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NIA UNUA IEK
Someraj monatoj estas la tempo de vojafioj. Tago de forveturo. flis Berlino veturigas
En la kapo vagas revoj pri vojafioj al fremdaj
landoj, pri varmaj maroj, sunaj plafioj … Teresa kaj Krystyna, du esperantistinoj, planas
vojafion al nekonata direkto. Plej bone, ke la
vojafio estu ligita kun Esperanto. Tiamaniere
oni povus pliprofundigi sian konon de Esperanto kaj scion pri fii, kaj ankaº ni ekkonus
novajn Esperantajn geamikojn. Proponoj estis
kelkaj. Kiun elekti ?
Anne Jausions, jam dum nia studa sesio ¿e
Interlingvistiko en Poznano, instigis nin, ke ni
partoprenu en la Internacia Esperanto-Konferenco IEK 2008, en Slovenio. La ¿efa temo
de la konferenco estis difinita Fernando de
Diego, vivo kaj verkaro. Hmmmm … Slovenio … lando nekonata por ni fiis nun … kaj
personeco de Fernando DE DIEGO inda, ke ni
pli profunde ekkonu lin … kaj alloga estas, en
tre belega pejzaÏo, antikva Òtona ponto sur la
rivero So¿i sur la unua pafio de la informilo
pri IEK … Sed ankaº estas propono veturi
al Krimeo – ankaº belega kaj fama loko …
“Lernu” tentas nin, por ke ni renkontifiu kun
aliaj anoj de Lernu en Slovakio. Kaj Universala Kongreso en Nederlando … Nuuuu …,
ni havas dilemon !

Post longaj pripensadoj ni elektas la ren-

kontifion IEK 2008 en Slovenio, kiu okazos
en Øempeter ¿e Nova Gorica. Ni preparifias al
la vojafio. Al ni alifiis Marzenka (esp. MarÏenka), studentino de la angla. Ni esperas, ke Òi
partoprenos en la kurso de Esperanto por
komencantoj kaj tiamaniere ni pligrandigos
la rondon de esperantistoj. Antaº du jaroj ni
jam provis instigi Marzenka-n lerni Esperanton, sed sen rezulto. Nun Òi volis vojafii kun
ni kaj promesis partopreni en la kurso. Ni
¿iuj plenigas alifiilojn kaj planas la vojon. Iom
malfacile estas atingi Slovenion el Pollando.
Estas malmulte da rektaj aviadiloj, aºtobusoj
kaj biletoj estas multekostaj … Ni decidas flugi
per aviadilo el Berlino al Venecio, kaj poste
vojafii per trajno fiis la limo de Italio. Kaj
poste ni vidos. Kion signifas por ni, la vojafio
al nekonata loko !

nin konatoj per aºto. Estas belege. Ni estas
en gaja humoro. Ni okupas sidlokojn en la
aviadilo. Ni forflugas. Post 1 horo kaj duono
ni jam estas en Venecio. Flughaveno “Marco
Polo ”. Kaj ¿i tiu varmeta aero … ! De tiu loko
ni devas veturi al la stacidomo. Aºtobusoj
veturas ofte kaj ni rapide atingas la stacidomon en la centro de la urbo. Tie evidentifias,
ke ni tuj havas trajnon al Gorizia kaj ni e¿
ne havas tempon trinki mineralan akvon en
la stacidoma kafejo. Gorizia. La malgranda
itala urbeto ¿e limo itala-slovena. Ni rigardas
mapon : Nova Gorica en la slovena flanko
estas tre proksime. En la informilo pri IEK
oni skribas, ke oni bezonas nur 20 minutojn
por atingi Øempeter piede, sed kiun vojon
elekti ? Kaj ¿i tiuj bagafioj ! !! Ufff … ! !
Ni decidas veturi per aºtobuso, kiu foriros
post unu horo. En Nova Gorica atendas nin
ViÒnja BRANKOVI ¢ kun sia edzo Giorgio. Ili
salutas nin kore. Ege simpatiaj homoj. Ni kune
veturas al la celo de nia vojafio, al Øempeter
¿e Nova Gorica. Giorgio estas nia Òoforo.
ViÒnja rakontas al ni pri la regiono kaj pri la
konferenco.
Ni jam alvenas. Øempeter. Trankvila,
malgranda urbeto, Òajne iom dormema.
Sur la deklivo de la monteto estas videbla
la konstruaÏo de nia konferenco IEK 2008.
fli aspektas tre bele. fli estas granda, nova
agrokultura lernejo, kun studenta domo, kaj
en la ¿irkaºaÏo estas multe da verdaÏoj. ViÒnja
diras al ni, ke ¿i tie inter verdaÏoj promenas
du blankaj kaproj kaj unu anaso. Kaj tie estas abelujoj kaj fiardeno kun legomoj, kun
drogherboj, kaj fruktarbaro … ¢i tie oni e¿
produktas propran vinon, blankan kaj rufian.
Estas multo por viziti en la ¿irkaºaÏo de la
lernejo mem. Ni lasas niajn bagafiojn en la
¿ambroj kaj rapide desupras Òtuparon, por
vespermanfii en la lerneja manfiejo. Post la
longa vojafio, ni kun granda plezuro manfias
bongustajn varmajn manfiaÏojn preparitajn de
la lernejaj kuiristoj. ViÒnja kaj Giorgio alifias
al ni. Poste montrifias, ke krom ni, ¿i tie jam
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alvenis Jeannette el Nederlando kaj Jozefo
el Germanio. Aliaj partoprenantoj alvenos
morgaº.
Vespere ni vizitas la urbeton. Estas varma
vespero. Ni haltas ¿e malgranda kafejo. ¢e
nia tablo, la interparolo estas vigla, la rido
eÌas fojon post fojo. Ni sentas nin, kvazaº
ni konus niajn novajn geamikojn de longaj
jaroj antaºe. Jozefo ¿iam ridas kaj rakontas
amuzajn historiojn. ViÒnja ankaº havas multon
por rakonti. Jeannette de tempo al tempo diras ion por ke ni ridu. Plezura etoso. Ni estas
inter amikoj.

La sekvanta tago. Alvenas ceteraj partopre-

nantoj de IEK. Preskaº ¿iuj konas unu la alian.
Ili partoprenas en tiaj renkontifioj de jaroj. Ili
estas kvazaº familio. La familia etoso ¿irkaºas
ankaº nin. fli profundifias, kiam subite ni
aºdas konatan en Pollando frazon : “Polo
kaj hungaro – du fratoj …” – tion diras Paºlo,
hungaro, kiu alvenis ¿i tie kun sia 8-jara filo
Adamo. Ni ridas kaj kun rido ni kune finas
la frazon – “… al sabro, kaj al glaso.” La frazo
estas konata de ¿iu polo kaj de ¿iu hungaro
de jarcentoj.
Paºlo provas klarigi al aliaj ¿i tiun historian
fenomenon kaj la sencon de la vortoj. ¢iuj
estas scivolemaj pri la historio de ¿i tiu frazo,
de kie fii devenas. Jes, fii estas historio kaj
tradicio de du nacioj fakte tute ne najbaraj.
fli estas fenomeno. Amikeco.
Alvenas ankaº aliaj: Edgar kun sia edzino
Paºla kaj infanoj Sebastien kaj Evelyne, Anne
kun Claude, Mantha, gesinjoroj Fillmann, Eric
kun Françoise, Antonio … ViÒnja Brankovi¿
preparis por la interkona vespero “poezian
programon”. En la vespera lumo la vortoj de
poetoj sonas subtile. Vortoj pri amikeco kaj
frata unueco bone konvenas al la etoso de
nia renkontifio. Krepuskifias. Minuton post
minuto estas pli malfacile legi la tekstojn de la
versoj. E¿ cikadoj, kiujn oni ¿i tie aºdas ekde
la mateno, jam silentifias. Nur estas aºdeblaj
niaj gajaj vo¿oj. En la paºzo Edgar disdonas
trinkaÏojn. Ho … ! E¿ ne mankas gustumado
de mirabel-brando, kiun Edgar produktas en
sia propra firmao. Li kunportis fiin speciale
por ni el Francio. La mirabel-brando pla¿as

al ¿iuj. ¢iuj demandas pri la teknologio de
produktado kaj Edgar pacience rakontas pri la
detaloj de la procezo de produktado. Alvenas
nokto. Ni revenas al niaj ¿ambroj. Morgaº ni
devos frumatene ellitifii. Matene komencifios
la prelegoj.
HISTORIA ELDIRO-PROVERBO
“Polo kaj hungaro, du fratoj, al sabro
kaj al glaso” aperis probable unuafoje en
la mezepoko. Pro diversaj historiaj faktoj.
Ekzemple : la plej eminenta pola refio, Stefan Batory (hungare : Báthory István) havis
hungarajn radikojn ; hungara refio László el
la dinastio de Arpad naskifiis en Pollando,
kie lia patro vivis en ekzilo.
La amikeco pola-hungara ankoraº pligrandifiis en la 19a jarcento. Dum la ‘Printempo de Popoloj’ (1848) du polaj generaloj
komandis dum la batalo de Hungario por
la sendependeco ; post la malvenko, la hungara gvidanto de la revolucio, Lajos Kossuth,
trairis la turkan landlimon sub la protekto
de la pola legio.
La plej freÒa dato apartenanta al la komunaj travivaÏoj de ambaº nacioj estas la jaro
1956. Ribelo kontraº komunismo komencis
en Poznan, en Pollando, en junio, kaj finifiis
per sanga batalo inter laboristoj kaj policistoj.
En oktobro, en BudapeÒto, Hungario, multaj
civitanoj eliris sur la stratojn – je la alvoko
“Iru kun ni post la poloj” – al la monumento
de komuna heroo de Hungario kaj Pollando,
Jozef Bem (el la armeo de Kossuth) ; la hungara polico ekpafis al la popola kunveno.
Tio estis la komenco de la hungara revolucio. Kiam la poloj eksciis pri la okazaÏoj
en Hungario, ili decidis helpi la hungarojn,
per mono, medikamentoj, manfiaÏoj k.s. ; en
tuta Pollando oni organizis kolektadon de
sango kaj tiam la ‘sangejoj’ laboris preskaº
sen¿ese.

Post la matenmanfio laºte sonas sonorilo.

Anne tiele anoncas komencifion de la prelego-tempo. En la salono jam estas ¿iuj. Anne
oficiale kaj solene malfermas la konferencon
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___________________________________ Organizado

Éric Laubacher, kasisto; Anne Jausions; Mantha Christou.

fotis Paola de Zilah

Anne Jausions, prezidanto de OSIEK.

Françoise Laubacher

ViÒnja Brankovi¿, organizanto.

fotis Paola de Zilah

SaÒa Pilipovi¿, aktoro.

Pál Kozsuch, libroservo, sekretario.

Edgar de Zilah, fotisto, trinkoregalanto.

Slovena Ìoruso
de Triesto
(Italio) kantas
en Esperanto.

Esperanto-kurso :
Marzenka Wolobiej dekstre,
Évelyne de Zilah maldekstre.
fotis Tereza Liberska
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IEK-2008. Øi salutas ¿iujn kaj ankaº nin – novajn partoprenantojn. Poste ViÒnja Brankovi¿
rakontas al ni pri Slovenio, pri la regiono en
kiu ni trovifias, pri fiia komplika historio de
la lastaj jaroj.
Kaj Madeleine DE ZILAH (Lena) prezentas al
ni la librojn – kandidatojn por la ¿i-jara premio
de OSIEK, kiun oni dum speciala kunveno
vo¿done elektos. fli estos grava punkto de la
konferenco. Por la premio kandidatifias kvin
libroj, plej multe proponitaj de OSIEK-membroj :
de Josip PLEADIN, Ordeno de verda plumo;
de Sergio POKROVSKIJ, Komputika leksikono;
de Baldur R AGNARSSON, Sagao de Njal ; de Albrecht KRONENBERGER, Adoru ; de Spomenka
ØTIMEC, Kroata milita noktlibro. Ili ¿iuj dum
la tuta periodo de la konferenco kuÒis sur la
¿efa tablo kaj ¿iuj povis ilin tuÒi, trarigardi,
legi, kaj diskuti pri ili kun aliaj.
Poste Lena komencas prelegon pri la temo
Fernando de Diego, prezentante al ni la librojn,
kiujn li tradukis. Ne mankis ankaº la prelego
pri Don Quijote de CERVANTES. Lena gvidas
la prelegon kun nekutime granda emocio,
kun granda entuziasmo. Estas videble, ke la
personeco de la heroo de nia konferenco estas
al Òi tre proksima kaj, ke Òi mem amas librojn.
Øia entuziasmo kaj fervoro influas nin ¿iujn.
En la salono oni tute ne sentas la pezecon de
konferenco. De maldekstro, kaj de dekstro,
kaj de malantaºo, ¿ie ¿irkaºas nin libroj. Ni
estas inter homoj, kiuj amas literaturon kaj
kiuj transdonas al ni multan scion pri ¿i tiuj
libroj, kaj speciale pri la vivo kaj agado de
Fernando de Diego. Ili transdonas al ni ¿ion
tre klare kaj en tre interesa maniero. Plezure
estas aºskulti ilin : Madeleine de Zilah, Antonio Valén, Jozefo Dörr, Catherine KremerGallego, Josip Pleadin …
Antonio VALÉN, kun granda estimo rakontas
al ni pri Fernando de Diego, pri sia vojafio
al Venezuelo, por tie renkontifii kun la fama
aºtoro. Li e¿ montras al ni personan leteron
de Diego, kiun li ricevis … Li ankaº prezentas
al ni la originalajn verkojn de Diego. Grandan
interesifion de aºskultantoj estigas, dum alia
prelego de Antonio, la interesa analizo de
Kun sopira koro de BÉCQUER, tradukita de
Diego. En tria prelego li ankaº montras al ni

la temon : La vortarego hispana-esperanta
de Diego.
Jozefo DÖRR belege, kaj tre solide, komparas por ni du famajn homojn, de Diego kaj
Pi¿, kaj iliajn verkojn kaj la lingvajn principojn
aperantajn en iliaj verkoj. La komparo estis
ege interesa. Kaj poste li kondukas nin al la
diskuto pri neologismoj.
La prelego de Catherine translokas nin al
la etoso de la 19-jarcenta Francio, por poste
respondi al la demando : kial Fernando de
Diego elektis por traduki verkojn de BALZAC
kaj de M AUPASSANT ?
¢ar la konferenco okazas en lando de eksa
Jugoslavio, do ne povis manki prelego pri originala kaj tradukita literaturo en Esperanto de
tiu regiono de Eºropo, kiun interese prezentis
al ni Josip PLEADIN; kompreneble li elektis la
kroatajn verkistojn.
Dum ¿iuj prelegoj sur la vizafioj de la aºskultantoj pentrifias granda interesifio. Ni,
komencantinoj en la esperanta literaturo,
ensorbas la scion fluantan el la buÒoj de la
prelegantoj. La vojafio tra la literaturo, tra la
tradukoj de verkoj de aliaj verkistoj faritaj de
Fernando de Diego, estis mirinda. Plena de
esenco. fli donis al ni senton de malkovrado,
instigis nin daºrigi la penetradon en la literaturon, la malkovradon, la pliprofundifion en
la temojn. IEK donas al ni grandan kontentigon kaj scion.

D um ni partoprenas en la prelegoj, dua

grupo, la komencantoj en Esperanto, lernas
unuajn esperantajn vortojn kaj esprimojn. Al
¿i tiu grupo apartenas infanoj : Evelyne, Sebastien, Adam, kaj nia junulino Marzenka. Ili
formas bonan grupon kaj kun fervoro lernas
Esperanton. La kurson por ili gvidas ViÒnja,
kiu pacience klarigas al ili : “fli estas pilko.
La pilko estas blanka …” Ili diligente ripetas.
Dum la paºzo, ni ¿iuj renkontifias en la korto
de la konstruaÏo. Ni, plenkreskuloj, tiam trinkas kafon kaj diskutas, dum la knaboj Òatas
ludi pilkon en la lerneja korto, kaj Evelyne
Òatas legi libron kaj Marzenka en ¿ia libera
momento observas vermojn kaj insektojn
promenantajn sur la tero. Marzenka interesigas ¿iujn infanojn pri la vivo de vermoj ; ili
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_______________________________ Prelegoj

Jozefo Dörr

Antonio Valén

Catherine Kremer-Gallégo

Madeleine de Zilah

Josip Pleadin

La prelegosalono.
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e¿ formas propran bredejon de helikoj kaj
bone ¿e tio amuzifias. Okaze ili lernas novajn
esperantajn vortojn.
Sonorilo sonas. Anne denove anoncas la
finon de la paºzo. Tiam ¿iuj revenas al siaj
grupoj por daºrigi la okupojn.

deklivo malsupre trovifias nia konferencejo.
Tie ni vespermanfias fiis malfruaj horoj de la

La organizo de la tago dum la konferenco

tre pla¿as al ni. De la mateno fiis la tagmanfio
¿iutage okazas prelegoj kaj posttagmeze estas
tempo por ripozi aº ekskursi al proksimaj
urbetoj, admiri kaÒitajn inter montetoj monaÌejojn, kastelojn, antikvajn urbetojn – kiuj
montras al ni la malnovan historion de la regiono. Sur la deklivoj de la montetoj videblas
multe da vinberejoj, kiuj reklamas siajn vinojn
kaj invitas turistojn gustumi ilin en la propraj
vinkeloj. Ni, ¿iuj partoprenantoj de IEK, tre
Òatas ¿i tiujn ekskursojn kaj volonte partoprenas en ili. E¿ subita,
granda hajlo, en iu
tago, ne malhelpas al
ni ekskursi. fli estis
ne hajlo, sed hajlego !
Neniu, en ¿i tiu tago,
supozis la hajlerojn
grandaj kiel kokinaj
ovoj. fli daºris nur
30 minutojn, sed detruis la aºtojn de la
Hajlero, 14jul08.
konferencanoj. Sed,
post esploro de la aºtoj kaj reciprokaj konsiloj, ni ¿iuj decidas daºrigi niajn ekskursojn
al la interesaj lokoj. ViÒnja volas montri al ni
la tutan belecon de Slovenio kaj kun granda
fiojo Òi kondukas nin tra Nova Gorica fiis
pinto de iu monteto, kie trovifias kastelo, kaj
en alia tago fiis Øtanjel, al malnova, antikva
urbeto, laº Òi la plej malnova en ¿i tiu regiono.
Vere la urbeto estas interesa kaj plezure estas
promeni inter antikvaj domoj el Òtonoj laº
malgrandaj, malvastaj, ¿armaj stratetoj, por
finfine trinki kafon aº manfii glaciaÏon en la
kafejo inter kastelaj muroj. La urbeto trovifias
sur la monto, do de fii estas belega vidaÏo al
la ¿irkaºo.
Neniu sentas sin laca, do vespere ni denove ¿iuj volas ien promeni : ni vizitas belan
restoracion sur la pinto de la monteto ¿e kies

Vento-Òirmilo, 14jul08.

nokto. Nur registrita filmeto montras al ni,
kiel bone ¿iuj amuzifiis, iuj kantis … Certe ne
estas e¿ unu persono, kiu ne trovus ion inda
vidi aº viziti dum nia restado en Slovenio.
Kompreneble, la infanoj preferas nafii en la
maro. Paºlo kaj Edgar do veturigas la infanojn
al la maro ¿e la itala marbordo, sed okazas,
ke la bordo estas tro alta kaj roka. Finfine, ili
trovas belan basenon en Nova Gorica, kie oni
povas sekure nafii kaj ludi en la akvo.

Øtanjel, Slovenio : en restaºrata domo.

Antaºlasta vespero. Por ¿i tiu vespero ViÒnja
invitis malgrandan, slovenan koruson “Ivan
Grbec” el Servola kaj konatan serban aktoron
SaÒa PILIPOVI ¢ . La koruso kantas al ni en
Esperanto popularajn slovenajn kantojn, kiuj
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fotis Éric Laubacher

Vivofiojo _______________________________

Krystyna Worobiej, Teresa Liberska, Josef Dörr.

Claude Jausions

¢e la puto de Stanjel : Sébastien, Paola, Évelyne, Edgar de Zilah.

Hartmut Fillmann

Jeannette Boosse-Sibbel

Ekskurso al tradicia karsta urbeto Øtanjel (Slovenio).
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tre pla¿is al ¿iuj. Iuj e¿ murmuras la melodiojn
kantatajn de la koruso. La kantoj fiojigas nin.
SaÒa amuzas nin deklamante poeziajn, Òercajn
tekstojn, ske¿ojn. Inter versoj, SaÒa ofte ludas
gitaron kaj kantas por ni. En la fino de la
tuta koncerto, la ovacioj ne havas finon por
la koruso kaj por SaÒa. La etoso estas belega.
¢iuj estas gajaj kaj kontentaj. Ni ¿iuj, kune
kantantaj, ridantaj, parolantaj, e¿ ne rimarkas,
ke forkuras horoj, kaj iom post iom alvenas
malfrua nokto. Neniu volas iri dormi. fli estas
belega vespero, tiu, en kiu profundifias la
amikeco kaj la bela etoso de IEK, kaj tiu pri
kiu oni longe memoros.

Cigana romancaro de GARCIA LORCA. Øi tute
ne supozis la donacon de la grupo. Larmoj kaj
ridetoj en Òiaj okuloj kaÒe interplektifias. La
kortuÒo estas videbla sur Òia vizafio. Ni fiojas
kun Òi. Øi estis tre bona mastrino dum la tuta
renkontifio. Dankon Anne !

Kaj poste … poste … alvenis la tempo de

aºdiaºo. Iuj jam forveturis, aliaj preparifias al
forveturo. Malfacila momento. ¢i tie, dum unu
semajno, ni vivis kiel familianoj. Kaj nun …
ni devas disifii, sed ni renkontifios post unu
jaro, en Hungario. Paºlo tiel pla¿e prezentis
sian vilafion, kaj la hungaran kulturon – li e¿ vestifiis folklore por
asta tago de IEK. fli estas grava
tiu momento – ke la tuto venkis
tago. Sonorilo. Anne, denove kun
la aliajn proponojn. Ni denove
afabla rideto, invitas ¿iujn al la
renkontifios en Hungario.
salono. Okazos vo¿dono, kiu
Ni forvojafias lastaj. Ni ridante
elektos la premiitan libron. KomÒercas, ke ni fermas la pordojn
preneble la vo¿dono estas sekreta.
de la konferenco. Sed antaº ol
La solena etoso estas sentebla de
ni tion faras, en la tago de nia
la mateno. En la kunveno parforveturo, ni ricevas de la lertoprenas ¿iuj, sed vo¿donas nur
nejaj kuiristoj grandan adiaºan
OSIEK-anoj. Ni, novaj anoj, ankaº
kukon. Ili fiin bakis speciale por
Sergio Pokrovskij, kun sia
rajtas partopreni en fii. La librojn, poÒkomputilo
ni. fli estas tre bongusta fromafia
en grekia kafejo.
kandidatojn por la premio, konas
kuko, bakita laº tradicia slovena
¿iuj. Ili estas kvin. Ni devas vo¿doni por unu recepto. Vere tre bongusta ! La elkora gesto de
libro. Adamo, filo de Paºlo fiere kolektas la la kuiristoj de la konferencejo tre kortuÒis nin.
vo¿donilojn en la ¿apelon kaj kun granda
Nun, restas nur memoro pri ¿i tiuj belaj
zorgo kunportas ilin al la tablo de la komitato. tagoj, kiujn ni travivis en Slovenio, kaj fotoj,
¢e tia agado Adamo sentis sin granda gravulo. kiujn nun ni trarigardas kun granda plezuro
Li estas fiera pri sia nova rolo, kiun li nun revenante en pensoj al geamikoj, kiujn ni
plenumas. Kaj ni kore kaj kortuÒe observas lin renkontis dum IEK.
en ¿i tiu grava agado. Post kalkulado de ¿iuj
Dankon al vi, Anne, ke vi donis al ni la
vo¿oj, gajnas la ¿ijaran OSIEK-premion Sergio eblecon partopreni en la konferenco IEK. fli
POKROVSKIJ por Komputika leksikono. Poste estis ege bona kaj bela kaj valora propono.
¿iuj kun fiojo kaj plezuro surskribas belan Kaj ni ankaº dankas al ¿iuj pro belaj prelebondeziron al la premiita aºtoro.
goj kaj bela estoso dum la tuta konferenco.
Alvenas la lastaj momentoj de la konferenco Kaj sekrete ni diros al vi, ke nia studentino
en Slovenio. Anne dankas al ¿iuj pro parto- Marzenka ekÒatis Esperanton kaj esperantajn
preno en fii, pro kunlaboro. Øi resumas la tutan geamikojn, kiujn Òi renkontis en Slovenio. Ni
konferencon. Øi ¿iam zorgis pri la tuto de la esperas, ke Òi pligrandigos la rondon de eskonferenco, pri la etoso, pri ni. Øi, kun helpo perantistoj.
de sia edzo Claude, ¿iam estis atenta, ke neniu
flis la revido, post unu jaro, en Hungario !
restu sen iu helpo, aº sola ¿e nia grupo. La
tuta grupo unuvo¿e, pro Òia zorgo pri ni kaj
pri ¿io, decidas donaci al Òi belan libreton :

L

Teresa Liberska
Krystyna Worobiej
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