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La ŝtrumpetojn oni inventis, por ke knaboj ne 
piediru nudpiede. Adamo ne havis ŝtrumpetojn, nek 
Kaino, kiam li mortigis sian fraton Habelo. Tio okazis 
en feliĉaj tempoj. Troveblas tri specoj da 
ŝtrumpetoj: viraj, virinaj kaj porinfanaj. Virajn 
ŝtrumpetojn oni kelkfoje feltigas* kaj mia avo 
nomas la siajn pantofloj. El virinaj ŝtrumpoj oni 
vidas nur tre malmulte, oni ne scias, kiom longaj ili 
estas. La porinfanaj ŝtrumpoj estas longaj vintre kaj 
mallongaj somere. La ŝtrumpetoj de knaboj estas 
tre utilaj. Oni povas porti ŝtonojn aŭ teron en ili, kaj 
kiam ili estas malsekaj, ili bone taŭgas kiel batiloj. 
Oni uzas ilin tiom longe, ke aperos granda truo ĉe la 
kalkano. Tiam mia patrino diras, ke  montriĝas 
"terpomo" el mia piedo. Por ke Panjo ne rimarku 
tion, mi farbas mian kalkanon per inko. Oni  ja ne 
rajtas montri nekovritan haŭton aliloke ol ĉe  la 
vizaĝo kaj manoj. Se tiuj estas puraj.



Tiel cerbumis finna blanka knabo en 
februaro 1913 kaj lia teksto aperis en la 

loka gazeto de la finna urbo Lahti, 
kie la UK okazos en 2019.

*En la pasintaj tempoj viroj, almenaŭ en 
Finnlando, povis uzi blankajn feltigitajn 

ŝtrumpetojn „syylinki”. Ili estis pli molaj, 
pli dikaj kaj pli varmaj ol trikitaj 

ŝtrumpetoj.



finnaj „syylinki”



La finnlingvan tekston citis en la reto 
finna entrepreno Positiivarit kaj nun ĝin 
esperantigis Saliko (Raita), esperante, ke 
ĝi amuzos vin, sed oni devas esti maljuna 
por kompreni ĝin. Nur gemaljunuloj devis 

uzi longajn jukantajn lanoŝtrumpojn 
vintre, kiam ili estis infanoj. Virinoj uzis 

tiajn ankoraŭ en la 1950aj jaroj.



Tiajn ŝtrumpojn oni fiksis al ia 
subveŝto/korsaĵo per butonoj kaj truita 

guma ligilo. La nuna gejunularo en la 
nunaj varmaj loĝejoj ne plu bezonas tiajn 

ĝenajn vestaĵojn. Se ili bezonus en tre 
frosta vetero, ili povas elekti pli 
komfortajn ĝistaliajn ŝtrumpojn 

aŭ longan kalsonon.



pli frue nuntempe



Cerbumado pri ŝtrumpoj

Teksto esperantigita 
de Raita Pyhälä 
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Prezentaĵo kreita 
de Liette Lêla ...



… kaj de 
Małgorzata Zięba-Szmaglińska



Raita Pyhälä – Finnlando

Liette Lêla – Brazilo

Małgorzata Zięba-Szmaglińska
 – Pollando 



En Finnlando kaj en Pollando
oni tamen bezonas 

varmajn ŝtrumpojn vintre. :)
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