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Espeporko denove rekomendas








Zorge prilegu ĉiun numeron de Ora
Ĵurnalo! 

Komentu la enhavon, kaj kontribuu per
propraj artikoloj!
Plusendu la ĵurnalon al viaj geamikoj,
admonante ilin fariĝi membroj de Ora
Klubo (100 SEK/jare al la konto
4 36 12 – 1. Bv noti ke temas pri Ora
Klubo). La monon ni uzas por la lupago.
Diru al ili ke estas pluraj eblecoj lerni
kaj uzi esperanton, ekz. per
DuoLingo.com, Lernu.net kaj en la
Esperantosabatoj (la unuan ne-ruĝan
sabaton monate).
La 15an ĉiumonate estas Ora-Klubokunveno. Pri la aktuala loko vidu nian
hejmpaĝon www.esperanto-gbg.org

Komentoj de la legantoj pri la 5a numero de Ora Ĵurnalo
”Oni ne ĉiam scias kiu skribis kion.”

+ Plural pozitivaj reagoj – sen precizigo de iu
aparta paĝo.

”La rakonto de Folke Wedlin pri Ture Sventon
vere estas leginda!”

Pri la Skandinava Kongreso en majo
Ankoraŭ estas loko por pliaj partoprenontoj.
Margareta kaj mi iros de Gotenburgo per
aŭtobuso al Oslo, kie ni enŝipiĝos.

La plej grava demando: Ĉu iu pretas eniri la
SEF-estraron?? Vi estas bezonataj! Ĝis nun la
elekta komitato malsukcesis, sed ni ja ne
konas ĉiujn membrojn. /Siv

Legu pli pri la Skandinava Kongreso en
numero 4–2017 de La Espero.

Pri Ora Ĵurnalo
Ora Ĵurnalo estas eldonata de Ora Klubo, subtena klubo de la
esperantolibrejo en Stannum, Östadsvägen 68. Aperas neregule.
Redaktantoj: Siv Burell, 070-721 34 79, siv.burell@gmail.com kaj
Ingegerd Granat, 073-502 53 32, ingegerd.granat@telia.com. Fina
paĝaranĝo: Andreas Nordström, arendsian@hotmail.com.
Kontaktu iun el la redaktantoj kiam vi volas viziti la bibliotekon, ili
malfermos al vi!
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En Gotenburgo ni havas tre bonan
kunlaboron kun ”Studieförbundet
Vuxenskolan i Göteborg”. La klubo havas
eblecon pruntepreni ĉambrojn kaj
komputilojn, ricevi helpon por kopii
materialon por kursoj k.t.p.

Birgitta Norsted estas la ekonomiistino kaj
tenas la ekonomiajn aferojn en bona ordo.
La koncepto, pri
kiu SV laboras,
estas ”La studrondoj”, kaj en la
Gotenburga
Esperanta klubo
ni havis kaj havas
multajn cirklojn
dum longa
tempo. Jes, SV en
Gotenburgo estas vera amiko por bona
esperanta laboro. /Ingegerd

Johanna Nordström estas la kontaktpersono
por la Klubo. Ŝi estas tre afabla kaj helpema
kaj donas ĉiam ĝojan rideton.
La agadĉefo nomiĝas Göran Thomte kaj li
kondukas la Gotenburgan sekcion dum longa
tempo.

Esperanto-Sabato 7 aprilo: Pri minoritata lingvo – la jida
La jida estas ĝermana lingvo, kiu estas
parolata de ĉirkaŭ 3,5 milionoj da aŝkenazaj
judoj en la mondo. Ĝi ekestis en la dekunua
jarcento en regiono, kiu nun estas parto de
Germanio.
"Aŝkenaz" (el
Genezo 10:3) estis
la mezepoka
hebrea nomo por
tiu regiono. La jida
lingvo (svede
jiddisch) estas
bazita sur la
malnova germana
(70%), sed havas
ankaŭ vortojn el la
hebrea kaj aramea
Staffan Böös
(15%), kaj kiam la
judoj pro ĉikanadoj migris pli orienten, la
lingvo kaptis vortojn el slavaj lingvoj (15%),
precipe el la pola. La lingvo havas multajn
dialektojn, sed komence de la dudeka

jarcento oni starigis iaspecan skribnormon
bazita de la litova jida dialekto.
Kiam ekestis judaj kulturaj centroj en pluraj
orienteŭropaj landoj dum la deksepa kaj
dekoka jarcentoj, la jida fariĝis la ĉefa lingvo
inter la tieaj judoj. Oni rigardis ĝin kiel
ĉiutagan lingvon kaj la hebrea daŭre estis la
lingvo por religiaj studoj. En la jida mem la
lingvo nomiĝas mame loshen, la lingvo de
panjo. Oni verkis jam tiam ankaŭ beletron en
la jida. En 1978 Isaac Bashevis Singer ricevis
la nobelpremion de literaturo. Li verkis en la
jida kaj pri tipaj judaj temoj. Fine de la
deknaŭa jarcento multaj judoj elmigris al
Usono kaj en Novjorko eldoniĝis eĉ jidlingvajn
tagĵurnalojn. En la sionista movado estis vigla
diskutado ĉu la jida aŭ la novhebrea estu la
oficiala lingvo en Israelo. La jida estis malpli
estimata, rigardata kiel lingvo de la virinoj.
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La nombro de jidlingvuloj kreskis ĝis la dua
mondmilito, kiam oni taksis la nombron de

jidparolantoj je ĉ. 11 milionoj, el kiuj 63%
vivis en orienta Eŭropo, precipe en Litovio,
Pollando, Ukrainio kaj Belorusio. Ĝi estis la
tria plej granda lingvo el la ĝermanaj lingvoj.
En la dua mondmilito la nazioj murdis ĉ. 5
milionojn el la jidparolantoj.

Pri tiuj kaj multaj aliaj aferoj prelegis Staffan
Böös, instruisto pri la jida en Gotenburgo.
Laŭ li la jida pli kaj pli malaperos. La
parolantoj estas maljunaj kaj la junuloj uzas la
ĉefan lingvon de la lando, kie ili loĝas.
Staffan mem ne havas jidan fonon de sia
hejmo, sed interesiĝis pri la jida kulturo,
aparte pri tiu de Pollando, kie li trovis sian
edzinon. Staffan donis al ni jidajn vortojn,
kiujn ni provis traduki. Vortoj ligitaj al la
korpo estis
facilaj –
almenaŭ se oni
havas bazan
konon pri la
germana. Kelkaj
vortoj samas
kun la svedaj
ekz. arm, kiu kaj
signifas brako
kaj malriĉa.

Tiu katastrofo, kune kun la decido, ke en
Israelo oni parolu la novhebrean, estas la
kialoj ke la jida lingvo ŝajne estas mortanta
lingvo. Ĝi vivas ankoraŭ en kelkaj grupoj, kiel
inter la ortodoksaj judoj en Usono kaj Israelo,
kiuj ne volas uzi la hebrean kiel ĉiutagan
lingvon. En Svedio la lingvo fariĝis en 2000
unu el la oficialaj lingvoj de minoritatoj,
kvankam estas tre malmultaj parolantoj en
Svedio, de 250 ĝis 6000 parolantoj, depende
de kiel oni taksas la lingvoscion.
La vortaro ja ricevis la plejmulton el la
malnova germana, sed la gramatiko ne.
Ankaŭ la elparolo diferencas de la germana,
la jida ne havas la germanajn sonojn ü kaj ö.
Göteborg estas Geteborg, la lasta g
elparolata k. Elstara dialekta diferenco ene de
la lingvo estas la elparo de u, kiu fariĝis i, kiel
en "jida", kiu simple signifas juda. Oni skribas
la jidan de-dekstre maldekstren per la
hebreaj literoj, kun kelkaj kromsignoj. Se oni
transskribas ĝin per latinaj literoj povas tiu,
kiu scias la germanan, kompreni multon.

La jidaj vokaloj estas interesa ĉapitro. La
vorto DVD ( – )דודsen vokaloj – signifas David.
Tamen troviĝas kvin vokaloj – same kiel en
esperanto. Iu en la aŭskultantaro diris ke la
gotenburga dialekto onidire enhavas la
plejmulton de vokaloj en tuta Eŭropo!
Staffan substrekis la similecon inter la jida kaj
esperanto. Ambaŭ estas minoritataj lingvoj.
Ambaŭ "naskiĝis" en orienta Eŭropo. Ambaŭ
estis persekutataj de diktatoroj. Periode
Stalin ankaŭ malpermesis la jidan. Zamenhof
parolis plurajn lingvojn, inter ili la jidan. Li eĉ
verkis gramatikon de la jida.

[Vikipedio kaj Staffan Böös]

Alia grupo, la sefardaj judoj, posteuloj de judoj
en Hispanio kaj Portugalio, evoluigis novan
lingvon – la ladino – el la hispana kun vortoj el la
hebrea, araba kaj aliaj lingvoj. Ĉirkaŭ 2,2
miljonoj da sefardaj judoj troviĝas – la plejparto
en Israelo, Francio, Usono, Argentino kaj
Hispanio. La vortoj "sefardaj judoj" signifas
"judoj en Hispanio", kiuj estis forpelitaj en 1492,
kiam la kristanoj venkis la muzelmanojn en la
Iberia duoninsulo. [Vikipedio]

Ni forgesis demandi ĉu la jida havas
avantaĝon de Interreto – kiel Esperanto.
Googlante oni ricevas 1 730 000 trafojn por la
jida, kaj 70 600 000 trafojn por esperanto.
Staffan montris lumbildojn pri lokoj, kie
Luduviko Zamenhof estis. Unu el la bildoj
estis de lia tombo en la hebrea tombejo de
Varsovio. Staffan ankaŭ scias pri Valdemar
Langlet, pri kiu ni aŭskultos la venontan
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Esperanto-sabaton 5/5. Langlet ja savis
multajn judojn en Budapeŝto.

Koran dankon, Staffan pro interesa prelego!
/Siv kaj Andreas

La esperanto-klubo jam dufoje kantis
"Donna-donna" (almenaŭ la refrenon). La
teksto estas pri bovido survoje al buĉado, sed
la temo aludas al la suferoj de la judoj.
Staffan legis la originan jidan tekston por ni
kaj Lasse Granat legis la esperantan tradukon
por li.

Ni provas kompreni jidan tekston.

La aŭskultantaro – 14 personoj – havis
multajn demandojn al Staffan, kaj ni esperas
ke la kontakto daŭros.
Ni provas legi la jidan tekston.

Juda Paska manĝo (Seder-manĝo)
4. Preparado

Margareta Andersson partoprenis en Sedermanĝo, kaj skribas pri la sep punktoj, gravaj
por la judoj.

Ĉiu fermentinta pano kaj ĉiuj fermentintaj
nutraĵoj en la hejmo estas serĉataj kaj
detruataj dum zorgema printempa purigado.
Komparu kun 1 Kor. 5:6–8 , kie la apostolo
Paŭlo parolas pri la fermentaĵo de la
malboneco.

1. Nomo
Pasko de la hebrea vorto "pesach" =
preterpasi, angle: "passover". Ĝi ankaŭ
nomiĝas "la solena festo de la nefermentinta
pano".

5. La pasko dum la tempo de Jesuo

2. Tempopunkto

La paskaj ŝafidoj estis buĉitaj la 14an de Nisan
inter la sesa kaj naŭa horoj en la templo. En
la jaro 33 p.Kr. la 14an estis vendredo. La
ŝafido devis esti senmanka kaj ne kripligita.
La dommastroj formis vicon antaŭ la pastroj,
kiuj ricevis ilin en duoblaj vicoj. La sango estis
plupasigita en arĝentaj bovloj al la altaro, kie
ĝi estis elverŝita je la bazo de la altaro. Fluejo
forkondukis la sangon. Restaĵoj de ĉi tiu
kanalsistemo ankoraŭ restas en la roko
centre de la Omara moskeo/la Roka moskeo.
Parto de la ŝafido estis oferita sur la brulofera
altaro, la reston oni kunportis hejmen kaj
rostis por la manĝo.

Ĝi estas festita je la unua plenluno de la unua
monato de la juda jaro, kiu nomiĝas "Nisan".
Ĉi-jare oni festis la paskon la 29an de marto.
La plenluno okazis marde la 30an de marto.
La pasko daŭras dum sep tagoj, 14–21 Nisan.
Fakte la Pasko estas la unua tago kaj la
Soleno de la nefermentinta pano la ses
sekvantaj.
3. Historio
Pasko estis festita la unuan fojon de la Israela
popolo en Egiptujo (Eliro – dua libro de
Moseo – 12:6–10) kaj poste ĉiun jaron pro la
memoro pri la saviĝo el Egiptujo kaj pro la
interligo inter Dio kaj la popolo de Israelo.
Celebrata inter judoj tra la tuta mondo.

Rimarku! Nenie estas menciita en la
evangelioj, ke Jesuo kaj liaj disciploj manĝis la
paskan ŝafidon.
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6. Sur la tablo

Evidente oni kolektiĝis en la antaŭa tago (la
Sanktan Ĵaŭdon). Jesuo mem estis la ŝafido,
kiu estis buĉita je la naŭa horo.

 Tri rondaj kukoj de nefermentinta pano,
bakita de faruno, salo kaj akvo antaŭ la
dommastro.
 Bovlo kun sala akvo (por memorigi pri la
larmoj en Egiptujo kaj pri la akvo de la
Ruĝa maro).
 Plado kun amaraj herboj, hebree
"maror" (kreno por memorigo de la
amara tempo en Egiptujo).
 Bovlo kun pomkaĉo, miksita kun cinamo
kaj ruĝa vino, hebree "charoset" (kiel
memoro de la argilo por la brikoj).
 Pastinako aŭ aliaj printempaj
frumaturaĵoj (memore al la sezono).
 Ovoj, rostitaj sur ardaĵo.
 Viando de la paska ŝafido (nur ĝis la jaro
70, poste osto de ŝafido).
 Ruĝa vino en pokalo.
 La ordo por la manĝo, hebree "Haggada",
al ĉiuj partoprenantoj.

La juda seder-manĝo. La diversaj
simbolaj pladoj aludas al la foriro de
Israelo el Egiptujo.

En Jerusalemo ĉiuj domoj estis plenaj de
pilgrimantoj, kiuj estis alvenintaj kaj de
Palestino kaj de aliaj partoj de la Roma
Imperio. Oni ankaŭ tendumis sur la
Olivmonto. Oni kalkulas ke pluraj centmiloj
da judoj kolektiĝis en Jerusalemo por celebri
Paskon en la tempo de Jesuo. Oni dividis sin
en kunmanĝantaroj kun ĝis 20 personoj. Oni
devis manĝi interne de la muroj de
Jerusalemo.

7. La ordo de la manĝo
Ĝi komenciĝis ekzakte je la sunsubiro, kiam
tri steloj estis videblaj sur la ĉielo. La tablo
devas esti preparita antaŭ la mallumiĝo kaj la
komenco de la festotagoj. La sabato ĉiam
komenciĝas la antaŭan vesperon (komparu
kun nia antaŭfesta preĝo!).

Ofte oni kunvenis en "ĉambro en la supra
etaĝo", t.e. sur la horizontala tegmento.
Longa tablo estas pretigita kaj oni kuŝis
ĉetable sur tapiŝoj kaj kusenoj en rondo,
apogita de la maldekstra brako. La kutimo
venis kun la romoj kaj memorigus ke nun ili
estas sendependaj civitanoj, kaj ne plu
sklavoj. La dommajstro kuŝis ĉe la fino de la
tablo kaj tiu, kiu estis dekstre de li, kuŝis "ĉe
lia brusto".

Ĉiuj estas feste vestitaj, preĝaj ŝaloj kaj
"kippa" (kapvesto).
Fine de la manĝado, kiu enhavas pli da
ceremonioj ol kiuj estas menciitaj ĉi tie, ĉiuj
diras: "Venontan jaron en Jerusalemo!"

Sur la pentraĵo de Leonardo da Vinĉi , "La
eŭkaristio", kiu poste inspiris al multaj
pentraĵoj, Jesuo sidas meze de la tablo.

Anekdoto
La patrino: "John, ĉu la konscienco ne diras al
vi, ke vi agis malĝuste?"

La filo: "Jes, panjo, sed mi ne kredas ĉion,
kion mi aŭdas."
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Nacia festotago por popolo sen lando

La romaa flago.

Temas pri romaoj – sed la rubriko ankaŭ
povus validi por esperantistoj.
Göteborgs-Posten havis artikolon la 9an de
aprilo:
Dimanĉe (8 aprilo) la romaa flago flirtis
plurloke en Gotenburgo. En la Martrafika
Muzeo oni celebris la tagon per kantoj,
muziko, paroladoj kaj podia diskuto.
Domino Kai, mem romao kaj ĉefo por la
Romaa agado de Gotenburgo, kantis la
romaan nacian himnon Gelem, gelem (Mi
vagis, mi vagis).

La konsilantaro laboras por malkreskigi la
malfidon, kiu ankoraŭ ekzistas inter romaoj
kaj la majoritata socio. En Svedio romaoj
vivas almenaŭ ekde la 16a jarcentro kaj
hodiaŭ ili estas unu el la kvin naciaj
minoritatoj.

En la Gotenburga regiono, la ĉirkaŭaj
komunumoj inkluditaj, troviĝas preskaŭ 10
000 romaoj.

Do, Gratulon al romaoj, kiuj
havas reprezentanton en la
EU-parlamento – Soraya
Post. /Siv

En aŭtuno 2017 oni fondis Rådet för
nationella minoriteten romer (La Konsilantaro
por la romaa minoritato ), en kiu troviĝas kaj
reprezentantoj por romaaj grupoj kaj
politikistoj.

Naŭruzfestajn salutojn el antikva Samarkando!
Karaj geamikoj,

Ni refoje dankas al ĉiuj partoprenintoj en nia
Naŭruz-festa leterprojekto, dezirante al vi kaj
al viaj familianoj sanplenajn kaj belajn
printempajn tagojn! [...]

Ankaŭ en 2018 la Internaciaj Letertagoj
"Assalom, Navro'z! – Saluton, Naŭruzo!"
bone sukcesis. Multenombre alvenis leteroj
kaj aliaj materialoj el plej diversaj partoj de la
terglobo.

Amikajn salutojn,
Anatoli Ionesov
Enciklopedia projekto "Samarkandiana"
P.O. Box 76
UZ-140100 Samarkando
Uzbekio
imps86@yahoo.com

Pluraj reeĥoj estis publikigitaj en nialandaj
paperaj aŭ/kaj retaj periodaĵoj. La vortoj
'Esperanto' kaj 'esperantistoj' diversloke
renkonteblas en la artikoloj. [...]
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MedLearn havis Malferman Tagon en Lerum
"Medlearn" estas organizo, kiu troviĝas en 15 lokoj en Svedio, i.a.
en la komunumo Lerum, samlima kun Gotenburgo. La ĉefa
administrejo troviĝas en Stokholmo. Temas pri edukado de
prizorgado kaj flegado, intermiksita kun studado de la sveda. La
lernantoj devenas de multaj landoj – la plejparto el Sirio,
Afganistano
kaj Eritreo.
La 28an de
marto la
lernejo invitis
al "Malferma
tago". Wafa,
kiu loĝas ĉe
mi, invitis min.

La skeleto, kiu apud la enirejo bonvenigis nin, estas prizorgata de Chien,
instruisto pri la sveda kaj Wafa, lernanto. La instruisto pri la
zorgado/flegado, Khristina, donas al la skeleto (mian) koltukon por ke ĝi
ne malvarmumu!

Gaja knabo renkontis nin kun
afiŝo kun la teksto: "Ni esperas
ke vi havos bonan tagon".

La etoso de la Malferma Tago estis gaja
La edukado de Medlearn ampleksas kaj
teorion kaj praktikon, kaj de tempo al tempo
ili faras studvizitojn. Laŭ la statistiko de
MedLearn 75 % de la gelernantoj jam post la
unua praktiko ricevas laborpromezojn. Krom
la lernejaj horoj kaj hejmtaskoj – multaj jam
laboras en maljunulejoj. La gelernantoj estas

tre afablaj, agrablaj kaj kreivaj. Mi demandas
min ĉu estas por ke ili estas enmigrintoj aŭ
por ke ili estas estontaj prizorgantoj kaj
flegantoj. Mi estas danka al Wafa, kiu
enkondukis min en tiun interesan mondon!
/ Siv Burell

La komunuma respondeculo
por la sukcesa projekto, Inger
Shakarchi, staras la dua de
maldekstre. La aliaj venas el
la Filipinoj, Sirio kaj Eritreo.
Kial oni venas de la Filipinoj,
kie ne estas milito, al Svedio,
mi demandis. – Por la amo
de svedo, estis la respondo.
Wafa el Sirio sidas kaj ripozas
antaŭ ol li bakos 120 vaflojn.
Lernantino mezuras mian sangopremon. Bedaŭrinde ĝi estis
sufiĉe hipertensia. Kion fari? "Vi devas promeni pli", iu respondis.
Hmmm ... sed mi ĵus venis de la linia danco, kiu vere postulas
energion. Mi ankaŭ ricevis masaĝon al miaj manoj – agrable!

Teatraĵo Chien (en la maldekstra bildo)
rakontas pri projekto, kiun la lernantoj mem
faris. Temas pri "La sama traktado de ĉiu
homo". Nova lernantino venis al la klaso. Unu
el la lernantoj mokis ŝin. Neniu el la klasanoj
helpis ŝin. Ŝi defendis sin, sed estis malgaja.

Sed la rektoro alvenis kaj admonis la
gelernentojn konduti sin dece kaj trakti ĉiun
homon dece kaj egale, aŭskulti la
instruistinon kaj helpi unu la aliajn.
La aktoroj ricevis varmajn aplaŭdojn kaj iu el
la spektantoj diris, ke ili devus iri al klasoj en
la bazaj lernejoj en Lerum. Oni fariĝis
pensemaj post la teatraĵo.

Tiu mokanta lernanto ankaŭ ne aŭskultis la
instruistinon, sed turnis sin malantaŭen kaj
de tempo al tempo spektis sian
mobiltelefonon.

Aprilskämt
Aprilskämt har långa traditioner. Det första
publicerades redan 1846 i en brittisk tidning.

På eftermiddagen den 31
mars, innan jag skulle
avsluta mitt arbete och gå
hem kopierade jag fem
små bilder av EnDumEn
(från filmen Dunderklumpen) på vänster
nedre kant av fem ark
kopieringspapper.

En annons beskrev en åsnevisning i Londons
utkanter, men alla nyfikna människor som
åkte dit tvingade inse att de själva var
åsnorna.
Inga berättar
Jag vill bara berätta om mitt lyckade
aprilskämt, som jag genomförde då jag i
början på 80-talet jobbade på rederiet
Transatlantic.
Mitt kontorsrum låg väldigt nära
kopieringsapparaten, vid något tillfälle hade
vi just bytt från Rank Xerox till Canon och jag
var en av de få som kunde fixa apparaten när
den havererade.

Dessa blad blandade jag sedan in (som man
blandar spelkort) i bunten med nya papper i
kopieringsapparaten. Men jag hade också
uppsikt att ingen annan på kontoret såg
detta. (Vi hade en jobbig typ som mer eller
mindre bodde på kontoret och kunde oväntat
dyka upp när som helst)
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Nästa dag den första april hände detta. Till en
början med märktes inget eftersom de
preparerade arken fanns en bit ner i bunten.
Men så är det en man som ska göra 10 kopior
av en bokslutsrapport. På en av dessa dyker
EnDumEn upp i vänster marginal, där det inte
är någon text.

får naturligtvis ingen EnDumEn, för jag talar
ju inte om att det bara fanns 5 möjligheter.
/Inga
"Star Wars: Sweden Edition"
Den uppmärksammade flytten av Kirunas
stadskärna påverkar inte bara bostadshus,
enligt Uppsala Nya Tidning. Även raketbasen
måste flytta – och ska nu placeras i Ärla strax
utanför Eskilstuna. En av anledningarna ska
vara att det svenska försvaret behöver kunna
värja sig mot hot från yttre rymden. Tur att
allt var ett aprilskämt – i en redan stökig
omvärld är rymdkrig det sista vi behöver.

Han blir naturligtvis mycket förbryllad men
går vidare. Ytterligare 4 kollegor får vid olika
tillfällen EnDumEn på sina kopior. Ryktet
sprider sig då om detta aprilskämt och en
annan kollega tycker detta var så roligt att
han står och kopierar massvis av kopior och

Iamaj krimuloj – la ŝtelisto Lasse-Maja
Lars "Lasse-Maja" Molin,
naskita Lars Larsson (1785 –
1845), venis de la paroĥo
Ramsberg en provinco
Västmanland. Li estis sveda
krimulo, kiu faris ŝtelekskursojn en la urba
regiono Stockholm–Örebro–
Västerås. En sia juneco li
estis konata pro siaj
humoraĵoj, malemo al
laboro kaj ŝtelado.

ŝteladoj: vergopunoj,
malliberejoj,
kastelprizonado kaj –
reĝkontaktoj.
Lasse-Maja estis fifama, aŭ
eble ankaŭ admirata pro tio
ke li "ŝtelis de la riĉuloj kaj
donis al la malriĉuloj". Vere
– malvere, oni ne scias. Li
ankaŭ estis fama pro sia
kuirado. La kronprinco
Oscar invitis lin al sia ŝipo,
kiam li vizitis Marstrand.
Lasse-Maja estis petata
rakonti pri siaj aventuroj kaj
la legendo diras,ke la patro
de Oscar, Karl XIV Johan, kaj
ŝatis la manĝon kaj la rakonton de LasseMaja. En 1838 Lasse-Maja ricevis amnestion
de la reĝo. Poste li fariĝis farmisto kaj ekloĝis
ekster Arboga en Västmanland. Li mortis la
4an de junio, 1845, en sia bieno.

Periode li vivis kaj montris
sin jen kiel viro, jen kiel
virino. Foje, kiam li estis
dungita kiel servistino en
grandbieno, la junviroj tre
scivolemis pri la nova knabino kaj ŝtelrigardis
tra la ŝlosiltruo. Granda rivelado! La nova,
juna knabino razis sin!
Lars Molin estis malliberigita en la kastelo de
Marstrand plurajn fojojn, sed kelkfoje
sukcesis fuĝi, kion oni konsideris neebla. Foje
li maskovestis sin per la vestaĵoj de la edzino
de la komendanto. En biografio pri li oni
povas sperti vere avanturan vivon kaŭze de

/Siv kaj Ingegerd
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La fama krimulo en la malliberejo Härlanda, Gotenburgo
Lasse Strömstedt komencis sian vivon per
devojiĝo. Li dediĉis sin al misuzo kaj krimo. En
la somero 1952 kiam li havis 17 jarojn li estis
kondamnita por la unua fojo al
18-monata mallibereco en
Härlanda pro aŭtoŝteloj kaj
enrompoj.

”Grundbulten” (fundamenta bolto) estas
romano sub la pseŭdonimo ”Kennet Ahl” de
1974. La romano priskribas la malliberejon
”Hall” en sociokritika
perspektivo. La titolo
”Grundbulten” aludas al la fakto
ke unu el la karakteroj ricevis la
vizion ke la malliberejo estis
fiksita per komuna bolto,
”Grundbulten”, kaj se ĝi
malŝraŭbiĝus la konstruaĵo
disfalus. Oni do povus fuĝi kaj la
malliberejo estus for.

Ĝis 1971 li alternis inter nefakaj
laboroj kaj prizonrestadoj. Post
tiam li ŝanĝis siajn ideojn por sia
vivo. Li komencis labori kiel
verkisto, debatisto kaj aktoro. Li
skribis kune kun la ĵurnalisto
Christer Dahl romanojn sub la
pseŭdonimo ”Kennet Ahl” sed li
ankaŭ skribis proprajn
romanojn.

”Grundbulten” estas uzita kiel
metaforo por la tuta socio kiun
oni povus ruinigi kaj rekonstrui.
Nuntempe oni uzas la koncepton
Lasse kiel 14-jara konfirmoto
en la socia debato je la signifo
Li estis edzo tri fojojn. La unuan
”la bazo sur kiu la cetero de ion dependas”.
fojon kun la aktorino Rebecca Pawlo dum la
jaroj 1979–1984 kaj la duan kaj trian fojojn
Bonvolu legi pli en la reto: ”Lasse Strömstedt
kun la kantistino Ann-Christine Bärnsten dum
var boven från Brynäs” av Ulf Ivar Nilsson.
la jaroj 1987–2009. Lasse Strömstedt mortis
Gävledraget. /Ingegerd
en julio 2009, kaŭze de pulma kancero.

Aliaj famaj malliberuloj
en 1888 al mallibereco dum tri monataj pro
insultoj kontraŭ la parlamento.
Hjalmar Branting, socialdemokrata
politikisto, suferis en 1889 tri kaj duono
monatojn en malliberejo pro ofendoj kontraŭ
la presleĝo pri religia kritiko.
Hinke Bergegren, socialdemokrata gazetisto:
Pluraj malliberecoj interalie honorofendo. En
1911 mallibereco pro prelego pri ”amo sen
infanoj”.

Barbro Alving ”Bang”, sveda ĵurnalistino,
estis kondamnita 1955 al monata mallibereco
pro rifuzo partopreni en civila defendekcerzo.

La bildo: La kastelo Karlsten en Marstrand estis
finkonstruita en 1658, ĉefe per helpo de malliberuloj.
Kasteloj ofte estis uzataj kiel malliberejoj. 1860 ĝi
ĉesis esti malliberejo. Hodiaŭ multaj turistoj vizitas la
kastelon kaj aŭskultas pri Lasse-Maja.

August Palm, la unua agitisto por
socialdemokratio en Svedio, estis kondamnita
12

Jan Fridegård, verkisto: Iam je 1918
Fridegård sidis en malliberejo kaŭze de
ŝtelado dum la soldata periodo.

malliberecon kaŭze de senvualigo de sveda
eksterdemokratia policorganizo kontraŭ
spionado. /Ingegerd

Ivan Oljelund, verkisto: 1916, ok monatojn
en mallibereco pro ŝtatperfido.

La listo povus esti pli longa sed pro kiu
valoro? La homaro sukcesis kaj malsukcesis
en ĉiuj tempoj, sed ŝanĝi opinion estas ĉiam
eble. ”Erari home estas, kaj nur pardonas
Dio” estas malnova popoldiro, kiu valoras
memori. Ni ankaŭ povas memori la skribadon
de ”Eddan”, kiu estas malnova norda skribita
historio: ”Neniu estas tiel nekapabla ke li tute
ne taŭgas kaj neniu estas tiel bona ke li
neniajn difektojn havas”.

Knut Wicksell, sociekonomikisto: 1909 du
monatojn en mallibereco pro kritiko al la
vortoj de Dio.
Isaac Grünewald, pentristo: 1926 li estis
kondamnita al monata mallibereco pro ebritumulto en Bohusa trajnstacio kaŭze de
trinkitaj drinketoj kaj aldonitaj batoj.

Fine ni memoras la bonan respondon en la
biblio kiam Petro demandis: "Jesuo, kiom da
fojoj oni devas pardoni sian proksimulon?"
kaj mem proponas sep fojojn. Tiam Jesuo
respondas: ”Ne sep fojojn sed sepdek oble
sep fojojn”. Tiel oni povus kompreni ke neniu
limo ekzistas. Ĉiuj homoj devus esti valoroj
por unu la aliajn. /Siv

Alfred Ander: Ekzekutita en 1910. Li estis la
lasta ekzekutito en Svedio. La kialo estis
rabmurdo.
Ture Nerman, verkisto, estis kondamnita en
1939 pro kritiko kontraŭ Hitler. Li skribis
artikolon sub la rubriko ”Infera maŝino de
Hitler”. Li havis tri monatojn da mallibereco.
Jan Guillou, ĵurnalisto: La IB-afero donis en
1973 al Jan Guillou kaj al la kolego Peter Bratt

Inventema krimulo en Usono
Ĉu veras? (iama artikolo en Dagens Nyheter –
La Novaĵoj de la Tago)

afabla. Li portis biletmaŝinon kaj la pago por
aŭto estis 1 pundo kaj por kamiono 5 pundoj.

En Bristol Evening Post oni povis legi pri
parkejo ekster Bristol Zoo.

Pasintan lundon li ne aperis en sia laborejo
kaj la estro de Bristol Zoo telefonis al la
komunumo de Bristol petante ke oni sendu
anstataŭanton, ĉar estis ĥaoso sur la parkejo.
Sed la respondo estis ke la komunumo ne
respondecas pri la parkejo. La estro demandis
ĉu la parkejgardisto ne estas dungita de la
komunumo. ”Kiu parkejgardisto? ” la
komunumo demandis.

La parkejo havis lokon por 150 aŭtoj kaj 8
kamionoj. Dum 23 jaroj la sama
parkejgardisto deĵoris. Li estis tre ĉarma, tre

....
La gardisto malaperis el sia domo post 23
jaroj, dum kiam li ĉiun tagon gajnis al si ĉirkaŭ
400 pundojn. Sume 47 milionojn da svedaj
kronoj. Neniu poste revidis lin. /Siv
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Tips från Inga: Något om POD-radio på nätet
Om man vill höra esperanto talas finns
många utmärkta POD-radiokanaler från olika
länder att lyssna på.

En något yngre medarbetarskara finner man
hos Varsovia Vento i Polen:

Från Madagaskar sänder Henriel Aminda
Radio:

Där kan man också backa tillbaka i tidigare
sändningar. Annars är ju klassikern från Polen
Pola Retradio:

https://djpod.com/amindaesperanto
Här kan man hitta
program nr 73 och bakåt.
Dock meddelar Henriel
att hans avtal kommer
att upphöra med
djpod.com. Och i
fortsättningen får man
leta upp Aminda Radio på Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCmqZo
e9w7C07OEZJijWXWAw
Från Australien lyssnar man gärna på 3ZZZ,
där en av medarbetarna Marcel fyllde 100 år
den 7 dec 2017:
http://melburno.org.au/3ZZZradio/

https://www.podkasto.net

http://pola-retradio.org
Där kan man bl.a. njuta av Barbaras
uppläsningar av fragment ur romanen ”Quo
Vadis” av nobelpristagaren Henryk
Sienkiewicz i esperantoöversättning av Lidia
Zamenhof.
Kina erbjuder fina uppläsningar på sin
radiokanal under Literature:
http://esperanto.cri.cn/html5/literature.htm
Esperanta Retradio, kanalen där du kan höra
och läsa texten samtidigt:
http://members.aon.at/aldone/peranto/index.html

Till sist skulle jag vilja nämna Radio Havanna
Kubo, men just nu kommer inget ljud, kanske
har de blivit hackade. /Inga J

Nova restoraciejo en Gotenburgo – kun la nomo "Zamenhof"
En la iamaj lokaloj de trejniĝejo vid-al-vide al
la Språkcaféet (Lingva Kafejo) en
Esperantoplatsen tri restoraciestroj – Daniel
Brobäck, Jens Odén kaj Andreas Harrysson –
ĵus malfermis la restoraciejon Zamenhof.
Entute la areo ampleksas 1200 kvadratajn

metrojn. Ili nomas la koncepton "Tri en unu"
– tri restoracioj: The Silver Lining, Café
Gazette och Mayday, kiuj havas iomete
diversajn stilojn, sed la komuna nomo estos
Zamenhof. Espereble Esperantoplatsen
denove estos centro por la esperantistoj. /Siv

Esperantoplatsen. La restoraciejo Zamenhof troviĝas dekstre, ekster la bildo.

"Lingvokompreno en Eŭropo"
Trovita en nia esperantobiblioteko: Eurolengo, the
language for Europe – a
practical manual for business
and tourism by Leslie Jones
(Eurolengo, la lingvo por
Eŭropo – praktika manlibro por komerco kaj
turismo de Leslie Jones).

Kiuj estas la malfacilaj sonoj? demandas la
aŭtoro retorike. En la angla: th, ough, ph. En
la hispana: ll, guturala mola g, c kun lispsono,
v elparolata kiel b, moligita ñ, z kiel th, kaj
"fluantaj" r. En la franca: Ĉiuj nazalaj sonoj
kiel an, en, in, on, un. Kaj u (kiel ö ekz. euil).
En la germana: pf, w elparolata kiel v, v
elparolata kiel f, guturala g kaj ch, j kiel y. En
la nederlanda: guturala g kaj sch. En la itala:
gli, c sonante kiel ch antaŭ kelkaj vokaloj,
malmola ch. Kion li pensas estas la
malfacileco en la skandinavaj lingvoj? – Jes
ö/ø! Sed nur tiu sola sono! Mi pensis ke
ankaŭ u (ne elparolata kiel en esperanto sed
pli supre en la palato) estus problemo.

"Eurolengo isto tres fasil. Le lengo habo un
diksionaire de venti mil paroles. It isto
kompletik fonetik and le difisile sonds in le
lengos de West Europo isto eliminado." (Oriel
Press 1972).

Persono A
Bon dag!

EUROLENGO
Persono B
Bon dag, Senior!

Vi isto vos?
Habo vos lesado le
gramar?
Isto vos horant my
vox?
Kano vos skribar dis
leson in Eurolengo?

ESPERANTO
Persono A
Persono B
Bonan tagon!
Bonan tagon,
Sinjoro!
Kiel vi fartas?
Mi fartas tre bone,
dankon. Kaj vi?
Ĉu vi legis la
Jes, Sinjoro, kaj mi
gramatikon?
ĝin komprenis.
Ĉu vi aŭskultas mian
Jes, Sinjoro, mi
voĉon?
aŭskultas vian voĉon
Ĉu vi povas skribi ĉi
Mi pensas ke estas
tiun lecionon
facile skribi ĝin.
Eŭrolenge?

Y isto tres bien, tak.
And vos?
Si, Senior, and Y
komprendo it.
Si Sinior, Y isto horant
voster vox.
Y penso ke it isto fasil
skribar it.

Mia aldono: Ĉi tiu libro apartenis al Ebbe
Vilborg. Estas interese legi la komentojn,
kiujn tiu lingvospertulo faris per krajono. Ekz.
sur paĝo 3 sub la titolo Relativaj pronomoj
(kel ur isto it? = kioma horo estas?) Ebbe
notis: "Ne relativa pronomo!". Paĝo 44 (pri la
vorto "ke"): Ebbe: "(la verkisto) ne komprenis

la gramatikon". Sur paĝo 64: le wurld "uttal?"
Paĝo 24: Ebbe: "Ha!" parolante pri 8-monata
bebo kiu havis – aŭ ne havis – sian unuan
naskiĝtagon. Se Ebbe Vilborg antaŭe estus
korektinta la libron ĝi certe estus pli logika,
pli ĝusta. /Siv

Flugvojaĝo en la nuna mondo
Kerstin Rohdin rakontas pri vojaĝo kun pluraj
malfacilaĵoj:

Okcidento). Kun mia familio en Usono mi
interkonsentis, ke la lastajn tagojn de
februaro estus bona tempo, ke mi vojaĝu
renkonti ilin. Jam frumatene la 26-an de
februaro mi forlasis la hejmon por en bona

Mi ĵus revenis hejmen de mia printempa
vojaĝo al mia familio en “Wild West” (Sovaĝa
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tempo atingu Arlanda, la flughaveno de
Stockholm. La vojaĝo tien de mia hejmo
daŭris preskaŭ du horojn kaj ĉio iris bonorde.
Venante al Arlanda la problemoj kolektiĝis.
Kiam mi rigardis la terenon, kie la aviadiloj
devus rapide moviĝu, videblas neniu aviadilo,
nur grandegaj maŝinoj, kiuj forŝovas neĝon.
Neĝegas! Blovas! Tute ne aspektas kiel
flughaveno preta por interkontinentaj
ekflugoj. La informoj sur la grandaj ekranoj
ŝanĝiĝas kaj rakontas, ke la forirtempoj pli kaj
pli estas forpuŝitaj malfruen. Post ioma
interdiskuto kun la virino en la informejo mi
ekscias, ke mia aviadilo ne revenis de Islando
pro granda ŝtormo tie.
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tio estas la vizo por Usono. La bela knabo
demandis: ”Ĉu vi havas tion?” ”Jes”, mi diris
”en la komputilo”. Mia filo instruis al mi tion
diri. Miraklo! Ni iris al la komputilo kaj la
knabo tie trovis mian vizon. Do mi estis preta
enmigri Usonon.
Mia bela knabo tiam raportis: ”Vi jam
maltrafis la aviadilon al Chicago, de kie vi
devas flugi al Seattle.” Nova problemo! Li
demandis min, ĉu mi scias kie estas la
terminalo por SAS (Skandinava
flugkompanio). Mi diris ke ne kaj proponis ke
li devas trovi tion. Li fine trovis ĝin kaj tie li
havigis al mi permeson tranokti en hotelo por
daŭrigi al Seattle postan tagon. La bela knabo
tiris mian rulseĝon per unu mano kaj ĉaron
kun mia valizo per la alia mano. Mi hontis,
sed mi ja bezonis lian helpon por elturniĝi. Li
diris, ke mi devas
iri al iu hotelo
per ”shuttle”. Ni
eliris surstrate.
Estis amaso da
aŭtoj, busetoj kaj
taksioj. Mi petis
lin montri al mi per kiu mi iru kaj klarigi al kiu
hotelo mi devas vojaĝi. Li gvidis min al la
ĝusta aŭto. Mi donis al li kelkajn dolarojn kaj
kore dankis lin.

Post longa atendado kaj promenadoj en
Arlanda flughaveno finfine ekflugis mia
aviadilo al Chicago kaj ne al Reykjavik, kiel ĝi
devus. Oni
promesis, ke la
vojaĝo al Chicago
daŭriĝus al
Seattle, mia
fincelo!! Post
longa nokta flugo
ni atingis Chicago. Mi jam demandis al la
personaro en la aviadilo, ĉu mi povas havi
akompanon trovi la vojon al la ”gate” en la
granda flughaveno de Chicago. Iu afabla
stevardino demandis, ĉu mi volus uzi
rulseĝon. Antaŭatendante problemon mi
dankis ”jes”. Kiam ni alteriĝis jam atendis min
rulseĝo kaj bela knabo. Li kondukis min en
multaj koridoroj kaj vojetoj, kie mi neniam
mem povintus trovi la vojon tra diversaj
sekurejoj. Mi sciis, ke oni devas preni sian
valizon je la unua surteriĝo en Usono. Do mi
diris ”Mian valizon ni trovu”. Li gvidis min ien,
kie ni trovu mian valizon. Estis grandega ejo
plena de bluaj valizoj. Mi pensis, ke neniam
mi etrovos mian valizon. Li ĉirkaŭkondukis
min kaj mi pensis, ke neniam mi revidos mian
valizon, kiu estis same kiel la aliaj bluaj.
Subite mi vidis iun kun rubendo kun sveda
vorto Biltema sur ĝi. Bonŝance! Mia! ”Esta”,

La aŭto kondukis min al la ĝusta hotelo. Mi
petis ilin telefoni al mia filino, kies numero mi
havis ĉe mi. Estis kiel voĉo de anĝelo aŭdi
mian filinon. Ili preskaŭ estis survoje al la
flughaveno en Seattle por renkonti min, sed
mi povas ja informi ke mi devas tranokti en
Chicago kaj alvenos morgaŭ al ili. En la
tranoktado apartenis ankaŭ manĝo. Ŝi, kiu
enskribis min, opiniis ke mi nepre devus
manĝi. Ŝi povus alporti ion en la ĉambron. Mi
provis ”defendi” min, sed fine mi akceptis iun
saladon. Mi forte suspektas ke tiu salado
donis al mi tri-kvar-kvin semajnojn da
stomakproblemoj. En la ĉambro mi longe,
longe atendis mian saladon, kiun mi ankoraŭ
16
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ne suspektis pri io malbona. Mi pli kaj pli
laciĝis kaj volis dormi kiam subite sonis frapo
ĉe la pordo. Mi malfermis kaj jen mia salado.
La alportantino diris: ”Pardonu ke mi
malfruas, sed estis averto pri fajro en la
hotelo!” Bona konsolo! Mi nur malmulte
manĝis. Ĉu vere tio malmulta manĝo donis al
mi diareon dum kvar–kvin semajnoj?

komputilo, ke mi rajtis albordiĝi. Post longa
flugo, pli longa ol mi supozis, mi surteriĝis en
Seattle.
Mi devis nun trovi la lokon de la enlanda
flughaveno por trovi mian valizon. Kutime mi
ja alvenas al la internacia terminalo. Do mi
atendis novan problemon. Oni devas iri per
trajno kaj eliri ĉe la ĝusta elirejo. Mi trovis
rulŝtuparon, iris per ĝi supren kaj miraklo! Tie
staris mia filino!! Neniu el ni vere kredis ke ni
vidos unu la alian, ke ni povos interparoli, ke
ni povos brakumi unu la alian. Estis vojaĝo
plena de aventuroj, plena de neatendaĵoj,
sed ĝi bone finiĝis. Tiu momento estis
komenco de belaj semajnoj en la Sovaĝa
Okcidento en la ŝtato Washington. Ni estis
feliĉaj, ke ni sukcesis trovi unu la aliajn post
tiu aventura vojaĝo. Mi neniam estis certa pri
tio. Mi havis feliĉajn tagojn kun mia usona
familio kun multaj travivaĵoj kaj belaj
ekskursoj. /Kerstin

Mi frue vekiĝis kaj iris malsupren. Vojaĝis per
”shuttle” por esti en ”bona horo” en la
flughaveno. Mi studis la matenan vivon en la
flughaveno. Mi devis iri per la kompanio
Alaska Airlines, kiu estas sufiĉe granda
kompanio. Post kelkaj provoj mi povis ŝanĝi
mian ”voucher” al bileto. Post longa, kelkfoje
interesa atendado alproksimiĝis mia
forirhoro. Mi iris al ”gate” kaj demandis tie ĉu
estas la ĝusta loko. Ili jesis. Sed kiam ni estis
albordiĝontaj ili diris ke ne estas taŭga bileto.
Mi montris mian malkontenton kaj diris, ke
estis sufiĉe da malbonaj eventoj antaŭan
tagon. Afabla servistino ŝanĝis ion ĉe

Letero de Augustin Kakozwa
De 28 marto. Legu pri Augustin en la 4a
numero de Ora Ĵurnalo.
I. Solidareco Bona Volo
Solidareco Bona Volo estas granda
organizaĵo, registrita de la leĝa Konga ŝtato
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(sub la numero F.92/22937). Ĝiaj celoj estas:
la ensociigo de la infanaj georfoj kaj
senprovizaj, viktimoj pro la ripetaj militoj en
nia regiono de Goma en la orienta parto de
nia lando Respubliko Demokrata Kongo,
defendo de la homaj rajtoj, lukti kontraŭ la

malriĉeco, disvastigi Esperanton, la pacan
lingvon. La asocio estas kunordigata de s-ro
Alexis ASUMANI (63 jaraĝa), helpata de s-ro
Augustin KAKOZWA kaj de s-rino Jeanne
Mandundu.

kiel nian familion kaj la teron kiel nian
patrujon. Ni havas registrejon de monda
civitaneco en Goma. RECIM estas bazita en
Parizo/Francio kun prezidanto Daniel Durand,
kiu vizitis nin en Goma 2012.

II. Raporto de la jaro 2017

V. Projektoj

Solidareco Bona Volo, ensociigas 122 infanajn
georfojn kaj senprovizajn, helpante ilin
integriĝi en la socia vivo. Tiuj ĉi infanoj loĝas
en gastigantaj familioj pro manko de orfejoj.
Aŭguste 2017, antaŭ la lernaja reeniro 2017–
2018, Solidareco Bona Volo liveris lernajajn
materialojn kiel kajerojn, krajonojn, sakojn,
ŝuojn, uniformojn (lernajajn vestaĵojn) ktp.
Inter tiuj ĉi infanoj, estas tiuj, kiuj studas en
bazaj kaj mezaj lernejoj, kaj malmulto studas
en la Universitato. Nia asocio pagas lernajajn
kotizojn de ĉiuj ĉi infanoj, subtenas ankaŭ la
sanajn kaj nutraĵajn bezonojn.

1. Konstruado de lernejo
La konstruado de civitaneca lernejo en Goma
ĉiam ne sukcesis, ĉar:




III. Partneroj aŭ bonfarantoj
La nunaj partneroj de nia asocio estas:








Hans Bakker el Nederlando. Liaj
subvencioj de 5 jaroj por la infanaj
georfoj finiĝos ĉijare 2018.
S-ro Manfred el Germanio. Li monhelpas
3 studentojn el la ensociigataj georfoj
niaj.
La paro Gary kaj Maria Mickle el
Germanio. Ili monhelpas la studentojn
ene de nia asocio.

Pastro Dulio Magnani el Italio, antaŭ lia
forpaso klopodis konstrui lernejon en
Goma. Bedaŭrinde pro ribelaj militoj,
okazigitaj en 2008 en Goma, tio ne
faciliĝis por ke ni havu la lernejon. Pro tio
la projekto estis direktita al Kinŝaso, nia
ĉefurbo.
Hans Bakker ankaŭ subtenis tiun
projekton kaj ekpaŝis por ke la
konstruadoj komenciĝu. Bedaŭrinde li
forpasis kaj ĉiuj prezoj altiĝis, do la
projekto plu ne estas realigita.
Daniel Durand, el Francio, intencis ankaŭ
helpi konstrui tiun lernejon, dank’ al la
influoj de liaj geamikoj laboristoj en
Eŭropa Unio. Bedaŭrinde ĝis nun, neniu
sekvo.

Ni ĉiam esperas konstrui tiun lernejon, kiu
devas solvi multajn edukajn problemojn,
precipe ke jam paciĝis nia regiono.
2. Konstruado de Kliniko

Notu ke Ans Jeannette el Nederlando kaj
Gary el Germanio kontribuis por ke nia
kunordiganto Alexis povu flugi al Hindio
septembre 2017 por akiri efikajn kuracilojn
por sia malsano pro kiu li estis suferinta.

Ni proponis al iu virino en Aŭstralio tiun
projekton nian, t.e. la konstruado de kliniko
en Goma urbo. Ŝia kontribuo permesus al ni
mem financi la projekton, sed poste tiu
virino, kiam ŝi estis akceptonta, rezignis. Ni
ne scias la kaŭzon ŝian.

Ni helpis aŭ subtenis la kuracadojn de kelkaj
ensociigataj infanoj niaj. Bedaŭrinde unu el ili
forpasis oktobre 2017, pro kancero.

3. Projekto de Mikrokredito
Pro malbonaj vivkondiĉoj kaj sociaj, ni
intencas krei etikan kooperativon de
mikrokredito por lukti kontraŭ la malriĉeco

IV. Monda Civitaneco kaj Registrejo
Ĉiuj membroj de Solidareco Bona Volo estas
mondaj civitanoj. Ni konsideras la homaron
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de membroj kaj aliaj lokanoj tie ĉi en Goma
urbo.

konkurse de junaj entreprenistoj,
prezentante projekton pri la fabrikado de
biosolveblaj saketoj. La projekto estis
taksita la unua el ĉiuj konkurskontribuoj.
Sed ĝis nun ebleco mankas al ili
ekmovadi aŭ ekrealigi tiun aprezitan
projekton ilian.

4. Agrokulturo
Goma estas urbo konstruita sur vulkanaj
lafoj, kaj piede de tiu vulkano, nomata
Nyiragongo, ĝi ĉiam erupcias. Do malfacilas
apliki la agrokulturon. Nur taŭgas fari tion en
ĉirkaŭaj vilaĝoj. Sed mankas ebleco por ke ni
akiru terenon.

VII. Defioj kaj Atendoj
Ni havas multajn defiojn antaŭ ni, tial ni
pretas akcepti ĉiujn proponojn, konsilojn,
sugestojn, kiuj helpos nin realigi niajn
projektojn, kiuj certe estas je homara servo.
Temas pri malriĉuloj, kiuj helpas aliajn
malriĉulojn. Pro tio, ni petas apogon de ĉiuj
unuopuloj (esperantistoj aŭ ne), fondaĵoj,
organizaĵoj kaj aliaj bonkoruloj, kiuj pretas kaj
akceptas helpi nin, ĉu finance, morale,
materiale aŭ mane.

5. Disvastigo de Esperanto
Ni disvastigas Esperanton, tiun pacan lingvon,
kiu unuigas la homajn korojn. Semajne ni
instruas ĝin al niaj ensociigataj infanoj, kaj
aliaj interesiĝintaj pri ĝi. Ni organizis du fojojn
stratajn marŝojn en la urbo por publikigi pri
Esperanto.
VI. Kampanjoj




Kontaktoj:

Ni organizas kampanjojn por ĝeneraligo
de la homaj rajtoj, precipe ke en nia
lando nuntempe estas preparataj
balotadoj, kiuj okazos Decembre.
Protekto de la Medio, ĉar la saketoj kaj
aliaj uzitaj plastaj iloj detruas la medion.
Tial du el niaj ensociigataj infanoj, kiuj
studas komputikon, partoprenis

Kunordiganto: S-ro Alexis ASUMANI;
alexisasumani3@gmail.com
(Tel: +243995893095)
Sekretario: S-ro Augustin Kakozwa;
augukako@gmail.com
(Tel: +243851212444 kaj +243971777480).

La Pigo – multkolora kaj ruzlerta birdo
La pigo sentas sin plej bone en la vasta
kulturita regiono proksime al domaro. La
nigrablanka buntkolora birdo kun longaj
vostplumoj pezas 210 gramojn kaj longas je
46 centimetroj. Ĝi ofte flugas en aroj kun
rapidaj kaj flirtaj frapoj per la flugiloj, kaj
varias per glisado. La sono estas tre akra kaj
oni aŭdas tuj se iu pigo estas proksime. La
pigo "ridas" kaj la sono estas: ĥa-ĥa-ĥa...
La manĝokarto de la pigo ne estas laŭ mia
gusto. Ĝi vivtenas sin per vermoj, helikoj,
konkoj, insektoj, ovoj kaj birdidoj, sed ĝi
ankaŭ volonte manĝas sunflorsemojn,
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Akvarelo de Siv Burell

sebopilkojn kaj panon, kion mi mem vidis ĉe
la birdmanĝigejo.

Dum longa tempo famo cirkulis ke la pigo
estus ŝtelema. Precipe la granda
operakomponisto Gioachino Rossini
kontribuis al tio per sia opera ”La ŝtelema
pigo” (La gazza ladra). /Ingegerd

Se oni vidas la pigon en la ĝusta lumo oni
vidas ĉiujn kolorojn de la ĉielarko trembrili en
la vostplumoj.

Vegana foiro
El Göteborgs-Posten dimanĉe la 8an de
aprilo. Mi libere citas:

Hundoj povas manĝi nur vegane, sed katoj
ne.

La atendvico estis longa je lunĉtempo sabate.
Tro longa, kelkaj diris. Venontan jaron ni
devas havi dutagan meson. En Facebook oni
plendas pri la pli ol 200-metra vico. Kelkaj
devis atendi 1½ horojn antaŭ ol eniri la
grandan halon de Eriksberg.

En la halo oni ekzemple povas gustumi
multajn novajn pladojn, vidi ŝuojn sen ledo,
sperti kiel kultivi legomojn. Eĉ se ne ĉiuj el la
vizitantoj fariĝos veganoj, Moa Richter Hagert
opinias, ke estontece viando estos rigardata
kiel "speciala manĝado". Troviĝas tri fortaj
kialoj ĉesi manĝi viandon: la klimato, la rajto
de bestoj kaj la sano. Por mi la rajto de bestoj
estas la plej grava arumento, Moa Richter
Hagert diras. /Siv

Moa Richter Hagert, de la organizo "Djurens
rätt" (la Rajtoj de bestoj), diras ke la intereso
vivi vegane kreskas. En grandaj urboj oni nun
facile trovas alternativojn al animalaj
produktoj, sed malfacile estas ŝanĝi la
kutimojn.

Sur sekva paĝo vi havas recepton pri vegana
torto. Se vi havas bonan veganan – aŭ alian
– recepton, bv. sendi ĝin al Ora Ĵurnalo.

Hodiaŭ 1 el 10 manĝas vegetarane aŭ
vegane. Eĉ pliaj elektas manĝi vegetarane
plurajn tagojn semajne.
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Kiam oni havos veganajn gastojn
 Unue ni devas krei la bazon de nia
fromaĝkuko. Por tio varmigu la
margarinon kaj pulvorigu bone la
biskvitojn. Miksu ambaŭ kaj kirlu ĝis
plena sameciĝo. Disfaldigu ĝin en la bazo
de ronda muldilo (mi
uzis 22centimetran
muldilon).
 Sekve varmigu la
tason da vegetaĵa lakto
kun la kulero da
agaragaro kaj lasu
surfajre ĝis ekbolo.
Dume movetu ĝin
konstante. Elfajrigu, aldonu la jogurton
kaj la citronsukon, movu bone kaj metu
en la muldilon.
 Lasu ĝin malvarmiĝi kaj la miksaĵo el
lakto kaj jogurto malmoliĝos pli malpli
post 30 minutoj. Prenu la marmeladon,
movu ĝin energie kaj per ilo (ĉu spatelo,
ĉu kulero) kovru la supron de nia
fromaĝkuko kaj lasu ĝin malvarmiĝi iom
pli.

estas bone havi "Vår kokbok Vegan", sed eĉ
pli bone estas havi receptojn de Puff Östling:
Saluton amikoj, post iom da ripozado mi
revenas kun ĉi bongustega kaj tre facila kuko.
Temas pri la klasika
fromaĝkuko kun
marmelado en la supro.
Ĝin ni povas tre rapide
fari, kvankam eble
kelkajn ingrediencojn
oni devus trovi en
specialaj lokoj kiaj
agaragaro (vegetaĵa
algdevena gelateno). Mi rekomendas ĝin
ankaŭ okaze de datrevenoj.
Ingrediencoj:
12 biskvitoj (Maria-stilaj biskvitoj)
50 gr da centprocenta vegetaĵa margarino
3 etaj jogurtoj el sojo aŭ 150 gr.
1 taso da vegetaĵa lakto
1 kulero da agaragaro pulvorigita
3 supkuleroj da citronsuko
Marmelado el framboj aŭ fragoj

Kaj jen ĉio! Nia kuko estas preta! Bonan
apetiton!

Paŝoj:

Manĝaĵoj kun memoroj
Ĉi tiu libro prezentas manĝvojaĝon en tempo
kaj spaco, ekde Norrbotten ĝis Skåne, de
infaneco ĝis patrineco kaj de 1950 ĝis la
centjarŝanĝo, duona centjaro de kuirado.

Ŝi laboris kiel konstruinĝeniero antaŭ ol ŝi
ŝanĝis branĉon al komputero kaj elektronika
inĝeniero. Dum multaj jaroj Ann estis
politikisto, flanke profesie laboranta.

La libro estas plena de receptoj por pladoj,
kiuj estas karakterizaj por tiuj tempoj kaj
spacoj. Ĝi enhavas ankaŭ memorojn,
sugestojn kaj notojn pri kiel la pladoj estis
kuiritaj kaj surtabligitaj.

La intereso pri manĝo kaj kuirado ŝi ĉiam
havis tra la vivo. Nun ŝi volas dividi parton de
nostalgia vojaĝo tra Svedio de nordo ĝis sudo
el sia receptkolektoj kaj el la memoroj, kiuj
apartenas al la aktuala recepto.

Ann Westin estas nun pensiulo kaj loĝas en
Gotenburgo. Ŝi naskiĝis en la Norda Botnio
1958, sed loĝis dum longa tempo en Skanio.

Oni povas aĉeti la kuirlibron rete. La prezo
estas proksimume 200:– SEK. /Ingegerd
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Ann Westin deziras
al vi bonvenon
ĉetablen kaj invitas
vin partopreni en la
memoroj.

Folke Wedlin

TURE SVENTON I WARSZAWA
efter
Åke Holmbergs berömda böcker
Fortsättning och upplösning:

inrättad, att den samtidigt är en liten teater.
På Stora Teatern uppför man de stora
mästarnas stora verk, på Lilla Teatern
däremot små och obetydliga verk av mindre
intressanta dramatiker. Ingen annanstans i
världen har man en så fiffigt inrättad teater. I
en vanlig Warszawafamilj kan man höra: ”Ska

13
Warszawa har en stor teater, utmärkt
belägen i mitten av staden. Teatern heter,
som man möjligen kan ana sig till, Stora
Teatern, men denna teater är så praktiskt
22

vi inte ta oss något för ikväll? Det är så länge
sedan vi var på teatern! – Nja, jag vet inte, jag
är trött och har lite huvudvärk idag. – Jamen
då tar vi Lillan bara! Så kan du sova där!”

tillbaka till Zamenhofs våning efter
händelserna på rådhuset. Fania ägnade sig
lugnt åt sin bovetegröt och såg inte det
minsta orolig ut, men hon gav heller ingen
förklaring. Hon borde ju veta, kunde man
tycka. Och om inte hon oroade sig, så var nog
allt i sin ordning, ansågs det runt matbordet.

Denna teater var vid tiden för de här
skildrade tilldragelserna skådeplats för den
stora Internationella Dansfestivalen, som då
givetvis var förlagd till Stora Teaterns stora
teater. Bland deltagarna i denna smått unika
festival märktes dansörer och dansöser från
de stora danskompanierna i Wien, Paris och
London, men även exempelvis en grupp
indianska krigsdansare från Oklahoma, och
till och med en trupp danssjuka under
ledning av den berömde doktor Majakovski.
Två dervischer från det inre av Arabien fanns
också med på dansprogrammet.

Ganska snart efter gröten gav man sig iväg till
Stora Teatern. Sventon hade, efter en
ordentlig funderare om man skulle vara
förklädd eller inte, bestämt sig för att
föreställa en morbror på stadsbesök med sina
syskonbarn. Vad kan vara mera naturligt på
en dansfestival i
Warszawas centrum än en familj på spontan
visit? Plommonstop, smårutig kostym och
mörk överrock är perfekt klädsel för en
morbror på stadsvandring med sina mer eller
mindre vuxna unga släktingar. Att
morbrodern har en ryttarpistol från
Trettioåriga krigets dagar i en specialsydd
innerficka kan ingen ana.

Privatdetektiv Sventon från Stockholm och
ungdomarna Zamenhof var inte med i den
första stötvågen av besökare. Det hade varit
en hektisk morgon. Redan tidigt hade det
kommit ett brev med stor röd Expressetikett
påklistrad genom brevinkastet. Det var
adresserat till Sventon, men avsändare
saknades. När detektiven öppnade det, fick
han läsa:

När den zamenhofska gruppen kom fram till
teatern med Felix i täten och Sventon
fundersam sist, hade uppvisningarna redan
börjat. Det var tänt i salongen, stolsraderna
hade delvis flyttats undan, och åskådarna
rörde sig fritt omkring. Man stod och tittade
en stund och slog sig sedan i slang med
bekanta, frågade hur man mådde och vad
man tyckte om evenemanget och lovade
varandra att man måste ses snart.

”ER SISTA SJANS 250 TUSEN OCH BOKEN ÄR ER!
ANNARS BRÄNNER VI DEN.
DANSFESTIVALEN IDAG
VI KONTAKTAR ER DÄR.”

Ingen tid, ingen närmare platsangivelse fanns
i brevet. Ett skrämmande meddelande. Och
ändå såg Sventon förvånansvärt lugn ut, när
han hade läst det. Med sin stora erfarenhet
hade han redan räknat ut att Vesslan och
Beautrompe skulle begagna sig av den stora
festivalen för att söka kontakt med dem. Att
Vesslan visste, att han, Sventon, var
inkopplad på fallet, det var givet, trots all
maskering. De båda hade mötts så många
gånger förut på brottsfältet.
Vid frukosten var det någon som frågade
efter Emanuel. Han hade inte följt med

Ett folkdanslag från det egna landet hade
inlett dagen med ”Hej hopp”, den mest
kända av polska polskor, och den polska
polskan hade följts av skotsk svärddans och
därpå kvaddans från Färöarna. Färingarna
hade hållit på i knappt en timme, och på
dansarnas glada röda ansikten förstod man,
att de med lätthet kunde hålla på ett bra tag
till. Sventon och syskonen Zamenhof
vandrade runt, och detektiven granskade
med falkblick alla de mötte. Plötsligt stötte
23
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de på herr Omar och Ahmed klädda i vit
dervischdräkt med hög beige hatt. Ahmed
presenterades av sin brylling, och båda
bugade sig vördsamt. Bryllingarna var lika
som bär, fast herr Omar var något äldre.

stoppade direkt handen i innerfickan, varpå
rösten kreverade: ”Långsamt!!” Vår
tillmötesgående morbror stack långsamt
höger hand i vänster innerficka och tog fram
en högst ordinär plånbok i brunt skinn. ”Var
det tvåhundrafemtiotusen?” frågade han
vänligt. ”Ro hit med klabbet bara!” löd
svaret. Rösten fick klabbet och räknade.
”Pojkvaskerns bok kan ni hämta hos hans
lärare där inne i salongen”, blev beskedet
morbrodern fick, och så var rösten borta.
Sventon behövde inte ens vända sig om för
att veta att rösten inte var där längre. Han
hade sett de spetsiga tåhättorna och visste.
Spetsiga skor: spårlöst försvunnen.

”Har herr Omar sett något misstänkt?”
frågade Sventon lågt och berättade om
brevet som kommit på morgonen. ”Herr
Sventon får förlåta om jag inte har varit fullt
uppmärksam på de besökande”, svarade herr
Omar lika lågt och samtidigt lätt sorgset, ”vi
har ju ännu inte fått framföra vår dans.”
”Givetvis, herr Omar, givetvis! Jag förstår
fullkomligt!” replikerade Sventon. ”Är herr
Omar beväpnad?” väste han. Omar
nickade omärkligt och pekade på sin
brylling: ”Även han!” ”Bra!” sade
detektiven, ”men kom ihåg: använd
pitolerna bara i nödfall!”

Han gick tillbaka mot salongen, Redan
innan han kom fram till dörren, hörde han
skratt därifrån. Publiken hade
uppenbarligen väldigt roligt. När han sköt
upp svängdörren, sköljde en våg av skratt
över honom, en stormvåg av rent
atlantiska mått; publiken vrålade. Efter
att ha trängt sig förbi några paletåklädda
ryggtavlor fick han själv se skådespelet.
Ett par bondpojkar i svensk folkdräkt
uppförde ett regelrätt slagsmål till musik
av nyckelharpa och fiol (”Oxdans från
Sverige”, stod det i programmet). Två
pucklade av hjärtans lust på en tredje, som
tycktes föreställa en herreman i kostym och
väst, kanske en skuldindrivare. Slagen
haglade över indrivaren, som till sist ramlade
ner från scenen, varpå musiken upphörde.
Publiken applåderade intensivt; applåderna
ville aldrig ta slut. Man ropade ”Da capo!”
från alla hörn av salongen. Sventon lyckades
ta sig fram till scenen genom det stormiga
havet, och just i samma ögonblick dök två
kraftiga poliskonstaplar upp. Sventon vände
sig till de barska poliserna och förklarade vem
han var. De gjorde honnör och tog raskt hand
om indrivaren. ”Bra, pojkar”, sade Sventon,
när den herremansklädde blivit
kroppsvisiterad och försedd med handbojor,

Man fortsatte runt, och Sventon
började känna sig lite hungrig.
Bovetegröt i all ära, riktigt mätt blir
man inte av det. Han gick därför ut i
foajén, där man mot en inte alltför
ohemul penning serverade kalvdans,
passande nog, på små glasassietter.
Han ställde sig lite för sig själv för att
inte stå i vägen för nya hungriga besökare.
Plötsligt kände han ett hårt föremål i ryggen
och hörde samtidigt en obehaglig röst bakom
sig väsa: ”Kosingen, tack!”
14
När en privatdetektiv, som är ute på farligt
uppdrag förklädd till morbror, känner ett hårt
föremål tryckas mot veka livet, har han all
anledning att förmoda att det är en pistol
som riktas mot honom. I det här fallet blev
slutsatsen så mycket enklare som pistolens
ägare i otvetydiga ordalag klargjorde, att han
önskade få kosingen överlämnad till sig.
Sventon tvekade inte ett ögonblick. Han
räckte upp händerna. ”Pengarna, kvickt!”
sade rösten bakom ryggen. Morbrodern
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”nu klarar ni er själva. Jag kommer och
avlägger rapport senare.”

sitta tillsammans, hela gruppen. Ställets
specialitet var polsk ostkaka, och det fanns
en massa sorter att välja mellan, så många
att det var praktiskt taget omöjligt att välja.
Till slut bestämde man sig för att ta olika var
och en, så kunde man smaka på varandras.

Så påannonserades nästa nummer, tvättäkta
kosacker från Kosackistan, och publiken
fortsatte att applådera och jubla av bara
farten. På golvet i dunklet bredvid scenen
stod Emanuel Nobel tillsammans med sin
bondske danspartner, båda omgivna av
syskonen Zamenhof. Partnern såg bekant ut;
det var ju ”storfurstens” adjutant från
gårdagen! Alla skrattade och strålade av
glädje. ”Det gick ju bra, det här”, sade
Sventon till ungdomarna. ”Ni har skött er
utmärkt!” – ”Men herr Sventon”, sade Ludvig
efter en stund med något undrande min,
”min bok, var är den?”

När man sålunda hade stillat hungern lite,
sade Sventon: ”Ja – ett intressant fall, på det
hela taget. Synd bara att – ja, ett intressant
fall, som sagt.” Alla satt och funderade på vad
som hänt med Ludvigs anteckningsbok, men
ingen vågade fråga. Istället nämndes Vesslan:
vad hade hänt med honom?
”Vesslan, ja; jag fick ju ett litet meddelande
här av polisen. Låt se vad de skriver:
'Licentiaten Putorius alias Vilhelm Vessla
greps för en kort stund sedan. Han försökte
prångla ut ogiltiga sedlar på marknaden.
Sedlarna trycktes av revolutionsregimen för
50 år sedan. Han kommer att lagföras här,
alternativt utlämnas till Sverige.'

15
Sista framträdandet på den stora
dansfestivalen var dervischernas. Herr Omar
och hans brylling Ahmed var som två
veritabla virvelvindar där på scenen. Den
arabiska musiken försatte både publiken och
dansarna själva i trans, hart när, och den sista
applådåskan var varm och innerlig.
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Nå”, kommenterade dektektiven, ”då hann
han ju inte ställa till någon skada att tala
om.”

Den sventonska gruppen samlades i foajén,
och man bestämde att man skulle gå till en av
de många uteserveringarna på Slottsplatsen
för att få sig litet till livs. Precis innan man
tågade iväg, kom ett polskt polisbefäl fram till
Sventon och lämnade honom ett litet kuvert,
varpå han gjorde stram honnör och gick.

”Och lektor Beautrompe?” frågade Ludvig.
”Beautrompe? Tja – han fick sig en läxa, vår
käre lektor! Ni skötte er perfekt! Nå, det finns 25
säkert bra fransklärarvikarier. Tillbaka till
läroverket kommer han i vart fall inte”,
svarade Sventon. ”Fin skola, för övrigt!”

Promenaden till Slottsplatsen tog inte lång
stund. Ungdomarna pratade uppsluppet om
allt som hänt, medan de arabiska bryllingarna
var orientaliskt lågmälda men ändå avgjort
nöjda, det syntes på deras glada miner. Bara
Sventon såg sammanbiten ut.

”Ja, herr Sventon var ju därinne”, sade Ludvig
och berättade glatt för de övriga om
skolvaktmästaren.
”Men herr Sventon” – det var nu Fania som
ville säga något – ”hur var det nu med
portvakterskan hemma hos oss, fröken Cranz;
var hon också en av Vesslans folk?”

Man hittade snart en liten restaurang, ”La
Polonaise”, som såg trevlig och inbjudande
ut. Det var inga problem att få plats. Man satt
inne, för det var trots allt december; en
servitris hittade ett hörnbord, där de kunde

Sventon svarade: ”Fröken Cranz? Nej, hon är
fullt pålitlig, så vitt jag vet. Däremot hennes
tvillingsyster, fru Tilsit, henne känner jag
sedan gammalt, från Paris. Camembert hette
25

hon då. Hon är en av Vesslans folk. Även hon
har fått stifta bekantskap med er polska polis
nu.”
”Herr Sventon, jag har också något att
berätta”, sade nu Emanuel. ”Herr Sventon
har ju trott, inte sant, att jag är storfurste?
Men jag är bara vän till Fania. Den riktige
storfursten sitter här”, sade han och slog sin
vän adjutanten – danspartnern på axeln.
”Hans kejserliga höghet storfurst Paul!” Han
lät riktigt triumfatorisk. ”Ja”, sade nu den
verklige storfursten, ”Emanuel och jag är
klasskamrater från S:t Petersburg. Hans familj
är en av många svenska där. Spännande, hur
som helst, att få vara med om det här
äventyret – sällan som personer som jag får
vara med om sådant…!”
Sventon kände sig verkligen lite förlägen,
men när den verklige storfursten såg så nöjd
ut, och när nu allt dessutom hade gått så
bra… – det vill säga…
”Ni har verkligen skött er förebildligt,
allihop”, sade han, ”allihopa utom jag, för det
jag egentligen kom hit för, nämligen att
rädda min unge vän Ludvigs språk, det har jag
misslyckats med. Skurkarna är fast, men
språket är borta.”

”Herr Sventon”, sade nu Ahmed, bryllingen
som knappast vågat säga något i
församlingen, ”språket som försvunnit – kan
det vara det här? Denna låg kvar på scenen.”
Han visade upp en anteckningsbok.
”Där är den ju”, ropade Ludvig glatt, ”vad
bra! Fast egentligen – ” (han tvekade lite)
”egentligen behöver jag inte boken längre.
Jag har tänkt ut en ny version av mitt språk,
en mycket bättre. Om det blir som jag
hoppas, när jag är klar med det, så – ”
”– blir det något i hästeväg!” fyllde Felix i.
Alla brast i skratt.
”Det blir säkert ett språk som är fantastiskt,
det är jag säker på”, sade Fania, ”men vad
skall det heta?”
”Jag vet”, ropade Felix, ”ludvigska, förstås!”
Ludvig skrattade, men så fick han ett uttryck
av glittrande klarhet i ögonen. ”Vad var det
du sade, Fania? ’Ett språk som är fantastiskt’
– ESPRANTISKA, i vardagslag ESPERANTO –
det skall bli namnet på mitt språk!”
Slut.
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