
S-ro Bill Mak parolis promenante.
Intervjuis Josi. S-ro Bill Mak prelegis sub la titolo 
“Ĉinio, ne konata historio inter 1946 kaj 1976” dum 
la 59a Esperanto-Kongreso en Kantô. Post la prelego 
mi intervjuis lin promenante. Li parolis pri 
Esperanto iom filozofie, tamen humore. 
J: Saluton. Mi elkore gratulas vin pro via sukceso de 
via prelego. Sed unue, mi volas demandi al vi 
surbaze de la artikolo kiu aperis en la libro 
“Esperanto kaj mi” Vi skribis en ĝi, ke vi sonĝis 
Esperante en unuaj tagoj de via lernado de la lingvo. 
Nu, ĉu vi sonĝis en Esperanto lastatempe?
B: Jes.
J: Kian sonĝon?
B: Kian sonĝon? Fakte, mi eksonĝis Esperante, kiam 
mi estis ankoraŭ lernanta Esperanton. Kiam mi 
ekkomencis lerni la lingvon, mi havis tre fortan 
pasion. Mi volis posedi la lingvon. Ununokte, 
neatendite mi havis sonĝon en Esperanto, kiun mi ne 
komprenis. Sed mi fakte sciis, ke ĝi estas Esperanto 
(kiel mi ne scias). Poste, mi malofte sonĝis 
Esperante, sed fojfoje jes, precipe dum la IJK en 
Honkongo. Ĉar tiam mi estis ege streĉita, fojfoje kiel 
koŝmaro, koŝmara sonĝo: Kio okazis pri la aliĝado? 
Kio okazis kun la mono? Tiumaniere mi sonĝis 
Esperante.
J: Ĉu vi sonĝis en aliaj lingvoj?
B: Jes.
J: Vi havas multajn kapablojn pri lingvoj, la angla, 
la franca ...
B: Mi sentis, ke mi ne estis tiom kapabla, se temas 
pri lingvoj. Tamen mi ja lernis multajn lingvojn. Ĉar 
tio estas mia profesia fako. Mi lernis eble entute 

dudek lingvoj. Sed flue parolas nur kelkajn. 
Ekzemple la katonan kaj la anglan. Esperante mi 
pensas, ke mi povas flue paroli. Sed estas ankaŭ tiuj 
lingvoj kiujn mi lernis, ekzemple la korean lingvon, 
kiun mi lernis unu jaron, sed mi nun nur povas 
prononci la literojn. Mi jam forgesis preskaŭ la 
tuton. Aliaj lingvoj, ekzemple la sanskrito estas mia 
ĉef-fako, kompreneble ĝi ne estas parola lingvo. Ja 
mi ofte sonĝas en diversaj lingvoj.
J: Vi menciis en via artikolo, ke vi havis malfacilaĵon 
pri parolado. Do, kiamaniere vi plibonigis vian 
paroladon de Esperanto?
B: Do, ankaŭ vi tre bone parolas! Mi pensas, ke 
severa instruisto estas tre grava almenaŭ je la 
komenco. Mi ne scias, ĉu mi jam renkontis en mia 
artikolo pri Zdravka Metz, la kroatino, edzino de la 
fama kanada Esperantisto Normand Fleury de 
Kebekio. Mi loĝis kun la familio eble dum tri 
monatoj. Kaj tiam mi pensis, ke mi jam posedis la 
gramatikon, sed mi ne povis paroli. Por mi lingvoj, 
kvankam ĝi estas mia fako, mi trovis ĝin tre 
malfacilan. Antaŭe mi estis ĉiam scienca studento. 
Kaj lingvoj tre interesis min, sed mi tute ne kapablis. 
Do, mi ne estas denaske talenta lingvisto. Mi tre 
honteme parolas. Sed Zdravka ĉiam diris al mi, kiam 
ajn mi petis, ke bonvole parolu pli malrapide, ŝi ĉiam 
respondis, bonvole aŭskultu pli rapide!
J: Vi organizis la IJK-on en Honkongo. Bonvolu 
rakonti al mi viajn bonajn memorojn de la IJK.
B: Bonajn memorojn, malmultajn! Estas nur 
koŝmaro por mi. Ĉar organizado de Esperantaj 
eventoj por junuloj estas tre malfacilaj. Ĝi ne estas 
ia, ekzemple, politika movado, kaj ĝi ne estas vere



eduka movado. Oni ne ricevas subtenon de la 
registaro, aŭ lernejo, ktp. Kaj pro tio, la financa 
aspekto estis tre malfacila. Kaj, do, estas kelkaj 
aferoj oni devas samtempe fari, kiel, la edukado kaj 
la propagando samtempe, krom la organizado. Mi 
devis instrui Esperanton al multaj homoj  kaj 
konvinki ilin ke ĝi estas vera lingvo. Mi devis 
propagandi en televido, en radio, kio estas 
Esperanto, kaj samtempe zorgi la internaciajn 
rilatojn kun UEA, TEJO, kaj ankaŭ Ĉinio. Rilato 
kun Ĉinio estas tre malfacila. Ĉar ili estas oficiistoj, 
ne ordinaraj volontuloj kiel vi kaj mi. Ni havis tre 
malsaman senton kaj komprenon pri la Esperanta 
movado. Ili laboris. Kaj por ni, E-movado estas 
volontula laboro, ĉu ne? Tiam mi havis mian 
propran laboron en la kompanio, kaj kompreneble 
estas same kiel en Japanio. Se oni havus laboron en 
kompanio, oni preferinde ne zorgu pri ekster-
kompaniaj aferoj. Tio ne estas tiom dezirinda afero, 
ĉu ne, almenaŭ en Honkongo? Sed la kialo, kial mi 
faris tion kion mi faris estas ke, mi multe profitis el 
la sperto pri Esperanto, pri mia vojaĝo tra Eŭropo, 
kaj tra la mondo per Esperanto. Mia unua sperton 
de Esperanta aranĝo estas la Universala Kongreso en 
Seulo. Kaj post la kongreso ankaŭ tiu junulara 
kongreso en Ĉonan. Do, ĝi estas tre interesa afero. 
Mi estis tre inspirita kaj mi sentis ke Esperanto estis 
tre inspira afero. Kaj mi pensis tiam, ke ĉar mi tiom 
gajnis de la movado, mi devas iel kontribui. Mi 
okazigu IJK-on en mia hejmurbo. Sed fakte la tempo 
ne estis perfekta, mankis homoj, mankis mono, kaj 
mankis sperto ankaŭ miaflanke. Sed june kaj 
malsaĝe, mi faris ĝin. Malgraŭ ĉiaj malfacilaĵoj, ĝi 
sukcese finis. Tio estas la plej bona memoro: la fino! 
Dum la jaro antaŭ IJK mi havis ĉiutagan koŝmaron 
ke iel ĝi fiaskos aŭ mi bankruptos aŭ io katastrofa. 
Helpo vere tro mankis kaj la ŝarĝo tro peza. Sed ĝi 
finis, kaj eĉ du paroj geedziĝis, renkontinte en tiu 
IJK. Eble, mi tiel kontribuis?
J: Do, kio estas la plej grava por aranĝi IJK-on. 
Bonvolu simple esprimi per unu aŭ du vortoj.
B: Pasio!
J: Alia temo. En hodiaŭa via prelego vi diris, ke ne 
ismo, sed ago allogas homojn. Tio estas tre interesa 
por mi. Do, bonvolu rakonti al mi pri tia bona ago, 

aŭ tiaj ĉarmaj homoj, kiujn vi renkontis en 
Esperantujo.
B: Jes. Troviĝas tre afablaj homoj, ja ja! Sed la 
Esperanta movado estas tre speciala movado. Ĉar 
ties enirejo ne havas ajnajn obstaklojn. Iu ajn povas 
eniri. Tio estas tre speciala. Kompreneble tio povus 
esti ankaŭ tre problema afero. Pligravas al mi, estas 
tamen ke ekzistas tiaj bonkoraj Esperantistoj, kiujn 
mi renkontis. Kiam mi komencis lerni Esperanton, 
mi estis vegetarano, tre aktiva por bestaj rajtoj, kaj 
ankaŭ medioprotektado ktp. Kiam mi renkontis 
grupon de Esperantistoj, kiuj tre aktive agadis ankaŭ 
por tiu ĉi fako, mi sentis, Ah! Jen veraj samideanoj. 
Iomete naive, mi pensis, ke ĉiuj Esperantistoj estu 
tiaj Esperantistoj. Sed vere je la komenco de tiuj 
jaroj, mi renkontis multajn idealistojn en la movado, 
kiuj multe inspiris min. Ili estis tiom sinceraj, 
aŭtentikaj homoj, kaj ankaŭ tre inteligentaj. Tio 
estas por mi tre rara kombino. Inteligentaj kaj 
bonkoraj.
J: Rara? Ĉu vere?
B: Do, ekzemple mi estas bonkora, sed ne tiom 
inteligenta! (Aŭ eble iu pensus renverse.) Sed ja 
estas problemo, ke inteligentaj homoj fojfoje ne estas 
tiom bonkoraj, kaj povas esti tre malagrablaj. Sed en 
la movado ne mankas tiaj bonkoraj kaj inteligentaj 
homoj. Do, mi pensas, ke en iu ajn movadoj estas la 
homoj kiuj allogas la homojn, ne vere la ideologio. 
Kompreneble la homaranismo, kaj la interna ideo, 
kaj tiaj aferoj estas la kerno de la movado. Sed por 
allogi komencantojn eble ne tiaj faktoroj. Anstataŭe 
eble estas belaj junulinoj, interesaj aranĝoj, afablaj 
kaj simpatiaj homoj. 
J: Dankon. La lasta demando. Kian profiton 
Esperanto donas? Ĉi tiu demando troviĝis en via 
artikolo, mi denove demandas al vi. Bonvolu denove 
simple respondi.
B: Mi pensas, ke mi skribis, ke Esperanto estas 
malprofita afero (!). Ĉiam mi malprofitas finance! 
Sed mi supozas ke oni povas diri ekvibilance ke oni 
riĉiĝas spirite. Do, se oni multe utiligas pasportan 
servon, oni ŝparas monon dum la vojaĝo. Do eble ja 
ekzistas ia materiala gajno. Sed vere mi pensas, ke 
estas la kompreno pri diverseco kiu plej gravas - la 
amikeco kun eksterlandanoj. Tio estas tre bona.

La daŭrigo aperas en malsupro de la sekvanta paĝo...



Ĉar la reto de homoj estas ĉiam tre specialaj. 
Esperantistoj, ekzemple, en Japanio, havas tre 
interesajn vivojn, aŭ vivstilojn ktp. Sen Esperanto, 
oni ne povas havi tiom da veraj kontaktoj kun tiom 
da diversaj, (aŭ strangaj fojfoje) homoj. Eble ankaŭ 
mi apartenas al tiuj strangaj homoj kaj pro tio mi 
ŝatas konatiĝi ankaŭ kun aliaj strangaj homoj. Estas 
vere tre speciala, ĉar mi laboras en universitato kaj 
ĉiam mi havas kontakton nur kun akademianoj. 
Ekster universitato tre malofte mi havas tian 
eblecon. 
J: Ĉu vi havas demandon? (Al s-ro Hujimori kiu 
estis fotisto de la intervjuo) Li estas vera junulo, 25 
jara.
B: Por ĉinoj, do, tiuj kiuj sub kvardek jara estas 
junuloj. Pro tio ni ambaŭ (B kaj J) estas junuloj!
H: Kian malfacilaĝon vi havis en IJK.
B: Ĉu vi intencas okazigi IJK-on en Japanio? 
H: Iomete...

B: Do vi devas havi pasion, ne nur iomete. Vi devas 
havi iomege da pasio! Kiel nia antaŭa prelegantino 
tre prave diris: Kie estas volo, tie estas vojo! (La 
prelegantino estis s-rino Fan Ĉu Ĵu. Ŝi ankaŭ 
prelegis en la kongreso, kaj diris tiel.)
J: Mi kore dankas vin pro via afableco malgraŭ via 
okupiteco.
B: Dankon.
(fino)
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