ponardfrapoj, la diablo. Mi memoras, ke, atakite
de krimulo, kvinfoje mi pafis kontraŭ lin per revol-
vero; tamen la kugloj gluiĝis al la muro, kaj eĥis kaj
bruis tiel intense, ke mi vekiĝis. Sed, nedormanta,
mi plu aŭdadis la saman bruon, el supre, el la lan-
terno. Mi antaŭsentis la atendatan katastrofon. Mi
saltas el la lito, kaj akrigas la orelojn: luktobruo. Mi
kuras al la ŝtuparo, grimpas ĝin triŝtupe, sed ĉe la
supro mi trovas la pordon fermita. Mi penas mal-
fermi ĝin; ĝi ne cedas. Mi aŭskultas: ja okazas
luktado. Korpoj ruliĝas sur la planko, tintigante la
laternajn vitrojn, kaj aŭdiĝas kaŝita spiregado in-
terplektita kun batiĝoj kontraŭ la meblojn. Plena
mallumo. Nenia lumradio filtriĝis al la ŝtuparo.
Mia situacio estis tikla. Ĉu resti tie, senage, dum

ene du homoj mortigas unu la alian?
Mi baraktis en tiu dilemo, kiam forta bato mal-

fermegis la pordon. Sunbrilo ekfrapis al mi la okul-
ojn. Mi sentis puŝon sur la krurojn kaj suben rul-
iĝis sur la ŝtuparo, kune kun du kunbuliĝintaj korp-
oj. Mi ekstaris, duonkonscia, kaj ekvidis la du
lumturistojn ruliĝantaj kaj alkroĉitaj. Mi ĵetis min
al la lukto por helpi Bordelestron.
— “Du kontraŭ unu! ĝemis Kapstano, sufokate,

kia kovardaĵo!
Unuafoje mi aŭdis lian voĉon, kaj hodiaŭ mi ri-

markas, ke nenio en ĝi simptomis frenezon. Ĉi-
momente mi pensis alie, se mi entute pensis ion.
Ankaŭ Bordelestro, por mia granda surpriziĝo,

forpelis min.

— “Ne, ne! Nur mi!
Tiam nordventa blovego, trakuranta la turon,

batfermis la pordon de la lanternejo bruege. De-
nove ĉirkaŭvolvis nin mallumo.
Tiam komenciĝis la teruro.
La blekoj, kiujn mi aŭdis, la fortegaj penoj kaj

puŝoj, mia angoro… Jen kelkaj vivminutoj, kies
ripeton mi ne deziras.
Mi perdis kontrolon pri la tempo. Ĉu longe daŭr-

is tio? Mi ne scias respondi. Mi scias nur, ke post
tempo mi aŭdis dolorblekon venanta el la brusto
de Bordelestro, kaj tuj poste la sakron “malbenito”,
kies lastaj silaboj dronis en grincon de dentoj
mordantaj karnon. Kapstano elgargaris kelkajn
ronkojn, kiuj akordis kun la anhelado el la brusto
de Bordelestro. La lukto malvigliĝis.
Senigita je vortoj, blindigita de la mallumo, mi

nur aŭdadis, el ekstere, la hurlojn de la nordvento,
kaj el tie tiun anheladon de elĉerpita venkinto, fal-
inta apud venkito. Per la okuloj de imagpovo mi
vidis tiun bildon, ĉar per la vizaĝokuloj mi tiom
vidis, kiom eblus kun la kapo ĉirkaŭvolvita per
nigra veluro.
Mi ne rakontos la detalojn de la epilogo. Mi hav-

igis al mi lumon, kaj kion mi vidis, mi ne rakontos.
Mi ne priskribos la hororan aspekton de Kapstano
kun dentŝirita karotido, meze de sangolago. Mi eĉ
ne mencios la staton de Bordelestro, kun skarlataj
vizaĝo kaj brusto, kun sanganta mano kaj mank-
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anta fingro, sternita sur la grundo, senkonscia. Same
mi ne rakontos mian afliktiĝon pro tiuj martirigitaj
korpoj, je tiu noktohoro, en tiu terura nokto, nigra
kiel la nuna kaj skuata de infera ventego.
La sekvan matenon Bordelestro tuŝis mian ŝultr-
on, kaj diris:
— “La maro ne forportas kadavrojn al la bordo.

La mondo ne bezonas scii, kiel mortis Kapstano.
Li falis en la akvon, — laŭ morto de maristo, kaj vi
atestos, ke mi mortigis por ne morti. Sindefende.
Nun ĵuru al mi, ke ĉio restos inter kvar okuloj.
Mi ĵuris lojale, tuŝante delikate la kriplan man-

on. Kaj li, kaptite de senfina malespero, restis sen-
mova, rigardante la grundon, murmurante obstine:
— “Mi ja avertis. Oni ne kredis min. Nun, jen ĝi

okazis, jen ĝi, jen ĝi…
La saman tagon Malpaculo venis forporti min.
Apenaŭ “Mevo” debordiĝis, mi rakontis la morton
de la lumturisto, fantaziante ĝin: Kapstano, fre-
neza, falas de la tursupro kaj por ĉiam malaperas
en la sinon de l’ ondoj.
Malpaculo, miregante, levtenis la remojn.
— “Ĉu li mortis? Kaj freneza?
— “Evidente!
— “Evidente por vi, sed por mi…
— “Ĉu vi konis lin?
— “Tute kaj plene. De kiam li ŝtelis Mario-

Riton…
— “Kiun Mario-Riton?
— “Tiun Mario-Riton, la edzinon de Bordel-

estro, ĉu vi ne scias? kiun li delogis, evidente.
Mi abisme gapis, kaj malfermegis ĝislime la

okulojn.
— “Kiel vi scias tion?
— “Vi ŝercas. Mi scias, ĉar mi scias, samkiel mi

scias, ke tiu mevo preterfluganta estas mevo, kaj ke
ĉi tiu maro estas maro. Mario-Rito estis unuaranga
brunulino, danĝera kiel la diablo. Stulta Bordelulo
submetiĝis pro amo al la fiulino kaj edziĝis. Kaj ŝi,
perfida, apenaŭ li ekvojaĝis en “Puruso”, enhejm-
igis Kapstanon. Kaj en tia ludo ili vivis, ĝis unu
tagon kune fuĝis aliloken. La kompatinda Bordel-
estro ne konsumiĝis pro pasio, ĉar li ja estas for-
tika. Sed li transloĝiĝis en la lumturon, kio ankaŭ
estas maniero morti por la mondo. Nu, do. La ter-
globo turniĝas, la tempo pasas, kaj vidu, kiun la
registaro metas en la lumturon, anstataŭ mortint-
an Gabrielon? Kapstanon! Kapstanon, kiu ankaŭ
elreviĝis pri la vivo, ĉar Rita fuĝis kun tria viro.

Aferoj de la mondo. Nun via moŝto diras, ke li fre-
neziĝis, kaj falis desur la klifo, kaj nun ronĝas lin
la fiŝoj. Bone. Preferinde tiel. Ĉar male ĝi finiĝus
je pinto de ponardo.

Mi eksilentis. Ekzistas situacioj en la vivo, kiam la
ideoj tiel miksiĝas, ke konsilindas lasi ilin dekant-
iĝi per si mem, kiel malpuraj likvoj. Jen kiel…
— … la okulojn de brava Eduardo sapumis vul-

gara murdisto!
— Pardonon. La fakto, ke ili ne uzis rapirojn, ne

forprenas de tiu pugnolukto la karakteron de duelo.
— “Cavalleria rusticana”¹5, do?
— Kial ne?

Notoj de la tradukinto

¹Eble temas pri la samnoma brazila ŝipo, drononta en 1915.
²Henrik Ibsen [ipsn] , norvega dramaŭtoro (1828–1906).
³Gustave Doré [gustav dore] , franca gravuristo, ilustristo kaj
skulptisto (1832–1883).
4Rudyard Kipling [radjad] , angla aŭtoro de noveloj, rakontoj
kaj poemoj (1865–1936).
5[daŭz] Ĉefrolulo de la rakonto La malhelpanto de trafiko.
6Eble temas pri vaporŝipo uzita de la brazila ŝiparmeo ĝis 1904.
7Arthur Schopenhauer [artur ŝopnhaŭer] , germana filozofi-
isto (1788–1860), kiu asertis, ke virinoj estas nature destin-
itaj al obeado.
8Eble temas pri la germana pasaĝerŝipo Trafalgar, konvertita
al militŝipo kaj dronigita de britaj militistoj en 1914. Tamen
ĝi havis ne du, sed tri kamentubojn.
9Genro de atakemaj ŝarkoj (Carcharodes) .
¹0Genro de atakemaj ŝarkoj (Galeocerdus) .
¹¹Fiŝgenro (Epinephelus) kun proksimume 100 specioj.
¹²Katolikaj ŝipistoj kutimas peti protekton de la Sankta Virgulino.
¹³Aludo al la granda brita pasaĝerŝipo Lusitania, kiun dron-
igos en 1915 germana submarŝipo.

¹4Hano la Dua el Kartago ŝipesploris la nordokcidentan mar-
bordon de Afriko, kaj fondis plurajn koloniojn.

¹5[kavaleria rustikana] . Itale: kamparana kavalireco. Unuakta
opero komponita de Pietro Mascagni [pjetro maskanj i]
(1863–1945), kies ĉeftemo estas adulto kaj venĝduelo.
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Salgado Maranhão: Ses Poemoj

Beletro

Poeto kaj ĵurnalisto, Salgado Maranhāo nask-
iĝis en 1954, en Kaŝio, ene de la provinco Maran-
jano, Brazilo, kie li vivis laborante en plantejo. Li
alfabetumiĝis nur estante 15-jara, post sia trans-
lokiĝo, kun siaj patrino kaj gefratoj, al Terezino.
Skribante por loka ĵurnalo, li ekkonis Torquato
Neto, kiu helpis lin iri al Rio, kaj tion li faris en la
jaro 1972. Tie li ekstudis komunikadon en la Pon-
tifika Universitato Katolika. Korpa terapiisto, li
instruis tajĝiĉŭanon¹ kaj ŝiacuon². Ekde 1976, li
kunlaboradis, kun artikoloj aŭ poemoj, en divers-
aj publikaĵoj, ekzemple en la revuo Música do
Planeta Terra³ — laŭ invito de Júlio Barroso, tiama
eldonanto — revuo en kiu ankaŭ kunlaboradis
Sérgio Natureza, Caetano Veloso, Ronaldo Bastos,
Jorge Mautner kaj Jorge Salomão, inter aliaj.
En 1978 li kunorganizis la libron Ebulição da es-

crivatura — Treze poetas impossíveis4, kolekto, kiu
kunigis plurajn poetojn, kiel Sérgio Natureza, An-
tônio Carlos Miguel (pseŭdonime Antônio Caos),
Éle Semog, Mário Atayde, Tetê Catalão. Li publik-
igis poemojn kaj artikolojn ankaŭ en la revuo
Encontro com a Civilização Brasileira5 (1978). Dum
la jaroj sekvaj, li publikigis Aboio6, en 1984; Punhos
da serpente7, en 1989; Palávora8, en 1995; O beijo
da fera9, en 1996; kaj Mural de ventos¹0, en 1998.

En 1998, la Brazila Skribista Unuiĝo lin honoris,
pro la libro O beijo da fera, per la premio Ribeiro
Couto. Unu jaron poste, li konkeris la premion Ja-
buti, aljuĝitan de la Brazila Libro-Ĉambro, pro
Mural de ventos. Ekde 2007 lia verkaro studatas en
la Universitato de Brown, en Providenco, Usono.
Liaj verkoj estas tradukitaj anglen, nederlanden,

francen, germanen, hispanen kaj nun, esperanten.
Pri li, deklaris lia samprovincano Ferreira Gullar
— la plej elstara vivanta brazila poeto: Salgado
estas unu el la plej brilaj poetoj el nia generacio, kaj
posedas tre specialan lingvan ellaboradon.

Notoj de la redaktanto
¹Tajĝiĉuano estas ĉina batalarto celanta sindefendon, sed
ankaŭ vaste praktikata kiel milda gimnastiko.
²Ŝiacuo estas japandevena malstreĉa kaj saniga masaĝarto,
farata per premoj de dikfingroj kaj manplatoj sur specifaj
lokoj de korpo.
³Muziko el Planedo Tero.
4La titolo enhavas malfacile tradukeblan vortludon, kies prok-
simuma signifo estas: Estingo de sklaveco (aŭ: Bolado de
skribarto) — Dek tri neeblaj poetoj.
5Renkontiĝo kun la brazila civilizo.
6Bovpelkanto.
7Serpentaj pugnoj.
8Vortluda hibrido de pulvo plus vorto.
9La kiso de l’ rabobesto.
¹0Murpentraĵo el ventoj.

Feliso

ene de l’ brusta kaĝo
mia kor’ estas malsata leono
kiu penetras la tagiĝon
kvazaŭ atentema feliso
sekvanta urborbiton
kaj temperon de l’ tempo.
ĝi iam estis krabrujo,
iam serpentnesto,
iam suno subnuba.
kelkfoje surprenas trankvilon
de senbirda arbaro,
dum ĝi sekrete grumblas,
akrigante l’ ungojn por venonta salto.
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Serpenta pugno

observas mi la fluon de serpento
kaj ĝian dialogon kun rano.

des pli ĉar kiam ĝi ĝin alvokas
al sino sia,
ne agas kiel mortiganto,
sed kvazaŭ sian eston konstruas.

kaj tion tiel leĝere faras
ke l’ rano forgesas la ĉasatecon
kaj fariĝas ĝia frato.

dum batalo
tia la pugno estu:
preskaŭ imagaĵo,
kiu tiel milde eniru,

kiel nia korinklino.

La vojoj

Dezertas en mi
la vojoj. Ili trenas
lante sian voston
sub piedoj miaj.

Ili petas, ke mi dancu
frekventulan liturgion.

Aludas al tagoj
respondoj kaj alsilentaj psalmoj.

(Blovas ili al mi verson kaj venton.)

Muelata de atendo
refaras mi inter kaktoj
mian intiman fluon.

La ĉokolado,

tiom disverŝita (sen dolor’
de sango), kiom rasoj
kaj maroj, fluas
— alvokante al ekstazo —
el ĝangalo al palato;

tiel intensa kaj ekumena
la vivo sin konsolas
ĉirkaŭ ĝia sigelo.

kaj la forno bruniganta
la granon

damaskecan,
faras fakte falbalon.

Tial digresias frandemo
al pasiiga regalo.

Kelkfoje, vekas min
la fantazio

— kaj la delogo mem
celofane vestita.

Restas la sevo de tiu legendo
enmiksanta min

ĉokoladen.

Teoremo

Mi amas diketajn femurojn
marmorajn, Marilyn Monroe: orkideo
karna en vertico de senharaj kruroj
— impresega!

Mi amas disfoliumon
de nebulpluvaj lipoj
ambre sin proponantaj;

mi amas la liniojn de l’ sceno
(kaj ĝiajn mansignojn el eno),
eĉ se temas nur pri teoremo
en intimo de poemo.

Sinergio

(Al Sebastião Uchoa Leite)

Asketa skribo (preskaŭ senvorta)
celanta sinergion de l’ signo

(finto dancas ĉerande
surlinie de l’ olimpika gol’)

Citrusa skribo, preciza:
ora okulkrajono sur linioj

Paperen plukitaj parolas
(senbrue) la vortoj

diamante: fulmo senŝtona.

B e l e t r o
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Kaprompaj sudokoj
La unua estas mezfacila, sed la ceteraj multe pli penigas! “Obstine antaŭen! La nepoj vin
benos / Se vi pacience eltenos.”
Reguloj : por la tri unuaj sudokoj, en la malplenajn fakojn metu po unu nombro de 1 ĝis 9,
tiel ke ĉiu nombro aperu unufoje kaj nur unufoje en ĉiu vico, kolumno aŭ ena kvadrato. Por
la kvara sudoko, en la malplenajn fakojn metu po unu litero el la vorto akirebloj, tiel ke
ĉiu litero aperu unufoje kaj nur unufoje en ĉiu vico, kolumno aŭ ena kvadrato.

Solvoj
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3 4
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49-a Brazila Kongreso de Esperanto – BKE

34-a Brazila Esperantista Junulara Kongreso – BEJK

12-a Brazila Infana Kongreso de Esperanto

Florianopolo – Sankta-Katarino

De la 24-a ĝis la 28-a de Januaro, 2014

Kategorioj (ĝis 30–07–1 3) :

1 . BEL-ANO: R$80,00

2. BEJO-ANO: R$40,00

3. Famil iano de la kategorioj 1 kaj 2: R$40,00

4. Nek BEJO-ano nek BEL-ano: R$1 60,00

5. Famil iano de la kategorio 4: R$80,00

6. Neloĝanto en Brazilo: senpaga al iĝo

7. Infano maksimume 1 2-jaraĝa aŭ handikapulo: senpaga al iĝo

Reta al iĝo per: http: //belabutiko. esperanto. org. br

Enkonduko

BEL-financoj

Penado kaj rezulto: BEL-estraro

BEJO-novaĵoj: Ana Carvalho

Kiel fariĝi monda civitano: Paulo Nascentes

La lumturistoj: Monteiro Lobato

Ses poemoj: Salgado Maranhão

Kaprompaj sudokoj

Dua Tutmonda Sesio

Ankaŭ en Brazilo!

La 8-an de Junio, 201 3

Urboj: Kuritibo kaj Macejoo

www. edukado. net
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