
. 

 

Ĉendancu baladojn! 1 2016-08-11 G77 

& Davida balado:  

< Rekante 15 el 29 batoj por strofo, entute 2958 paŝoj dum 32 minutoj. Verkis Martin Strid (2015, 

2016) laŭ melodio kaj rekantaĵo de #"Drako Longa", Norda Kantaro #4414. Klarigojn (*) vidu post la 

strofoj.> 

(#Melodio: 

<1,6:29> ( 

/mi mire redo dodo; dodo dore mi; mimi mire mire mimi; soso fami mi;  

(#Rekantaĵe: redo re rere mire do rere re; rere mire doTi LaSo So LaTi do o) 

)×102 )+ 

(Strofoj: 

,& Unua parto:  

'1 /David* raporti iras ; kaj fieras li. ; En 

sekretarejo diras: ; "Estimata Ci,  

(×: Bruas danco en halo, dancu en ĉen'! ; Ĝojaj 

paŝas ni en esperanto-kunven'.) 

'2 Universala Esperanto- ; Asocio kongresos. ; 

Edinburge en Skotlando* ; helpon mi 

promesos. ….. 

'3 Tiel ili min akceptos ; kiel kamaradon ; kaj 

al postenoj min elektos ; en sia movado." ….. 

'4 "Lingvo Esperanto minacas ; anglan 

avantaĝon. ; Tial nepre ni senlacaj ; kaŭzu al ĝi 

damaĝon. .....  

'5 Ĝian movadon ni penetros ; – jes, vi ricevos 

pagon – ; kaj ni havas buntan paletron ; da 

detruaj agoj." .....  

'6 Kongresan komitaton gvidis ; lokan Ĝon 

Ŭelso* ; kaj la junularan prezidis ; David 

Kelso. .....  

'7 Ŭelso postulis debaton kun ; Brita Konsilio* 

; pri meritoj de la angla ; kaj esperanto-defio. 

.....  

'8 Brito kaj franco tie portretis ; po lingvon kaj 

germano*. ; En esperanton interpretis ; la 

grafo* UNO-ano. .....  

'9 Brita debatisto* parolis ; pli kaj pli komplike 

; kvazaŭ li per tio volis ; fiaskon komunike. 

.....  

'10 Fine Ŭelso mem transprenis ; alesperantan 

tradukon. ; Al li la vortoj rapide venis, ; brilis 

jena truko. .....  

'11 Pruvi per sia truko li provis ; anglan 

eleganton, ; sed kongresanoj male trovis ; ke 

fuŝigas ĝi parolanton. .....  

'12 Li la homojn konvinki klopodis ; pri 

anglalingva valoro, ; sed ilian fidon erodis ; ĝia 

vortrigoro. .....  

,& Dua parto:  

'13 En brita espa oficejo ; Herbert* laboras ; 

sed respondi al leteroj ; neniam al li valoras. 

.....  

'14 Ron* diris: "Kia ideo, ; Esperanto 

frenezas." ; Tamen male al Kabeo* ; li landan 

estraron pezas. .....  

'15 Esperanton Haroldoj subtenas ; 

ĉefministro* kaj lordo*, ; ambaŭ en espan 

lobion* venas, ; tra malferma pordo.  

'16 "Esperanton parlamentanoj ; apogas jam 

plej multe" ; Ian* mesaĝis* iom rikana ; sed 

tio estis stulte. .....  

'17 Parlamente membre ŝvelas ; Esperanto-

Lobby. ; Nomon ĝian Ron forŝtelas, ; tion 

Herbert aprobis. .... 

'18 La nomon li por si registris ; per asocia 

mono. ; Tion Herbert administris ; sen bezona 

ordono. .....  

'19 Ron en sekretarejo salutas ; "Kion de Ci mi 

aŭdas? ; Cia ĉefo pri risko ne mutas: ; Oni 

esperanton laŭdas." .....  

'20 "Esperanto jam tro kreskas ; diras ĉefo mia, 

; kaj ni havas taskon groteskan, ; Harold estas 

fia. .....  
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'21 Trafos la imperion tristo ; pro lia rego, ni 

certas." ; "Ĉu ke li estas komunisto ; ĉefo Cia* 

avertas?" .....  

'22 "Diras ĉefo Cia tion ; ke ĉefministro 

Haroldo ; sekvi rifuzas la linion ; de usona 

soldo. ….. 

'23 Malobean regon haroldan ; gazetaro buĉos 

; per propaganda kampanjo skolda ; alie 

fariĝos puĉo." …..  

'24 Cia kredigis al Petro Ĝusta* ; ke devos li 

komploti. ; Lia lojalo, iom rusta ; ne plu 

patriotis. ….. 

'25 Leteron de Harold lorda ; publikigas 

gazeto* ; kiom da parlamentanoj akordas ; en 

esperanto-reto. .....  

'26 Ron kunvokis la espan skipon ; kaj ŝaltis 

magnetofonon:* ; "Harold, gratulon!" diras 

tipo, ; "Via letero bonas!" .....  

'27 Sed neniam Harold skribis ; tiun leteron 

publikan. ; Iu do kontraŭ li intrigis ; nombron 

komunika...... 

'28 Ĉar tute novis tiu nombro; ili eĉ ne sciis 

mem. ; Kaj kaŝite restas en ombro ; kiu verkis 

teme. .....  

'29 Ambaŭ Haroldoj demisiis ; por eviti 

tumulton. ; Tio tragike travestiis ; demokratian 

rezulton. .....  

,& Tria parto:  

'30 Braŭnli* testamenton faris: ; "Mian domon 

duonan ; al brita esperantistaro ; heredaĵe mi 

donas." ….. 

'31 Sekretario Vilĉjo* legi ; la testamenton 

petas ; sed kasisto Nora* neis ; dirante "Ĝi 

sekretas." ….. 

'32 Sekretario Vilĉjo akuzas ; "Vi trompas pri 

testamento!" ; Nora respondis: "Ni rifuzas ; 

montri la dokumenton!" ….. 

'33 Sekretario Vilĉjo verda ; diris en aĝo 

maljuna ; "Mi konstatis ke monon perdas ; ni 

pro Nora bruna. .....  

'34 Tiu heredaĵo neniam ; la asocion venas ; 

kaj sekreta agento jam ; la monon de ni 

forprenas." ….. 

'35 Anglaj sekretaj agentoj ŝtelas ; posedojn de 

l' movado ; kaj iliajn trukojn rivelas ; tiu ĉi 

balado. .....  

,& Kvara parto:  

'36 Asocion prezidas Edmundo*. ; Mi ses* lin 

bone konas. ; Venos tempo por malabundon ; 

kredigi en Londono. .....  

'37 David* sekretarejon venas, ; kaj ordonojn 

ricevas. ; "Bone, Mi ses, mi komprenas ; kion 

fari ni devas." .....  

'38 "Esperanton vi subfosu ; en granda kaŝo. ; 

Komencu per estigi ĥaoson ; en organiza 

maŝo. .....  

'39 Ho, miseto, nun aŭskultu: ; Vi kaj la 

prezidanto ; nian revizoron konsultu ; pri l' 

domo de Esperanto. .....  

'40 Vi kaj prezidanto Edmundo ; kun intenco 

nuba: ; seniĝu je la domo kaj grundo ; ke 

manku hejmo kluba. .....  

'41 Domon vendi li proponu, ; kvazaŭ tro ĝi 

kostas, ; kaj la vendenspezon donu ; por 

senutilo poste. .....  

'42 Esperantasocion supoze ; devus vi 

malfondi ; kaj akuzojn serioze ; neniam 

respondi." .....  

'43 Ĝojs*, la kasistino nova, ; kontojn refaris. ; 

Ekde tiam neniu trovas ; kiom ni jam ŝparis. 

.....  

'44 "La kasistajn jarraportojn ; ni ne plu povas 

legi ; ĉar plenas je sensencaj vortoj* ; anstataŭ 

klaron regi. .....  

'45 Sumon de nia kapitalo ; ĝi nenie informas ; 

kaj tabeloj paĝojn vualas, ; papera stako 

enormas. .....  

'46 Ĉu malaperis kapitalo? ; Kion pri nia 

domo? Kiel eblas valorfalo? ; Kredas neniu 

homo! .....  

'47 Ĉu ĉi tiu revizoro* ; diras al ni honeste? ; 

Ĉu li pravas pri valoro ; aŭ trompas nin 

investe? .....  

'48 "Domon vendu!" diras estraro, ; "ĉar tro 

multe kostos, ; kaj post tiu saĝa faro ; ni malpli 

impostos." .....  

'49 Oni la domon tuj forvendis ; post la seniĝa 

decido* ; kvankam anstataŭan endis ; havi jam 

en vido. .....  

'50 Dungos direktoron estraro* ; por organiza 

disvolvo ; kiu la perdon dum lastaj jaroj ; per 

esploro solvos. .....  
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'51 Tamen ili ne pretis varbi ; kiam iu 

demandis* ; kaj motivo nigre karbis ; dum ili 

plu marĉandis. .....  

'52 "Translokiĝu," Derek* proponas, ; "mian 

kolegion ; Ŭeĝŭudon en Barlastono. ; Por ni 

bonos tio." ….. 

'53 "Derek sidas ĉe ambaŭ flankoj ; de la 

negoca tablo," ; diris juĝisto, " – lojalo-mankoj 

; kaŭzos malagrablon." .....  

'54 Ili subite postulis: "Najbaru ; al Barlastono 

l' dungoto."* ; Tamen poste postenon preparis 

; al fore loĝanta skoto. .....  

'55 Ili Davidon Kelson dungis ; per la doma 

enspezo. ; Li la novan kontrakton jungis ; per 

troa jura pezo: .....  

'56 David ne laboris pri faktoj ; nek pri 

disvolvaj ŝtupoj. ; Pri Ŭeĝŭuda domkontrakto ; 

li sin okupis. .....  

'57 Fine la domkontrakto estis ; preskaŭ 

naŭdekpaĝa ; kvankam la juristo protestis; ; 

"Tiom ne estas saĝa!" .....  

,& Kvina parto:  

'58 Por anglespoj Viljam* olda ; redaktas 

informilon. ; Ambaŭlingve skribas heroldo ; 

ankaŭ por krokodiloj. .....  

'59 Ek de kiam Paŭlo* transprenis ; ĝin, ĝi ne 

plu informas ; pri esperanto nek angle venis ; – 

propagando dormas. .....  

'60 Por edukado lingva faris ; bonan laboron 

ulo* ; sed daŭrigon David baris. ; El ĉio fariĝis 

nulo. .....  

'61 Kelkaj esperanton anas ; eĉ en la estraroj, ; 

bele babile ĉarlatanas ; sed fakte nenion faras, 

.....  

'62 krom se iu vere volas ; por Esperanto agi. ; 

Ili kontraŭ tiu parolas ; kaj povas minace sagi. 

.....  

'63 "Monon uzu por kurso!" proponas ; 

Husajn'* al jarkunsido ; de l' esperanto-klubo 

londona ; kiun David* prezidas. .....  

'64 Proponon trakti ne volis dornulo ; kaj pri 

bagateloj ; okupis tempon manipule ; je 

malŝpara celo. .....  

,& Sesa parto:  

'65 Esploris Iano senmembriĝon ; malkaŝo jam 

survojas. ; Ŭelso defende sian prestiĝon ; diris: 

"Vi paranojas!" .....  

'66 Tutan tempon dum ses monatoj ; Ian 

esploris ; pri la kontoj kaj monrilatoj, ; por 

vereco fervoris. .....  

'67 Dum la lastaj ses jaroj ; de la jarmilo dua ; 

la kasistaj financdeklaroj ; estis malkongruaj. 

.....  

'68 Laŭ la nova kontosistemo ; donacoj estas 

perdo ; kaj la kasisto kun trompa emo ; 

raportis financan merdon. .....  

'69 Dum la estraro plendis ; ke mone minuso 

regas, ; el la kontoj evidentis: ; La kapitalo 

kreskegas! .....  

'70 Kion Ian eksuspektis ; precize diagramis ; 

kion ni eĉ ne konjektis: ; Nin perfido jamis! 

.....  

'71 Dek du esplorraportojn ; Ian konscience ; 

al Ĝon kun klarigaj vortoj ; liveris konfidence. 

.....  

'72 Ĉar Ĝon prezidanto estis ; de la asocio ; kaj 

por li la tasko restis ; gvidi ĝin tra tio. .....  

'73 Ian realon pruvis grafike: ; Falsas deficito. 

; Sed kripligis nin jena piko: ; Domo jam 

vendita. .....  

'74 Tuj al Ian minacoj venis ; de estraranoj. ; 

Ili lin en kunsido ĝenis ; per mokoj kaj rikanoj. 

.....  

'75 Plendis kasisto pri la konduto ; de Ian post 

raportoj, ; David* bojis kiel bruto ; per 

maldecaj vortoj. .....  

'76 Trans la tablo David blekis: ; "Ian, vi 

fekulo!" ; sed ke ili mensoge pekis ; kvazaŭ 

fariĝis nulo. .....  

'77 "Ĝon, vi estas perfidanto," ; Ŭelson Ian 

akuzas ; "ĉar malaperis mona kvanto ; 

kvankam neniu uzis." .....  

'78 Espoj vendrede jarkunvenis* ; atakoj al Ian 

mavas* ; sed la membroj fine komprenis ; ke li 

ja pravas. .....  

'79 Post la kunveno homoj miris: ; "Ĉu nun 

Ĝon Ŭelso ; demisios ĉar konspiris ; aŭ ĉu 

David Kelso?" .....  
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'80 Kelkaj el ili saĝe konkludas: ; "Nun Ĝon 

flanken paŝos ; pro falsaro honte nuda ; aŭ sin 

Kelso kaŝos." .....  

'81 David Kelso malaperis ; en la sekva 

lundo*. ; Li movade malsinceris ; mankis 

honesta fundo. .....  

,& Sepa parto:  

'82 Ĉu vi konas markon sekretan ; de Londona 

polico? ; Por provoki estas preta ; aktivulan 

vicon. .....  

'83 Marko en agogrupo loka ; mem la gvidon 

prenis ; kaj parolis krimprovoka ; ĝis policanoj 

venis. .....  

'84 Planis verda grupo proteston ; kontraŭ 

karbenergio. ; En lerneja ĉambro modesta ; 

diskutis la strategion. .....  

'85 Marko proponis: "Tuj ni rompu ; 

energiejan barilon!" ; sed ne sukcesis ilin 

trompi ; per perfida konsilo. .....  

'86 Ili intencis pace protesti ; kontraŭ 

karbenergio. ; Venis polico por aresti ; antaŭ la 

demonstracio. .....  

'87 Ĉiujn oni enkarcerigis ; krom la elokventan 

; kiu provis al krimo instigi ; ĉar estis li 

agento. ….. 

'88 Ilin en jura proceso akuzis ; oni je saboto ; 

sed koramikinon konfuzis ; de Marko identa 

foto. .....  

'89 "Trovis lian mi pasporton ; sub alia nomo. ; 

Advokato, aŭskultu vorton: ; Esploru tiun 

homon!" .....  

'90 Skandalon advokato malkaŝis ; kaj en 

juĝejo diris ; akuzisto retropaŝis ; ĉiuj homoj 

miris. .....  

'91 La trukon televido rivelis ; kaj publikigis* ; 

kiel agentoj detrui celis, ; kontraŭ popolo 

intrigis. .....  

'92 Ankaŭ tiuj estis verduloj ; kvankam 

ekologiaj ; kiuj civitanajn postulojn ; 

demonstracias. ….. 

'93 Marko kontraŭ kultura juno ; domon 

detruis*, ; sed lin oni neniam punos ; ĉar 

polico influis. .....  

'94 Krimis li por registaroj, ; eĉ en aliaj landoj, 

; sed pri incendiaj faroj ; neniam juĝisto 

demandos. .....  

'95 Same kiel agentoj aliaj ; li eĉ amrilatis ; al 

viktiminoj siaj ; dum li movadon gvatis. .....  

'96 Marko Kennedy pentis vorte ; ke li tro 

perfidis. ; Davidon Kelson, kvazaŭ mortan, ; 

plu ni neniam vidis. .....  

'97 En demokratia lando ; rajtu la popolo ; 

siajn celojn propagandi ; malgraŭ rega volo. 

….. 

'98 Se sekreta servo ŝtata ; popolmovadon 

sabotas ; tiam tiuj aŭtokratoj ; morale jam 

bankrotas. …..  

'99 Perfiduloj sin preparas ; por detrua tasko ; 

cele kaj sisteme faras ; ke esperanto fiasku. 

….. 

'100 Ni naivaj esperantistoj ; eĉ ne povas imagi 

; ke konataj homoj insiste ; trompe kapablas 

agi. .....  

'101 Se decido nova efikas ; kiu ne havas 

sencon ; jenan faras anglamerika ; mondon 

rega potenco. …..  

'102 Atentu pri sekreta servo ; en via organizo 

; kaj vi havu fortajn nervojn ; en penetra krizo. 

….. ) 
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<& Klarigoj (*) al Davida balado: 

'1 David Kelso, estrarano de Esperanto-Asocio 

de Britujo (EAB) pri edukado 2002-2010. 

'2 En jaro 1971 Universala Kongreso de 

Esperanto estis en Londono kaj Internacia 

Junulara Kongreso en Edinburgo. 

'6 John Wells, dufoja prezidanto de EAB. 

'7 British Council. 

'8 Reprezentantoj de British Council, Alliance 

française kaj Goethe Institut. ; Le Compte de 

la Gatinari, profesia interpretisto en Unuiĝintaj 

Nacioj. 

'9 McMillan. 

'13 Herbert Platt, kompania sekretario de Brita 

Esperanto-Asocio (BEA, poste EAB) en la 

1970-aj jaroj. 

'14 Ron Coverson, estrarano de BEA. ; 

Kazimierz Bein, pionira verkisto en esperanto.  

'15 Harold Wilson, ĉefministro de Britujo 

1964-1970 kaj 1974-1976 ; Harold Davies, 

parlamentano en brita Malsupra Ĉambro 1945-

1970, ek de tiam en Supra Ĉambro, nobeligita 

als Lord Davies of Leenk. ; Esperanto Lobby, 

premgrupo en brita parlamento al kiu post 

naciaj elektoj anis pli multaj parlamentanoj ol 

al iu ajn el la partioj.  

'16 Ian Fantom, informa oficisto de EAB en 

2003 kaj estrarano pri esplorado 2005-2006. ; 

Gazetara bulteno.  

'21 Centra Inteligentuma Agentejo, usona 

spionorganizo.  

'24 Peter Wright, eksa ĉefo de sekreta serva 

oficejo MI5, rakontis en intervjuo kiel kaj kial 

li, preparante puĉon, elpostenigis la 

ĉefministron.  

'25 La leteron publikigis la gazeto The 

Guardian.  

'26 En la kunveno partoprenis grupo da 

anglespoj. La magnetofono aŭdigis 

surbendigitan parolon telefonan.  

'30 John Brownlee, sekretario de EAB. 

'31 Will Green, alias Vilĉjo Verda (1912-

2003) sekretario de EAB. ; Nora Brown, 

kasisto de EAB. 

'36 Edmund Grimley Evans, prezidanto de 

EAB. ; MI6, brita Militista Inteligentumo, 

poste nomata SIS, Sekreta Inteligentuma 

Servo.  

'37 David Bissett, vico-prezidanto de EAB. 

'43 Joyce Bunting, kasisto de EAB. 

'47 S-ro Brookes. 

'50 Dunganonco. 

'52 Derek Tatton, estrarano de EAB 1999-

2008 ; Wedgwood Memorial College en 

Barlaston, kies direktoro estis Derek Tatton. 

'54 Oni postulis maksimuman distancon de 40 

mejloj = 65 km. 

'58 William Auld. 

'59 Paul Gubbins. 

'60 Graham Leon Smith.  

'63 Al jarkunveno Hussain Al Amily proponis 

ke Londona klubo de Esperanto uzu 86 mil 

pundojn por kurso. ; David Thornell, 

prezidanto de Londona espa klubo.  

'75 Kelso. 

'91 La skandalon pri agento Mark Kennedy 

raportis la 14-an de novembro 2011 brita 

televida kanalo Channel 4. 

'93 Marko Kennedy ebligis polican sturmon de 

Domo de Junularo en Kopenhago la 1-an de 

marto 2007. Kelkajn tagojn poste oni 

malkonstruis tiun pli ol centjaran kulturdomon.  

> 

 


