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M I  FAVIS TVI STEK OJN
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Unu el la admirindaj trajtoj de gepatroj estas, ke ili fieras pri siaj infanoj.  Tio
estas kvazaý devo kiun ili volonte akceptas.  Malpli admirinda trajto estas, ke ili
fanfaronas pri la infanoj per ripete deklamitaj rakontoj.   Tiuj rakontoj ne nur
tedas la aýskultantojn, ili ege embarasas la infanojn mem.

Kiam mia filo estis nur bebo, mi fakte ne vidis æe li iun bonaýguran antaýsignon. 
Sed kiam li fariøis etinfano kaj komencis montri intereson pri la mondo kaj multe
entuziasmis pri siaj eltrovoj, li mem fariøis pli interesa. 

Venis al mi la unua sugesteto pri estonta matematika kapablo kiam li aøis nur tri
jarojn. Pro la aøo li ege interesiøis pri la nombro tri.  Mi memoras, ke li ankoraý
ne øuste elparolis multajn vortojn.  Unu vesperon, kiam mi revenis hejmen de la
oficejo, li ekscitiøinte renkontis min æe la pordo.  Liaj okuloj brilis.  Verve li
anoncis, „Paæjo, mi scias kiom estas tvi kaj tvi!”   Pro øojo de eltrovo, li ne povis
øisatendi mian respondon.  La vorto „Ses” eksplodis el la buþo.  La vizaøo radiis
ekstazon.

„Vi pravas,” mi diris, „sed kiel vi scias?”  Nun li malkaþis al mi la metodon de la
esplorado:  „Mi favis tvi stekojn, kaj poste mi favis tvi pli.  Kaj mi kalkulis kaj el-
kovis , ke estis ses stekoj!”
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Þajnas kvazaý bagatela afero.  Tamen, kiam mi respegule pripensas, efektive estis 
antaýmontranta evento.  Li jam eltrovis la plej gravan principon, laý mi, pri la
matematiko: li ne devis atendi la informon de instruisto;  kiam li scivolis, li mem
povis malkovri la øustan respondon.   Li iel alprenis al si mem la povon lerni kaj
eltrovi.  Kaj ekde tiam li daýre faris precize tion. 
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Estis por mi privilegio esti observanto de lia progreso.  Pri matematiko, li neniam
penis parkere lerni ion ajn, kaj plejparte li malatentis la instruadon en la lernejo. 
Li nur legis, elpensis kaj sukcesis.  Li doktoriøis kaj gajnis premiojn.  Hodiaý li
instruas matematikon kaj programadon de komputiloj  al studantoj de la
komputila inøenieriko en Universitato Memorial en NovLando , kaj li esploras en
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la kampo de komputika scienco.

Do, jen mia konsilo al vi: se via infano iam faras tri strekojn kaj poste faras
ankoraý tri, estu fiera.  Eæ ne demandu kie aý sur kion li/þi faris la strekojn.

—   Steæjo 

[unue aperis  en  N A S K a F ask o  (Vo l.  15 , N -ro  7 , Bratt leboro , VT) 15an  de ju lio , 2003]

___________________________________

Por  t iu j k iu j nefacile  kom prenas la  bebolingvon :      M i favis  tv i steko jn  =  M i faris  tr i streko jn .
1

elkovis  = e lkovr is .      (angle :)  New found land; (france :)  Terre -N euve ; ( lat ine :)  Terra Nova.
2 3

M i m ulte  dankas a l Spom enka Št im ec pro þ ia  bonkora konsilo  pri ka j la  lingvo Esperanto ka j la  
lingvo beba.

LA FENNMEOA POVO DE LA HMOA MSENO 

Laý eplsoro æe la Uineratvsito de Kebrimøo, ne garvas en kiu ordo etass la lirteoj
en votro, la nrua garva afreo etass, ke la unua kaj latsa lirteo etsu en la øutsa lkoo.
La cereto poavs etsi ttua marlodo kaj oni taemn poavs sepronbemle legi øin. La
kilao etass, ke la hmoa mseno ne leags æuin lirteon sloe, sed la votro keil uuno.

(Noto de la redaktoro: Æu en Esperanto iom pli gravas la ordo de la literoj en vorto ol en
aliaj lingvoj? Kion vi opinias?) 

ROMAN DOBRZYNSKI:  „LA ZAMENHOF-STRATO”  

Tuj post la 88-a Universala Kongreso de Esperanto (2003) en Gotenburgo privata
kuriero, mia samklubanino Leena Tiusanen, enmanigis al mi en la flughaveno de
Turku tute freþan furorlibron sub la titolo „La Zamenhof-strato” de Roman
Dobrzynski. Jam anticipe mi eksciis interesajn informojn pri la menciita verko
dum la elsendoj de Pola Radio. En aýtobuso survoje el la aerodromo al la
urbocentro mi komencis foliumi la novan trezoron. Bela ekstera aspekto, fortika
bindaåo kaj flua stilo kaptis min kaj mia febro por komenci legadon ege kreskis.
La unua rigardo katenis min senaverte kaj mi estis konkerita. Sango en miaj vejnoj
ekfluis pli varme kaj pli rapide ol kutime. Entuziasmo videble kreskis. 

La libro estas konstruita sur interparoloj de du viroj - verkisto Roman Dobrzynski
kaj d-ro L.C. Zaleski-Zamenhof, la nepo de la kreinto de Esperanto. Al mi tre
plaæas tiu æi maniero trakti aferojn. Þajnas klare, ke øi faciligas la legadon.
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Kompreneble ankaý la flua stilo efikas tiucele. Vera surprizo estis ekscii pri
multaj, tute novaj aferoj koncerne la fazojn kaj spertojn de la Zamenhofa familio.
Detala indekso, multnombraj notoj pri fontoj, kaj riæa listo literatura servas leg-
antojn. Spontane sentiøis dankemo pro tio, ke ni nun havas neforgeseblan, valoran
materialon libroforme je æies dispono laýdezire. La laboro surpaperigi æion estis
vere giganta kaj postulis multajn jarojn. Forta persistemo estis nepre necesa. La
situacio ja estis malfacila, æar la æefroluloj loøis en Varsovio kaj en Parizo. Tamen
ili atingis la celon en gloro kiel diras iu poeto. Kaj redaktoro Dobrzynski kaj d-ro
Zaleski-Zamenhof meritas tutkoran gratulon. 

La libro havas entute 288 paøojn kaj øi estas presita somere 2003 en la litova urbo
Kaunas. Varman manpremon ni þuldas ankaý al la respondeculoj en la eldonejo
Ryto Varpas pro rapide, sed tamen diligente plenumita faka laboro tiel, ke al la
kongresanoj malfermiøis ebleco havigi al si freþbakitan produkton en Svedio. 

El abundaj kortuþaj detaloj eblas mencii æi tie nur unu ekzemplon. „Umschlag-
platz” en Varsovio estis loko, el kiu foriris trajnoj al la ekstermejo Treblinka -
æiutage miloj da homoj, ekstreme elæerpitaj, malsanaj kaj malsataj.  Mankis eæ
akvo. En tiuj kondiæoj homoj amase mortadis. La kadavroj estis tuj fortrans-
portataj al proksima juda tombejo æe la strato Okopowa. Oni uzis por tiu celo
specialajn æarojn. Sur tiuspeca æaro la nepo revenis el la infero... neatendite aliris
lin d-ro Jan Frendler. Li estis amiko de la Zamenhofa familio. Subite li puþis la
nepon sur la preterveturantan æaron kun kadavroj. En la juda tombejo la tuta þarøo
estis delasita teren kune kun la nepo kaj neniu rimarkis, kiam li leviøis kaj foriris.
La lasta æapitro en la verko nomiøas „La Ponto”. En øiaj kadroj la aýtora duopo
dialogas tuþante larøajn perspektivojn pri la mondlingva situacio kaj pri øia
evoluo øenerale. Talentaj spertuloj konas la terenon, sur kiu ili moviøas. Unufoja
legado ne sufiæas, necesas plurfoje reveni al detaloj. Faciligas la ripetadon la
struktura bazo utiligata en la libro, kiun oni povas je kiu ajn paøo malfermi kaj
sukcese tuj reenprofundiøi en la problemojn. Ordinara leganto kiel mi ne kapablas
profesiece prezenti kaj recenzi la enhavon, sed unu afero estas tute klara: indas
legi kaj relegi la kreaåon de la pola-franca duopo, kiu riæigos æiujn uzantojn de la
Internacia Lingvo Esperanto. Jen øi estas por vi taýga, inda kunulo por aýtunaj
vesperoj æe legolampo en komforta fotelo. 

—  Jorma Ahomäki, Turku Finnlando (jorma.ahomaki@luukku.com) 

Ridetoj

La plej lasta sondado montras, ke tri el kvar homoj konsistigas 75 procentoj

de la monda loøantaro. 

Æiu mensogas, sed ne gravas æar neniu atentas. 

Lumo pli rapidas ol sono. Tial kelkaj homoj aspektas inteligentaj øis kiam ili

ekparolas.


