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77. světový sjezd esperanta se uskuteční v roce 1992 ve Vídni ve dnech 25.7,- 1.8. K oslavě 400. 
výročí narození J. A. Komenského uspořádá Český esperanstký svaz v Praze oficiální předkongres.

Na letošní 76. světový sjezd esperanta v norském Bergenu (27.7. až 3.8. se přihlásilo na 1800 
osob, předpokládá se však, že počet účastníků překročí 2000. Nejpočetnější delegaci bude mít již 
tradičně Polsko, avšak velké skupiny jsou ohlášeny i z Estonska,Lotyšska, Litvy a Ukrajiny.

O následující  sjezdy  esperanta mají  zájem a  hlásí  se  Valencie  (1993),  Seul  (1994),  Tampere 
(1995) a Budapest (1996).

43. sjezd Mezinárodní federace esperantistů-železničářů IFEF se konal ve dnech 11.-17.5.1991 
v Olomouci. Přijelo na 400 účastníků z 21 zemí. V sobotu 11.5. se uskutečnila tisková konference, 
na níž členové předsednictva a Dr. Ing. Petr Chrdle, předseda ČES, odpověděli na řadu dotazů. 
Téhož dne přijel největší počet účastníků. Přijeli ve zvláštních vagónech z Vidně a Prahy a byli na 
nádraží  uvítáni  krojovanou  hudbou  a  tradičně  pohoštěni  chlebem  a  solí  (chlebem  zvlášť 
napečeným).
V  neděli  se  konaly  dvě  bohoslužby  -  katolickou  celebroval  převor  dominikánů  P.  Řičica  a 
ekumenickou P. A. Burkhardt ze SRN. Potom se účastníci odebrali na náměstí, kde na ně čekaly 
mažoretky a  s  hudbou se šlo  do parku k Esperantskému stromu a památníku,  s  jejichž historií 
seznámil  přítomné  dr.  V.  Mohapl.  Poté  proběhlo  slavnostní  zahájení  43.  sjezdu.  Po  projevech 
oficiálních zástupců následovaly pozdravy reprezentantů z jedotlivých zemí.  Mužský sbor Haná 
zazpíval klasické české písně A. Dvořáka, J. B. Foerstra, L. Janáčka, B. Martinů, J. Nešvery a B. 
Smetany.  Večer  byl  velký kulturní  pořad:  smyčcové kvarteto,  pěvecký sbor  Dvořák,  účinkovali 
operní pěvci A. Farnová, M. Smyčka, a J. Vích, E. Seemannová aj. Novým čestným členům, dr. 
Mohaplovi a M. Bartovské, byly předány diplomy ČES, čestným členem byl jmenován J. Babička. 
V další  části  sjezdu  přednesl  Ing.  Petr  Chrdle  hlavní  sjezdové  téma:  Transevropský železniční 
koridor sever - jih z hlediska Čs. státních drah. (Koridor by umožnil rychlou přepravu zboží ze 
severu Evropy až do severní Afriky.) Následovalo deset aktuálních přednášek. Večer byl slavnostní 
banket.  Dr.  Mohapl  seznámil  účastníky  s  tisíciletou  historií  Moravy a  dětský  sbor  Přeřováček 
zazpíval - i v esperantu.

Uskutečnily se zájezdy do Rožnova, na Velehrad, do Strážnice, na Bouzov a do Kroměříže. 
Proběhly samozřejmě i pracovní schůze sekcí, např. zasedáni terminologické sekce atp. Dne 17.5. 
byl  43.  sjezd  IFEF  slavnostně  zakončen  -  na  rozloučenou  zahrála  na  nádraží  dechová  kapela 
železničářů.

Příští sjezd bude v roce 1992 v Munsteru.
Zkráceno dle sjezdového Bultena, které redigoval M.Malovec.



Litevský  esperantský  svaz uspořádá  ve  dnech  28.9.-5.10.1992  v  Kaunasu  druhé  Esperantské 
fórum, které má být symbolem návratu Litvy do Evropy. Zúčastní se jej  m.j. litevští poslanci a 
zástupci vlády. Účastnický poplatek 400 gld. je možno zaplatit též v rublech. Informace: Litova 
Esperanto-Asocio, p.k. 167, 233000 Kaunas C, Litevsko.

Výsledkem finsko-polské spolupráce je film v esperantu Reveno al Finnlando (Návrat do Finska). 
Film bude nejprve předveden na 77. světovém kongresu esperanta v Bergenu a poté bude dán do 
distribuce.

Esperantské hnutí v Africe je jedním z nejmladších,  ale nejdynamičtěji  se rozvíjejících.  První 
africký esperantský sjezd se konal koncem minulého roku v Tógu, druhý sjezd je ohlášen na rok 
1992 v Beninu.

Za účasti  bývalého ministra a starosty A. Labarrèra byl  ve městě Pau (Francie) na náměstí 
L.L.Zamenhofa zasazen Strom esperanta. Jde o strom gingko biloba, který rostl již v karbonu a byl 
první, který se vzpamatoval po nukleárním výbuchu v Hirošimě.

Baltské esperantské dny budou ve městě Tartu od 8. do 15.7.1991. Téma: Humanistická výchova a 
kultura - základ demokracie. Informace: Estona Esperanto-Asocio, Olevimägi 12, 200101 Tallinn.

Letní mládežnické setkání u Baltského moře BAMARO se uskuteční ve dnech 13. až 20.7.1991 
ve Stralsundu. Informace: Germana Esperanto-Junularo, Rheinweg 15, W-5300 Bonn.

Mezinárodní mládežnický týden v Ostřihomi (Ezstergom) v Maďarsku se bude konat od 1. do 
8.8.1991. Informace a přihlášky: Kultura Esperanto-Asocio, PK 87, H-1675 Budapest.

24. mezinárodní Esperantský loutkový festival v Záhřebu se bude konat letos ve dnech 27.8. až 
1.9. a zúčastní se ho 22 loutkářských divadelních souborů.

Slovenské Esperanto-Centro v Popradu organizuje v období 30.6. až 30.8. Letní esperantskou 
školu ve čtyřech etapách a ve dnech 13. až 19.7.1991 zde bude rovněž Mezinárodní esperatská 
konference  s  hlavním tématem jednání:  Esperanto  a  nová  Evropa.  Informace  podá  Esperanto-
Centro, Sobotské nám. 6, 058 01 Poprad.

Šestý světový den katolické mládeže bude 15.8.1991 v Čenstochové za účasti papeže Jana Pavla 
II. Informace: Esperantotur, H. Kudta, Al. Niepodleglosci 43, PL 2653 Warszawa.

V Ruse (Bulharsko) se  bude ve dnech 1.-2.9.1991 konat  mezinárodní  esperantské  sympozium 
"Danubo,  ekologio  kaj  scienco"  (Dunaj,  ekologie  a  věda),  které  organizuje  ekologická  sekce 
Bulharského esperantského svazu.

V Bzenci se uskuteční tradiční vinný seminář ve dnech 12.-15.9. Na pořadu bude přednáška o 
výrobě vína, o jeho ochutnávání, večery s pestrým pořadem a cimbálovou hudbou. Informace: Ing. 
J. Burianová, Renneská 35, 639 00 Brno.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

V krásné jihomoravské krajině u Znojma existuje škola ve volné přírodě - Letní esperantský tábor v 
Lančově u Vranovské přehrady. Můžete se tam učit esperantu v kurzech pro začátečníky, pokročilé 
a v kurzech konverzačních. Kurzy probíhají ve třech dvoutýdenních etapách se zahájením 30.6., 
14.7. a 28.7. Poplatky od 800,- do 1300,- Kčs.



V Číně ustavilo esperantské svazy 27 provincií. Jsou pořádány kurzy, vydávají se nové knihy a 
distribuují se do ostatních zemí. Radio Pekino vysílá v esperantu čtyřikrát denně (u nás lze zachytit 
relaci od 22 hodin letního času na krátkých vlnách). Podle uveřejněné ne zcela úplné statistiky se v 
posledních letech v Číně učilo esperantu jen v kurzech na 400 tisíc lidi, převážně studentů.

V Bulharském esperantském svazu byla založena umělecká skupina Fokuso,  jejímž cílem je 
uvádět  divadelní  hry esperantských autorů.  Během dvou měsíců  uvedla  na  scénu dvě  dramata. 
Informace: Ang. Sotirova, Ljulin 19, bl.403, vh.2, ap. 28, BG-1359 Sofia.

Velmi výpravná revue Vietnamu, vydávaná doposud v 9 jazycích začala vycházet od roku 1990 
rovněž v esperantu (Vjetnamio) a to 4x ročně.

Francouzská televize věnovala v rámci politických a sociálních informací celou hodinu esperantu.

Kulturní  esperantský  dům v  Grésilionu  (Francie)  pořádá  od  17.6.  do  2.9.  t.r.  semináře,  kurzy, 
přednáěky, pestré večerní programy a zájezdy pro různojazyčné skupiny. Adresa: Kultura Esperanto
-Domo, F-49150 Baugé, Francie

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
*** Devadesáté výročí založení esperantského spolku v Brně ***

bylo  vzpomenuto  dne  8.  června  1991  na  slavnostní  schůzi  v  klubovní  místnosti  (Spojklub, 
Šilingrovo  nám.  3/4)  za  účasti  brněnských  samideánů,  hostí  z  Pardubic,  Břeclavi,  Znojma, 
Bratislavy a USA. Setkání zahájil p. předseda Zdeněk Hršel připomenutím nejdůležitějších událostí 
v prvních desetiletích života klubu, poté na významné události a osobnosti zavzpomínal p. Josef 
Vondroušek, následovala družná zábava s pohoštěním, které připravily členky klubu. Na večerní 
koncert připravila prof. Supová-Halířová velký slavnostní pořad z nejkrásnějších skladeb a melodií 
domácích i světových. Zpívala členka opery Dana Suryová, mistr Václav Halíř, sólista opery Jiří 
Olejniček a dívčí sbor studentek brněnské konzervatoře. Na pořadu byla rovněž klavírní sóla a tanec 
v provedení studentů konzervatoře. Vysoká umělecká hodnota večerního koncertu ve starobylém 
prostředí gotického Ernova sálu Staré radnice přinesla radost a uspokojení všem vděčným divákům 
a účastníkům.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

»»»»» Program klubových večerů na červenec až září 1991 «««««
Kunvenoj en julio: 2. kaj 7., ĉiam je la 19,00 horo,

en aŭgusto: 13., 20., kaj 27. je la 19,00 horo.

En septembro (ankaŭ dum septembro ĉiam je la 19,00 horo):
3.9. - Postferia kunveno (Z. Hršel)
10.9. - Ekumena Varsovia Kongreso (A. Baláš)
17.9. - Jan Neruda -

- pri esperantaj tradukoj de lia verko (M. Malovec)
24.9. - Pri kelkaj interesaj akvariaj fiŝoj (E.Wohlgemuth)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



Aktuala letero el Radio Varsovio:

Estimataj!

En  la  unuaj  tagoj  de  junio  ni  jam disponas  pri  la  plej  nova  statistiko  laŭlanda  de  la  
korespondaĵoj, kiuj venis al ni en majo. Tamen verŝajne, kaj eĉ tute certej iuj supriziĝos pro la  
malbona rezulto de nia E-Redakcio.Temas pri la nova kalkulmaniero, kiun oni enkondukis de majo.  
Nome, se en la koverto troviĝas eĉ multaj raportiloj de la sama persono oni traktas ilin kiel nur unu 
korespondaĵon.  Sed,  se  en  la  sama  koverto  venas  diversaj  raportiloj  kun  adresoj  de  diversaj  
sendintoj, oni kalkulas ĉiun aparte.

En tia ŝanĝiĝinta situacio ni entute ricevis 116 korespondaĵojn kaj ni okupis la trian lokon,  
post la Germana Redakcio (270) kaj la Angla (160); sed antaŭ la kvara - La Araba Redakcio (72),  
la kvina - la Franca Redakcio (65). Ni scias, ke multaj personoj pro  ŝparemo sendis samtempe 
kelkajn raportilojn kaj ni komprenas tion bone. Bonvolu fari estonte laŭ via bontrovo kaj oportuno.  
Plej grava estas tio, ke oni aŭskultu nin regule.

Se temas pri nia redakcia laŭlanda statistiko, ĝi prezentiĝas jene:
1) Sovetunio (diversaj respublikoj) - 39, 2) Germanujo - 15, 3) Nederlando - 14, 4-5) Ĉeĥoslovakio  
kaj Svedio - 10 (po 10), 6) Francio – 8, 7) Finnlando - 6, 8) Aŭstrio - 3, 9-10) Hungario kaj Britio  
po 2. El Danlando venis nur 1 letero, el aliaj landoj eŭropaj neniu.

Mi  deziras  al  ĉiuj  agrablan  belveteran  someron,  bone  ripozu,  akiru  pli  da  forto  por  
estonteco  kaj  ne  forgesu  nin  meze  de  la  someraj  sunradioj.  Nia  redakcia  teamo  salutas  vin  
varmkore kaj plejamike -

ESTRO DE LA REDAKCIO
(Andrzej Pettyn)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ĉu  vi  scias,  ke  estas  eble  uzi  senpagan  servon  de  la  elsendoj  de  Radio  Polonia,  E-redakcio 
"Koncertoj kun bondeziroj" por saluti viajn amikojn el diversaj landoj? Pluaj informoj petu ĉe nia 
klubo, aŭ rekte ĉe Radio Polonia, Esperanto-redakcio, posta kesto 46, PL 00-950 Varsovio, Pollando
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Du gravaj renkontiĝoj estas preparotaj aŭtune en Strážnice:

Renkontiĝo de ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj zorge de la komuna konsulta organo de ĈEA kaj 
SEA en oktobro (11.-13.10.). Pluaj informoj  ĉe Vláďa Hasala, poŝtkesto 34, 696 62 Strážnice, aŭ 
rekte ĉe ĈEA.

Esperantistaj  kluboj  de  Brno  kaj  de  Strážnice  invitas  najbarajn  kaj  kunlaboremajn  klubojn  kaj 
societojn fondi novan tradicion de renkontiĝoj por plibonigi kunlaboron inter esperantistaj societoj 
kaj kluboj. La unua renkontiĝo okazos  de la 8-a  ĝis la 10-a de novembro en Strážnice. Pluaj 
informoj ĉe Esperantista Klubo Brno, aŭ ĉe la Esperantista Klubo Strážnice.



RNDr. E. Wohlgemuth: PROTEKTATA NATURMEDIO DE BRNO KAJ ĈIRKAŬAĴO

La urbo Brno kaj ĝia ĉirkaŭaĵo estas situata en limo de du kontrastaj pejzaĝaj regionoj. Unue 
tio  estas  la  montetaro  Českomoravská  vrchovina kaj  Drahanská  vrchovina.  Due  tio  estas  la 
malaltaĵa pejzaĝo sude de Brno, nomata Dyjskosvratecký úval.

Sekve de tio estas la naturo en la ĉirkaŭaĵo de Brno tre varia. Respektive oni devas diri: 
estis. Malbonigado de la naturmedio la naturon de Brno kaj ĝian ĉirkaŭaĵon tre influis. En multaj 
lokoj la naturo tieldire malaperis,- ofte jam nur memorantoj povas rakonti pri ĝi. Sed tamen en Brno 
kaj  ĝia ĉirkaŭaĵo konserviĝis relative granda nombro de lokoj, kiuj estas tre interesaj kaj estas la 
restoj de origina naturo.

En regionoj de montetaroj estas interesaj  arbaraj  lokoj. Ekzemple  Mniší hora en Bystrc, 
Mahenova stráň apud la rivero Svratka sude de la ekspoziciejo. Velká Klajdovka apud Líšeň, Jelení  
žlíbek okcidente de la valbaraĵo,  Černovický hájek en la suda parto de Brno,  Bosonožský hájek, 
Údolí kohoutovického potoka ktp. Ekstere de la teritorio de la urbo estas pluaj lokoj, ekzemple Babí  
lom norde  de Brno,  Střelický  les en  la  valo  de la  rivereto  Bobrava kaj  aliaj.  En Brno kaj  ĝia 
ĉirkaŭaĵo  oni  trovas  ankaŭ la  lokojn  de  stepa  tipo.  La  plej  konata  estas  Stránská  skála,  plue 
proksime estas Bílá hora. Similaj lokoj de ĉi tiu tipo estas Medlánecké kopce kaj Netopýrky inter la 
úrbaj partoj Medlánky kaj Bystrc. Inter botanikistoj estas tre konata Občanská stráň.

Proksime de Brno oni trovas ankaŭ karstajn fenomenojn. Ĝis la nordoriento de Brno tuŝas la 
Moravia Karsto kaj jam iom da kilometroj de Brno estas kavoj. Konataj estas Pekárna kaj Ochozká 
jeskyně.

Estas ankaŭ akvaj lokoj. En la suda parto de la urbo estas du mortaj branĉoj (Holásecká 
jezera kaj Splavisko), kiuj estas restoj de la reto de riveraj branĉoj ĉe enfluo de Svitava en Svratka'n. 
En ĉi tiu parto estas malgranda marĉlageto Rájecká tůň. Kaj ankaŭ iuj el fiŝlagoj estas tre interesaj, 
ekzemple  Žebětinský  rybník,  Soběšické  rybníčky,  Jezírka sur  la  monteto  Holedná,  Selše apud 
Ostopovice kaj  aliaj.  Interesaj  estas ankaŭ riveretoj,  ekzemple la rivereto sub la arbareto  Borky, 
Ivanovický potok,  Dvorský potok kaj  aliaj.  La resto de marĉaj plataĵoj  en la valo de la rivereto 
Bobrava estas Střelická bažinka. Simila estas Březinská bažinka en la rondvalo de Tišnov.

Ĉiuj  tiuj  interesaj  lokoj  meritas  protekton.  Iuj  de ili  jam estas deklaritaj  kiel  protektataj 
naturaj kreaĵoj.

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

T . R. Field:

TĚŽKÝ ŽIVOT JEŽKA

Na úpatí Sněžky
potkal jsem tři ježky,
všichni tři šli pěšky,
život je holt těžký.

MALFACILA VIVO BE ERINACO

Sub deklivo mi tre miras
erinacojn tri mi vidas,
ĉiuj tri piede iras,
jes, la vivo malfacilas.

(tradukis M.M.)



De l' amo al Moravio mi estas kaptita,
ĉiujn arĝent-talantojn superas mia lando.

Ivo Odehnal: Kanto pri Grandmoravia orelringo

Granda Moravio bazas sur tri riverbranĉoj. Fiŝplenaj fluoj kun netrapaseblaj arbaregoj kreas por la 
fekunda lando naturan protekton. Unue volas ĝin subigi al si sovaĝa Avaro, poste klopodas pri tio 
nesatigebla Franko, ebria de la mondhegemonia manio de Karlidoj. La moravia regiono kunigita 
sub unu regnestra glavo obstaklas la malamikan ekspansiemon.  Ĝi spitas eĉ tiam, kiam al la akra 
ĝermana armilo aldoniĝas la kristana kruco de bavaraj pastroj. Strebado de la Franka reĝo kaj de 
klerikaro kunfandiĝas al unu: frakasi la florantan slavan dominion.

Kiel ŝtorma nubo falonta, tiel same konstante minacas al la Granda Moravio fatala heredaĵo 
de  la  slava  sango.  Malkonkordo  kaj  ĵaluzo  de  ĝiaj  regantoj:  Pribina,  Mojmír,  Rostislav  kaj 
Svatopluk. La princan tronon ili suriras dum strangaj cirkonstancoj: sur la manoj gluiĝas sango kaj 
en la okulo senbrila lumo de perfido.

Antaŭparolo al la romano

František N.e.u.ž.i.l: RATISBONAJ VERDIKTOJ

Moravia  princo  Rostislav  estis  forta  regnestro,  brava  militisto,  prudenta  politikisto,  kiesmerite 
Moravio atingis suverenecon. Sciante, ke por sendependeco necesas ankaŭ eklezia sendependo, li 
venigis el Bizanco evangeliistojn Cirilon kaj Metodon, kiuj disponigis al nia nacio propran skribon 
pli frue ol ĝin havis pliparto de la ceteraj eŭropaj nacioj. La fratoj el Tesaloniko metis fundamenton 
al nia kulturo, Rostislav en alianco kun Bizanco firmiĝis sian pozicion, sed perfido de lia nevo 
Svatopluk, avidanta la regadon, preparis al Rostislav kruelan finon. Reĝo Ludoviko igis lin blindigi 
kaj ĵeti en ian karceraĉon.
Fragmento el la romano:

Kiam mi  estis  en senĉesa mallumo,  nek komenciĝanta,  nek  finiĝanta,  mi  devis  gardi  la 
kranion,  por  ke  ne venku  ĝin  frenezo.  Tio  signifas  grandan strebadon,  sed la  superhoma peno 
evidentigis,  ke ankoraŭ mi ne troviĝas  surfunde,  ke mi volas  vivi.  Mia terurega stato komence 
ŝanĝis min je sensprita besto, ne scianta tempo-nocion. Mi statis pli malbone ol bestaĉo. Ankaŭ ĝi 
neniam scias, ĉu regas mateno aŭ vespero, tago aŭ nokto. Nur en komuneco de homoj ĝi ekkonas 
laŭ laboro, kiam por ĝi komenciĝis tempo por dormo, manĝigo kaj trinkigo. 

Sed min ili punis tiel, ke min apartigis de homoj. Ili lasis min en ia tenebra ĉelo (por mi ĉio 
ja estis tenebra kaj nevidebla), ĵetis post min panon, metis al pordo ujon kun akvo, tiun trinku, aŭ se 
vi volas, prilavu en ĝi vian pigran korpon, kiu cetere estas kondamnita al pereo. Mi ekkonis do nek 
tagon nek nokton. Mi kuŝiĝis sur lito, kiun mi perceptis nur perpalpe kaj ĝi iĝis mia kunulo, ĝi konis 
mian koleron kaj malesperon, lacon, mian senpovan ridadon, sed ne helpis al mi difini la tagan kaj 
noktan tempojn. Mi pripalpis la muron de mia karcero, ĝi konsistis el fridaj ŝtonoj, tio alkondukis 
min al  freneza penso.  Mi paŝmezuris  laŭeble  la  plej  grandan distancon disde la  muro,  kliniĝis 
antaŭen (foje aŭtune ni observis kun Těšivoj en proksimeco de Marŝav-fortikaĵeto duelon de du 
oldaj cervaj maskloj), impete mi ekkuris kun la nudigita kranio kontraŭ la  ŝtonblokojn.  Ĝi estis 
terura  karambolo,  mi  senkonsciiĝis.  Kiomlonge mi  kuŝis  sur  la  tero  ensange,  mi  ne  scias,  ĉar 
provosoj iradis kun manĝaĵo nur tre malofte.

Ekde tiu tempo mi  ĉesis pensi pri memmortigo. La provoso, kiu portadis al mi manĝaĵon, 
tiam grobe demandis min, kion vi faris, frenezulo? Sur la tero kaj sur ŝtono estas multe da sekiĝinta 
sango. Sur la kranio vi havas nigran vundon. Tiel vi ne restos longe ĉe ni, kaj tio ĉagrenus nin, se ni 
trovus vin iun tagon mentonsupre. Lia moko redonis al mi aplombon. Ne, nenikaze mi atencos mian 
vivon. Dum mi spiras kaj moviĝas, mi mem estas konstante mi, kaj kiu scias, kio povas okazi.

Mia aplombo revenigis al mi konscion, ke tamen mi estis regnestro de granda lando, de 



Moravio kun Nitra-regiono (mi ekvidis antaŭ mi la perfidan Svatopluk kaj ektremis pro abomeno), 
ke fakte senĉese mi restas regnestro, malgraŭ tio, ke ili blindigis min kaj enpuŝis en ian nekonatan 
karceraĉon. Kvazaŭ kun tiu pensao estus revenanta certeco al mi. Mi vivís ne vane. Ion mi volis kaj 
ion amis. Sed nenion kriman. Kiel faras tion la Ratisbonaj, ĉu la reĝo aŭ episkopoj, nenion fremdan 
mi volis. Mia lando estis fariĝonta firma distrdkto, kiel ekzemple Velehrad, Luh, aŭ Divín, insulo en 
la franka maro, lando, kie la homoj parolus la lingvon, kiun instruis al mi la panjo, kie oni skribus 
per skribo. Ni estas Slavoj, vi  Ĝermanoj, egalulo kun egalulo, konsciigu al vi, ke ankaŭ ni rajtas 
havi  lokon sub  la  suno.  Ne trudu al  ni  viajn  diojn,  ankaŭ ni  kristaniĝos,  kiel  vi,  sed sen  viaj 
kuratorado kaj perforto. Se la kredo levos nivelon de mia nacio inter la ceterajn helajn naciojn, estu 
tiel, sed sen via glavo kaj skurĝo. Ne venadu en nian landon kiel rabaj bestoj. Ne prirabadu nin, ne 
predu,  ne  forkondukadu  niajn  homojn  en  kaptitecon,  ĉar  poste  ni  devas  repagi  malbonon  per 
malbono, aĉe tion refutadis al ni la noblaj fratoj el Bizanco. Jes malbonon per malbono!

Tia konsiderado retenis mian vivadon. Multfoje mi kalkulis enmense ĉiujn miajn burgetojn 
kaj iliajn estrojn, mi imagadis al mi ilian similecon kaj voĉtembron, mi rememorigis enmense, kiu 
estis fidela al mi kaj kiu estis perfidanta, mi parolis afable kun ili, aŭ mi kompromisis kun ili, aŭ 
disputis. Sole mi forpuŝadis de mi imagon pri homoj, kiuj portas sur sia konscienco mian tenebran 
sorton. Svatoplukon, Ludovikon, Germanon, Karlomanon kaj bavarajn episkopojn.

Perfingre mi kalkulis konstante ree ankaŭ ordinarajn numerojn, mi kantis al mi, recitadis al 
mi latinajn preĝojn (kaj  ĝuste tiujn, kiujn lernigis min en mia junaĝo Bavaroj, mi mokis tion kaj 
furiozis), mi rememoradis, kiom da paganaj idoloj estis en mia lando antaŭ alveno de la fratoj kaj 
kie ili staris. Per tio mi plenigadis al mi la senfinan tempon inter dormo kaj manĝo kaj forpuŝadis de 
mi senton de sufoka soleco.

(Esperantigis J.V.)
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