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Sirenoj

En la 9. 1. 1493 Kristoforo Kolumbo kiel unua eŭropano vidis
manatojn, misopiniante ilin sirenoj.

Pro tio, la zoologo Illiger 1811
donis al la sistemo-ordo la no-
mon sireno. Krom la kariba kaj
amazona manatoj  vivas  mana-
toj en Afriko, nekonate de Ko-
lumbo, ĉar ili vivas nur en estu-
aroj  inter  la  riveroj  Senegalo
kaj Kvanzo. Ili havas komunan
praulon kun elefantoj.

Estas la manatoj, kaj estas la dugongoj. Ili estas la du restantaj
specioj de sirenoj. La manato havas rondan voston, la dugongo
voston kiel tiu de delfeno. Ankaŭ la buŝoj iom malsimilas. La
manato estas pli peza. Ambaŭ estas endanĝerigataj de la homoj,
kvankam nun  protektataj.  En  pluraj  lingvoj  ili  estas  nomataj
marbovinoj.
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Por tiuj, kiuj ne scias la grekan mitologion:
Sireno estas legenda vivaĵo kun kapo kaj
brusto de virino (aŭ foje viro) kaj fiŝvosto
anstataŭ  kruroj,  vivanta  en  maro.  Kelkaj
lingvoj uzas tiun nomon sireno, aliaj diras
"marvirino".
La  nomon  sireno  (malnovgreklingve
Σειρήν /  Seirēn)  donis  al  la  fabela
marvirino  Homero.  Li  menciis  nur  du,
poste  oni  parolis  pri  tri,  ĉe  Platono  jam
estis ok sirenoj. Iam post iam kreiĝis persona nomo por ĉiu el
tiuj ok.
"La  sirenoj  aperas  en  multaj  literaturaj  kaj  kinematografiaj
verkoj.  Unu el  la  plej  famaj  estas  "La Marvirineto"  de  Hans
Christian Andersen. ... 

Ankaŭ Marjorie  Boulton,  en sia  libro Faktoj  kaj  fantazioj,  ...
rakontas fabelon pri marvirino." 
Sirenoj grave rolas en la Homera Odiseado, la origina fonto de
ilia ekzisto.

El Vikipedio kompilis Ulriko de Germanio

Malnovtempa historio de la mielkuko 
(ne nur de tiu el Pardubice)

La  historio  de  la  mielkuko  kaj  ankaŭ  aliaj  mielaj  bakaĵoj
devenas el ege malnovaj tempoj. Unue temis nur pri la bakaĵo el
mielo kaj faruno, trovita jam en egiptaj tomboj. Jam antikvaj
verkistoj  skribis pri  la  kutimoj de la tiamaj Grekoj,  okaze de
solenaj ceremonioj, disdonadi diversformajn mielkukojn. Tiam
la mielkukoj estis nomitaj – marcipanoj. Tio versimile devenas
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el biblia historio, kie oni diras, ke la apostolo Marko kun siaj
homoj manĝis dolĉan panon faritan el la mielo kaj maiza faruno
bakitan per la suno. Tiu ĉi pano nomiĝis „Marka“ (Marco-pano).
Pro  tio  ĝis  nun  estas  la  Sankta  Marko  en  la  armorio  de
mielkukista metia korporacio.
Farado  de  mielkukaĵoj  postulas  bonan  fizikan  staton.  Nur
prepari la kneditan paston, kiu en pasintaj tempoj estis farita eĉ
el 10 kilogramoj da faruno, postulis multe da forto. La farunon
oni  devis  unue  trakribri,  knedi,  poste  la  pasto  devis  kelkajn
semajnojn eĉ monatojn „ripozi“.
La  pasto  iam  estis  malmola,  ke  estis  necese  dividi  ĝin  per
hakilo. Poste ĝi estis per manoj plivarmigita, ke la marcipanisto
povu ĝin plu forme prilabori. 

Utileco aŭ salubreco de la mielkuko

La ĉeĥa nomespri-
mo  „perník“  estas
uzata ekde la tem-
po, kiam ĝian gus-
ton  oni  plibonigis
per  nigra  pipro
(ĉeĥe pepř). De tiu
ĉi  tempo  la  miel-
kuko  ne  estis  nur
frandaĵo,  sed
ankaŭ  sanigilo  ĉe

stoma-kaj  kaj  intestaj  problemoj.  En  pasintaj  tempoj  la
kromgusto  de  mielkuko  estis  pliriĉigita  per  aliaj  specoj  de
spicoplantoj,  lokaj  kaj  alidevenaj.  Kompreneble,  ke  ĉiu
mielkukisto posedis sian recepton, kiu iĝis familia sekreto.
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Formado de mielkukoj

Unuatempe  la  pasto  estis  formita  en  la  manoj,  poste  faristoj
enpremis  la  paston  en  argilajn  matricojn,  poste  en  lignajn
muldilojn. La matricojn oni devis unue farun-enŝuti, por ke la
finbakitan paston oni povu renverse elpreni.

La lignaj matricoj bildigis la tiaman socian kaj religian vivojn.
Aperadis  tie  riĉaj  ornamaĵoj,  portretoj  de  sanktuloj  kaj  de
dinastiuloj,  amscenoj.  Post la 30-jara milito tio estis rajdantaj
soldatoj, nobelinoj en riĉaj roboj, blazonoj de famaj gentoj. En
la 18-a jarcento disvastiĝis „perník“ (mielkuko) en la popolanoj
kaj aperis novaj ornamomotivoj, ekzemple koroj, pupoj, beboj,
bestetoj.

Nur en la 19-a jarcento la paston oni komencis eltranĉadi, kiel
ĝis nun. Tiam malaperis la dekora reliefo, la surfaco estis tute
glata.  Sed  tio  postulis  iajn  ornamojn.  Unue  nur  per  koloraj
glazuroj  ŝmiritaj  per  peniketo,
poste  eĉ  blankan,  surmetata
pere de paperkorneto. 
Tiel eblas krei diversajn orna-
mojn. Estas uzataj ankaŭ diver-
saj  etikedoj,  ekzemple  Sankta
Nikolao  kaj  diablo,  paskaj
ovetoj,  diversaj  bestetoj  kaj
pupetoj.
Sed la plej ŝatata formo por
ĉiam restas la simbolo de amo
– la koro. 

Fonto: www.zemepernicku.cz                Tradukis Pavel Nechvíle
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Hundineto kaj viro

Noktomeze inter  la 31-a de decembro 2020 kaj  la 1-a de ja-
nuaro 2021, mia hundineto Doris tremante vekiĝis kun iom da

timo pro la bruego de
raketoj  eksplodantaj
en  la  trankvila  mal-
lumo  de  malfrua
nokto. 
- Ve! Denove tia bru-
ego! Kial, hodiaŭ?
Mi klarigis:
- Nova Jaro, kara! Oni

celebras Novan Jaron! Feliĉon al vi! 
Doris  malbonhumore  grimacis,  plu  tremetadis  kaj  grumblis:
- Ĉu ne sufiĉas la raketumado, kiam la plej populara futbalteamo
venkas en la ĉampionado, kaj la koncernaj huliganoj celebras
dum la tuta nokto? Ĉu ne sufiĉas la raketumado, kiam kandidato
venkas la politikan nacian balotadon, kaj la fervoruloj celebras
dum la  tuta  nokto?  Vi  homoj  amas bruegadon!...  Ve al  miaj
oreloj!

Mi iom cerbumis. Mi neniam pensis pri tio, Doris. Sed eble vi
pravas.  Kial  celebri  per  eksplodado  de  orelagacaj  bomboj?
Doris krome aldonis:
-  Vi  homoj  povus  celebri  simple  per  mildaj  kantoj,  per
brakumado, per tostoj. Kial bruegi?
Ni  du  silentis  dum  iom  da  tempo,  dum  ekstere  la  bomboj
muĝadis.
Doris denove parolis:
- Cetere, kion signifas “Feliĉa Novjaro”? 
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- Nu, kara, homoj deziras al siaj karuloj feliĉon en la komenci-
ĝanta nova jarperiodo...Doris oscedis:
- Kia stultaĵo. Eĉ la jaro estas abstrakta koncepto, ĉar la Tempo
estas io multe pli ampleksa ol tiu kalkulado de tagoj. Morgaŭ
matene la suno leviĝos samloke kiel ĉiam, kaj samloke subiros,
je vesperiĝo. Kaj por ni hundoj, por la paseroj en la ĝardeno kaj
por muŝoj, kiuj zumos tra la domo, vidiĝos nenia diferenco: ni
spitas la tagon, la monaton, la jaron. Tio estas nur kaprico de vi,
homoj.
Mi iom miris pri la subtila filozofio de mia hundino Doris. Kaj
mi decidis plu provoki ŝin, por vidi, ĝis kiu punkto ŝi alvenos en
sia rezonado.
-  Mi  konsentas,  ke  jaro  estas  artefarita  kvanto  da  tagoj.  Sed
Doris,  kio estas malbona, se ni homoj deziras unuj al la aliaj
feliĉon en tiu nova tempoperiodo?
Doris malfermis unu solan okulon por
respondi:
- Nenio malbona, krom tio, ke ĝi estas
iluzio.  La  nova  jaro  (se  tio  signifas
ion) ne estos  pli  aŭ malpli  feliĉa pro
viaj  reciprokaj  deziroj.  Feliĉo
dependos de tio, kion vi  faros,  ne de
viaj  formalaj  aŭguroj.  Anstataŭ
facilanime  deziri  al  via  kunhomo
feliĉon, konsilu al li prudenton. Estus
pli efike.
Mi konfesas, ke mi ne sukcesis repliki
ion ajn al Doris. Mi devis konsenti, ke ŝi pravas.
Denove ni iom paŭzis en nia nokto-meza interparolo. La raketoj
komencis pli kaj pli maloftiĝi. Mi riskis ankoraŭ unu demandon
al mia kara hundino:
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- Kion vi konsilus al la homoj, Doris?
Kun siaj okuloj fermitaj pro la bruo, ŝi murmuris:
-  ...  ke  ili  neniam  plu  eksplodigu  raketojn,  respekte  al  la
sentemaj oreloj de hundoj... 
Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis 
                                                       Paŭlo Sergio Viana el Brazilo

Japana samideano reagis pri koronvirusa afero:

Nun pri via plendo pri koronvirusa epidemio vekis intereson en
mi, ĉar ankaŭ ni suferas multon pro la epidemio. Lastatempe la
nombro de la infektitoj en la gubernio Tokio superis 2000 kaj la
japana  registaro  deklaris  tion  kiel  danĝeran  situacion.  Tio
signifas,  ke  multaj  restoracioj  kaj  drinkejoj  devas  limigi  sian
agadon.  Ankaŭ  la  loĝantoj  estas  devigataj  nek  vojaĝi  nek
frekventi ekstere sed resti en la domoj. Oni diras ke la ekonomio
ŝrumpos pli  kaj  pli.  Mi jam vidis,  ke la gastoj  en restoracioj
malmultiĝis. Krom tio ĉiu tablo estas apartigita de la aliaj per
travideblaj tabuloj.

Nu, ankaŭ mi devas konfesi al vi ke nia rondo ne povis eldoni
nian organon, ĉar nia presejo estis fermita pro la koronvirusa
epidemio. Sed ni faras klopodon por rekomenci ĝian preson en
alia maniero. 

Ni havas nun trian kulminon de la epidemio en Japanio. La unua
kulmino okazis en aprilo de la lasta  jaro kaj  ĝia maksimuma
nombro de novaj infektitoj estis 720 tage. La dua kulmino estis
komence de aŭgusto kun maksimumo de 1604. Nun ni havas la
trian kulminon kaj la ĝis nun observita nombro estis 7570. Inter
ili  la  nombro  de  la  gubernio  Tokio  sola  estis  2447.  La  plej
rimarkinda  punkto  estas,  ke la  nombrokresko estas  tre  akuta.
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Precipe  en  Tokio  ĝi  okupas  jam  trionon  de  la  tuta  lando,
kvankam ĝia loĝantaro estas nur dekono. Tokianoj devas plej
multe atenti al la viruso.

Ni estas en la tria kulmino kaj ĝi eble kreskos plu en la eston-
teco. Ni devas atenti sufiĉe kontraŭ tiu plago.
                                                                             Mizro Iwaya

Tristaj informoj:  

Jana Holcová (78j.) el Mělník forpasis la 22-an 
de decembro 2020. Ŝi ofte vizitis niajn lingvajn 
seminariojn en Skokovy. 

Doc. Ing. Jan Verner (87j.) el Brno forpasis la 
21-an de januaro 2021. En la pasinteco li instruis 
en lingvaj seminarioj en Skokovy kaj gvidis ling-
vajn anguletojn en Informilo. Li multe okupis sin
per la faka E-terminologio por konstruindustrio 
kaj tradukis ankaǔ beletron. 

          Honoron al ilia memoro!                 la red.
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