
V o i l e ' tieinredatoro
Cu KONVINKA?

Klo estas «bona libro»? Cu libm, kiun oni
eklegas kaj poste ne emas demeti antail ellegado,estas necese «bona libro»? Se tiel ei, tiam Kan-
vinka kamufiajo de Trevor Steele estas bona li-bro. Mi gin legis is la 4a matene, kaj mi demetisgin nur ear miaj okuloj ne plu volis obei al mialegemo. Kio min aleenis al tiu el libro?Cu la stilo? Gi estas la kutima stilo de Trevor
Steele: bela flua prozo; klara, malgrail multaj<<lakultativaj akuzativoj», kiujefikas sur min kvazail pistolpal-oj dum serenado. Ekzemple enla frazo: «Dume mi vizitis Mo-
nika en Drezdeno» (1).84a). Mine povas kompreni kial estusmalbele aldoni n-finajson allal «mi», ail al «Monika». Je
la unua legado mi komprenis:«Dume min vizitis Monika en
Drezdeno», eble ear la majuskl-igita propra nomo trudis sin at
mi kiel evidenta subjekto. Laposta frazo regustigis mianmislegon. Probablas, ke mianlingvan konscion influas miapatrina lingv° — aglutina kidEsperanto — en kiu la loko en
la frazo ne povas karakterizi objektan komple-menton. Nu, eiumaniere, ea se temus pri la plej« artisma lingvo sen «lakultativaj akuzativoj»,gi ne povus min tiel peli al plulegado, kid tiuCl Konvinka kamuflajo. Estas io alia en tiu ei
libro; io kion mi ne trovis en la alia) libroj deTrevor Steele. Kio do? Mi estas sereanta. Cu
mirindaj aventurof harhirtigaj? Tute male: temaspri relative trankvila vivo de intelektulo kun
travivajoj interesaj, sed ne eksterordinaraj. timoj,disrevigoj, tentoj, revoj Cu stimuloj al batalo,al verkado, al sago? Ankati ne; la libro ne havastiajn pretend*. Eble mia alkroeigo fontas el io

ph i prolunda, malpli facile klarigebta. Temasja pri beletra membiografio kun parfumo de sin-
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cero. La leganto rapide ekkredas, ke la travivajojrakontitaj vere okazis, kaj ke Hi okazis tiel kid laverkisto ilin raportas. Tiel en la mondo, kid l en la
konscio. Tio i kreas suspenson aefe pro la psiko-logia flanko de la eventoj priskribitaj, kiu drastediferencas de la subjektiva flank° de la samajeventoj en la konscio de la leganto. Ni eiuj havasen ma memoro unuajn renkontigojn kun amoro,religio, perform, kruelo, malsano, malpermeso,maljusto, timo, sukceso kaj allajpsikaj, sociaj all fizikaj realajoj,sed plej ofte ni kapablas rakontinur la historiajn part* de tiujrenkontigoj: kie? kiam? kun kiu?

dum kiom da tempo? Revivigi lasubjektivajn part* de tiuj unuajrenkontigoj estas malfacile propsikologiaj kaj lingvistikaj limigoj.Fakte, la subjektivaj spertoj estasunikaj: mi konas senpere nur laproprajn emociojn, pasiojn kajstresojn. Tamen la fontoj de miajsubjektivaj spertoj plejparte kugasen la konscioj de aliaj homoj, senkies ekzisto, mi spertus nenion.Mi ne povas ne interesigi pri lasubjektiva vivo de allaj homoj porkonstitui min mem homa person(); mi devaskomuniki kun ill. — Panic), eu ci min amas?Paejo, euci koleras kontran mi? Sergento, euankau vi timas? — Neje min interesas la subjek-tivaj aventuroj de tiuj, kiuj travivis risk* kajhazard* similajn at la miaj. Kaj trovigas, ke lavivohistorio de Trevor Steele estas let paraleta alla mia. Sed kla diferenco 'de la subjektiva flank°de la similaj riskoj kaj hazardoj! Jen do la motorode mia pasia allcroeigo al ha 'throe
Paroli pri niaj senvualigitaj sentoj estus mal-diskrete, se ni ne estus ambail verkisto), kiuj, enniaj verkoj, jam efektivigis tiujn publikajn sen-vuallgoint Trevor Steele multe phi pudore, ol mi.Tamen, amball ni komencis nian socian vivon
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per bapto katolika en ne tro katolikemaj meclioj.La juna Trevor ricevis vere katolikan edukadonde sia patrino. Tiu edukado lin kondukis en« seminarion kaj unuelan Ilan fratinon enmonakinejon. Felice (eu &Wee?) ii nekatolika pastro; liaj kazuoj elsavis lin. Strange,
la kazuoj, kiuj perdigis al ii la fidon, ne bazigissur teologiaj kialoj, sed sur sociaj spertoj: ha)kondutoj de kelkaj sacerdotoj, politikaj erarojde la romkatolika eklezio, maleasteco de kelkajrenkontitaj virinoj, krudajoj kaj kruelo) de ha)«kristanaj» samlandanoj. Tie! Ii farigis inte-lekte pastro, sed sente agnostikulo. Danke atliaj bonaj konoj de la angina lingrvo kai literaturo,de la latina kaj germana lingvoj,trovis al si laboron de instruisto.
Komencigis tiam vivo de juna viro,en kiu renkontigi kun knabinoj nephi estis malpermesate. Li dezirissed ii metis tro alten la ba-
ron transsaltendan. Okazis, ke
volis konatigi kun belega knabino,kiun ii rimarkis en buso. Dum tag-oj ii reins ee la bushaltejon, kie laknabino kutime enbusigis. Fin finegi estis tie la buson atendanta. Li iris
al gi pot alparoll gin, sed iu junulodevancis lin kaj diris ion al laTiu ei «sin turnis al Ii kaj elkraeis pervoeo simila al knaraeanta earniro: Torfikigu!»'Andante don ei, la juna Trevor haltas perdintela emon. ja, aona katoliko ne povas rilati al tiafibugulino». Allan fojon Ii akompanis virinon,post kundancado en Cloudland-amuzejo, isgia hejmo. Tie, gi invitis !in «kuntrinki tason
da kafo». 16-jara mi jam delonge sciis kion nosignitas. Li povis rifuzi, sed hi akceptis.«Mi sidis en Sia salon°, atendante kafon, sed

revenis el sia dormoaambro en noktovestoj.
Si ekparolis pri sia muskol§vela apiko, kiubedailrinde trovigis le en Sidnejo. Si sciis, ke
mi estas studento de pedagogio kaj diris, ke

I Trevor Steele: Konvinka katm(fiajo, FEL, Antverpeno,2014. p. 45.
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jam instruas en gimnazio, kio metis §in sur iom
ph i altan nivelon. Si plendis pri soleco, kiam la
amiko foriras, kaj bedatirinde tio okazis ofte. Mi
esprimis mian bedatiron pri tio kaj demandis,

§i ne plu havas kafopulvoron. Do i sentis sin
devigita fakte in prepari la trinkaion.

Mi ektrinkis la varman likvajon, kaj Gwen
eksidis sur la saman sofon kiel mi kaj glitigis
sin en mian direkton kaj flustris pri kelkaj el
slaj lamaj amorpartneroj, kiuj §ajne estis /Cluj
'bone ekipital. Mi rigardis mian horlogon kaj
atentigis, ke mi devas foriri tre batdatI. Fintrink-
inte, mi ekstaris — fakte mi nepre devis tuj in.
Do Gwen iris at sia pordo kaj staris tiel, ke mi

ne povu preterpasi sen iel tui§lajn
bete elstarajn mamojn. Tiun mal-
facilan preterpason mi tamen suk-
cesis piedpinte fad, kaj mi dankis
ccin pro la kafo kaj diris, ke eble ni
ree renkontigos ae Cloudland. La
horlogo informis min, ke aiuj tramoj
jam enlitigis, do mi alterne kuris kaj
rapide mar§is la kvin-ses kilometrojn
gis mia pension°.

Mi neniam plu vidis Gwen ee
Cloudland. Eble i aeestis, kaj jugisbone evitadi min.»2

Mi citis iom longe, por ke vi povugui la stilon de Trevor Steele, sed ne nur tial. Lidiris: « fakte mi nepre devis tuj iri ». Kvar linioinposte Ii diras, Ice post la humiligo de la virino,iris hejmen. Cu ne la puno de maleasta virinoestis la vera celo? Sed ni ne faru «sovagan»psikanalizon! La rilatoj kun virinoj - almenallla priskribitaj —de Trevor Steele malofte estas
kontentigaj. Li postulas troon. Kvankam seksealtirata, hi ne supozas reciprokecon de la seksadeziro, kvazati deca virino ne havus seksan
guon. La pastro en Ii ne volas akcepti — ail nevolis akcepti dum la priskribita periodo keseksa kunigo de ino kun viro 'Clam donas na-ture programitan kuon, kiun homa paro povassublimigi en amoron, kaj, se la cirkonstancoj

2 S. si. p. 48.
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estas favoraj, ee en Amon (kun majuskla A).Li kredis, ke ii enamigis per korespondado engermanan virinon. Sect la realo ne lasas sin ren-versi: klam ii alportas sian fidelan eastecon al
Monika, al kiu ii pro_tmesis geedzigon, la junulino«volis tuj amori».3Si igis punenda tutsame kidGwen. Do, fiaskis la amo perkoresponda. Liinformas la knabinon («estos ph bone ankatipor k e  ii ne plu volas edzinigi gin. SedMonika persistas) gi volas lin revidien Dresden°. «Si Adonis, Ice i ne
protestus se [Id irus al prostituit-inoj en Munster por lerni amori.»Li konsentas pri la renkontigo, sedvergajne ne pri putinoj munsteraj.
La nova renkontigo okazos — prola malrieeco en la tiama Germa-
na Demokratia Respubliko tremaltaiige al la interesoj de Mo-nika:

persvadis min veni lofti êe §i
kaj la patrino en Richard-ClauB-
StraBe 44 (§ia patro mortis kelkajn
jarojn antatie). La du virinoj logis
en eta apartamento. Frau Krautmann dorm's en
la mezo de la lito, Monika unuflanke, kaj mi ali-
flanke. Tio ne kontentigis la erotikajn impulsojn
de Monika, sed mi semis min ph i protektatth4

Tie! bone «protektata», ke Monika elirisla vivo de nia alltoro. Envenis aliaj, diversna-ciaj nordulinoj, laii hazardoj de ha) vojagoj. Sed
Trevor Steele ne edzigis antan ol lia pia patrino«riepre volls», ke ii don lam, ear li jar havis laagon fart don. Tiam, ear la patrino ja pravis,
trovis koleginon germandevenan, in edzinigis,kaj foriris kun gi en Brazilon por zorgi pri orfajinfanoj en la fama Esperanto-komunumo Bona
Espero. Li estis tiam 36-jara. Edith, s-ino Steele,ettenis Ia teston de altruismado en Bona Espero;gi lavadis plankojn kaj telerojn sen plendoj. Finede 1977 ia para vivo povas rekomencigi hejme

3 se sl. p. 78.4 se sl. p. 84.
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5

en Brisbano. Edith retrovas sian postenon deinstruisto en mezlernejo; Trevor ekinstruasen la Universitato de Kvinslando. La 21an de
mart° 1979 Edith naskas filon por Trevor. Tre-vor adoras slan fileton, Lied okupigas pri tiu el,
se.dliaj projektoj, iniciatoj kaj okupoj malhelpasoferi tempon kaj monon al la edzino. En 1989Edith metas finon al la kunvivado kaj sukces-as akapari preskail elujn komunajn havajojnde la paro. La postan jaron Trevor,denove fratilo, forflugas Sovet-un lot La subkonscia sereado de vera

parulino rekomencigist Pluraj ekes-peroj, pluraj disrevigoj. Menciindaestas Ania, polino tire juna kaj trebela, ankail tre kuraga, kiu sekvisTrevoron gis ha australia posteno enArnhem-Lando, is Bona Espero, sedpor travivi aventurojn, ne por edzigilin. La parulinserea suspenso datiras,kun multaj amuzaj alt pripensindajanekdotoj gis 2001, kiam Trevor,denove en &hop, dike kunlabor-is kun Katja en la centra oficejo deUEA. Ili geedzigis en Slovakio, kies tiama ci-vitano Katja estis. «Katja kuragis forlasi sianpropran kontinenton kaj fad hejmon por nidu en Australlo.»5 «Ni estas kune dum nur
dek-du jaroj, sed tiu ei estas la amrilato, kiunmi vivolonge sereadis.»6Nu, jelo bonas kio bonefinigas!Kvankam la parulinsereado estas la «rugalinio» de la libro,gki ne estas ties el eeltemo. Tiuei estas la formig° de la « kamullajo», la person-eco de Trevor Steele per vojaigoj kaj restadoje Lalibro bedaarinde ne havas enhavtabelon, sed la
titoloj de la mallongaj eapitroj estas tre ofte lok-nomoj: vojagoceloj all restadejoj. Dum la unua
restado en Europo, en 1970, nia lingvo trafisTrevoron en Anglia La jam sperta lingvistoentuziasmi 'gas por la lingvo. Lia unua leg*estis La infana raso de William Auld.

5 s. st. pe 270,
6 s.sl. pi 266.
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olCasj kia plezuro deeifri la unuavide nekom-
preneblajn vortojn! Vortaro plus afiksaro sufiels.Kia geniulo estis tiu Zamenhof!W

La restadoj de Trevor Steele en Atistralio kajaliaj landoj neniam estis nur turismaj. En eiujlandoj, meze de eiuj etnoj, Ii devigis sin vivi,
kaj labori same kid la aliaj civitanoje Li elturnigistie!, ke ii trovu laboron. Plejofte ii povis modeste
enspezi danke al la tri lingvoj klujn ii plej bonekonis: la angla, la germana kaj Esperanto. Cie,ii vivtenis sin per sia labor°.
Kaj ii ekverkis en Esperanto.La juna lingvo ja ankorailbezonas autorojn. La restad-oj inspiris al ii BED* Min
emociigis retrovi tem* deKajstarostrealte... en la pris-kribo de ha unua restado en
Bona Espero, kie ii renkont-
is horn*, kiuj flegadis peralikolorigo de la homa abr.°.Mi ne ridaeas skeptike, earpreskall samtempe mi estislernanta pri la perceptado de
la homa ailro kaj ties ei koloroj
en rilato kun korpaj misfunkcioj, en kunvenoj dela rozkrucana ordeno. Miaj ventrodoloroj estissukcese flegitaj per intervenoj en mian adron.La «frato», kin min flegis, min avertis, ke mi ne
estas resanigita, kaj la doloroj revenos post iomda tempo, post kelkaj monatoj, post maksimumeunu jam, se mi ne gangos vivostilon. Li liegismin plurfoje; poste mi reale sangis vivostilon.Ankau mi studadis hipnozon kaj telepation.Trevor Steele iris volontule Ikon en Bona Es-
pero tri fojojn, kaj mem okupigis pri alternativajkuracmetodoj en Australio. Estas tre interese
malkovri liajn sukcesojn individuajn, kaj liajnmalsukcesojn komercajn. Tiel, ha rakonto phla brazilaj spertoj min tate konvinkis. Ankail
en liar) sovetiaj kaj mez-eilropaj spertoj mi trovis

7 se st. p, 115.
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speguligojn de la miaj. Li bone meritis OSIEK-
premion pro Faiantaj murof kaj aliaj rakontoj,kiu raportas pri tiuj ha) vojagoj kaj restadoj. Niphi bone komprenas liajn Australia Felix kajFlugi kun kakatuo_frojn leginte la eapitron priha laborado en A rhem-lando. En la eapitro:Geedza vivo en Brisbano, tute ne atendite, vi
trovos inform* pri la pie) Etna roman° de
Trevor Steele: Sednurfragmento. Sed la spertojrakontitaj estus interesaj ankail en si mem, ee se

ne temus pH kompreno kaj in-terpretado de liaj wrkaloOes,tiu jei autobiografio estas kon-
vinka, ear ni malkovras en giunuelan veran personon. Per-son° ja estas masko fabrikita
Cl agoj; iusence «kamullajo»de io konstanta malantau la
agoj. La «kamullajo», la arode la agoj, estas konvinka,se tiu aro havas «internan
legon», tio estas se Oiuj agojkunordigas kid agoj de unusama dinamika persona Tre-vor Steele kredas pri la substanc-eco de tiu interna lego: tiu ei estas ha animaEsence, metafizike, it restas kristano; do ha va-

lorsistemo restas kristana. Lia « kamullajo», laaro de liaj vivospertoj, emas nin konvinki prila tutkategoria supereco de la morale fontinta
el la kristanismo. Tio i lin logike kondukas alsennuanca malestimo de la moral° hinduisma
en la Oapitro: Ref* survoje.

Resume: la kamullajo estas konvinka. La ti-tolo ne mensogis. Sed se «holm estas do, kionfaras», ne temas pri «kamullajo» de iu esenco,sed pri la vivo de anglalingva australlano, kieskarakteron ege influis — kaj igis tre interesa —
lrlandodevena katolikismo kaj Esperanto.

Eugene de Zilah


