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Meditoj 5 

verkita de Sakurai Nobuo 

 

73. Kiom ajn la mono regus la mondon, oni nek povus aĉeti la amon, 

nek akiri la feliĉon per la mono. 

 

74. Oni respektas tiun, kiu kondutas kun respektinda sinteno, ol la 

vere respektindan homon. 

 

75. La babilemo de la francoj devenas de tio, ke la prononcaro de la 

franca lingvo estas tre agrabla al la oreloj. 

 

76. Mi ne havas religian kredon, sed mi akceptas la ekziston de la 

providenco: la fundamenta principo estranta la naturon, kaj mi asertas, 

ke la rimarkiĝo de la ekzisto de la providenco kreas la koron en la homa 

cerbo, kaj plue la kredo formiĝas ĉe la akcepto de la ekzisto de la 

providenco. 

 

77. La kruela trakto aŭ la perforto al la infaneto pereigas la homan 

econ de la infaneto, kio estas tute neakceptebla kaj la plej terura krimo 

tra la mondo. 

 

78. Por la paciento, reakiri sian sanon estas la plej grava afero, sed 

por la aliaj homoj tio estas indiferenta afero. Sur kiu flanko staras la 

kuracisto decidas la destinon de la paciento. 

 

79. Ami la aliajn vi faru laŭ via volo, sed ne atendu esti amata de la 

aliaj. 
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80. Nuntempe la iloj por la ĉasistoj nome la mortigiloj estas jam 

abunde provizitaj kaj ne necesaj plue, nun necesaj estas la ilioj por la 

terkulturistoj, kiuj produktas kaj rikoltas. 

 

81. La instinkto rezistas foje kontraŭ la racio. Al kiu la koro tiam 

apartenu, kio estas ofte la grava temo de la literaturo kaj de la dramo? 

 

82. Por teni sanon gravas sekvi la bezonon de la korpo ol de la menso. 

 

83. Por komuniki unu al la alia la plej egala metodo estas palori en la 

alies lingvo unu al la alia, t.e, se franco volas komuniki al germano, la 

franco uzas germanan lingvon kaj la germano la francan. Alternativo de 

la egala komunikado estas uzi la neŭtralan lingvon kiel Esperanton. 

 

84. Por realigi eĉ iom ajn pli bonan estonton, ni plenumadu nian plej 

eblon. 

 

85. La grandioza elfarado plenumiĝas post longedaŭra doloro kaj 

konflikto kun profunda plezuro kaj kontento. 

 

86. Efektive valoraj produktaĵoj estu donacitaj al ĉiu egale kaj 

senpage. 

 

87. La dentoj estas la plej forta sindefendilo provizita al ĉies homa 

korpo. 

 

88. La Morto sin montras eĉ en tre varmaj tagoj portante la froston. 

 

89. La koverto foje postulas forlasi la pensadon. 

 

90. Por vivi ne malfeliĉe, ne vidu vin negative, sed vidu vin aktive 

kun firma kredo al via destino. 
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Go efikas por malrapidigi demenciĝon 



17 

 

Go-ekzercaro por Komencantoj (27) 
Per kiu meto Nigro povas moritigi la blankon? 

 

 

 

 

 

 

 

Respondo A: malbona 

 

 

 

 

 

 

 

N-1: Tion oni diras, 

“Mallertulo tro frue internen 

metas”. 

Poste se ambaŭ Blanko kaj 

Nigro ludas bone, komenciĝos 

“alterne-kaptado” ekde N-a. 

Respondo B: bona 

 

 

 

 

 

 

 

Nigro devas unue mallarĝigi la 

blankan teritorion, sinĵetante sian 

ŝtonon kiel N-1. Post la forkapto 

B-2, Nigro faras la formon de 

“Interna kvin” per N-3. 

 

La problemo 277-a 

Nigro havas meton.  

 

La problemo 278-a 

Nigro havas meton. 
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La solvo 277-a 

Nigro povas sinvivigi. 

Fig. 1-a: Sukceso. Larĝigi la teritorion per N-1. Ĝis N-9 fariĝas 

kunvivo. 

Fig. 2-a: Malsukceso pro N-5. Mankas larĝeco. 

Fig. 3-a: Malsukceso pro N-1. Mankas larĝeco. 

. 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 1-a              Fig. 2-a            Fig. 3-a 

 

La solvo 278-a 

Nigro povas mortigi la blankon. 

Fig. 1-a: Sukceso. Vi, kiu trovas la esencan punkton N-1, estas forta. 

Kontraŭ B-2, nigro movadas en la blanka ventro ĝis N-7. Per N-9 

malebligas Blankon fari du okulojn. 

Fig. 2-a: Sukcesa vario. Kontraŭ B-2, Nigro eliras kiel N-3. 

Fig. 3-a: Malsukceso. Blanko sinvivigis okupante la esencan punkton. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 1-a              Fig. 2-a            Fig. 3-a 

(cititaj el ĵurnalo “ASAHI SINBUN” 朝日新聞) 
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Problemo montrita de Klawe 
Nia samideano kaj mia korespondanto d-ro Klawe montris al mi ĉi 

go-problemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-a                           Fig. 2-a 

 

 

Fig. 3-a alia kazo 

 



20 

 

Malanglismo 
Estas konsiderate, ke Esperanto disvastiĝos ekde la eŭropaj landoj. 

Sed mi rekonsideras, ke estas konsekvence, ke la lingvo Esperanto 

disvastiĝos ekde tiuj landoj, kies lingvoj estas ju pli malproksimaj de la 

angla lingvo, des pli favore nome ekde la aziaj landoj, afrikaj kaj arabaj 

landoj, kaj tiuj landoj, kies lingvoj estas ju pli proksimaj al la angla 

lingvo akceptos Esperanton des pli malfrue, nome la eŭropaj landoj kaj 

sudamerikaj landoj kaj plej malfrue la anglalingvanoj. Tiu rezonado ne 

estas senkaŭza, mi pensas. 

La grandeco de Zamenhof, kiu naskiĝis en la lando de Eŭropo, estas, 

ke li favoris ne nur la okcidentajn popolojn, sed ankaŭ la orientajn, la 

sudajn kaj la nordajn popolojn.                  (Sakurai Nobuo) 

 

Sunfloroj 

Vi, simboloj de Ukrainio,/ Floru kontraŭ la eksploda ventego! 

Eĉ se vi estos trafitaj de obusoj,/ viaj semoj disĵetiĝos sur la teron 

kaj denove burĝonos kaj floros. 

 

Sunfloroj batalas per sia tuta forto,/ Sunfloroj batalas senrezigne. 

Por la homa digno, por libereco/ Sunfloroj batalas. 

 

Vi, diktatoro, 

ne povas pereigi sunflorojn/ el la mondo plena de pacamantoj. 
 

―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○ 

Japana Esperantista Go-Asocio (JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会 

Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会 

UEA-konto: egli-f    Retejo： http://jega.shisyou.com/jega/index.html 

Adreso： 2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio  

Ĉe HORI Jasuo ３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方 

retadreso: hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp 電話：027-253-2524 

Ĝirkonto: 郵便振替口座 00170-4-84859 日本エスペランチスト囲碁協会 

525-0041 滋賀県草津市青地町 960-8 森均方   

 


