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GRAVAJ  ESPERANTO-EVENTOJ                                                                  

~sabaton la 20-an de septembro, je la 15-a horo, kvizo ĉe Trevor kaj Katja.                                                                              

~sabaton la 18-an de oktobro, kantovespero ĉe Indrani.                                                                         

~Oktobro – E-stando en Mitcham.                                                                                             

~8-an de novembro,  16-a horo ĉe Charles.                                                                                     

~13-an de decembro,  16-a horo, Zamenhof-festo ĉe Indrani                                                

~ 2-11 januaro 2015 AEA kongreso kaj somerkursaro, Internacia Domo, 

Melburno. Por pli da informo, vizitu: http://aea.esperanto.org.au/congress.     

****Kaj ne forgesu, ke la unuan merkredon en ĉiu monato, okazas kunveno de 

”Esperanto en Sudaŭstralio” en la Skatolofabriko (Box Factory Community 

Centre) Regent St (south), Adelajdo, je la 18-a horo.                 

***********************************************************                                                                                                           

EKAMO      

Jozefina  kaj Lia  kune tagmanĝas. 

LIA: Kiam vi renkontis Krukon, ĉu estis ekamo je la unua vido? 

JOZEFINA: Ho, jes. Sed estis tute mia kulpo. 

LIA: Kulpo? 

JOZEFINA: Jes -- mi estus devinta rigardi duan fojon!  

La 99-a  UNIVERSALA  KONGRESO  DE  ESPERANTO      

okazis en Bonaero, Argentino, de la 26a de julio ĝis la 2a de aŭgusto 2014 
Jen eta ero pri la UK, kiun mi “ŝtelis” el Aŭstraliaj Esperantistoj. Mi esperas, ke tio ne ĝenos 

Roger kaj Nicole! 

Jose Antonio Vergara el Ĉilio, kiu estas UEA-estrarano, vizitis Aŭstralion 

inkluzive de Sidnejo en Januaro 2012. Nun mi trovis foton de li kun gesinjoroj  

Green el Kvinslando dum la UK en Bonaero. 

 

 

                                    Amike, Nicole 

mailto:cathy.taggart1@gmail.com
http://aea.esperanto.org.au/congress
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Jen aliaj informoj el la UEA-retpaĝo pri la Kongreso; 
http://www.uea.org/kongresoj/uk_2014.html    

 

La temo de la Kongreso estis:  Ĉu la nepoj nin benos? Streboj al daŭripova 

estonteco. 

En la (preskaŭ) ĉiutaga kuriero de la Kongreso, Bonaera Voĉo (en n-o 2), aperis 

mesaĝo de la “vera” nepo, t.e. la nepo de L. L. Zamenhof: 

 

Mesaĝo de Louis C. Zaleski Zamenhof al la 99aUK en Bonaero: 

Sinjoro Prezidanto, Estimataj Gesinjoroj, Karaj Geamikoj, 

Vi alvenis el diversaj, malproksimaj landoj al la bela urbo de BUENOS AIRES, 

la ĉisemajna ĉefurbo de Esperantujo, por kongresi kaj trovi respondon al la 

kongresa demando: "Ĉu la nepoj nin benos?" Fakte, vi ŝatus trovi ne nur la 

respondon sed ankaŭ la solvon, por ke ili efektive nin benu! 

Mi mem estas nepo, sian Avon benanta – do, ĉe la Avo la rimedon mi serĉas. 

Tiun rimedon mi ĵus trovis en poemo Lia: 

 

Obstine antaŭen! La nepoj vin benos                                                                                                 

se vi pacience eltenos..... 

...rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante 

ni iru la vojon celitan... 

 

Liaj vortoj, esprimitaj antaŭ almenaŭ jarcento, daŭre estas validaj. La nepoj nin 

benos, se, danke al nia kontribuo, ili vivos en mondo, kiu neniam plu konos 

militojn, en mondo de interkompreno kaj de reciproka toleremo, mondo de 

amikeco, mondo en kiu la popoloj faros en konsento unu grandan rondon 

familian. 

Mi deziras al vi ĉiuj – kaj same al mi mem – tre sukcesan kongreson!                                  

                                                                                                           - La Nepo. 
 

Estis multaj aliaj interesaj aferoj en la kurieroj, kaj mi ne povas rezisti enhavigi ĉi tie la jenan: 

La bebo de la Bonaera UK 

Nia plej novbakita denaskulo estas Heide Isabel, kiu naskiĝis la 23-an de julio 

2014 (18h07) pezante 3.415g. Ni salutas la feliĉajn gepatrojn, komitataninon 

Mallely Martinez kaj la Ĝen. Sek. de UEA, Martin Schäffer. 
 

Kaj jen la fina Rezolucio de la 99-a Universala Kongreso de Esperanto:                       

Ni, 706 partoprenantoj en la 99-a Universala Kongreso de Esperanto, venintaj  

el 57 landoj de ĉiuj mondopartoj al Bonaero, Argentino,                                                              

Diskutinte en pluraj sesioj pri la temo "Ĉu la nepoj nin benos? Streboj al                             
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daŭripova estonteco";                                                                                      

Konstatinte,                                                                                                                                     

ke Esperanto reprezentas plene aktualan strebadon, kun evidentaj ligoj al aliaj                         

esencaj agadoj kadre de la nuntempaj tutmondigaj tendencoj,                                                                                                                                                                                                 

ke la celado al sanaj, daŭripovaj socioj, bazitaj sur paco, justeco, demokratio            

kaj ekonomio servanta al la homoj kun respekto al la vivosubtenaj sistemoj de 

la naturo, kongruas al la interkultura solidareco, kiu ĉiam motivis la 

Esperantomovadon,                                                                                              

kaj                                                                                                                                                        

ke en la diversaj aliroj al daŭripovo ofte mankas sufiĉa atento al la ligo inter la 

lingvaj demandoj kaj aliaj esencaj agadoj, kio donas al ni la taskon daŭre kaj    

pli efike labori tiukampe;                                                                                             

Alvokas                                                                                                                                                     

ĉiujn subtenantojn de Esperanto fari ĉion eblan por plenumi nian apartan rolon 

kiel movado por justa, konscia multlingvismo, kaj vicigi inter la diversaj      

sociaj movadoj por interkultura kaj kontraŭdiskriminacia edukado, homaj                       

rajtoj, naturprotektado, popola klerigado, rimedoŝparaj vivstiloj kaj aliaj; 

Deklaras,                                                                                                                                    

ke la valoroj necesaj al la konstruado de daŭripova monda socio estas kernaj 

valoroj de nia movado, ĉar mondo, en kiu Esperanto daŭre havos sencon, estos 

mondo, kiu ekonomie kaj ekologie, politike kaj kulture, konservas diversecon,    

pacon kaj justecon.                      

                                               ************* 

Se interesos vin filmeto pri la UK, sendube vi ĝuos la jenan, de “Bona Volo” el Brazilo:  

http://www.boavontade.com/eo/esperanto/bona-volo-en-la-99-universala-

kongreso-de-esperanto?utm_source=informativo-ago&utm_medium=email-

mkt&utm_content=bot%C3%A3o&utm_campaign=Informativo 

 

Kaj kompreneble, la venontan jaron okazos la 100-a Universala Kongreso de 
Esperanto!                                                                                                                                                                

De la 25a de julio ĝis la 1a de aŭgusto 2015, en Lillo – Francio                                               

TEMO: Lingvoj, artoj kaj valoroj en la dialogo inter kulturoj.        

                                                       

**************************************************************** 

http://www.boavontade.com/eo/esperanto/bona-volo-en-la-99-universala-kongreso-de-esperanto?utm_source=informativo-ago&utm_medium=email-mkt&utm_content=bot%C3%A3o&utm_campaign=Informativo
http://www.boavontade.com/eo/esperanto/bona-volo-en-la-99-universala-kongreso-de-esperanto?utm_source=informativo-ago&utm_medium=email-mkt&utm_content=bot%C3%A3o&utm_campaign=Informativo
http://www.boavontade.com/eo/esperanto/bona-volo-en-la-99-universala-kongreso-de-esperanto?utm_source=informativo-ago&utm_medium=email-mkt&utm_content=bot%C3%A3o&utm_campaign=Informativo
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legantaro jam bone konas la poemon de L. L. Zamenhof, al kiu aludis ties nepo en la mesaĝo 

supre, sed eble estas taŭga, ke tiu estu nia poemo ĉifoje.                                                                                                              

                                        La  Vojo 

Tra densa mallumo briletas la celo,  

al kiu kuraĝe ni iras.  

Simile al stelo en nokta ĉielo,  

al ni la direkton ĝi diras.  

Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj,  

nek batoj de l' sortoj, nek mokoj de l' homoj,  

ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita  

ĝi estas, la voj' elektita.  

 

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante,  

ni iru la vojon celitan!  

Eĉ guto malgranda, konstante frapante,  

traboras la monton granitan.  

L' espero, l'obstino kaj la pacienco –  

jen estas la signoj, per kies potenco  

ni paŝon post paŝo, post longa laboro,  

atingos la celon en gloro.  

 

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas,  

pri l' tempoj estontaj pensante.  

Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, –  

ni semas kaj semas konstante.  

"Ho, ĉesu!" mokante la homoj admonas, –  

"Ne ĉesu, ne ĉesu!" en kor' al ni sonas:  

"Obstine antaŭen! La nepoj vin benos,  

se vi pacience eltenos".  

 

Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj  

velkantajn foliojn deŝiras,  

ni dankas la venton, kaj, repurigitaj,  

ni forton pli freŝan akiras.  

Ne mortos jam nia bravega anaro,  

ĝin jam ne timigos la vento, nek staro,  

obstine ĝi paŝas, provita, hardita,  

al cel' unufoje signita!  

 

Nur rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante  

ni iru la vojon celitan!  

Eĉ guto malgranda, konstante frapante,  

traboras la monton granitan.  

L' espero, l' obstino kaj la pacienco –  

jen estas la signoj, per kies potenco  

ni paŝon post paŝo, post longa laboro,  

atingos la celon en gloro.  
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Sabaton, la 19-an de julio, okazis luda vespero ĉe mi.  Ĉeestis Bob, Eileen, 

Indrani, Trevor, Katja, kaj (dum parto de la vespero) Michael kaj ties filino, 

Madeleine – kaj mi, kompreneble.  (Mi esperas, ke mi ne forgesis iun!).   

Ni ĝuis kelkajn ludojn, inkluzive de unu, en kiu ni uzis miajn pupojn! (la 

malgrandajn fingropupojn, fakte).  Ĉiu ludanto elektis fingropupon kaj devis 

elpensi ion, kion ĝi supozeble ŝatas fari, kaj kio komenciĝas per la sama litero 

kiel ĝi. Ne eblas okazigi ion en mia hejmo sen inkluzivi la pupojn!! 

Poste, ni kune vespermanĝis; homoj kunportis kun si tre bongustajn manĝaĵojn 

kiujn ni ĉiuj dividis. 

Kompreneble, ni multe babilis kaj interŝanĝis novaĵojn pri niaj vivoj lastatempe. 

Antaŭ la evento,  mi iom timis, ke io misos, aŭ ke homoj ne ĝuos la okazon. Sed 

mi kredas (kaj esperas!) kaj ĉiuj multe amuzis sin. Mi dankas al ili pro ilia 

ĉeesto.                                                                                                              

************* 

Sabaton la 30-an de aŭgusto, ni spertis tre interesan, ĝueblan kaj kortuŝan 

ekskurson en Adelajdhaveno, kiun gvidis Libby. La celo estis sciigi nin pri la 

indiĝena historio de tiu regiono. Bedaŭrinde, mi ne finis la preparon de la 

artikolo pri tiu evento, do, vi povos antaŭĝui ĝin en la venonta eldono de TP! 

                                             oooOOOooo 

Iam, estis du fratoj.   Al aliaj homoj, ili ŝajnis esti bonaj  civitanoj, sed fakte ili 

estis senskrupulaj.  Venis la tempo kiam unu el ili mortis. Kvankam neniu frato 

estis religiema, la postvivanta frato volis, ke la forpasinto ricevu funebran 

ceremonion en preĝejo. Do, li vizitis la lokan pastron. 

“Mi donos al vi kvin mil dolarojn,” li diris al la pastro, “se vi estigos funebran 

ceremonion por mia frato. Sed…estas unu kondiĉo. Dum la ceremonio, vi devas 

diri, ke mia frato estis sanktulo”. 

La pastro estis unu el la malmultaj homoj, kiuj komprenis la veran karakteron 

de la fratoj. Do, li devis multe pripensi la aferon. Li konsciis, ke li povos bone 

uzi la monon: la preĝejo bezonis riparojn, kaj estis multe da malriĉuloj en la 

paroĥo. Sed, li ne volis mensogi, precipe dum religia ceremonio! Same, li ne 

volis akcepti la monon ne plenumonte la kondiĉon. 
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Finfine, li konsentis al la peto de la postvivanta frato: li estigos religian 

ceremonion por la forpasinto, kaj li diros, ke la viro estis sanktulo. 

Venis la tago de la ceremonio. La pastro staris antaŭ la funebrantoj kaj 

seriozmiene, li diris: “Mi ege bedaŭras paroli ĉi tiel pri la forpasinto, sed fakte, 

li estis tre malbona homo. Li estis malfidela al sia edzino, li ŝtelis monon for de 

siaj dungintoj kaj siaj klientoj, li evitis pagi impostojn, kaj li estis ankaŭ 

hipokritulo. Sed”– estis eta paŭzo –“kompare kun sia frato, li estis sanktulo!” 

                                             ____________________ 

Kaj nun, ni pensu pri io multe pli serioza (kontribuita de “Bona Volo”): 

 

JEN, POR LA TUTA HOMARO, ATENTIGA DATO: 
LA 28-A DE JULIO 2014 
..............................................................................................................LA 
100-JARA DATREVENO DE EKSPLODO DE LA UNUA 
 MONDMILITO 
 

Kiel helpa kunlaboro por elokvente atentigi la homojn pri tiu datreveno,  la retejo de 

Legio de Bona Volo (LBV) aperigas artikolon de la verkisto Paiva Netto titolitan Eta 

homĉelo. Ĝi pritraktas tiun temon per aparta vidpunkto, kaj emfazas la gravan rolon, 

kiun ĉiuj homoj ludas en la mondo 

Tiu artikolo estas legebla ĉe 

http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=98679&cs=100                                  

Ni kaptas la okazon diskonigi partoprenon de LBV ĉe Unuiĝintaj Nacioj dum la ĉi-jara eldono 

de la Altnivela Kunsido de la Ekonomia kaj Socia Konsilantaro de Unuiĝintaj 

Nacioj  (Ekosok), en la novjorka sidejo de UN-o. 

La raporto kaj fotoj aperas ĉe 

http://www.boavontade.com/eo/un-o/lbv-prezentas-rekomendojn-okaze-de-tutmonda-

debato-pri-dauripova-elvolvigo 

http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=98679&cs=100
http://www.boavontade.com/eo/un-o/lbv-prezentas-rekomendojn-okaze-de-tutmonda-debato-pri-dauripova-elvolvigo
http://www.boavontade.com/eo/un-o/lbv-prezentas-rekomendojn-okaze-de-tutmonda-debato-pri-dauripova-elvolvigo
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Ni restu en Brazilo; jen bildoj el tiu lando, por plibriligi kaj kolorigi vian 

vivon:,  

                      

                         Dankon al Paŭlo César kiu sendis al mi ĉi tiujn belajn fotojn.                                       

           

Ĉi tiuj bildoj montras kial ni bezonas la “-eg-“ sufikson: flavega, bluega, 

brilega, buntega kaj kompreneble belega…kiel alie oni priskribus ilin?! 

                                   ********************** 

POR  KOMENCANTOJ        -         for beginners 

LA AKUAZITIVO (the accusative) 

For many beginners in Esperanto, one of the hardest things to get their heads around is the 

use of the accusative case. I always think that a good lernilo (learning tool) in this context is  

that old Russian tale about the enormous turnip (La Grandega Napo). You may be familiar 

with it: an old man and an old woman plant a turnip, and it grows and grows and grows some 

more, until it is so big that, when the old man wants to pull it out, he just can’t do it! He calls  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/34137850.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/4202651?with_photo_id=34978850&h=375&w=500&tbnid=TTq-GOv8DxgWxM:&zoom=1&docid=pz-Uk7_IhDsJXM&ei=FAFfU7feLsfC8QHCy4CoAQ&tbm=isch&ved=0CCIQMygaMBo4ZA&iact=rc&uact=3&dur=448&page=12&start=116&ndsp=12
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=z3N-vujm8j-qFM&tbnid=piZvo9vcVxBESM:&ved=0CAUQjRw&url=http://paisagenssomente.blogspot.com/2013_02_01_archive.html&ei=BA5fU6WUNebf8AGaloGYBg&psig=AFQjCNHLjIQcXA28R5tKyM8quM8kioGJzw&ust=1398824797747156
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.reciclick.com.br/portal/wp-content/uploads/2011/08/Reciclick-papagaios-animais-silvestres.jpg&imgrefurl=http://movimentososbicho.blogspot.com/2012_09_01_archive.html&h=300&w=570&tbnid=ZamEjuWo8ur3ZM:&zoom=1&docid=JA_Y4bCKYvkvnM&ei=SbpfU8P0L8Sa8AGpoICIBA&tbm=isch&ved=0CF4QMygNMA0
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-vhpJ0jw1bCI/Tabu5EZCynI/AAAAAAAAADs/V6tmmNWArnI/s1600/ROSA+TREPADEIRA.jpg&imgrefurl=http://engeplantaspaisagismodf.blogspot.com/&h=768&w=1024&tbnid=TEzLfRfK6MZ5PM:&zoom=1&docid=Wpqvpw972iQhYM&ei=ev1fU67ANcme8gHc64CoBQ&tbm=isch&ved=0CHUQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=878&page=4&start=24&ndsp=11
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the old woman to help him, then their granddaughter, and even various animals, until finally 

they manage to pull it out! The good thing about this story, from the point of view of the 

accusative, is that all the characters “pull” and “are pulled” in turn, so each word is used both 

“normally” and in the accusative case. Let’s pick up the story as the old man is trying to pull 

out the turnip: 

La maljunulo tiras kaj tiras, sed li ne povas eltiri la napon.                                                       

Do, li vokas al la maljunulino. La maljunulino tiras la maljunulon,                                                       

La maljunulo tiras la napon, sed ili ne povas eltiri ĝin.                                                     

Do, ili vokas al la nepino. La nepino tiras la maljunulinon,                                                  

La maljunulino tiras la maljunulon,                                                                                            

La maljunulo tiras la napon, sed ili ne povas eltiri ĝin.                                                     

Do, ili vokas al la hundo. La hundo tiras la nepinon,                                                            

La nepino tiras la maljunulinon,                                                                                               

La maljunulino tiras la maljunulon, sed ili ne povas eltiri ĝin.                                         

Do, ili vokas al la kato.  La kato tiras la hundon,                                                                                             

La hundo tiras la nepinon,                                                                                                        

La nepino tiras la maljunulinon,                                                                                                                  

la maljunulino tiras la maljunulon, sed ili ne povas eltiri ĝin.                                               

Do, ili vokas al la muso. La muso tiras la katon,                                                                                     

la kato tiras la hundon,                                                                                                               

la hundo tiras la nepinon,                                                                                                              

la nepino tiras la maljunulinon,                                                                                                      

la maljunulino tiras la maljunulon….. kaj ILI ELTIRAS LA NAPON!! 

Moralo de la rakonto: eĉ se vi estas la plej malgranda kaj la plej malforta, vi 

povas esti tiu, kiu ebligas sukceson!                                                                          

                                                       ooOOoo 

 

- “Kial ĝirafo neniam estas sola?” 

- “Ĉar li/ŝi ĉiam havas kolegon!”  

                                                                                                                                                                     

Pri la temo de ĝirafoj: En la eldono de TP por jul/aŭg, vi eksciis pri bona metodo 

manĝigi ĝirafon (per helpo de balono).  Sed eble vi bezonas movi vian ĝirafon?  

Kaj kiel oni certigas, ke la ĝirafo estos kontenta dum la vojaĝo?  Sur la jena paĝo 

estas sugesto por vi:     (Dankon al Bob Felby) 



   

 

Aŭtomobilo desegnita por la transportado de ĝirafoj. Haveblas al du, kvar kaj ses 

ĝirafoj, sed kiel facile videblas de la supra bildo, ankaŭ al nur unu ĝirafo. 

Oni atendis multon de ĉi tiu ĝirafveturilo, sed ĉar nuntempe ne multaj homoj mendas ĝin 

la produktado ne estas tre multa. Sed sendube, iam venos tempo, kiam ĝirafoj refoje 

estos tre popularaj kaj vendiĝos kiel dorlotbestoj al bestamantoj! 

 

 

Fina pensaĵo 

En la vivo, se vi falas, simple ruliĝu kaj rigardu al la steloj.   –   aŭtoro nekonata. 

 


