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- SENFINA HISTORIO “En la mezepoko reĝo havis
sekretan amatinon kaj tiu virino
tre plaĉis al li. Pro tio li volis
donaci valoraĵon al sia amatino.
Do li ŝtelis valorajn orajn
braceletojn de la reĝino kaj
sekrete li donacis ilin al la
amatino. La reĝo pensis, ke la reĝino havis tro
multajn valoraĵojn kaj pro tio ŝi ne rimarkos, ke
siaj braceletoj malaperis.
Post kelkaj semajnoj teatra grupo alvenis al la
urbo. La teatra programo ŝajnis esti interesa kaj
ĝin ankaŭ la reĝo ĉeestis kun la reĝino en speciala
loĝio kune kun multaj civitanoj de la urbo. Ankaŭ
la amatino ĉeestis en alia loĝio kune kun siaj
geamikoj. La amatino estis tro fanfaronula persono
kaj ŝi volis montri al la publiko, ke ŝi havas tre
belajn kaj valorajn orajn braceletojn. Pro tio dum la
tuta teatra prezentado ŝi konservis siajn manojn en
speciala pozicio, por ke ĉiuj homoj vidu siajn
valoraĵojn.
Post la unua parto de la teatra programo okazis
paŭzo. Dum la paŭzo nekonata homo iris al la loĝio
de la amatino, kiu havis uniformon de reĝaj
korpogardistoj. Li dece salutis ŝin kaj diris, ke la
reĝino interesiĝis pri la valoraj braceletoj, kiujn ŝi
havis. Samtempe li petis, ke la virino donu al li
unu el la valoraĵoj por montri ĝin al la reĝino.
La virino kun ĝojo aŭdis tiun novaĵon kaj ŝi
donis unu el la breceletoj al la korpogardisto.
Sekrete ŝi esperis, ke la reĝino invitos ŝin al la

reĝa kortego por amike babiladi kaj tiel ŝi havos
ŝancon aperi en la alta socio de aristokratoj. Ŝi ne
volis resti nur sekreta amatino de la reĝo sed ŝi
sopiris aperi ankaŭ en kompanio de altrangaj
eminentuloj.
Poste la teatra programo daŭris kaj okazis la dua
paŭzo. Dum la dua paŭzo alia homo iris al la loĝio
de la amatino. Li havis nenian uniformon, tamen li
anoncis, ke li estas la estro de la urba policoficejo.
Li raportis, ke antaŭ minutoj policistoj arestis
homon, kiu havis similan braceleton, kiun la virino
havis. Post mallonga demandado la homo konfesis,
ke li ŝtelis la braceleton de nekonata virino en la
teatro. Pro tio la policisto petis, ke la virino donu
al li la duan braceleton, por ke ili povu kompari la
braceletojn. Do, la virino donis la duan braceleton
al la homo, kiu rapide foriris.”
Tio estas la unua parto de amuza historio, sed
estas demando: Kio povas esti la fino? Dum la
unua leciono de mia parolkapablo-evoluiga kurso
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Eŭropo, tiam nia instruisto instruis la
anglan lingvon al ni per similaj metodoj.
Do, li rakontis al ni historiojn kaj ni
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la historio. Poste ĉiuj ĉeestantoj resumis
la historion, kaj demandis unu la alian
pri la diskutita temo kaj fine ĉiuj parolis
pri la eventualaj konkludoj. Je la fino de
la leciono la ĉeestantoj elektis, kiu el la
historiofinoj plaĉis al ili kaj kiu el ili
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1) Granda monto en suda parto de Koreio.
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sed laŭ la vortoj de la preleganto ni kun ĝojo

Informiĝante pri tiu pedagogia eksperimento mi

konstatis, ke ankaŭ en tiu lando estas forta kaj
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La 26-an kaj la 27-an de aprilo mi havis la

Nepre menciindas, ke la manĝaĵoj en Namkang
Lernejo estis ne nur bongustaj, sed ankaŭ riĉaj
kaj altvaloraj. La kruda fiŝo kun la speciale
bongusta pika saŭco estas neforgesebla.
La duan tagon kun kelkaj ĉeestantoj mi
havis
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Lernejo, sed samtempe povis informiĝi
ankaŭ pri la riĉa korea kultura heredaĵo
kaj sperti kiel riĉaj koreoj povas agrable
pasigi tempon en luksa terestoracio.
Templo, kie oni konservas 1300-jaraĝan
Budho-statuon, kiu estas registrita, kiel nacia
kultura heredaĵo de Koreio

2) UEA-estrarano, eksprez. de KEA, prez. de SEK

(Seula Esperanto-Kulturcento)

Mi komencis mian raporton per la senfina
historio, do mi ankaŭ finas ĝin per tiu rakonto.
Mi bone konstatis, ke ĉiuj kursanoj en la seula
paroliga kurso bone komprenis la historion kaj ĉiuj
verkis interesajn kaj ideoriĉajn historiofinojn. La
plej honesta kaj iom naiva historio venis de
Fujimoto Hideko. Ŝi kredis ĉiujn vortojn de la
historio, do ŝi kredis, ke la unua vizitanto estis
vera reĝa korpogardisto kaj la dua estis vera
policoficisto.
braceletoj

ne

Ŝi

kun

ĝojo

malaperis

sed

konstatis,
ŝi

havis

ke

la

ankaŭ

moralan konkludon. Laŭ ŝi la reĝo ne estis
honesta, ĉar li estis riĉa, do li havis sufiĉe da
mono por aĉeti valoraĵon al sia amatino. Li tamen
ne aĉetis sed ŝtelis posedaĵon de la reĝino, do tio
estis certe ne tolerebla maljusta agado.
La historiofino de OH Soonmo estis la plej
interesa kaj la plej amuza. Laŭ ŝi ambaŭ homoj,
kiuj vizitis la reĝan amatinon, apartenis al la
korpogardista organizo de la reĝino. Dum la unua
parto de la teatra programo la reĝino vidis la
braceletojn ĉirkaŭ la brakoj de la nekonata virino
en la teatro kaj rimarkis, ke ili apartenis al ŝi. Ŝi
volis rericevi ilin diskrete, sen skandalo. Do ŝi
petis siajn korpogardistojn aranĝi la aferon kaj ili
solvis la problemon en tiu formo. ♧

