
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-ro 256, printempo 2016 ２０１６年春号 

所沢エスペラント会 
Organo de Tokorozaŭa Esperanto-Rondo (TOER) 

 エスペラントとは、ザメンホフによって創始された自然で

学びやすい国際語です。エスペラントの学習はネイティブ

の口真似ではありません。創造的にかかわっていくことが

できま す。例 会においでください。新 しい仲 間をいつでも

歓迎しています。 
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De Vintro al Printempo 

冬から春へ 
   En ĉi tiŭ vintro ni havis neĝon tre malmultajn fojojn en la metropola 
regiono. En lasta januaro malgraŭ meteologia antaŭvido, neĝo falis 
malpli dense.Vojoj estis nur ete kovritaj de neĝo. En feburuaro ankaŭ 
ne neĝis. La 3a de marto estas la tago de knabina festo. Mia filino 
metis malnovajn pupojn lau vico sur ruĝan ŝtuparon. Ili ĉiam estas 
belaj kaj junaj kiel antaŭe, tute ne ŝangas. Ili estas enviinde. Nun 
najbaraj Sakuroj de mia hejmo staras en plena florado. Ĉi tiu semajne 
homoj estas tre okupitaj viziti ĝui sakurojn tie kaj ĉi tie. Ĉiuj certe 
sciiĝas ke la floroj baldaŭ falos kaj petale disiĝos kiel naĝo sur teron. 
Tempo pasas tre rapide. Vivo de vivajo estas tre mallonga. Jam estas 
fino de marto. Kia surprizo, jam nun pasis kvarono de nuna jaro! 
 
 今年の冬は、このあたりでは雪はあまり降りませんでした。1 月の終わり頃、天

気予報はありましたが、少し降って道にわずか積もっただけでした。2 月も雪は

降りませんでした。3 月３日は、女の子のお祭りの日です。娘が古いおひな様を

赤いひな壇にならべました。おひな様はいつまでも美しく若く、以前とまったく

変わりません。羨ましいことです。もう 3 月の終わりになりました。家の近くの桜

の木々は満開です。今週人々は、花見で忙しいことでしょう。でも、人は皆知っ

ています。花はたちまち雪のような花びらとなって、地上に散ってしまうことを。

時間は早く過ぎてゆきます。生きている者の命は、短いのです。もう 3 月の終わ

りになりました。何と、もう 1 年の４分の１が過ぎてしまいました。 

水野景 / Mizuno K 



 

 
2 

N-ro 256, pr intempo 2016 
 

２０１６年春号 

 

1

  Ĝis lasta printempo, la najbara norda domo 
de mia domo estis ludomo. La proprietulo de 

   En la 13a de novembro 2015, mi veturis al 
stacidomo Seibu Ĉiĉubu per speciala ekspreso 
dum ĉirkaŭ unu horo. Mi renkontis mian 
amikon en la stacidomo. Mi kaj mia amiko 
veturis per aŭtobuso dum 1.5 horo al Mitumine 
Ŝintoa Templo.  
   En la supro de Mitumine, ni povis vidi tri 
montojn bone. Ili estas Monto Kumatori(2017m), 
Monto Ŝiraiŭa(1921m), Monto 
Kirimogamine(1523m). Mitumine Ŝintoa 
Templo havas restoracion, hotelon, varma-
fonton. Ni antaŭe eniris la varma-fonton por 
unutago per 600 eno. Do, ĉi tiun fojon, ni iris al 
Ootaki-varmafonto en monto flanko. En banujo 
ni povis vidi riveron kaj ruĝajn foliojn de la 
monto. 
 

 2015 年 11 月 13 日、私は特急に乗って 1 時間近

くで西武秩父駅へ行きました。その駅で友達と会ま

した。私と友達は 1 時間半のバスで三峰神社に行き

ました。 
 頂上三峰で 3 つの山が良く見えました。雲取山、

白岩山、霧藻が峰です。三峰神社には、レストラン

や宿泊施設や温泉があります。私達は以前 600 円

で日帰り温泉に入りました。だから今回は、中腹の

大滝温泉に行きました。湯船から、山の紅葉や川を

見ることができました。 

Najbara Domo de la Mia 
北の隣家 

Mitumine Ŝintoa Templo 
三峯神社 

柴田健 / SiBaTa ken 
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la domo vendis ĝin al kompanio konstrua en 
lasta novembro. Tiam la kompanio 
malkonstruis la domon. Do nun estas ne domo 
sur najbara norda grundo. La kompanio planis 
konstrui du domojn. Kiam la domo estis 
detruita, mi kaj mia familianoj sentis tremon el 
najbara grundo, speciale pli granda en dua 
etaĝo de mia domo, ĉar najbara domo estis 
farita el betono. 
   Antaŭ unu semajno mi vidis nordan eksteran 
muron de mia domo, kaj tiam trovis 
malgrandan difekton sur la muro. Mi kontaktis 
la kompanion. Mi vidiigis la difekton al 
kompanionon de la kompanio, kaj postulis 
riparon. Hieraŭ la kompaniono, farbista 
kompanio kaj mi vidis la muron. Farbista 
kompanio trovis alian defekton sur okcidenta 
muro.  
 Mi kaj mia familio postulis, ke la du muroj 
estus riparitaj. Ni atendas respondon el la 
konstrua kompanio. (21a de januaro 2016) 
 
 去年まで、我が家の北隣りの家は借家でした。去

年の 11 月、その家の持ち主は建築（建売）会社へ

売却しました。12 月、建築会社は家を取壊しまし

た。いま北の隣地には 家はありません。取壊しの

時、私と家族は、隣からの振動を特に二階で感じま

した。隣家はコンクリートだったからです。 
 1 週間前、 私は、我が家の北の外壁に小さな傷

を見つけました。私は、建築会社へ連絡を取りまし

た。会社の担当者へ傷を見せて、修理を求めまし

た。昨日、その担当者と塗装した会社（の責任者）と

私で傷を見ました。塗装会社は、西側の外壁にも傷

を見つけました。私と家族は、両方の修理を求めて

います。 
 我々（家族）は、建築会社からの回答を待っていま

す。（2016 年 1 月 21 日） 

齋藤文夫 / SAITO Fumio 
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La Unua Ĉapitro: Estonteco estas terglobismo. 
   Multaj kosmonaŭtoj konscias kiel kosmanoj, 
kiuj vivas en kosmospaco. Ekzemple une el ili, 
usonano en Apollo 17a diris el la kosmoŝipo, 
“Regardante al Aŭsralio, Azio kaj tuta Eŭropo, 
mi ne povas trovi landlimon, kie ĝi komencas kaj 
finas.” Aŭ R. Schweickart en Apollo 9a diris, ke 
“Nun ni tuŝas kaj sentis la epokon de naskiĝo el 
kosmo.”  
   Ili havas la senton de senlandlimo, nome 
konscias keil terglobulo. Tio ĉi estas same 
Esperanto! Esperanto estas tergloblingvo en la 
estonteco. 
La Dua Ĉapitro: Ĉu ni estas kosmaro aŭ ne? 
   Ni vivas en la granda kosmospaco. Nia 
planedo, terglobo estas en la sunsistemo, kiu    En Takadanobaba stacidomo de Seibu linio 

estas ludita melodio, kiam trajno alvenas kaj 
foriras. La melodio estas la kanto de “Marukome 
Miso”. “Marukome Miso” estas misoo(fermentita 
sojfabopasto). Mi ĉiam estis konfuzita, kial la 
stacidomo uzas kanton pri misoo?. Tamen, iutage 
mi komprenis la kialon. La kampanio, kiu 
fabrikas “Marukome Miso,” troviĝas en 
Takadanobaba.  
 
 西武線の高田馬場駅では、電車が到着するとメロデ

ィが流れる。それは、マルコメ味噌のメロディである。

私は、いつもそのことを不思議に思っていた。しかし、

私はある日理解した。高田馬場駅には、マルコメ味噌

の会社があるからなのであると。 

Mistera Muziko en la Stacidomo, 

Takadanobaba  

高田馬場駅の不思議な音楽 
amizuno 

Postrestaĵo de Printempo 
Sakuraj floroj tute kovras la surfacon de Azuma Rivero en la urbo, 
Tokorozaŭa. Estas tre bela roza supraĵo, kaj iom malĝojiga. 
Printempo nelonge foriros. Tamen ne malĝojiĝu! Alvenos la sezono, 
kiu estas tiel bona kaj bela kiel aprilo: Mayo verda! (ike) 
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apartenas al Galaksio. Galaksia sistemo amasigas 
20 milionojn da steloj, kiuj nomas fiksitaj steloj 
kiel suno. Granda kosmospaco havas 
sennombrajn galaksiojn, kiuj nomas malgrandaj 
kosmospacoj. Kia grandega vastega kosmo!  
Cetere, ni, terglobulo vivas nur unu en 
kosmospaco, aŭ ne? Efektive vivoj pleniĝas en 
kosmospaco laŭ astrofiziko. Lastatempe 
publikiĝas la raporto de NASA, kies aŭtoroj 
malkovris alian saman terglobon 5 cent-lumjare. 
Ĝi situas tuj antaŭ la okuloj kaj nazo, ĉar Galaksio 
estas granda je 100 mil lumjaroj diamete.  
   Mi kredas, ke vivas alia homaro en kosmospaco 
escepte de terglobulo. 

Pri Malkonvena Antikva Objekto 

kaj Neindentigita Fluganta Objekto 

Por Mi Kiel Esperantisto 

徳原誠司 / TOKUHARA Seiĵi 
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●４月１６日（日）１３〜１６時、所沢エスペラ

ント会の例会が、新所沢東公民館で開かれ

ました。エスペラントの歌 をみんなで楽しん

だあと、各自のエスペラント発表をおこない

ました。（ike） 

 

●本誌編集子の「遁走」により、およそ三年

間にわたる発行中断の状況が続いてきまし

た。編集子の反省を踏まえ、会員各位の寛

大 な 情 け の お か げ で 再 発 行 に い た り ま し

た。 といっても毎 月 発 行 は 望 むべ くもな く、

本誌の右肩にありますように、とりあえずは

4半期 発行をめざ そうという魂胆 です。と言

っても、調子のいいときは頻度があがり、悪

い と き は ま た 黙 り が 続 く こ と が 予 想 さ れ ま

す。ご迷惑をおかけしますが、末永くお付き

合いのほどを。（ike） 

 

●今号は、久しぶりにというか、発行が久し
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   第一日目は、関東連盟総会と懇親会が開かれ

る。第二日目の日曜日には、「フィリピンのエスペラ

ント運動」と題して、アルベルトさんが講演する。ア

ルベルトさんは現在、大学生。高校生のときからエ

スペラントを始めて、いまはフィリピンの青年運動を

牽引している。講演では、フィリピンの風物などを話

してくれる予定。 
 同日には、平和の歌コンサートも。ソプラノ歌手の

新藤昌子さんがエスペラントで平和の歌を歌う。午

後には第5福竜丸展示館への見学も予定されてい

る。 
 大会記念品はRaportoj el Japanio 19（堀泰雄

著）。 

Novaĵoj kaj Anoncoj / ニュースとお知らせ 

次回例会のお知らせ 

 ５月の所沢例会は、５月２１日（土曜日）13：００

〜17：００、新所沢東公民館で開かれます。 

＜振替口座＞ 00140-3-512769（年会費 1000 円） 加入者名「所沢エスペラント会」（新所沢郵便局） 
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ぶりだからということになりますが、いつもの

例会参加者全員がエスペラント文を寄せてく

れ ました。だか らこ そ、会誌 の 発行 をと気 合

いが入りました。会員の皆さま、これからもよ

ろしくお願いします。（ike） 

 

● ４月 末 に、古 代 オ リエン ト博 物 館 の「世 界

の文 字の物 語」という展覧 会に行ってきま し

た。地味な展示会ですが、中身は濃いもので

した。実は、文字をつくるというのは人類には

結構たいへんな作業なんです。結果、文字の

原型となったのは 3 種類くらいしかありませ

ん。エジプトの 象 形文 字、 中国 の漢 字 、そし

てインドのブラフマー文字（梵字）。本展を見

るまでは メソポタミアで生まれた楔形文字が

アルファベットの原型になったと思っていたの

ですが、これは途中で断絶してしま い、象形

文字(hierogl ifo)が母体になったようです。い

い勉強になりました。（池内） 

第 65 回関東エスペラント大会 

2016 年 6 月 11 日〜13 日 

 面白い本です。エスペラントは他の人工語との

競争には勝ったが、世界共通語としての闘いで

英語に敗北したと、この著者は主張します。著者

は Roberto Garvia で、マドリード・カルロス 3 世大

学で社会学を教える教授です。 

 挑戦的な内容だが、エスペラントにとっては避け

て通ることのできないテーマでしょう。 

“Esperanto and Its Rivals: The Struggle 

for an International Language”/ 

“Esperanto kaj Ĝiaj Rivaloj, La Lukto 

por Internacia Lingvo” 


