
bonaj manßa¢oj. Li fosis truon en la
ßardeno kaj enterigis ßin. Ãar tiam la
tero estis tute preta, li enmetis ankaª
semojn de rafanetoj, kiujn la
kuniklo ege Ùatis.

Posttagmeze promenis tra la
ßardeno de Johano iu hundo de
najbara domo. Ãu la tero ankoraª
odoris kunikle? Certe pro tio ßi
refosis la truon, elterigis la kom-
patindan beston, kaj portis ßin en
sian hejmon. Kiam la mastro reko-
nis la faman kuniklon de Johano,
senvivan inter la dentoj de la
hundo, li tuj kredis je ties kulpo.
Li do purigis kaj kaÙe remetis la
mortintan beston en ßian ejon.

Tuj poste, la ßardenisto revenis
kun sia hundo de la apuda fruktarbe-
jo. Vidinte la truon, li kredis, ke tion
faris lia hundo. Li do rapide remetis
la teron kaj... dis¢etis brasik-semojn.

Johano ne kredis siajn okulojn,
kiam la sekvantan matenon li
ekvidis, ke lia amata kuniklo jam
“revenis” en sian kuniklejon.
Kompreneble, neniu kuraßis diri al
li la veron. Sed post kelkaj sema-
jnoj Johano e¤ pli miris
malkovrante, ke la rafanetoj fine
farißis grandaj brasikoj, kiujn
Johaneto tiom ege Ùatis!

brasiko – legomo, kun grandaj
verdetaj manßeblaj folioj

kuniklo – long-orela besto kun
movißema nazo

najbaro – iu, kiu loßas en apuda
domo

rafaneto – malgranda rozkolora
aª rußa legomo kun forta gusto

semo – greno, el kiu
kreskas nova planto

oranto ni lernis mul-
tajn aferojn pri la

vivo de stru-
t o j :
ekzemple,
ke ili neni-

am enmetas la
kapon en la teron –

tio estas simpla el-pens-
a¢o. Alia interesa fakto –

se oni forprenas ovon de
strutino, kaj post longa
tempo denove montras ßin
al Ùi – Ùi re-konas ßin! Unu
struta ovo en-tenas kvazaª
35-40 kokinajn ovojn, kaj
per unu ovo eblas tute bone
manßigi 8-10 homojn.
Strutoj vivas tre longe – ßis
70 jaroj. Ili estas tre rapidaj

birdoj – ilia rapideco
povas esti ßis 70 km

hore, kaj iuj kuraßuloj e¤
provas rajdi sur ili! Tamen,
oni prefere ne tro al-
proksim-ißu al strutoj – ili
ja povas ankaª fortege pied-
bati.

Ni pluiris por viziti aliajn
bestojn en la bieno. Estis,
kompreneble, kokoj,
porkoj, kaproj k.s., sed,
denove je mia mirego, estis
tie e¤ kamelo! Mi neniam
pensis, ke iam en mia vivo
mi vidos tiun dezertan
bestegon sur neßo en la
ukrainia kamparo!

Poste oni invitis nin en la
manßejon de la bieno por
grandegaj manßegado kaj
trinkado. Inter la pli ordi-
naraj manßa¢oj venis spe-
ciala¢oj – manßa¢oj kun stru-
ta¢o! Ïi estis ja bongusta,
sed, laª mi, ne inda je la alta
kosto (unu kilogramo da ßi
kostas ¤. 16 usonajn dolaro-
jn). Tamen, ßi estas tre sana,
kaj, malsimile al aliaj bird-
a¢oj, struta viando estas ne
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Kiam la ¤ef-redaktistino invi-
tis min viziti strut-bienon,
meze de malvarmega ukraina
vintro, mi pensis, ke Ùi Ùer-
cas. Mi ja ne povis imagi
strutojn – tiujn afrikajn birde-
gojn – sur la neßo. Tio tre sci-
vol-em-igis min!

Ni veturis ¤irkaª horon
ekster Kievon al la tre kam-
para loko, kie trovißas la
strut-bieno. Tiea laboranto
renkontis nin kaj venigis nin
al la strutejo. Kaj jen, je mia
mirego, staras antaª miaj
okuloj pluraj grandegaj bir-
doj, ¤irkaª du-metraj (plej
granda struto altas 2,44
metrojn!), sur la neßo kaj
glacio! Ni ¤iuj (kelkaj kun-
labor-antoj de ¥enja)
manßigis birdegojn per her-
boj – feli¤e, neniu el ni
perdis fingrojn dume! (la
beko de struto estas ja forta
kaj rapida!). De la bien-lab-

blanka, sed rußa.
Dum la manßo alvenis la

estro de la bieno – granda,
ridema, diketa mez-aßa
viro. Li klarigis al ni pri la
funkciado de la bieno. La
ideo kresk-igi strutojn nask-
iß-is en la kapo de la bien-
estro, Nikolao, tute ne-
atend-ite: li legis artikolon
pri strutoj en gazeto. De tie
li ankaª ek-sciis, ke ili ne tre
timas malvarmon (tamen,

kiam estas tre malvarme, ili
loßas en speciala domo).
Tiel li farißis plen-tempa
“strutisto” (antaªe li estis
dom-konstruisto). Kaj li tre
feli¤as pri tio! Nun multaj
homoj, ankaª raportistoj,
¤iutage vizitas lian bienon.
Somere venas multaj
infanoj kun la gepatroj – ja
kosto de la vizito estas tute
malgranda.

Kiam li rimarkis, ke mi
aªskultas ¤ion ¤i per
tradukado de ¥enja, Ùi klar-
igis, ke mi estas usonano. Li
Ùajne estis tre feli¤a pri tiu
fakto, kaj kriis: “Vodkon al
usonano!” Ver-Ùajne, uso-
nanoj ne ofte vizitas la

bienon. Kaj krome, manßigi
kaj trinkigi ekster-landanojn
estas ukraina nacia ludo.

Post la manßo Nikolao
invitis la grupon al saªno.
Unue iris la virinoj. Poste ni
(la viroj) eksciis, ke temas pri
vera saªno, kun salto en
glaci-akvon, kaj do ek-ne-
emis partopreni. Sed ja ¤iuj
virinoj saªnumis kaj e¤ saltis
en glaci-akvon! Pro tio mi
sentis, ke la reputacio de ¤iuj
usonaj viroj (e¤ de ¤iuj ekster-
landaj viroj) dependas de mi...
Do, mi konsentis. Post la
infero de fajro kaj glacio (iuj
nomas tion “saªno”) mi fin-
fine revenis (e¤ viva!) al la
grupo. Pro tiu kuraßa ago la
bien-estro deklaris min “vera
ukraina viro”.

bati – ek-tuÙegi per rapida
forta movo
beko – buÙo de birdoj
bieno – kampara ter-pecego
deklari – publike kaj gravece
nomi
dezerto – senakva kaj
senkreska¢a loko
fajro – ege varmega ruß-flava
a¢o
fingro – ¤iu mano havas kvin
fingrojn

glacio – malvarmega akvo,
sur kiu eblas stari
herbo – kreska¢o
infero – laª iuj kredoj, subtera
fajra loko por malbonuloj
kamelo – granda dezerta
besto kun du montetoj 
kapro – mezgranda besto kun
du el-stara¢oj sur la kapo
koko – ne flug-pova hejm-
birdo
krii – el-diregi
kuraßa – sentima
neßo – blanka a¢o, kiu falas
de la ¤ielo kaj restas sur la
tero
okulo – per ili ni vidas
ovo – ujeto, el kiu naskißas
birdidoj
porko – dika besto, kiu
manßas ¤ion
rajdi – sidi sur iu besto por
ien veturi
reputacio – kiel homoj ßen-
erale pensas pri iu
revi – pripensi tion, kion oni
deziras
salti – vole faligi sin de sur
alta loko
saªno – varmega finn-devena
¤ambreto
struto – birdego (rigardu la
fotojn)
Ùerci – diri ion por ridigi
vodko – fortega trinka¢o 
(Fotoj: E.TIM¤ENKO, NTO).

La redakcio dankas NTO-n
(Nacia Turista Organizo) kaj la
estron de la bieno pro la afa-
bla invito.

Mi revas pri Kristnasko struta...
aª: kiel mi farißis “vera ukraina viro”

Tre facila

Luc GOUVERNEUR, Francio

Iam vivis en vilaßo maljunaj
geedzoj, Johano kaj Berta. Dum
Johano Ùatis zorgi pri sia ßardeno
kaj siaj kunikloj, Berta Ùatis kuiri
legomojn, kukojn kaj... kuniklojn.
La edzo kompreneble plezure
manßis la kunikla¢on, sed tamen
Berta mem devis mortigi la
kuniklojn. Vi ja komprenis – tion
Johano ne povis fari.

Okazis ke Berta malsanißis. Li
do petis helpon de siaj najbaroj
por, unu post la alia, mortigi la las-
tajn longorelajn bestojn. Kiam
Berta, bedaªrinde, mortis, restis
nur unu kuniklo, bela, griza, amin-
da. Johano tuj nomis ßin Johaneto,

kaj ektraktis ßin kiel dom-beston.
Ãiutage li portis al ßi elektitajn
freÙajn herba¢ojn – tiom, ke la sek-
vantan printempon Johaneto jam
farißis iom diketa sed e¤ pli bela.

Tion rimarkis ankaª la hundo
de la ßardenisto, kiu du– aª tri-
foje semajne venis por helpi la
maljunan Johanon pri la ßarden-
laboro. Tiu bonkora besto tamen
havis du malbonajn emojn: meti
sian nazon iom tro proksime al la
kuniklejoj kaj fosi truojn ie ajn en
la ßardenoj. Tial ßia mastro atente
kontrolis ßin.

Post kelkaj jaroj, iun matenon,
Johano malfeli¤e trovis sian karan
Johaneton mortinta en ties ejo.
VerÙajne, pro maljuneco aª pro tro

La reveninta kuniklo

La strutoj, Ùajne, ne volis “paroli” kun raportistoj

Jes, en la ukrainia kamparo!

Struto 


