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Nova albumo de La Perdita Generacio; NaNoWriMo
baldaŭas!; Volunteers needed

Esperanto in the USA
de la prezidanto • Filipo DORCAS

Looking at the remainder of 2020 and trying to peer
into 2021, what I see is a great, nebulous unknown.

De la estraro
Raportoj de la Direktoroj kaj aliaj estraranoj.

Virtuala NOREK
loke • Arlyn KERR

Lastan decembron mi rezervis ĉambron en jaĥta klubo
por la septembra evento. Kiam la pandemio detruis
tiun planon, ni decidis fari ĝin per Zumo, dum nur tri
horoj anstataŭ du tagoj.

La historio de psikedelismo en Usono
kulturo • Steve EICHBLATT

(Dua parto el tri.) La jardeko de “paco kaj amo” portis
al Usono grandegajn sociajn ŝanĝojn: civitanajn
rajtojn, kontraŭmilitajn manifestaciojn, kaj rokenrolon.
Ĝi estis ankaŭ la jardeko en kiu multaj usonanoj eksciis
pri halucinogenaj drogoj.

La dulingva heredaĵo de Urugvajo
lingvaj rajtoj • Norman BERDICHEVSKY

Urugvajo havas duoblan lingvan heredaĵon pro ĝia
deveno kiel “perdita provinco” de la najbaraj landoj. En
la norda parto de la lando, multaj parolas la miksitan
hispan-portugalan dialekton Portunjolo.

Kvar monatoj en Brazilo
vojaĝe tra la mondo • Stefano FARRINGTON

Mi ĵus revenis de San-Paŭlo, Brazilo. Mi neniam atendis pasigi tiom da tempo tie. Sed nun estas tre stranga afero, esti
hejme en Usono. Mi vekiĝas pensante, ke mi estas ankoraŭ tie.

Koŝmare
mikronovelo • Rafa NOGUERAS

Novelo en nur cent vortoj.

La mistera viro
ŝercoj • Creede LAMBARD

“La blua ŝuo flugos al Peruo.”

Strange, sed vere
Strangaj novaĵoj el ĉirkaŭ la mondo, en facila Esperanto.

La vivo de Peĉjo
ŝercoj • Timothy BORONCZYK

La popoloj faros en konsento unu grandan rondon herbfumantan.

Bebo
senintenca esperantaĵo • Kinsey FAVRE

Bongustaj, bongustaj beboj.



Anoncoj
Nova albumo de La Perdita
Generacio

Ĉe la seatla Landa Kongreso
en 2018 okazis unu el la plej
memorindaj programeroj en
la lastaj jaroj: koncerto de la
fama Esperanta muzikgrupo
La Perdita Generacio. Ĉu vi
maltrafis ĝin, ĉu vi volas
resperti ĝin, vi povas nun
aŭskulti la koncerton kiel albumon, Ĉiuj ni amegas
Usonon, de Vinilkosmo.

La premiita sveda muzikgrupo estas konata jam de la
2000-aj jaroj pro la diverseco de siaj kantoj, kiuj
estas jen lulaj kaj dolĉaj, jen krudaj kaj sarkasmaj.
Ĉiuokaze la grupo harmonie kantas tekstojn plenajn
je bildoj kaj vortludoj.

Ĉiuj ni amegas Usonon, kiu estas inter tre malmultaj
koncertaj albumoj en Esperanto, prezentas ĉiujn 13
kantojn luditajn de La Perdita Generacio en
koncertejo apud la fama turo Space Needle. Kvin el la
kantoj neniam antaŭe estis eldonitaj de la grupo, kaj
unu, Melodi Din, estas adapto de kanto de la usona
neesperantista kantisto Amanda PALMER.

Fine de la albumo aperas kroma kanto, Ĉe Pumo-
roko, verkita dum kaj pri la postkongresa tendumado
en la nacia parko Mount Rainier. La grupo ludas ĝin
kun la usona esperantisto Alena ADLER.

Ĉiuj ni amegas Usonon estas elsendebla per iTunes,
Spotify kaj la pli artistopaga servo Divercities. Krome,
Vinilkosmo vendas ĝin <https://bit.ly/3lCpktZ>

kiel ciferecajn dosierojn kontraŭ dek eŭroj.

— Jordon KALILICH

NaNoWriMo baldaŭas!

Ĉu vi sentas, ke via scio de Esperanto malpliboniĝas
pro izoliĝo? Ĉu vi havas ideon por rakonto, sed ĝis
nun ne prilaboris ĝin?

Mi prezentas ideon al vi: verki tutan romanon en
Esperanto dum unu monato.

Temas pri libro, ne loĝanto
de la ĉefurbo de Italujo.

La monato tutlanda de
romanverkado
(“NaNoWriMo”, angle
National Novel Writing
Month) estas evento,
klopodo, kaj komunumo.
Ĉiun Novembron, miloj da
homoj penas skribi
malneton de romano en 30 tagoj.

Kial fari tion? Jen listo neniel kompleta:

Finfine skribi ion. Preskaŭ ĉiuj homoj
pripensas verki rakonton novan. Sed la
plejmulto neniam faras.

Prilabori ideojn. Se vi jam verkas rakontojn,
dediĉi unu monaton estas taŭga maniero
kreskigi ĝin.

Ekzerci vin. Vi skribos multajn, multajn
frazojn en Esperanto.

Kaj tiel plu.

Se tio ŝajnas interesa al vi, komencu skribi la unuan
de Novembro. Interrete, la retejo de NaNoWriMo
<https://nanowrimo.org/> havas pli da informo kaj
komunumon. Mi penos verki libron, ĉu ankaŭ vi?

— Timoteo RICE gartherio@gmail.com

Top Five Open Volunteer
Positions

The Publicity (Advertising)
team is now headed up by
our Vice President Alex
Miller. You are probably
already familiar with his
very popular videos on
YouTube. We are now
benefiting from his expertise
as he leads publicity for Esperanto USA. The team is
active and ready to extend help for local groups,
regional events, and special projects. The team is



reviewing resources already available to see what
needs to be updated or created. This work will
include materials available for publicity within the
Esperanto community and for non-Esperanto
promotions.

The Membership team is now headed up by our
board member Tim Boronczyk. The Membership
team focuses on how to acquire new members, retain
current members, and retrieve lapsed members. This
is important work for the growth and support of our
membership base.

Please consider volunteering your time. Most work
requires only an intermediate fluency in Esperanto.
Much of the typical work is communication via text in
emails and on social media.

Join with us and help in one of these roles. Even if
you have other ideas of how you want to help
Esperanto USA, contact us!

Graphic designer
Design logos and other graphic elements for print
and web use.

Financial Support Team

Committee members will meet monthly about
how to encourage the members of Esperanto-USA
to donate and otherwise financially support
Esperanto-USA.

Membership Team
Committee members will meet monthly about
how to encourage Esperanto speakers in the USA
to become members of Esperanto-USA.

Project Team
Committee members will find projects and ideas
in or about Esperanto in the USA which deserve
support. The committee will meet monthly about
whether Esperanto-USA should support the
projects and how.

Advertising / Publicity Team
Committee members will meet every two months
about how to better advertise about Esperanto in
the USA.

For more, see our webpage for volunteers
<https://esperanto-usa.org/eusa/volunteer/en>.

— Filipo DORCAS

Bebo
senintenca esperantaĵo • Kinsey FAVRE

Dankon al Kinsey, kiu trovis la jenan “bebon” en
superbazaro.



Esperanto in the USA
de la prezidanto • Filipo DORCAS

Looking at the remainder of 2020 and trying to peer
into 2021, what I see is a great, nebulous unknown.
We do not know what our health climate will be like,
what restrictions we will face, or when we will be able
to have face-to-face meetings with confidence that we
are not passing COVID-19 among our friends in the
Esperanto community.

However, we do know many things. We are still a
vibrant Esperanto community. We now have greater
awareness of our communication tools, and we are
using them more effectively. We have friends that we
like to connect with. We want a stronger Esperanto
community in the United States.

We want stronger local groups. We have several clubs
that are quite active, and we have some that are
facing challenges getting established. There is help
available. In recent years there is a new force at work
in support of local groups.

That force is the network of regional coordinators.
They are here to help our local Esperanto groups of
all sizes. You can read more about the regional
coordinators in this issue of Usona Esperantisto.
Fred Meyer and others are doing some
transformational work supporting local groups. The
regional coordinators are a team of volunteers who
are dedicated to connecting with you, listening to
you, helping you, and providing you with resources.

Resources. Remember that word.

We want a stronger youth contingent. We have a
good group of youth leaders. They were recently
trained in Chicago in an event called VEK, la Vintra
Esperanto-Klerigado. It was the winter Esperanto
training for youth with a focus on how to plan and
hold events. That was a very successful meeting for
USEJ, Usona Esperantista Junularo. That meeting
required resources. Resources.

We would like to have more events, even regional
events, and enable more people to come to them who
would not be able to come were it not for available
funding from outside resources. Many people have
inspiring stories about how meaningful the events are

for them and their experiences in Esperantoland.

Resources for local groups, the youth, and Esperanto
events do not come from the general budget of
Esperanto USA. We are doing well enough to be a
stable organization, but do not have financial margin
to provide additional resources for many worthy
projects such as clubs, youth, and events.

Having the needed resources for projects helps shore
up the projects that are vital to the Esperanto
community in the United States. Our local groups,
our youth, and our events are crucial components of
our core being. What we do now in 2020 and 2021
will have an effect for years to come, and it is up to us
to rise to the occasions when the call is evident. We
will need to continue to fund these projects as much
as we can.

Where have the funds come from, and where will
they continue to come from? We wish we had enough
members and enough direct contributions to provide
money for these worthy causes, but right now in 2020
we do not have it.

Fortunately, we do have the opportunity to
participate again with the Esperantic Studies
Foundation (“ESF”) in a matching campaign. The
campaign is simply Esperanto in the USA. And it
works. Due to COVID-19 we have not given it the
necessary attention so far in 2020, but the matching
funds are still available!

ESF matches dollar for dollar our contributions to the
campaign up to $15,000. We have only just begun to
contribute to the 2020 campaign, so please donate
now before the end of the year so we can take
advantage of the generous offer from ESF!

On our website (under About us → Support) we will
update the contribution amount through to the end of
the 2020 campaign. If you can donate $100 to this
campaign, it will be doubled to $200! And, of course,
you get the tax deduction for the $100. A $3000
donation would be doubled so that Esperanto USA
would receive $6000, and so forth, up to a limit of
15,000 total for the matching funds.



We will not add your name to the list of donors
without your permission. Please consider helping
Esperanto clubs, youth, and events to be the best they
can be with your matched donation.

Filipo DORCAS

Filipo estas prezidanto de Esperanto-
USA. Li kaj lia edzino Elizabeto loĝas
en Fort Worth, Teksaso.

filipo@grupoj.org

Virtuala NOREK
loke • Arlyn KERR

Ekrankopio de la prelego de Jordon KALILICH.

Nord-Okcidenta Regiona Esperanto-
Konferenco (NOREK) estas ĉiujara renkontiĝo
kuntiranta esperantistojn plejparte el
nordokcidenta Usono kaj okcidenta Kanado. Ekde
1981 ĝi okazis en aŭ Usono aŭ Kanado. En lastaj jaroj
la seatla grupo organizis ĝin unu jaron, la viktoria
grupo la sekvan jaron. Ĉi-jare mi volontulis organizi
NOREK-on. Lastan Decembron mi rezervis ĉambron
en jaĥta klubo por la septembra evento. Kiam la
pandemio detruis tiun planon, ni decidis fari ĝin per
Zumo, dum nur tri horoj anstataŭ du tagoj.

Mi reklamis ĝin nur al grupoj en la nordokcidenta
regiono, ne en Radaro aŭ Eventa Servo aŭ EUSA, ĉar
mi volis konservi la intiman etoson de nia kongreso.
En la fino, 25 homoj partoprenis, proksimume

samnombre kiel en ordinara jaro. Mia edzo Les
traktis la teknikajn aspektojn. Ekzemple, du
parolantoj volis registri siajn prelegojn, kaj kelkaj ne
volis zorgi pri siaj fotoj kaj bildoj sur ekranoj dum ili
parolis, do ni faris tion por ili. Dum la paroladoj ni
mutigis ĉiujn krom la parolanto, kaj ili malmutigis sin
por postaj demandoj. Ni profitis de la “spotlight”
kapablo en Zumo por konservi la fokuson sur la
preleganto.

Kvin prelegantoj bonege paroladis, dum po 15 ĝis 30
minutoj: Jordon KALILICH, Nick WOODS, Shahin
MCKINNIE, Lottie ERICSON, kaj Ray REDD. Dum la
ĉiuhoraj dek-minutaj paŭzoj Nathan MCCARTNEY bele
ludis gitaron kaj kantis. Ni komencis per sinprezento
de ĉiuj. Unu programero konsistis el kvar ludoj:
dudek demandoj, Tabuo, Divenu la Zamenhofan
proverbon, kaj krucvortaj enigmoj. La lasta ludo
devenas de mia kolekto de anglaj krucvortenigmaj
respondoj pli facile elpenseblaj se oni scipovas
Esperanton. Ekzemple: Creature known
scientifically as Bufo bufo (4 letters) aŭ Kobold (3
letters). La lasta programero estis prezento de
personaj kolektoj: malnovaj monbiletoj, specialaj
t-ĉemizoj, pluŝursoj, ostoj, ktp.

Mi esperas ke venontjare ni povos renkontiĝi tradicie,
sed – se ne eblos – ni almenaŭ scias ke virtuala
kunsido bone funkcios por NOREK.



De la estraro
Going asynchronous

Hoss is one of the Directors of E-USA. You can contact
him at hoss@lodestone.org.

[Esperanto-versio estas
havebla en la reta versio de la
bulteno.]

Despite its wealth of
enthusiasm and talent, the
Board of EUSA sometimes
has problems getting things
done. Plans are proposed,
enthusiastic follow-up
discussions follow … and then, too often, nothing
happens. As time passes, the Board gradually gets
distracted and the plans evaporate.

For example: in a previous report I proposed
removing password restrictions on Board minutes in
order to make our organization more transparent.
The proposal promptly went on the official agenda,
several Board members expressed enthusiasm in our
online discussion forums, and no objections were
raised. Success? Sadly, no. Over two months have
passed, and yet nothing has changed.

The problem is largely bureaucratic: our official
decision making is limited to a single hourly meeting
per month. The Board consists of busy volunteers
spread across several time zones, so it isn’t surprising
that up to half sometimes can’t make it at the
scheduled time. We sometimes lack a quorum,
making voting impossible. And even when a quorum
is present, there may not be enough time in that
single hour to address agenda items held over from
the previous meeting, much less the new ones. Board
members are left out of crucial discussions, proposals
languish, and plans die.

Fortunately, things are changing. As of our last
meeting, a resolution was passed approving
“asynchronous” voting via a secure, text-based forum.
The Board has long used such forums for unofficial
discussion—but, being unofficial, such discussion has
rarely translated into action. As of now, however,
Board members can submit proposals, second

motions, and vote at any time convenient for them.
There’s no longer a reason for Board members to be
left out, or for proposals to be delayed for months on
end.

Admittedly this is a small change, and long overdue.
But it’s progress. And hopefully it will allow us to
make even greater progress in the future.

— Hoss FIROOZNIA, Direktoro

Regionaj kunordigantoj

Fred estas unu el la Direktoroj de E-USA. Oni povas
kontakti lin ĉe f3meyer@gmail.com.

La listo de Regionaj
Kunordigantoj/Helpantoj
nun estas kompleta. Ni
aldonis du novajn
Kunordigantojn. Tiu listo
nun inkluzivas Jeremy
GENOVESE por la Grand-Laga
Regiono kaj Chris JOHNSON

por la Mez-Atlantika
Regiono. Bill HARRIS, la Direktoro de la Centra
Oficejo, ne plu funkcias kiel dumtempa
Kunordiganto. Do la kompleta listo nun estas:

Regiono Nomo

Grandaj Lagoj Jeremy GENOVESE

Mez-Atlantiko Chris JOHNSON

Meza Peggy DOLTER

Meza nordo Joan PHILIPS

Nordoriento Jaclyn (Janjo)
PACEJO

Nordokcidento Wally DU TEMPLE

Okcidento kaj Pacifika
Maro

John DUMAS

Sudo Fred MEYER III

Sudoriento kaj Kariba
Maro

Brandon SOWERS

Sudokcidento Nicole WING

La plej aktualan liston, kun kontaktadresoj, oni povas



ĉiam trovi en nia retejo, ĉe Pri ni > Kontakti nin.

Mi devas danki antaŭan Kunordiganton Murray
MERNER pro lia helpo trovi la du novajn
Kunordigantojn. Chris kaj Jeremy ankaŭ estas
dankindaj pro sia volontulemo.

La Regionaj Kunordigantoj virtuale kunvenis en la
fino de Aŭgusto kune kun kelkaj agemaj gastoj. Ni
diskutis lastatempajn agadojn. Estis raporto pri nova
juna loka kontakto en la Centra Regiono. Ni diskutis
uzon de Radaro kaj Eventa Servo por anonci
kunvenojn de lokaj grupoj. Kelkaj diskutis
pligrandigon de la invita listo por virtualaj kunvenoj

de lokaj grupoj.

Ni diskutis la dokumenton pri lokaj grupoj, kiu
bezonas pli da ellaborado. Kelkaj volontulis helpi pri
tio. Tiu diskuto branĉiĝis en aliajn direktojn: kiel
trovi lokajn kontaktojn, kiel stimuli lokajn kontaktojn
organizi lokajn grupojn, kiel trovi kaj subteni grupojn
ĉe universitatoj, kiel reteni lokajn grupanojn, kiel uzi
aplikaĵojn (MailChimp, Telegram, kaj Amikumu) por
kuraĝigi partoprenon en lokaj grupoj, …

Ni planas denove kunveni fine de Oktobro.

— Fred MEYER, III

La vivo de Peĉjo
ŝercoj • Timothy BORONCZYK

Teksto kaj ideo de Timoteo; desegnaĵoj de “Awesome Satyr”. (Kaŝnomo, kompreneble. Timoteo klarigas, ke la
artisto preferas resti anonima.)



L

La historio de psikedelismo en Usono
La 1960-aj jaroj

kulturo • Steve EICHBLATT

La dua artikolo en triparta serio.

a 1960-aj jaroj, kiujn
oni ofte nomas “la
jardekon de paco kaj

amo”, portis al Usono
grandegajn sociajn ŝanĝojn:
manifestaciojn kontraŭ la
milito en Vjetnamujo,
seksan liberecon, progreson
por feminismo, kaj la populariĝon de rokenrolo.

Ankaŭ en tiu jardeko multaj usonanoj eksciis pri
halucinogenaj drogoj. Eble estas nur hazardo, tamen
“paco kaj amo” priskribas ankaŭ la etoson de
psikedela sperto. La plano de Huxley kaj Hubbard
por gvidi la mondkulturon al pli ĝusta vojo per tiaj
drogoj daŭris kviete en 1960. Ili neniel imagis, ke
antaŭ la fino de la jardeko ĝi fariĝos laŭta.

Pro la fortegaj psikaj efikoj de la drogoj, aparte la
nove malkovrita kaj amase fabrikebla LSD,
esploristoj multe uzis ilin por diversaj psikiatriaj
celoj. Multe pli frue Sigmund FREUD uzis revojn por
studi la subkonscion, tamen la psikedela mensostato
ŝajnis pli fidinda “fenestro al la subkonscio”.
Psikologoj eĉ provis studi la religian ekstazon, kiun la
drogoj ofte kaŭzis.

Samtempe, psikiatroj uzis halucinogenajn drogojn
por trakti alkohol-dependecon, depresion, kaj
ekstreman maltrankvilecon. La estonteco por
psikedelaj esploroj ŝajnis brila. En 1957, eĉ la ege
populara gazeto Life eldonis artikolon “Seeking the
Magic Mushroom” (“Serĉi la magian fungon”) de R.
Gordon WASSON pri la spirita uzado de halucinogenaj
fungoj fare de indiĝena tribo en Meksiko.

Profesoro de psikologio Timothy LEARY komencis
novan postenon ĉe la universitato Harvard en 1959.
Somere de 1960 li feriis en Meksiko, kie li provis la
fungon priskribitan de Wasson. Leary diris, ke li
lernis pli pri psikologio dum la kvin horoj post
manĝado de tiu fungo ol dum la antaŭaj dek kvin
jaroj da studado kaj esplorado. Reveninte al Harvard,

Leary entuziasme rakontis al siaj kolegoj pri sia
psikedela sperto. Richard ALPERT (poste Ram DASS)
inter aliaj kunlaboris kun Leary por studi la drogojn.

Huxley, Heard, kaj Hubbard vizitis Leary-on. Ili
kredis, ke lia ligo al Harvard helpos realigi ilian
vizion. Huxley petis al Leary nur kviete reklami la
drogojn al eminentuloj, kaj avertis pri homoj “kiuj
faros ĉion en sia konsiderinda povo por haltigi niajn
esplorojn”. Sed baldaŭ Leary kaj Alpert ambaŭ trovis
sin eksigitaj de Harvard pro sia publika kuraĝigo al
studentoj uzi drogojn.

La eksigo ne malhelpis iliajn publikajn disvastigojn
de la psikedela mesaĝo. Ili fondis komunumon en
Millbrook, Novjorkio, sur bieno de riĉulino Peggy
HITCHCOCK. Leary kaj Alpert klopodis studi
psikologion, tamen Millbrook fariĝis drogtrempita
strangejo, kie eĉ la esploristoj mem estis ofte sub la
influo de LSD. Eble la plej signifoplena laboro ĉe
Millbrook estis ligi la psikedelan sperton al Bardo
Thodol, la “Tibeta libro de morto”.

Kvantoj da novaj LSD-uzantoj en Usono almenaŭ 12-
jaraĝaj, 1967–2008

Samtempe la usona registaro, pere de la spiona
organizo CIA, faris proprajn esplorojn pri LSD.
Kompreneble, CIA serĉis armilan uzon por la fortega
drogo. Oni faris klinikajn esploradojn ĉe universitatoj
tra Usono, en kiu oni donis LSD-on kaj aliajn drogojn
al studentoj.



Juna profesoro de literaturo ĉe Stanford, Ken KESEY,
unue ricevis LSD-on en esploro de CIA ĉe
malsanulejo en Menlo Park, Kalifornio. Li tiel ĝuis la
sperton, ke li poste akiris postenon ĉe la malsanulejo
kiel nokta lavbalaisto. Tie li verkis sian unuan
romanon One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Li ankaŭ
ŝtelis provizon de LSD, kaj uzis ĝin kun kolegoj ĉe
Stanford.

Ĉe Kesey baldaŭ gastis Neal CASSADY, modelo por la
fikcia Dean MORIARTY en la romano On the Road de
Jack KEROUAC. Cassady vidis similecon inter si kaj la
ĉefa rolulo en Cuckoo’s Nest, kaj decidis viziti Kesey-
on ĉe Stanford. Kiam Kesey vojaĝis al Novjorko por
publikigo de sia dua libro, Sometimes a Great
Notion, Cassady ŝoforis tribon de “Gajaj petoluloj” en
malnova aŭtobuso bunte pentrita. La Petoluloj, en
psikedela stato pro LSD, vojaĝis tra Usono en sia
aŭtobuso, ŝokante homojn per sia strangeco – kaj
varbante novajn tribanojn laŭvoje.

Kesey kaj la Petoluloj renkontis Leary-on ĉe
Millbrook, sed la du grupoj ne tro amikiĝis. Por la
Petoluloj, la Millbrook-anoj estis tro seriozaj. Oni
povas nur imagi, kion Huxley opiniis pri la Petoluloj;
ili certe ne sekvis lian idealon pri kvieta ŝanĝado de la
kulturo.

Tamen ŝanĝi la kulturon Kesey ja faris. Reveninte al
Kalifornio, li organizis grandajn festojn nomitajn
Acid Tests (“acido” estas neformala nomo por LSD),
kie iu ajn rajtus veni kaj trinki LSD-trinkaĵojn.
Ĵurnalisto Tom WOLFE priskribis la festojn kaj
busvojaĝon en sia libro The Electric Kool-Aid Acid
Test. Li priskribis Kesey-on kiel heroon de la
kreskanta kontraŭkulturo. Sed la “konsiderinda

povo” – pri kiu Huxley avertis – estis venonta, kaj la
festoj haltigotaj.

En Oktobro de 1966 la usona registaro leĝe
malpermesis uzon de LSD, haltigante ĉian oficialan
esploron pri la drogo. Tamen la popola uzado jam
estis neregebla. Junuloj en ĉiuj partoj de la lando
venis al San-Francisko por partopreni en la nova
“hipia” kulturo. Eĉ la ege populara brita rokbando
The Beatles parolis pozitive pri siaj psikedelaj spertoj.
Kaŝa kemiisto Owsley STANLEY provizis la
komunumon per altkvalita LSD, kaj la neoficiala
kulturo daŭris subtere. Antaŭ la fino de la jardeko
ambaŭ Kesey kaj Leary estis enkarcerigitaj pro
posedo de etaj kvantoj de kanabo; kaj ĉirkaŭ du
milionoj da usonanoj spertis LSD-on.

Ĉu la agoj de Leary kaj Kesey helpis aŭ malhelpis la
celon de Huxley? Estas malfacile diri. Laŭ psikologoj,
kies esploroj estis detruitaj meze de la kultura batalo,
Leary kaj Kesey klare malhelpis. Laŭ la entuziasmuloj
pri psikedelismo, Leary kaj Kesey ekkonsciigis
multege da homoj pri la ebloj de halucinogenaj
substancoj. Rilate la kulturon, oni povas elekti inter
la Beatles-kantojn Help! kaj Lucy in the Sky with
Diamonds.

Steve EICHBLATT

Steve loĝas en Novjorko kun sia
edzino kaj filino. Li estas fizikisto,
programisto kaj financisto. Li ŝatas
legi, esplori la urbon, aŭskulti
muzikon de Bob DYLAN, kaj esti kun

sia familio.

steve.eichblatt@gmail.com



La zono en norda
Urugvajo (verda
koloro), kie oni

parolas Portunjolon.
(Ilustraĵo surbaze de

verko de
Diosverde/Vikipedio.)

S
La dulingva heredaĵo de Urugvajo
lingvaj rajtoj • Norman BERDICHEVSKY

ame kiel Belgujo,
Urugvajo estis
establita kiel bufra

ŝtato inter du rivalaj
najbaroj (Brazilo kaj
Argentino). Ĝi estas
proksima al la strategie
grava enfluejo de la rivero
La Plata inter Argentino kaj
Brazilo. Komence de sia
sendependiĝo en 1828,
Urugvajo havis loĝantaron
de nur 75 000 homoj, kaj
nur unu urbon, Montevideo.
La popolo ekster tiu ĉefurbo estis disigita en du
regionoj: portugalparolanta en la nordokcidento, kaj
hispanparolanta en la sudo.

Hodiaŭ, Urugvajo havas duoblajn lingvan heredaĵon
kaj nacian identecon pro ĝia deveno kiel “perdita
provinco” de la najbaraj landoj. La hispana estas
oficiala lingvo, kiun la centra registaro favoras super
ĝia konkuranto, la portugala. Same kiel la Nova
Mondo heredis la grandan disputon inter Anglujo kaj
Francujo en Kanado, en Sudameriko ĝi heredis la
centjaran rivalecon inter Hispanujo kaj Portugalujo.
La du iberiaj imperioj konsentis pri la malbone
difinita kaj pridisputata landlimo inter si en la
Traktato de Tordesillas en 1494.

En 1808 lokaj patriotoj en Argentino malakceptis la
aŭtoritaton de sia marioneta vicreĝo, establante
gardiston por regi la kolonion en la nomo de la
aŭtentika reĝo. Tamen la aŭtoritatoj de Bonaero ne
povis establi efikan regadon de la orienta bordo.

Kiam la marioneta vicreĝo en Bonaero translokis sian
tribunalon al Montevideo post brita okupado, lia
ĉeesto provokis sendependecajn sentojn inter
loĝantoj ĉe la orienta bordo. Ili aliĝis al ribela movado
kredante, ke ili ĝuos aŭtonomecon en sendependa
Argentino. Kiam ilia malkontento pri regado de la
nova ĉefurbo atingis kritikan punkton, Argentino
insistis pri lojaleco al Bonaero.

La afero pri la statuso de Urugvajo restis maltrankvila
kiam, en 1818, Imperia Brazilo, ankoraŭ sub

portugala regado, invadis la landon. Britujo formis
proksimajn ligojn kun la portugaloj kaj helpis ilin
elpeli la francajn trupojn de Hispanujo. En 1821, nun
sendependa Brazilo aneksis Urugvajon kiel sian
“Cisalpan Provincon”. Tio furiozigis Argentinon kaj
tuj provokis “rekuperan” provon reakiri “la perditan”
regionon.

Kvankam pli frue oni nomis la lokajn urugvajajn
gvidantojn “separistoj”, “gaŭĉaj ribeluloj” kaj
“anarkiistoj”, argentinaj trupoj intervenis por
protekti la teritorion kontraŭ “brazila submetiĝo”. En
1828, ambaŭ flankoj estis elĉerpitaj kaj akceptis
proponon de la Brita Fremda Oficejo fari
sendependan ŝtaton el la “Orienta Zono”. La nomo
ankoraŭ aperas en la oficiala nomo: “La Orienta
Respubliko de Urugvajo”.

En 1830 Urugvajo adoptis novan konstitucion, kaj
flagon similan al tiu de Argentino: kun radianta suno
sur kampo de bluaj kaj blankaj strioj. Ĝi memorigis,
ke iam la du ŝtatoj estis proksime ligitaj. Argentino
kaj Brazilo ambaŭ konservis rajton aprobi novan
konstitucion de Urugvajo kaj interveni okaze de civita
milito. Dum kelka tempo, du rivalaj frakcioj –
Koloradoj (favoraj al Brazilo kaj koncentritaj en
Montevideo) kaj Blankuloj (en la kamparo kaj favoraj
al Argentino) – konkuris por sekvi politikon pli
favoran al Argentino aŭ Brazilo, ĝis ili fine konsentis
sekvi strikte neŭtralan vojon.

Portunjolo kaj lingva diskuto ĉe
la landlimo

La portugalan oni daŭre parolis en la kampara norda
regiono apud Brazilo, kaj enkonduko de
hispanalingvaj lernejoj en la regiono progresis
malrapide. La loka graveco de la portugala estis
konsiderinda pro kontrabando de brutoj kaj
importado de tropikaj kaj subtropikaj fruktoj el
Brazilo.

Multaj lusismos (portugalaj esprimoj aŭ iliaj
laŭvortaj ekvivalentoj en la hispana) ŝteliris en la
popularan paroladon de Montevideo kiam kamparaj
migrantoj translokiĝis en la ĉefurbon.



Hispanlingva
lernolibro pri
Portunjolo.

De 1830 ĝis 1850 streĉiteco daŭris inter Brazilo kaj
Argentino, kaj ambaŭ planis reakiri Urugvajon.
Brazilo akiris kelkajn rajtojn en urugvajaj aferoj,
ekzemple ekstradicion de forkurintaj sklavoj kaj
krimuloj, navigadon sur la rivero Urugvajo, kaj
impostajn esceptojn por brazilaj varoj.

La ĵus finita Atlas
Lingüistico del Uruguay
konfirmas ekziston de 25 km
larĝa zono tra norda
Urugvajo, en kiu granda
parto de la loĝantaro estas
aŭ dulingva aŭ parolas la
miksitan hispan-portugalan
dialekton Portunjolo
(hispane: Portuñol;
portugale: Portunhol). La
proksimeco de la regiono al
brazilaj televidstacioj
kontribuis al la emo de la loĝantaro konservi la
dialekton kaj ankaŭ iom da legopovo de la brazila
portugala. Cetere, estis pli da edukaj oportunoj ĉe la
brazila landlimo. La daŭra ekzisto de Portunjolo
montras provon de urugvajanoj plifortigi sian senton
de nacia identeco, precipe inter junuloj. Ĝi montras
ankaŭ ribelon kontraŭ politiko de la registaro pri
“ĝusta hispana parolado”.

Pluraj urugvajaj edukaj ministroj deklaris, ke
Portunjolo estas “vulgara” aŭ “malaltklasa dialekto”,
kaj ke ambaŭ “normaj” formoj de la hispana kaj
portugala devas esti bone instruataj kaj parolataj.
Kontraste, urugvaja lingvisto Graciela BARRIOS

defendas uzon de Portunjolo. Ŝi komentis, ke la
reguloj fontas el diskriminaciaj sintenoj: “Kiam la
registaro akuzas junulojn pri ‘misformado’ de la
lingvo, tio estas ruza maniero diri ‘Ni ne ŝatas
junulojn.’ La lingvo de la landlima regiono estas nia
kultura heredaĵo kaj ne devas malaperi.”

La hispana dialekto de Urugvajo estis forte influita de
itallingvaj enmigrintoj, kiuj aldonis italajn vortojn kaj
apartan parolmanieron, kiu multe diferencigas la
hispanan en Urugvajo disde la hispana en aliaj
landoj.

La lingvisto Steven FISCHER prognozis, ke Brazilo fine

ĉesos esti portugallingva lando, sed prefere parolos
nur Portunjolo (Veja, 5 Aprilo 2000) – aserto, kiu
kompreneble ofendis multajn en la brazila literatura
kaj intelekta mondoj.

Faktoroj plifortigante nacian
identecon

Urugvajo altiris multajn enmigrintojn de Hispanujo,
Italujo, kaj Centra kaj Orienta Eŭropo. Ĝi sukcesis
fondi liberajn instituciojn, atingis altan edukan
nivelon por multaj siaj civitanoj, konservis esencajn
liberojn, antaŭenigis socian bonfarton, kaj helpas
rifuĝintojn. Urugvajanoj estas inter la plej
entuziazmaj subtenantoj de demokratio.

En futbalo, venko de siaj ĉefrivaloj kaj plurfoja gajno
de la monda pokalo helpis krei senton de nacia
identeco.

Proporcie al sia popolo, Urugvajo kontribuas pli da
soldatoj al la pacaj misioj de Unuiĝintaj Nacioj ol
kontribuas iu alia lando.

Laŭdire, Urugvajo estas la plej sekulara lando en la
Amerikoj. La sekulariĝo komenciĝis per la relative
negrava rolo de la eklezio dum la kolonia epoko,
kompare kun aliaj partoj de la Hispana Imperio.
Kontraŭklerikaj ideoj disvastiĝis post sendependiĝo,
precipe el Francujo, plu erodante la eklezian influon.
Civila geedziĝo estis agnoskita en 1837, divorco
leĝigita en 1907, kaj religia instruado malpermesita
en ŝtataj lernejoj en 1909. En 1917 nova konstitucio
enkondukis kompletan disiĝon de eklezio disde la
ŝtato, nova afero tiam en Latin-Ameriko.

Pro sia propra historio, geografia situo, lima
dulingvismo, kaj strikta sekularismo, Urugvajo havas
apartan, malfacile gajnitan identecon.

Norman BERDICHEVSKY

Norman estas veterana esperantisto
kiu aktivadis en Usono, Israelo,
Hispanujo, kaj Danujo. Post multaj
jaroj en Florido instruante ĉe UCF, li
nun loĝas en Britujo por esti pli
proksima al siaj filoj kaj nepoj.

normberd@gmail.com



Kvar monatoj en Brazilo
vojaĝe tra la mondo • Stefano FARRINGTON

Antonio kaj Stefano

Mi ĵus revenis de San-Paŭlo, Brazilo. Mi neniam
atendis pasigi tiom da tempo tie. Sed nun estas tre
stranga afero, esti hejme en Usono. Mi vekiĝas
pensante, ke mi estas ankoraŭ tie. Mia koro, animo,
kaj menso estas en alia lando. Kia stranga sento!

Mi renkontis mian edzon Antonio en Novjorko
somere de 2018. Poste mi flugis al Eŭropo por vojaĝi
en Francujo kaj Hispanujo (mi instruas la francan kaj
hispanan). Kiam mi revenis, mi deziris, ke ni edziĝu.
Por li la ideo estis iom amuza, ĉar li venas de pli
spontana kulturo, en kiu oni estas aŭ kune aŭ ne; ne
necesas “deklari” ion oficiale. En Decembro de tiu
jaro ni edziĝis.

Mi scias, ke tio ŝajnas tre rapida. Sed li estis ironta
por loĝi en Eŭropo (li havas ankaŭ pasporton de
Italujo), kaj mi ne tre fidis la novan rajton pri
gejedziĝo en Usono, nek la tiaman sanon de Ruth
Bader GINSBERG. Ni pensis ke, se ni volos esti kune en
la estonteco … jam estas tempo por agi. Do ni edziĝis
kaj komencis la klopodon akiri la faman “verdan
karton” por mia nova partnero.

La procedo akiri vizon estas longa kaj malfacila! Mi
vere kredas, ke oni devos ami iun multe por fari tion!
Finfine la peto estis akceptita, kaj Antonio ricevis
daton por intervjuo: Aprilo de 2020. Tiam li loĝis en

Toronto (li devis eliri el Brazilo dum la lasta parto de
la procedo), kaj li revenis al Brazilo por viziti sian
familion kaj amikojn, kaj intervjuiĝi en la usona
konsulejo en Rio-de-Ĵanejro.

Mi estis en Roĉestro, Nov-Jorkio, kie mi instruas
lingvojn ĉe supera lernejo. Kiam finiĝis la semestro
en Majo mi flugis al Brazilo, sed iri tien estis tre
malfacile, ĉar la mondo jam fermiĝis pro koronviruso.
Mi devis porti kaj montri multajn dokumentojn por
pravigi la viziton. Mi volis esti kun li dum ni atendis
la malfermon de la konsulejo. Mi iris sen scii, kiom
longa estos mia foriro. Eble kelkajn semajnojn? Du
monatojn? Pli?

Kiam mi alvenis, mi telefonis al la konsulejo kelkajn
fojojn, sed neniu povis diri al ni ion ajn. Neniu helpis
nin, do ni decidis atendi kaj esperi. Doni al ni
intervjuon devintus esti tre facila. Dum mia tempo en
la plej granda urbo de Brazilo, mi vidis la landon
malfermiĝi, iom post iom, kaj la vivo rekomenciĝis
pli-malpli normale. Laŭ mi estus tre facile por la
konsulejo fari intervjuojn, aparte ĉar mi aŭdis, ke oni
sekure apartigas vizitantojn kaj oficistojn per dikaj
vitroj.

Estas multaj rimarkindaj kulturaj diferencoj inter
Usono kaj Brazilo. La brazilanoj kutime salutas
amikojn kaj familianojn per kisoj kaj brakumoj. Sed
kompreneble ne eblas fari tion dum la pandemio. La
vivmaniero rilate al koronviruso estas pli modera ol
tiu de usonanoj. Brazilo elektis ne fermi ĉion, kiel
faris la eŭropanoj, sed ankoraŭ ne riskis la vivojn de
multaj homoj (aŭ malpli ol Usono). La vendejoj estis
fermitaj dum kelkaj monatoj, sed dum mia tempo tie
ili malfermiĝis iom post iom. La homoj respektis la
leĝon porti maskojn en publikaj lokoj, kaj ili
konsentis esti kontrolitaj por alta temperaturo antaŭ
ol eniri vendejojn, restoraciojn, ktp.

Dum Aŭgusto kaj Septembro la vivo pli-malpli
revenis al la normaleco. Mi opinias, ke tio estis dank’
al la respondo de la brazilanoj. Kaj mi devas diri, ke la
milda klimato helpas. Oni ne devas resti en fermitaj
konstruaĵoj dum monatoj. La vintro en Brazilo estas
nur tiel malvarma kiel aŭtuna tago en mia urbo. Kiam
mi foriris frue en Oktobro, preskaŭ ĉio estis normala.



La muzeoj estis malfermitaj, kaj mi supozas, ke la
kinejoj kaj teatroj baldaŭ sekvis. Oni sukcesis “platigi
la kurbon” sen tro damaĝi la ekonomion kaj kvaliton
de la vivo.

Alia afero, kiu helpas, estas, ke Brazilo promesas san-
asekuron al siaj civitanoj. Laŭ mia edzo, la publika
sistemo ne estas tre bona, sed la minimuma asekuro
ja helpas iomete. Eĉ se ĝi ne estas tiel bona kiel la
privata asekuro, kiun la mezklasanoj kaj riĉuloj povas
aĉeti, ĝi helpas defendi kontraŭ la plej gravaj rezultoj
de la malsano.

Brazilo estas ankaŭ multkultura lando. Homoj estas,
malgraŭ siaj problemoj, afablaj kaj feliĉaj. Mi trovas
ilin ĝentilaj kaj trankvilaj. Estas homoj de ĉiu koloro,
kaj mi neniam antaŭe vidis tiom da diverseco en la
sama loko. Oni ofte vidas homojn, kiuj devenas de
Azio, Afriko, aŭ Eŭropo. Interese, mi neniam antaŭe
vidis tiom da rufuloj, kiom mi vidis en Brazilo. Kiam
oni pensas pri sudamerika lando, eble oni ne pensas
pri tio … sed ĝi estas tre kutima afero. Dum la
someraj manifestacioj kontraŭ rasismo en Usono,
simila movado okazis en Brazilo. Mi opinias, ke
brazilanoj kredas, ke ili havas pli malgrandan
problemon pri tiuj aferoj ol ni.

Grava problemo en Brazilo estas korupto, kaj estas
preskaŭ ŝerco, ke ĉiuj membroj de la brazila registaro
estas koruptitaj. Same kiel en multaj landoj, ofte
okazas surstrataj manifestacioj kontraŭ la registaro.
Antonio ofte diras al mi, ke la demokratio estas forta
en lia lando, krom la nuntempa prezidanto, ĉar la
Supera Kortumo helpas limigi la misuzon de politika
povo. Mi ne certas. Estis milita diktatoreco dum
multaj jaroj, kaj laŭ mi estas malfacile imagi, ke
multaj homoj volas reiri al tiu sistemo. Sed estas
ankaŭ kreskanta faŝisma movado en Brazilo. Multaj

homoj pensas, ke la brazila prezidanto sekvas
ekzemplon de la usona. Oni ĉiam demandis al mi,
“Kio okazas en Usono? Por ni, vi estis modelo de
demokratio …”

Mi tre ŝatis ankaŭ la manĝaĵon! La pão de queijo
(fromaĝa pano), farofa (krom-plado de rostita maiza
faruno), paçoquinha (arakidaj dolĉaĵoj), kaj fruktoj
kaj legomoj … ĉio estis freŝa kaj bongusta. Malgraŭ
tio, ke mi kuris ĉiutage, mi dikiĝis dum la kvar
monatoj! Ni pasis tempon en la domo de la patrino de
Antonio, kaj la manĝaĵoj, kiujn ŝi kuiris kun freŝaj
ingrediencoj rekte de bieno, estis tre bongustaj.

Nu, mi estas nun denove en Roĉestro. Mi flugis
hejmen ĉar mi volas voĉdoni, mi ŝatas la aŭtunon, kaj
mi volas vidi amikojn, mian familion, kaj mian katon.
Estas ankaŭ pli facile por mi instrui studentojn rete
de mia apartamento en Usono. Mi estas malfeliĉa ĉar
mi devas resti hejme dum du semajnoj pro
kvaranteno … malagrabla afero por ekstravertita
homo, kiel mi! Kaj mia edzo ankoraŭ restas en
Brazilo. Tamen mi estas tre bonŝanca, kaj mi volas
esti optimisma pri la estonteco, ĉar mi scias, ke
multaj homoj troviĝas en pli malbona situacio ol mi.
Kaj vivi en Brazilo dum kvar monatoj estis granda
aventuro, pro kiu mi spertis multajn belegajn aferojn!

Stefano FARRINGTON

Stefano Farrington logas en
Roĉestro, Novjorkio, kie li instruas
lingvojn. Li estas la aŭtoro de
Rodrigo’s Land <https://amazon.com
/dp/0990653951>, kaj li ŝatas kuri, legi,

vojaĝi, kaj lerni lingvojn.

stevenjfarrington@gmail.com



Strange, sed vere
Jen nova rubriko por lernantoj, kiuj serĉas tekstojn en
facila Esperanto. Ni kolektas strangajn novaĵojn el ĉirkaŭ
la mondo kaj provas resumi ilin uzante nur la Bazan
Radikaron Oficialan. BRO enhavas la vortojn plej oftajn
kaj utilajn en Esperanto.

Por aliaj vortoj ni aldonas simplajn difinojn sube de ĉiu
novaĵero. Vortaroj por la BRO-vortoj estas haveblaj rete
kaj senpage <https://bit.ly/37UCCyb>, kaj ankaŭ
papere, kontraŭ ĉirkaŭ $10 <https://bit.ly/34VCv3r>.

Fiŝo ne iras, sed TikTok-o ĝin
tiras

En malfrua Junio, uzanto
Kevin WISE de la interreta
servo TikTok senpermese
naĝis en akvario ĉe la
vendejo Bass Pro Shops en
Bossier, Luisiano. “Mi
promesis al miaj abonantoj ke, se mi ricevos 2000
‘ŝatojn’, mi saltos en la akvarion”, li poste klarigis.
“Nu, mi ricevis multe pli ol tiom, kaj mi ne volis esti
mensoganto.”

Kliento Treasure MCGRAW filmis Wise-on dum li
naĝadis en la akvario, kaj poste elgrimpis, tute
malseka, kaj kuris tra la vendejo. “Ni aŭdis laŭtan
plaŭdon, kaj mi pensis, ke temas pri unu el la fiŝoj”,
diris McGraw.

Komence, la estroj de la vendejo ne emis procesi
kontraŭ Wise, sed poste ili sendis al la polico oficialan
plendon. Pro liaj agoj, ili diris, oni devis tute
malplenigi la 50000-litran akvarion kaj purigi ĝin.

Wise konsilas, ke oni ne imitu lin. “Ne faru
senpripensajn stultaĵojn, kiel mi faras”, li avertis. [de
KSLA, 2020-06-26]

akvario
Granda akvujo por fiŝoj.

(Tro)amata ĉevaleto

En Jacksboro, Tenesio, policanoj arestis 47-jaraĝan
virinon pro publika ebrio. Ili trovis ŝin parte nuda
kun du ĉevaletoj en la malantaŭa korto de privata
domo.

Laŭ la domposedanto, ŝi
unue manĝis herbojn kaj
teron en la ĉevalejo, kaj
poste maĉis la kolharojn de
unu el la ĉevaloj. La
policanoj demandis al ŝi, kie estas ŝia ĉemizo, sed ŝi
eĉ ne sciis, ke ĝi mankas. “La kolharoj de la ĉevalo
estas faritaj el dolĉaĵoj!” klarigis la virino. Ŝi cetere
konfesis, ke ŝi uzis drogojn la antaŭan tagon. [de
WLAF, 2020-09-08]

aresti
Kapti por malliberigi aŭ por submeti al juĝado.

drogo
Dependiga substanco, ekz. alkoholo, tabako.

Kie fajro troviĝas, tie Bud Light
leviĝas

Dum multaj familioj en
Kalifornio fuĝis la fajrojn,
kiuj forbrulis grandajn
partojn de la ŝtato, viro en
Vacaville decidis resti hejme
kaj provi savi sian domon. Li pretigis hoson por
ŝpruci akvon, sed kiam la elektro ĉesis flui, ĉesis
ankaŭ la akvo. Do kiam lia domo komencis bruli, li
turnis sin al la sola likvo havebla: biero. Skuante
ladskatolojn de Bud Light, li sukcese batalis la fajron
ĝis fajrobrigadistoj povis alveni. “Miaj amikoj mokas
min pro mia akveca biero”, li diris. “Mi respondas:
‘Nu, ĝi savis mian domon.’” [de KCRA, 2020-08-21]

hoso
Fleksebla tubo, ekzemple el kaŭĉuko.

brigado
Organizita grupo de laboristoj aŭ soldatoj, kune
laborantaj sub unu ĉefo.

Pli da okuloj, pli da certeco

En Bocvano, oni permesas al
bovoj vagi kaj manĝi dum la
tago, kaj leonoj ofte atakas
ilin. Sciencistoj el Aŭstralio
elpensis solvon, kiu



permesas al la bovoj vivi en paco. Leonoj preferas
resti nerimarkitaj dum ili ĉasas, do la sciencistoj
trovis manieron ŝajnigi, ke la bovoj ĉiam rigardas ilin.
“Ni farbis okulojn sur la postaĵoj de la bovoj”, ili
klarigis. “Kaj dum kvar jaroj, neniuj el la bovoj kun
falsaj okuloj mortis pro leonatako.” Vilaĝestroj kaj
lokaj bienistoj “volas, ke ni revenu kaj farbu okulojn
sur pli da bovaj postaĵoj”, ili diris. [de NPR,
2020-08-23]

Se stomako doloras, serpento
laboras

Kuracistoj ĉe hospitalo en
Dagestan, Rusujo estis ege
surprizitaj kiam ili
ekzamenis virinon pro
doloro en ŝia stomako, kaj
trovis en ĝi serpenton pli ol unu metron longa. En
videaĵo de la operacio, kuracisto diris: “Do ni vidu,
kio estas tio …” dum li metis tubon en la stomakon de
la senkonsciigita virino por malrapide eltiri la
enhavon. Momenton poste li saltis kaj kriis.
Supozeble la serpento rampis en la buŝon de la virino
dum ŝi dormis. [de Yahoo News, 2020-09-01]

O
Koŝmare
mikronovelo • Rafa NOGUERAS

Jen nova rubriko por “mikronoveloj”: ege mallongaj
rakontoj, ofte malpli ol 300 vortojn longaj. Leganto Rafa
NOGUERAS proponas, ke ni komencu per serio de
mikronoveloj de nur po cent vortoj – nek pli, nek malpli.
Sube vi trovos lian unuan kontribuon.

Ĉu ankaŭ vi volas partopreni? Sendu vian centvortaĵon al
la redakcio (trovu la adreson en la kolofono), kaj eble ĝi
aperos en venonta numero!

ni kondukis la mortkondamniton el sia
karcero cele al la korto de la prizono, kie oni
konstruis eŝafodon por pendumi lin. De sur

la estrado li vidis, inter la amaso de scivoluloj kiuj
ariĝis por gapi, la vizaĝon de sia amato, kaj feliĉis
povi vidi ties belajn verdajn okulojn unu lastan fojon.
Li ame flustris “Mi amas vin” dum oni metis la
ŝnuron ĉirkaŭ lian kolon, kaj …

Ĝuste tiam li subite vekiĝis en sian realan vivon.
Kiam li ekkonsciis, ke temis pri nura premsonĝo, kaj
konstatis, ke la alia duono de lia lito estis ankoraŭ
malvarma kaj malplena, li ekploris.



U
La mistera viro
ŝercoj • Creede LAMBARD

nu tagon en
Novjorko …

Viro portanta
eŭrop-stilan kompleton kaj
maldikan liphararon
supreniris ŝtuparon de
malnova apartamentaro ĝis
li atingis la duan etaĝon. Tie li esploris koridoron
flankitan de pordoj, ĝis li trovis pordon, tra kiu li
povis aŭdi violonmuzikon. Sur la pordo li vidis
ŝildon:

2A

ĤOROVICO

La viro frapis je la pordo dufoje, paŭzis, kaj frapis
trifoje plu. La muziko ĉesis, kaj post momento
malfermis la pordon maljuna, kalva viro. En la

maldekstra mano li portis violonon, kaj en la alia estis
arĉo.

“Jes?” demandis la maljunulo. “Ĉu mi povas helpi
vin?”

La mistera viro klinis sin al la maljunulo kaj flustris:
“La blua ŝuo flugos al Peruo.”

La maljunulo aspektis konfuze. “Kio?”

“La … blua … ŝuo … flugos … al … Peruo”, ripetis la
viro, malrapide kaj iom pli laŭte.

La vizaĝo de la maljunulo montris koleron. “La blua
ŝuo flugos al Peruo?” li mokis. “Kia volapukaĵo estas
tio? Kial vi misuzas mian tempon?” Subite lia mieno
ŝanĝiĝis de kolera al komprena. “Hoooooo!” li diris.
“Pardonon, sed vi eraras. Mi estas la violoninstruisto
Ĥorovico. Vi serĉas la spionon Ĥorovico. Kvara
etaĝo.”
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