
Pacmesaĝoj tra la mondo 
Unuan fojon mi ekpensis kolekti anglajn 

pacajn mesaĝojn el eksterlandaj partoprenantoj en 
“Granda Manifestacio kontraŭ nukleaj armiloj” 
okazinta en 1984 en Tokio, por transsendi ĝian 
pacan etoson al miaj gelernantoj. Tiu 
mesaĝkolektado disvastiĝis inter instruistoj de la 
angla lingvo en la tuta Japanio kaj multe 
kontribuis al paca movado. Mi eĉ eldonis etan 
libron titolitan “Pacaj mesaĝoj”. 
   Antaŭ kelkaj jaroj mi rememoris tiun sperton 
kaj kolektis pacajn mesaĝojn en la Azia Kongreso 
okazinta en Mongolio en 2010, kaj poste en la 
UK en Kubo en la sama jaro. En la sekvanta jaro 
mi kolektis mesaĝojn pere de Delegita Reto. 

Aperis en Japanio ĉefministro Abe, kiu 
kontraŭas nian pacan konstitucion kaj pli kaj pli 
atencas demokration. Pro tio mi pli serioze 
kolektis pacajn mesaĝojn en la UK-oj en Lille kaj 
en Nitra. La nombro de kolektitaj mesaĝoj atingis 
166 el 56 landoj. Vere Esperanto havas grandan 
forton kaj esperantistoj estas vere pacamaj kaj 
sinceraj. En tiuj malmultaj okazoj mi povis 
kolekti tiom multe da mesaĝoj! 
Ĝis nun mi faris panelojn el tiuj mesaĝoj kaj 

montris ilin en kunsidoj, sed en efektiveco mi 
havis malmultajn okazojn por tio, do mi decidis 
fari libron el tiuj mesaĝoj. 

La libro konsistas el tiuj mesaĝoj, japanaj 
tradukoj kaj fotoj. Por igi la libron bela, mi 
presigis ĉiujn fotojn en koloroj, kuraĝe elspezinte 
multe, sed kun malalta prezo. Mia vivo ne estos 
tre longa, do ŝpari monon por paco kaj Esperanto 
ne estas rekomendinde. Mi decidis agadi ĝis mia 
ĉerko per la tuta forto. Mi atendas vian mendon. 

Libro-formo: A4-formato, 192 paĝoj 
Prezo: 1500 enoj (15 eŭroj). Pagu al mia UEA-konto: hoya-p. 
Sendkosto: al Eŭropo 7 eŭroj (SAL) kaj 12 eŭroj (aerpoŝto),  

al Azio 6 eŭroj (SAL) kaj 9 eŭroj (aerpoŝto) 
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