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IU NE RIMARKINDA SEPTEMBRA TAGO

La dek unuan de septembro falis homo iale mortita,

tuta kun tiu homo nacio kaj siaj kompatantoj eruptis,

popolo kalkanume fremdan subtenon suferis vulkanizigita,

En la strato, sur la teron, en kaj per homaj manoj sangis.

La dek unuan de septembro vundiøis nacio, æu ploris la homoj?

Ili pasive perforte parto iøis de la komuna sangantaåo de nacia viandejo.

Enlande homamaso por vivi mortis, æu la politikaj subtenantoj?

Strebante je morgaýo pli bona, ili alilande babilis en iu drinkejo.

Tamen la prostrebantuloj sangterkovritaj solece spirite babilis en iea tombo, 

iliajn voæojn neniu aýdante aýsultas, sed akre iu kriis æar la bruo estas tro.

Sekvesekve la maþino marþis ien, kie la vivo vive mortis kontraý dolaro.

Dolore dividita kaj justecosoifa antaýen malamiken volis iri la homaro.

Dume la homoj, kiuj neniam aýsultiøis, eksilentis.

La liberecen strebantuloj seræis ilin æie, kaj trovinte ilin neniam nenie,

anoncis al la mondo, „Æio en ordo! Jam ne estas problemoj.” La mondo

øojis. 

„La malamiko supoziøis malvenkita”, verþajnigis la registaro, neniam mensogus æi

tie.
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Post la terorista atako, subtenita pro eksterlandulaæoj, la nacio sekve suferis

ankoraý,

la voæoj silentis, la suferado „malaperis”, la venkinta voæaæo sakra mentis

malbenojn por bongustigi mensogojn.

La sankta tero ruøiøis, la homaro malkuraøiøis, estis aýdaco for kaj eblis nenia

morgaý’,

la subtenlanduloj kvazaý novaåo hieraýa jam ne oportuna taksis la tieajn

mortintojn.

La øisdatan mortilan eksmodan militon celis la registaro,

tiam kaþe hodiaý male, la teron opinias ne sufiæe ruøiøis.

je la homaraåo, þakrinda pro milionjaraj flakoj bestrestaåaj,

en la hieraýo pro politiko kaj potenco, same en la hodiaýo.

La malgloran daton, la dek unuan de septembro de mil naýcent sepdek tri,

Allende murdiøis pere de verdaj biletoj, homoj murdiøas pere de biletoj verdaj.

Tamen la usonanoj pensis, ‚Ne gravas, restas ankoraý multe da tempo

por kompensi „permesitajn” kruelegaåojn niajn tra la mondo.

Kiam povus okazi denove io simila al la dek unua de septembro, 

kiam mortis iu ne konata homo en fora lando Æilio?’

Nu, øis kiam kaj kiom la mondo devas elteni la perforton,

eble venus preciza tago por veki Usonon al terura realeco datrevene.

Usono volas regi la mondon perforte,

La mondo espereble iam pardonos Usonon,

Sed tio ne eblos øis la usonanaro postulus

de sia registaro pri propraj krimoj la respondecon.

—   Verkis Marlon GARREN. 
      Presis NASKa Fasko je la 23a de julio, 2004

Pro tio, ke Marlon Garren estas komencanto, li ne bone regas nian lingvon.  Tamen, lia kapablo elpensi kaj esprimi
profundajn ideojn estas promesoplena.  Ni anticipas liajn estontajn verkojn.   —   la redaktoro.
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MAIRE MULLARNEY EL DUBLINO PLUGAS GRAVAN SULKON

Someron de 2004 Pola Radio raportis el la 89-a UK okazinta en Pekino. 

Redaktoro de la revuo Esperanto , Stano Marcek, menciis dum intervjuo kun

redaktorino Barbara Pietrzak, ke enketo farita inter kongresanoj donis iom

surprizan rezulton.  Legantoj de tiu æi konata periodaåo plej þatas la rubrikon

"Laste aperis".  Øuste sub tiuj vortoj aperis en la julia-aýgusta numero mencio pri

la tute nova verko "Maire Mullarney argues about Language" (Maire Mullarney

argumentas –kaj eble ankaý ‘disputas’— pri lingvo) kaj tiamaniere mi trovis la

kreaåon de konata aktivulino el la irlanda æefurbo.  Verþajne multaj konas þian

libron "Everyone´s Own Language" (Æies propra lingvo), kiu aperis en la jaro

1999.  Æi tiu presfreþa verko estas publikigita æe Arlen House en majo 2004.

La enhavo konsistas el skribaåoj, kiuj estas surpaperigitaj dum 20 jaroj; kelkaj el

ili estas tute hodiaýaj kaj æiuj kompreneble validaj kaj utiligeblaj ankaý estontece. 

Temas pri artikoloj, kiuj traktas lingvan komunikadon en mondaj kadroj. 

Kompreneble ni devas persiste flegi informan agadon kaj tiucele ni daýre bezonas

taýgan materialon.  Maire Mullarney etendas sian manon kaj efike subtenas nian

strebadon sur tiu æi kampo.  Esperanto estas lingvo de egaleco, paco kaj espero.

Oni citas sur la paøoj de la verko eldirojn de konataj lingvistoj - ekzemple de

Mario Pei, Umberto Eco, Robert Phillipson, J.C. Wells kaj de multaj aliaj.  Kiel

entuziasma aktivulino nia æarma irlandanino havas multajn proprajn, interesajn

spertojn plukitajn el internaciaj kongresoj kaj pri tradukado kaj pri interpretado. 

Korea doktoro So Gilsu akcentas la fakton, ke post dudekjara studado de la angla

lingvo li ankoraý ne havas sufiæe da kuraøo por uzi øin dum diskutoj en grandaj

renkontiøoj.(*)  Simile argumentas japano Okamura Rinzo, kiu nuligas la

fantaziaåon, ke la angla estu la dua lingvo en Japanio.  Tiu aserto estas absurda, li

diras.  La japana lingvo estas la plej taýga inter japanoj kaj por la monda

komunikado sufiæas Esperanto.  Ni pripensu aferojn sincere kaj malferme sen

antaýjuøoj.  Estono Henrik Seppik montris en sia lernolibro "La tuta Esperanto"

kiel bele la akuzativo kun la finaåo "-n" faciligas la lernadon de Esperanto kaj

donas multajn alternativajn eblojn por liberiøi el vortordaj katenoj. 

Tre amuze oni rakontas, kiamaniere Maire Mullarney ekkonis la Zamenhofan

lingvon en la viena Esperanto-muzeo.  Þi estis tiam jam preskaý 60-jara.  Rapide

la aýtoro - cetere patrino de 11 infanoj - enkapigis la lingvon, kaj daýre þi ageme

kaj senlace kontribuas sur informa kaj instrua kampoj, kvankam þi jam havas 83

jarojn.  Ridetanta Dublinanino rigardas legantojn sur la kovrila paøo de mult-

flanka, nova libro.  Þi apartenas al la grupo de sukcesaj informantoj, pri kiuj mi

menciu nur kelkajn: Claude Piron, Sylvan Zaft, Ulrich Matthias, Pierre Janton kaj
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William Auld.  Dividitaj spertoj helpas tiujn, kiuj diversmaniere konatigas

Esperanton.  Jen ni havas taýgan materialon, kiun kolektis por ni Maire

Mullarney, admirinda movadanino en Irlando.  Anglaparolantoj facile trovas

nacilingvajn verkojn, per kiuj internacilingva problemaro malfermiøas.  Espereble

iam similaj libroj aperos ankaý en la finna lingvo.

q "Maire Mullarney argues about Language" (ISBN 1-903631-47-5) estas

ricevebla en la Libroservo de UEA, øi havas entute 136 paøojn kaj estas

broþurita.  La prezo egalas al 10,50 € (plus afranko).  Oni povas donaci øin

al geamikoj kaj proponi havigon en bibliotekajn kolektojn.  Krome ni æerpu

ion pri tiuj entuziasmo kaj vivoforto, kiuj estas kaþitaj sur la paøoj de tiu æi

leginda trezoro.  Varmaj dankoj rapidu pensflugile al 13 The Laurels,

Rathfarnham, Dublin 14.

—  Jorma Ahomäki - Turku / Finnlando

(*) kiel li diris dum sia vizito al Nova Skotio

Redaktoro de Inter Ni

Estimata Redaktora Moþto,

Baldaý venos aýtuno kaj poste vintro.  Mi bildigas al mi, ke estos multe

da neøo, pro tio ke neøegis en nia lando en la pasintaj du-tri vintroj  – 

øis preskaý metro en nur unu sola tago.  Do mia demando tre gravas:

oni diras, ke neniam estas du neøeroj kiuj identas unu al la alia.  Kaj

kompreneble mi ne dubas la veron de tiu informo.  Tamen, mia

demando estas: kies tasko estas, kontroli æu æiam la neøeroj estas

malsamaj.  Devas esti enorma laboro.

Multan dankon.

Æiam strebante kompreni la mondon, mi estos tre dankoplena al vi pro

via helpo,

Kon Fu Zita
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