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Nun e! lunaj zombioj parolas Esperanton
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De George BAKER

En a!gusto de 2010 Mar CARDENAS rice-
vis mesa"on kiu enkondukas s-ron Chris-
topher R. MIHM el Minesoto, sendepen-
dan kreanton de #lmoj pri hororo kaj 
scienc-#kcio. Li prilaboris novan #lmon 
kiu nomi"as Attack of the Moon Zombies 
(“Atako de la lunaj zombioj”)

Li havis du modestajn demandojn: 
Unue, $u ni bonvolus kontroli lian 

tradukon de “Peace through Science”, kiu 
aperos en la emblemo de la uniformoj por 
la #lmo.

Due, $u ni konsentus traduki la tutan 
#lmon en Esperanton? Temas pri Espe-
ranta lingvotrako por la nova #lmo. %ar la 
kostoj de liaj #lmoj estas pagataj de la 
arduloj pri la #lmoj, li povos kompensi 
nin nur per la feli$o de la kunlaboro, kaj la 
espero, ke nia kunlaborado gajnos favoran 
renomon por lia grupo kaj por Esperanto.

Al amba! demandoj Mar jesis iom sen-
hezite. “Kiam mi donis jesan respondon al 
la unua ret-mesa"o de Kris”, &i diris, “mi 
tute ne sciis $u mi havus e$ unu helpan-
ton! Oni povas diri ke "i estis ‘#d-salto.’”

La #lmoj de Christopher R. MIHM estas 
en la stilo de la 1950-a jardeko, uzante la 
teknikojn kaj supozojn de tiu tempo. Lia 
nuna #lmo situas en internacia luna bazo 
en la fora estonto. Fakte en 1976, la! la 
optimista vidpunkto de la 1950-aj jaroj. 
Kaj optimistoj de tiu epoko nature su-
pozus uzon de la internacia lingvo de 
paco por kunlaborado. Pro tio li ekhavis 
la ideon uzi Esperanton en la uniformoj 
de la aktoroj kaj en la scena'oj.

Do li sendis al Mar manuskripton de 60 
pa"oj kaj 800 linioj da dialogo. Per sia 
mesa"listo “Grupo Amikema” &i ekis varbi 
kunlaborantojn. Iuj respondis por korekti 
la emblemon, iom malpli por la tradukla-
boro. Mar rakontas,

Kelkaj Esperantistoj ofertis helpon kaj mi 
sendis al ili pa#on da teksto por traduki, 
sed de ili mi neniam ricevis tradukitan 

tekston. Tio iom seniluziigis min.

Kelkfoje mi maltrankvili#is de estontaj 
kritikoj pri traduk-eraroj, venantaj de 
tiuj al kiuj mi petis helpon sen ricevi #in. 
Tamen, mi da$re laboris.

Certe la tradukado postulas laboron kaj 
tempon, kaj oni povas komenci kun 
bonkora intenco por poste heziti anta! la 
de#o.

Tamen, e$ per necertaj pa&oj la laboro 
iris $iam anta!en. Por $iu demisio alvenis 
nova volontulo. Ni $iuj ricevis niajn tek-
stojn kaj resendis la verka'ojn al Mar.

Bon%ance, kelkaj bonkoraj esperantistoj 
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multe apogis la traduk-projekton. Georgo 
BAKER provlegis "ies laboron kaj mi &n-
pretigis la tradukitan dokumenton por 
Kris.

Mar e$ verkis gvidilon por la prononco 
de Esperanto, kaj sondosierojn de sia vo$o 
kiel ekzemplo de la Esperanta parol-
maniero. Estis en decembro kiam ni sen-
dis $ion al la re"isoro kaj elspiris kontente.

Surprize en la mezo de Februaro ni 
ricevis la peton, ke ni anka! vo$aktoru 
por la Esperanta sontrako. La afero estis, 
ke mankas tempo por trejni la geaktorojn 
en la prononco de Esperanto. Li bezonas 
registri $ion anta! la komenco de Aprilo 
por presi la DVD-ojn. %u ni povus helpi?

Mar kaj mi diskutis, kaj $ar &i ne havas 
en Sandiego grandan grupon de espe-
rantistoj, mi supozis, ke la laboro de 
dublado estu bazita en Sanfrancisko. Mi 
ne ekpensis, ke ni diru “ne”, kaj neniam 
dubis pri &ia senlaca subteno.

Kiam Georgo interesi#is pri sonbendigo 
de la tekstoj mi certis ke li frenezi#is. Kie 
li trovus tiom da vo"aktoroj? La$ mi tiu 
tasko estas e" pli malfacila ol simple 
traduki tekstojn!

Tamen, li sukcesis! Li ne nur trovis 
vo"aktorojn sed nun la projekto estas 
su&"e fama en Esperantujo kaj multe da 
samideanoj anta$#ojas spekti la &lmon 
kiam #i estos &n&ne publikigita!

Certe la sukceso ne estas mia, sed de 
$iu, kiu senlace helpis min. Por $iu manko

 iu aperis "ustatempe por plenumi "in. Se 
iu ajn en nia grupo ne farus sian taskon ni 
eble ne sukcesus en la disponebla tempo. 
Estis la bonkoreco kaj sindedi$o de $iuj, 
kiu kreis la rezulton.

Niaj $efaj vo$aktoroj estis Duncan 
CHARTERS, Miko SLOPER, Jennifer BON-
DELID, kaj Mar CARDENAS, kiuj sur&ul-
trigis la plej de#ajn rolojn kun po 130 "is 
200 linioj. Anka! notinda estas Max 
VARAZSLO, kiu kreis en Esperanto ken-
tukian parolmanieron por la piloto en la 
#lmo.

Aliaj vo$aktoroj estas Enrique ELLEM-
BERG, Stephen SCHWICHOW, George 
BAKER, Lucil le HARMON, Gregor y 
TSEYTIN, Derek ROFF, David RUTAN, Yu-
miko FUJII, Masaaki TAHARA kaj Brandon 
SOWERS.

Tradukintoj estis George BAKER, Mar 
CARDENAS, David RUTAN kaj Andrea 
MONTICUE. Redaktintoj por la Esperantaj 
sondosieroj estas George BAKER kaj Enri-
que ELLEMBERG.

Gravan dankmencion meritas Enrique

ELLEMBERG, kiu elser$is kaj klare 
priskribis rimedojn kaj metodojn por 
registrado kaj redaktado de la sondosieroj. 
E$ tiuj el ni, kiuj ne havis sperton en tiu 
laboro sukcesis fari sian rolon. Nia laboro 
progresis malgra! tio, ke ni estis en mal-
samaj regionoj, e$ landoj, kaj ne havis la 
komunan tempon por labori kune.

En la vortoj de Mar,

Mi estas tute surprizita pri nia bela pro-
jekto, pri la alta nombro de sindedi"aj 
homoj kiuj kontribuis al #i. Mi ege 
dankas "iujn kiuj da$re apogis la projek-
ton!

Do, Attack of the Moon Zombies estas 
#nita kaj sendita por presi. En Minneapo-
lis oni pretigas la gajan mondo-debuton 
de la #lmo en la 25-a de majo. Pro la sen-
pagitaj laboroj de multaj "enerale norma-
laj homoj naski"is nova retrostila scienc-
#kcia #lmo por stari apud la klasikaj #l-
moj de la 1950-a jardeko, kiel 'e 'ing 
kaj Attack of the Crab Monsters.

Kion ni pensu pri Chris MIHM kaj la 
aro de aktoroj, laborantoj, monkon-
tribuantoj, admirantoj, kaj nun espe-
rantistoj, kiuj laboras senpage por krei ion 
feli$igan, amuzan, e$ belan per propraj 
manoj, mensoj, kaj koroj? %u oni povus 
diri, ke la mesa"on de Mihm estas, ke la 
espero kaj optimismo ne eksmodi"is; ke 
purkora laboro beligas la vivon; ke feli$iga 
sensenca'o povas esti la plej profunda 
sa"o?

[El Usona Esperantisto, n-ro 2011:3]
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Leteroj

Frivola demando
Se maljunulo ne povas trovi
sian bicikloriparkompleton,

$u li senili"as?

Proverbo
La frua birdo la vermon prenas,

sed la dua muso froma"on tenas.

!"#$#%"#&'(")*"+'#%',-.

Ta!ga nomo por bakejo-kafejo, "u ne? #u 
oni tie vendas nur panon en pecoj?
(Dankon al Birke pro la foto!)

"ercoj
de Ray REDD
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Niaj TTT + T
De Birke DOCKHORN

Dum tiu $i NASK ni multe interpa-
rolis pri bestoj, interalie pri niaj 
hejmbestoj. Ni multe menciis la speci-
alecon de niaj katoj, do, mi lastminute 
tamen volas montri kelkajn bildojn de 
niaj eksterteranecaj katoj kaj de nia 
hundo. 

Malmultaj konas la specialan rason 
al kiu apartenas niaj katoj. Ili $iuj tri 
estas kanadaj s#nksokatoj: sen felo kaj 
kun videblaj faldoj. Tiu raso la! miaj 
scioj iam esti"is el mutacio: de tempo 
al tempo katidoj naski"as sen haroj, 
anka! nuntempe tio okazas. Iam dum 
la 1960aj jaroj oni komencis bredi tiun 
trajton kaj en la 1970aj jaroj la raso 
estis akceptita. 

La katoj ne estas tute nudaj, ili ha-
vas haretojn kiel persiko kaj senti"as 
kiel veluro a! silko. Iliaj $efaj karakter-
trajtoj estas afableco kaj scivolemo. Ili 
iras $ien ajn kaj sidas post nelonge sur 
la sino de nekonataj vizitantoj. Krome 
ili agas kiel „normalaj“ katoj, ili &atas 
gvati, kapti kaj man"i musojn kaj bir-
dojn, grimpi sur arbojn kaj dormadi. 
Ili kapablas salti sur tablojn kaj vagi en 
la malhelo.

Tami, nia kato, estas rozkolora kaj 
aspektas vere kiel eksterterano. Se li 
havus felon li estus blanka. Lia specia-
la'o estas faligi aferojn de la tablo. 
Precipe la komputila muso de Bertilo 
$iam estas en falodan"ero – pri veraj 
musoj "uste li iom malpli interesi"as...

Tesi havas sian nomon de la testuda 
ha!tokoloro. (i estas nia plej bela kato. 
Speciala trajto de &i estas longa dor-

mado. Matene, kiam $iuj aliaj elliti"as, 
&i ku&as en profunda dormo inter la 
kovriloj, apena! vekebla. Krome &i 
estas tre muskola kaj saltokapabla.

Tini, la eta, estas bunta kaj multaj 
nomas &in bovineto. (i estas imperti-
nenta kaj mem#da. Lastatempe &i 
multe esploras nian "ardenon kaj la 
ranojn de la najbara lageto.

Kaj laste alvenis Tobi, nia hundo, el 
bestohejmo. Li i"is surda pro nekura-
cita orelin)amo. En $iutago tio ne "e-
nas, sed kiam ni promenas, ni devas 
tre atenti ke li o*e rigardu nin por 
sekvi ordonojn donatajn per gestoj. Li 
ne povas a!di la amikemajn pepojn de 
la katoj, kiuj $irka!iras lin kiel satelitoj 
la teron, frotas sin kontra! lia ventro, 
rulas sin anta! li kaj "enerale nun tute 
akceptis lin kiel familianon. Tre bon-
etose, nia hejma kunbesta vivo.
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