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mi fatis ĉion 
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um bela, ste

n glacio, ne
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oj de mia pa
multe da ne

eras, ke mi
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nda, li sidig
inter siaj pl

kó Piŝta, kiu
ŭ mi estis bl
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atra avo iĝis
on.  Ili plan
onoj.  Al tiu
aj feinoj. 

iamaj anta
aj pensoj la 
en Germani
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stistoj, ĉasis
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mi solvis la 
agogian alt
oj germana
nstrui miajn
ome mi iĝis
per granda 
ĝis tenisa k
gajnis rekon

kaj instruis

e ni. Nia dir
ed bedaŭrind
universitatan
Ĉiuokaze H
an jakon, sa
prenis la ja

estis por iom

elluma nokt

eĝo degeliĝ
dinjo. Tiun 

arencaro. L
ebuloj, sed 

in, kiel fili
ia ekvilibro 
ljunulo – p

gis min foje
lej favorata
u komenciĝi
londa kaj m

rnita de li –
s mia koro k
ntis en mian
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aŭuloj resti
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io? Kial ne
asistoj, aŭ i
stoj. 
nia arbaro. V
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poste ĝi 
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egaliĝis 

leje min  
-foje sur 

aj kantoj.  
is ĉi tiel: 

mia amata 
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kantindaj 
n animon 
mi povis  

intaj sur 
kio estis 

e revenis 
li iĝis la 

Vere, mi 
por ĉies 
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a kaj pri 
ojn en la 
danto de 

a grupoj, 
inter la 

i tie tiel, 

ris, ke la 
tos ĉe ni 
tolon kaj 
, la nova 
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is nin la 
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ĉi mani
komisiis
Mia pla
transdon
ĉar nin 
okazo, k
samtem
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lignodep
forstista
pridema
klarigis 
sekvant
kaj kun 
donis in
Intertem
geamiko
solulino
kisadi m
fingroj. 
mi ĉiam
Post ne 
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La teni
regiono
sinjoro 
de li pro
komenc
sopirpos
kolegon
Dume m
pri li.  K
troe ser
sentis an
tiu de m
popolka
sciencul
Nu, mi
difektat
uzataj k
artikoloj
kiamani
daŭre in
iĝis mia
rekomp
ĉiam kie
Mia kaŝ
demand
elektus 

ero povis ĝ
s al li kaj m
ano: kiel a
nis al sinjor
estris sam

kiam ni pov
mpe. La fest

enis nek sin
ponejon kaj
an mezlerne
andis. Tiam

hazarde d
te tian fojon
gekolegoj. 

nstruajn kon
mpe alvenis
oj geedziĝis
o. Aperis du
min, lian br

Nek lin, ne
m foriris de a

longa temp
tludi, kaj ili
is-teamaj ga
n. La ludo
Kirner kaj a
oponitan sc
cis senti kaj
stulo estis, 

n en mi. 
mi kaŝobser
Kia povus e
rioza. Mi po
nkaŭ tion, k
mia avo an
anto-traduko
lo.  
i kelfoje sk
taj de dama
kontraŭ ili. 
ojn.  Nu, H
iere mi pov
nstruis min 
a spirita gvi
enci la priz
el lia ŝuldan
ŝita amo kaŭ
dite mia op
ĉi tiun prop

ĝeni ankaŭ n
mi. Tiun kom
aranĝi la fe
ro Kirner. T

maj pensoj. N
vis ekrigard
to okazis e
njoro Kirner
aj la seguzin
ejon.  Tre a

m evidentiĝi
duone esper
n, komencis 

Li interesiĝ
nsilojn.  
s nia tridek
s kaj el la n
ume kaj ko
akon li met
ek tian lian
apud li. 
po la trejnist
i – akceptan
astoj okazi
 plenigis p
akcesore rim

ciencan trak
j foje-foje p
ke mi havu

rvis inter m
sti por mi la
ovis nur tre
ke kolego H
nkaŭ lia ko
ojn, li hono

kribis forst
aĝaj insekto
Ĉi tiu temo

Henri poste 
vus prilabori

al io,  kaj 
idanto. Dum
zorgadon, la
nto. 
ŭzis kutimo

pinio, mi ku
ponitan solv

nian direkto
misiitan task
eston – por
Tiam okazis
Ni pensis g
i la pensojn
ge bone. P
r, nek mi.  D
non. Neces
atenteme li 
is ankaŭ lia
rante kaj l
veni pli oft
ĝis pri la ma

ka naskiĝta
novaj geedz

omencis am
tis sur mian

n agadon tro

to sciigis ni
nte la inviton
igis grandan
per ĝojo kaj
markis, kiel
ktaĵon.  La r
per pligrand
u iun, kiu n

miaj kolegoj 
a ideala edz
malfacile o

Henri estas 
ro pleniĝis 

origis min p

tistajn infor
oj, pri mals
o ne estis f
montris kaj
i la temon p
fine mi ne 

m la tempop
a fidon ricev

on neakcepte
utimis resp

von de la pro
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orinon, ĉar l
kon li ne ebl
r konsenti 
s mia unua s
gravaj la sa
n unu de la 
Post la solen
Dum nia for
sis, ke li sp

rigardis ĉi
a kono pri 
li prideman
te pli frue p
alfacilaĵoj d

ago.  Mi k
zoj ne ĉiuj 

mindumi al m
n ŝultron ka
ovis mi sim

in pri tio, ke
n – reenviti
n intereson

aj refreŝigis
l bedaŭrinde
rimarkon m
diĝanta fort
ne nur adm

ankaŭ kole
zo? Ĉu li es
okazigi mal
ĉiam fidind
 per kantoj

per sia fido. 

rmojn pri 
sanoj de arb
faka tereno 
j klarigis la

pli komplete
suferis mal

pasado mi e
vitan de li, s

eblan por m
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oblemo….”

la aranĝon 
lis rifuzi. 
ĝian plivas
surprizo.  N
amamajn fa
alia.  Kaj ni
naĵo la entr
resto mi dev
pertu, kiel n
ion dum mi
la lingvo E

ndis ĝin sa
por instrui k
de la studob

komencis s
volis daŭrig
mi trejnisto
aj tiam li ek

mpatia. Kiam

e li invitis iu
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n, ĉar Hung
min. Post 
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mi lasis sen r

to, ke ankaŭ
miru, sed an

egon Henri 
stus tia?  Fin
lgrandan rid
da, bonkore
j, muziko. 
Senrompe 

arbospecioj
boj kaj pri 
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a mankojn 
e. Li instigi
lutilon pro 
kŝatis, eĉ ek
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mia familio. 
„ Henri di
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de nia sekv

stigon kaj k
Niaj planoj e
arendaĵojn. 
i gratulis un
repreno ara
vis prezenti 
ni subtenas 
ia prezento

Esperanto, k
me esperan
aj tiam li in

bjektoj de m

sperti tiutem
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ktuŝis mian 
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un hungaran
somere. 
garoj tre m
la egala re

mi ankoraŭ 
respondo, ĉ
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Kirner.  M
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 Kiam li d
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j de nia ar
naturaj kaj
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s min al ĉia
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 Okaze de 
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 Tio estis 
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kiam iun af
nte. Sinjoro
nterbabiladis
mi instruataj

mpe jam, 
econ kun m
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mamon per
en mia prok
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malofte vizi
rezulto gratu
ne verkis la
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min kaj ne v

Multfoje mi p
nis pri li, ĉa
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donacis al 
ankaŭ mi p

rbaro, pri 
aj kemiaj de
forte prijuĝ
boraĵoj kaj 

ama memkle
o estanta ku
Mi dezirintu
zo kaj mi se

diskutoj, ki
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on, kiun 
Kirner la 
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feron mi 
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s kun mi 
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mon al ni 

itis nian 
ulis min 
a lastfoje 
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vidu nur 

pensadis 
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o kaj kiel 
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povos iĝi 

la arboj 
efendiloj 
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montris 
erigo. Li 
un li.  Li 
us danki, 
entis min 

iam estis 
certe ne 
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ngara arbar
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invito de la

Alitage ĉi ti
no.  La gasti
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paro kaj un
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ŝeto. 

mandis de iu
orgi pri kna
s lin for. L
on en la a
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anta ĝin mi 
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ĉi tie estas 
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ed tamen ko
 la rokan v

e kiel vi dan
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mi hontis m
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isto nek pre
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nu katino. A
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antlingve al
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abineto, sed 
La demando
arbaro mala
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ke nenie m
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resti for de l
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ncos kun m
roko. Paŝu 

vorte mi akc
mem post la

am reiri al la
amaĝe mi r
a ĉasvojo k
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do. Al mi p

edo – mi pen
de la kaldr

benkojn e
aĵon de nia 
ncis kun Ele
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kantis ĉefe 
o de Elek 

a „magia ro
mera cervo-o

o igis tre a
iu loka ĵurna
orstisto, Ele

– „atento p
forstisto inv
is sur la kam
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Al mia kares
zenblekado k
lparoladis la
blan lokon 
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antaŭ la dom
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kaj kuŝis m
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mi trovos vi
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s trovinta m
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kaŝanta mul
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afabla dom
ek.  Dum d

ntado. Mi n
hungarajn 
sorĉis min

9

ondo” de He
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agrabla la t
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ek Majoroŝ 
pri la cervo
vitis la tutan
mpo antaŭ l
e Elek pro ti
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sado per her
kaj vostosv
a azeninon.
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as scii pri n
vivas kun li
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a malvarme
n mi pli fru
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Mi pripensad
o povas est
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ŭ Elek Majo
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espera amuz
mi montros!
enditan man
Je la lasta 
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. Ankaŭ la 
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Dum la pr
i volis pli 
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ŭ mi atingis 
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danto tiel a

o ne konsid
roni je mia
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„Ĉu vi ne 
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nvole  li eten
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manoj kaj 
u, mi iĝis 
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lasi min 
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o, mi dankis
r Elek lasis
st nelonge 

mpe ekblova
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bluzo.  Es
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ne revenos, v
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ri ŝia filinet
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tiel brakum

mian savon 
n ankaŭ lia k
kaj ankaŭ la
i sian efikon
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e li ĉi tiun m
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e la aŭdo de
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eron, nur mi
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de la nomo 
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pondi post m
interkonsen

nviton gastl

tludo, kiu b
gardi nian lu
a alian de p
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evis plie alp
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ntaŭ de mia
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viro starant
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min kaj rektiĝ
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loko por pre
prenis ĝin, 
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mi ne detiri
ke mi ne m
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