
E s p e r a n t o  L i e t z e n s e e  2 0 2 1  B e l a  M a j o  

1) Laŭtlegu la tekston de la poemo

2) Traduku (la vortoj estas en la vortaro), substreko vortojn, 

kiujn vi jam konas

3) Rakontu pri la enhavo sen rigardi la tekston.

Bela Majo.

Maja varmo, maja ĉarmo 
Regas en arbaro,

Jen en danc’ insekta svarmo, 

Super floro-maro.

Maja helo, maja belo,

Sub la verdaj haloj 

Vasta de l’ foli-ombrelo 

Floras la konvaloj.

Maj-vetero, maj-aero,
Milda maja spiro,

Kaptas nova nin espero, 

Nova vivdeziro.

Maj-alveno, maja beno, 

Malpleniĝas domoj,

Ĉar nun en natur-ĝardeno, 

Ĝojos multaj homoj.

Maj-odoroj, maj-sonoroj,
Ega vi plezuro,

Ĉarmas birdoj nin kaj floroj, 

Ree en naturo.

De Jos. Reisinger, Geneve.

Fonto: Marto 1925, Nr-o 5, paĝo 34
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Wortliste nach Alfabet, ohne Strukturwörter
Pronomina, Tabellwörter, etc. sind in der Basis-Grammatik
Verben sind im Infinitiv angegeben. Bei Substantiven, Adektiven und Adverbien sind gegebenen-
falls Vor- und Nachsilben gekennzeichnet.

arb-ar-o Wald

belo Schonheit

beno Segen

birdo Vogel

ĉarma hübsch

danc-i tanzen

domo Haus

espero Hoffnung

flor-i blühen

floro-maro Blumenmeer

floro Blume

foli-ombrelo Blätterschirm

ĝoj-i freuen

halo Halle

helo Helligkeit

homo Mensch

insekta „insektisch“

kapt-i fangen

konvalo Maiglöckchen

maj-aero Maienluft

maj-alveno Mai-Ankunft

maj-odoro Maienduft

ma-sonoro Maienklang

maj-vetero Maienwetter

maja mailich

mal-plen-iĝ-as Sich leeren

milda mild

multa viel

natur-ĝardeno Naturgarten

nova neu

plezuro Freude

regas herrscht

spiro Atem

svarmo Schwarm

varmo Wärme

vasta weit

verda grün

viv-deziro Lebensdrang

Konvalo (latine Convallaria majalis), aŭ majfloro, estas
herbeca planto de mezvarmaj regionoj. Ĝi estas indiĝena
de la Norda Hemisfero en Azio, en Eŭropo kaj ankaŭ en
Apalaĉaj montoj de Nordameriko. Ĝi floras dum prin-
tempo, plejofte en majo, el tio ĝia nomo majfloro. Ĝiaj
floroj, malgrandaj kaj blankaj, formiĝas laŭ aro da bono-
doraj kloŝetoj. Ĝi estas venena planto. En Eŭropaj
mezvarmzonaj arbaroj, kie ĝia ĉeesto estas natura, ĝi
supozeble estas (kun vinko) bona bioindikilo pri la iama
tempo kaj pri la natureco de la arbaroj. (fonto: eo.wikipe-
dia.org)
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