En ĝi sidas parolado, kiun li
direktis al Esperantistoj. Kaj
jen unu plia aŭdaco, ke li metis
sian ŝultron apud ilian ŝultron,
kiel frato ĉe fratoj. Li metis sian
animon je la dispono de homoj,
kiuj revas pri ia alia mondo, pli
kristala, pli arta, pli kunsentema,
pli respektema.
PAULO SERGIO VIANA
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Al la memoro de la forpasinta
librovendejo Templário, en Natalo,
kie mi gajnis, en la aĝo de 12 jaroj,
mian unuan esperantan libron.

Malmultaj homoj en nia mondo rajtas konsideri sin
plene liberaj homoj. Libereco postulas de la homoj
raran kuraĝon. Kaj unu el la idoj de libereco estas
literaturo. Dum la tuta historio de la homaro, homoj postkuras la idon por iam atingi la patron. Sed
ankaŭ por literaturo necesas kuraĝo, same rara.
Ĉi tiu libro estas verko konstruita kun nekutima kuraĝo kaj kun la rigardo fiksita al la libereco situanta
ie for, staranta ĉe la horizonto.

PREZENTO
PAULO SERGIO VIANA

En ĝi sidas poemoj el teksturo minerala kaj gusto
petala. Iuj versoj estas nur unuvortaj, disaj, aerecaj
kaj aromaj. Aŭdacaj versoj. Aliaj estas versoj mozart-ece muzikaj, kvazaŭ rondelaj, kvazaŭ harpsonaj.
Inter tiuj ŝvebantaj poezieroj sin kaŝas io direnda,
sed neniam dirata, io sentebla per la koro, sed ne
per la oreloj.
Sur ĉi tiuj paĝoj sidas ankaŭ ideoj raciaj kaj konsciaj, kaj tamen forte utopiecaj. La aŭtoro ne timas
utopion. Male, li scias, ke utopio viciĝas inter la plej
bezonataj aferoj en nia malĝoja mondo en la 21-a
jarcento. Li celas la plej radikalan utopion, tiun de
homo, kiu sin ĵetas en abismon; tiun de donkiĥoto;
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tiun de saĝa, migranta antikva kavaliro, kiu serĉadas neniam atingotan belon.
En ĝi sidas parolado, kiun li direktis al Esperantistoj. Kaj jen unu plia aŭdaco, ke li metis sian
ŝultron apud ilian ŝultron, kiel frato ĉe fratoj. Li
metis sian animon je la dispono de homoj, kiuj
revas pri ia alia mondo, pli kristala, pli arta, pli
kunsentema, pli respektema.
Ĉi tiu libro estis verkita de tre moderna menso:
nenio estas pli moderna ol senrezerve libera revo.

PSV naskiĝis en Taubaté (SP), en 1948. Kuracisto, Esperantisto ekde infana aĝo, prelegemulo, regula kontribuanto al la Esperanta Retradio, aktivulo en la Esperantomovado, premiito en la Belartaj Konkursoj de Universala
Esperanto-Asocio, tradukinto de verkoj de Machado de
Assis kaj José Saramago, aŭtoro de novelaro “Nigra Birdo” (en Esperanto) kaj “Fica limpo!... - quase heresias”
(en la portugala lingvo), membro de Akademio de Beletro de Lorena (SP).
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But rather courteously give me credit for a little
more wisdom that appears upon my outside.
Tristram Shandy
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DEK TRADUKITAJ POEMOJ
DE MARKO LUKEZI

TRADUKO DE
PAULO SERGIO VIANA
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1

Creio na minha fome

Mi kredas mian malsaton

na demanda de todas

la postulon de ĉiuj

as fomes

malsatoj

e em seus atributos

kaj iliajn atributojn

de espanto e loucura

de miro kaj frenezo

Creio na substância infinita

Mi kredas la senfinan substancon

e em seus possíveis
kaj ĝiajn eblajn
manierojn travideblajn

modos transparentes
e fugazes

kaj fuĝemaj
Creio no corpo feminino nas formas nuas
Mi kredas la virinan korpon nudajn formojn
que me salvam
kiuj min savas

do silêncio

de silento
Creio nos pássaros que voam
Mi kredas la flugantajn birdojn

bêbados de ocaso

ebriajn pro krepusko
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Mi kredas la ŝtonojn

Creio nas rochas
que fundam

kiuj fundamentas
minha esquiva paisagem

mian kaŝiĝeman pejzaĝon

Creio nos horizontes do nada

Mi kredas la horizontojn de nenio

em que deus trava

en kiuj dio batalas

para sempre perdido

la por ĉiam venkitan

o mais rude combate

plej krudan batalon

Creio no universo abrasado

Mi kredas la flamantan universon

de paixão e delírio.

de pasio kaj deliro.
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Aquele azul

Tiu bluo

quase invisível

preskaŭ nevidebla

reclama

postulas

outro mais fundo

alian pli profundan

e impronunciável

kaj neeldireblan
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3

3

Impressão

Impreso

O corpo de Laura

La korpo de Laŭro

banhado de nuvens, corais,

banata de nuboj, koraloj,

bosque de sedução para os olhos meninos, que

bosko alloga al knabaj okuloj, kiuj ne scias, kie ili

não sabem onde melhor possam empregar a vista.

povas pli bone uzi la rigardon.

E todavia era uma parte de amar: um sonho, uma

Kaj tamen tio estis parto de amo: ia sonĝo, ia f

impressão evanescente.

umiĝanta impreso.
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Miopia

Miopeco

teus olhos

viaj okuloj

doem

doloras
fundo

profunde

em golfos

en golfoj

distantes

foraj

e enseadas

kaj golfetoj
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Contraste

Kontrasto

as cordas

la ŝnuroj

		tensas

		streĉitaj

		do destino

		

e o fundo

kaj la fundo

claro

hela

dos teus olhos

de viaj okuloj
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de la destino

25

6

6

Olho para nadir

Mi rigardas nadiron

e zênite

kaj zeniton

de minhas contradições

de miaj kontraŭdiroj

e invoco uma palavra

kaj elvokas vorton

que me salve

kiu savu min

dos extremos

de ekstremoj
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Nenia sekreto troviĝas

Não há segredo

en la korpo de

algum no corpo da

vorto

palavra

Aŭ prefere

Ou antes
ao combiná-la com verbos
e licores

se oni kombinas ĝin kun verboj
kaj likvoroj
se oni dissolvas ĝin

ao dissolvê-la em

en serpojn

serpes

kaj drakojn

e dragões

se oni sublimas ĝin

ao sublimá-la

en vivantaj

em vivos

alĥemiaj fornoj

atanores

ŝanĝiĝas la

transmuta-se a

vorto

palavra

en misteran duoblan materion

no rebis misterioso
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Mas e se

Sed se tiu

o rebis não passa

duobla materio estas nenio alia

de um abismo

ol abismo

sem fundo

senfunda

de um anjo

de ia anĝelo

sem rosto

senvizaĝa

de um nada

de ia neniaĵo

sem Deus

sen Dio

Como atingir

Kiel atingi

essa

tiun

ilusão errante?

vagantan iluzion?
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Não és

Vi ne estas

o rio mas seu estado

rivero sed ĝia stato

peregrino

pilgrima

Não és

Vi ne estas

o vento mas

vento sed

os lábios que o resfriam

lipoj kiuj ĝin fridigas

Não és a

Vi ne estas

estrela mas o

stelo sed

vazio em que

malpleno kie

desaba a escuridão

mallumo falegas

E sendo assim

Sekve

antes de

antaŭ

tudo não és

ĉio vi estas

nada

nenio
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Nas águas claras, longe da nascente,

En akvo hela, for de ĝia fonto,

pressinto uma palavra despojada...

mi vidas unu vorton, sed ĝi, nuda,

mas ela, cristalina e transparente,

perdiĝas en la revoplena ondo,

se perde na corrente entressonhada.

kristale pura kaj petole luda...

De todo desvestido e impenitente,

Vivante en ĉi senrimeda mondo,

eu busco essa palavra sussurrada,

mi sonĝas pri la vorto flustra, gurda,

em sonho, apenas, quase reticente,

preskaŭ sensenca, en mistera rondo,

onde se aclara a forma inesperada.

kaj tie ĝi kaŝiĝas, pura, pruda.

Mas vive em suavíssima aparência

Kaj tamen vivas ĝi en milda ravo,

o verbo suspirado e pressentido,

inter deziro kaj nura anhelo,

na pálida nudez da própria ausência.

foresta, fluga, pala kaj sen savo.

Assim, neste silêncio desmedido,

Ĝi ŝvebas en silento, kiel stelo,

já se percebe a líquida consciência

kiel konscio likva, trans la pravo,

de um deus inarrestável e indefinido.

kiel fuĝema kaj dieca belo.
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Autopoema

Memopoemo

Marco Lucchesi

Marco Lukezi

é o nome

estas nomo

de uma nuvem

de nubo

árdua pluriforme

kruta plurforma

ligeira

rapida

e imperscrutável

kaj nepenetrebla

que se desmancha

kiu dissolviĝas

na medida

laŭgrade

em que se mostra

kiel ĝi sin montras

Tão maleável

Tiel fleksebla

como

kiel

um serafim

serafo

tão

tiel

orgulhoso

fiera

como um paquiderme

kiel pakidermo
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Um poço

Puto

estranho

stranga

mudo

muta

e longilíneo

kaj svelta

O medo para

Timo

fora

turnita eksteren

e o grito

kaj krio

para dentro

internen

Marco Lucchesi

Marco Lukezi

nuvem

nubo

paquiderme

pakidermo

fera abismo

sovaĝa abismo

sem fundo

senfunda

anjo da terra

anĝelo surtere

Monstro de

Monstro el

cega e fatal

blinda kaj fatala

contradição

kontraŭdiro
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LA LINGVO KIEL PROMESO
DE RENKONTO
Mi aĉetos nombron da ŝafinoj kaj ĉion
necesan por la paŝtista ofico,
kaj donos al mi la nomon
paŝtisto Quijotiz.
Donkiĥoto
(Traduko Fernando de Diego)
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Mi tuj konfesas miajn ĝojon kaj emocion. Mi havas
la impreson eniri la tempomaŝinon de mia vivo. Mi
dirus, mian malnovan tempon. Sekreta trezoro kaj
reveno hejmen. Mi klarigos poste, mi promesas.
En la unua loko, mi volas danki vin pro la afabla invito
partopreni ĉi tiun memorindan tagon por Esperanto.
Koran dankon! Ĝi ankaŭ estas simbola dato por mi.

PRELEGO

La pandemio de kronviruso revenigis min al legado de Esperanto. Via bona invito, Márcio, kuraĝigas min paroli, je la unua fojo, publike en la lingvo
de Zamenhof.
Mi ne estas esperantisto. La koncepto postulas bonan regadon de la lingvo kaj gravan engaĝiĝon: al
mi ambaŭ mankis. Aŭ alie mi povus simple konfesi, ke mi estas malbona esperantisto...
Tamen mi konsideras Esperanton tre fascina lingvo, kiu estis kun mi de kiam mi estis adoleskanto.
La unua persono, kiun mi aŭdis paroli pri ĉi tiu
lingvo, estis en la urbo Natalo, en 1976.
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Mi komencis studi en la aĝo de 14 jaroj per la libro
de Ferenc Szilágyi Praktika kurso de esperanto, kies
librokovrilo estis skribita per verdaj signoj. Kaj mi
memoras la ĉefrolulon Adamson (Adamson trinkas.
Adamson ploras. Admanson parolas...)
Post longa interrompo, mi studis denove per la Assimil-metodo, mi kredas en la malfruaj 1980-aj jaroj.

Do mi vivis, dum multaj jaroj, kultivante sekretan
amon, laŭ meteologiaj variaĵoj. Sed la marko restis, multmaniere. Mi ĉesis praktiki la lingvon, sed
mi ne forgesis ĝin. Márcio kaj Allan estas atestantoj pri tio. Nur la prononco ne interesis min en la
pasinteco.

Mia rilato kun Esperanto estis neregula. Precipe
en la unuaj paŝoj. Mi aŭdis la sirenan kanton de
pluraj lingvoj en la sistemo de Zamenhof. Kiel la
plezuron de la ludo. Kaj la signo de ĉi tiu ludemo
ne estis forviŝita. Nedirebla ĝojofonto.

Mi volis legi, ne paroli. Sed psikanaliza gesto diras
ĉion, kiam mi en juneco riskis krei lingvon. Mi
nur decidis publikigi ĝin, kun intensa recenzo, en
la pasinta jardeko, kaj sub fikcia ŝlosilo. Tridekjara
silento! La laputara lingvo estas ludo, duonserioza, kun iuj fragmentoj de Esperanto, kiu batas en
ĝia semantika kampo.

Tiam, la distanco, la portempa indiferenteco,
kiam miaj instruistoj ne vidis la lingvon per bonaj
okuloj.La kutimaj argumentoj, kiel ĉiuj scias, estas
kontraŭdirataj tamen de la kresko de Esperanto
kiel helplingvo.

Do, karaj kolegoj, rilato de milito kaj paco, distanco
kaj proksimeco, amo kaj indiferenteco, varmo kaj
malvarmo. Kaj tamen la verda stelo estis bone gardita. Mi skribis en la ĵurnalo “O Globo” pri mia amikeco kun Esperanto.

Mi trovis, trankvile, ke iuj el ĉi tiu historio estas registritaj en La serĉado de la perfekta lingvo, fare de Umberto Eco, kiu iris de kritiko al admiro pri Esperanto.

Tie mi diris, en la tempo antaŭ la pandemio, ke la
komenco de la jara rito supozigas rigoran adiaŭon
al la oceano de bajtoj kaj papero. Ĝi estas la mal-
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muntado de fizikaj kaj virtualaj tagordoj, kie la
breĉo inter sonĝo kaj realo elstaras.
La fotoj, kiuj ŝajnas maljustaj al nia bildo, kaj netaŭga aro da vortoj, kiuj perdis siajn signifojn.
Persona, liberiga liturgio. Ni malfermas iom pli da
spaco al la estonteco, al ĝia laboratorio de eksperimentoj, al ĝia aŭdaco.
Kaj do, kiam mi ankaŭ adiaŭis min, jen flavkovrita kajero eliris el la profundo, kun pecetoj de senileco kaj kelkaj malstriktaj paĝoj. Mia Esperanta
ekzercaro! Kaj subite, mi reiras al mia ora epoko,
aŭ preskaŭ, mi troviĝas inter amikoj, kiuj entuziasme praktikis la lingvon en la ĉirkaŭaĵoj de la
placo Campo de Santana.
La lingvo kreita de Ludoviko Zamenhof por antaŭenigi pacon en la mondo, laŭ pacisma kaj inkluziva aliĝo. La pruvo de ĝia lingva strukturo estas malfermo, sen memreferencaj pretendoj. Kaj
bona parto de ĉi tiu programo eliras el la akvoj de
ĝia mondkoncepto, homanarismo.

jorino, paca kaj kosmopolita, ekumena kaj eleganta, kiu ne perdas sian junecon. La vortprovizo de
la lingvo daŭre kreskas, same kiel la traduko de
klasikaj verkoj al Esperanto, kiu fariĝis la plej sukcesa artefarita lingvo kun tutmonda atingo.
Ankaŭ mi ne maltrafis legi iujn tradukajn klasikaĵojn, kiel ĉi tiun eltiraĵon de Donkiĥoto, de Fernando de Diego, inter citiloj:
“Jen la kampo, kie ni renkontiĝis kun la belaj paŝtistinoj kaj la bravaj paŝtistoj, kiuj deziris revivigi
kaj imiti la legendan Arkadion. Ilia projekto ŝajnas
tiel originala kajsaĝa, ke, se vi same opinias, ho
Sancho!, ni devus fari same kaj vivi kiel paŝtistoj la
tempon de mia ekzilo. Mi aĉetos nombron da ŝafinoj kaj ĉion necesan por la paŝtista ofico, kaj donos
al mi la nomon paŝtisto Quijotiz. Vi nomiĝos paŝtisto Pancino, kaj ni kune vagos sur montoj, sur
herbejoj kaj tra arbaroj, kantante ie, suspirante
pretere, trinkante el la likvaj kristaloj de la fontoj, aŭ el la puraj rojoj kaj akv-abundaj riveroj”.

Esperanto estas samtempe maljuna kaj nova sin-

Atestaĵo de espero kaj utopio, en ĉi tiu fama ĉapitro 67, de la dua parto, de la kavaliro de la
malĝoja figuro.
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Bela metaforo por la verda lingvo, kiu deviigis
min de miaj konsideroj. Transversa al ekskluzivaj
religioj kaj ideologioj, Esperanto restas viva kaj
aktiva en kongresoj, fortikaj tagordoj kaj internaciaj organizaĵoj, subtenata de Unesko-rezolucioj.
Ĝia ĉeesto estas okulfrapa en la interreto. Esperanto estas lingvo, kiu elstaras pro sia gramatika
simpleco, vasta ekonomio de rimedoj kaj forta
kapablosorbi neologismojn. Ĝia vortproviza bazo
devenas de multaj lingvoj, tiel oferante amikan
etoson al tiuj, kiuj pretas studi ĝin en Okcidento.
Parolata, ĝi similas al pli simpla kaj pli ambigua
itala aŭ rumana. Simpla laŭ strukturo, la defio
de lernado kuŝas en leksika riĉeco, kiel skribis
Guimarães Rosa.
Mi tre ŝatas la belan movadon de silaboj, precipe
la tranĉon, la sinkopon. Mia intimeco kun aliaj
lingvoj igis min ĉasisto de etimologioj. Senperforta ĉasisto. Spegulita realaĵo. Mi sentas min en la Gradiva de Jensen, en la memoro pri spegulita dimensio.
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Mi admiras la poetikon de la lingvo, la principon
de ekonomio, la komunan densecon, alivorte, difuzan kaj ekumenan leksikonon, la formadon de
neologismoj kaj kunmetitaj vortoj. La revo de la
pazigrafioj, la latina sen fleksio de Peano, la lingvo
de Leibniz, de ĉiuj Zamenhof estis la ideala heredanto, agordante la volapukon.
Esperanto moviĝas kun la sento de la mondo, la
sento-ideo senhezite: la lingvo kiel promeso de
renkonto, signifahorizonto, sen hierarkio, en neŭtrala dimensio, sed ne pasteŭrizita aŭ sen animo.
La eĥo de tiom da lingvoj resonas delokigitaj por
la avantaĝo de dialogo, vidalvide, klara kaj klara.
Kiam mi vidas Esperanton, mi pensas pri tio,
kion Ezra Pound parolis pri poezio: medoloj kaj
esencoj. Kaj pro lia konsulto al la itala-germana
vortaro: Dichten = Condensare. Tio estas: poezio
estas koncentriĝo. La simpleco de Esperanto, mi
insistas ĉi tie denove, estas de sentema morfologio. Nenio estas pli peniga ol la simpleco. Nenio
pli kompleksa. Zamenhof, kiu estis okulisto, donis
al ni novajn lensojn por esti en la mondo.
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Tion mi ĉiam diris al mi mem. Kaj tio starigis al
mi la debaton pri la tendencoj: finvenko kaj raŭmismo. La strategio de disvastigo, la rolo de kluboj kaj E-kongresoj, interreto kaj traduko.
Denove, mi kompletigis mian artikolon dirante ke
en ĉi tiu papera maro, en kiu mi troviĝas ĉirkaŭita,
en ĉi tiu ebla serĉado de renoviĝo, mi trovis en la
profundajprofundoj maloftan postvivanton, la antikvan esperantiston plenan de revoj.
Kaj kio restas de ambaŭ, la kajero kaj la knabo, la
lingvo iam praktikita kaj la skizitaj projektoj, kio
restas staranta hodiaŭ, kio kunigas nin komence
de ĉi tiu jaro necerta, krom la neevitebla deziro de
kompreno inter homoj?
Kiel luantoj de la nuntempo, loĝantoj de la Tero,
nia komuna hejmo, venis la tempo trapasi la murojn kaj konstrui pontojn, kiel diras papo Francisko, granda ŝtatestro de la ferocaj tempoj. Paco
ne estas ĉiela manao, sed atingo, kiu postulas publikan, densan kaj komunan etikon.
La respubliko bezonas plenumi sian nomon, per plena kaj universala civitaneco, al kiu neniu mankas.
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Ne regatoj, sed civitanoj, kun la sama horizonto de
egaleco kaj rajtoj. Kvankam la batalo kontraŭ korupto estas tre tre oportuna, la dramo de Brazilo kuŝas
en socia malegaleco. Kiam finfine ni havos la kuraĝon
alfronti ĝin, kiel iu, kiu elaĉetas tre altan ŝuldon?
La belaj idealoj, la sonĝo kaj la konsekvenco de Esperanto ŝajnas al mi fundamentaj, en la nuna momento, kiam solidareco kaj empatio reprezentas necesan
ekipaĵon kiel vakcino kaj oksigeno. Kaj ĉefe bona politiko, morala rezervo kaj harmonia projekto.
La internacia lingvo hodiaŭ estas urĝa kaj necesa
simbolo, kiu povas inspiri tiujn, kiuj celas la kulturon
de paco kaj ne la disvastigon de malamo kaj milito.
Do, eĉ kun la malforteco de mia Esperanto, mi
dankas al Zamenhof, ĉar li povis nutri miajn revojn, ĉar ĝi konfirmis la valorojn de miaj gepatroj,
kiuj, eĉ dum la milito kaj faŝismo, ne negocis la
ne-intertrakteblon.
En ĉi tiu tre malfacila tempo por la lando, la plej
malriĉaj komunumoj, la socia abismo kreskas post
la abismo de la pandemio. La gardovorto estas so-
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lidareco, samideanaro. Ne ekzistas alia. Kaj bone
enuigita, la vakcino por ĉiuj. Estas du specoj: por
KOVIM-19 kaj por neado, aliancano de la viruso.
Ni agos kun espero, kun la plej altaj idealoj.Ne nur
ni devas, sed ni povas revi kun malfermitaj okuloj!
Mi estas feliĉa pro la malavara invito, en la koro de la
pandemio, en epoko de disvastiĝo de malpli humanecaj
idealoj. Ni restu ĉe la sama flanko, atentaj, disponeblaj.
La lingvo estas la hejmo de alieco, de bona kompreno,
de la spaco inter egaluloj. Ne ekzistas alia maniero ol
homaj rajtoj, la statuso de emancipiĝo. La lingvo devas
esti promeso de renkonto, gastigema instrumento.
Kaj la verda stelo restu fiera, profunda en niaj koroj.

FRAGMENTOJ DE TAGLIBRO
Nur estas la rakont’ de malsaĝulo,
Freneze sensencaĵojn krieganta
Sen ritmo kaj sen celo
Makbeto

(Traduko D.H. Lambert)
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Mi ŝatus prezenti kelkajn fragmentojn, kiujn mi

Lingvo markita de la eterna nuntempo. Ĝi ne ko-

skribis pri la lingvo de la verda stelo:

nas tavolojn. Ĝi estas disvastigita per la aldona
metodo.

*
*
Esperanto ne perdiĝas en la malluma nokto de la
tre antikva semantiko.

Esperanto estas atingo de la spirito. Speco de aritmetiko, sen derivaĵoj aŭ dekonimpostoj.

*
*
Ĝi havas derivitan sunon, kiu brilas super vasta
surfaco.

Esperanto vetas pri leksikologio de deĵavuo. Neniu
promenas blinde tra la arbaro de vortoj.Vi konas

*

iujn arbojn. Kofroj. Tukoj. Inter la konata kaj ĝia
malo.

Ĝi ne estas lingvo por kavernuloj, sed por nomadoj.

*
*
Ekzistas ekumena pakto en Esperanto. Ĉiu morfeEsperanto funkcias en spaco. Kvazaŭ vetante pri

mo alportas la aŭreolon de balot-rajto.

sinkroneco, sen la fantomoj de diakrono.

*
*
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Zono de konsento kaj alianco. Transversa leksiko-

prenojn (la knabo manĝas la fiŝon/ la fiŝo manĝas

logio. Leksikono de multaj kulturoj. La semantikaj

la knabon). Ĉefe miksaĵo de eleganteco kaj libereco

franĝoj respondas, per analogio, al la matematika

por atribui subjekton, verbon kaj komplementon.

procezo de elĉerpiĝo.

*
*
La etimologio vivas prunte, en akcia kompanio de
La kreado de Esperanto ne malsukcesis atentigi

miksa ekonomio. Vortoj akiras novan potencialon.

pri la estonta dinamiko. Ĉe tagiĝo, la a posteriori.

*
*
En ambaŭ pluraloj la unuopa voĉo estas agordita.
Principoj, kiujn mi aprezas: la plej vasta ebla gamo
de vortoj (kvankam limigitaj al la Okcidento); la
sinkopa aŭ mallongiga principo; la maniero eviti
pruntojn kaj barbarismojn; la aro de kunmetitaj
vortoj, laŭ la modelo de ĝermanaj lingvoj.

*
Kontraŭe al tio, kion pensis la forpasinta Paulo
Ronai, en sia libro Babel kaj antibabel, la akuzativo estas bonvena signo por studentoj en pluraj
fontlingvoj. Estas ŝildo de Akilo por eviti miskom56
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FILOZOFIO
EN DEK LECIONOJ
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ENIRI AŬ ELIRI:
JEN LA DEMANDO

AKSIOMOJ DE POSTMODERNECO
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ATENTO AL METAFIZIKAJ EKSCESOJ

62

NE ESTAS ĈIRKAŬVOJOJ
EN LA ARBARO DE HEIDEGGER

63

NE-EŬKLIDAJ LOGIKOJ ESTAS GRAVA

64

LASU LA MANLIBROJN KAJ LEGU
LA ORIGINALAJN TEKSTOJN
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EPIFENOMENO DE SOLECO

66

FILOZOFIO POST KANT

67

ŜPARVOJO AL LA ETERNA REVENO

68

LOGOS EKSTAZO
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DEK POEMOJ
La poemoj de Marko Lukezi apartenas al la libro Domajnoj
de sendormeco, kaj estis elektitaj kaj tradukitaj de esperantista
verkisto kaj tradukisto Paulo Viana.

PRELEGO LA LINGVO KIEL P
ROMESO DE RENKONTO

NOTOJ

Verkita en esperanto por la malfermo de la 31. Esperanto-Kongreso de la ŝtato Rio de Ĵanejro, la 21-an de majo, 2021,
laŭ la invito de Márcio Nascimento.
Mi dankas Allan Argolo, Fernando Maia Junior kaj James
Rezende Piton pro provlegado de la teksto.

LA NOTOJ DE LA TAGLIBRO
Verkitaj en portugala, en la fruaj 1990-aj jaroj, kaj estas parto
de la libro Arena maris, publikigita en 2021.
Filozofio en Dek Lecionoj
Verkita fine de la 90-aj jaroj.
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1

Bazati dir harstä laputar, 2015.

2

KOLEKTO GRATITA ŜTONO

Matematikaj himnoj, 2015.

3

Katalogo de la biblioteko de lia ekscelenco markizo
Umbelino Frisão, 2017.

4
Alivorte, 2021.
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KOLOFONO

Ĉi tiu libro, aperinta dum la dua jaro de la pandemio,
memorigas la cent dudek unu jarojn de la
morto de Zamenhof kaj
la sepcent jarojn
de la morto de
Dante Alighieri.

74

