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Konvertado de indiĝenoj
Indiĝena tribestro venis iutage al la hispana monaĥo
Balverde, kiu laboris kiel misiisto en Meksiko, por
proklami la doktrinon pri graco.
La tribestro venis kun du viroj de la tribo, kiuj apartenis
al la konsilantaro, do estis plejoldistoj aŭ nobluloj.
Pater Balverde akceptis la tribestron ĝentile kaj sen iu
orgojlo. Estas dirate ĉi tie, ke la hispanaj monaĥoj kaj
pastroj dum la tri unuaj jarcentoj de la hispana regado en
Meksiko estis la ununuraj veraj kaj sinceraj amikoj de la
indiĝenoj. La monaĥoj kaj pastroj en vero protektis la
indiĝenojn kontraŭ la brutaleco de la hispanaj
ekspluatantoj kaj oroĉasistoj en tia maniero, ke oni devas
alte taksi tion favore al la katolika eklezio, se oni lasas
flanke la esceptojn. Plej ofte kompreneble la monaĥoj
estis devigitaj ribeli kontraŭ siaj propraj episkopoj, kiuj,
se temis pri tio elrabi kaj sklavigi la indiĝenojn, starigis
sin flanke de la reĝo kaj de la grandbienuloj. Episkopoj
estis kaj estas ja ĉiam pli proksimaj al la reĝo kaj la
granda kapitalo ol la monaĥoj kaj kapelanoj. La granda
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malakordo inter la katolika eklezio kaj la indiĝenoj en
Meksiko ekestis nur tiam, kiam Meksiko fariĝis
sendependa kaj kiam grandaj partoj de la meksika
popolo, la plej inteligentaj indiĝenaj tavoloj, urĝis
decidan progreson pri edukado kaj ĝenerala civilizacio,
dum la katolika eklezio perforte obstinis pri sia mezepoka
potenco pri spirito kaj edukado, kaj ne eĉ joton volis cedi
de sia potenco kaj influo, kaj rezistis en la erao de alte
evoluita tekniko la necesan edukadon de la indiĝenoj.
Sed tio, kion mi rakontas ĉi tie, okazis, kiam la katolikaj
misionistoj ankoraŭ ne efikis inter la indiĝenoj kun la
penso pri plifortigo de la ekstereklezia kaj politika
potenco de la eklezio, sed kun la sincera kaj vere honesta
deziro voli savi la indiĝenojn kaj helpi al ili fratece eniri
en la paradizon. La monaĥoj laboris inter la indiĝenoj
tiom malegoistaj kaj neprofitemaj je tiu tempo, kiel
verŝajne malofte aliloke efikis misionistoj. Ili portis al la
indiĝenoj ne nur la doktrinon pri graco, sed ankaŭ
multajn aliajn aferojn, kiuj jam ĉi tie sur la tero estis tre
utilaj kaj al multaj el ili donis certan ekonomian liberon.
Ili instruis al ili centoj de utilaj metioj kaj artoj; la
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bredadon de silkoraŭpoj, la brodadon de fajnaj
pinglolaboroj, la glazuradon de potvaroj, por nomi nur
kelkajn el ili. Tiel ŝajnas tute normale, ke la indiĝenoj
iafoje tute libervole venis al la monaĥoj, por aŭdi pri la
nova religio.
Kaj tio kondukis tiun tribestron kun sia akompananto al
la monaĥo Balverde.
La tribestro diris al la monaĥo: „ Kun niaj dioj, precipe
kun la grandaj, ni estas tute kontentaj. Nur kun niaj
apudaj dioj ni havas ofte multajn zorgojn. Se ni bezonas
pluvon, la pluvodio sendas al ni eĉ ne guton, kaj se ni
devas havi sekecon, jen ni povas fari kion ajn, sed la dio
de la sekigantaj ventoj ne estas hejme por ni. Tiel estas
kun kelkaj el niaj malgrandaj dioj. Nun la plejoldistoj el
mia tribo interkonsiliĝis kaj decidis, ke mi venu al vi,
heroldo de nova religio por aŭskulti, ĉu vi povas oferti pli
bonajn diojn. Se ni lernos, ke viaj dioj estas pli bonaj ol
niaj, jen ni estas pretaj akcepti viajn diojn kaj forgesos
niajn. Rakontu al mi, kaj al miaj konsilistoj pri via religio.
Ni volas bone aŭskulti vin kaj ĉion, kion vi diras pri viaj
dioj, ni volas hejme laŭvorte raporti al nia popolo kaj
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sciigos vin ĝustatempe.“
Pastro Balverde, rakontis simple, sen fari multe da
nenecesa kriado, la bazajn rakontojn de la evangelio, kun
klaraj sendrapiritaj frazoj, tiel, kiel oni rakontus la
historion al infano. Ĉio tio, kio povus konfuzi ilin, li
ellasis provizore. Tion li faris ĝuste, kaj li pruvis per tio,
ke li bone komprenis trakti tiajn simplajn homojn, kiaj
estis liaj vizitantoj.
La tribestro aŭskultis lin dum horoj sen eĉ nur unufoje
interrompi la monaĥon.
Kiam la monaĥo estis fininta la paroladon, diris la
tribestro: „Mia kara amiko, mi aŭskultis tion, kion vi
rakontis al mi kaj al miaj konsilantoj. Mi povus respondi
al tio tuj nun. Sed vi rakontis tiel honeste, ke tio dolorigus
mian koron tuj respondi al vi, ĉar mi povus paroli tro
rapide kaj per tio povus dolorigi vin kaj viajn diojn. Tio
tute certe ne estas mia volo. Mi nun en la nokto
ekdormos, ĉi tie en tiu ĉi loko, kaj mi bone pripensos en
mia dormo, kion vi diris al mi. Kaj morgaŭ matene mi
volos veni kaj diri al vi, kion mi pensas, kaj kion mi por
9

mi decidis. Tiam ne estas plu tro rapide, sed bone
pripensite, kaj estos tiam miaj veraj vortoj. Tiel tiam tio
povos dolorigi nek vin nek viajn diojn, ĉar estas la frukto
de mia klara pensado. Kaj se oni bone pripensite kaj
honeste diras sian veron, neniu dio povas koleri, ĉar estas
Dio mem, kiu metas tiun veron en mian koron. Ĉu vi
estas kontenta pri tio, amiko mia?“
„Certe, mia frato“, diris la pastro, „mi estas vere tre
kontenta pri tio. Dio kaj la Sankta Virgulino gvidos viajn
pensojn kaj vin kaj la viajn kondukos al la ununura savo.
Iru kun Dio!“
Je la sekva mateno, kiam la pastro estis celebrinta la
meson en la kapelo de la loko kaj ĵus sidiĝis por la
matenmanĝo venis la tribestro kun siaj du konsilantoj
por transdoni sian respondon.
La monaĥo volis tuj paroli kun la tribestro, sed la
tribestro diris: „Mi vidas, ke vi ekmanĝas. Estas pli bone
por vi, se vi trankvile manĝas vian manĝon, ĉar vi certe
estas malsata. Tio farus vin rapidema. Kaj religio estas
nenio por hasti, ne mia kaj certe ankaŭ ne via. Manĝu, kaj
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se vi bone estos manĝinta, ni interparolos.“
Kiam la monaĥo nun jam manĝis, li elvenis; kaj li, la
tribestro kaj ties ambaŭ konsilantoj, sidiĝis sub arbo, kiu
staris proksime de la kapelo.
La monaĥo ne demandis kaj ne urĝis lin. Li atendis
trankvile ĝis la tribestro komencis paroli.
Jen la tribestro diris: „Mi bone pripensis en mia koro
ĉiujn vortojn, kiujn vi diris al mi. - Via Dio lasis skurĝi
sin. Ĉu tio tiel estas?“
„Jes, por ŝarĝi la pekojn de la mondo sur sin“, diris la
pastro.
„Li lasis kraĉi sur sin, lasis sin insulti, priĵeti per koto,
lasis moki sin kiel frenezema reĝo, lasis mokate surmeti
ĉapelon el dornoj al si. Ĉu tio estas tiel?“
„Jes por ŝarĝi la pekojn de la homoj sur sin“, rediris la
pastro.
„Li lasis najli sin sur trabon kaj mortis tie hontinde kiel
malsana hundo. Ĉu tio estas tiel?“
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„Jes, por savi la homojn de ĉiuj pekoj“, diris la pastro.
Al tio la tribestro diris tre trankvile: „Jen kion Dio donis
al mi en mian koron en la nokto: Iu, kiu ne per sia
persono povas estigi sufiĉe da respekto al la homoj, tiel,
ke ili ne kuraĝas kraĉi sur lin, insulti lin, moki lin kaj
priĵeti per koto, ne povas esti dio por indiĝeno. Persono,
kiu ne povas liberigi sin kaj ne volas liberiĝi de la trabo,
sur kiu la persono estas najlita, ne povas savi homojn kaj
tial ne povas esti dio por indiĝeno. Persono, kiu najlite
sur trabo lamentas kaj hurletas kiel oldulino, ne povas
esti dio por indiĝeno.“
La tribestro volis daŭrigi sian parolon, sed tian profundan
trankvilon kiel la tribestro hieraŭ montris dum la
parolado de la monaĥo, la monaĥo mem ne povis
konservi.
Li interrompis la indiĝenon en lia komencanta nova
parolo: „Ĉion tion, faris mia Dio kun intenco, por savi la
homojn; li volis suferi, por suferi por ĉiuj homoj.“
Post tio diris la tribestro: „Vi diris, ke li estas ĉiopotenca
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Dio, via Dio, kaj la Dio de senfina amo. Ĉu tio tiel estas?“
„Jes, tio pravas.“
„Ĉu li estas efektive ĉiopotenca , via Dio, kial li ne prenas
ĉiujn pekojn kaj malbonfarojn de la homoj sur sin sen
suferi, sen lasi moki sin, sen lamente hurlete morti? Kaj
se li vere estas dio de senfina amo, kial li laŭprincipe lasas
suferi la homojn en ties pekoj, kaj kial li laŭ principo lasas
peki ilin? Nur por povi prezenti tiun grandan, tiel mizere
preterirantan spektaklon? Ĉarlatano ne povas esti dio por
indiĝeno.“
„Sed“, la monaĥo interrompis denove, „ tion faris Dio,
por ke la homoj per propra merito kaj per la kredo gajnu
la eternan vivon.“
Jen la indiĝeno diris trankvile: „Kial la ĉirkaŭvojo, amiko
mia?“ kial devi gajni kion la Dio de senfina amo kaj de
senfina ĉiopotenco povas doni al la homoj por nenio, kiel
mia patrino donas al mi ĉion por nenio el amo, kaj ne
demandas, ĉu mi meritas tion, ĉu mi kredas je ŝi, ĉu mi
adoras ŝin. Ŝi donus al mi ĉion en amo, sen juĝi kaj eĉ
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tiam sen agi, se mi - kion mia Dio malhelpu – ŝin
insultus, mokus aŭ eĉ batus. Mia patrino estas pli granda
ol via Dio; ĉar ŝi havas pli da senfina amo, pli da senfina
pardonemo kaj malpli da sopiro pri kredo kaj preĝoj ol
via Dio.“
La pastro evitis respondon kaj kondukis la
interparoladon al alia instruo, pri kiu li scis, ke ĝi faras
kutime grandan impreson al indiĝenoj, kiuj devis aŭdi
tion ĝis nun.
Li diris: „ Sed mia Dio ne estas mortinta, kiel vi opinias
kaj kiel vi hieraŭ certe ne aŭdis. Mia Dio post tri tagoj
reviviĝis kaj en granda gloro ĉieliris.“
„Kiom ofte?“ demandis la tribestro koncize kaj seke.
Iom mirigite la pastro respondis: „Sed – kompreneble
nur unufoje.“
„Kaj ĉu li, mi celas vian dion, de tiam jam iam denove
revenis?“ Ankaŭ tion la tribestro demandis same koncize
kaj seke.
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„Ne“, diris la monaĥo, li ne revenis de tiam, sed li
promesis, ke li iam revenos, por juĝi kaj por -“
Ĉifoje la tribestro interrompis lin: „ - kaj por kondamni.“
„Jes“, diris la monaĥo, nun iom ekscitite, „jes, por
kondamni ĉiujn kaj ĉiujn, kiuj ne kredas pri li kaj kiuj
skrapadas je liaj vortoj kaj ne volas ekkoni la instruon de
la vera savo, se ĝi ne estas portata al ili per malfermaj
manoj kaj por nenio haveblas.“
La tribestro ne lasis kapti sin de la ekscitiĝo de la
monaĥo. Kiam la pastro estis fininta sian parolon, la
indiĝeno diris trankvile: „Kaj jen tio, kion Dio metis en
mian koron kiel la lastan: Mia Dio mortas ĉiuvespere por
ni, por siaj indiĝenaj infanoj, por alporti al ili frideton,
trankvilon kaj pacon. Li mortas en profunda, ora beleco,
ne mokata, ne surkraĉata, ne priĵetata per koto. Li mortas
bele kiel vere granda Dio. Sed matene li reviviĝas de la
mortintoj, unue ankoraŭ kovrata de la vualoj de la morto,
sed tiam trembrilas liaj oraj lancoj en la blua firmanento,
kaj fine li tute aperas, granda, ora, kaj potenca.
Donacante lumon, varmon, belecon, kaj fekundecon,
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donante al la floroj odoron kaj kolorojn, instruante al la
birdoj dolĉajn kantojn, blovante en la maizon forton kaj
sanecon en la spadikojn. Enspirigante al la fruktoj
dolĉecon kaj sanigajn sukojn, ludante ĉasante kun la
nuboj en la maro de la bluaj aeroj. Kaj same al mia amata
patrino estas mia Dio, donante kaj donante kaj donante,
ne postulante preĝojn, ne atendante preĝojn, ne
ordonante kredon, kaj neniam kondamnante. Kaj se la
vespero venas, li formortas denove en ruĝa ora gloro, ne
mokata, ne lamentanta, sed en rideto promesanta
trankvilan profundan pacon; kun la lastaj tikoj de liaj
laciĝantaj okuloj benante siajn indiĝenajn infanojn. Kaj je
la mateno li denove ĉeestas en la firmamento, la eterne
juna, eterne brilanta, eterne donanta, eterne nove sin
naskanta, eterne revenanta granda ora Dio de la
indiĝenoj. Kaj tiel diris Dio al mi kiel la lasta vorto en
mian koron: „Ne ŝanĝu vian Dion, mia bona filo, ĉar ne
estas pli granda dio ol via Dio, la ridanta Dio, kiu en siaj
briloj jubilas kaj kantas, neniu dio pli bela kaj pli nobla
ekzistas en la vasta mondo, Dio, bananta en la torente
fluanta oro, la grandioza, brilanta Dio de la indiĝenoj.“

16

Dirinte tion, la tribestro dankis al la pastro Balverde por
ties afableco, kiun li montris al li. Tiam li kunrulis sian
kovrilon, sur kiu li sidis, ĵetis ĝin surŝultren, kaj li iris
sekvate de liaj akompanantoj, reen al sia popolo.
La tribo loĝas en la norda duono de la Sierra Madre. Ĝi
restis ĝis la nuna tago sen la instruo de la vera savo. Ĉe la
rapida disfalo de la katolika eklezio en Meksiko nun jam
malgrandiĝis por ni ĉiu espero povi saluti iam tiun tribon
kaj kelkajn aliajn, pli ol dudek da ili en Meksiko, kiel
flugilhavantajn harpoludantojn kaj trombonblovistojn en
la paradizo. Ni, kiel bonaj kristanoj, en profunda
humileco kaj plena submetiĝo sub la volon de aliaj certe
scios dece elteni tion. Haleluja!
Tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser & Frank Vohla en
vesperoj de la klubo Karapaco
Rimarko
La vorto „ĉarlatano“ estas en la originalo „prestidigitisto“,
sed ĉar tiu vorto estas vera langorompilo por antaŭlegantoj, ni
preferis anstataŭi ĝin „ĉarlatano“. (karapacanoj)
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La dinamitkartoĉo
Kelkaj indiĝenaj laboristoj laborintaj en la minejoj de
Chihuahua kaj vagadantaj nun en la antaŭa loko de la
urbo, iutage kverelis pri la efikeco de la dinamitkartoĉoj,
kiuj estas uzataj ĉe la eksplodigoj de la ŝtonamasoj. La
plimulto interkonsentiĝis pri tio, ke la efiko al la homa
korpo estas nepriskribeble detruiga; kelkaj malmultaj
male asertis, ke la efiko nur al ŝtonamasoj plene montras
sin, dum ĝi kontraŭe al la homa korpo preskaŭ devas esti
nomata nedanĝera.
Kiam interkonsentiĝo pri tio ne povis esti atingita,
proponis sin la prezentanto de la „nedanĝera efiko“ pruvi
je sia propra persono la ĝustecon de sia opinio.
Ne daŭris longe ĝis kartoĉo estis havigita, oni surmetis la
prajmon kaj alpendigis la meĉon. La kuraĝa batalanto por
sia konvinko, tamen ankoraŭ lasis prisvati sin de la
kontraŭa partio esti atentema, ĉar ja eventuale eblus, ke
la plimulto pravas, kaj estus ja tre domaĝe, se li ne povus
konvinkiĝi persone, ke li malpravas, por povi tiri por sia
estonteca vivo instruon el tio. Li fine eĉ akceptis tion kaj
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iris kun la aro de la kverelemaj kamaradoj al ŝtona
anguldomo. Post kiam la „efikecosupozantoj“ retiriĝis al
respektema distanco, la viro iris al la angulo, ekbruligis la
meĉon kaj tenis la kartoĉon kun la dekstra mano preter la
domangulon.
Kelkajn momentojn poste ektremis la tuta urbo. La
loĝantaro, timante tertremon aŭ mineksplodon, rapidis
sur la straton. Kiam ili vidis, ke temas nur pri du angulaj
dommuroj, kiuj renversiĝis je neklarigebla maniero, ĉiuj
retiriĝis en sian kvietan domvivon.
La amikoj de la viktimo fervore eklaboris. Ili forprenis la
ŝtonrompitaĵojn de ambaŭ muroj por konstati, kiu partio
pravas, ĉar tio ne estis decidita ĝis nun. La efikeco al
ŝtonamasoj estis ja neniel kontestita de unu el la partioj.
Kaj prave, post kiam ili estis ŝovelintaj dum certa tempo,
elrampis la nekredanto tute trankvila kaj kun la mieno de
viro, kiu estas prava, kaj li skuis la ŝtonrubon de la vestoj.
Tute kompleta li vere ne estis plu. Sed tion li ja ankaŭ ne
asertis antaŭe, ke tio estos tiel. Ĉiukaze lia dekstra mano
estis forŝirita ĝis duono de la antaŭbrako. Sed tio ne tre
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ĉagrenis lin. Li postulis, ke oni nun serĉu ankaŭ la
manon, por ke oni povu vidi, ke ĝi ne estas tro damaĝita.
Sed de la mano troveblis nenio.
„Kaj mi diras al vi tute definitive“, tiel la kverelo tuj
denove ekis, „ ne estis la kartoĉo, kiu forŝiris mian
manon. La kartoĉoj estas absolute nedanĝeraj. Estis la
prajmo; ĉar tio, kion la malindaj fabrikistoj tie enmetas,
oni scias neniam. Ili estas ĉiuj mensogantoj kaj
trompistoj.“
La indiĝeno pli poste neniam bedaŭris, ke li fordonis
manon de si. Anstataŭ la mano li ricevis feran hokon,
laborhokon. Sed li neniam laboris per ĝi, sed fariĝis per
tiu hoko unu el la plej timigataj batistoj inter la
laboristaro, kiuj renkontis lin kun timo, jam preskaŭ
respektege, kaj ili sentis sin kvazaŭ flatataj rajti plenumi
liajn dezirojn.

tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser & Frank Vohla en
kunaj vesperoj de Klubo Karapaco
laŭ „Die Dynamitpatrone“
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La kaptita fulmo
La pastro de indiĝena vilaĝo devis vojaĝi al la ĉefurbo de
la federacia ŝtato, kie la episkopo ordonis konventon.
Fervojo ne ekzistis, tial la pastro devis fari la vojaĝon sur
mulo. Ĉar li ne volis tre streĉi sin, li rajdis ĉiutage ĝuste
nur tioman distancon, ĝis li venis al la sekva haciendo.
Ĉie oni bone regalis lin, kaj tiel li rigardis – kiel tion faris
ankaŭ ĉiuj liaj fratoj en la ofico de l' Sinjoro – tiun ofican
vojaĝon samtempe kiel ripozan vojaĝon, kiun li certe
honeste meritis sekve de sia malfacila agado kiel
vilaĝpastro de indiĝenaj kamparanoj. Li sciis, ke la vojaĝo
daŭros certe kvar ĝis ses semajnojn. Bone konfirminte
ĉiujn siajn ŝafidojn, por ke Satano dum lia malĉeesto tie
ne eble eĉ bone rikoltu aŭ tie ne denove ennestiĝu la
malnovaj indiĝenaj dioj, kiuj estas pli timataj ol Satano,
kies trukojn kaj vojojn oni ja scias kaj science esploris, la
pastro alvokis sian serviston por solene transdoni al la
gardema kaj fidela helpanto ĉion tion, kio estas en la
preĝejo kaj ekstere de ĝi.
Cipriano, la preĝeja servisto, estis, kiel ĉiuj anoj de la
komunumo, indiĝeno. Li estis arbohakisto kaj karbisto
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laŭ profesio, kaj kiel homo li estis nek pli bona nek pli
malbona ol iu ajn alia viro de la vilaĝo. Sed li tre fieris pri
sia ofico kiel preĝeja servisto, kaj plurfoje li aludis en la
vilaĝo, ke surtere estas nur du vere gravaj personoj: la
pastro kaj la preĝeja servisto; la pastro sen preĝeja
servisto ne povus plenumi sian oficon kaj la preĝeja
servisto tial estas tiom grava kiom la pastro. Konfidence
Cipriano al siaj amikoj eĉ aludis, ke li, Cipriano, eble estas
eĉ pli grava ol – sed tion li ne volis eksplicite esprimi, ĉar
tio certe estus peko, diri ion tian.
Kompreneble oni nun devas raporti, ke la pastro en sia
paroĥo estis sufiĉe estimata en deca maniero; sed
respektata kaj timata estis ne la pastro, sed Cipriano. La
pastro estis mestizo, kun malmulte da indiĝena sango.
Sed Cipriano estis laŭsange purrasa indiĝeno. Tial li
okupis inter siaj homoj la rangon de ŝamano. Tio estis eĉ
komprenebla. Li proksimis al dioj tiom, kiom al la pastro,
li konis ĉiujn misterojn de la religio, tiom bone kiom la
pastro, li havis liberan aliron al la sanktaĵoj kaj li povis
gurde kanti kaj preĝi la tutan ceremonion de la meso
multe pli bone ol la pastro, kiu de tempo al tempo ne sciis
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kiel plu kaj tiam de la malfermita meslibro devis legi la
litanion. Cipriano estis ja preskaŭ dum tridek jaroj
preĝeja servisto, servis sub tri pastroj, kiuj oficis antaŭ la
lasta pastro. li. Li sciis ĉion parkere pro longa devota
aŭskultado, li konis ĉiun unuopan vitroperleton ĉe la
multnombraj sanktulaj figuroj de la preĝejo, li konis ĉiun
pecon da stuko kaj ĉiun kiom ajn malgrandan
lignoskulptaĵon de la preĝejo, li sciis ĉiun festotagon kaj
ĉiun tagon de la sanktuloj. La indiĝenaj paroĥanoj, sed
speciale la infanoj kaj junuloj efektive opiniis Ciprianon
multe pli grava por la religio kaj ties multnombraj kaj
komplikaj ceremoniaĵoj ol la pastron.
Tiel, kiel la indiĝenoj ĉiam unue turnas sin al la sanktuloj,
se ili volas havi ion de la kara Dio, tiel turnis sin la
paroĥanoj ĉiam unue al Cipriano, se ili volis havi ion de la
pastro. Ĉu estis nupto ĉu bapto de infano ĉu entombigo,
unue oni demandis Ciprianon pri konsilo. Eĉ, se la
gejunuloj devis iri al pekokonfeso, ili turnis sin unue al
Cipriano, por ekscii de li, ĉu tio aŭ tio ĉi estus
mortomerita peko, se oni ne pekokonfesus ĝin aŭ se oni
ĝin forgesus, kaj kiel oni esprimu tion aŭ ĉi tion sen rekte
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diri, pri kio temas.
Cipriano havis por ĉiu konsilon, kaj por ĉiu havis helpon.
Li estis la konfidato de ĉiuj paroĥanoj en multe pli granda
mezuro ol tio povus fariĝi la plej bona pastro iam ajn. Pro
tio Cipriano relative bone fartis. Li ricevis jen de iu
kokineton jen de alia koketon jen tekilon jen habanero-n;
kaj kiam li havis nomtagon, li ricevis amasagite tiom da
donacoj, ke li povis vivi de tio en ĝojo tutan monaton.
Kiam la pastro fine estis vojaĝpreta, li diris al Cipriano:
„Pri la sonorilado vi ja bone scias ĉion, pri tio mi ne devos
diri ion al vi. Dumtage la preĝejo estos malfermita, kaj
nokte vi bone fermos ĝin, tiel, kiel ni faras tion ĉiam. Kaj
je dimanĉo frue kaj sabate vespere kaj merkrede vespere,
se la paroĥo estas en la preĝejo, jen antaŭkantu. Mi nun
diros al vi la kantojn kaj la avemariojn, kiuj estu kantataj,
tiujn vi ja konas ĉiujn. Kaj ne forgesu plenigi la
sanktakvujojn, se ili estas malplenaj. Ankaŭ tion vi ja
scias. Kaj krome ankoraŭ grava afero. Iru en la urbon kaj
aĉetu kolorojn kaj orobronzon, poste purigu ĉiujn
figurojn de la polvo kaj de la amaso da koto, kiun la
birdoj fekis sur ĝin. Estas peko kiel la figuroj aspektas.
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Estas efektive blasfemo. Tie, kie la koloro defalis, jen
surmetu novan koloron. Sed la gracopatrinon super la
altaro ne kolorigu. Nur bone lavu ĝin kaj poste laku ĝin
bele per senkolora lako, kiun oni vendos al vi en la botica
en la urbo. Nu, ne, ne aĉetu tion. Mi ĉion ĉi aĉetos kaj
pagos en la urbo kaj vi iru por preni kaj portu ĝin ĉi tien.
Sed ne, akompanu min tuj. Kaj tiam mi diros al vi ĉiujn
kolorojn kaj kiel uzi ilin. Kiam mi revenos, ni havos belan
puran preĝejon.“
Kun tiu ĉi instrukcio Cipriano estis eksterordinare
kontenta. Ĝojigis lin povi bele renovigi la preĝejon kaj
pripentri la figurojn. Kaj tiu ĝojo eĉ pli altiĝis, kiam la
pastro promesis al li, ke li tiukaze, se ĉio bone kaj bele
estos farita, ricevos ok pesojn, ke li do ne devos labori en
la vepro, sed dum la tuta tempo povos okupiĝi tie en la
preĝejo.
Cipriano akompanis la pastron je la sekva tago en la
urbeton, kie li transprenis la farbojn kaj ricevis la
uzinstrukciojn por ili.
Plenverŝinte al si glaseton por solene fini la tagon, li
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rajdis sen hasto sur sia azeno hejmen, kontente kun si kaj
kontente kun la religio kaj la tuta mondo.
Li ankoraŭ ĝustatempe alvenis por sonoradi la vesperon,
kion la knaboj jam komencis, jam antaŭ ol li atingis la
unuan domon de la vilaĝo.
Je la sekva mateno li komencis sian plibeligan laboron en
la preĝejo.
Kvankam Cipriano tute ne estis pentristo, li havis tamen
sufiĉe da prudento – ĉu denaske ĉu akirite per spertoj,
tion oni ne scias – esti memgardema pri la lavado de
pentritaj sanktulaj figuroj. Li ne estis abunde ekipita per
farboj, kaj tial li devis zorgeme lavadi la figurojn por ne
perdi tro da farboj. Krome li volis ankaŭ ekscii, kiel la
farboj estas akceptaj; ĉar la instrukcioj de la apotekisto
estis tre ĝenerale skribitaj. Tial li unue prenis la judon
Iskariota al si. Judas Iskariota propre estis ja nur je
duono sanktulo, kies vera rilato al la Sinjoro ĝis nun ne
estas tute detale klarigita. Kelkaj diras, ke li perfidis kaj
vendis la Sinjoron, kaj tial li estas fripono, kiu jam
preskaŭ dum dumil jaroj estas rostata en la infero. Aliaj,
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kontraŭe al tio, kiuj science penetris en la instruon pri la
savado, asertas, ke Judas Iskariota estis elektita de Dio
perfidi la Savanton. Ĉar tiukaze, se Judas Iskariota ne
perfidus la Sinjoron, jen la Sinjoro ne kapteblus. Kaj se
oni ne kaptus Lin, tiukaze oni ne povus krucumi Lin, kaj
la Savanto ne povus morti ŝarĝita kun la pekoj de la tuta
mondo por elaĉeti la kompatindajn homojn. Ĉar Judas
Iskariota do estis necesa kiel ilo de Dio por plenumi la
miraklon de la saviĝo, tial la indiĝeno rigardis lin kiel
sanktulon je duono, tiel, kiel li rigardas ankaŭ la malican
Barabason je la kruco je duono kiel sanktulon, kiu sub
certaj cirkonstancoj supre en la ĉielo favore povos
interveni por la plagata indiĝeno. Estas entute kaj ĉiam
bone neniam serioze malamikiĝi kun iu ajn, kies nomo
estas menciata en la bibliaj rakontoj aŭ legendoj. Ĉar oni
ne povas scii, ĉu ili estas iloj de Dio, eĉ se ili ŝajne sufiĉe
malkristane kondutis ĉi tie surtere.
Judas Iskariota staras kutime kiel lerneja knabo, kiu faris
ion malĝustan, en malhela angulo en la preĝejo, kie neniu
konsiderinde atentas lin. Jen la kompatindulo staras dum
la tuta jaro. En la Semana Santa, en la Sankta Semajno,
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oni prenas lin el ties niĉo, senpolvigas kaj refreŝigas lin
kaj tiam oni metas lin al la Sankta Manĝotablo, kiu estas
starigita en la preĝejo. Je tiu tablo Judas Iskariota ne
manku, eĉ se mankus eble duono de la ceteraj adeptoj aŭ
kelkaj estas duoble aŭ trifoje ĉeestanta. Okazas ankaŭ, ke
oni, por plenigi la kvanton dekdu aŭ dektri, kunmetas al
la tablo iun figuron, kiu origine ne havis la honoron ĉeesti
ĉe la solenaĵo de Sankta Manĝo, do eble la sankta Antonio
aŭ la sankta Hieronimo. Oni devas scii kiel elturniĝi.
En tiu kazo, pri kiu Cipriano nun devos okupiĝi, estas
neniu sanktulo pli bone uzebla ol Judas Iskariota. Je li
Cipriano nun elprovos, kiel intense li rajtas lavi iun
figuron sen perdi tro da farbo. Lin li povas pripentri kaj
lakadi laŭ plaĉo por vidi kiel la figuroj akceptos la farbojn
kaj kiel ili fine montriĝos sur la vermborita ligno. Se oni
fuŝus ion je Judas Iskariota, jen tio ne estus tiom grava
kaj apenaŭ estus kontita en la ĉielo kiel peko. Judason
Iskariotan post la lav- kaj farboprovo oni ree metos en
lian malhelan angulon kaj ĝis la Semana Santa pasos pli
ol duono de jaro. Tiam kuŝos sufiĉe da freŝa polvo sur ĝi,
tiel, ke oni ne plu povus esplori tiom precize la artistajn
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provojn de Cipriano. La ĉefa afero estas, ke la barbo kaj la
monsako restu konservita, por ke oni ekkonu lin. Kaj por
ke oni sciu pri kiu temas; ĉar alie povus okazi – kaj
aldonendas, ke ĝi efektive okazis – ke oni erare supozus
lin la sankta Josefo, starigita sur la Josefo-altaro, kaj, ke li
tie estus alpreĝata kaj almozpetata kaj pridonacata per
kandeloj kaj donoj.
Judas Iskariota, kun devoto kaj zorgemo pritraktita de
Cipriano, post kiam tiu pentris sur lin jen makulon da
orobronzo jen ŝpruceton da arĝenta bronzo jen makulon
da akra ruĝo kaj jen kelkajn penikajn striojn da verdo kun
bruno, aspektas baldaŭ tiom bela kaj reĝa, ke Cipriano
apenaŭ plu povis disiĝi de li. Li bedaŭris kaj lamentis, ke
Judas Iskariota estas nur je duono sanktulo kaj ke li
devos meti lin tial denove en la niĉon, kie neniu povos
admiri la arton de Cipriano. Estas efektive malĝojige, tiel
Cipriano parolis silente al si mem, ke Judas Iskariota
lasis subaĉeti sin kaj perfidis La Savanton tiom hontige;
prefere li ne estu farinta tion, jen Cipriano nun povus
meti lin en la antaŭon kaj tie povus lasi brili lin. Sed tio
nun jam ne plu ŝanĝeblas. Ĉio estas jam skribita en la
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bibliaj rakontoj kaj Cipriano ne povos ŝarĝi sin per la
peko falsi tiun historion nur por povi starigi Judason
Iskariotan proksime ĉe la enirejo de la preĝejo tuj apud la
sanktakvujo, kie ĉiuj homoj devus vidi lin kaj ĉiuj homoj
kompreneble povus admiri la arton de Cipriano. Tiam
Cipriano pripensis dum certa tempo, ĉu li eble povus
pritranĉi la barbon de la judo Iskariota kaj, ĉu li povus
eltiri la monsaketon el ties fingroj por premŝovi tiam la
monsaketon en la manon de la sankta Antonio aŭ al la
sankta Josefo kaj, ĉu li povus stuci ties barbon tiel, ke li
ekaspektus kiel Judas Iskariota. Poste Cipriano eble estus
kapabla fari el la origina Judas Iskariota Josefon, kiu
rajtas stari en la antaŭo, kie li povus esti admirata de ĉiuj
homoj. Sed li timis, ke tio povus malkaŝiĝi; ĉar la minacaj
vizaĝtrajtoj de Judaso Iskariota estas tro bone konata al
ĉiu unuopa membro de la paroĥanaro, kaj la indiĝenoj
havas tro bonajn okulojn por tiaj aĵoj por ne tuj ekkoni la
interŝanĝon.
Por tio, kial Cipriano entute ekhavas tiajn pensojn fari
interŝanĝon, facile prezenteblas kaŭzoj. Li scias tion tiel,
kiel scias tion ĉiu ĝusta artisto, ke li ne povas krei duan
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saman artaĵon. Tie, ĉe la judo Iskariota uzis Cipriano
ĉiujn farbojn por esplori ties uzeblecon. Tion li nun povas
fari ĉe neniu alia figuro denove, ĉar alikaze li ne havus
sufiĉe da farbo. Unu el la figuroj bezonas pli da bruno,
alia pli da flavo, plua pli da verdo kaj la sekva pli da ruĝo,
pri la orobronzo kaj arĝenta bronzo oni prefere tute ne
parolu, ĉar iom da oro kaj arĝento devos ricevi ĉiuj. Ĉe la
ceteraj figuroj li devas preni la originan bazan farbon, por
ke la figuroj estu rekonataj ankaŭ de la paroĥanaro.
Povus okazi, ke eĉ la pastro ne plu rekonus la figurojn.
Nur ĉe Judaso Iskariota, ĉe kiu ne tiom frapas la atenton,
ĉu li ŝanĝiĝis aŭ ne, Cipriano povis kaj rajtis uzi ĉiujn
siajn talentojn. Ĉe la ceteraj, speciale ĉe Kristo kaj ĉe
Sankta Virgulino li ne rajtis ŝanĝi eĉ la plej minimuman
je la bazaj tonoj.
Cipriano fine kun peza koro metis Judason Iskariotan,
tiun tiom belege sukcesintan, en ties malhelan kvazaŭan
arestanguleton. Sed dum li nun honeste okupiĝis en la
sekvaj tagoj kun la ceteraj figuroj, li ne plu povis deturni
siajn pensojn de tiu grandioza artaĵo, kiun li kreis. Egale
ĉu li pripentris la sanktan Anna aŭ la sanktan Pablo aŭ la
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sanktan Francisko, liaj pensoj estis ĉiam ĉe Judas
Iskariota.
Ke Cipriano povis fali tiel dure en la ungegojn kaj
kaptilojn de la plej fia arkiperfidulo el ĉiuj arkiperfiduloj
kiam ajn vivintaj surtere, estis, neniu dubo pri tio eblas,
la verko de la diablo, kiu havis la intencon uzi la foreston
de la pastro por kapti la puran kaj fidelan animon de la
preĝeja servisto Cipriano. Ĉar ĉio, kio okazis nun,
praorigine fontis el tio, ke Cipriano siajn plej altajn
talentojn, kiuj servu nur al la veraj sanktuloj, donis en
tioma disipa grado al la arkifripono Judaso Iskariota.
Judaso Iskariota ne plu delasis la pensojn de la
kompatindulo Cipriano. Kaj tial Cipriano faris
neglektemojn, kiuj havis aĉajn sekvojn.
Kio okazis nun, pruvas denove, en kia lerta maniero
Satano kapablas labori por starigi la regnon de Antikristo
surtere.
Cipriano fine transiris al la granda tasko purigi kaj
refreŝigi Sanktan Virgulinon, kiu tronis super la altaro. Li
sciis, ke tiu laboro estis la plej sankta, kiu surtere
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konfideblis al li.
La diversajn Kristofigurojn, kiuj pendis je la kruco aŭ kun
la kruco sur la sanganta ŝultro aŭ kiuj estis sternitaj en la
roka kaverno (vestitaj per amelitaj kaj ĉifitaj sakaj toloj) li
same tiel facile traktis kiel la sanktulajn figurojn. Tio ja ne
estis granda diferenco.
Sed Sankta Virgulino estis la plej sankta, ŝi estis la senco
kaj la enhavo de la tuta religio. Multe pli grava ol Diopatro mem.
Antaŭ ol Cipriano tuŝis Sanktan Virgulinon por preni ŝin
de ŝia alta loko, li surgenuiĝis kaj preĝis kvindek
avemariojn. Li krucosignis sin je ĉiuj manieroj, kiujn li
konis. Kaj finfine li havis la lignan figuron sur la ŝtona
planko de la preĝejo. Sed li ne metis ĝin sur la nudan
plankon, sed li sternis sian tilma, sian kotonan mantelon,
sur la plankon kaj metis la figuron sur ĝin.
Li komencis zorgeme lavi la figuron, delikate, kvazaŭ ĝi
estus novnaskita infano. Poste li frotadis kaj poluradis ĝin
per ĝismole distaŭzita ĉifoneto. Li deprenis ŝiajn vestojn
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por senpolvigi kaj lavpurigi ilin. Ŝi ne havis vere nudan
korpon sub siaj vestoj, sed la korpo estis tiel skulptita, ke
ankaŭ la subvestoj estis skulptita ligno. Tiel, ke eĉ la plej
senrespekta persono ne povus trovi ion, tiel, ke pro tio la
sankta Dipatrino devus ruĝiĝi pro honto.
Sur la planko de la preĝejo Cipriano tenis vigla fajreton.
La fajro servis por iom varmigi la akvon por la purlavado
de la figuroj, ĝi servis krome por la kuirado de la gluo kaj
por teni ĝin likva, por sanigi rompitaĵojn de la figuroj.
Je tiu fajro kaŭris nun Cipriano kaj varmigis sian kafon
kaj siajn tortiljojn, ĉar li ne volis disipi tempon per tio iri
al sia kabano. La vestojn de Dipatrino li pendigis ekstere
de la preĝeja ĝardeno sur arbustaĵon, por ke ili sekiĝu.
Trinkinte sian kafon kaj manĝinte siajn tortiljojn kun
akra kapsiko,li iris eksteren en la preĝejan ĝardenon por
observi Sunon, kiel ĝi sekigas la vestojn de Sankta
Virgulino.
Rigardante tiun laboron, li rulumis cigaredon kaj fumis.
Suno sekigis ne nur la vestojn de Sankta Virgulino, sed ĝi
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ludadis samtempe per ŝanĝiĝantaj koloroj sur la preĝeja
ĝardeno. Kaj tio denove turnis la pensojn de Cipriano al
sia granda artaĵo, al tiu grandioze sukcesinta plibeligo de
Judas Iskariota. Li komencis pensi pri tio, ke eble tiukaze,
se ĉio alia estos farita en la preĝejo kaj li ankoraŭ havos
farbrestaĵon, kio ja tre verŝajnis, ĉar li tre ŝpareme uzis la
kolorojn, li povus fari ankoraŭ pluan por Judas Iskariota.
Li pensis pri tio, ke eble eĉ fariĝus verŝajne, ke la sinjoro
pastro trovos plaĉon kaj ĝojon je tiu artaĵo, kaj ke ekzistos
la eblo liberigi Judason Iskariota kaj oferti al li, se ne
honorlokon, sed ja tamen pli bonan lokon, tie, kie li jam
pli facile ekvideblus. Pli kaj pli dum sia pripensado
Cipriano konvinkiĝis pri tio, ke propre kaj entute okazis
granda maljusteco al Judas Iskariota, ke oni pentigis lin
dum dumil jaroj, ĉar li foje volis enspezi tridek arĝentajn
monerojn, kiujn li tute certe bezonis por iu tre necesa
afero. Eble eĉ por la medicino de malsana infano, en ĉiu
kazo por io, pri kio oni ne raportis, por fari sian agon nur
des pli abomena. Kaj ankaŭ ĝenerale laŭ li okazis al Judas
Iskariota granda maljusteco, ĉar oni daŭre kaj por ĉiam
ekskludis lin de la saviĝo, dum al Petro, kiu simile
malkonfesis la Sinjoron, estis konfidata la ŝlosilfasko de
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la ĉiela pordo kaj oni faris lin sanktulo.
Dum tiu streĉa pensado pri la duobla mezurilo, per kiu
oni eĉ mezuras en la ĉielo, kaj pri komplikitaj opinioj kaj
demandoj de la religio entute kaj ĝenerale, kaj dum la
pensado pri tio, ke la rilatoj de la señjor pastro kun
señora Elodia kaj kun señora Roberta, tute bone, sen
neglektemo interpreteblus laŭ du flankoj, Cipriano
endormiĝis iom post iom. Ion fari li ne devis en tiu
momento, ĉar li ja nur povis helpi al Suno ĉe la sekigado.
Li vekiĝis pro tio, ĉar la rilato inter inoj kaj viroj fariĝis
klara al li, sen tio, ke lia revado ĉifoje etendiĝis al la
sinjoro pastro kaj la señora Elodia, je kiuj Cipriano en la
lasta fazo de sia revo ĝuste ne pensis. Sed efektive li
vekiĝis ja certe pro tio, ĉar tri hundoj kverelis kaj
interbatalis interne de la preĝejo pri kelkaj tortiljoj, kiujn
Cipriano postlasis de sia manĝo.
Cipriano, ĉar li ja nur dum momento volis iri en la
preĝejan ĝardenon, por fumi tie cigaredon, lasis
malfermita la malantaŭan preĝejan pordon. Kaj tra tiu
pordo la hundoj penetris en la preĝejon.
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Kiam Cipriano ree paŝis en la preĝejon, ankoraŭ iom
dormeme, la hundoj fulmrapide elkuris.
Post kelkaj sekundoj Cipriano kutimiĝis de la hela
sunolumo al la malforta lumo en la preĝejo, kaj kiam li
nun venis al la figuro de Dipatrino, kaptis lin subita
ektimo. Li devis plurfoje detale rigardi al ĝi, antaŭ ol li
sciis, ke li vidas ĝuste.
La hundoj en la interbatalo puŝis Dipatrinon en la fajron,
kie la figuro estis same tiom senhelpa kaj negardata kiel
ankaŭ ĉiu alia kutima lignopeco, kiun oni ĵetas en la
fajron.
Hundoj scias tion ja ne pli bone, kaj oni ne akuzu ilin pro
tio. Sed Cipriano tuj sciis, ke la hundoj estis senditaj de
Satano por kaŭzi tiun fatalaĵon.
Li levis kun rapida movo, ĉifoje sen preĝi eĉ nur unu
avemarion, Dipatrinon el la purgatorio.
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Dipatrino premis la maldekstran manon sur la koron, de
kiu eliris orobronzaj briloj al ĉiuj flankoj. Ŝian dekstran
manon ŝi levis benante, proksimume en la alto de sia
buŝo. La areo de ŝia mano estis plate turnita malsupren,
kaj ne, kiel tio ofte okazas ĉe benantaj manoj, turnita al la
preĝanto.
Tiu ĉi mano estis tute karbigita, sed la formo konserviĝis.
Ankaŭ la dekstra flanko de la figuro estis ekkarbigita.
Cipriano rapide estingis la ankoraŭ karbiĝantajn lokojn
kun la kaforekremento, kiun li ankoraŭ trovis en sia
argila kruĉeto; kaj ĉar nur tio ne helpis, li forgesis sin
tiom, ke li estingis la ceterajn karbiĝantajn lokojn per sia
salivo. Ke tio rigardeblis kiel senrespekto, pri tio Cipriano
eĉ ne pensis dum momento. Vidalvide al dura realeco li
fariĝis denove pagana indiĝeno, spite al ĉia kristana
eduko. Ne nur dum tia afero, kiel ĝi okazis nun.
Kaj li fariĝis des pli pagana indiĝeno, ju pli li pripensis,
kio farendos nun.
Li forgesis tute, ke li havas dipatrinon en la mano, kiun
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oni honoras kaj adoras, kvazaŭ ŝi estus la vere vivanta
enkorpiĝinta Dipatrino.
Unue li tuj fermis la preĝejan pordon, tiel, ke neniu povu
eniri, por fariĝi atestanto de la fatalaĵo, kiu tie okazis. Li
sciis, ke por tiu neglekto ne ekzistis senkulpigo. Kvankam
li povis apogi sin sur tio, ke la hundoj estis ilo de l'
Maliculo, li tamen plifaciligis per longa vico de
senatentemoj la metion de l' Maliculo.
Tiu fatalaĵo laŭ li estos la kaŭzo, kial li perdos sian
postenon. Tio elteneblus, ĉar la ofico per si mem ne
enspezigis multon. Kvin aŭ dek centavojn ĉe bapto, dudek
kvin centavojn ĉe granda nuptofesto, ĉe malgranda nupto
aŭ nenion aŭ kvin aŭ eĉ nur du centavojn. Ankaŭ tio
okazis. Kaj pri entombigoj oni prefere tute ne parolu. La
vilaĝo havis eĉ ne unu bonstatulon. Ankaŭ, ke la señor
pastro havis tie grasigan prebendon, oni ne povus aserti.
Estis sufiĉe granda ŝarĝo por tiu malriĉa komunumo
entute vivteni la pastron; kaj se la homoj ne havus la
firman konvinkon, ke ili iam en la ĉielo ricevos riĉan
rekompencon, kaj ke la pastro necesas por preĝi pluvon
kaj sunbrilon, kaj por pribeni la fekundecon de kaproj kaj
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ŝafoj, ili tute ne plu povus nutri lin. Por gravaj medicinaj
aferoj li tute ne uzeblis. Pri tiaj aferoj oni preferis en ĉiu
kazo la proprajn ŝamanojn kaj ŝamaninojn.
Sekve ne estis la ofico, kio povus enspezigi monon, pri kio
Cipriano zorgis sin. Li estis en zorgo multe pli kaj preskaŭ
nur pri tio, ke li perdus sian respektigan postenon en la
komunumo. Se tiu okazaĵo konatiĝus tie, li ne plu povus
esti la viro, kiu staras plej proksime al la pastro, li ne plu
povus zorgi kiel ununura apud la pastro pri la plej sanktaj
aferoj. Li ne plu povus antaŭkanti dum la malĉeesto de la
pastro la avemariojn kaj litaniojn en la diservoj, li ne plu
povus ekbruligi antaŭ la okuloj de la tuta paroĥo la
kandelojn, transdoni al la pastro la sanktakvujon kaj la
mantukojn, li ne povus antaŭteni la meslibron, surmeti al
li la mesvestojn aŭ depreni ilin. Neniu plu petus lian
konsilon. Kaj je siaj nomtagoj li ne ricevus kokinetojn kaj
koketojn, kaj dum la tuta jaro ĉiuj ĉi priatentoj forfalus,
jen glaseto da tekilo, jen kukurbo bakita en sovaĝa mielo.
La vivo ne pli longe validus esti vivata. Dum la tridek
jaroj li fariĝis tiom unuanima kun la eklezio kaj la servo
en la preĝejo, ke neniu membro de la paroĥo povus imagi
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la preĝejon sen li, ĉar la nuna generacio estis naskita kaj
plenkreskinta en la kredo pri la neanstataŭigeblo de lia
persono. Li nun eble povus fervore preĝi, kaj eble okazus
la granda miraklo, ke la mano al Dipatrino postkreskus.
Sed tiom granda la kredo de Cipriano tamen ne estis. Li
estis multe tro da indiĝeno por ne scii, ke morta ligno en
neniu kazo postkreskus, eĉ se oni preĝus kiom ajn
avemariojn.
Tiel li fine ekhavis la ununuran ideon, kiun indiĝeno
povas ekhavi en tia malesperiga kazo. Li intencis simple
forsegi la karbigitan brakstumpon de Dipatrino, skulpti
novan manon kaj glui ĝin sur la stumpon. Poste li volis
pripentri ĉion dike tavole, kaj se Dipatrino fine ree supre
estos starigita super la altaro, neniu rimarkos la
damaĝon.
Tiukaze kompreneble la skulptado de la mano bezonus
tagon. Dum tiu tempo kompreneble Dipatrino ree devos
stari je sia malnova loko, ĉar la paroĥanoj, kiuj frekventas
la preĝejon por preĝi Dipatronon tuj sentus la mankon
kaj, ĉar la preĝado sen Dipatrino super la altaro estus
sensenca kaj sen sukceso. La indiĝenoj devas rigardi
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enkorpiĝinta antaŭ si tion, al kio ili volas preĝi, alikaze ili
ne povus koncentriĝi je siaj preĝoj kaj pensus anstataŭ tio
pri sia maizo kaj pri siaj kaproj kaj ŝafoj.Per tio estus
subtenita nur la paganeco.
Cipriano do ree vestis Dipatrinon. Kiam li faris tion, li
remetis ĝin sur ties lokon super la altaro. Li ordigis la
kandelojn tiel, ke oni ne facile povus vidi la bruligitan
manon en la krepuska malhelo de la preĝejo, se oni ne
starus ĝuste tre proksime antaŭ la altaro. Krome li
drapiris faldon de la vesto tiel, ke la mano parte estis
kaŝita. Kaj ĉar la vesto estis profunde blua, la damaĝo
efektive ne tuj rimarkeblus. Antaŭ ol la pastro revenus, la
nova mano estus surgluita. Kvankam Cipriano certe sciis,
ke li tiel pekus, li intencis ne konfesi en la konfessidejo la
pekan neglektemon al la pastro. Li simple forgesus la
aferon. Kaj tion, pri kio oni ne memoras, oni ja ne devas
konfesi. Nek tie, nek aliloke. Se indiĝeno entute konfesus
ĉion, kion li peke faris iam, neniu kiom ajn bonkora
pastro povus absolvi lin, kaj eĉ Dio, la Sinjoro, ankoraŭ
tre pripensus, ĉu li povus absolvi pekinton de tia fiago.
Kaj Li, la Sinjoro, verŝajne venus al la konvinko, ke en tiu
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kazo oni devus rezigni pri ĉiu espero kaj ke estus pli bone
lasi la indiĝenojn tiaj, kiaj ili estas kaj kontentiĝi per tio,
kion oni povas ricevi.
Diopatrino staris nun sur sia loko. Intertempe fariĝis
vespero. Cipriano malfermis la preĝejon kaj alvenis kelkaj
inoj por delektiĝi devote.
Kaj kiam tiam venis la horo, Cipriano fermis la preĝejon
kaj iris hejmen en sian kabanon, trankviligite kun la
konscio, ke dum la nokto certe malkaŝiĝos nenio.
Li serĉis al si konvenan pecon da ligno kaj ĉe la fulganta
obtuza lumo de ladolampeto komencis skulpti en la
lignon krudan formon de mano. La detalojn li poste
pretigus ĉe hela taglumo. Li estis certa, ke li havos preta
la manon jam je la antaŭtagmezo de la sekva tago. La
figuro devos stari je sia loko ja nur je la matena meso. Kaj
eble vespere jam ĉio estos surgluita kaj zorgeme
pripentrita. Li estis preta multe pli rapide ol li prikalkulis
tion dum sia unua konsterniĝo.
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Kiam li tiam sidis ĉe la skulptado kaj la nokto plu
progresis, leviĝis tempesto. La tondro krakadis de ĉiuj
flankoj kaj muĝis kvazaŭ ĉiuj ĉieloj volus renversiĝi. La
fulmoj zigzagadis sur la firmamento kaj disŝiris la nigran
nokton en akresonajn pecojn.
Pli pia viro ol estis Cipriano tuj ligus tiun tempeston al la
profanigita Dipatrino. Kaj la pastro certe dirus: „Nu, jen
vi ja vidas, Cipriano, kion vi kaŭzis. La puno de la ĉielo
estas super vi. Pentofaru kaj kliniĝu sub la ĉiopotencon
de la plej alta.“
Cipriano certe estis pia. Sed tiel pia li ja tamen ne estis, ke
li pensus eĉ nur dum sekundo, ke tiu tempesto povus esti
la sekvo de lia neglektemo. Li estis multe tro observanto
de la naturo por tiel fordoni sin al tia infaneca pio. Li ja
jam vidis je la malfrua posttagmezo tre malproksime je la
horizonto, ke formiĝas pezaj fulmotondraj nuboj, kaj li
diris al Mateo kaj al Panfilo, kiam ili babilis kun li iom da
tempo en la preĝeja ĝardeno: “Bone atentu, muchachos,
hodiaŭ nokte ni havos damne pezan fulmotondron tian,
kian ni longe ne havis ĝin. Kiu sciu, ĉu brulos eble eĉ
kelkaj kabanoj.“
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Kaj tio okazis antaŭ kelkaj horoj, antaŭ ol bruliĝis la
mano de Dipatrino.
La pastro kompreneble – Cipriano estis sufiĉe longe en la
servo por scii tion – dirus: „Tion ĉion Dipatrino
antaŭsciis, kio okazos, tial ŝi sufiĉe frutempe preparis la
fulmotondron.
Cipriano, tiel, kiel li ĉiam faris, respondus: „Si señor cura,
tio estas tiel, tio estas vera.“
Kun la señor pastro oni ja ne kverelu. Tio estus kontraŭ la
religio; kion sinjoro pastro diras, tio estas la vero. Sed por
si mem Cipriano dirus – kaj tion, kion oni diras al si
mem, sinjoro pastro ja ne aŭdus – ja, por si mem li dirus:
„Bone, se Dipatrino ĉion tion antaŭsciis, kaj ŝi antaŭsciis
tion, ĉar la señor pastro ĝin ja diras, tiukaze ŝi ja ankaŭ
sciis, ke kelkaj kotaj vilaĝhundoj puŝos ŝin en la fajron. Ŝi
ja eble eĉ ne faris tion kun la intenco havigi
malagrablaĵojn al mi. Oni ja simple povas fidi pri nenio
plu kaj oni ne scias kiel elturniĝi plu. Plej bone, se oni
lasas ĉion tiel, kiel ĝi estas.“
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Cipriano rulumis cigaredon kaj fumis. Li rezignis pri tio
preĝi kelkajn avemariojn, por ke la vetero preteriru sen
kaŭzi damaĝon. Li sciis pro sperto, ke tio ne multe
helpus, kaj ke oni plej bone agas, se oni lasas furiozi la
tempeston, tiukaze ĝi finiĝos per si mem. Li konas kazon,
temas pri Lucina, la edzino de Pancho Lazcano, kiu estis
morttrafita de fulmo, dum ŝi preĝis la rozarion. Sekve
estas pli bone fumi cigaredon kaj starante en la malferma
pordo de la kabano rigardi la majeston de la tempesto.
Kaj dum li rigardis lokon sur la ĉielo, kiu fine komenciĝas
klariĝi kaj la steloj jam brilas, krakas giganta tondrobato
super li, kiu lin tiom traskuas, ke li devas firme apogi sin
per fosto de la enirejo por ke li ne renversiĝu. Samtempe
li vidas kiel fulmzigzago ĵetiĝas malsupren kaj, kiel li
precize povas vidi, rekte en la tegmenton de la preĝejo. Li
aŭdas klare klakadi la tegmentajn tegolojn kaj atendas, ke
post momento la preĝejo ekflamiĝos kun hela fajro.
Sed nenio okazas. La preĝejo staras denove profunde
kaŝita en la profunda nokto. La tondrado mallaŭtiĝas. La
fulmoj iom post iom finiĝas. Komenciĝas forta pluvo.
Post malpli ol tridek minutoj la pluvo fariĝas malintensa.
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La tempesto retiriĝas kaj nur fore en la ĉielo de tempo al
tempo flugas lumo tra la nokto. Cipriano ankoraŭ staras
en la enirejo de sia kabano. Jen kelkaj viroj proksimiĝas
al lia loĝejo kaj ili tuj komencas paroli: „Ĉu vi vidis tion,
Cipriano? La fulmo trafis la preĝejon. Venu kun la ŝlosilo
kaj malfermu la preĝejon. Ni rigardu, ĉu ene eventuale io
brulas en la preĝejo. Nun estas ankoraŭ tempo por estingi
fajron.“
Kiam la viroj venas al la preĝejo, tie jam kolektiĝas multaj
homoj, kaj pli kaj pli da homoj alvenas, viroj, inoj kaj
infanoj. Ili alvenas kun brulantaj abiaj kenoj kaj kun
fulgokovritaj lanternoj. Ĉiuj homoj vidis, kiel la fulmo
trafis la preĝejon, kaj ĉiuj volas vidi, ĉu ĝi kaŭzis
damaĝon.
Cipriano malfermas la preĝejon kaj la viroj serĉadas, ĉu
ili malkovros ie fajron. Sed ne troviĝas fajro. La fulmo
evidente estis kvazaŭ frida.
Ĝis proksimume tagmeze restadas la homoj antaŭ la
preĝejo. Kaj antaŭ ol Cipriano finfine fermis la preĝejon,
la viroj serĉadas ankoraŭfoje zorgeme en la preĝejo, ĉu
47

eble tamen troviĝas fajro ie ajn. Ili fine konvinkiĝas, ke
neniu danĝero minacas. Kaj ĉiuj iras hejmen por sterni
sin.
Matene Cipriano je la kutima horo malfermas la
preĝejon. La knaboj okupiĝas pene pri la matena
sonorigado. Cipriano eklumigas la kandelojn. Fruaj
preĝantoj envenas. Preskaŭ senescepte inoj kaj kelkaj
infanoj kun ili. Rapide fariĝas hela tago.
Du inoj tre proksimiĝas al la altaro por tie sendi supren
specialan preĝon al Dipatrino.
Cipriano staras proksime de la pordo por denove plenigi
akvon en la baptakvujojn.
Subite ambaŭ inoj antaŭ la altaro kriĉe ekkriegas, dum ili
krucosignas sin samtempe kvazaŭ ili freneziĝus.
Cipriano turniĝas malantaŭen kaj estas nekredeble
ŝokata. Ankaŭ li tiam krucosignas sin kaj murmuras
rapide kelkajn avemariojn. Li scias, ke nun ĉio
malkovriĝis, kaj ke li nur plu povas atendi la revenon de
la pastro por la eksigo sen honoroj.
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La inoj antaŭ la altaro fariĝas pli kaj pli laŭtaj, kaj ĉiuj
ceteraj inoj, kiuj estas en la preĝejo, alkuras por vidi, kio
okazis. Ankaŭ ili tuj surgenuiĝas kaj krucosignas sin.
La preĝejo estas ja ne tiom granda. Kaj tiel Cipriano je la
alia fino bone povas kompreni, pri kio tie oni interparolas
ekscitite. Li povas eĉ pli bone kompreni ĝin, ĉar la inoj
jam preskaŭ krias. Li ne volas aŭskulti ĝin, ĉar li ja scias,
ke li aŭdos nur pri sia hontego. Sed li tamen kaptas la
vortojn sen peni fari kompreneblan tekston el ili.
„Un milagro! Un gra-a-a-n mi-laaagro le paso! Por
Santa Purisima! Virgencita! Señora Nuestra! Ho,
Sanktulino, Plejsenpeka! Ho, Sankta Virgulineto! Miraklo
okazis! Granda miraklo!“
Ĉiuj inoj turniĝas al Cipriano, kiu ankoraŭ staras ĉe la
pordo apud la sanktakvujo. Li scias malpli kaj malpli,
kion fari. Plej bone estus, se li irus hejmen kaj sternus sin
sur sian petaton kaj dirus, ke li estas morte malsana.
Sed la inoj ne lasas tempon al li decidiĝi pri io. Ili rapidas
al li kaj ŝiras lin al la altaro. Al li ĉio fariĝis jam tute
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indiferenta.
La inoj kaptis lin ĉe la brakoj kaj krias ĉiuj samtempe sur
lin: „Ĉu vi ne vidas tion, Cipriano? Ĉu vi ne havas okulojn
por la granda miraklo, kio tie okazis? La fulmo en la lasta
nokto trafis la preĝejan internon. Ĉu vi vidas tie supre la
trabatitajn tegolojn de la tegmento?“
Cipriano rigardis supren kaj kapjesas kaj kapjesas.
„Miraklo! Granda miraklo estas donita al ni pro graco. La
fulmo estis kaptita per la mano de Virgulineto! Sian
manon Sankta Virgulino oferis por protekti la sanktigan
karnon de la Sinjoro en la monstranco kaj gardi la
preĝejon kontraŭ la fajro. Miraklo! Un gran milagro!
Pasis ne pli ol tri tagoj, kaj jam la preĝejo estis sieĝata de
miloj, de indiĝenoj, de mestizoj, de blankuloj.
Cipriano nun ne plu povis ŝanĝi ion je la afero. Li fine
konvinkiĝis, ke eble tamen regas pli alta volo, kiu
destinas la sortojn surtere.
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La preĝejo fariĝis ejo kun grasa prebendo. Kaj grasa
prebendo ĝi estas ankoraŭ nun.
Estas bone kompreneble por homo, ke Cipriano neniam
ion diris pri la afero. Ja kiel li, la simpla indiĝeno, kiu
scipovas nek legi nek skribi, diru rekte en la vizaĝon al la
episkopo kaj al la aliaj grandaj mastroj de la eklezio, kiuj
venas tien, ke temas ĉe la afero pri okazinta erareto? La
episkopoj nur ridus pri li, kaj krome ili dirus, ke li fariĝis
tro maljuna, kaj tial spirite malforta. Kaj kiel plensanga
aŭtentika indiĝeno li sciis tre bone, kiam oni silentu, kaj
kiam ne ŝajnas necese, ke oni parolu, kaj kiam tio estus
por ĉiu malavantaĝo konfuzigi aferojn, kiujn grandaj
ekleziuloj, milfoje pli prudentaj ol li, rigardis kiel laŭorde
ekzistantajn laŭ la volo de Dio. Ne estis lia tasko reformi
religiojn. Laŭ bona indiĝena vivmaniero li pensis, ke oni
plej prefere lasu la aferojn tiel, kiel ili estas, tiom longe,
kiom ili ne kaŭzas maloportunaĵojn al oni mem. Ke li
devis suferi maloportunaĵojn pro sia silentado, ne estis
asertebla. La preĝeja servisto de preĝejo kun grasa
prebendo povas vivi pli kontemplan vivon ol tiu de povra
indiĝena vilaĝkomunumo. Cipriano ne plu devis haki

51

arbojn kaj ne plu bruligi lignon al lignokarbo, kaj li ne plu
devis kvereladi kun la kunaĉetistoj de la lignokarbo, kiuj
ĉiam kaj eterne falsas la pezilojn de la pesilo kaj dum
eterneco montras sin tro avaraj pri la prezoj. Ke la
hakado de dura ligno en la vepro kaj la bruligado de
karbo en tropika ardo estas grandaj ĝojoj kaj agrabla
sorto por indiĝeno, pri tiu vivimago li jam frutempe
perdis ĉiun iluzion en sia vivo, multegajn jarojn antaŭ ol
li eksentis delikatan kompatemon por Judas Iskariota.
Ke ne ĉiuj di-miraklaj bildoj ekestis laŭ tiu maniero,
pruvas nenion kontraŭ la vero de tiu ĉi rakonto; ĉar estas
tute sensence kvereladi kun islamisto pri la profetaj
kapabloj de Mahometo.

tradukis Frank Vohla, Dorothea & Hans-Georg Kaiser en
kunaj vesperoj de klubo Karapaco
laŭ „Der gefangene Blitz“
kontrolis Vladimir Türk
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Glosaro
botica = butiko
habanero = skotviskio kun akra kapsiko kaj pluaj ingrediencoj
prebendo = rento, ligita al eklezia titolo (ŝerce dirate kvazaŭ
kokino, kiu regule metas orajn ovojn)
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Nokta vizito en la vepro
(rakonto)
La doktoro
Nepenetrebla ĝangalo kovras la vastajn ebenaĵojn de la
riverterenoj de Panuco kaj Tamesi. Nur du fervojlinioj
trairas tiun naŭdek mil kvadratkilometrojn grandan
parton de la meksika regiono Tierra Caliente. Tie, kie
troviĝas setlejoj, ili dense kaj timeme alpremiĝis al la
malmultaj fervojstacioj. Eŭropanoj vivas tie nur tute
unuope kaj kiel perditaj. La laciga unuformeco de la
ĝangalo estas interrompata de kelkaj longe entendiĝantaj
ĉenoj de altaĵoj, kiuj estas prikreskataj de tropika praa
vepro, kiu estas same tiom nepenetrebla kiel la ĝangalo,
kaj en kies profundo, kie ĉiam regas krepusko, ŝajne
embuskas ĉiuj misteroj kaj hororoj de la mondo. Je kelkaj
favoraj lokoj, kie estas akvo, estas kelkaj indiĝenaj
vilaĝetoj dissemitaj trans la altoj; loĝlokoj, kiuj jam tie
estis, antaŭ ol la unua blankulo enpaŝis la tiean teron. Ili
troviĝas tre malproksime de la fervojo. Sur azenaj
karavanoj oni alportas la varojn, kiuj tie estas bezonataj,
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unuavice salo, tabako, malkaraj katunĉemizoj, tvirnaj
pantalonoj, muslinovestoj, pintaj pajloĉapeloj por la viroj
kaj nigraj katuntukoj por la inoj. En la interŝanĝo oni
donas kokinojn, ovojn, azenidojn, kaprojn, papagojn kaj
sovaĝajn meleagrojn.
Tie mi loĝas, profunde en la tropika vepro, sola, en
primitiva kabano, kiun mi mem konstruis por mi, laŭ la
maniero de indiĝenoj, sen uzado de najloj.
Kvardek minutoj da rajdado alvenigis min al mia plej
proksima blanka najbaro, kuracisto el Arkanso, kiu
nomiĝis Wilshed. Ĉiuj ceteraj homoj de mia najbareco, el
kiuj neniu loĝis pli proksime ol tridek minutojn, estis
plensangaj indiĝenoj. La plej proksima vilaĝo estis
dekunu mejlojn for. La plej proksima fervojstacio, kie
loĝis du blankaj familoj, sepdek mejlojn.
Dr-o Wilshed loĝis en bangalo, simpla domo el tabuloj,
kiu havis du ĉambrojn. Li vivis tie tute sola, praktikis iom
da agrokulturo, havis tri bovinojn, cent kokinojn, dudek
abelokorbojn, du ĉevalojn kaj tri mulojn. Du indiĝenaj
familioj, kiuj loĝis mejlon malproksime sur la deklivo de
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la ĉenaltaĵo estis liaj plej proksimaj najbaroj. La viroj de
tiuj du familioj estis okupataj kiel farmlaboristoj ĉe li.La
plej grandan parton de sia tempo pasigis la doktoro
legante. Kiam li ne legis, li sidis sur la verando de sia
bangalo kaj rigardis fikse malsupren al la vasta ebenajo,
kiu etendiĝis de la malsupro de la ĉenaltaĵo ĝis la fora
horizonto. Ĝangalo, ĝangalo, nenio krom ĝangalo. De
tempo al tempo la soleco de la vepro atakis forte miajn
nervojn, ĉar okazis, ke mi dum du tutaj semajnoj ne vidis
homan vizaĝon. Se tio fariĝis tro eltenebla, mi migris
supren al la doktoro, nur por vidi homon, por aŭskulti
homan voĉon kaj senti, ke mi ne estas sola en la tuta
mondo. Sed la doktoro estis silentema. La tropika vepro
estas silentiga kaj pensiga, kaj la doktoro vivis tie dum
homaĝo, kaŝiĝis tie, verŝajne, ĉar li ne povis elteni la
homojn, aŭ tial, ĉar li travivis seniluziiĝon, el kiu savi sin
en la tropikan vepron estis la ununura solvo.
Ni sidis ofte dum horoj sur la ligna benko de lia verando
unu apud la alia, sen tio, ke ni parolis vorton. Pri ni mem
ni havis nenion por parolo, pri aliaj ni ne volis paroli; kaj
ĉar ankaŭ neniu el ni estis tiel arlekena trudi al alia sian
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percepton pri la mondo kaj okazaĵoj, ni efektive ne sciis,
kion kaj pri kio ni parolu. Sed la silentemo de la doktoro
estis tamen ofte timiga. Okazis, ke li komencis frazon, ĉar
li havis la intencon rakonti pri travivaĵo, kiun li havis tie
en la tropikoj. Sed, kiam la frazo estis parolita je duono, li
bruligis sian pipotabakon kaj forgesis fini la frazon. Aŭ li
subite pentis sciigi iun el siaj multnombraj aventuroj kaj
per tio fordoni ĝin el sia privata posedo. Aŭ li finis sian
penson silente, dume li pensis, ke li diris ĝin. Li ofte ne
povis decidi, ĉu li diris ion aŭ ĉu li nur pensis tion.
„Ĉu vi iam ajn verkis libron?“ mi demandis lin iutage.
„Ĉu libron?“ li respondis. „Ĉu libron? Multajn!“
„Pri kio, doktoro?“
„Pri tio ― kion mi vidis ĉi tie, kion mi pensis ĉi tie dum la
jaroj, kion faris bestoj, kion bestoj eble ŝatas, pensis kaj
diris, kion la vepro rakontis al mi, kaj pri la muziko, kiun
mi aŭdis ĉi tie.“
„Ĉu publikite?“

57

„Neniam. Ĉiufoje, kiam mi finis libron, mi legis ĝin, trovis
la libron bona kaj disŝiris ĝin. Kial mi publikigu miajn
librojn. Mi havis mian ĝojon kaj mian ĝuon, kiam mi
verkis ilin. Ĉu por la homoj? Mi volus scii kial? Tiuj havas
tiom da bonaj libroj, kiujn ili ne legas. Kial mi donu al ili
eĉ pli da ili? Krome la homoj tute ne akceptus miajn
librojn. Ili klarigus, ke mi estas sensenculo. Kaj mi devus
eĉ kvereladi kun ili, por konvinki ilin, ke mi pravas, kaj ke
mi parolis la veron. Almenaŭ estas tute egale al mi. Mi
krome havas la konvinkon, ke la plej bonaj libroj, kiuj
kiam ajn estis verkitaj, aŭ surpapere aŭ enspirite, estas
tiuj, kiuj neniam estis publikigitaj. Post ĉiu publikigita
libro embuskas io, kio ne parolas favore al la verko, kaj
kio malhelpas la homon krei la plej bonan, kion li
kapablas.“
Mi de tempo al tempo havis la senton, ke la doktoro jam
mortis antaŭ longa tempo, ke li mem ne scias, ke li estas
morta kaj, ke li tial ankoraŭ tie sidas, ĉar neniu ĉeestas,
kiu povas vidi, ke li estas morta kaj ĉar neniu venas por
entombigi lin. Se oni zorgeme rigardas ĉirkaŭ si, oni facile
trovas, ke fakte nur tiuj homoj estas entombigataj, kiuj
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havas heredulojn aŭ por kiuj iu devas zorgi.
Se la doktoro estus rakontinta al mi, ke li sidas tie jam
kvarcent jarojn kaj estis alveninta kun la unuaj blankuloj,
mi estus akceptinta tion sen plia pruvo.
La biblioteko de la doktoro
Iumatene mi venis al la doktoro kaj li akceptis min tiel:
„Aŭskultu foje, Gale! Vi scias, ke mi ne tre ŝatas Usonon.
La lando ĉesis esti tiu libera lando de la antaŭmilita
tempo. La milito por la libero de aliaj popoloj tute fuŝigis
ĝin. Jen tro da regado, tro da komandado, tro da
malpermesoj, tro da leĝoj kaj svarmas tie de oficistoj, ĝi
fariĝis granda infanvartejo. Kaŭzo plia el multaj, kial mi
revenos neniam. Sed nun mi devas entrepreni gravan
vojaĝon tien. Mi devas aĉeti ion, kelkajn librojn, kiujn mi
ĉasas jam dum jaroj. Bonvolu esti tiel afabla transloĝiĝi
dum mia foresto en mian kavernon. Se mi lasos la budon
neloĝata, mi retrovos nek tegmenton nek kafotason, kiam
mi revenos. La bonaj homoj ne povas rigardi najlon sen
eltiri kaj kunpreni ĝin, kiam ili havas okazon por tio.
„Tute ne estas problemo, doktoro, kompreneble mi
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transloĝiĝos“, diris mi.
„Tio estas en ordo. Prenu mian ĉevalon kaj alportu vian
ioman fatrason. Ĉe vi oni ne rompŝtelas, tie ja ne
ŝteleblas multe. Li ridetis. Kvankam li ankoraŭ ne vidis
mian domon. Sed indiĝeno evidente rakontis al li, ke ĝi
estas nur kabano el herboj.
Post kiam mi transportis mian havaĵeton transen al li, li
sidiĝis sur la ĉevalon kaj trotis al la fervojstacio, kie li
povis meti ĝin en stalon ĉe farmisto. Kiam li jam rajdis
kvindek paŝojn, li turniĝis kaj vokis: „Ne forgesu preni la
ovojn el la nestkorboj kaj melku la bovinojn. Malsatmorti
vi ne povos. Vi trovos ĉion, kion vi bezonas, en la kestoj.“
Kelkajn horojn mi vagadis ĉirkaŭ la domo por povi
orientiĝi en kazoj de bezono. En la kuro de la malfrua
posttagmezo mi venis al lia biblioteko, kiu troviĝis en
krude prilaborita ŝranko.
La plimulto de la libroj temis pri la malnovaj meksikaj
popoloj, pri ties historio, civilizacio kaj religio. Multaj el
la libroj estis provizitaj per bildoj kaj mapoj. Jen libroj kaj
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nepublikitaj manskriboj, kiuj havis sian originon en la
deksesa kaj deksepa jarcentoj. Tiu biblioteko havis
grandan valoron, kaj la doktoro lasis ilin sub mia
protekto sen eĉ nur mencii ilin, kvazaŭ temus pri verkoj,
kiuj aĉeteblas en ĉiu magazeno.
Mi vivis nun en tiu mirakla lando de multaj jaroj. Mi vivis
kun indiĝenoj, kiuj ne scias, kio estas monero, kiuj ofertis
al mi du grandajn nigrajn diamantojn kontraŭ mia
ĉasrevolvero, kiun mi tute ne povis fordoni, kaj tial mi
ofertis al ili anstataŭ tio ducent ormonerajn pesojn. Tion
ili rifuzis kaj klarigis, ke la mono ne havas valoron. Multe
mi lernis en tiuj jaroj pri la lando, ĝiaj riĉoj, ĝiaj blankaj
kaj kuprokoloraj loĝantoj, pri iliaj perspektivoj kaj
evoluaj ebloj.
Sed pri la estinteco de la lando kaj ĝiaj loĝantoj mi sciis
nenion.
Nova mondo leviĝas
Mi ĵetiĝis sur tiujn librojn, tiel kiel tio eblas nur en tiu
kazo, se oni dum kelkaj monatoj ne vidis libron kaj subite
havas je nelimigita dispono librojn, kiujn oni sopiris legi
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de jaroj. Post malpli da tempo ol mi pensis, mi troviĝis en
la firmaj ligoj de tiuj libroj. Ili retenis min tiom katenita,
ke mi forgesis kuiri mian manĝon. Mi trinkis la lakton tuj
post la melkado, kaj mi glutis la ovojn nekuiritaj, por ke
mi ne perdu tempon pri miaj libroj. Dum la tuta hela
tago, kiam Suno ardis kaj oni sentis sin kiel en bakforno,
kaj pli ol duonon de la nokto mi kliniĝis super la
volumojn, ĉasate de la timo, ke la doktoro povus reveni
antaŭ ol mi finlegos la librojn.
Ĉu eblis, ke homoj kaj popoloj de tiu speco ĉi tie surtere,
kie mi nun staris, vivis, amis kaj suferis? Ĉu efektive
povas esti, ke sur tiu ĉi kontinento vivis homoj kaj
popoloj de alta kulturo, ses mil jarojn antaŭ tiu mistera
legendeca tempo, kiun ni priskribas kiel la komencon de
la homa socio?
De nun mi rigardis la landon per aliaj okuloj ol antaŭe. Se
indiĝeno hazarde preteriris aŭ antaŭ la domo demandis
pri gluto da akvo, mi esploris zorgeme en lia vizaĝo pri
simileco al tiuj malnovaj reĝoj, princoj kaj tribestroj, kies
bildojn mi vidis en tiuj libroj. Kaj efektive, mi trovis
suprizigajn similecojn. Sed ne kontenta pri tio nur studi
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iliajn vizaĝojn, iliajn gestojn, la manieron de ilia irado, la
intonacion de ilia voĉo, mi komencis enketi la homojn. Mi
ne estis malmulte mirigita, kiam mi aŭdis, ke tiuj homoj
bone konis la estintecon de sia popolo, ke ili konservis la
rakontojn de sia popolo, siajn baladojn, la tagojn de siaj
grandaj viroj, siajn religiajn legendojn per buŝa
rakontado de generacio al generacio. Multaj el tiuj
indiĝenoj ankoraŭ preĝis al siaj malnovaj dioj, dum ĉiuj
ceteraj konfuzigis la centojn de sanktuloj, la Senpekan
Koncipitecon tute ne kompreneblan por ili, tiel kiel la
Triunuon same tiom nekomprenblan al ili, tiom kun siaj
malnovaj religioj, tiel, ke ili en siaj koroj kaj imagoj havis
la malnovajn diojn, dume ili sur la lipoj portis la nomojn
de nenombreblaj sanktuloj.
La renkontiĝo en la ĝangalo
Por ree iom retroviĝi en la mondo, por iom malŝarĝi mian
cerbon kaj por ne rigidigi miajn gambojn, mi iumatene
survojiĝis por entrepreni longan migradon tra la buŝo.
En vasta profundo de la vepro, en ĉirkaŭejo, kiu efikis
sufokige sinistre pro la granda distanco al ĉiu homa
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loĝejo kaj pro la malproksimeco eĉ al la primitivaj
vepropadoj , mi renkontis indiĝenon, kiu tie laboris kiel
lignokarbisto. Mi neniam venus al tiu loko, se mi ne estus
vidinta leviĝantan fumon, kies kaŭzon mi volis trovi.
Estis certe streĉa vivo, kiun havis tiu viro. Dum semajnoj
vivi profunde en la vepro, tute sola, elmetita al
sennombreblaj danĝeroj, pri kiuj la vepro estas tiom riĉa,
por povi fine liveri kelkajn ŝarĝojn da lignokarbo, kiuj de
li devas esti portata sur lia azeno al la vaste distritaj
setlejoj por ricevi ridinde etan monsumon.
La indiĝeno sidis antaŭ la fumanta termonteto kaj
rigardis fikse la trankvile leviĝantajn fumkolonetojn. Li
estis svelta viro, al kiu oni tamen devis koncedi
respektindajn fortojn. Haki la ebonarbojn kaj pritranĉi
ilin per hakado por la lignokarbigeja monteto postulas
ĉion je forto, kion homo povas doni. Kaj praktiki tiun
duran laboron en tropika sunardo, tio antaŭkondiĉas
persiston de la korpo, kiun febliĝanta kaj pereanta raso
ne povas realigi. Kio tuj frapis mian atenton je tiu viro
pro strangaj kaŭzoj, tio estis la rimarkinde malgaja
esprimo de liaj okuloj kaj la fajna membrigo de liaj belaj
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mallarĝaj manoj, kies rase tipa formo estis tiel rezisteme
nedetruebla, ke la streĉa laboro de lignokarbisto ne povis
influi ĝian noblan formon. Li havis maldikajn lipharojn
kaj je la mentono lanugajn haretojn, kiujn li verŝajne
rigardis kiel elkreskintan barbon. Mi sidiĝis al li, donis
tabakon al li kaj ni interparolis iom post iom.
Vi ĝuste divenis, sinjoro, miaj antaŭloj estis iam fieraj
princoj inter la tribo de la panukesoj, respektataj vaste
trans la limoj de la najbaraj triboj. La lasta el tiuj
kuraĝuloj estis pendumita de la hispanoj pro ribelo
kontraŭ la fremdaj regantoj. Se lia edzino kaj liaj infanoj
ĝustatempe ne sukcesus fuĝi en la montojn, kien sekvi
timis la hispanoj, mi ne sidus ĉi tie. Tio estis en la
semajno, kiam la hispanoj inde festis masakron al mia
popolo, per la pendumado de kvincent tribestroj, inter
kiuj troviĝis mia antaŭulo.“
„Ĉu vi pensas, ke tiu lando iam ajn reatingos tioman
potencon, kiel tiam, antaŭ ol venis la hispanoj?“
„La irado de nia popolo estas lanta. Ni havas tempon. La
blankaj viroj ne havas tempon. Sed ĉu vi ne povas aŭdi,
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sinjoro, kiel ĉiuj neblankaj popoloj de la tero moviĝas kaj
streĉas siajn membrojn tiel, ke oni povas aŭdi la klakadon
de la artikoj trans la tutan teron?
Iom necerte mi diris: „Kontraŭ tio ni scios defendi nin.“
„Per kio?“ li demandis trankvile kaj sen aludo de ironio.
“Per kio? Per via civilizacio, ĉu? Tiu ne estas sufiĉe forta,
sinjoro. Ĝi ja ne havas portantan ideon. Via civilizacio
estas gvidata nur de ununura penso, kaj tiu estas: mono.
Per mono oni povas fari negocojn, sed ne varmigi
animojn.“
Mi kuris hejmen kaj denove ĵetiĝis sur la librojn. Novaj
demandoj trudiĝis al mi kaj mi serĉis solvojn, serĉis
aludon pri tio, kio atendos nin. Sed, se ie, jen en tiuj libroj
estis trovebla la ŝlosilo al tiu granda pordego, kies
malfermo permesus al mi vidi la estontecon de nia raso.
Kvazaŭ kiel en febro mi legis kaj legis, falis post
noktomezo kvazaŭ plenŝtopita per plumbo en mian liton
kaj ekstaris ĉe la unuaj sunradioj kun obtuzigitaj artikoj.
Sed kiam miaj tempioj komencis marteladi, kiam mia
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sango rapidegis tra miaj vejnoj, kvazaŭ ĝi ĉiumomente
bolus tro, mi devigis min perforte trankviliĝi kaj al pli
konstanta studado. Tiamaniere mi tiris konsiderinde pli
grandan gajnon el mia legado. Mi komencis serioze studi
anstataŭ nur legi.
Sed tamen mi vivis en alia epoko. Ĉar mi ne havis okazon
paroli al homo aŭ aŭdi homan voĉon, mi forgesis la
tempon kaj la lokon kaj mian propran personon. Mi povis
paroli kiel tiuj personoj, kiuj aperis en la libroj. Mi povis
vekigi en miaj imagoj ideojn pri la mondo kaj la vivo sen
tio, ke konsciiĝis la okazaĵo al mi mem.
Tiuj sentoj estis precipe fortaj vespere kaj en la fruaj
noktaj horoj, kiam ĉiuj pordoj de la bangalo vaste
malfermiĝis kaj la eterne kantanta vepro zumis en miaj
oreloj.
La nokta vizito
Estis iuvespere inter la deka kaj la dekunua, kiam mi levis
miajn okulojn de libro pri la civilizacio de la texcocos. Ne,
por esti preciza, mi estis devigita levi miajn okulojn; ĉar
mi havis la senton, ke iu estas en la sama ĉambro kun mi,
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kaj ke mi estas observata de certa tempo.
Kiel mi venis al tia sento, tio estas sufiĉe stranga. Mia
aktiva, mia aganta senso estis plene okupita pri la libro,
kiun mi legis. Male al tio mia neaktiva senso, tiu
nekonscia, zorgeme akceptis kaj firmtenis la okazaĵojn,
kiuj deruliĝis dum mia legado. Tiu nekonscia senso, en
tiu kazo efikanta kiel protekta instinkto, fariĝis pli forta
dum ĉiu sekundo kaj montris nepridubleblan urĝon
deflankigi mian atenton de la libro, kaj atentigi min pri
io, kio povus esti danĝero por mi. Almenaŭ senpera
danĝero ne estis, kion mi sentis atentofrape klare en mia
subkonscio, kaj kio instigis min percepti ankaŭ la
vokadon de la neaktiva senso kiel frapadon de tro
streĉitaj cerboĉeloj, kiuj sopiris trankvilon. Sed la
malaktiva senso montriĝis fine tamen kiel la pli forta, kaj
per lasta forta atako ĝi disrompis mian koncentradon kaj
mia aktiva senco obeis al la obstina voko.
Mi turnis la kapon. En la mezo de la ĉambro staris
indiĝeno. Neniu dubo, li staris tie de certa tempo. Lia
rigardo fiksiĝis al mia vizaĝo kaj li atendis taktoplene kaj
pacience pri tio, ke mi ekparolu al li.
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En tiu sekundo mi estis kapabla montri ĝuste la linion, ja
eĉ la vorton, kiun mi legis en tiu momento, kiam la viro
enpaŝis la ĉambron.
Evidente la viro estis grimpinta supren sur la ligna
ŝtuparo, kiu kondukas al la verando kaj enpaŝis senbrue.
Ne estas tie la kutimo enpaŝi iun domon, eĉ se ĝi estus
kiom ajn primitiva, se oni ne antaŭe faris sin rimarkebla
per saluto aŭ voko kaj la enloĝanto ne diris: „Pase!“
Envenu! La plimulto de la domoj, kaj ĉiuj indigenaj ne
havas pordon. Kaj, se ili havas tiun, ĝi estas fermata per
basto aŭ ŝnuro. Se oni irus eĉ nur ĝis la malferma pordo
sen anonci sin per brueto, oni pelus la enloĝantojn ofte en
la plej hontindan embarason, ĉar la kabanoj plej ofte
havas nur unu ĉambron. Tiu viro certe kelkajn fojojn
vokis por turni mian atentemon al si. Ĉar mi estis
sinkinta tiom profunde en mian studadon, mi ne aŭdis
tion, kaj li, kiu vidis min legi ĉe la malferma fenestro,
venis tiam hezitante en la domon, ĉar li devis paroli kun
mi pro iu kaŭzo kaj ne trovis alian eblon atentigi pri si.
Jen li staris, senmova kiel kolono. Kiam mi rigardis lin, li
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klinis genuon, tuŝis per plata mano la teron, levis poste la
manon ĝis sia hardislimo, turnante la internan flankon de
la mano al mi kaj kun tiu gesto li leviĝis samtempe.
Jen stranga formo de mansaluto pensis mi, speco de
salutado, kiun mi ankoraŭ ne vidis ĉe indiĝeno.
„Bonan vesperon!“ mi diris hispane al li.
„Nokto estas frida kaj longa“, li komencis paroli. „Porkoj
ĝenas min. Terure estas, ho, sinjoro, ne povi defendi sin.
En ejo starigita kun sankta zorgemo, por esti sekura por
la eterneco. Sed ĝi disfalas kaj rompiĝas. Longa estas la
nokto, tenebra kaj frida. Pripensu, ho, sinjoro, la porkoj.
Porkoj estas hororo.“
Li levis sian brakon kaj mansignis al certa direkto.
Ne sciante, kion mi respondu, ĉar mi ne komprenis pri
kio li parolis entute, mi kliniĝis pri mia libro por gajni
momenton da tempo por ordigi miajn pensojn, kiuj
evidente konfuziĝis. Estis efektive ne tute klara al mi, ĉu
mia spirito troviĝas en stato de febrosimila ekscitiĝo kiel
sekvo de la seninterrompa legado aŭ, ĉu mi travivis veran
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okazaĵon. La pensoj komencis kirliĝi en mia cerbo tiom,
ke mi ne povis decidi, kie la realo finiĝas kaj kie
komencas la imago.
Nur por paroli ion, mi diris: „Kion vi fakte opinias? Por
diri la veron, mi tute ne scias pri kio vi parolas. Parolu
interligite, kara viro.“
Sed li jam foriris, tiel sensone kiel li alvenis. Per unu salto
mi estis ĉe la pordo. Mi volis konsciiĝi, ĉu miaj sensoj
estas jam tiom trostreĉitaj, ke ili ensorĉas fantomaĵojn al
mi aŭ, ĉu ĵus mi vere vidis homon kaj parolis kun li.
Dank' al la dioj, mi estis sana. Mia spirito estis klara: Tie,
en la pala lumo de pleniĝanta Luno mi vidis forpaŝi lin,
simile al ombro. Granda li ne estis, li havis knabecan
figuron, li estis svelta, kun pura nemiksita indiĝena
sango.
Mi reiris al mia tablo kaj provis memori liajn vortojn.
Estis sufiĉe strange, mi ne povis retrovi liajn vortojn. Kaj
envenis en mian kapon, ke li ne parolis hispane, ke li ne
uzis lingvon, kiun mi konas; sed tamen mi tute
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komprenis lin, la enhavo de liaj frazoj estis klara al mi,
nur la kunteksto mankis al mi.
Ĉu lia saluto ne estis la sama, kiu estis uzata ĉe la
malnovaj indiĝenaj popoloj? Sed tio estis ja evidenta
sensencaĵo. Miaj libroj konfuzis miajn pensojn.
Tamen, nun revokante lian aperon en mian memoron, mi
konstatis, ke li estis vestita en ĉifonoj. Tio ne estis
atentofrapa, ĉar la plimulto de la indiĝenoj iradas en
diŝsiritaj pantalonoj kaj ĉemizoj. Ĉemizoj, ĉemizoj, ĉu?
Ne, li surhavis nek ĝustan pantalonon nek ĝustan
ĉemizon. La ĉifonoj, kiuj pendis de li, aspektis kiel la
trivitaj postrestaĵaĉoj de tre multekosta pramalnova
ŝtofo; stranga fantasta teksaĵo tia, pri kia mi apenaŭ
memoris, ke mi iam ie eble vidis ĝin, aŭ nur en muzeo.
Sed neniu dubo ekzistis pri tio, ke liaj brakoj, tiel kiel la
maleoloj de liaj piedoj estis ornamitaj per oraj piedringoj,
ke li havis kolĉenon, kiun faris oraĵisto, kiu estis granda
artisto.
Kaj tamen, des pli klare revenis ĉiuj detaloj en mia
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memoron, ju pli klare fariĝis al mi, ke mi vidis nenion el
ĉio ĉi, pri kio mi supozis, ke mi fariĝis atentema pri ĝi. Mi
nur ekipis la povran indiĝenon kun ĉiuj tiuj eksteraĵoj,
kiuj estis rekonilo de tiuj popoloj, pri kiuj mi ĵus legis.
Estas nun vere la lasta momento, mi diris al mi mem, fini
nun serioze tiujn aferojn por reveni sur la vojon al mia
jarcento kaj al la sobra mondo, en kiu la poŝtsakoj kun
bruado estas ĵetataj kelkajn milojn de mejloj
malproksimen tra la aero.
Mi klake malfermis mian libron kaj enlitiĝis.
Rimarko
Texcoco estas nun urbo en Meksiko, kun plena nomo : Texcoco
de Mora
La tri porkoj
Je la sekva mateno mi rimarkis tri porkojn. Du nigraj kaj
flava, kiuj vagadis ĉirkaŭ la domo. Mi jam vidis ilin dum
du aŭ tri aliaj okazoj. Sed nun mi rigardis ilin kun
intereso, ĉar ili memorigis min pri mia vizitinto el la lasta
nokto, kiu parolis pri porkoj. Sed, kiun rilaton tiuj porkoj
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havis kun li, mi ne povis eltrovi.
Certe ili estis la propraĵo de unu el la indiĝenaj familioj,
kiuj loĝis pli malsupre de la montoĉenoj.
La porkoj tie apenaŭ estas nutrataj, ili ankaŭ ne havas
stalon, tial ili devas ĉirkaŭvagadi kaj mem serĉi sian
manĝon. Sian posedanton ili ekkkonas nur je tio, ke li
donas al ili akvon, ke li ligas ilin de tempo al tempo al
arbo kaj fine, post kiam li ĵetis dum du semajnoj du
sakojn plenajn de maizo al ili, kondukas ilin al la loko de
ilia destino. Sed ne okazas, ke porkoj vagadas tro
malproksime de sia posedanto, ĉar en lia proksimo
ĉiutempe povas fali kulerpleno da kuiritaj fazeoloj antaŭ
la pordon, kiun porko ne volonte malhavas.
Ĉiukaze mi ne povis konstati rilaton inter tiuj tre nature
aspektantaj porkoj kaj mia vizitinto. Se estis liaj porkoj
kaj li ne deziris, ke ili ĉirkaŭvagadu ĉi tie supre, tiukaze
estis lia negoco kaj ne mia okupiĝi pri sia brutaro. Krome,
se mi bone pripensas tion, estis tre strange, ke la viro min
molestis meze de la nokto pro siaj porkoj.
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Sed almenaŭ tion mi povis fari por la viro. Mi ĵetis
kelkajn ŝtonojn al la porkoj, kaj ili forlasis la antaŭlokon
antaŭ la bangalo. Sed ili ne kuris malsupren de la pado,
kiu kondukus al iliaj posedantoj, sed ili deturniĝis post
certa tempo de la pado kaj trotis al monteto, kiu troviĝis
tricent paŝojn for de la domo kaj, kiu plene estis
prikreskata per densa arbustaĵo.
Ŝajnis, ke ili tie proksime trovis sufiĉe da manĝo, ĉar mi
rimarkis, ke ili rampadis en la arbustaĵo dum certa tempo
ĝis mi perdis ĉian intereson pri ili kaj kontrolis la
kokinajn nestojn, ĉar mi ekmalsatis.
La dua vizito
Tri tagojn poste, kiel kutime sidante ĉe miaj libroj, ĉirkaŭ
la dekunua nokte, mi havis subite la saman strangan
senton, kiu subite maltrankviligis min, kiam la indiĝeno
venis en mian domon.
Frostotremo kuris trans mian dorson, kiam mi,
rigardante flanken, vidis stari mian indiĝenan vizitinton,
kiu rigardis min silente, sed fikse observante.
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Sed tiu sento de malagrableco tuj perdiĝis, ĉar kaptis min
kolero, kiun kaŝi mi penis neniel, kiam mi demandis la
viron: „Sed kiel vi envenis ĉi tien? Kion vi fakte pensas, ke
vi permesas al vi tiajn liberojn? Tio ĉi tie ja ne estas
publika konstruaĵo. Tio estas privata domo, ĉu vi
komprenas tion? Kaj mi deziras, ke vi respektu ĝin kiel
privatan domon. Kion, mil diabloj vi efektive volas? Se vi
serĉas porkopaŝtiston, jen ĉirkaŭrigardu ie aliloke. Mi ne
ŝatas porkojn.“
Mi brue elkraĉis la vortojn, sed pli pro tio, por ke mi
regajnu mian sekurecsenton kaj por ke mi forigu tiun
frostotremon, ol pro tio dolorigi la viron .
Li fikse rigardis min per vaste malfermitaj okuloj kaj kun
vizaĝesprimo, kvazaŭ li unue devus memgardeme serĉi la
sencon de miaj vortoj antaŭ ol li povus respondi.
Tiam li diris: „Ankaŭ mi timas porkojn. Ili estas tiom
teruraj! Ho, tiom teruregaj!“
Bruske mi klarigis: „Tio ne koncernas min. Mortbatu la
bestojn kaj elkuiru la grason, se ili estas maloportunaj al
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vi. Sed lasu min finfine en paco pri tio.“
Mi rigardis al lia vizaĝo. Liaj okuloj rigardis tiel malgajaj,
ke mi sekrete havis fortan kompaton.
„Ĉu vi vidas, tie, ho, sinjoro!“ Li mansignis al unu el siaj
suroj. Ĝi aspektis terure! Kelkajn colojn super la maleolo
troviĝis terura vundo.
„Tion faris la porkoj. En lia voĉo nun sonis tono, kiu faris
ĝin malfacile al mi ne komenci plori. Mia tro lacigita
cerbo komencis venĝi sin.
„Ho ve, terure! Ho ve, terurige! Kaj scii samtempe, ke oni
estas tute senhelpa, tiel, ke oni eĉ povas gardi sin kontraŭ
tiaj bestaĉoj. Petegu ĉiujn sortopotencojn, ke ne okazu
simila sorto al vi. Ne longe daŭros ĝis tiuj teruraj bestoj
ronĝos mian koron, kaj ili manĝaĉos miajn okulojn ĝis
venos tiu tago de hororo, kiam ili ŝmace sorbos mian
cerbon. Ho, sinjoro kaj amiko, ĉe ĉio, kio estas sankta al
vi, helpu min. Savu min el mia senekzempla torturo. Mi
suferas pli ol homo povas elteni. Kion mi diru plu por
konvinki vin pri miaj doloroj?!“

77

Nun mi finfine sciis, kio estis la celo de lia vizito. La viro
pensis, ke mi estas la doktoro. Estis ĝenerale konate, ke la
doktoro ne praktikis; sed ĉar la plej proksima kuracisto
loĝis ĉirkaŭ okdek kvin mejlojn for, dr-o Wilshed je
deziro en tre gravaj kazoj servis per unua helpo. Evidente
la viro havis terurajn dolorojn.
Post longa serĉado mi trovis en kesto la medikamentojn.
Mi elprenis pansobendon, kotonan lanon kaj ungventon.
Kiam mi nun proksimiĝis al la viro por bandaĝi lin, li
retroiris du paŝojn kaj diris: „Tio estas sensenca. Estas la
porkoj, kiujn mi timas kaj kiuj turmentas min, ne la
vundo, kiun mi apenaŭ atentas. Tiu vundo estas por mi
nur la signo pri tio, kio ankoraŭ sekvos.
Ne atentante lian rifuzon, mi kaptis energie lian kruron.
Sed mi kaptis nur aeron. Iom konfuzigite mi rigardis
supren, kaj mi perceptis, ke la viro retroiris ankoraŭ
pluan paŝon. Ridinde, kiel facile oni trompas sin mem, mi
povus ĵuri, ke mia kaptanta mano estis je la sama loko,
kie staris lia gambo.
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Mi rezignis pri mia kuracista helpo kaj iris al al tablo, kie
mi haltis kaj observis lin.
„Tio estas tute mirindaj ornamaĵoj, kiujn vi portas“, mi
diris. „Kie vi ricevis ilin?“
„Mia nevo sur min pendigis ilin, kiam mi devis forlasi
lin.“
„Ili ŝajne estas tre malnovaj, antikva laboro.“
„Ili estas tre malnovaj“, li konfirmis. „Ili apartenas al la
trezoro de mia reĝa familio.“
Mi ne povis eviti rideti, kion li ŝajne ne rimarkis. Aŭ li
estis tro ĝentila por vidi tion. Jen gajigaj uloj... tiuj
indiĝenoj en ĉifonoj, loĝantaj en mizeraj herbokabanoj,
malofte en la posedo de kelkaj necesaj moneroj por aĉeti
krudan ledon por sandaloj al si... sed tamen ili havas
diamantajn ringojn sur la fingroj.
Ree mi komencis konfuze miksi la sobran realecon kaj la
enhavon de la libroj, kiuj rabadis la spiron al mi.
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„Mia nevo donis ilin al mi.“ Sed tio estis ja kutimo ĉe la
aztekoj, ĉe la panukesoj, ĉe multaj aliaj indiĝenaj popoloj,
kie ne la filo, sed la frato aŭ la nevo estis la heredinto de
la trono. Tiel tio ne funkcius plu. Mi devis iri inter
homojn; la soleco de la tropika vepro malbonfartigis min,
speciale tiukaze, se mi faris nenion alian krom legi tiujn
librojn.
„Nun mi devas foriri!“ Li interrompis miajn migrajn
pensojn. Ne forgesu, ke estas la porkoj, sinjoro mia.
Kelkaj grandaj pezaj ŝtonoj sufiĉos. Estas tiel dure devi
peti pri helpo, sed mi ne povas defendi min, mi estas ja
tiom senhelpa.“
El liaj malgajaj okuloj ruliĝis ploroj lante malsupren de
lia vizaĝo, kvankam li penis reteni ilin.
Tiam li levis manon, kondukis ĝin al siaj lipoj, levis ĝin
alte super sian kapon kaj tenis la internan manplaton
dum iom da tempo turnite al mi. Kaj mi rekonis, ke lia
mano estis de nobla formo, kiun mi vidis ie. Sed kie, mi
ne povis memori. Je la unua fojo mi rimarkis, ke li havas
barbon, kiu ja sufiĉe kovras la mentonon kaj la vangojn,
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sed tamen aspektas tre maldensa. Sed kvankam mi ne
memoris, ke mi iam vidis tian barbon, li tamen vekis ion
en mi, kio estis ligita kun strange parolitaj frazoj, pri kiuj
mi komencis cerbumi sen povi trovi ĝin.
Mi deŝiris min de tiu konfuziga pensoĉeno por demandi
la viron pri lia loĝejo, kion scii subite ŝajnis al mi tute
senkaŭze ege grava.
Sed li jam foriris.
Mi saltis al la pordo.
„Efektive! Li paŝas kiel reĝo!“ mi diris al mi mem, kiam
mi rigardis kiel li iras sur la pado antaŭen.
Kiel mirinde bela estis la nokto! Ĝi estis vestita en la
magian arĝentan brileton de Plenluno, kiu staris krute
super mia hardislimo. La ensorĉiga suno de la tropika
nokto. La aĵoj videblis en tiu lumo kun tia horora akreco,
kvazaŭ tuj devus okazi io nekredebla. Estis atendado en
tiu lumo, kvazaŭ tiuj akre iluminataj kaj terure vivante
aperantaj fantomaĵoj per la sekva spirtiro elpuŝus ŝrikan
krion por vigligi el dormo la ombron, kiu peze kaj nigre
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kaj potence ŝarĝis ties piedojn. Kaj la krio pendanta en la
aero falis sur mian koron kaj haltis ĝin kiam la indiĝeno
ekstaris, sin turnis kaj montris al mi sian vizaĝon, sur kiu
mi povis vidi ĉiun linion, kaj eĉ ĉiun poron, kvankam li
preskaŭ estis tricent paŝojn malproksima.
Nun li levis la brakon kaj mansignis al tiu monteto, kien
fuĝis la tri porkoj, post kiam mi forpelis ilin per ŝtonoj.
Tiam li forlasis la padon kaj iris renkonte al la monteto.
La arbustaĵo estis tiom alta, kiom liaj ŝultroj. Lante li
supreniris sur la monteton ĝis li atingis la alton, kie la
densa arbustaĵo estis tiom alta, ke ĝi estis multe pli alta ol
lia kapo kaj ĝi faris la impreson al mi, kvazaŭ glutis lin la
arbustaĵo; ĉar mi ne plu vidis lin.
Malkovro
Tuj kiam Suno leviĝis je la sekva mateno, mi prenis mian
maĉeton kaj trahakis padon al tiu monteto. Kiel ajn
zorgeme mi esploris la arbustaĵon, mi tamen ne povis
trovi la vojon, kiun la indiĝeno iris dum la pasinta nokto.
Nenio estis terentretita, neniu branĉo derompita. Estis
dura tasko sekvi lin sur lia vojo. Mi intencis viziti lin en
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lia kabano. Eble mi povus ŝanĝi unu el liaj unikaj
ornamaĵoj kontraŭ paro da botoj aŭ ĉemizo aŭ selaĵoj.
Atinginte fine la monteton, mi faris strangan malkovron:
La monteto ne estis natura amaso da tero aŭ rokobloko
kiel mi supozis, sed ĝi estis artifike konstruita el
prilaboritaj ŝtonoj kaj mortero. Laŭ la aspekto, ĝi estis
kelkajn jarcentojn malnova. La dorna densa arbustaĵo
tute kovris ĝin kaj radikiĝis en la muroj kaj perforte
enkreskis la murojn. Tiu neatendita malkovro tute
forgesigis min postkuri la indiĝenon.
Mi batis la arbustojn teren kaj malkovris pluan trovon.
Ŝtonaj ŝtupoj kondukis en orienta direkto sur supraĵon de
la monteto. La monteto mem estis iom pli alta ol tri
metroj. Supre ĝi havis kvarangulan ebenan areon, kiu
larĝis tri metrojn sur ĉiu flanko.
Unu flanko de la monteto estis trafosita, kaj ĉar tie la
arbustaĵo estis tretita teren, tiu trafosado ŝajne okazis
antaŭ mallonga tempo. Neniu dubo eblas, la porkoj
kaŭzis tion denove, kiam ili tie pigre vagadis. Kiam mi
postkuris la spurojn de tiu trafosado, mi trovis, ke la
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porkoj fosis sin tra la muro, kiu ĉe tiu loko komencis
disfali kaj staris nudigita.
Se ie, jen tie kaŝiĝis la sekreto, kiu okupis min. Tie
troveblis la klarigo por ĉio, kio okazis en la lastaj tagoj.
Mi rapidis hejmen kaj alportis pioĉon kaj ŝovelilon.
Ŝtonon post ŝtono, bulon post bulo mi elrompis ĝis la
truo estis sufiĉe granda por trapremi mian supran
korpoparton. Mi ekbruligis alumeton.
Sed apenaŭ ĝi ekflamiĝis, mi lasis fali ĝin per
neartikulaciita krio kaj elpremiĝis tiom rapide, ke miaj
ŝultroj, la brusto kaj la dorso kovriĝis per sangantaj
skrapvundoj. Tiam, en la hela sunlumo, sidante antaŭ la
truo kaj retrovante mian spiron, mi pensis, ke okuloj
povas esti sufiĉe malfidindaj.
Origine mi havis la intencon lasi la monteton netuŝita en
tiu formo, en kiu mi trovis ĝin. Sed nun ne restis alia
elekto al mi. Mi havis la taskon malfermrompi la pinton
de la monteto, por ke la blindiga taglumo fluu en ĝin kaj
tiel rabu al la interno de la kaverno la nelelteneblan
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fantomecon.
Pli banalaj aĵoj ol tio, kio kaŝiĝis en tiu kaverno, povas
kaŭzi pli profundan hororon en la ĝangalo aŭ la vepro.
Dudek centimetrojn granda nigra skorpio per haroj
kovrita, kiu enŝteliĝis en la tendon aŭ en la kabanon,
plenigas onin sufiĉe ofte per pli granda hororo ol la
renkontiĝo kun jaguaro, se oni havas nenion plu en la
mano krom bastono. Mi decidis tuj eklabori. La nedifinita
apero en mia soleco kaj speciale nokte eble pli povus ŝarĝi
miajn nervojn ol la klara, firme ĉirkaŭlimigita scio, eĉ se
ĝi montriĝus kiel ajn timiga.
La panukeso estas morta
Ĉirkaŭ tagmezo spite la ardon mi jam tiom multe fosis, ke
la enhavo de la kaverno kuŝis malferma en la hela lumo
de la tago.
Estas tute certe la vero. Mi estis nek mense handikapita
nek mi revis. Se mi dubus, la blazoj je miaj manoj kaj la
laceco de mia korpo konvinkus min pli bone.
Jen en tiu kaverno, kies masonaĵo estis tiel dense
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kunigita, kvazaŭ ĝi estus la plej bona betonaĵo, troviĝis
mia vizitinto, tiu indiĝeno, kiu dufoje nokte interparolis
kun mi en mia domo. Li sidis sur la tero en la kaverno en
kaŭranta situo. La kubutojn apogis la genuoj. Lia
kliniĝinta vizaĝo estis kovrita per liaj manoj.
Li estis morta. Morta jam dum kvarcent aŭ kvincent jaroj,
eble eĉ multe pli longe. Kaj li estis entombigita kun
apenaŭ priskribebla zorgemo, el kiu parolis amo kaj
respekto samtempe. La kaverno estis sufiĉe hermetika ĝis
antaŭ malmultaj tagoj, kiam la porkoj komencis fosadi
tie. Lia aspekto ne estis simila al egipta mumio. Li multe
pli aspektis tiel, kvazaŭ li mortis nur antaŭ tri tagoj.
La ĉifonoj, per kiuj li estis vestita, aspektis en la hela
taglumo eĉ multe pli multekostaj kaj pli valoraj, pro ilia
origina deveno, ol en la nokto. La ornamaĵoj, kiujn li
portis, estis majstroverkoj de alte evoluita oraĵista arto,
kaj mi neniam antaŭe kie ajn estis vidinta laborojn de tia
perfekteco.
Subite mi rimarkis, ke unu el liaj suroj estis prironĝita kaj
ĝuste je tiu loko, kiun li montris al mi en la pasinta nokto.
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Neniu sango videblis, spite al tio, ke la porkoj jam atingis
la oston. La karno de lia brusto, de lia vizaĝo kaj de liaj
suroj estis dura kaj dum pripalpado sentiĝis kiel ligno. Mi
ne povis klarigi al mi, kiun altirforton al porkoj povus
havi tiu ligneca karno, kiu evidente entenis eĉ ne la plej
etan nutraĵvaloron. Sed estis ja almenaŭ eble, ke porkoj
rilate al tio, kio gustas bone, havas alian opinion ol ni
supozas kutime. La kaŭzo, kial la korpo sin tiel bone
konserviĝis, estis facile klarigebla: La kaverno estis tute
hermetika kaj la tero ĉirkaŭe entenis kemiajn
substancojn, kiuj efikis konservige al la korpo, post kiam
ili en formo de fajnaj eretoj trapenetris la masonaĵon.
Verŝajne ankaŭ la konservigilo, kiu estis uzata ĉe la
mumiigo de la korpo estis de alia konsisto kaj efiko ol tiu,
kiun uzis la egiptoj.
Denove kaj denove mi rigardis mian trovaĵon. Li kaŭris
tie tiel vivofreŝa, ke mi atendis ĉiumomente, ke li levos la
kapon, ke li ekstaros kaj komencos paroli kun mi.

87

El tero vi estas farita
Senkompate Suno katapultis siajn fajrajn ondojn
malsupren, kaj mi ekpensis, ke tiu arda varmego povus
damaĝi al mia tre valora trovaĵo, se la korpo estus tro
longe elmetita al la akra sunlumo.
Mi alportis el la domo grandan keston por meti la korpon
en ĝin kaj por poste ensekurigi tiun. Honeste dirite, estis
ne tute klare al mi, kial mi faris ĉion tion, kial mi ne volis
lasi la korpon tie, kie ĝi ripozis jam dum multaj jarcentoj.
Sed la malsano, kiu jam kaŭzis tiom da malfeliĉo, kiu
tiom da senanimeco portis en nian kulturon, tiu
muzeopasio kaptis min. Mi vidis mian nomon presitan en
sciencaj gazetoj, mi vidis stari min ĉe la prelegopulto,
ĉeflanke blankan tolaĵon, vidis pluvadi sur min la leterojn
de redaktejoj de grandaj gazetoj sur min, kiuj petegis min
pri artikoloj, kaj kiuj lasis la liberon al mi, decidi la alton
de la honorario, mi vidis la muzeajn direktorojn kun
fabelecaj sumoj batali pri mia trovaĵo kaj mi vidis stari
dolarmilionulojn modeste antaŭ mia pordo kaj oferti al
mi blankajn ĉekojn por tio, ke ili povu vidi siajn privatajn
kolektojn sur la unuaj paĝoj de la novjorkaj gazetoj kaj
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ĵurnaloj.
Kaj tamen ĉiuj tiuj materiaj perspektivoj lasis min tute
frida, kaj ili tiom rapide forlasis mian spiriton, kiom ili,
apenaŭ postlasinte spuron, estis venintaj. Ankoraŭ nun
mi scias tute precize, ke mia agado, sen havi certan
penson pri la kialo, sin tiel mekanike disvolviĝis, kvazaŭ
tute ne eblus alie. Tamen mi sciis, ke mi agis sub neniu
sugesto, de kia ajn maniero kaj deveno ĝi eble estis.
Kun zorgemo mi ekagis. Ĉar la kaverno ne estis sufiĉe
malproksima, por meti la keston apud la korpon en la
kavaĵon, mi saltis malsupren por levi la korpon sur la
randon de la kaverno.
Sed apenaŭ mi komencis kapti la korpon, miaj manoj
kunklakis, kvazaŭ ili ĉirkaŭbrakis aeron, ĉar inter miaj
manoj la korpo ŝanĝiĝis en polvon. Postrestis nenio alia
de ĝi krom malgranda, tute eta amaseto da polvo, kiu, se
mi kunskrapus ĝin, ne estus pli granda ol pugno.
Ne pasis pli ol dudek minutoj, de kiam mi trovis kaj
pripalpis la korpon, kiam ĝi ankoraŭ estis dura kaj
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sentiĝis kiel ligno. Ĉio, eĉ la multekostaj teksaĵoj, la nigra
hararo de la kapo kaj de la barbo, la fingraj ungoj, tiel
surprize ŝanĝiĝis en fajnan flugcindron, kvazaŭ giganta
fajro kun la rapideco kaj koncentriĝo de fulmo forbrulus
pajlotigon.
Mi gapis sur la etan amaseton da cindro, kiu fariĝis pli kaj
pli simila al la tero falinta planken dum la elfosado de la
kaverno, dum mia rigardo al la sabla tero. Kun certeco mi
jam ne povus diri, kio estas sablo kaj kio cindro.
Estis sensence stari tie ankoraŭ pli longe en la tagmeza
paŭzo. Sonĝo mistifikis min; mi komencis vekiĝi kaj mi
penis klare kaj trankvile elpensi rimedon, kiu povus
liberigi min de tiuj paranojaj imagoj, kiuj hantis min. Mi
sentis klare, ke mi ekmalsaniĝis. La vepro staris horore
minace ĉirkaŭ mi, same tiel minace staris super mi la
ardanta Suno, simila al senkompata malamiko, kiu
vorante kaj ronĝante boras sin en mian cerbon. La homoj
jam antaŭ cent jaroj forlasis Teron, min ili forgesis voki
kaj kunpreni, ĉar mi estis tro profunde en la vepro, ĉar ili
pensis min morta.
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Sed...
Ho, Suno, Luno kaj ĉiuj steloj, liberigu min el miaj
turmentoj! Kio, pro ĉiuj vivantoj kaj mortantoj, estas
vero? Tie, antaŭ miaj piedoj ĝi trembrilas kaj scintilas tiel
gaja en la sunlumo, tiel promesplena kaj tiel trankviliga!
La ornamaĵoj de la indiĝeno. Ili ne disfalis en cindron, kaj
se ili ĉeestas ― kaj ili vere kaj efektive ĉeestas, ĉar mi
sentas ilin en miaj manoj ― , tiukaze ankaŭ la indiĝeno
ĉeestis kaj mi estas ja sufiĉe sana kaj scias, kion mi faras.
Mi rapidas al la domo. Kun la ĝojo pri la denove donacita
vivo enkore mi rigardis kaj studis la malgrandajn
artverkojn. Tiu studado plenigis min kun devoteco kaj
respekto pri la artistoj, kiuj povis krei tiajn mirindaĵojn,
kaj kiuj ne postlasis siajn nomojn.
Fine mi volvis la aĵojn en paperon, faris malgrandan
pakedon, kiun mi fermŝnuris kaj metis ĝin en malplenan
ladskatolon, kiun mi supre metis sur la librobretaron.
Antaŭ sunsubiro mi iris ankoraŭfoje al la kaverno kaj
fermis ĝin per tero kaj ŝtonoj. Mi faris tion por malhelpi,
ke enĵetiĝos ĉirkaŭvagantaj ĉevaloj kaj muloj, kiuj rompos
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al si la membrojn kaj poste sen helpo restos kuŝanta en
ĝi.
La tutan vesperon mi pasigis per tio revoki ĉiujn
okazaĵojn de la lastaj tagoj kaj precipe de la aktuala tago,
kaj ordigi ilin, por ke ne sukcesu al ili konfuzigi min. Pro
tio, ke mi havis neniun, kun kiu mi povus paroli, sur kiun
mi povus ŝarĝi parton de mia ekscitiĝo, mi estis devigita
obĵeti ĉiujn kontraŭdirojn, klarigojn kaj supozojn nur al
mi mem, por eki interparolon.
Meznokto delonge pasis, kiam mi iris liten, ekscitite kiel
infano je la kristnaska vespero. Elĉerpite kaj lacigite,
sekve de la streĉa taglaboro kaj la animaj ekscitoj de la
lastaj dudek horoj, mi tuj ekdormis.
Sonĝoj
Mia dormo estis ia ajn, nur ne softa kaj trankviliga. El
peza kaj kaosa sonĝo oni ĉasis min en alian tian. Neniu el
miaj sonĝoj estis dolĉa, ja eĉ ne enuiga aŭ ĉiutaga. Sed ĉiu
havis sian kulminon, kaj se tiu kulmino estis atingita, mi
eksaltis supren, nur por ree endormiĝi, kun neniu alia
senco krom tiu tuj denove esti ĉasata en sonĝo ĝis la fino.
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Estis tute laŭnature, ke ĉiu sonĝo troviĝis en proksima
rilato al la aferoj, kiuj okupis min tiom ekstreme en la
lastaj tagoj.
Mi vidis migri min tra la viglaj foiroj de la malnovaj
indiĝenaj urboj, sed ne eblis al mi trovi tion, kion mi
devis havi tiom nepre necese. Kaj ĉiam, kiam mi supozis,
ke mi trovis ĝin, mi malkovris, ke mi forgesis, kio ĝi estis.
Nun mia menso komencis streĉe labori por tio, kion mi
bezonis, revoki en mian memoron. Poste mi iris al
vendostando kaj aĉetis ion. Sed, se mi havis ĝin enmane,
mi konsciiĝis, ke mi volis aĉeti ion tute alian. Mi metis la
objekton, kiun mi subite tute ne konis en poŝon, sed mi
trovis, ke mi ne posedas poŝon je miaj vestoj. Nun oni
volis, ke mi pagu, kaj kiom ajn mi serĉis, mi ne povis trovi
la semojn de la kakaoarbo, kiuj estis la mono, per kiu mi
devus pagi. Ja kion ajn mi prenis enmanen, estis pipraj
grajnoj aŭ formikoj aŭ fingraj ungoj. Kaj poste ĉasis min
preskaŭ tute nudaj foirplacaj policistoj kaj persekutis min
kiel foirtrompinton. Mi rapidegis kiel simio tra la
ĝangalo, kie la volvoplantoj kaj kaktostaŭdoj provis
firmteni min, kie mia haŭto estas ŝirita de ni en grandaj
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pecoj de la korpo pro la dornoj kaj pikiloj, kiuj ĉiuj
trudiĝis en mian vojon. Kaj kien ajn mi paŝis, estis
serpentoj, grandegaj araneoj, gigantaj skorpioj, grandaj
lacertoj, kies buŝo estis duone tiom malferma, kiom ilia
korpo estis longa, dume post mi hurlis la nudaj policistoj
kiel lupoj kaj kriegis kaj metis policajn tigrojn en mian
spuron. Nun mi devis grimpi altan rokon, kaj kiam mi
estis supre kaj grego da pumoj kaj vulturoj ĝuste volis
kapti min, mi falis en profundan ravinon. La falado
daŭris multajn horojn, kaj dum la falo mi vidis kiel la
policanoj vestitaj per papagaj plumoj alfajfis la
oposumojn, kiuj servis al ili kiel polichundoj kaj tiam kun
muziko marŝis hejmen, kie ili arestis la komerciston, al
kiu mi ŝuldis tri kaj duonon de kakaofaboj, kaj vendis lin
ĉe la apuda stando kiel sklavon. Intertempe mi atingis la
grundon de la ravino. Mi surbatiĝis tiom forte, ke mi
vekiĝis kaj vidis la ravinon tute hele lumigata. Sed estis
Luno, kiu troviĝis en mia ĉambro, kaj trankviligite pri tio,
mi tuj ree endormiĝis.
Nun mi batalis flanke de la hispanaj konkeruloj kaj la
aztekoj arestis min. Oni kondukis min en la tempon por
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oferi min. Pastroj metis min sur la oferŝtonon kaj tenis
min firme. La ĉefpastro venis al mi por ŝiri la koron el
mia brusto kaj por ĵeti ĝin al la terure aspektanta dio
antaŭ la orajn piedojn. Mi vidis kiel la dio rikanis al mi
kaj okulumis per la okuloj, kvankam li estis el ŝtono.
Tiam la ĉefpastro kuspis la manikon de sia vesto, kaptis
min brutale per la maldekstra mano je la mentono kaj
ŝiris mian kapon malantaŭen, dum li puŝis per la dekstra
mano la tranĉilon el obsidiano en mian bruston, dum mi
vekiĝis.
Sed tuj mi ree endormiĝis kaj batalis nun flanke de la
tabaskanoj. Mi retroviĝis en la kaptiteco de la hispanoj,
oni kondukis min antaŭ ilian milittribunalon kaj oni
verdiktis min je la perdo de ambaŭ manoj, kiujn oni
detranĉis per malakra poŝtranĉilo. La brakoj sentiĝis
poste tute obtuzaj, mi vekiĝis kaj en miaj manoj, kiuj
flanke pendis el la lito, mi sentis kvazaŭ formikojn.
Kaj tiam mi posedis atelieron por artmetio en
Tenochtitlan, kaj mi ricevis la ordonon tajlori kronadan
mantelon por la novelektita monarko el la plej belaj
plumoj de tropikaj birdoj. Sed ĉiuj plumoj forflugis de mi,
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kaj mi devis postkuregi ĉiun plumon unuope por rekapti
ilin, dum mankis jam nur malpli ol kvarono de horo, ĝis
komencu la kronado. Ĉiuj princoj kaj senditoj jam
kolektiĝis. La popolamaso zumadis antaŭ la kronada
palaco kaj en la stratoj kondukantaj al la templo. Tutaj
aroj de servistoj kaj altaj oficistoj kuregis al mi por
transpreni la mantelon; sed, se mi alkudris plumon kaj
fiksis la sekvan apude, la antaŭe alkudrita jam forflugis
denove. Mi aŭdis fanfari la trumpetojn kaj tondri la
grandajn timbalojn, mi aŭdis soni la gigantajn
bronzoplatojn de la temploj kaj la pastraron komenci sian
akre sonantan kantadon, dum mia domo estis
ĉirkaŭbarata de miloj de koleraj servistoj kaj kortegaj
marŝaloj, kiuj kriis: „La kronadan mantelon! La
plummantelon! Ni ĉiuj devos morti! Mortkondamnite!
Flugigate morten!“ Pro mia hasta strebado tamen
ankoraŭ pretigi la mantelon, ĝi glitis el miaj fingroj kaj
ĉiuj plumoj, kiujn mi alkudris dum kelkaj semajnoj da
peniga laboro, elflugis trilante tra la fenestro. Mi vekiĝis
kaj aŭdis ĉirpi la milionojn de griloj kaj herboĉevaletoj en
la ĝangalo.
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Kaj denove tuj poste mi ree endormiĝis kun la sekura kaj
trankviliga sento, ke mi kuŝas en la lito, kaj al mi la
kronado de la imperiestro de Anahuac povas esti tute
indiferenta, eĉ pli lia mantelo. Jen malfermiĝis la pordo
al mia ĉambro. Mi miris pri tio kiel tio okazis, ĉar mi sciis
tre bone, ke antaŭ la enlitiĝo mi zorgeme ŝovis la
transversan pezan trabon kiel riglon al la pordo. Sed la
pordo malfermiĝis tamen kaj envenis mia indiĝena
vizitanto, la sama, kiu, kiel mi sciis tute certe, disfalis
tagon antaŭe en polvon. La ĉambro estis heligata per
strange pala kaj inundanta lumo, kies fonton mi ne povis
trovi. Ĝi estis nek de Suno, nek de Luno, estis multe pli
simila al blanka fosforeskanta nebulo, kiu tamen ne estis
sufiĉe densa por povi kaŝi ion aŭ eĉ nur vuali ĝin.
La indiĝeno tre proksimiĝis al mia lito. Tie li staris
trankvile kaj rigardis min dum longa tempo. Mi estis
malferminta miajn okulojn vaste, sed ne povis moviĝi. Pli
bone dirate, instigis min de ie la volo moviĝi, kaj mi
sentis, ke mi ne povus moviĝi, se mi ne retrovus ie la
volon, kiu fuĝis de mi. Sed mi neniel timemis. Male estis
en mi bonfartiga sento de frateca amo aŭ de amikeco. Mia
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vizitanto kun trankvilaj movoj levis la moskitovualon kaj
faldis la vualon je sia flanko supren trans la
stangokondukilon. Poste li salutis min laŭ sia solena
maniero. Ree li rigardis min dum certa tempo kun
profunda seriozo kaj poste li komencis paroli. Li parolis
tre lante, emfazante ĉiun unuopan vorton de la esprimata
opinio: „Mi demandas vin, amiko mia, kiel sentus vi, se
oni prirabus vin en stato de tuta senhelpeco de tiuj
malgrandaj donoj, kiujn oni kundonis al vi kiel
akompanaĵojn al tiu longa vojaĝo tra la lando de la
ombroj? Kiu donis ilin al mi, tiujn malgrandajn
donacetojn? Donis ilin al mi tiuj, kiuj amis min kaj kiujn
amis mi, de tiuj, kiuj eligis varmegajn plorojn, kiam mi
forlasis ilin. Nenio alia krom tiuj valore negravaj donaĵoj
estas tio, kio lumigas mian vojon tra la noko. Pro amo
sole estas, ke homoj estas naskitaj, kaj nur pro la amo ili
vivas. Kion ajn oni eble akiris je rangoj, honoroj, meritoj,
famo kaj riĉoj, kompare al la amo ili valoras nenion.
Antaŭ la granda pordego, tra kiu ĉiuj devos iri, eĉ la plej
intimaj preĝoj senditaj ĉielen, estas rigardataj nur kiel
ŝmirmono, ne pli valora ol kupra monereto. Vidalvide
kun la eterneco validas nur la amo, kiun ni donis, la amo,
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kiun ni ricevis, kaj rekompencon ni ricevos nur en tiu
grado, en kiu ni amis. Tial, amiko, redonu al mi tion, kion
vi forprenis de mi, por ke tiam, kiam mi staros fine de
mia longa migrado antaŭ la pordego kaj oni demandos
min, kie estas miaj atestoj, mi povos respondi: „Jen, ho
mia Kreinto, en miaj manoj mi tenas miajn atestaĵojn.
Malgrandaj estas la donoj, kaj valore negravaj, sed ke mi
rajtis porti ilin dum mia migrado, estas la signo, ke ankaŭ
mi estis iam amata. Kaj sekve mi do ne estas tute sen
valoro.“
La voĉo de la indiĝeno kun elspiro silentiĝis.
Ne estis lia ondanta elokvento, estis multe pli lia silento,
per fera praforto pleniganta la ĉambron, senvorte
ordonanta aĵojn, vortojn kaj agojn, kio determinis mian
agadon. Mi ekstaris, vestis min iomete, tiris la botojn
trans la piedojn kaj rapidis al la librobretaro. Mi
malfermis la pakedeton, pendigis la oran ĉenon ĉirkaŭ la
kolon de la indiĝeno, mi ŝovis la pezan ringon sur lian
fingron kaj fine surgenuiĝis antaŭ li por meti la ringojn
ĉirkaŭ la maleoloj de la piedoj. Kiam mi ree surpiediĝis, li
jam forlasis la ĉambron. La pordo estis fermita kaj la
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tranversa trabo riglis la pordon.Mi reiris al mia lito kaj tuj
falis en dormon, kiu estis tiel profunda, tiel saniga kaj tiel
libera de sonĝoj, kiun mi ne havis jam dum semajnoj. Ĝi
estis kiel la unua refreŝiga bonfartiga dormo post grava
malsano.
La vekiĝo
Malfrue je la sekva mateno mi vekiĝis, mi mirakle bone
ripozis, kaj mi sentis min tiel fortika kiel jam delonge ne
plu.
Sidante sur la litrando, kaj leĝere vestante min, mi
memoris pri la lasta sonĝo kaj mi devis koncedi al mi, ke
mi ne povis memori pri sonĝo, kiu tiel klare kaj tiel logike
deruliĝis kiel tiu. Mi rigardis kaptonte al miaj botoj, kaj
mi trovis ĝin tre strange, ke ili ne staris sur la seĝo kaj ne
estis ŝtopitaj per papero. Pro sperto ruziĝinte, mi
kutimiĝis al tio, se mi matene devis haste vesti min
vivanta en la vepro aŭ en la ĝangalo, vespere demeti la
botojn, plenŝtopi kaj starigi ilin sur altan lokon por
malhelpi, ke skorpioj povu kaŝi sin en ili.
Sed la botoj ne staris sur la seĝo, sed sub la lito, kaj kiam
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mi rimarkis tion, mi ekhavis la ideon, ke mi lasis fali ilin
tien, kiam mi ree enlitiĝis, post kiam la indiĝeno foiris,
kaj mi sentis min tiam tiom laca, ke mi ne plu havis la
forton plenŝtopi la botojn, antaŭl ol mi, jam preskaŭ ree
dormante, ruligis min en la liton.
Nun mi tuj saltis al al librobretaro. La ladoskatolo ne plu
staris tie, mi retrorigardis kaj trovis, ke ĝi staras sur la
tablo, malplena. La papero en kiun la ornamaĵoj estis
volvitaj, kuŝis disŝirite sur la planko. Ne estis signo
rimarkebla, kie la aĵoj povus esti kaj kiel ili eble
malaperis. La pordo ankoraŭ estis firme fermita, de
interne kun la peza trabo antaŭ ĝi, same tiel, kiel mi
sekurigis la pordon hieraŭ vespere kaj en ĉiuj vesperoj
antaŭe.
Mi kuris kiel vento transen al la monteto. Hektike rapide
mi malplenigis la fermŝutitan kavernon, sed mi trovis
tute senŝance voli malkovri ion en tio, per kio mi plenigis
hieraŭ posttagmeze la kavernon, ion ajn, kio povus
konduki min al la spuro de miaj perditaj trezoroj.
Kien, je ĉiuj miaj stultaj sonĝoj, mi nur forportis tiujn
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aĵojn en mia dormebrio?
Vane, mi torturis mian cerbon kaj rompis al mi la kapon
pri mia memoro. En mian kapon venis eĉ ne unu ideo,
kiun sekvi indus la penon. Ĉu eble la porkoj kulpis tion?
Estis ja ridinde konsideri tion, sed mi ja povus provi tion.
Mi ja ne devis rakonti ion pri tia superstiĉo al iu alia. Sed
la porkojn mi revidis neniam denove.
La doktoro revenas
Dek tagojn poste la doktoro revenis.
Mia unua demando estis: „Diru, doktoro, ĉu vi iam ajn
vidis tri hogs, tri porkojn proksime de la bangalo aŭ en la
najbareco? Du nigrajn kaj flavan?“
„Ĉu hogs?“, li demandis, min observante ĉe tio severe
rigardante. „Ĉu hogs?“li ripetis post certa tempo pluan
fojon, kaj mi havis la senton, kvazaŭ li metus novajn
nuancojn al sia voĉo kaj al sia rigardo fiksanta min. Tute
bone eblis, ke tio estis nefrapanta ekzamenado de mia
spirita stato. „Ĉu hogs? Ne! Vi certe celas dogs, hundojn,
vi nur eraras pri la vortoj. Mi ĉi tie efektive vidis jam
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plurajn fojojn tri vagadantajn hundojn, du nigrajn kaj
flavan, kiuj kondutis iomete strange. Mi enketis pro ili,
sed neniu konis la hundojn. Finfine, kial mi okupiĝu pri
vagadantaj indiĝenaj hundoj?“
Nun mi rakontis miajn travivaĵojn al li. Mi supozis, ke li
ekstaziĝos.
„Mortan indiĝenon, vi diris, ĉu? Unu, kiu vizitis vin, en
du noktoj, ĉu?“ Li dissolvis mian longan detalan kaj
entuziasme prezentitan rakonton en tiajn sekajn vortojn,
li kunpremis miajn esprimojn de ravo en tiajn etajn kaj
ĝisoste sekajn demandosignojn, ke mi bedaŭris, ke mi
entute parolis al tiu cinika skeptikulo pri miaj travivaĵoj.
Kvazaŭ kiel per sondilo en vundo li boradis per siaj okuloj
en mia vizaĝo kaj diris: „Ĉu ornamaĵoj? Ĉu antikvaj
aztekaj laboraĵoj, tenitaj eĉ enmane? Ĉu perditaj? Kaj vi
ne scias kie kaj kiam, ĉu?“ Lia ironio ribeligis min, kaj mi
diris tial pli laŭte kaj pli rapide ol necesis: „Se vi ne
akceptas tion, mi povas ja montri al vi la monteton, kun
la kaverno, kaj ankaŭ kun la ŝtupoj, kiujn mi fosis.“
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Ankoraŭ nun fiksante la okulojn al mi, kvazaŭ li
aŭskultus malsanulan raporton, poste sulkigante la
frunton, li fine trankvile prenis sian pipon elpoŝe, rikanis
impertinente al mi kaj diris seke kiel osto: „Ankaŭ mi
povas montri al vi kavernon, kiun mi fosis en la ĝangalo,
antaŭ dudek ok jaroj. Tio nun jam ne plu okazas al mi. Mi
lasas trankvile dormi la mortajn indiĝenojn kaj iliajn
reĝojn en ties tomboj.
Li donis al mi grandan pakaĵeton da tabako trans la
tablon: „Tion mi envojaĝe kunprenis por vi.“
Tiam li suĉis dufoje je lia pipeto.
Li elblovigis la fumon per longa spiro kaj pinta buŝo. Li
faris tion tre filozofe kaj pripenseme.
Kiam la fumo malperis en la aero, li rigardis sian
tabakpipon de ĉiuj flankoj kaj dum li denove ensuĉis la
fumon, li fiksis siajn okulojn al mi kaj ne plu delasis mian
vizaĝon.
Li klinis la kapon iom flanken, rigardis min de malsupre,
rikanis tute kanajle, elpuŝadis plian fojon fajfante la
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fumon kaj diris nun, konservante la impertinentan
rikanadon, kaj kunpinĉinte parte la okulojn: Nu jes, kion
mi volus konsili al vi, estas:prenu al vi afablan, ne tro
kotŝmiritan indiĝenan knabinon en vian pajlokabanon
kiel kuiristinon. Tiukaze ne plu aperos mortaj indiĝenoj
al vi.“
FINO

Tradukis Donjo, Frank & Cezar en klubovesperoj el la
B.Traven-rakontaro „La vepro“ (Der Busch), unua eldono
Librogildo Gutenberg, Berlino el la jaro 1930
Lingve kontrolis Vladimir Türk
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BORCHERT, WOLFGANG
Lupiro Borĥert
Radi
(rakonto)
Hodiaŭ nokte Radi estis ĉe mi. Li estis blonda kiel ĉiam
kaj li ridis kun sia mola larĝa vizaĝo. Ankaŭ liaj okuloj
estis kiel ĉiam: iom timemaj kaj iom necertaj. Ankaŭ la
malmultajn blondajn barbopintetojn li ankoraŭ havis.
Ĉio kiel ĉiam.
„Vi ja estas morta, Radi“, mi diris.
„Jes“, li respondis, „bonvolu ne ridi“.
„Kial mi ridu?“
„V ĉiam ridis pri mi, tion mi ja scias. Ĉar mi tiel komike
metis miajn piedojn kaj sur la lerneja vojo ĉiam parolis
pri diversspecaj knabinoj, kiujn mi tute ne konis. Pri tio
vi ja ĉiam ridis. Kaj ĉar mi ĉiam iom timemis, tion mi
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scias tute klare.“
„Ĉu vi jam longe estas morta?“ mi demandis.
„Ne, tute ne“, li diris. „Sed mi soldatmortis vintre. Ili ne
povis ĝuste enterigi min. Ĉio estis ja frostiĝinta. Ĉio estis
dura kiel ŝtono.“
„Ha jes, vi ja soldatmortis en Ruslando, ĉu ne?“
„Jes, tuj en la unua vintro. Ne ridu, sed ne estas agrable
morti en Ruslando. Al mi ĉio estas tiel fremda. La arboj
estas tiel fremdaj, tiel malĝojaj, sciu. Plej ofte estas alnoj.
Tie, kie mi kuŝas, staras multaj malĝojaj alnoj. Kaj ankaŭ
la ŝtonoj ĉeokaze ĝemas, ĉar ili devas esti rusaj ŝtonoj. Kaj
la arbaroj nokte krias, ĉar ili devas esti rusaj arbaroj. Kaj
la neĝo krias, ĉar ĝi devas esti rusa neĝo. Ja, ĉio estas
fremda. Ĉio tiom fremda.“
Radi sidis sur mia litorando kaj silentis.
„Eble vi ĉion tiom malamas tie, ĉar vi tie devas esti morta,
ĉu?“ mi diris.
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Li rigardis min: „Ĉu vi opinias tion? Ho ne, vi, estas ĉio
tiom terure fremda. Ĉio.“ Li rigardis sur siajn genuojn.
„Ĉio estas tiom fremda. Eĉ oni al si mem.“
„Oni mem al si?“
„Jes ja, bonvolu ne ridi. Tio ĝi ja estas. Ĝuste, ke oni mem
estas tiom terure fremda al si. Bonvolu ne ridi, vi, tial mi
ja ĉinokte foje venis al vi. Mi foje volas priparoli tion kun
vi.“
„Kun mi?“
„Ja, bonvolu ne ridi, ĝuste kun vi. Vi ja konas min tre
bone, ĉu ne?“
„Mi ĉiam pensis tion.“
„Ne gravas. Vi konas min tute detale. Kiel mi aspektis, mi
opinias. Ne kiel mi estis, sed mi opinias, kiel mi aspektis,
ĉu vi tamen ne konas min?“
„Jes, vi estis blonda. Vi havis rondan vizaĝon.“
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„Ne, diru nur, ke mi havis molan vizaĝon, mi ja scias tion.
Do – “
„Jes, vi havis molan vizaĝon, kiu ĉiam ridis kaj larĝis.“
„Jes ja, kaj miaj okuloj, ĉu?“
„Viaj okuloj ĉiam estis iom – iom malĝojaj kaj strangaj - “
„Vi ne devas mensogi. Mi havis tre timemajn kaj
necertajn okulojn, ĉar mi neniam sciis, ĉu vi ĉion tion
kredas al mi, kion mi rakontis pri la knabinoj. Kaj krome?
Ĉu mi ĉiam estis glata en la vizaĝo?“
„Ne, tio vi ne estis. Vi ĉiam havis aron da blondaj
barbopintetoj sur la mentono. Vi pensis, ke oni ne vidas
ilin.“
„Sed ni ĉiam vidis ilin.“
„Kaj ridis.“
Radi sidis sur mia litorando kaj frotis manplaton je sia
genuo. „Jes“, li flustris, „tiel mi estis. Tute tiel.“
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Kaj tiam li rigardis min subite per siaj timemaj okuloj:
„Ĉu vi farus al mi komplezon? Sed bonvolu ne ridi,
bonvolu kunveni.“
„Al Ruslando, ĉu?“
„Jes, iras tute rapide. Nur por momento. Ĉar vi ankoraŭ
tiom bone konas min, bonvolu.“
Li kaptis mian manon. Li sentis sin kiel neĝo, tute frideta,
tute polveca, tute malpeza.
Ni staris inter aro da alnoj. Jen kuŝis io hela.
„Venu“, diris Radi. „Tie mi kuŝas.“ Mi vidis homan
skeleton, kiel mi konis ĝin el la lernejo, brune verda
metalpeco kuŝis apude. „Tio estas mia ŝtalkasko“, diris
Radi. „Ĝi estas tute rustiĝinta kaj plena de musko.“
„Kaj tiam li montris al la skeleto: „Bonvolu ne ridi“, li
diris, „sed tio estas mi. Ĉu vi povas kompreni tion? Vi ja
konas min. Diru mem, ĉu mi povas esti tio tie? Ĉu vi
opinias tion? Ĉu vi ne trovas tion tie terure fremda? Estas
ja nenio konata je mi. Oni tute ne plu ekkonas min. Sed
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mi estas tio. Mi ja devas esti. Sed mi ne povas kompreni
tion. Estas tiom terure fremde. Kun ĉio ĉi, kio mi estis pli
frue, tio ne plu havas rilaton. Ne, bonvolu ne ridi, sed tio
ĉio estas tiom terure fremda al mi, tiel nekomprenebla,
tiom multe malproksima.“
Li sidiĝis sur la malhelan teron kaj rigardis malĝoje antaŭ
sin. „Kun pli frua tempo tio havas neniun rilaton plu“, li
diris. „Nenion, tute nenion.“
Tiam li levis per fingropintoj iom de la malhela tero
supren kaj flaris je ĝi. „Fremda“, li flustris, „tute fremda“.
Li etendis la manon kun la tero al mi. Ĝi estis kiel neĝo.
Kiel lia mano, kun kiu li antaŭe kaptis al mi, tute frideta,
tute polveca, tute malpeza.
„Flaru“, li diris.
Mi profunde enspiris.
„Nu?“
„Tero“, mi diris.
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„Kaj?“
„Iom acida. Iom amara. Ĝusta tero.“
„Sed tute fremda, ĉu ne? Tute fremda, ĉu ne? Kaj tamen
tiom naŭza, ĉu ne?“
Mi profunde enspiris la teron. Ŝi odoris fridete, polvece
kaj malpeze. Iom acide, iom amare.
„Ĝi odoras bone“, mi diris, „kiel tero.“
„Ĉu ne naŭze, ĉu ne fremde?“
Radi rigardis min kun timemaj okuloj. „Ĝi odoras ja tiom
naŭze, he vi.“
Mi flaris. „Ne, tiel flaras ĉiu tero.“
„Ĉu vi opinias tion?“
„Certe.“
„Kaj vi trovas ĝin ne naŭza, ĉu?“
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„Ne, ĝi flaras eksterordinare bone, Radi. Flaru foje
atente.“
Li prenis iom da tero inter fingropintojn kaj flaris je ĝi.
„Ĉu ĉiu tero tiel flaras?“ li demandis.
„Jes ja, ĉiu.“
Li spiris profunde. Li ŝovis sian nazon tute en la manon
kun la tero kaj flaris je ĝi. Poste li rigardis min kaj diris:
„Vi pravas. Flaras eble tamen tute bone, sed fremde, se
mi pripensas, ke tio estas mi. Sed vere terure fremde, ĉu
ne?“
Radi sidis kaj flaris je ĝi kaj li forĝesis min kaj li flaris kaj
flaris kaj flaris. Kaj li diris la vorton 'fremda' pli kaj pli
malofte. Ĉiam pli mallaŭte li diris ĝin. Li flaris kaj flaris
kaj flaris.
Jen mi iris sur miaj piedaj fingroj ree hejmen. Estis
matene je la kvina kaj duona. En la antaŭĝardenoj
montriĝis ĉie tero inter la neĝo. Kaj mi paŝis nudapiede
sur la malhelan teron en la neĝo. Ĝi estis frideta. Kaj
polveca. Kaj malpeza. Kaj ĝi odoris. Mi leviĝis kaj enspiris
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profunde. Jes ja, ĝi odoris. „Ĝi odoras bone, Radi“, mi
flustris. „Ĝi odoras efektive bone. Ĝi odoras kiel ĝusta
tero. Vi povas esti tute trankvila.“
tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ „Radi“
Rimarko
La rakonto unuafoje estis publikita de la eldonejo Rowohlt en
Hamburgo, en la jaro 1949.
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BREĤT, BERTOLT
Interparolado pri Suda Pacifiko
Paketo de l' kara Dio
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Interparolo pri Suda Pacifiko
Ĉe mia eldonisto mi renkontas viron, kiu dum dekkvin
jaroj vivis en Brazilo.
Li demandas min, kio okazas en Berlino.
Kiam mi jam diris tion al li, li konsilas, ke mi iru al Suda
Pacifiko.
Li asertas, ke ne ekzistas io pli bona.
Mi ne kontraŭas tion. Mi demandas, kion mi tiukaze
kunprenu.
Li diras: „Kunprenu hundon kun kurta felhararo. Ĝi estas
la plej bona kunulo de homo.“
Mi pensas kompreneble dum momento, ĉu mi demandu
lin, ĉu en la plej malbona kazo povus esti ankaŭ hundo
kun longa felhararo. Sed mia sana menso diras al mi, ke
sur longharara felo la kokospingloj povus kroĉi sin.
Mi demandas lin nun, kion oni faras tie en Suda Pacifiko
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dum la tuta tago.
Li respondas: „Tute nenion. Labori vi tute ne devas.“
„Nu do“, mi diras, „laboro ja ne kontentigus min, sed ion,
kompreneble, oni devus povi entrepreni!“
Li diras: „Nu, jen vi havas ja la naturon!“
„Bonege“, mi diras, „sed kion oni faras ekzemple frue je la
oka?“
„Frue je la oka, ĉu? Tiam vi ankoraŭ dormos.“
„Kaj tagmeze, je la dektria, ĉu?“
„Je la dektria estas tro varmege por fari ion.“
Sed nun mi fariĝas malica. Mi rigardas lin malamike kaj
diras: „Kaj posttagmeze, ĉu?“
„Nu, unu horon ĉiutage vi ja povos plenigi per io.“
Tiam li ŝajne ekkomprenas, ke mi ne apartenas al tiu
speco, kiu kapablas okupiĝi pri si mem, kaj pli tolereme li
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daŭrigas: „Kunprenu dutuban fusilon kaj ĉasu.“
Sed nun mi estas jam iom ĉagrenita kaj diras koncize: „La
ĉasado ne amuzas min.“
„Ja, cetere, per kio vi volus vivteni tie?“ li demandis min
ridete.
Mi fihumuras pli kaj pli. „Tio estas ja afero via“, mi diras.
Estas ja vi, kiu devus proponi ion al mi, ĉu estu mi la
eksperto pri Suda Pacifiko?“
„Ĉu vi volus fiŝkapti?“ li proponas.
„Pro mi“, mi diras grumble.
„En ordo, kunportu ŝtalmuŝan fiŝhokon riceveblan en ĉiu
magazeno, kaj post kvin minutoj vi havos du fiŝojn je la
hoko. Tiukaze do manĝu fiŝojn, se vi ne volas ĉasi.“
„Ĉu nefrititajn?“ mi demandis.
„Sed fajrilon vi havos ja ĉe vi.“
„Fiŝo kun fajrilo, tio ja ankoraŭ ne estus kompleta manĝo,
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ĉu?“ mi diras, vere naŭzite de tia manko pri sperto. „Ĉu
oni almenaŭ povus foti?“
„Nu, bona ideo“, li konsentis, evidente tre malŝarĝite.
„Tiukaze vi havos ja la tutan naturon je dispono. Tiom
multe foti vi povus nenie aliloke.“
Nun li kompreneble sentas sin supera. Nun li simple
lasos foti min dum la tuta tago. Tiel mi estos okupita, kaj
li ree havos sian pacon.
Sed mi povas diri al vi: Suda Pacifiko dum jaroj ne plu
trovos mian plaĉon. Kaj viron tian mi volus revidi
neniam.

tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Gespräch über die Südsee“
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Bertolt Breĥt
Paketo de l' kara Dio
Kunprenu viajn seĝojn kaj teglasojn ĉi tien, malantaŭen
al la forno. Kaj ne forgesu la rumon. Estas bone, se estas
varme – kiam oni parolas pri la frido.
Kelkaj viroj, speciale de speco, kiu ne ŝatas
sentimentalecon, havas fortan antipation kontraŭ
Kristnasko. Sed almenaŭ unu Kristnaskon en mia vivo mi
vere tenas en tre bona memoro. Estis la kristnaska
vespero de la jaro 1908 en Ĉikago.
Mi venis komence de novembro al Ĉikago kaj oni diris tuj
al mi, kiam mi informis min pri la ĝenerala situacio, ke
venos la plej kruela vintro, kiun tiu jam por si mem sufiĉe
malagrabla urbo, povus ebligi. Demandinte, ĉu mi
bonŝancus kiel kaldronforĝisto, oni diris al mi, ke
kaldronistforĝistoj ne havas bonŝancon, kaj kiam mi
serĉis iun almenaŭ iomete akcepteblan dormlokon, ĉiu
estis tro multekosta por mi. Kaj tion spertis multaj en tiu
vintro de la jaro 1908 en Ĉikago, el ĉiuj profesioj.
La vento blovis abomene el la direkto de Miĉigan-lago,
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dum la tuta decembro, kaj fine de la monato finis eĉ
kelkaj el la grandaj buĉistaj entreprenoj la laboron kaj
ĵetis tutan torenton da senlaboruloj sur la fridajn stratojn.
Ni trotis dum taglumo tra ĉiu urbokvartalo kaj serĉis
malespere laboreton kaj ĝojis, se ni vespere povis trovi
lokon en eta, per lacaj homoj plenŝtopita, gastejo en la
buĉfabrika kvartalo. Almenaŭ estis varme tie, kaj ni povis
sidi trankvile. Ni sidis tiom longe, kiom iel eblis, kun unu
glaso da viskio, kaj ni ŝparis la tutan tagon por tiu ĉi unu
glaso da viskio, kiu krome inkludis la varmon, la bruan
kulison kaj la kamaradojn, ĉion, kio je espero ankoraŭ
ekzistis por ni.
Tie ni sidis ankaŭ je la krisnaska vespero de tiu ĉi jaro, la
gastejo estis eĉ pli plenŝtopita ol kutime, kaj la viskio
enhavis eĉ pli da akvo kaj la publiko estis eĉ pli
malesperiĝinta ol kutime. Estas kompreneble, ke nek la
publiko nek la gastejestro fariĝas festhumoraj, se la sola
celo de la gastoj estas per glaso elteni tutan nokton, kaj se
la ĉefa tasko de la gastejestro estas elkonduki tiujn, antaŭ
kiuj staras jam malplenigitaj glasoj.
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Sed ĉirkaŭ la deka vespere envenis du aŭ tri uloj, diablo
sciu, de kie, kiuj havis dolarojn en la poŝoj, kaj tiuj invitis
ĉiujn ĉeestantojn trinki kelkajn kromajn glasojn, ĉar estis
ja Kristnasko kaj sentimentaleco kvazaŭ ŝvebis en la aero.
Post kvin minutoj la tuta gastejo tute ŝanĝiĝis.
Ĉiuj ekiris por ricevi pluan viskion (kaj ĉiu nekredeble
skrupule atentis pri tio, ke oni tute precize enverŝu), oni
kunŝovis la tablojn kaj petis frostotreme aspektantan
knabinon, ke ŝi dancu Cakewalk-on, kaj ĉiuj aliaj
festpartoprenantoj manfrapis la takton. Sed kiel mi diru
tion, eble la diablo havis siajn nigrajn manojn en la ludo,
ĉar festohumuro ne volis ekesti.
Ja, la festo tuj dekomence havis ion rekte malican je si.
Mi pensas, ke estis la devigo devi akcepti la donacojn, kio
tiom ekscitis ĉiujn. Oni ne per afablaj okuloj rigardis la
donacintojn. Jam post la unuaj glasoj de la eldonita viskio
oni faris la planon aranĝi laŭregulan aŭtentikan
transdonadon de donacoj, por diri tiel: donacadon laŭ
granda stilo.
Ĉar abundo da donacoj ne estis je dispono, oni volis
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donaci ne vere multekostajn donacojn, sed prefere tiajn,
kiaj konvenas por la donacoricevontoj, kaj kiuj eble havas
eĉ kaŝitan sencon.
Tiel ni donacis al la gastejestro ĉampanujon kun kota
elekstera neĝakvo, kie tiumomente estis sufiĉe da ĝi - por
ke lia viskio ne elĉerpiĝu ĝis Nova Jaro. Al la kelnero ni
donacis malnovan malferman ladoskatolon, por ke li
havu almenaŭ unu decan servicopecon, kaj al la knabino,
apartenanta al la gastejo ni donacis poŝtranĉilon kun
difektitaj eĝoj, por ke ŝi almenaŭ povu forgrati la
pudrotavolon de la pasinta jaro.
Ĉiujn ĉi donacojn la ĉeestantoj, eble nur kun la escepto de
la donacoricevintoj, aplaŭdis provoke. Kaj tiam venis la
tempo por la plej granda amuzo.
Estis ja viro inter ni, kiu kun certo havis tiklan flankon. Li
sidis ĉiuvespere ĉi tie, kaj personoj, kiuj spertis pri tiaj
aferoj, supozis povi aserti kun certo, ke kiom ajn
indiferenta li ŝajnigis sin, li devas havi certan neskueblan
evitemon kontraŭ ĉio, kio nomiĝas polico. Ĉiu homo
povis vidi, ke li sentas sin nebona en sia haŭto.
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Por tiu ĉi viro ni elpensis ion tute specialan. El malnova
adreslibro ni elŝiris kun la permeso de la gastejestro tri
paĝojn, sur kiuj troviĝis amaso da policejoj, volvis ilin
zorge en gazeton kaj transdonis la donacon al nia viro.
Ekestis granda silento, kiam ni transdonis ĝin. La viro
metis la paketon heziteme sur la manojn kaj rigardis
supren al ni per iom pala rideto. Mi rimarkis, kiel li palpis
perfingre por ekscii jam antaŭ la malfermado, kio povus
estis en ĝi.
Sed poste li rapide malfermis ĝin.
Kaj nun okazis tre stranga afero. La viro ĝuste fingrumis
je la ŝnuro, per kiu „la donaco“ estas kuntenata, kiam li
ĵetis ŝajne senatentan rigardon sur la gazetfolion, en kiun
ni volvis la interesajn adreslibrajn paĝojn. Sed
tiumomente lia rigardo jam ne plu estis sen atento. Lia
tuta magra korpo (li estis tre longa) kvazaŭ kurbiĝis
ĉirkaŭ la gazetpaĝon, li klinis sian vizaĝon profunde sur
ĝin kaj legis.
Neniam, nek antaŭe nek poste, mi vidis legi tiel homon.
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Li fakte avide voris la legatan. Kaj tiam li rigardis supren.
Kaj pluan fojon mi neniam antaŭe nek poste vidis viron,
kiu tiom jubile rigardis kiel tiu viro.
„Jen mi legis ĵus en la gazeto“, li diris per grakanta pene
trankviligita voĉo, kiu troviĝis en ridinda kontrasto al lia
ĝojega vizaĝo, „ke la tuta afero estas simple klarigita jam
delonge. Ĉiu viro en Ohio scias, ke mi havis nenion
komunan kun tiu afero.“ Kaj tiam li ridis.
Kaj ni ĉiuj, starante mirigite ĉe li, atendinte ion tute alian,
komprenis preskaŭ nur tion, ke la viro estis kulpigita pri
io, kaj ke li intertempe, kiel li ĵus eksciis el la gazetpaĝo,
estis rehabilitita, ni komencis subite kunridi plengorĝe
kaj preskaŭ elkore, kaj tial venis granda svingo en nian
aranĝon, la stranga amareco estis tute forgesita, kaj
fariĝis ankoraŭ bonega Kristnaskofesto, kiu daŭris ĝis la
mateno kaj kontentigis ĉiujn.
Kaj ĉe tiu ĝenerala kontentiĝo, kompreneble jam tute ne
plu estis grave, ke tiun gazetpaĝon ne elserĉis ni, sed Dio.
Trad. Hans-Georg Kaiser
laŭ „Das Paket des lieben Gottes
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CHARMS, DANIIL
Amdeklaro (vodevilo)
Optika iluzio (rakonto)
Se la edzino vojaĝas (rakonto)
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Amdeklaro
Vodevilo
LI: Neniu estas ĉi tie. Ĉi tien mi sidiĝos.
ŜI: Jen mi, kiel ŝajnas, sola. Neniu povas vidi kaj aŭskulti
min.
LI: Kiel agrable, ke mi estas sola. Mi enamiĝis kaj mi
volas ĝin pripensi.
ŜI: Ĉu li amas min? Mi tre volonte volus, ke li diru ĝin al
mi. Sed li silentas, li silentas dum la tuta tempo.
LI: Kiel mi klarigu al ŝi mian amon? Kiel diri tion al ŝi?
Mi timas, ke ŝi povus ektimi, kaj tiukaze mi ne plu povus
vidi ŝin.
Ŝi: Mi tre tre amas lin! Ĉu li ne vidas tion? Sed, se li
subite rimarkus, li poste ne plu volus vidi min.

tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ la germana traduko „Liebesdeklaration“
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Optika iluzio
el la libro „Incidentoj“
Semjon Semjonoviĉ surmetis la okulvitrojn, rigardis al la
pino kaj vidas, ke sur la pino sidas ulo, kiu etendas
pugonon al li.
Semjon Semjonoviĉ demetas la okulvitrojn, rigardas al la
pino kaj vidas, ke sur la pino sidas neniu.
Semjon Semjonoviĉ surmetas la okulvitrojn kaj vidas, ke
sur la pino sidas ulo, kiu montras pugonon al li.
Semjon Semjonoviĉ demetas la okulvitrojn kaj vidas
denove, ke sur la pino sidas neniu.
Semjon Semjonoviĉ denove surmetas la okulkvitrojn
rigardas al la pino kaj denove vidas, ke sur la pino sidas
ulo, kiu etendas pugnon al li.
Semjon Semjonoviĉ ne volas fidi tiun aperon kaj supozas,
ke tiu apero estas optika iluzio.
(1934)
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tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ germana traduko de Ilse Tschörtner
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Se edzino vojaĝas...
Se edzino vojaĝas, vagadas ŝia edzo en la loĝoĉambro kaj
ne scias kien iri.
Liaj fingraj ungoj fariĝas pli kaj pli longaj, lia kapo
tremas, kaj lia vizaĝo ekhavas multajn nigrajn punktojn.
La ĉambra najbarino konsolas la soleciĝintan edzon kaj
alportas porkgalantinon. Sed la soleca edzo ne havas
apetiton kaj trinkas plej ofte nur teakvon.
Lia edzino dume banas en lago kaj puŝiĝas ĉe tio perpiede
je radiko. Sub la radiko elsagas ezoko kaj mordas
kalkanon de ŝi. Ŝi ekkrias, saltas al la bordo kaj rapidas al
sia tranoktejo. Renkonte al ŝi rapidas la filino de la
gastejestrino. Al tiu ŝi montras sian vunditan piedon kaj
petas bandaĝi ĝin.
Vespere ŝi skribas al sia edzo leteron, en kiu ŝi detale
priskribas sian misŝancon.
Ŝia edzo legas la leteron kaj ekscitiĝas pri tio tiom, ke la
glaso kun akvo falas elmane. Ĝi falas teren kaj
130

disrompiĝas.
La edzo kunkolektas la vitrajn erojn kaj vundiĝas ĉe tio je
mano.
Li bandaĝas sian vunditan fingron, sidiĝas kun la
bandaĝita fingro kaj skribas al sia edzino. Poste li foriras
por enmeti poŝtkeste la leteron.
Sed survoje la edzo trovas cigaredoskatolon kaj en tiu
cigaredoskatolo tridek mil rublojn.
Per ekspresletero li petas urĝe, ke lia edzino venu hejmen
kaj ili komencas feliĉigan vivon.

tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser
el la libro „Incidentoj“ de Charms
PS: La rakonto ne havas titolon en la libro, tial mi ripetis en la
titolo la komencon de la rakonto...
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FRANKE, HERBERT W.
Herbert W.Franke
La trovaĵo
rakonto)
Neniam manĝu nekonataĵojn. Tio validas ne nur por
fremdspecaj fruktoj kaj naturproduktoj – tio eĉ pli validas
por kemiaj fabrikaĵoj.
Dum tri semajnoj mi jam survojis. Kiel ĉiam mi iris sola.
La praarbaro estas mia amiko. Mi konas la marĉojn
malantaŭ Valadolido, la orkideajn arbarojn interne de
Jukatano, kaj la kalkrifojn tie, kie surmape estas
desegnita la limo al Honduraso.
Sep pumoj devis lasi la vivon, kaj amaso da bestetoj. La
felojn mi enfosis. Sed mi mem iris plu al la altebenaĵoj.
Eble mi ree trafos iun ruinlokon. Por antikva ornamaĵo la
gringoj pagas grandegajn sumojn. Estas vere, ion novan
mi ne trovis – sed jam sur la vojo reen – mi ankoraŭ
serĉadis en la keloj de ruinigita templokonstruaĵo konata
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al mi. Tie mi ekvidis la virojn.
Unu el ili sidis en remburita fotelo antaŭ aparataro, kies
taskon mi ne sciis. La alia kuŝis laŭlonge etendiĝinte apud
la vando. Ambaŭ estis oldaj – blankhararaj kaj barbaj.
Iliaj vestaĵoj memoris min pri trejnvestoj. Ambaŭ estis
mortaj – elsekigitaj, mumiigitaj.
Antaŭ la sidanto staris skatoleto kun sukerpecetoj –
almenaŭ mi supozis ilin sukero. Mi prenis la skatoleton
kaj enpoŝigis ĝin. Dum longa tempo mi serĉis
ornamaĵojn, sed ne trovis ion. Mi trovis nur amasegon de
plenskribitaj paperoj, dratojn, vitron, radojn kaj similan
fatrason. Finfine mi kontentiĝis pri kelkaj nekutimaj
horloĝoj, kiujn mi forprenis de la mortintoj. Elgrimpinte
el la malfermaĵo kaj iom ripozante, mi gustumis pecon de
la sukero. Nu, certe, ĝi gustis tute alie ol atendite, sed tre
arome kaj agrable. Tuj poste mi havis nekutimajn
impresojn. La praarbara murmurado ŝvelis al harmonio.
La arboj fariĝis pli plastikaj, la koloroj pli buntaj. Mi
rimarkis aĵojn, kiujn mi ne atentis ĝis tiam: la graciajn
movojn de bestoj, la dancon de la folioj, la signojn de
spuroj en la sablo. Estis kvazaŭ oni malfermus fenestron
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en mi. La marŝo tra la arbaro neniam antaŭe tiom ĝojigis
min. Neniam mi venkis malfacilojn tiel facile. Neniam mi
estis tiom forta kaj tiel persistema, kaj eĉ des pli en la
unua vilaĝo, kiun mi atingis! Mi sentis min kiel princo kaj
kondutis tiel. Kaj ĉiuj traktis min kvazaŭ ili scius tion.
Ĉiuj deziris regali min. La knabinoj proksimiĝis kvazaŭ
flugante.
Ĝis poste komenciĝis la kverelo kun Cochito. Aĥ, tio ege
ĝojigis min montri miajn novajn fortojn. Mi pugnis la
ursofortan viron ventren tiel, ke li renversiĝis. Poste mi
draste draŝis lin de supre per miaj krucitaj manoj sur la
nukon kaj pergenue puŝegis lin vizaĝen. Kiam poste ĉiuj
futioze ĵetiĝis sur min, plenaj de malamo, tio ne terurigis,
sed plezurigis min.
Mi kuris denove tra la arbaro, celante la urbojn. Mi
rimarkis bone, ke mia ŝanĝo devenis de la blankaj
kubetoj, kiujn mi ankoraŭ nun havis ĉe mi. Se ilia efiko
malpliiĝis, mi manĝis kelkajn.
Alveninte Valadolidon, mi kuris al la plej proksima
taverno. Knabino kun dek kruĉoj plenaj de tekilo sur la
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brakoj rapidis etpaŝete tra la ĉambro. Knabino fleksebla
kiel serpento, bela kiel la diablo, kun blue nigra hararo
kaj brilaj okuloj. Mi alpaŝis ŝin kaj tiris ŝin al mi. Mi estus
batalinta kontraŭ ĉiuj gastoj samtempe – por ŝi. Sed per
lerta movo, ŝi liberigis sin de mi. Tondre ridis la viroj ĉe
la tabloj.
„Razu vin, olduleto!“ ŝi kriis kaj montris dum tio al
obtuza spegulo en angulo. Sed tiu tute sufiĉis por montri
ĝin al mi: Blanka hararo flirtis, griza barbo tremetis , olda
ege sulkigita vizaĝo rigardis al mi. Dum kvar semajnoj mi
pliaĝiĝis kvardek jarojn. Mi ŝanceliĝis al la benko kaj
sinkis despere sur ĝin. Mi scias nun, ke oni ricevas
senkoste nenion.
Tradukis Cezar el la scienfikcia rakontaro „La verda kometo“;
Munkeno 1964
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HEMINGWAY, ERNEST
Ernest Hemingway
Pura, bone iluminata kafejo
(rakonto)
Estis malfrue kaj ĉiuj forlasis la kafejon, krom olda viro,
kiu sidas en la ombro ĵetata de la folioj de arbo. En la hela
tago la strato estis plena de polvo, sed en la noktoj la roso
tenas la polvon surtere. La olda viro ŝatas sidi tie malfrue,
ĉar li estas surda, kaj nun en la nokto estas kviete, kaj li
sentas la diferencon. La du kelneroj interne de la kafejo
rimarkis, ke la olda viro estas iom ebria. Ĉar li ofte venas,
ili scias, ke li senpage forirus, se li ebriiĝus tro. Tial ili
observas lin.
„En la lasta semajno li provis sin memmortigi“, diras unu
el la kelneroj.
„Kial?“
„Pro malespero.“
„Pro kio?“
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„Pro nenio.“
„Kiel vi scias, ke estis nenio?“
„Li havas amason da mono.“
Ili sidas kune ĉe la tablo, proksime ĉe la vando apud la
enirpordo de la kafejo kaj elrigardas al la teraso, kie ĉiuj
tabloj estas neokupitaj, krom tiu, ĉe kiu sidas la olda viro
en la ombro de la arbofolioj, kiujn facile movas la vento.
Junulino kaj soldato preteriras surstrate. La lumo de la
stratlampo ekbrilas sur la latuna numero kolume de la
soldato. La junulino hastas sen kapvesto apud li.
„La gardaj deĵorantoj arestos lin“, diras kelnero.
„Ĉu estus grave, se li ricevus, kion li celas?“
„Li prefere foriĝu de la strato. La gardistoj arestos lin.
Antaŭ kvin minutoj ili preteriris.“
La olda viro, sidanta en la ombro, frapas per sia glaso la
subteleron. La pli juna kelnero transiras al li.
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„Kion vi deziras?“
La olda viro rigardas lin. „Plian konjakon“, li diras.
„Vi ebriiĝos“, diras la kelnero. La olda viro rigardas lin.
La kelnero foriras.
„Li restos la tutan nokton“, li diras al sia kolego. „Mi nun
dormemas. Mi neniam enlitiĝas antaŭ la tria. Estus pli
bone, se li estus mortiginta sin en la pasinta semajno.“
La kelnero prenas la brandobotelon kaj plian subteleron
de la bufedo interne de la kafejo kaj elmarŝas al la tablo
de la olda viro. Li metas la subteleron sur la tablon kaj
enverŝas konjakon en la glason.
„Estus pli bone, se vi estus mortiginta vin en la pasinta
semajno“, li diras al la surda viro. La olda viro gestas per
fingro. „Iom pli“, li diras. La kelnero enverŝas plu en la
glason, tiel, ke la konjako superfluas kaj malsuprengutas
laŭ la glasotigo sur la plej supran subteleron de la stako.
„Dankon“, la olda viro diras. La kelnero reportas la
botelon en la kafejon. Li residiĝas al la tablo kun la
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kolegoj.
„Li jam estas ebria“, li diras.
„Li ebrias ĉiuvespere.“
„Kial li volis mortigi sin?“
„Kiel mi sciu tion?“
„Kiel li faris?“
„Li pendumis sin per ŝnurego.“
„Kiu detranĉis lin?“
„Lia nevino.“
„Kial ŝi faris tion?“
„El timo, por la savo de lia animo.“
„Kiom da mono li havas?“
„Amason.“
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„Li certe estas okdekjara.“
„Mi dirus, ke li havas pli ol okdek jarojn.“
„Mi dezirus, ke li iru hejmen. Mi neniam enlitiĝas antaŭ
la tria. Diru, ĉu tio estas deca horo por enlitiĝo?“
„Li restos ĉi tie, ĉar li ŝatas tion.“
„Li estas sola, mi ne estas sola. Mi havas edzinon, kiu
atendas min en la lito.“
„Ankaŭ li havis iam edzinon.“
„Edzino nun ne plu estus bona por li.“
„Tion ne asertu. Eble estus pli bone por li kun edzino.“
„Lia nevino zorgas pri li.“
„Mi scias, vi ja diris, ke ŝi detranĉis lin.“
„Mi ne volus esti tiu olda viro. Olda viro estas naŭza
afero.“
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„Ne ĉiam. Tiu oldulo estas purema. Li trinkas sen elverŝi
ion. Eĉ nun, ebria. Rigardu al li.“
„Mi ne volas rigardi lin. Mi dezirus, ke li iru hejmen. Li ne
respektas tiujn, kiuj devas labori.“
La oldulo levas la rigardon de lia glaso trans la placon, kaj
poste al la kelneroj.
„Plian konjakon“, li diras kaj signas al la glaso. La
kelnero, kiu rapide volas iri hejmen, transvenas al li.
„Fino“, li diras, preterirante ĉiun sintakson, kiel faras
stultaj homoj parolantaj al ebriuloj aŭ al eksterlandanoj.
„Nenion plu hodiaŭ, fermi nun.“
„Plian“, diras la olda viro.
„Ne, fino.“ La kelnero viŝas la tablorandon per servtuko
kaj kapneis.
La olda viro leviĝas, lante nombras la subtelerojn, tiras
ledan monujon el la poŝo kaj pagas por la trinkaĵoj,
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lasante duonon de peso kiel trinkmonon.
La kelnero postrigardas lin, kiel li foriras sur la straton,
tre olda viro, kiu paŝas ŝanceliĝante, sed digne.
„Kial vi ne plu lasis sidi kaj trinki lin?“ demandas la
kelnero, kiu havas tempon. Ili fermas la rulkurtenojn.
„Ankoraŭ ne estas la dua kaj tridek.“
„Mi volas iri hejmen por enlitiĝi.“
„Plian horon, kion kaŭzus?“
„Por mi pli ol por li.“
„Horo estas horo.“
„Vi parolas mem kiel olda viro. Li povas aĉeti botelon kaj
hejme trinki.“
„Tio ne estas la sama.“
„Ne, tio ne estas“, konsentas la kelnero, kiu havas
edzinon. Li ne volas esti maljusta. Li nur volas iri hejmen.
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„Kaj vi? Ĉu vi ne timas, kiam vi venos hejmen pli frue ol
kutime?“
„Ĉu vi volas insulti min?“
„Ne, hombre, mi nur ŝercas.“
„Ne“, rektiĝante diras la kelnero, kiu rapide volas iri
hejmen kaj kiu ĵus fermruligis la ferajn kurtenojn. „Mi
havas konfidon, plenan konfidon.“
„Vi havas junecon, konfidon kaj laboron“, la pli olda
kelnero diris. „Vi havas ĉion.“
„Kaj kio mankas al vi?“
„Ĉio, krom la laboro.“
„Vi havas ĉion, kion ankaŭ mi havas.“
„Ne, mi neniam havis konfidon kaj mi ne estas juna.“
„Ek do, ĉesu diri stultaĵojn kaj fermu ĉion.“
„Mi estas unu el tiuj, kiuj ŝatas resti en kafejo dum longa
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tempo“, diras la pli olda kelnero. „Unu el tiuj, kiuj ne
volas enlitiĝi, unu el tiuj, kiuj nokte bezonas lumon.“
„Mi volas iri hejmen por enlitiĝi.“
„Ni estas du diversaj homoj“, diras la pli olda kelnero. Li
nun estas vestita por ekiri hejmen.
„Ne estas nur demando pri juneco kaj konfido, kvankam
tiuj aferoj ja tre agrablas. Ĉiun nokton mi fermas nur tre
malinkline, ĉar eble iu povus bezoni la kafejon.“
„Hombre, ekzistas la bodegas, kiuj estas malfermataj la
tutan nokton.“
„Vi ne komprenas tion. Tiu ĉi kafejo estas pura kaj
agrabla. Ĝi estas bone iluminata. La lumo estas bonega,
kaj nun aldoniĝas eĉ la ombroj de la folioj.“
„Bonan nokton“, diras la pli juna kelnero.
„Bonan nokton“, la alia respondis. Forŝaltante la elektran
lumon, li daŭrigas la konversacion kun si mem. Estas la
lumo, kompreneble, sed ankaŭ necesas, ke loko estu pura
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kaj agrabla. Muzikon mi ne volas havi. Certe mi ne volas
havi muzikon. Kaj digne stari antaŭ koktelejo mi krome
ne povas, kvankam tio estas ĉio, kio estas je dispono en
tiuj horoj. Kion li timis? Ne estis timo aŭ hororo. Estis
speco de nenio, kion li spertis pli ol sufiĉe. Ĉio estas
nenio, kaj ankaŭ viro estas nenio. Ĝi estis nur tio, kaj
lumo estas ĉio, kion oni bezonas, kaj certa pureco kaj
ordo. Kelkaj vivas en ĝi kaj tute ne rimarkas ĝin, sed li
sciis, ke ĉio ĉi estas nada y pues nada y pues nada. Nada
nia, kiu vi estas en la nada, nada estu via nomo, via regno
nada, via volo nada, kiel en la nada, tiel ankaŭ en nada.
Nian ĉiutagan nada-n donu al ni nada, kaj nada al ni
niajn nada-jn, kiel ni nada-s niajn nada-jn. Nada nin ne
en nada-n, sed liberigu nin de la nada; pues nada.
Sankta estu la nenio plena de nenio. Nenio estas kun vi.
Li ridetis, li staris antaŭ koktelejo kun brilanta espresa
aparato.
„Kion por vi?“ la koktelisto demandas.
„Nada.“
„Otro loco mas“, diras la koktelisto kaj forturnas sin.
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„Taseton“, la kelnero diris.
La koktelisto enverŝas por li.
„La lumo estas tre hela kaj agrabla, sed la bufedo ne estas
polurita“, diras la kelnero.
La koktelisto rigardas al li, sed ne respondas. Estis tro
malfrue por konversacio.
„Ĉu plian copita-n?“ la koktelisto demandas.
„Ne, dankon“, diras la kelnero kaj eliras. Li ne ŝatas
trinkejojn kaj vinejojn. Pura, bone iluminata kafejo estas
tute alia afero. Nun, sen plia meditado, li iros hejmen en
sian ĉambron. Li kuŝos en sia lito, kaj fine, ĉe tagiĝo, li
endormiĝos. Sendepende de ĉio alia, li diris al si mem,
estas verŝajne nur sendormeco. Tion certe multaj havas.

tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ la usona originalo „A Clean, Well-Lighted Place“
Gloso: otro loco mas = plia tia frenezulo
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HORORRAKONTO EL ĈINIO
La fantomo en la gastejo
Malmultajn kilometrojn malproksime de la ĉefurbo de la
distrikto Yang-hsin troviĝis gastejo, kiun mastrumis olda
viro kaj ties filo. Je iu vespero frapis kvar vojaĝantoj la
pordon, kiuj tie volis pasigi la nokton. Ĉar ĉiuj litoj estis
okupitaj, la gastejestro komence rifuzis ilin. La fremduloj,
kiuj estis ĝismorte lacaj kaj elĉerpitaj, petis lin tamen tiel
insiste havigi tranoktejon al ili, ke li fine cedis kaj diris:
„Se vi ne estas tro elektemaj, mi ja povos trovi loketon por
vi. Sed ĝi ne estas afero por ĉiu.“
La vojaĝantoj certigis al li, ke estas tute indiferente al ili,
se ili nur povus sterni sin kaj ripozi.
Antaŭ ne longe mortis la bofilino de la gastejestro kaj
kuŝis en unu el la inoĉambroj – la filo de la gastejestro,
kiu volis aĉeti ĉerkon, ankoraŭ ne revenis.
La gastejestro montris la ĉambron al la fremduloj kaj
starigis lampon sur la tablon. La kadavro de la ino kuŝis,
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kiel kutime, vualita en papervestaĵoj, je unu fino de la
ĉambro, je la alia estis dormejoj por kvar homoj.
La vojaĝantoj sternis sin kaj baldaŭ firme endormiĝis.
Nur unu el ili ankoraŭ estis nedormanta. Ankaŭ li
preskaŭ jam endormetis, sed subite li aŭdis knaradon de
la stablo, sur kiu kuŝis la morta ino. Li malfermis la
okulojn kaj vidis en la lampolumo, kiel la morta junulino
leviĝis kaj iris renkonte al la dormantoj. Silka vualo estis
metita ĉirkaŭ ŝian kapon kaj ŝia vizaĝo estis morte pala.
Ŝi kliniĝis super la tri dormantojn kaj blove spiris ilin sur
la vizaĝon. Kaptite de hororo, la kvara viro tiris la
litkovrilon trans la kapon kaj retenis la spiron. Li aŭdis
kiel ŝi elspiris ankaŭ sur lin kaj tiam reiris al la stablo, kiu
knaris, kiam ŝi kuŝiĝis sur ĝi.
Li levis la litkovrilon iom flanken kaj vidis, ke ŝi nun ree
tie kuŝis rigide. Li ne kuraĝis fari bruon, li nur sekrete
puŝis siajn kunulojn, kiuj tamen ne moviĝis. Li volis ĵus
vesti sin kaj forŝteliĝi, sed tiam la knarado eksonis denove
kaj li glitis ree rapide sub la litkovrilon.
Plian fojon la junulino iris al li, elspiris sur lin plurfoje kaj
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poste rekuŝiĝis.
Mallaŭte li etendis sian manon al la pantalono, surmetis
ĝin kaj kuris el la ĉambro, tiel rapide kiel li kapablis.
Ankaŭ la mortintino eksaltis kaj sekvis lin, sed tuj li
malfermriglis la pordon kaj forkuregis, la fantomo sekvis
sur lia spuro, dum li kriis kun akra voĉo. Ŝajne neniu
aŭdis lin, kaj li ne provis unue frapi la pordon de la
gastejo, sed kuris tuj sur la ŝoseo en la direkto al la
ĉefurbo. Post certa tempo ĉe la vojrando ekaperis
monaĥejo; li kuris tien kaj batis kun ambaŭ pugnoj la
pordegon. Al la monaĥo, kiu baldaŭ poste aperis, lia
rakonto ŝajnis stranga kaj la monaĥo ne enlasis lin.
La fantomo intertempe proksimiĝis ĝis distanco de
malmultaj paŝoj, kaj li havis neniun alian eblon krom kuri
al proksime staranta arbo. Ĉiam, kiam la fantomo volis
kapti lin, li evitis al la alia flanko. La junulino fine
furioziĝis pro kolero, kaj kiam ambaŭ, disigite nur de la
arbo, lacigite kaj anhelante staris unu ĉe la alia, ŝi subite
saltis antaŭen kaj bate fermis ambaŭ brakojn ĉirkaŭ la
arbon por tiel kapti lin. La viro retrofalis teren, kaj tio
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savis lian vivon, ĉar la kadavro restis stari rigide, la
brakojn ferminte ĉirkaŭ la arbon.
La monaĥo, aŭskultinte malantaŭ la pordo kaj
aŭskultante nenion plu, elvenis kaj vidis la viron
senkonscie kuŝanta sur la tero. Li levis lin kaj portis lin en
la monaĥejon. Je la sekva frua mateno la viro
rekonsciiĝis, kaj tuj, kiam li estis trinkinta iom da supo, li
kapablis rakonti la tutan historion. Kiam ili iris eksteren,
ili vidis, ke la junulino ankoraŭ tiam staris rigide ĉe la
arbo.
Ili informis la urbestraron, kaj jam baldaŭ venis oficisto,
kiu ordonis, ke oni forportu la kadavron. Sed la fingroj de
la junulino tiom profunde boriĝis en la arboŝelon, ke ŝiaj
ungoj malaperis en ĝi. Nur post longa tempo kaj kun
granda peno, sukcesis solvi ŝin de la arbo. Tiam oni
sendis heroldon al la gastejo. Tie estis granda spektaklo,
ĉar la tri aliaj vojaĝintoj estis trovitaj mortaj sur sia
dormejo.
La kvara vojaĝanto, kiu timis, ke hemje fia najbaro povus
akuzi lin pro la morto de siaj kunuloj, petis la urbestraron
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pri skribaĵo, kun kiu li povos pruvi sian senkulpecon. La
urbestraro donis al li tian pruvon, kaj tiel li marŝis sola
plu.

tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser laŭ la germana
traduko „Das Gespenst im Gasthaus“ de la Fischer-eldonejo
en Frankfurto ĉe Majno
PS: Korektis la ĉina esperantistino Anniespera.
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JEROME, JEROME K.
Jerome K. Jerome
Onklo Podger enbatas najlon
Ekzistas homoj, kiuj havas tute difinitan metodon aliri
laboron. Se oni aŭdas ilin, ili prenas ĉiam la tutan ŝarĝon
sur sin mem; sed en vero ili ŝarĝas la tutan streĉiĝon lerte
sur la ŝultrojn de aliaj.
Mi memoras en tiaj kazoj ĉiam pri mia onklo Podger. En
mia vivo mi neniam vidis simile grandan kaoson en
pacema domo ol tiam, kiam mia onklo ekentreprenis iun
bagatelan agon. Se oni apogis ekzemple pentraĵon por
enkadrigo portitan eksterdomen, en la manĝoĉambro
kontraŭ la muro por pendigi ĝin kaj tiam mia onklino
Podger demandis, kio plu okazu kun ĝi, onklo Podger
kutimis diri: „Ha, lasu esti tion nur zorgo mia. Vi ne devas
okupiĝi pri tio. Mi ja faras tion.“
Tiam li demetas sian jakon kaj eklaboras. Li forsendas la
domservistinon, por ke ŝi alportu por duono de ŝilingo
najlojn, kaj tuj poste li postpelas knabon, por sciigi al ŝi,
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kiun longon la najloj devas havi.
Tiel li iom post iom ekmovigas la tutan domularon.
„Do, nun foje ekiru kaj alportu martelon, Vilhelmo“, li
komandas, „kaj vi, Tom, alportu metran mezurilon aŭ
liniilon; tiam mi ankoraŭ bezonos la ŝtupetaron kaj ankaŭ
kuireja seĝo eble estus tute utila. Kaj vi, Jakobo, kuru
rapide al sinjoro Goggels kaj diru al li karan saluton de
paĉjo kaj demandu lin kiel statas pri lia malsana piedo,
kaj ĉu li foje povus pruntedoni sian akvonivelilon al ni.
Manjo, ne forkuru, vi devas teni tuj la lumon por mi, kaj
se la servistino revenos, ŝi devos ankoraŭfoje eliri, por
aĉeti bildoŝnuron, kaj vi, Tom - nu, kie estas Tom? Tom,
venu al mi kaj enmanigu la pentraĵon supren al mi!“
Tiam li levas la pentraĵon kaj efektive lasas fali ĝin; ĉe tio
la kadro diskrevas, kaj kiam li rapide volas savi la
vitrotabulon, li tranĉas sin en la fingrojn; tiam li kuradas
tien kaj tien en la ĉambro kaj serĉas la naztukon. Li havas
ĝin en sia jakopoŝo, kaj ĉar li ne plu scias, kien li metis la
jakon, li ne povas trovi la naztukon, kaj la tuta domularo
devas lasi nun ĉion alian kaj serĉi anstataŭ la laboriloj
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lian naztukon, dume li stumbletadas kaj baras la vojo n al
ĉiuj.
„Ĉe la diablo! Ĉu neniu scias en la tuta domo, kie estas
mia jako? En mia vivo mi ankoraŭ neniam vidis tiom
grandan aron da personoj, kiom vin kune. Je mia honoro,
io tia, kia estas vi, ankorau neniam envojiĝis al mi. Vi
estas sesopo kaj ĉiuj kune ne kapablas trovi mian jakon,
kiun mi demetis antaŭ nur kvin minutoj. Dio scias! Oni
vin ĉiujn devus...“
Li saltas supren kaj rimarkas ĉe tio subite, ke li sidis sur
la jako.
„Stultuloj“, li krias, „lasu la serĉadon! Mi ja jam delonge
trovis ĝin!“ Kaj saĝe li aldonas: „Nu jes, mi prefere povus
diri tion al la kato, ke ŝi serĉu mian jakon ol atendi, ke
unu el vi trovus ĝin!“
Post duono de horo fine liaj fingroj estas bandaĝitaj, la
kadro ree fiksita kaj la laboriloj kaj ŝtupetaro, seĝo kaj
lumo alportitaj, kaj la tuta familio, la domservistino,
inklude de la dompurigistino staras en cirklo por helpi al
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li. Du el ili devas teni la seĝon, la tria devas helpi surigi
lin, la kvara devas transdoni naljlon supren, la kvina doni
la martelon, tiam li prenas la najlon, sed ĝi falas el lia
mano.
„Tiel! Jen vi vidas!“ li vokas nun plej malestime. „Nun la
najlo perdiĝis!“
Tiam ĉiuj surplankiĝas kaj surgenue glitadas por ree trovi
la najlon; dum li staras rigide sur sia seĝo kaj murmuras
kaj insultas kaj demandas, ĉu li eble la tutan vesperon
sidu kaj atendu sur la seĝo.
Fine la naljo estas trovita, sed intertempe la martelo
forestas.
„Kie do estas la martelo? Ja kien mi metis la martelon?
Dio en la ĉielo! Sep homoj staradas, malfermŝiras okulojn
kaj buŝojn, kaj neniu scias, kien mi metis la martelon! “
Sed eĉ la martelo retroviĝas. Sed intertempe li vide perdis
la signon por la loko, kie la najlo estu enbatota, kaj ĉiuj
nun iom post iom devas grimpi sur la seĝon kaj rigardi,
ĉu eblas malkovri la punkton. Ĉe tio li nomas ĉiun el ni
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laŭcvice mensmalsana, ĉar ĉiu el ni trovas la signon sur
alia loko, kaj tiam li prenas la metran mezuron kaj
mezuras ankoraŭfoje kaj pensas ĝin ĝusta ekiri de la
angulo el distanco de 31 kaj tri okonoj da coloj dekstren
kaj volas nun en la kapo kalkuli, kiom tio signifas kaj ne
kapablas al tio kaj fariĝas des pli konfuza ju pli longe li
kalkulas.
Kaj tiam ankaŭ ni volas kalkuli ĝin enkape, kaj ĉiu venas
al alia rezulto, kaj ni ĉiuj ridas reciproke pri ni. Kaj en la
ĝenerala ekscitiĝo la origina nombro estas forgesita kaj
onklo Podger ankoraŭfoje devas komenci denove. Ĉifoje li
uzas ŝnuron, sed en la kritika momento, kiam li kliniĝas
kun angulo de 45 gradoj antaŭen kaj volas atingi lokon,
kiu troviĝas tri colojn ekstere de sia kaptodistanco, la
ŝnuro glitas el lia mano, al kiu li firmtenis sin instinkte
kaj li falas tondre sur la pianon, kiu pro tio peras plej
efektivan ĝuon por niaj oreloj, ĉar onklo Podger kun sia
kapo kaj korpo samtempe falas sur ĉiujn klavojn. Sed tio
estas nenio kontraŭ la fulmotondro, kiu nun ekfuriozas!
Onklino Manjo klarigas, ke ŝi ne plu povas permesi al la
infanoj, ke ili staras – ĉe tio kaj aŭskultas tian krudan
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lingvon.
Sed fine onklo Podger tamen retrovas la certan punkton
kaj tenas la dikfingron de la maldekstra mano sur tion,
dume li per la dekstra mano kaptas la martelon; per la
unua bato li tiam vere trafas sian dikfingron, eksonigas
veohurladon kaj ĵetas la martelon surpieden al iu.
Onklino Manjo rimarkis softe, ke la sekvan fojon, se
onklo Podger volos ree enbati najlon, li espereble diros
tion al ŝi, por ke ŝi dum semajno povu transloĝiĝi al sia
patrino.
En tiaj momentoj mia onklo kutimas fiere rektiĝi kaj diri:
„Aĥ, inoj vi, pri kiom da aferoj vi tuj devas rakonti tutan
historion! Por mi, ha, por mi tio estas ja nur bagateletoj!“
Post tio li ankoraŭfoje provas. Kaj ĉe la dua fojo la najlo
glitas tiel facile en la muron, kaj ankaŭ la martelo je
duono, ke onklo Podger estas kunŝirata kaj per tia
vehmenta svingo batas la kapon kontraŭ la muron, ke la
nazo estas tute platpremita.
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Tiam ni devas retrovi la metran mezuron kaj la ŝnuron,
kiuj dum tio kompreneble perdiĝis, kaj poste la onklo
faras novan truon, kaj proksimume noktomeze tiam
pendas la pentraĵo, sufiĉe oblikva kaj ne tre firma, kaj
ankaŭ la muro aspektas kvazaŭ iu traktis ĝin per ĝardena
rastilo, kaj ĉiu estas ĝisrenverse laca kaj sentas sin
mizera– krom onklo Podger.
„Tiel do!“ li elvokas. „Pretigite!“ kaj ĉe tio li frapas sian
bruston kaj samtempe la seĝon al la purigistino sur la
piedfingrojn. „Kelkaj homoj pro tia bagatelo mendus
metiiston, ĉu?“
trad. Dorothea & Hans-Georg Kaiser laŭ la kolekto de
humuraĵoj: „Lachen ist die beste Medzin“ Ridado estas la plej
bona medicino), eldonejo Weltbild (Mondobildo)
Rimarkoj
Jam ekzistas traduko de tiu literaturaĵo, kion ni ne sciis dum la
tradukado, la humuraĵo montriĝas kiel parto de la romano:
„Tri viroj en boato“
Bonvolu legi la ĉapitron 3, por trovi la parton, kiun tradukis
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Donjo kaj mi, ni tradukis el germana traduko, sed la pdf-o
entenas certe tradukon el la originalo, tre bona traduko,
sendube, mi havas la impreson, ke tial la tuta traduko certe
indas plezuran tralegadon.(Cez)
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KAFKA, FRANZ
Antaŭ la leĝo (romanparto)
La ekiro (fablo)
La ponto (rakonto)
La turbo (fablo)
Malgranda fablo

Gloso
Franz, do Francĉjo, estas mallonga formo de Francisko.
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Antaŭ la leĝo
Antaŭ la leĝo staras pordogardisto. Al tiu pordogardisto
venas viro de la kamparo kaj petas pri tio, ke oni enlasu
lin en la leĝon. Sed la pordogardisto diras, ke li nun ne
povas permesi la enlason al li. La viro pripensas tion kaj
tiam demandas, ĉu li do poste rajtos eniri.
‚Estas eble‘, diras la pordogardisto, ‚sed ne nun.‘ Ĉar la
leĝo estas malfermita kiel ĉiam kaj la pordogardisto paŝas
flanken, la viro kliniĝas por vidi tra la pordo internen.
Rimarkante tion, la pordogardisto ridas kaj diras: ‚Se tio
logas vin tiom, tiukaze provu eniri do spite al mia
malpermeso. Sed notu: Mi estas potenca. Kaj mi estas
nur la plej suba pordogardisto. De salonego al salonego
tamen staras pordogardistoj, kiuj estas pli kaj pli
potencaj. Jam la aspekton de la tria eĉ mi ne povus elteni
plu.‘ Tiajn malfacilaĵojn la viro de la kamparo ne atendis;
la leĝo estu alirebla ja por ĉiu kaj ĉiam, li pensas, sed
kiam li nun pli zorgeme rigardas la pordogardiston kun
ties peltomantelo, lian grandan pintan nazon, la longan
maldensan nigran tataran barbon, li decidas tamen
prefere atendi, ĝis li ricevos la permeson eniri. La
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pordogardisto donas al li tabureton kaj permesas al li
eksidi flanke de la pordego. Tie li sidas dum tagoj kaj
jaroj. Li ofte provas esti enlasata kaj lacigas la
pordogardiston per siaj petoj. La pordogardisto ofte iom
esplordemandas lin, demandas lin pri ties hejmlando kaj
pri multaj aliaj aferoj, sed estas indiferentaj demandoj,
kiajn metas grandaj sinjoroj, kaj je la fino li ĉiam diris
denove al li, ke li ankoraŭ ne povas enlasi lin. La viro, kiu
ekipis sin por la vojaĝo per multaj aĵoj, uzas ĉion, kiel ajn
valora ĝi estas, por subaĉeti la pordogardiston. Tiu ja ĉion
akceptas, sed dum tio diras: ‚Mi akceptas tion nur tial,
por ke vi ne supozu, ke vi preterlasis ion.‘ Dum la multaj
jaroj la viro observas la pordogardiston preskaŭ
seninterrompe. Li forgesas la aliajn pordogardistojn, kaj
tiu unua ŝajnas al li la ununura obstaklo por povi eniri en
la leĝon. Li malbenas la malfeliĉigan hazardon en la
unuaj jaroj laŭte, pli poste, maljuniĝante, li nur grumblas
plu al si mem. Li fariĝas infaneca, kaj ĉar dum la multjara
studado de la pordogardisto li konatiĝis ankaŭ kun la
puloj en ties peltokolumo, li petas ankaŭ la pulojn helpi al
li ŝanĝi la opinion de la pordogardisto. Finfine lia
vidkapablo malfortiĝas, kaj li ne scias, ĉu vere malheliĝas
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ĉirkaŭ li, aŭ ĉu nur liaj okuloj trompas lin. Sed certe nun
li rimarkas en la malhelo brilon, kiu neestingeble
penetras el la pordego de la leĝo. Nun li ne plu vivos
longe. Antaŭ lia morto kolektiĝas en lia kapo ĉiuj spertoj
de la tuta tempo en unu demando, kiun li ĝis nun
ankoraŭ ne metis al la pordogardisto. Li mansignas al la
pordogardisto, ĉar li ne plu povas rektigi sian
rigidiĝantan korpon. La pordogardisto devas profunde
kliniĝi al li, ĉar la altodiferenco ŝanĝiĝis tre malfavore al
la viro.
‚Kion vi nun do ankoraŭ volas scii?‘ demandas la
pordogardisto, ‚vi estas nesatigebla.‘
‚Ĉiuj aspiras ja la leĝon‘, diras la viro. ‚Kial okazis, ke dum
tiuj multaj jaroj neniu krom mi deziris la enirpermeson?‘
La pordogardisto rimarkas, ke la viro jam proksimas al la
fino, kaj por ankoraŭ atingi la orelojn de la surdiĝanto, li
kriegas al li: ‚Tie ĉi neniu alia krom vi povis ricevi la
enirpermeson, ĉar tiu enirejo estis destinita nur por vi.
Mi nun iros kaj fermos ĝin.‘
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tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser
laŭ romaneltiraĵo el Kafka: „La proceso“

164

KUNERT, GÜNTER
Centra stacidomo (rakonto)
La maŝino (rakonto)
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Centra stacidomo
Je suneca mateno certa persono malkovras interne de sia
loĝejo oficialan skribaĵon: ĝi kuŝas sur la matenmanĝa
tablo apud la taso. Kial ĝi venis tien, ne estas certa.
Apenaŭ malfermite, ĝi atakas la leganton per postulo:
Ordonas la oficiala skribaĵo sur griza ĉifoneca papero:
Je la 5-a de novembro en la aktuala jaro
matene je la oka vi devas aperi en la sinjora
necesejo de la centra stacidomo pro via
ekzekuto, Por vi estas antaŭvidata la kabino
18. Ĉe neobeado de tiu postulo survoje de
dekreto de la adminstracia servo povas esti
ordonata puno. Ni rekomendas leĝerajn vestojn
por povi garantii senĝenan procedon.
Iom pli poste la koncernato aperas ĉe siaj amikoj.
Trinkaĵojn kaj manĝajojn li rifuzas, sed li urĝe postulas
konsilon, tamen li rikoltas nur seriozan kaj signifoplenan
kapan neadon. Decidan konsilon aŭ helpan oferton li ne
ricevas.
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Sekrete oni certe sentas sin malŝarĝita, se la pordo klake
fermiĝas post tiu homo kun nur limigita plua vivo, kaj oni
demandas sin, ĉu ne estis jam tro ofte, ke oni efektive
malfermis la pordon. Ĉu valoris la penon preni mi ne
scias kiom da ŝarĝo sur sin pro ulo, de kiu estontece
atendeblos tiom malmulte?
Tiu viro iras nun mem al advokato, kie oni proponas al li
skribi proteston, sed en ĉiu kazo li plenumu la fiksitan
tagon (5-a de novembro), por eviti reprezaliojn. Sinjora
necesejo kaj centra stacidomo aŭdiĝas ja tute eltenebla
kaj prudenta. Nenio estas tiom varmege manĝata kiom
kuirita. Ekzekuto, ĉu? Verŝajne preseraro. En vero temas
eble pri „ekzekucio“. Kial ne? Tute imagebla trovas tion la
advokato, ke oni postulas de freŝe instalita kliento, ke li
venu al ekzekucio. Atendu. Konfidu! Oni devas konfidi!
Konfido estas la plej grava.
Hejme la viro, kiu estas ordonata al la sinjora necesejo
ruliĝas sen dormo sur siaj malsekiĝintaj littukoj. Plena de
akra envio li aŭskultas la petolan zumadon de muŝo. Ĝi
vivas! Ĝi ne havas zorgojn! Kion tiu muŝo sciu pri la
centra stacidomo?! Oni ja mem scias nenion pri ĝi... Meze
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de la nokto li sonorigas je la pordo de la najbaro. Tra la
luketo gapas lin okulo, senesprima, ĝis la sonoriganto
kapitulacas kaj la fingron prenas de la sonorila butono.
Ĝustatempe je la oka matene li enpaŝas je la 5-a de
novembro la centran stacidomon, tremetante de frosto,
en kurtmanika sportĉemizo kaj tolpantalono, la plej
leĝeran, kiun li posedas vestaĵe. Tie kaj tie oscedas
senokupa pakaĵportisto. Oni balaas la plankon kaj
ŝprucadas ĝin per likvaĵo.
Tra la respeguliĝanta vakuo de la sinjora necesejo resonas
liaj solecaj paŝoj. La kabinon 18 li malkovras tuj. Li ŝovas
moneron en la seruron de la pordo, kiu
malfermsvingiĝas, kaj enpaŝas. Sovaĝe ekfuriozas en li la
certo, ke nenio malbona okazos. Tute nenio! Oni volas
nur ekzekucii iun taskon, nenion pli! Tuj ĝi finiĝos, kaj li
povos iri hejmen denove. Konfido! Konfido! Eŭforia sento
grimpas supren en lia gorĝo. Ridetante li fermriglas la
seruron kaj sidiĝas.
Kvaronon de horo poste envenas du necesejaj viroj,
malfermas per kopia ŝlosilo la kabinon 18 kaj eltiras la
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leĝere vestitan kadavron, por porti lin en la brikoruĝajn
profundojn de la centra stacidomo, pri kiu sciis ĉiu, ke ĝin
neniam atingas aŭ forlasas trajno, kvankam sur ties
tegmento ŝvebis ofte la fumo de laŭdiraj lokomotivoj.

Tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser & Frank Vohla en
kunaj vesperoj de la Klubo Karapaco
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La maŝino
Majeste kaj en sola grandeco ĝi etendiĝis ĝis supre al la
fabrikhala tegmento ; samtempe kreante la imagon esti
monumento de la erao kaj sama al tiu: stamfanta, plena
de danĝeroj, monotona kaj sufiĉe troigita. Kaj antaŭ ĉio :
Ĝi produktis nur kaj sole per kontraŭaj movoj de diversaj
fortoj, pere de bridata antagonismo de ĉiuj siaj partoj.
Sed en tiu mirinda sistemo de fulmbrilaj radoj, de
trembrilaj piŝtoj, de leviĝantaj kaj malleviĝantaj
transmisiaj ŝaftoj estis malbela parto, kiu kvazaŭ aspektis
kovrita de ŝimo kaj kiu moviĝis plumpe kaj kontraŭritme.
Aĉa aldono al la bela forto. Restaĵo de lacigiteco enmeze
de la dinamiko.
Kiam tagmeze eksonis fajfado, solviĝis tiu parto de la
maŝino kaj forlasis la halon, dum la maŝino senhelpe
starante postrestadis, eĉ duoble : mem kaj je la loko.
Subite evidentiĝis, ke la plej malkara parto, la plej
neglektita estas la plej valora kaj nur ŝajne anstataŭebla.
Se ĝi estas kaputa ie, tie ne daŭros longe ĝis herbo
kreskos super la betono.
170

tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser kaj Frank Vohla
laŭ „Die Maschine“
Glosoj
piŝt/o Masiva cilindro, ŝovglitanta interne de alia cilindro, aŭ
por, movate de stango, premi fluidon en tiu cilindro, aŭ por,
ricevante la premon de gaso aŭ vaporo, transmisii sian movon
al alia organo: piŝto de pumpilo; piŝto de vapor- aŭ eksplodmotoro; piŝtoringoj; piŝtovojo.
ŝaft/o Z Longa horizontala akso, kiu portas helicon aŭ alian
ĉefan parton de maŝino k kiu transmisias la movon: transmisia
ŝafto (servanta por transigi la mekanikan forton de motoro al
grupo de labormaŝinoj, kiuj estas perrimene movataj).
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LONDON, JACK
Jack London
La meksikano
(rakonto)
01
NENIU sciis lian historion – liaj kunkonspirantoj plej
malmulte. Li estis ilia „malgranda sekreto“, ilia „granda
patrioto“, kaj je sia maniero li laboris same tiel bone por
la venonta meksika revolucio kiel ili. Daŭris longe ĝis ili
ekkomprenis tion; ĉar eĉ ne unu el la revolucia konsilio
ŝatis lin. Je la tago, kiam li unuafoje paŝis en iliajn
ĉambrojn plenŝtopitajn de tre okupitaj homoj, ĉiuj
suspektis lin – esti spiono, ilo en la servo de la sekreta
polico de Diaz. Tro multaj el liaj kamaradoj en Usono
troviĝis en civilaj kaj militaj prizonoj, kaj aliajn, ligitajn al
ĉenoj, oni kondukis ĝuste en tiu tempo translimen kaj
envicigis ilin por pafmortiĝo ĉe adobomuro.
Je la unua rigardo la junulo ne faris bonan impreson al
ili. Preskaŭ ankoraŭ knabo li estis, ne pli olda ol dekok
jarojn, ne tro granda laŭ sia aĝo kaj li klarigis, ke li
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nomiĝas Felipe Rivera kaj, ke li deziras labori por la
revolucio. Jen ĉio – neniu plia disipita vorto, neniu plia
klarigo. Li staris kaj atendis. Neniu rideto estis sur liaj
lipoj, neniu afableco en liaj okuloj. La granda verva
Paulino Vera sentis internan hororon. Jen embuskis io
malpermesita, io terure nepenetrebla. Estis certa veneno,
certa serpenteco en la nigraj okuloj de la junulo. La okuloj
brulis kiel frida fajro, kvazaŭ kun vasta koncentrita
amareco. De la vizaĝoj de la kunkonspirantoj li lasis vagi
la rigardon al la skribmaŝino, ĉe kiu sidis la malgranda
sinjorino Sethby, fervore laboranta. Liaj okuloj haltis je
ŝiaj, sed nur por momento – ŝi levis bonŝance la rigardon
– kaj ankaŭ ŝi sentis la nedifineblan, kiu paŭzigis ŝin. Ŝi
devis ankoraŭfoje tralegi la skribitan por retrovi la
fadenon de la letero.
Paulino Vera rigardis demandante al Arrellano kaj
Ramos, kaj ili rigardis sin reciproke. La necerteco de
dubo kreskis laŭ iliaj rigardoj. Tiu ĉi magra vizitanto estis
la nekonata, kun ĉia minaco de nekonata. Oni tute ne
povis penetri en lin, estis je li io tute fora, io trans la
horizonto de la honesteco de tiuj simplaj revoluciuloj,
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kies sovaĝa malamo kontraŭ Diaz kaj lia tiraneco estis
finfine nur la malamo de honorindaj, simplaj patriotoj.
Jen sentiĝis io alia, sed ili ne sciis, kio estas tio. Sed Vera,
kiu ĉiam estis plej verva, plej agema, finis la embarason.
„Tre bone“, li diris sobre. „Vi diras, ke vi volas labori por
la revolucio. Demetu vian jakon! Pendigu ĝin tien. Mi
montros al vi – venu – , kie estas la siteloj kaj la viŝtukoj.
La planko estas malpura. Vi tuj ekviŝu ĝin ĉi tie kaj en la
aliaj ĉambroj. Ankaŭ la kraĉujoj bezonas purigadon.
Poste ankoraŭ la fenestroj.“
„Ĉu ĝi estas por la revolucio?“ demandis la junulo.
„Por la revolucio!“ respondis Vera.
Rivera rigardis ilin ĉiujn fride kaj suspekteme kaj poste li
demetis sian jakon.
„Estas en ordo“ , li diris.
Nenion plu. Tagon post tago li venis al sia laboro – por
balai, lavbrosi kaj purigi ion. Li prenis la cindron el la
fornoj, alportis karbojn kaj lignon kaj bruligis fajron,
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antaŭ ol la plej rezoluta el la aliaj venis al sia tablo.
„Ĉu mi rajtas dormi ĉi tie?“ li demandis foje.
Aha! Tiel do – la mano de Diaz ekmontriĝas. Se li dormus
en la ĉambroj de la konsilio, tio signifus, ke li havus aliron
al iliaj sekretoj, al la nomlistoj, al la adresoj de la
kamaradoj sur la meksika tero. Oni rifuzis la peton, kaj
Rivera neniam plu demandis pri tio. Ie li dormis, sed kie?
Ie li manĝis. Sed kie kaj kion? Unufoje Arrellano ofertis
kelkajn dolarojn al li. Sed Rivera kapskuante rifuzis la
monon. Kiam Vera alpaŝis kaj provis trudi ĝin al li, li
diris: „Mi laboras por la revolucio.“
Antaŭprepari modernan revolucion kostas monon, kaj la
konsilio ĉiam estis premata. La membroj malsatis kaj
laboris ĝiskolapse, kaj la plej longa labortago ne estis
sufiĉe longa por ili, kaj tamen ŝajnis de tempo al tempo,
kvazaŭ la revolucio starus kaj falus pro nenio alia ol pro
kelkaj dolaroj. Foje, estis la unua fojo, ili ŝuldis du
monatojn da lupago, kaj la luisto minacis elĵeti ilin. Estis
Felipe Rivera, la purigista knabo en la aĉaj trivitaj vestoj,
kiu metis sesdek orajn dolarojn sur la pupitron de May
175

Sethby. Kaj simile alitempe. Tricent leteroj, klake tajpitaj
sur la ĉiam okupataj skribmaŝinoj (petoj pri subteno, pri
agnosko de organizitaj laborgrupoj, urĝaj petoj al
redaktoroj pri bonvolemaj mencioj kaj protestoj kontraŭ
la rifuzgesta trakado de revoluciuloj fare de usonaj
juĝejoj), restis nesenditaj sur la tabloj kaj atendis
afrankon. La horloĝo de Vera malaperis – la malnovspeca
ora restreĉiga horloĝo, kiun li heredis de sia patro. La
glata ora ringo je la ringofingro de May Sethby malaperis
simile. Estis desperige, Ramos kaj Arrellano ŝiradis
kolere siajn longajn lipharojn. La leteroj devis eliri, kaj en
la poŝtejo ne disponigeblis kredito por la aĉetado de
poŝtmarkoj. Ĉitempe Rivera surmetis la ĉapelon kaj
foriris. Kiam li revenis, li metis mil ducendajn
poŝtmarkojn sur la pupitron de May Sethby.
„Mi volus scii, ĉu la malbenita mono estas de Diaz?“ diris
Vera al la kamaradoj.
Ili tiris la palpebrojn supren, sed ne povis decidiĝi pri li.
Kaj Felipe Rivera, la visĉifonulo por la revolucio, daŭrigis
havigi al la konsilio oron kaj arĝenton, se necesis.
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Sed ili ankoraŭ tiam ne kapablis ŝati lin, ĉar ili ne konis
lin. Li iris siajn proprajn vojojn, li ne montris fidon al ili
kaj malakceptis ĉiujn provojn pri alproksimiĝo. Kaj spite
al lia juneco neniu ekkuraĝis eldemandi lin.
„Eble li estas granda kaj soleca spirito, mi ne scias“ , diris
Arellano embarasita.
„Li ne estas homo“, diris Ramos.
„Lia animo estas elsekigita“, diris May Sethby. „Lumo kaj
ridado estas elbruligita de li. Li similas al mortinto kaj
estas tamen timige vivanta.“
„Li iris tra la infero“, diris Vera. „Neniu viro povus aspekti
tiel, kiu ne iris tra la infero – kaj spite tion li estas
ankoraŭ junulo.“
Tamen ili ne kapablis ŝati lin. Li neniam parolis, neniam
demandis, neniam proponis ion. Li aŭskultis sen esprimo
kiel morta aĵo, nur liaj okuloj lumis en frida brilo, dum la
aliaj interparolis pasie gloriante la revoulucion. En tiaj
momentoj liaj okuloj glitis de vizaĝo al vizaĝo, de
parolanto al parolanto, kvazaŭ boranta kiel inkandeska
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glacio, tiel ĝenanta kaj konsternanta ilin.
„Li ne estas spiono“, konfidis Vera al May Sethby. „Li
estas patrioto – notu tion, la plej granda patrioto el ni
ĉiuj. Mi scias tion, mi sentas. Per mia koro kaj per mia
menso mi sentas. Sed lin mem mi tute ne konas.“
„Li havas danĝeran temperamenton“, diris May Sethby.
„Mi scias“, diris Vera kun sento de hororo. „Li rigardis
min per siaj okuloj. Ili ne amas, ili minacas kaj estas
sovaĝaj kiel tiuj de tigro. Se mi perfidus nian aferon, li
mortigus min, tion mi scias. Li ne havas koron. Li estas
senkompata kiel ŝtalo, akra kaj frida kiel frosto. Li estas
kiel lunlumo en vintra nokto, kiam viro frostmortas sur la
supro de montaro. Mi timas nek Diaz-on nek ĉiujn liajn
murdistojn, sed tiun knabon Rivera mi timas. Li estas kiel
la spiro de l’ morto.“
Tamen estis Vera, kiu persvadis la aliajn doni al Rivera la
unuan taskon postulantan konfidon. La kontakto inter
Los-Anĝeleso kaj la suda Kalifornio estis interrompita.
Tri el la kamaradoj devis fosi siajn proprajn tombojn kaj
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tiam oni pafmortigis ilin. Du pliaj estis prizonuloj de
Usono en Los-Anĝeleso. Juan Alvarado, la federacia
generalo estis monstro. Li trakrucis ĉiujn iliajn planojn.
Ili ne plu povis ligi kontakton al la aktivaj revoluciuloj kaj
al la ekaktivaj kamaradoj en la suda Kalifornio.
La juna Rivera ricevis instrukciojn kaj estis sendita
suden. Kiam li revenis, la komunikada linio estis
replektita kaj Juan Alvarado estis morta. Oni trovis lin
kun tranĉilo pikita profunde en la bruston, en ties lito.
Tio transiris la instrukciojn por Rivera, sed la konsilio
sciis, kie li kiam moviĝis. Tamen oni ne demandis lin, kaj
li diris nenion. Sed ili rigardis sin reciproke kaj havis sian
opinion pri tio.
„Mi diris al vi“ , opiniis Vera. „Diaz devas timi tiun
junulon pli ol iun ajn viron. Li estas la mano de Dio.“
La danĝera temperamento, pri kiu parolis May Sethby,
kaj kiun ĉiu el ili rimarkis, evidentiĝis ankaŭ korpe. Jen li
aperis kun disŝirita lipo, jen kun nigra vango, jen kun
ŝvelinta orelo. Estis klare, ke li havis ofte kverelojn ie en
tiu mondo, en kiu li manĝis kaj dormis kaj havigis monon
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al si kaj vivis vivon, pri kiu ili sciis nenion. Post kelke da
tempo li fariĝis kompostisto en la eta revolucia
semajnogazeto, kiun ili eldonis. Ĉeokaze ne estis ebla al li
komposti ion, ĉar liaj fingromembroj estis defrotitaj kaj
disbatitaj, ĉar liaj dikfingroj estis vunditaj kaj rigidaj aŭ
ĉar tiu aŭ tiu brako pendis senforte malsupren, dum lia
vizaĝo tordiĝis en silenta doloro.
„Li estas vagabondo“, diris Arrellano.
„Kaj frekventanto de aĉaj lokoj“, diris Ramos.
„Sed de kie li ricevas la monon?“ demandis Vera. „Mi ĵus
eksciis, ke li pagis hodiaŭ la paperkalkulon –cent kvardek
dolarojn.“
„Ĝi estas el liaj malĉeestoj“, diris May Sethby, „ li donas
neniam klarigon.“
„Ni devus observigi lin per spiono“, proponis Ramos.
„La spiono mi ne volus esti“, diris Vera. „Mi timus, ke vi
neniam denove revidus min, krom ĉe mia entombigo. Lia
pasio estas terura, li eĉ ne permesus, ke Dio starus inter li
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kaj sia pasio.“
„Antaŭ li mi sentas min kiel infano“, koncedis Ramos.
„Por mi li estas la pura forto, li estas la prahomo, la
sovaĝa lupo, la atakanta sonserpento, la pikanta
centpiedulo“, diris Arrellano.
„Li estas la karniĝinta revolucio“, diris Vera. „Li estas la
flamo kaj spirito de ĝi, la nesatigebla krio pri venĝo, kiu
ne eligas krion, sed buĉas silente. Li estas detruanta
anĝelo moviĝanta tra la ankoraŭaj gardistoj de l‘ nokto.“
„Mi povus plori pro li, li konas neniun“, diris May Sethby.
„Li malamas ĉiujn homojn. Li estas sola... soleca.“ Ŝia
voĉo komencis plorsingulti, kaj ŝiaj okuloj vualiĝis.
La agadoj kaj la aperoj de Rivera estis vera sekreto. Estis
periodoj, kiam ili ne vidis lin dum tuta semajno. Unufoje
li forestis dum monato. Tio estis tiom pli enigma, ĉar ĉe
sia reveno li metis ĉiam sen klarigo oromonerojn sur la
pupitron de May Sethby. Alitempe li pasigis tagojn kaj
semajnojn, sian tutan tempon kun la konsilio. Kaj en aliaj
malregulaj periodoj li preferis malaperi en la plej valora
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tempo de la frua mateno ĝis vespere. En tiaj tempoj li
venis frue kaj restadis longe. Arrellano vidis lin eĉ en
noktomezoj komposti tekstojn kun freŝe ŝvelintaj manoj
aŭ lipo ĵus fendigita kaj ankoraŭ sanganta.
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02
La tempo de la krizo proksimiĝis. Ĉu okazos ribelo ĉu ne,
tio dependis de la revolucia konsilio, sed la konsilio
troviĝis en granda embaraso. La monbezono estis pli
granda ol iam ajn, dum fariĝis pli kaj pli komplike havigi
monon. La patriotoj donis sian lastan cendon kaj ne plu
kapablis doni ion.
La relolaboristoj, do peonoj fuĝintaj en la ekzilon, donis
duonon de sia ridinda salajro. Sed oni bezonis pli da
mono. La kordisŝira, konspira streĉa subfosada laboro
promesis fine fruktojn. La tempo estis matura. La
revolucio balanciĝis en la mezo, aŭ tien aŭ tien. Ankoraŭ
plia puŝo, ankoraŭ lasta heroa streĉo, kaj la aŭ-aŭa
montrilo moviĝus al la venkoflanko. Ili konis sian
Meksikon. Foje startigite. la revolucio zorgus por si mem.
La tuta Diaz-maŝino renversiĝus kiel kartodomo. La
limregionoj estas pretaj por la ribelo. Jankio kun cent
sindikataj viroj de la sindikato IWW atendis nur la
signalon por transpaŝi la limon por konkeri Malsupran
Kalifornion. Sed ili bezonis fusilojn. En la tuta lando kaj
rekte ĝis la Atlantiko la konsilio estis en kontakto kun ili
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ĉiuj kaj ĉiuj bezonis fusilojn: aventuristoj, kavaliroj de l'
hazardo, banditoj, seniluziiĝintaj usonaj sindikatanoj,
socialistoj, anarkiistoj, kruduloj, meksikaj ekzilitoj,
peonoj fuĝintaj de la sklaveco, minlaboristoj, kiujn oni
skurĝis en la prizonoj de Coeur d' Alene kaj Koloradio, kaj
kiuj tial estis precipe venĝavidaj kaj batalemaj– fatrasuloj
kaj feĉuloj el freneze komplikigita moderna mondo.
Fusiloj kaj municio! Municio kaj fusiloj! Jen la
seninterrompa eterna krio!
Se tiu ĉi heterogena bankrota, venĝavida bando estus foje
ĵetita trans la limon, la revolucio komenciĝus.
La doganajn oficejojn, la importhavenoj en la nordo oni
konkerus. Diaz ne povus rezisti, li ne kuraĝis ĵeti la
plimulton de sia armeo kontraŭ ili, ĉar li devis teni la
sudon, ĉar ankaŭ en la sudo disvastiĝus la flamo de la
ribelo. Urbo post urbo devus kapitulacii, federacia ŝtato
post federacia ŝtato devus ekŝanceliĝi kaj renversiĝi. Kaj
laste venus de ĉiuj flankoj la marŝo de la venkanta armeo
de la revolucio al Meksikurbo, al la lasta fortikaĵo de Diaz.
Sed la mono! La virojn ili havis, kaj tiuj atendis sen
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pacienco la fusilojn. Ili konis la komercistojn, kiuj vendus
kaj liverus fusilojn al ili. Sed la konsilio elĉerpis sian
forton por la nutrado de la revolucio. La lasta dolaro estis
eldonita, la lasta helpofonto barita, la lasta malsata
patrioto melkita kiel bovino ĝis sekeco kaj la granda
aventuro ankoraŭ nun treme moviĝis ŝvebante tien kaj
tien sur la pesilo de la decido.
Fusiloj kaj municio! Oni devas armi la ĉifonulajn
batalionojn. Sed kiel? Ramos vee lamentis pri sia
konfiskita posedaĵo. Arrellano lamentis pri la mondisipo,
kiun li diboĉe ekzercadis en sia juneco. May Sethby
cerbumis, ĉu ne ĉio estus irinta pli bone, se la membroj
de la konsilio en la pasinteco estus estintaj pli ŝparemaj.
„La penso frenezigas min, ke la libero de Meksiko pro
kelkaj miloj da aĉaj dolaroj aŭ prosperu aŭ falu!“ diris
Paŭlino Vera.
La vizaĝoj de ĉiuj esprimis desperon. José Amarillon, ilia
lasta espero, ĵuskonvertito, kiu promesis monon al ili, oni
kaptis en sia haciendo en Chihuahua kaj pafmortigis lin
antaŭ sia propra stalomuro. La mesaĝo ĝuste alvenis.
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Rivera, kiu surgenue frotlavis la plankon, rigardis supren,
kun la viŝtuko en la mano kaj kun nudaj etenditaj brakoj
makulitaj de kota sapakvo.
„Ĉu kvinmil dolaroj sufiĉus?“ li demandis.
Ili rigardis lin mirigite, Vera kapjesis kaj glutis, li ne povis
eligi vorton, sed nova espero vigligis lin subite.
„Mendu la fusilojn“, diris Rivera, kaj tiam li permesis al si
la plej longan paroladon, kiun ili iam ajn aŭskultis de li:
„Ne estas multe da tempo, post tri semajnoj mi portos al
vi la kvinmilon. Tio estos sufiĉe frue. Tiam la vetero
fariĝos pli varma por tiuj, kiuj batalos. Do, kaj pli rapide
mi ne povus fari tion.“
Vera batalis kun si mem. Estis nekredeble. Tro da esperoj
jam frakasiĝis, de kiam li komencis la revolucian ludon.
Sed li emis fidi al la ĉifonula frotlava junulo de la
revolucio kaj tamen li ne kuraĝis fidi lin.
„Vi estas freneza“, li diris.
„Post tri semajnoj“, diris Rivera. „Mendu la fusilojn.“
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Li ekstaris, ŝovis la manikojn de la ĉemizo malsupren kaj
surmetis la jakon.
„Mendu la fusilojn“, li diris. „Mi nun ekiros.“
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03
Post longa kurado kaj hastado, sennombraj telefonaj
interparoloj kaj sakroj oni kunsidis en la nokto en la
kontoro de Kelly. Kelly estis superŝutita de negocoj, kaj
krome li malbonŝancis. Li kontrakte devigis la boksiston
Danny Ward el Nov-Jorko, kaj li aranĝis boksbatalon
inter li kaj Billy Carthey, kiu okazu post tri semajnoj. Kaj
nun Carthey de du tagoj, zorgeme kaŝita kontraŭ la okuloj
de la sportreporteroj, devis kuŝi en la lito pro grava
vundiĝo. Ne estis alia ulo, kiu povus anstataŭi lin. Kelly
kiel freneziĝinto telegrafis pro kiu ajn akceptebla boksisto
de la leĝera peza klaso en la usona oriento, sed ĉiuj estis
ligitaj al fikistaj datoj kaj kontraktoj. Sed nun li havis
esperon, eĉ se nur feblan.
„Vi havas infere bonajn nervojn!“ diris Kelly, post unua
rigardo, kiam ili kunestis.
En la okuloj de Rivera ekfulmis malica malamo, sed lia
vizaĝo konservis sian neskueblan esprimon.
„Mi povas nokaŭti Wardon“, estis ĉio, kion li diris.
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„Kiel vi povas scii tion? Ĉu vi iam ajn vidis boksi lin?“
Rivera kapneis.
„Li povas frakasi vin per unu mano kaj kun fermitaj
okuloj“.
Rivera suprentiris malŝate la ŝultrojn.
„Ĉu vi havas nenion por diri?“ grumblis la batalaranĝisto.
„Mi povas nokaŭti lin.“
„Ĉu vi efektive jam iam boksbatalis?“ demandis Mikaelo
Kelly. Mikaelo estis la frato de la aranĝisto, li posedis la
Yellowstone-bilardejojn kaj enspezis konsiderindajn
monsumojn el la boksbataloj.
Rivera favoris lin per severa senresponda fiksa rigardo.
La sekretario, nepre sporta junulo de karakteriza
sportista tipo, nazblovis aŭdeble.
„Nu, vi konas Roberts-on“ , rompis Kelly la venenan
silenton. „Li jam devus esti ĉi tie. Sidiĝu kaj atendu,
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kvankam vi ne havas bonŝancon laŭ via magra aspekto.
Mi ne povas oferti trompmaĉon al la publiko. La lokoj ĉe
la ringo kostas dekkvin dolarojn, vi scias tion.“
Kiam Roberts alvenis, li evidente estis iom ebria. Li estis
alta, svelta, longmembra ulo, kaj lia irado kiel lia
parolado estis trankvila kaj treniĝema.
Kelly tuj celis la kernon de la afero.
„Diru foje, Roberts, vi fanfaronis, ke vi malkovris tiun ĉi
malgrandan meksikanon. Vi scias, ke Carthey rompis la
brakon al si, ĉu? Nu, kaj tiu malgranda flavbekulo havas
la impertinentecon hodiaŭ enkuri ĉi tien kaj diri, ke li
intencas iri en la ringon por Carthey. Kion vi pensas pri
tio?“
„Estas en ordo, Kelly“ , Carthey respondis treniĝeme. „Li
kapablas boksbatali.“
„Vi ja ne eble eĉ intencas konvinki min, ke li povas venki
Wardon“ , diris Kelly atakeme.
Roberts pripensis la aferon.
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„Ne, tion mi ne asertos. Ward estas boksmaŝino. Sed li
ankaŭ ne tuj dishakos Riveran. Mi konas Rivera. Li
neniam montras malfortan flankon, mi almenaŭ ankoraŭ
ne vidis iun. Kaj li boksas per ambaŭ manoj simile bone.
El ĉiu pozicio li povas kroĉi dormigan pugnon.“
„Sendepende de tio, kian specon de spektaklo li povos
prezenti? Vi trejnis boksistojn dum via tuta vivo. Mi
demetas mian ĉapelon antaŭ viaj fakaj konoj. Ĉu li povos
eksciti la publikon por la mono?“
„Tion certe, kaj krome li multe ĉagrenos Wardon. Vi ne
konas la bubon, sed mi lin konas. Mi malkovris lin. Li ne
havas malfortan flankon. Li estas speco de diablo. Se iu
demandos vin, vi povos diri, ke li viglas kiel ŝamana
sorĉisto. Ward kaj vi ĉiuj ege malfermŝiros la okulojn. Mi
ne volas aserti, ke li venkos Wardon, sed ĉiukaze li
montros siajn kapablojn, tiel, ke vi ĉiuj ekkonos
estontecan ĉampionon je li.“
„Bone“ . Kelly turnis sin al la sekretario. „Telefonu
Wardon. Mi promesis al li, ke mi informos lin, se tio
indas la penon. Li estas ĝuste transe en la Yellowstone191

oficejo kaj vetludas kiel kutime.“
Kelly turnis sin denove al Roberts: „Kion vi volas trinki?“
Roberts trinketis el sia glaso kaj malŝarĝis sian animon.
„Mi ja ankoraŭ ne rakontis al vi kiel mi trovis la junulon.
Antaŭ kelkaj jaroj li aperis en la kampadejo. Mi ĵus trejnis
Prayne por la batalo kontraŭ Delanay. Prayne estas fia.
Ne estas eĉ sparko da kompato en li. Li terure traktis
siajn trejnpartnerojn, kaj mi povis trovi neniun, kiu havis
la emon plu trejni kun li. Jen mi rimarkis tiun
malgrandan malsatan meksikanon, kiu ĉiam vagadis ĉi tie
kaj observis ĉion. Mi estis malesperiĝinta kaj ne sciis kion
fari. Jen mi tiris lin al mi, surmetis al li boksgantojn kaj
puŝis lin en la ringon. Li estis pli rezistema ol tanita ledo,
sed malforta. Kaj tamen li ankoraŭ ne sciis eĉ literon de la
alfabeto pri la boksarto. Prayne preskaŭ rompis la ripojn
de li. Sed li tamen eltenis pendante du rondojn, antaŭ ol li
laciĝis. Estis nenio alia krom la malsato. Ĉu li estis
primartelita? Nu, li ne rekoneblis. Mi donis al li duonon
de dolaro kaj ion bonan por manĝi. Vi devus vidi kiel lupe
malsate li voris tion. De tagoj li ne manĝis eĉ buŝplenon.
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Tio estas lia fino, mi pensis. Sed je la venonta tago li
revenis, rigida kaj vundita, sed avida pri tio denove
perlabori duonon de dolaro kaj bonan tagmanĝon. Kaj
iom post iom li fariĝis pli kaj pli kapabla. Li estas la
naskita boksisto kaj neimageble rezistema. Li ne havas
koron. Li estas peco de glacio. Kaj en la tuta tempo, kiam
mi jam konas lin, li parolis eĉ ne dek vortojn en unu
parolo. Li silentas kiel trabosegisto, sed li faras sian
laboron.“
„Mi vidis lin“ , diris la sekretario. „Li laboris sufiĉe ofte
por vi.“
„Ĉiuj ĉi elstaraj uloj elprovis sin je li“ , respondis Roberts,
„kaj li lernis de ili. Mi vidis kelkajn el ili, kiujn li povus
nokaŭti. Sed lia koro ne partoprenis. Mi pensas, ke li
neniam vere ŝatis la ludon. Almenaŭ li kondutas tiel.“
„Li batalis en la lastaj monatoj sufiĉe ofte en malgrandaj
kluboj“ , diris Kelly“ .
„Certe! Sed mi ne scias, kio subite obsedigas lin. Subite li
malkovras sian koron por tio. Li atakas kiel raketo kaj

193

venkas ĉiujn regionajn heroojn. Ŝajne li bezonas la
monon kaj li ankaŭ gajnis atentindajn sumetojn, eĉ se oni
ne vidas tion je liaj vestoj. Stranga ulo! Neniu scias, kion
li faras kutime. Neniu scias, kiel li pasigas sian tempon.
Meze en la laboro li subite forkuras kaj malaperas por la
resto de la tago. Kelkfoje li forestas dum semajnoj. Sed
oni ne povas konsili ion al li, li ne atentas ĝin. Riĉa
posedo atendos tiun viron, kiu scias lin manaĝeri, sed li
ne konsideros tion. Atentu foje precipe pri tio, kiom
multe li celas kontantan monon, se vi interkonsentas kun
li la kondiĉojn.“
Jen la momento, kiam Danny Ward alvenis. Nun la
societo estis kompleta. Lia manaĝero kaj trejnisto alvenis
kun li, kaj li mem envenis kiel urĝa trablova brizo el
afableco, kun gaja humuro kaj plena de konkeremo pri
amikoj. Danny salutis ĉiujn, havis por ĉiu ŝercon,
humuran respondon, rideton aŭ ridon. Tio estis lia
maniero, sed ĝi ne estis tute aŭtentika. Li estis bona
aktoro, kaj li malkovris, ke genieco kaj afableco ne estas
malestimindaj, se oni volas fari karieron en la mondo.
Sed profunde de lia animo li estis sobra, sangofrida
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batalisto kaj negocisto. Ĉio alia estis masko. Tiuj, kiuj
konis lin aŭ faris negocojn kun li, diris, ke Danny ne lasas
mistifiki sin, se temas pri io vere decida. Li estis
neeviteble ĉeestanta dum ĉiuj negocaj interparoloj kaj
kelkaj asertis, ke lia manaĝero estis nur ilo, kies ununura
tasko estas servi kiel laŭtparolilo.
La maniero de Rivera estis tute alia. En liaj vejnoj fluis
kaj la sango de indiĝenoj kaj tiu de hispanoj. Li sidis
silente kaj senmove en angulo en la fono, kaj nur liaj
nigraj okuloj glitis de vizaĝo al vizaĝo kaj notis ĉion.
„Tio estas do la bubo“, diris Danny kaj taksante lasis vagi
sian rigardon laŭ la proponita kontraŭulo. „Kiel vi fartas,
knabĉjo?“
La okuloj de Rivera briltremis venene, sed li ne moviĝis
por doni signon de agnosko. Li povis flari neniun
gringon, sed tiun li ekmalamis tiom, kiom tio estis
nekutima eĉ je li.
„Dio mia!“ Danny protestis gaje turniĝante al Kelly. „Vi ja
ne eble volas, ke mi batalu kontraŭ surdmutulo.“ Kiam la
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ridado trankviliĝis, li denove mistifikis lin: „Pri LosAnĝeleso devas stati malbone, se tio estas la plej bona,
kion vi povas oferti. El kiu infanĝardeno oni plukis vin?“
„Li estas bona knabeto, Danny, fidu pri tio“ , defendis lin
Roberts. „Li ne tiel facile venkeblos kiel tio ŝajnas.“
„Kaj la bokshalo jam je duono estas elvendata“ , diris
Kelly insiste peteme. „Vi devos akcepti lin, Danny. Jen la
plej bona, kiu havigeblis.“
Danny ĵetis plian fojon senzorgan kaj neflateman
rigardon al Rivera kaj ĝemis.
„Mi devos trakti lin iom gardeme, mi supozas. Kaj mi
esperas, ke li transvivu!“
Roberts blovis kolere tra la nazo.
„Vi devos esti atentema“ , avertis la manaĝero de Danny.
„Oni ne povas scii pri tia novulo, ĉu li ne tamen sukcesos
lanĉi neatenditan bonŝancan baton.“
„Okej, mi ja gardos min, en ordo“ , ridete diris Danny.
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„Mi tuj dekomence prenos lin en mian bebovartistan
flegon, por ke la kara publiko havu sian plezuron. Kion vi
pensas pri dekkvin rondoj, Kelly? Kaj poste mi faru
haŝeon el li.“
„Tio sufiĉos“ , tuj venis la respondo. „Tiom longe, kiom
aspektos reala.“
„Tiukaze ni do ekparolu pri la negoco.“ Danny eksilentis
kaj postkalkulis. „Memkompreneble, sesdek kvin
procentojn, kiel kontraŭ Carthey. Sed alia dispartigo por
mi. Okdek procentoj estus la ĝusta por mi.“
Kaj turniĝante al sia manaĝero: „Ĉu en ordo?“
La manaĝero kapjesis.
„He, vi, ĉu vi komprenis tion?“ demandis Kelly al Rivera.
Rivera skuis la kapon.
„Nu, la afero statas tiel“ , klarigis Kelly. „La batalmono
estas sesdek kvin procentoj de la malneta enspezo. Vi
estas novico kaj tute nekonata. Vi kaj Danny dispartigos
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tiel: vi ricevos dudek procentojn kaj okdek Danny. Tio
estas justa, ĉu ne, Roberts?“
„Tre justa“ , Roberts konsentis.
„Komprenu“ , Roberts konsentis. „Vi ankoraŭ ne havas
reputacion.“
„Kiom da mono restos ĉe sesdek kvin procentoj de la
malneta enspezo?“ demandis Rivera.
„Nu, eble kvinmil, eble eĉ okmil“ , enmiksiĝis Danny por
klarigo. „Proksimume tiel do. Via pagoparto estos ĉirkaŭ
mil aŭ mil kaj sescent. Tute beleta sumeto por laŭorda
hajlo da batoj ricevita de viro tia, kia mi. Kion vi pensas
pri tio?“
La respondo de Rivera prenis la spiron de ambaŭ.
„La venkonto ricevos ĉion“ , li diris decide.
Fariĝis kviete kiel en tombo.
„Tio estas ja tiel, kvazaŭ oni volus forpreni bombonon de
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infaneto“ , klarigis la manaĝero de Danny.
Danny skuis la kapon. „Mi estas tro longe en la negoco“ ,
li klarigis.
„Mi volas suspektigi nek la ringojuĝiston nek la
ĉeestantojn iel. Mi ne volas paroli pri vetperistoj kaj pri
certaj aferoj, kiuj okazas de tempo al tempo. Sed mi rajtas
ja diri, ke tio estus malbona negoco por boksisto tia, kia
mi. Mi ludas sekure. Mi scias, ke mi venkos. Pri tio ne
estas dubo. Sed mi ja povus rompi la brakon al mi, he? Aŭ
iu kanajlo ĵetos iun fi-substancon en mian trinkaĵon, ĉu?“
Li skuis solene la kapon. „Ĉu mi venkos, ĉu mi malvenkos
– mi ricevos okdek procentojn. Kiel pensas vi,
meksikano?“
Rivera skuis la kapon. Danny eksplodis – nun fariĝis tro
por li.
„Kial? Malgranda ŝmirmonulo? Mi emus tuj nun forblovi
vian melonkapon.“ Roberts intervenis per sia pedanta
hezitema maniero por malhelpi malicaĵojn.
„La venkinto ricevos ĉion“, paŭte ripetis Rivera.
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„Kial vi insistas pri tio?“ demandis Danny.
„Mi povas venki vin“ , li sincere respondis.
Danny eksaltis kaj estis forĵetonta la surtuton. Sed tio
estis, kiel lia manaĝero sciis, nur blufo kaj pozo. La
surtuto ne falis malsupren, kaj Danny lasis trankviligi sin
de la aliaj. Ĉiuj simpatiis kun li.
Rivera staris sola.
„Komprenu, klaŭneto“ , reargumentis nun Kelly. „Vi estas
neniulo. Ni scias, kion vi faris en la lastaj monatoj: Vi
venkis kelkajn regionajn batalantojn. Sed Danny estas
altranga. Se oni vidos lin post tiu batalo denove en la
ringo, temos pri ĉampioneco. Sed vi estas tute malkonata.
Ekstere de Los-Anĝeleso ankoraŭ neniu iam aŭdis ion pri
vi.“
„Ili aŭskultos pri mi“, ŝultroleve respondis Rivera. „Post
tiu ĉi batalo.“
„Vi ja ne supozas eĉ nur momenton, ke vi povus venki
min?“ obĵetis Danny.
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Rivera kapjesis.
„Nun aŭskultu foje, fariĝu prudenta“ , diris Kelly insiste.
„Pensu pri la reklamo!“
„Mi volas havi la monon“, respondis Rivera.
„Vi ne povas venki min, eĉ ne post mil jaroj“, Danny
certigis al li.
„Kial vi do estas tiel obstina?“ demandis Rivera. „Se la
mono tiel facile gajneblas, kial vi do ne volas riski ĝin?“
„Mi volas, Dio helpu al mi!“ vokis Danny subite
konvinkite. „Mi batmortigos vin en la ringo, knabo mia,
ĉar vi tiel simie mistifikas min. Pretigu la kontrakton,
Kelly, dissendu la artikolojn, la venkonto ricevos ĉion.
Fervore reklamu en la sportgazetoj. Rakontu al la homoj,
ke estos batalo inter du personaj malamikoj. Mi instruos
tiun ĉi flavbekulon.“
La sekretario de Kelly komencis skribi, sed Danny
interrompis lin. „Unu momenton!“ Li turnis sin al Rivera:
„La pesado, ĉu?“
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„En la ringo“ , estis la respondo.
„Ne en via vivo, flavbekulo. Se la venkinto ricevu ĉion, la
pesado estos morgaŭ matene je la deka.“
„Kaj la venkonto ricevos ĉion, ĉu?“ demandis Rivera.
Danny kapjesis. Tio decidis la aferon. Li do eniros la
ringon en la plej forta stato.
„Pesado estos je la deka“ , konsentis Rivera.
La krajono de la sekretario daŭrigis skrapi.
„Tio kostos kvin funtojn“ , Roberts plendis al Rivera.
„Vi tro fordonis“ , diris Roberts al Rivera. „Danny tute
certe surplankigos vin. Li estos tiel forta kiel bovo. Vi ne
havos eĉ tiom da bonŝancoj kiel rosoguto en la infero.“
La respondo de Rivera estis bone kalkulita hatoplena
rigardo. Eĉ tiun gringon li trovis abomeninda, kaj li
trovis, ke li estas la plej blanka gringo el ĉiuj.
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Tradukis Dorothea & Hans-Georg kaiser & Frank Vohla
laŭ la usona originalo „The Mexican“
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MANN, THOMAS
Tomaso Viro
Mi estas la imperiestro
(romaneltiraĵo)
„Estante fantasta infano, mi donis pro miaj ideoj kaj
imagoj al miaj domkunuloj multe da kaŭzo por gajeco. Mi
pensas, ke mi bone memoras, kaj ofte oni rakontis ĝin al
mi, ke mi, kiam mi ankoraŭ estis vestita per jupeto,
volonte ludis, ke mi estis la imperiestro, kaj mi insistis pri
tiu supozo certe dum horoj kun granda obstineco. Sidante
en malgranda seĝoĉaro, en kiu mia servistino ŝovis min
sur la ĝardenvojoj aŭ sur la domkoridoro, ial mi ŝovis
mian buŝon, tiom multe kiom eblis, malsupren, tiel ke
mia supra lipo senmezure plilongiĝis, kaj mi kunpinĉis
lante la okulojn, kiuj ne nur sekve de la distordo, sed
ankaŭ pro mia interna tuŝiteco ruĝiĝis kaj plenigis sin per
ploroj. Silente kaj tuŝita de mia plenkreskeco kaj granda
indo, mi sidis en la ĉareto; sed mia servistino estis
devigita informi ĉiun renkontaton de la fakto, ĉar
misatento de mia kaprico min amarigus ĝisekstreme. „Mi
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veturigas ĉi tie la imperiestron“, ŝi raportis, dum ŝi metis
en neinstruita maniero la platan manon salutante al
tempio, kaj ĉiu riverencis al mi. Ankaŭ, ĉar mia
babtopatro Schimmelpreester, kiu ĉiam emis al ŝercoj,
obeis al mia volo, kiam li tiel renktontis min kaj plifortigis
ĉiamaniere mian aplombon. „Jen vidu, jen li veturas, la
heroo-maljunulo!“ li diris, dum li kliniĝis nenature
profunde. Kaj tiam li starigis sin kiel popolo al mia vojo
kaj ĵetis vivukriante sian ĉapelon, sian bastonon kaj eĉ la
okulvitrojn en la aeron, por preskaŭ ridi ĝiskreve, kiam
pro kortuŝiteco ruliĝis miaj ploroj trans la longe tiritan
supran lipon.
Tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ „Konfesoj de la kavaliro-trompisto Feliks Krul“
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MARUT, RET
Fremda soldato (rakonto)
Honesteco (rakonto)
Interparolado (rakonto)
La aktoro kaj la reĝo(rakonto)
La idioto (rakonto)
La monaĥino (rakonto)
La ora buŝo(rakonto)
La rakonto pri la neentombigita mortinto (rakonto)
La vizito ĉe la verkisto PguwlkshrjRnfajbzxlquy
(rakono)
Nebulo (rakonto)
Pentroarto (rakonto)
Trompistoj (rakonto)
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Fremda soldato
En la lazareton E.L. 14, kiu estis tom proksima al la
fronto, ke seninterrompe oni povis aŭdi la obtuzan
grumbladon de la kanonoj, venis nur tiuj vunditoj, kiuj
tute ne eltenus transporton. Kompreneble ĉi tie la laboro
de la flegistinoj estis neimageble fortoraba. Kaj nur la plej
bona personaro je kuracistoj, sanitaristoj kaj flegistinoj
estis uzata ĉi tie, ĉar nur la plej bona personaro
utiligeblis.
Dum por la vunditaj soldatoj la kuracistoj estis la
neceseaj kaj nur helpantaj kunhomoj, la flegistinoj estis la
pli ŝatataj kaj pli amataj kunhomoj. Ofte dum monatoj la
soldatoj ne vidis inon, kaj se tamen iu tute neatendite kaj
neesperite kuris en ilian vojon, estis olda ŝrumpigita kaj
ĉiam kota inaĉo, kiu similis al la ina estaĵo imagata de la
soldatoj tiel, kiel kelera onisko al kolorĝoja papilio. Ju pli
longe la soldatoj estis en la milito, ju pli fora ili estis de
ilia patrio aŭ de ilia kutima kulturo, des pli iliaj edzinoj,
fratinoj, fianĉinoj kaj amikinoj aperis al ili kiel
floroblankaj lumfiguroj. Kaj se ili tiam venis vunditaj en
lazareton kaj vidis sin ĉirkaŭataj de la sonĝataj, hele
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vestataj ĉiam afablaj inaj figuroj, ili fariĝis kiel infanoj.
La komenca timema respekto, kun kiu ili rigardis la
flegistinojn ĉe la rekonsciiĝo transiris iom post iom en
tian senfinan kortuŝan konfidon, kian povus prezenti ĝin
apenaŭ iu alia homa rilato.
Iuvespere oni transdonis en E.L. 14 soldaton, je kiu la
ekzamenanta kuracisto konstatis du polmopafojn,
ventropafon kaj komplikan rompiĝon de la femuralo,
ĉioukaze pro pafo de grenado.
Estis tre grava kazo. Kaj la viro kuŝis sen konscienco.
Homoj, kiuj estas tie dum semajnoj ekstere en la milito,
ne plu distingeblas unu de la alia. Sur la vizaĝo, la manoj
kaj je la vestaĵo ili ĉiuj aspektas egalaj. Ĉiuj egale
sovaĝiĝintaj. Kaj ankaŭ ilia lingvo estas plej ofte tute
simila. Kruda, abrupta kaj dishakita, sen tiuj fajnaj
diferencoj, per kiuj la erudicia homo distingiĝas de malpli
klera homo. Kaj nur post tagoj, se ili estis plurfoje lavataj,
banataj, razataj kaj provizataj per puraj vestoj, revenis
iom post iom la tavoloj de civitana estinteco kreskinta
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dum jaroj aŭ eĉ dum generacioj.
Pri la soldato, kiu nun estis transdonita en la lazareton,
oni sciis eĉ ne iometon. Oni havis neniujn indikojn. La
viro, sekve de la turmenta doloro, preskaŭ tute malvestis
sin, kaj ĉe tio perdiĝis la rekoniga marko. Armilojn, el
kiuj oni povus gajni pro la numero signon por apogi
opinion, la sanitaristoj ne kunprenis, kaj en la vestoj, ĉar
ili eble estis interŝanĝitaj, ne legeblis enkudrita nomo.
Tiel li kuŝis kelkajn tagojn. Kun fermitaj okuloj. Ke li
ankoraŭ vivis, palpeblis nur je la frapado de la koro, kaj
en longaj intervaloj li laŭte ekĝemis. La femuralo estis
splintita. Kaj la ventropafvundon kaj tiun en la polmon
oni lasis provizore netuŝitaj.Transportebla li estis
neniukaze, pro la ventropafo.
La ĉefkuracisto otrdonis, ke oni ne donu al li iun
rimedon, nek por maldolorigo, nek por veki lin, oni nur
nutris lin laŭ preskribita artifika maniero.
La grupon, al kiu li apartenis, prizorgis la flegistino
Malve. Ŝi estis la plej bela ino en E.L. 14, kaj anstataŭ
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vuali ĝin, la simpla vestaĵo ankoraŭ grandigis ŝian
ĉarmon. Ŝi estis juna. Krome ŝi venis el tre nobla familio,
ŝi restadis en francaj kaj anglaj penzionoj kaj sciis
multon. Ŝia patro estis staboficiro je unu el la du plej
gravaj frontoj. Sed ŝi estis la plej fervora, plej atentema
kaj plej nelacigebla el ĉiuj flegistinoj, kiuj ĉi tie laboris.
Kaj ŝi ĝuste staris iumatene ĉe la lito de la fremda soldato
kaj mankaresis lin delikate sur la frunto, kiam li vekiĝis.
Li rigardis ŝin mirigite per grandaj okuloj, kies brilo ŝajne
venis el longe pasinta tempo. Tiam li fermis la okulojn kaj
denove malfermis ilin. Kaj li faris tion plena de nedirebla
senkredemo.
Post iom da tempo li remetis lante la kapon, tiel, ke la
mano ripozanta sur lia frunto devis gliti karesante trans
lian vizaĝon. Jen sentis la flegistino Malve, kion li sopiris,
kaj ŝi karesis lian vizaĝon kaj la manojn kiel al infano.
Ŝi volis foriri por doni al li trinkaĵon. Sed li ne volis
kompreni tion. Liaj okuloj plenigis sin per horora timo.
Flegistino Malve haltis. Jen li prenis heziteme ŝian
manon, firme tenis ĝin kaj diris tre mallaŭte: „Ĉu vi estas
flegistino?!“
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„Jes“, ŝi diris.
„Vi nomiĝas Malve, flegistino Malve!“
„Kial vi scias tion?“
„Mi ĉiam aŭdis ĝin, dum jaroj, multajn multajn jarojn. En
lando, tre tre fore de ĉi tie, kien mi iros denove, de kie iu
vokas min. Ĉu vi ne aŭdis tion?“
„Ne, mi aŭdis nenion.“
„Sed vian nomon mi aŭdis. Malve! Malve!“ Lia voĉo
fariĝis pli kaj pli mallaŭta. „Malve estas mirinda nomo.
Tia mola kaj bela kaj kantanta kaj jubilanta kia estas vi,
Malve.“
Jen ŝi ekhavis la ideon, ke li devas esti aŭdinta la nomon
en sia senkonscieco de kuracistoj kaj kamaradoj. Ŝi
mankaresis denove lian vizaĝon, sendecide, ĉu ŝi voku la
kuraciston aŭ, ĉu ŝi prefere atendu ĝis la malsanulo
denove trankviliĝis.
„Vi estas bela, Malve. Mirinde bela. Tiel mi ankoraŭ vidis
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neniun inon, tiom bela vi estas.“
„Ĉu vi ne havas fianĉinon? Aŭ gepatrojn? Aŭ belan karan
edzinon, al kiu mi rajtas skribi kelkajn vortojn de vi?“
„Malve, ne estu tiom severa al mi, mi devas diri al vi,
kiom bela vi estas. Mi amas vin, ĉar vi havas tian
kantantan kaj jubilantan nomon kaj plu, ĉar vi estas tiom
bela.“
„Ne tiom eskcitiĝu, alie vi ankoraŭ ekhavos febron. Ne
parolu tiom multe.“
„Jes, se vi volas tion, flegistino Malve.“
Li metis sian manon al ŝia vango kaj nestigis sian kapon
sur ĝi.
Tiam li komencis denove, pli mallaŭte ol antaŭe, preskaŭ
nur flustrante: „Mi neniam havos edzinon, Malve.“
„Tamen, tamen, ni tute sanigos vin.“
„Ne, mi scias tion. Mi volus havi fianĉinon. Flegistino
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Malve, estu mia fianĉino. Mi amas vin, ĉu vi ne scias
tion?“
„Jes, mi kredas al vi!“
„Estu mia fianĉino, Malve. Unufoje. Mi estos tuj morta
kaj neniam havos edzinon. Diru ĝin rapide, diru ke jes,
antaŭ ol mi devas iri tre malproksimen. Ĉu vi volas esti
mia fianĉino?“
Malve fariĝis ruĝa en la vizaĝo kaj diris mallaŭte,
kliniĝante malsupren al li: „Jes, kompatinda amiko mia!“
„Ĉu vi amas min, Malve?“
La okuloj de flegistino Malve plenigis sin per larmoj: „Jes.
Mi amas vin, mia kompatinda kara amiko.“
Kaj li, kun la grandaj okuloj kun la brilo de pasinta
mondo, plena de vea timo kaj plena de tremiga espero,
diris flustre: „Malve, kara mia , kara Malve, kisu min.“
Ŝi premis siajn lipojn sur lian brulantan buŝon. Li levis la
brakojn ĉirkaŭ ŝian kolon kaj diris proksime al ŝia
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orelo:Mia plej kara edzino Malve.“
Tiam ŝi sentis kiel malfortiĝis liaj brakoj. Ŝi liberigis sin
softe.
Sed li estis jam morta.
En tiu momento alvenis la ĉefkuracisto kun la aliaj
kuracistoj al la lito por fari la kutiman matenan
ekzamenadon. Li vidis la soldaton, levis la palpebrojn kaj
diris al lia helpkuracisto: „Domaĝe, hieraŭ mi ankoraŭ
supozis, ke mi povus savi lin. Kaj neniu scias, kiu li estas,
kio li estas, de kie li venis, kiu trupoparto, ĉu simpla
soldato aŭ oficiro, laboristo aŭ sciencisto aŭ artisto.
Serĉato do, kiun eble iu atendos duonon de jarcento.“
Tiam li iris al la sekva lito.
Flegistino Malve staris apogite al muro kaj larmis.

Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Der fremde Soldat“ el „B.Traven: La frua
verko“
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Ĝentileco de la reĝoj
La alia estas ĉiam mia ĝismorta malamiko, kaj mi estas
lia. Ni estas ambaŭ nur tro ĝentilaj diri tion reciproke
malkaŝe.
Tial la ĝentileco estas la ununura rimedo ebligi la
kunvivon de la homoj entute.
Mi konkludis tiun ŝajne brutalan aserton plej simple.
Ie ekzistas du ŝtatoj priloĝataj de tre fervoraj homoj, jen
ŝtatoj, kiuj koncedas eĉ ne pizon sur la muro reciproke,
kvankam por ambaŭ ekzistas tute sufiĉe da pizoj. Kaj tial,
se unu el la ŝtatoj konstruas du kirasŝipojn, tiukaze tio
estas por la alia ŝtato sufiĉe da kaŭzo por konstrui kvar
kirasŝipojn kaj unu torpedoŝipon, pro kio la alia sentas
sin devigita konstruigi ses kirasŝipojn kaj tri
torpedoŝipojn, kio estas la kaŭzo por la alia konstrui ok
kirasŝipojn ktp. Kaj tiel tio iras de tiam seninterrompe.
Jen okazis al unu el ili, ke unu el ties plej novaj, plej bonaj
kaj plej grandaj kiraŝipoj ĉe manovro per puŝo kolisiis
kun rokklifo, tiel, ke ĝi disrompiĝis enmeze kaj perdiĝis
sen revido, dum tio mortis pli ol kvarcent kaj kvindek
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maristoj. Kiam la reĝo de la alia ŝtato aŭdis tion, oni povis
supozi, ke li ĝojas pri tio. Sed li faris la precizan malon. Li
sendis al la reĝo de la ŝtato, kiu estis trafita de la
malfeliĉo, telegramon: ‚Reĝa frato mia! Mi kaj mia tuta
popolo funebras kun vi pri la perdo de via plej bela ŝipo;
kaj niaj ploroj intermiksiĝas kun tiuj de via fiera popolo,
kiu priploras la heroan morton de tiom da bravaj kaj
kuraĝaj marsoldatoj!‛
Tuj alvenis la responda telegramo: ‚Reĝa frato mia! Viaj
tiom koregaj vortoj dum mia profunde sentata doloro
senfine bonfartigis min. Mi dankas al vi en la nomo de
mia funebranta popolo pro via korega kaj sincera
kunsento!‛
La ŝtato, kiu ne estis trafita de la malfeliĉo, tuj konstruigis
dek du kirasŝipojn kaj dekok torpedoŝipojn.

tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Höflichkeit der Könige“ el la gazeto, „La
brikofaristo“ 2-a jaro, kajero 5-6-7-8 / 9-a de novembro 1918
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Rimarko
La satiro estis verkita kaj publikita antaŭ la unua de aŭgusto
en la jaro 1918 „Ĝi ne perdis ion je vero“, konstatis jam Ret
Marut mem en sia kontraŭmilita gazeto „Brikofaristo“, kie li
reaperigis la satiron kiel gloson.

217

Honesteco
burleskaĵo
Povas okazi same tiel bone en alia germana grandurbo.
Eble eĉ sufiĉe verŝajne. Sed, mi prefere diru, estis Berlino.
Jam tial, ĉar Berlino por ĉiuj okazaĵoj, ankaŭ por
romankomencoj estas neŭtrala tereno.
De surstrata fruktkomercisto mi aĉetis du funtojn da piroj
kaj kun la intenco ilin tuj manĝi je la aĉetloko aŭ ie
proksime. Mi sidiĝis en la kaŝtanan boskon kaj manĝis.
Kaj ĉar ĝi kvazaŭ estis stampita en mian sangon kaj
karnon sekve de la multaj gazetartikoloj kaj de diversaj
„Legantorimarkoj“ ne malpurigi parkojn kaj publikajn
bedojn ks. per panpaperoj, frukt- kaj ovoŝeloj, mi pakis la
mortemajn postrestaĵojn de la manĝitaj piroj en la grizan
pakpaperon, kiun la komercisto kundonis al mi. Ĝi estis
intence elektita firma, ĉar kunpesate, ĝi laŭas laŭ pezo al
du pugnograndaj piroj, kiujn mi ricevis malpi. Mi
konstruis zorgeme kaj pure falditan pakaĵeton kaj
intencis postlasi ĝin sur la benko, sur kiu mi sidis. Sed,
kiam mi estis irinta du paŝojn, postiris min juna damo,
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kiu sidis kun infano sur la apuda benko, transdonis al mi
afable la pakaĵeton kun la piroŝeloj kaj diris: „Mi petas pri
pardono, sinjoro, vi lasis kuŝi paketon. Bonvolu!“
Ĝentile dankante mi prenis mian pakaĵeton kaj metis ĝin
en mian mantelopoŝon, kiu sekve de tio ricevis strange
misformitan aspekton. Ĉe la pluirado mi hontis pri tiu
ŝarĝo, mi haltis en enirejo de negoca domo, rigardis
atenteme la bildojn tie ekspoziciatajn de fotografo
praktikanta en tiu domo kaj lasis en favora momento gliti
la pakaĵeton el la poŝo. Poste mi foriris anime plezurigite
kaj bedaŭris nur ne povi vidi la vizaĝŝanĝiĝon, kiun
esprimos la feliĉa trovanto de la pakaĵeto. Sed la
imagadon de tiu esprimŝanĝo mi ne povis fini, ĉar viro,
kiu postkuris min tute evidente, min atingis kaj
transdonis la perditan pakaĵeton al mi, dum li precize
ekkonigis per vortoj kaj rigardo la pretendon pri
trovantorekompenco, ke mi, ĉu mi volis ĉu ne, estis
devigita rekompenci lian servopretecon per dudekkvinpfeniga monero.
„Kio? Por paketo kun oraĵoj nur dudek kvin pfenigaĉojn?
Ĉu vi ne hontas?“
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Mi flustris en orelon de li: „Enestas ja nur piroŝeloj.“
Post tio li rigardis min tiel strange, ke mi mem komencis
fidi pri mia ekĝermanta frenezo. Sed poste li ridis malice
kaj diris: „Nu, pro mi. Troŝparemulo avida!“
Mi fariĝis ruĝa ĝis la kolumo, kaj ĉar jam kolektiĝis
homoj, al kiuj la viro detale klarigis mian avaron post la
rericevo de valizo plena de juveloj, mi saltis en
preterkurantan elektran tramon. Ĉe la Aleksandro-placo
mi eliris kaj kompreneble lasis kuŝi mian pakaĵeton en la
tramo. Pri mia beatiga senposedeco mi ne longe povis
ĝoji. La tramo, kiu jam ekmoviĝis, haltis per unu fojo kaj
kiam mi aŭdis voki la konduktoron: „Sinjoro, vi lasis kuŝi
tion“, mi kuris kiel frenezulo al la Rozovala pordego. Sed
mi ne konsideris la konatan antaŭzorgemon kaj
helpopretecon de protektpolicisto en Berlino. Li troviĝis
proksime de la staranta tramo, kaj petis la kondukiston,
ke tiu transdonu la pakaĵeton al li, kaj tiam postkuris
min.
„Sed oni ja scias, ke la policistoj estaj ĉiam pli rapidaj ol
aliaj homoj. Sekve tion, li proksimiĝis per ĉiu paŝo. Sed,
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ĉar mi plu kuris sen rigardi malantaŭen, persekŭtis min
baldaŭ pli ol ducent homoj, kiuj terure spektaklis kaj
seninterrompe kriis: „Haltu lin! Haltu lin!“
Al tia grego mi ne sentis min egalpova. La policisto
firmtenis min kaj rimarkis en la berlina dialekto: „Kial vi
kuregas tiel, mi ja volas redoni nur la pakaĵeton je vi, kion
vi lasis kuŝi en la elektra.“
„Dankon“, mi diris kaj akceptis la pakaĵon. La
protektpolicisto metis manon al la kasko, kaj kiam li faris
tion, per unu fojo perdiĝiĝis la bojanta sangavida grego.
Poste mi lasis kuŝi la pakaĵeton en malgranda ondolada
dometo. Knabo reportis ĝin al mi. La kostoj laŭ buŝa
kalkulado: unu marko. Kiam mi rifuzis pagi kaj promesis
al la knabo la pakaĵeton kiel posedon, li fariĝis tiel
impertinenta, ke jam pro konsidero de nova kolektiĝo de
amaso reformiĝanta, mi pagis la kalkulon.
En la kravata butiko, kie mi supozis ĝin sub monteto de
skatoloj bonege konservita, ĝi ne restis. Vendistino
postkuris al mi kaj petis min ĝentile ankoraŭfoje reveni
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en la butikon, kie ĝi elegante kunŝnuris la pakaĵeton kaj
aldonis kverlignan portilon, por ke ĝi aspektu iom pli
bela. Sed nun kaptis min nekontrolebla kolero. Mi devis
liberigi min de la pakaĵeto, kaj eĉ se kostus mian vivon;
ĉar mi hontus pri mi mem, se mi estus portinta hejmen
perfekte kunŝnuritan pakaĵeton, en kiu estas piroŝeloj.
Mi do portis ĝin al la trovoficejo. Sed oni ne akceptis ĝin
de mi. Oni redonis ĝin al mi, por ke mi konservu ĝin kaj
se ĝi ne estus repostulita dum jaro, mi retenu ĝin. Tiom
da honesteco oni konfidas al la berlinanoj en oficejoj.
Tio estis ja ĉio bela kaj bona. Sed nun mi volis des pli
liberigi min de la pakaĵeto. Kaj kiam mi hazarde iris trans
la ponto de Salivodigo, mi ekhavis genian ideon. Mi
starigis min proksime de la balustrado, rigardis enue en
la malpuran akvon malsupren kaj kiam mi sentis min
neobservata, mi lasis fali la pakaĵeton trans la
balustradon en la riveron Spree.
Ĝi klakbrue ekplaŭdis kaj foriĝis. Danke al dio! Sed kiam
mi turniĝis por iri plu, kaptas min firma mano je brako.
Estas protektpolicisto.
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„Kion vi tie ĝuste ĵetis malsupren?“ li diris leĝere
berlindialekte.
„Pakaĵeton.“
„Tiel do, nu, kio enestas?“
„Piroŝeloj.“
„Kia aĵo? Piro..?“
„...ŝeloj, jes ja.“
Tiumomente li rigardis min per trapenetra rigardo, tiel,
ke mi kvazaŭ kunŝrumpis kaj paliĝis, sentante lian
moŝtecon kaj mian ŝtatcivitanan ridindecon kaj neniecon.
Tion li ŝajne celis per sia rigardo, ĉar li nun proksimiĝis
eĉ pli al mia vizaĝo, li boris sin eĉ pli profunden en miajn
okulojn kaj berlinlingve flustris ne laŭte, sed tranĉile
akre: „Mi ja diros je vi, kio enestas. Kadavropartoj.
Kunvenu. Tute trankvile, vireto, alikaze mi ligos vin per la
kverligno. Ĉu vi komprenas?“
Mi devis kuniri. Kaj nur konsiderante, ke mi estis
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ankoraŭ tute sen puno, oni liberigis min, provizore.
Sed, se dum la pasintaj lastaj dudek kvar horoj estas
okazinta murdo aŭ iu estos sciigata dum la sekvaj dekdu
horoj aŭ homo senspure malaperos aŭ ie estos trovita
mano aŭ piedo ie ajn,.tiukaze mi ektimos. Precipe
tiukaze, se ne sukcesos elfiŝi la pakaĵeton el la rivero, kio
estas jam komisiita.
Sed dum la sekvaj tri monatoj mi travivis kun timema
zorgo pri mia kapo.
Sed momente mi sidas hejme kaj pakas aŭtentikan oran
horloĝon, kiun mi aĉetis, en firman grizan paperon, faras
similan pakaĵon kiel la estintan kaj metas ĝin tute
malsupre en mian vestoŝrankon. Ĉar tiukaze, se la
trovoficejo fine ne fidas al mi kaj reserĉas pro mi kaj mi
ne plu havos la pakaĵeton, mi devos iri pro trovdefraŭdo
al la prokuroro. Absolute certe.
Ja kiu fidus pri la piroŝeloj!
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Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Ehrlichkeit“ el „B.Traven: La frua verko“
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Interparolado
Kiam Cineas vidis, ke Pirho decidis iri al Italio, li diris
iutage al li: „Vi do intencas uzi viajn armilojn kontraŭ la
romianojn. Bone. Sed, se ni tiam bonŝance estos
venkintaj ilin, kiu avantaĝo tiam kreskos el tiu venko por
ni?“
„Se la romianoj foje estos venkitaj“, respondis Pirho,
„apartenos tuta Italio al ni.“
„Kaj se ni tiam estos la mastroj de Italio, kion ni faros
tiam?“
„Sicilio tiam falos al ni kiel matura frukto en la sinon,
preskaŭ senpene.“
„Bonege. Kaj se ni tiam estos subigintaj Sicilion, ĉu tio
estos la fino de niaj entreprenoj?“
„Tiel certa tio ne estas. Kartago, Afriko, Makedonio, la
tuta Greklando estus post tio la celoj de niaj pluaj
konkeroj.“
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„Kaj se ni tiam estos venkintaj ĉion kaj tute nenio plu
restos por konkero, kion ni faros tiukaze?“
„Ni vivos en paco, plenigos niajn tagojn per grandiozaj
festenoj, per agrablaj interparoladoj, per admirindaj
festaranĝoj kaj ni pensos pri nenio alia ol pri tio plezurigi
nin kaj esti gajaj.“
„Bonege, moŝto mia, bonege, vere tute bonege“,
respondis Cineas entuziasme, „tio fariĝos ja ĝuinda vivo.
Sed – sed kio malhelpas nin jam hodiaŭ vivi trankvile,
aranĝi festenojn kaj farti bone ĉe plezuroj? Kial ni do
devas iri, por povi fari tion, tiom da ĉirkaŭvojoj kaj tiom
malproksime devos serĉi feliĉon, kiun ni jam tenas en niaj
manoj; kaj kial ni devas tiom terure multekoste elaĉeti
ion, kion ni jam hodiaŭ povus havi, kaj eĉ sen iu peno kaj
sen iu aflikto kaj sen iu ĉagreno?“ Tiun prudentan
parolon Pirho ne sciis respondi.
(el malnova franca instrulibro tradukis germanen Ret Marut)
Tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser & Frank Vohla laŭ
„Eine Unterredung“ el la gazeto „La brikofaristo“
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La aktoro kaj la reĝo
Politika groteskaĵo
Okazas malofte.
Bonŝance.
Sed unufoje tamen okazis, ke aktoro elektis reĝon kiel
amikon.
Eble estis ankaŭ male.
Sed tio estas fine egala.
Ambaŭ estis sinceraj kaj bonaj amikoj. Ili kverelis kaj
repaciĝis, tiel, kiel tio kutime okazas inter efektivaj
amikoj.
Du jarojn daŭris la amikeco.
La aktoro pri tiu amikeco ne multe bruis, kvazaŭ temus
pri la amikeco kun kutima homo.
Iam posttagmeze ambaŭ promenis en la parko.
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Je la vespero antaŭe la artisto ludis la rolon de reĝo.
Ŝekspira reĝo tiu ne estis. Tiujn la reĝa amiko de la teatro
ne ŝatis, ĉar ĉiu el la reĝoj de Ŝekspiro estas spite al sia
kvazaŭdia favorateco tute ĝusta homo, kiu amas kaj
malamas, murdas kaj regas — tute laŭ tio, kiel ĝuste
plaĉas aŭ ne plaĉas al li.
Sed la rolo de la prezentita reĝo el la pasinta vespero estis
verkita de poeto, kiu kun dekok jaroj estis anarkiisto, sed
pli poste li fariĝis kortega konsilanto. Memkompreneblas,
ke tiu rolo tre plaĉis al la reĝo, kaj ke ĝi estis la kaŭzo, kial
li interparolis kun la aktoro pri la reĝa problemo de la
teatro.
„Kion vi sentas, kara amiko, se vi prezentas reĝon?“
„Mi sentas min tute kiel reĝo, tiel, ke mi ne povus fari
geston, kiu ne laŭas la karakteron de reĝo.“
„Tion mi komprenas tre bone.“
„La amaso de la statistoj, kiuj, sekvante la reĝisoradon,
devas kliniĝi antaŭ vi, vivtenas en vi la senton de reĝa
indo kaj sugestas al la publiko, ke vi estas aŭtentika reĝo.“
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„Por la publiko mi restas ankaŭ sen statistoj reĝo — eĉ
ankoraŭ tiukaz, se mi staras tute sola sur la scenejo kaj
parolas monologon!“
La tute artista kompreno de la aktoro provokis la reĝon
fari akre limigitan komparon inter si kaj la sceneja reĝo.
„Netranspontigebla abismo inter la vera kaj la teatra
reĝoj tamen ekzistas. Eĉ, se vi ludis la rolon de la reĝo
kiom ajn bone, en la momento, kiam la kurteno sinkis, vi
ĉesis esti reĝo. La sugesto kaj la statistaro finas vian
sanktecon, tuj kiam ili malĉeestas. Sed mi, karulo mia, mi
estas plu reĝo, eĉ se mi kuŝas en la lito!“
Pri tio diris la aktoro: „Kara amiko mia, la komparo
pravas por ni ambaŭ. Ni veturis antaŭe en la kaleŝo ĝis la
pordego de la parko. Sur la stratoj staris kaj kuris
nennombreble multaj homoj. Ili salutis — vi dankis. Ili
kriis kun tuta forto: Vivu! Ekscelenco! — vi ridetis, iom
orgojla. Sed, se tiuj homoj iam ĉesos formi libervole
statistaron, tiam vi, amiko mia, ĉesos esti ne nur en la
lito, sed eĉ je la hela tago, reĝo!“
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La reĝo haltis subite.
Li rigardis la aktoron firme.
Liaj lipoj fariĝis palaj kaj ektremis.
Subite li turniĝis.
Kun rapidaj paŝoj li iris al la kaleŝo kaj reveturis.
Sola.
La amikeco estis finita.
La amikoj neniam denove renkontiĝis.
Kaj neniam denove la reĝo iris en teatron.
Li fariĝis pensulo.
Li ekhavis la fiksan ideon esti tute kutima homo.
Sekve tion li devis eksiĝi.
Kvin jarojn poste li mortis.
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Freneziĝinte.
Oni diris.

Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Der Schauspieler und der König“
el „B.Traven: La frua verko“
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La idioto
Sinjorino Bernhardine Mallaŭtpaŝo posedis grandan
karbomagazenon, multe da mono, filon, filinon kaj
katinon.
La negoco pri karboj prosperis bone. La mono estis
sekure deponita en banko (kaj plimultiĝis), la filo estis
idioto, la filino bela (kaj muzike talenta) kaj la katino
naskis dufoje ĉiujare idojn.
Sinjorino Mallaŭtpaŝo estis nobla kaj kondutis tia. La
mono estis aŭtentika, la idiotismo de la knabo pruvita,
kaj pri la geedezco de la filino svatiĝis nobla registara
asesoro, kaj la kato neniam kaptis musojn kaj nutris sin
nur de lakto.
Sinjorino Bernhardine estis fiera tre baldaŭ fariĝi nobela
bopatrino, la mono atendis sopire atingi la certan adreson
de la asesoro, la idioto laboris kvazaŭ kiel ĉevalo, la filino
legis librojn pri la devoj de edzino kaj patrino, kaj la kato
rigardis sin mezpunkto de la universo.
Tiel en tiu familio ĉio estis harmonie interligita, ĉio estis
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laŭorda; nur la idiotismo de la junulo ne volis ĝuste
adaptiĝi al la kompleta bildo.
Kiam Alfredo ankoraŭ frekventis la lernejon, nomis lin
ĉiuj liaj kamaradoj idioto. Ĝis li iam elfiŝis du da ili kaj
per pugnoj draste traktis iliajn felojn. Nun ili nur plu
nomis lin idioto, se li povis aŭdi tion neniel. Ankaŭ la
instruisto diris al li ĉiutage sennombreble ofte, ke li estas
idioto, ĉar li ĉiam sidis sur la lasta benko kaj sciis neniam
ion. Tial li ankaŭ ne povis fariĝi volontulo dum unu jaro,
ĉar li kiel tia devus scii almenaŭ iom. Kaj de tiam li
neniam plu povis fariĝi rezerva oficiro. Sed, ke li ne
fariĝis soldato, estis tre bona. Tiel la honto ne evidentiĝis.
Ekde sia dekdua jaro li estis en sia libera tempo en la
karba negoco de sia patrino kaj de la dekkvara jaro li
gvidis ĝin memstare kaj sole. Kaj li komprenis kiel fari
negocojn. Tuj, kiam la patrino ne enmiksiĝis plu, neniam
plu okazis plendo fare de la klientaro. Kun la koĉeroj, la
laboristoj, portistoj kaj ĉevaloj li kunlaboris bonege kaj la
klientaro tre ŝatis lin.
Kaj ĉar lia patrino kaj lia fratineto estis konvinkitaj pri lia
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idiotismo, ĝi ne damaĝis, se li laboris de matene je la
kvara kaj duono ĝis vespere je la naŭa. En la lukse
meblitajn loĝoĉambrojn de la patrino li rajtis eniri nur
malofte; kaj kiam vizitanto ĉeestis, tute ne. Pro la laboro
liaj manoj fariĝis duraj, lia vizaĝo kutima kaj liaj movoj
plumpaj. Li aspektis senstila kaj ĝenanta.
Li dormis en la subtegmenta ĉambro kaj manĝis en la
kuirejo. Lia ununura konfidatino estis la servoknabino
Franciska Koll, kiu transŝovis en la kuirejo la plej bonajn
bongustaĵojn al li, kiu babiladis kun li kaj dimanĉe
posttagmeze kunprenis lin al siaj gepatroj. Ĝia patro estis
feroformisto kaj tre agrabla laŭ karaktero. La patrino
estis aŭtentika honesta firmmana laboristino. Tie Alfredo
fartis nedireble bona. Kun tiuj homoj li povis interparoli
kiel plaĉis al li, kaj neniu diris, ke li estas idioto, kiel lia
patrino kaj fratino faris tion hejme.
Tiam li estis jam dudekunu-jara. Kiam li havis deksep
jarojn, vizitis ilin iam onklo Paŭlo. Onklo Paŭlo elkore
ekŝatis la junulon pro ties diligento, honesteco kaj
memretenemo. Kaj kiam li vidis kiel oni traktas lin
hejme, kvazaŭ li estus tute fremda homo, li diris al sia
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fratino tute malkaŝe la veron. Sed ŝi forneis tion per tio,
ke ŝi klarigis, ke estas afero ŝia kiel ŝi traktas la junulon,
ke li estas infano ŝia kaj ne lia. Krome la junulo laŭ ŝi
lernis nenion en la lernejo kaj estas tiom senedukita, ke li
metas la tutan familion en publikan honton. Ŝi diris, ke li
tute ne scias kiel konduti. La onklo respondis, ke tio estas
ja egala. Ne ciuj ni povas esti ĝentlemanoj, kaj se iu
fervore laboras, li ne povas aspekti kaj konduti kiel
princo. Tial tuj ekestis kverelo, kaj Alfredo en droŝko
veturigis onklon Paŭlo al la stacidomo. Ĉar onklo Paŭlo
ĉiam estis bona al Alfredo dum la dekkvar tagoj de sia
vizito kaj parolis kun li kiel ankoraŭ neniam alia homo,
Alfredo larmis dum la adiaŭado.
Post tio onklo Paŭlo skuis manon de Alfredo kaj diris:
„Ne ekscitiĝu plu, knabo mia, restu plu tia, kia vi estas
nun, tia fervora, bonkonduta kaj bona kia vi estas hodiaŭ,
tio pli validas ol la tuta bruo pri edukiteco. La valoro de
homo ne troviĝas en ties elegantaj gestoj, sed en ties koro.
Fartu bone, knabo mia!“
Kaj for estis onklo Paŭlo. Kaj tiam li subite estis mortinta.
Sinjorino Mallaŭtpaŝo veturis al la funebra ceremonio.
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Tiam ŝi iris al la notario, kiu ekzekuciis la testamenton.
„Ha, bonan tagon, sinjorina moŝto, nu, kie estas la
ridanta heredulo?“
„Vi ja vidas lin antaŭ vi, sinjoro jurkonsilisto.“
„Vi, ĉu? Ho ne! Via filo Alfredo heredis la tutan
heredaĵon. Du rente tre enspezigajn terposedaĵojn kaj
kvindek kvar mil germanajn regnomarkojn kontantajn.
Sed tio ja povas esti tute indiferenta al vi, sinjorina
moŝto. La mono restos ja en la familio. La heredulo estas
ja via enkorpigita filo.“
„Sed mi estas la enkorpigita fratino de la mortinto. La ulo
estis ja freneza. La testamenton mi kontestas pro
imbecileco de la testamentinto.“
Tio tute ne helpos al vi, sinjorina moŝto. Via frato estis
plene konscia ĝis la lasta momento. Cetere li jam faris la
testamenton antaŭ jaro. Via filo ekde kelkaj tagoj estas
plenaĝa. Se li petas la heredaĵon, oni povas elpagi ĝin
morgaŭ al li – nu, kiel dirite, sinjorina moŝto, en tiu kazo
eblas ŝanĝi nenion.“
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Sinjorino Mallaŭtpaŝo vojaĝis hejmen.
Kaj ŝi pensis, ke tio nun tuj devos finiĝi! Tio ja ne eblas.
La sinjoro asesoro atendas nur tial kun sia edziĝpropono,
ĉar li tute ne povas havi idioton kiel bofraton, kiu eble
iutage subite eĉ stumblos en la plej bonan loĝoĉambron
kaj etendas manon al li, dezirante bonan tagon al la kara
bofrato.
Alfredo jam ricevis kopion de la testamento. Sed li faris
sian laboron, kvazaŭ li estus leginta nenion kaj nenion
komprenus el tio. Li manĝis plu en la kuirejo kaj dormis
plu en la subtegmenta ĉambro.
Sed sinjorino Mallaŭtpaŝo nun ofte devis iri al la
urbestro, al la polico, al la kuratoreca juĝejo kaj al
diversaj aliaj instancoj. Iumatene, kiam Alfredo jam faris
la unuan mendoveturon, li ĝuste malsupreniĝis de la
ŝtuparo, kiam la policisto Urso venis el la etaĝo de la
patrino.
„Alfredo, veturigu min tuj al Braŝnic, mi devas plenumi
deĵoran aferon en la idiotejo.“
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„La oldulo Gluul povas veturigi vin, sinjoro Urso. Mi nun
ne havas tempon. Ni havas multe da laboro hodiaŭ“.
„Ho ne, la maljuna Gluul veturigos min dum tia
pluvovetero eble eĉ en ĉestratan fosejon. Do veturigu vi
min. Via patrino eksplicite ordonis tion.“
„Ĉu mia patrino? Jes, tiukaze estas alia afero.“
Li tamen eniris por demandi ŝin mem. Ŝi kuŝis ankoraŭ
en la lito kaj trinkis ĉokoladon.
„Jes, veturigos lin vi! Ek do! Foriĝu nun!“
Alfredo veturigis la droŝkon, post kiam li donis la
necesajn ordonojn al la koĉeroj.
Estis kvar veturhoroj ĝis Braŝnic, kaj sekve de la pluvo
necesis eĉ pli da tempo. Alfredo pripensis, ĉu li aĉetu por
dimanĉo bluan aŭ nigran antaŭtukon por sinjorino Koll,
kiu festis tiutage sian naskiĝtagon. Li ricevis ĉiusemajne
tri markojn da poŝmono. Kaj ĉar li preskaŭ ne eldonis
ion, la antaŭtuko ne devis esti tre malkara. La policisto
Urso elkalkulis interne de la fermita droŝko, kiel li plej
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bone uzu la tricent markojn, kiujn sinjorino Mallaŭtpaŝo
promesis al li, se li estos plenuminta sian deĵoran taskon
en Braŝnic je ŝia kontenteco.
Ili alvenis antaŭ la pordo de la hospitalo. Urso elpaŝis kaj
lasis atendi Alfredon. Alfredo malsupreniĝis de la sidloko
de la koĉero, sidiĝis en la droŝkon, elprenis sian
poŝtranĉilon kaj komencis matenmanĝi.
Kiam li estis ŝovinta la unuan pecon da pano en la buŝon,
kaj ĵus volis detranĉi iom de la sangokolbaso, malfermis
du flegistoj de la hospitalo la droŝkopordon.
„Bonvolu, sinjoro Mallaŭtpaŝo, sinjoro Urso volas
interparoli kun vi. Venu, ne daŭros longan tempon.“
Alfredo dejungigis la ĉevalojn kaj sekvis la flegistojn.
„Vi venu al sinjoro dr-o Stelo“, sinjoro Urso akceptante
informis lin.
Jen la ĉefa doktoro Stelo envenis, rigardis akre al la
okuloj de Alfredo kaj diris: „Bonvolu veni en mian
konsultejon, sinjoro...“
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„Mallaŭtpaŝo, bonvolu!“
„Jes, sinjoro Mallaŭtpaŝo. Kaj vi, gardopolicisto, atendu
momenton. Ne, ne, vi ne kuniru internen. Atendu do tie.
Ne longe daŭros.“ Post tridek minutoj dr-o Stelo paŝis el
sia ĉambro, kaj kun li Alfredo.
„Do, juna amiko mia, nun veturu hejmen, salutu vian
karan patrinon de mi kaj diru al ŝi, ke ŝi nepre
memgardu, tio ne estas ŝerco por mi.“
Li skuis manon de Alfred: „Kaj se vi bezonos patrecan
amikon, bonvolu pensi pri mi. Do, nun adiaŭ, fartu
bone!“
„Nu, ĉu la junulo ne restos ĉi tie“, demandis
gardopolicisto Urso tute mirigite.
„Ĝoju, ke ni ne retenos vin ĉi tie kaj salutu foje la
urbestron de mi, kaj sciigu al , ke mi – ne atendu, tion mi
prefere skribu mem, por ke ankaŭ mi havu plezuran
horon. Nu, kaj nun – ?“
„Sed, sinjoro doktoro. La junulo estas ja idioto.“
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„Ĉiukaze ne tiom granda ,kiom vi! Kaj kion mi volis diri
ankoraŭ..., jes ja, he, Schmidt, montru foje al la policisto
la pordon. Li ŝajne ne trovos ĝin mem.“
Kiam sinjoro Urso paŝis antaŭ la pordon, pluvis kvazaŭ el
feraj kruĉoj. Alfredo sidis jam sur la koĉera benko kaj
ektirigis la ĉevalojn.
„Sinjoro Alfredo, atendu, mi ja volas kunveturi.“
„Nu, vi prefere restadu ĉi tie, la sinjoro doktoro sufiĉe
klare aludis tion al vi.“
„Nu, ne kondutu tiel al mi. Mi fariĝos ja tute malseka.“
„Tion vi eĉ fariĝu. Tial mi ja ne invitisd vin kunveturi. Iru
trankvile piede, tio bonfartigos vin. Hot!“
„Sed mi petas vin, kara bona sinjoro Alfredo.“ Policano
Urso tuŝis per plumpa mano la droŝkopordon.
„Deprenu la manon de la pordo. Aŭ mi vipos vin tiel, ke
ekturniĝos via kapo. Tio estas droŝko mia, ĉu vi nun
komprenas? Ek do, plaĉe migru survoje!“
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Li ekveturis kaj policano Urso staris sendecide. Sed
ekvidante la ridantajn vizaĝojn de la kuracistoj kaj
flegistoj je la fenestroj de la frenezulejo, li trotis kun
sakroj kaj insultoj hejmen.
„Kaj la tri bluajn centmarkajn biletaĉojn mi nun ankaŭ
perdis. Pri tio li ĉagreniĝis plej multe.
Alfredo transdonis la droŝkon al koĉero, por ke li
dejungigu la ĉevalojn. Poste li iris en la kontoron kaj
ordigis la kalkulojn, kvitancojn, liverajn atestojn kaj
mendilojn, vestis sin per sia dimanĉa kostumo kaj iris al
sia patrino.
La sinjoro registara asesoro sidis kun la filino kaj la
patrino. Ili sidis ĉe la abunde kovrata tablo kaj ridis.
„Nu, he, ĉu vi fariĝis freneza – kial vi venas ĉi tien sen
avizi vin? Ĉu vi ne havas ion por fari en la korto?“
„Ne, patrino, nun ne plu. Sed ĉi tie estas la kontorpaperoj,
jen la plenumitaj, jen la neplenumitaj, jen la kaso kaj jen
ĉi tie la ŝlosiloj. Ĝis postmorgaŭ tagmeze je la dekdua mi
postulas mian monon, kiun mi ricevis de mia patro. Vi
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sendos ĝin al familio Koll, tie mi estos du tagojn. Nu, kaj
poste – nu do – adiaŭ!“
Kaj jam li eksteris.
En la koridoro li staris ankoraŭ dum momento. La ploroj
inundis liajn okulojn. Estis ja lia patrino kaj lia fratino. Ĉi
tie estis ja lia hejmo. Li volis reiri al la pordo kaj peti pri
pardono. Sed li kunpremis la dentojn, malsupreniris la
ŝtuparon, en la stalon, karesis la ĉevalojn, manpremis la
koĉerojn kaj laboristojn. Li ankoraŭfoje malrapide
ĉirkaŭrigardis en la korto. Kaj poste li forlasis la patran
domon.

Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Der Idiot“ el „B.Traven: La frua verko“
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La monaĥino
(fantomrakonto)
La subdistrikta urbo Ley ĉe la rivero Nahe situas tre idilie
enmeze de la plej bela pejzaĝo, kiun oni povas imagi. Sed
je daŭro komencas enui eĉ la plej nigraj arbaroj kaj la plej
verdaj herbejoj. Speciale, se estas vintrovespero. Kaj se
eruditaj homoj, kaj tiaj, kiuj asertas aparteni al ili, ne
havas pli bonan por fari, tiukaze ili kunsidas kaj trinkas
bierojn. Unu glason post la alia. Intertempe oni trinkas
en tiu regiono de tempo al tempo pindon da pfalza vino.
La avantaĝo de tiu ŝanĝo de kutimoj estas, ke oni ne
devas fari ion dum tro longa tempo, ĝis kiam oni atingas
la intencitan celon. Sed antaŭ ol anonciĝas la unuaj
heroldoj de la sopirata stato, oni devas provi pasigi la
tempon je maniero kiel eble plej malsprita.Tio estas
sendube la plej komplika je la tuta afero kaj tiel la plej
bedaŭrinda, ĉar severe rigardate estas profanado de la
propra celo.
Kaj tiel ni nun sidis kune: la poŝtejestro, la bestkuracisto
(la homkuracisto estis geedziĝita), la apotekisto (ankaŭ li
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edzigita, sed li tamen venis, ĉar li jam havis infanojn
plenkreskintajn), juĝisto de la distrikta tribunalo, la
referendario (kiu alternis ĉiutempe, kaj antaŭ ol oni povis
memorteni la nomon, venis jam novulo) kaj pensiuligita
kolonelo, kiu posedis en la urbo Ley vilaon. Ĉiuvespere
oni traktis alian temon. Tio estas, oni ne devas legi tion
tro serioze. Estis efektive ĉiufoje alia temo, sed se oni
atente pripensis, estis la sama temo, kiun oni traktis jam
hieraŭ ĝisdetale, nur kun aliaj vortoj kaj laŭ alia vico.
Sed je certa vespero aperis la homkuracisto en nia rondo.
Oni tuj rimarkis la novan gaston, ĉar nova temo, ĝis nun
neniam menciita, estis ekpriparolata.
La tribunala juĝisto akceptis la kuraciston kun la vortoj:
„Nu, doktoro, ĉu vi ankaŭ havas la domŝlosilon ĉe vi?“
Dum momenton la kuracisto emis koleriĝi, sed li baldaŭ
rekonsciiĝis pri pli bona kaj diris: „Mia edzino forvojaĝis
kaj tial mi timas min sola hejme.“
„Do, pro tio vi venas, ĉu?“
Jen la kolonelo miksiĝis en la interparoladon: „Ve, kion vi
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diras! Ĉu vi timas vin? Kial?“
„Pro fantomoj“, diris la kuracisto tute serioze.
Pro la ridado li ne lasis perpleksigi sin, sed ripetis kun la
sama solena seriozeco la diritan. „Kuracisto, kiu akceptas
fantomojn, tian mi ankoraŭ ne renkontis“, diris nun
ridante la tribunala juĝisto.
„La ridado perdiĝus je vi, se vi scius la kaŭzon de mia
fantoma timo. Fidu al mi, mi mem ne volus akcepti tion,
sed bedaŭrinde ne eblas. Kaj ĉar tio persekutas min je
paŝo al paŝo, mi vespere neniam eliras sola. Tial vi ankaŭ
neniam trovos min en via oportuna rondo, al kiu mi ne
povas kunpreni mian edzinon. Vi kompreneble pensas, ke
mi estas sub la pantofloj de mia edzino.“
„Tion ni efektive pensas“, konsentis la apotekisto.
„Sed tiukaze vi pensas tute malĝuste“, certigis la
kuracisto. „Nur la timo pro fantomoj estas, kiu malhelpas
min vespere eliri la domon.“
„Vi devas ja tamen ofte iri el la domo pro via profesio, ĉu
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ne?“ opiniis nun la poŝtejestro.
„Tio estas alia afero, tiukaze do devas esti. Sed kion mi
tamen devas trasuferi ĉe tio, tion mi volus deziri eĉ ne al
mia ĝismorta malamiko.“
„Nu, doktoro, vi certe scias, ni estu honestaj, fantomoj
simple ne ekzistas. Vi, kiel kuracisto, kvazaŭ kiel
natursciencisto povas pruvi la malon en ĉiu kazo.“
Ankaŭ la tribunala juĝisto fariĝis nun iom serioza.
„Certe“, konfirmis la kuracisto, „ne ekzistas fantomoj,
tion mi scias, sed unu fantomon mi vidis. Ne, ne, vi ne
devas rigardi tiel neakcepteme. Ankaŭ nervoza mi ne
estas, kaj ebria mi tiam estis tute ne, tiel kiel nun. Mi estis
tiam ankoraŭ je la universitato, kaj kiam la ferioj
proksimiĝis, mi elektis al mi kamparan urbeton, kie mi
kviete povas studi, fiŝkapti kaj bani, kaj kio krome havas
la avantaĝon ebligi malkaran vivon. Sed ĉar oni ne estas
preta je fremduloj en Groß-Zilchow, mi volis eviti la
loĝadon en hotelo, estis malfacile por mi ricevi privatan
ĉambron. La malmultaj meblitaj ĉambroj, kiuj ekzistis,
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estis ĉiam je dispono de la samaj personoj, kaj se
instruisto aŭ oficisto de la magistrato estis devigita labori
aliloke, tiukaze lia ĉambro jam ĉiam estis okupita de
posteulo.
Jen la hotelestro, ĉe kiu mi loĝis la unuajn du tagojn,
atentigis min pri la monaĥejo. La monaĥejo estis
konstruaĵo deveninta el la mezepoko, konstruita de
monaĥa ordeno kaj priloĝata dum certa tempo de tiu ĉi
vira ordeno, poste de ina ordeno. Sed tiam ĝi servis al la
profanaj celoj de la grenkomercisto Lemberger. Sinjoro
Lemberger uzis la suban etaĝon kiel deponejon, dum li
lasis la unuan etaĝon en sia romantika origineco, kun la
sola diferenco, ke li plenigis parton de la malnovaj
monaĥaj ĉeloj per mebloj kaj parte fordonis ilin al sia
komercista personaro, parte li uzis ilin kiel ĉambrojn por
fremduloj, se liaj filoj en la feria tempo invitis
studamikojn al si.
Tio iris certan tempon tre bone. Sed iutage klarigis
librotenisto, ke li ne plu povas elteni tie, ĉar la monaĥoj
kaj monaĥinoj tie en la nokta tempo terure fantomadas.
Kvazaŭ nur tiu instigo estus necesa, diris de tiam ĉiuj
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junaj homoj, kiuj vivis en ĝi, similan. Ili ofte ne kuraĝis
hejmeniri, se fariĝis tro malfrue, sed prefere serĉis
tranokteblon ĉe iu konato ol iri en la monaĥejon je
malfrua vespera horo. Kelkaj el la junaj homoj ankaŭ nur
tial maldunĝiĝis laŭdire nur por ne devi vivi en tiu domo.
Sed la veran kaŭzon neniam iu diris, ĉar ili timis, ke oni
ridos pri ili.
Mi kompreneble ne akceptis la sensencaĵon. Ja por kio mi
estis medicinstudento? Estis eĉ fascino de propra
maniero povi loĝi en tia romantika domo. La monaĥejo
estis konstruita en frue gotika stilo kaj aspektis mirinda.
La vastaj haloj, la larĝaj ŝtuparoj kaj vastaj irejoj efikis
vere trankviligaj. Ĉi tie oni ekhavis la emon, ja veran
obsedon por laboro.
Mi do iris al sinjoro Lemberger.
„Tre volonte mi ludonas al vi la ĉambron, sinjoro
studanto“, li diris al mi, „vi loĝu tie ridinde malkare. Vi
matenmanĝos kun ni kaj devos doni nur konsiderindan
krommonon al la junulino, kiu priservos vin. Mi pensas,
ke vi povos konsenti tion. Sed ĉu vi vere longe eltenos tie,
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tio estas afero alia.“
„Kial?“
„Nu, tie nokte fantomiradas la monaĥoj kaj monaĥinoj.“
„Kiu iradas tie?“
„Nu, la iamaj monaĥinoj.“
„Ĉu efektive? Tio devas esti ja tre agrabla. Jes, sinjoro
Lemberger, la ĉambron mi akceptas. Certe. Al tia
monaĥineto mi devos konatiĝi. Tiu ne ĉiutage renkonte
venas al oni.“
„Ne aŭdacu tro, juna amiko.“
„Kion vi pensas pri mi? Mi estas ja medicinisto. Vi foje
rigardu kiel mi traktos la spiritojn kaj fantomojn. Tiujn
mi ĉiujn forpelos por vi.“
„Se tio sukcesos al vi, mi elspezos rafinitan ĉampanan
matenmanĝon al vi.“
„Konsentite, sinjoro Lemberger, mi kvazaŭ jam gajnis
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ĝin.“
„Bone, decidite. Se vi volas, vi povas ekloĝi tie ankoraŭ
hodiaŭ. Mi tuj lasos pretigi la ĉambron.“
Je la sama vespero mi transloĝiĝis en la monaĥejon.
Kvankam mi havis la intencon iri hejmen foje je la
dudekunua, mi ekiris tamen nur noktomeze. La fakto, ke
mi posedis la kuraĝon transloĝiĝi en la monaĥejon, en la
urbeto tuj konatiĝis. La tablo en la „Ora Ringo“, ĉe kiu mi
sidis je tiu vespero estis sieĝata de amaso da sinjoroj, kiuj
volis konatiĝi al mi. La fino de la afero estis, ke laste oni
rakontis la plej hororigajn fantomrakontojn, kiaj
imageblas, kaj kiuj efikis eĉ pli aŭtentikaj pro tio, ke ĉiam
travivis ĝin avo aŭ avino de la rakontanto mem.
En tiu iom hororigita animstato mi nun venis hejmen.
Mi ne estus mirinta, se mi renkontus sur la ŝtuparo aŭ en
la vasta halo en la teretaĝo monaĥon aŭ ion similan.
Multe pli mi miris pri tio, ke je tiu unua vespero eĉ ne la
plej eta afero okazis. Je tiu vespero, kiu pli bone taŭgis ol
iu alia klarigi ĉiun fantomaperon.
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Tutan semajnon mi vivis nun jam tie sen tio, ke mi
travivis ion. La afero ŝajne komencis perdi ĉian intereson.
La famo, kiun mi komence akiris kiel sentima heroo,
evidente kunŝrumpis en la rondoj de la loĝantaro. Sinjoro
Lemberger je tiu tago – estis dimanĉo – invitis min al
tagmanĝo kaj ĉe tio faris al mi la ĝojigan sciigon, ke li
rigardas min gajninto kaj morgaŭ surtabligos kun hurao
la promesitan ĉampanan matenmanĝon. Posttagmeze mi
migris dum horoj trans herbejoj kaj kampoj. Tiam mi
hejmiris kaj surmetis novajn botojn. Poste mi manĝis en
ĝardena gastejo la vespermanĝon.
Kiam mi venis hejmen, ekbatis la preĝeja sonorilturo jus
la dudektrian. Mi supreniris lante kaj iom lace la
ŝtuparon. Mi pensis ĝuste pri fiŝkapta loko, kiun laŭde
ofertis al mi sinjoro ĉe nia vespera tablo, jen subite
transkuris mian haŭton la hororiga sento, ke iu sekvas al
mi sur la ŝtuparo. Mi turniĝis, sed en la malhelo mi ne
kapablis vidi ion. Mi ekstaris kaj aŭdis mallaŭtan pezan
spiradon, kvazaŭ iu sur kruta vojo devas porti ŝarĝon.
Kiam mi iris plu – estis ankoraŭ nur plu kelkaj ŝtupoj –
mi ekaŭdis denove la treniĝeman supreniradon de la
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nevidebla gasto. Supre je la lasta ŝtupo mi haltis. Mi aŭdis
ankoraŭ plian fojon la astmecan anheladon. Tiam ĝi
silentiĝis.
Mi iris en mian ĉambron, funkciigis la lampon kaj lumigis
tiel la irejon. Tiam mi iris kun la lampo ĝis la ŝtuparo.
Kompreneble mi trovis nenion. Fine mi venis al la
konvinko, ke miaj ŝtreĉitaj nervoj ion antaŭludis al mi.
La ĉampanan matenmanĝon je la sekva tago mi petis
prokrasti. Sinjoro Lemberger demandis mirigite, pro kio.
Mi senkulpigis min per tio, ke mi havas kapdolorojn pro
drinkado. Li diris, ke la manĝo ja ne forkuros de ni, ke li
tamen ne kontestas la gajnon. Kaj ja ankoraŭ troviĝos
okazo glatigi la aferon pri la ĉampana matenmanĝo.
Je la sekva vespero mi iris je la dudekdua en la domon.
Mi ja ne volis koncedi tion al mi mem, sed tamen estis
vere, ke mi estis iom nervoza, kaj ke tio estis la kaŭzo por
iri pli frue en mian ĉambron ol mi farus tion aliokaze.
Mi apenaŭ havis la unuajn tri ŝtupojn de la ŝtuparo post
mi, kiam mi jam ree aŭskultis la treniĝeman brueton post
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mi. Kun mia tuta voloforto mi provis enflustri al mi, ke
tiu stranga brueto devenas de la malnovaj vermboritaj
ŝtupoj, sed mi devis konstati, ke la ŝtupoj ja ne estas el
ligno, sed el ruĝa sabloŝtono, kaj ke ties profunde
kavetigitaj areoj pruvas honorindan aĝon. Fulmrapide mi
volis serĉi novan klarigon, sed tio ne sukcesis. Kaj
kvankam ŝajnis min, ke la ŝtuparo tute ne finiĝas, mi
tamen fine supreniĝis, sen klariĝi al mi ĝuste, kiel mi iris
la lastajn ŝtupojn. Supre alveninte, mi pensis
kompreneble, ke la hororiga fantoma apero trovis sian
finon, tiel, kiel ankaŭ hieraŭ. Sed ĉifoje la treniĝemaj
paŝoj sekvis min la tutan longan irejon kaj perdiĝis nur
tiam, kiam mi malfermis mian pordon.
Memkompreneble mi volis nun, kiam mi troviĝis en mia
ĉambro, rekonduki la aferon al natura cirkonstanco. Mi
venis al la klarigo, ke la paŝoj estas nur eĥo, en la plej
malbona kazo, posteĥo de miaj propraj paŝoj. Sed tiu
klarigo je la sekva vespero estis renversita. Mi aŭdis la
paŝojn post mi sur la ŝtuparo,tiam post mi sur la irejo, kaj
opiniis ilin, sekvante mian hieraŭan klarigon, posteĥo de
miaj paŝoj. Sed kiam mi estis malferminta la pordon kaj
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intencis refermi ĝin, mi havis la teruran senton, ke iu
samtempe kun mi volas enŝteliĝi en la ĉambron. Mi
rapide malfermis la pordon post mi kaj turnis la ŝlosilon
interne dekstren. Momenton mi staris aŭskultante en la
malhela ĉambro, kaj ĵus volis ekbruligi lampon, jen mia
spiro haltis. Mi ne estas timemulo, sed se mi estus
povinta vidi min en la spegulo, mi min mem rigardus
fantomo. La fantomo ekstere sur la irejo certe ne povis
esti pli terura. Mi ja aŭskultis tute precize kiel tiu io
ekstere sur la irejo atendis certan tempon, tiam profunde
ekĝemis, fine lace kaj peze repaŝis sur la longa irejo kaj
grimpis sur la ŝtuparo malsupren.
Je tiu vespero mi dormis la unuan fojon en mia vivo post
fermita pordo.
Fakte mi estus devinta transloĝiĝi aliloken. Sed mi timis
la mokon, kaj tiun des pli, ĉar mi estis ja kuracisto. Mi
loĝis do plu tie. Mian korpon kaj mian vivon ĝi ja ne
atakus, mi pensis. Mi ankaŭ ankoraŭ neniam aŭdis, ke
fantomoj – eĉ tiam mi ja ankoraŭ tute ne akceptis tion –
korpe povas suferigi vivantan homon. Atakeblaj estus do
nur miaj nervoj. Kaj kontraŭ tio mi opiniis min
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preparita.Tio estas ja facila, se oni jam atendas ion
certan, eĉ se ĝi estas la plej terura. La plej terura atako al
la nervoj estas ĉiam la subita, la neatendita atako. Kaj mi
atendis la plej teruran, kio eblas iel ajn.
La sekvan vesperon tiu io sekivs min denove ĝis la pordo.
Mi premiĝis rapide en la ĉambron, fermis la pordon kaj
aŭskultis denove la ekĝemadon. Sed en la sama
momento, kiam mi aŭskultis, ke tiu io malproksimiĝas,
mi rapide remalfermis la pordon kaj lumis per elektra
poŝlampo en la irejon. Nenio videblis. Mi vokis laŭte: 'Ĉu
tie iu estas?' Mortosilento. Mi iris ĝis la ŝtuparo kaj lumis
tie malsupren. Ankaŭ tie nenio videblis. Mi ree
demandas. Neniu respondo. Mi reiris en mian ĉambron,
aŭskultis momenton post la pordo kaj aŭdis klare inan
voĉon plendantan: 'Jes, estas iu ĉi tie.' Mi malfermŝiris
spite al mia komprenebla ekscitiĝo la pordon, eklumigs
rapide la lampon kaj mi kompreneble ree ne vidis ion. Mi
ankaŭ denove demandis. Neniu respondo. Mi fermis la
pordon kaj aŭskultis nun la paŝojn, iu ajn iris lante kaj
lace al la ŝtuparo. Sekve tion mi preteriris sur la koridoro
tiun iun sen vidi tion. Ĉar ĝi certe staris tie, meze de la
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koridoro.
Mi ne pensas, ke iu nevidebla io povas doni al mi klare
kompreneblan respondon. Bone, mi do volas konjekti, ke
la laŭdira respondo de la nekonata estaĵo estis nur la eĥo
de miaj propraj similaj vortoj, kiuj postsonadis en mi.
Je la sekva vespero okazis kompreneble la sama afero.
Sed eble mi fermis iom malpli zorgeme la pordon ol en la
antaŭaj vesperoj. Ĉiukaze en tiu momento, kiam mi
malfermis mian pordon, kaptis min la sento, ke ĝuste la
nekonata io apud mi enŝteliĝis en la ĉambron kaj troviĝas
kun mi en la sama ejo. Se mi estus fordoninta min al la
hororo, kiu volis ekposedi min, mi certe estus
freneziĝinta. Ĉar, antaŭ ol mi estus kurinta laŭ la longa
irejo kaj poste la ŝtuparon malsupren kaj laste ankoraŭ
estus malŝlosinta la seruron de la dompordo, mi delonge
renversiĝus. La plej bona en tiaj hororaj momentoj estas
ĉiam resti fride sanga kaj venki la suprengrimpantan
timosenton kun ĉia forto. Estas multe pli facile ol ŝajnas;
jam nur la provo donas fortegon kaj deturnigas la
pensojn. Se la hororo je dua fojo revenas, ĝi estas apenaŭ
plu danĝerega.
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Mi kolektis miajn lastajn fortojn kaj pensis, ke forkurado
ne havus sencon kaj nur pliigus la timon. Unue do
funkciigi lumon.
La lampo brulis kaj mi vidis nenion. Mi direktis la lumon
al ĉiuj anguloj, sub la tablon, sub la liton, en la ŝrankon.
Nenio videblis. Spite tion la sento, ke mi ne estas sola en
la ĉambro, fariĝis pli kaj pli forta. Por distri min mi prenis
libron kaj komencis legi. Dum certa tempo efektive
sukcesis deturnigi miajn pensojn. Sed subite mi sentis
tute softan spiron apud mia vizaĝo. Mi turnis min kaj
vidis flagrantan brileton post mi, kiu penis transformiĝi
en figuron. Mi eksaltis kaj vidis, dume mia lampo ŝajnis
al mi profunde malheligita, damon en monaĥa vesto kun
malfermita, longa, malsupren pendanta, mirinde bela
ruĝa hararo el ore lumantaj koloroj. En la unua momento
mi pensis, ke mi nun propre devus terure ektimi, krii,
forkuri aŭ renversiĝi pro hororo. Estis strange, ke mi ne
havis eĉ la plej etan timon. Tio certe devenis ne laste de
tio, ke la monaĥino ne aperis kiel nebulfiguro, sed kiel
vivovarma natura homo, kiun oni preterirus, se oni
renkontus ŝin sur strato, sen tio, ke ŝi frapus la atenton eĉ
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nur en la plej eta grado. Mi ja nun povis kapti ŝin per
mano por konvinki min, ĉu la ino estas vivanta aŭ eble
trovis tra kaŝita pordo eniron en mian ĉambron. Sed kiam
mi faris paŝon al ŝi, ŝi retropaŝis por eviti mian tuŝadon.
Tial mi lasis de tio ankoraŭfoje proksimiĝi al ŝi. Tiel mi
plu povis pensi, ke ŝi estas vivanta homo, kaj ke mi ne
havas kaŭzon timi ŝin. Sed kiel dirite, mi havis eĉ ne la
plej etan penson pri timo. Mi estus povinta tute bone
konversacii kun ŝi, ja eĉ inviti ŝin al teo sen senti hororon.
Kio frapis mian atenton, tio estis iliaj profunde malĝojaj
okuloj, en kiuj embuskis tamen tiom da arda
sentpercepto, kiel mi ankoraŭ neniam trovis tion ĉe
damo. Ŝi havis en sia vizaĝo kaj en sia figuro, kiuj estis
tute junulaj kaj ne montris fantomecan magrecon, ion,
kio min en malpli terura momento estus pelinta en staton
de sensenca furiozo.
Ni rigardis nin dum longa tempo, dum kiu mi povis studi
ĉiun ununuran trajton de ŝia vizaĝo kaj fiksi ilin
neforgeseble en la memoro. Sed en la sama momento,
kiam mi volis paroli al ŝi, ŝi solviĝis en tiun flirtantan
trembrilon, en kiu mi vidis ŝin la unuan fojon.
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Mia lampo brulis denove hele, mi staris meze de mia
ĉambro, do, tute ne eblis, ke mi sonĝis tion, kaj mi sentis
kiel mi nun ekŝvitis torente.
Spite tion mi rapide ekdormis, tuj kiam mi enlitiĝis kaj
dormis trankvile ĝis la mateno.
Je la sekva vespero mi venis hejmen, aŭdis nek sur la
ŝtuparo nek sur la irejo brueton, fermis la pordon kaj
eklumigis la lampon. Mi pensis pri tio, kio sekvos hodiaŭ,
jen mi aŭdis brueton en mia ĉambro, kvazaŭ iu
senvestigas sin kaj enlitiĝas.
Mi turnis min kaj sur mia lito kuŝis – la monaĥino en
noktovesto, ŝia kapo estis nestigita en la ruĝajn ondegojn
de ŝia hararo, la okulojn ŝi pasie sopirante turnis al mi.
Mi vidis klare la profundan premaĵon de ŝia korpo en mia
lito. Ŝi levis la brakojn, disvastigas ilin kaj en la sama
momento la lito estis jam malplena. Sed ĝi estis glata kiel
ĉiam.
Kaj tamen mi vidis la pufiĝintajn kusenojn de la lito dum
ŝi ripozis en ĝi.
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Dum tiuj lastaj pasintaj tagoj mi rakontis nenion pri tio,
kion mi travivis. Mi volonte koncedas, ke mi timis iri en
la domon, tuj kiam fariĝis malhele, kaj pli ol unufoje mi
pripensis, ĉu ne estas pli bone transloĝiĝi de tie. Sed laste
ĉiam venkis la vigla intereso pri tio, kio ankoraŭ eble
okazos. Mi fariĝis tre scivola pri tio, kiel tio ankoraŭ
finiĝos. Tiam mi havis ankaŭ la iometan esperon, ke
sukcesos trovi naturan klarigon por la okazaĵo. Sed trovi
tiun estas des pli facile ju pli malmulte oni lasas influi sin
de la timo. Timo al la horora okazaĵo ĉiam koncedas
potencon, kiu malfacile venkigas.
Je la sekva vespero mi revenis denove tre malfrue
hejmen. Eble estis mallonge antaŭ noktomezo, kiam mi
malfermis la dompordon. Tio ĉiam tre longe daŭris, ĉar la
ŝlosilo sekve de pramalnova konstrukcio nur tre inerte
malfermeblis. Mi ĝuste estis referminta la pordon kaj
ĝuste volis iri al la ŝtuparo, kiam min iu io devigis turni la
rigardon pli dekstren en la grandan halon, tra kiu mi
devis iri. Interne estis blindige hela lunbrilo, kaj tra la
altaj pintarkaj fenestroj falis la laktoblankaj radioj longe
en la halon kaj plenigis ĝin per pale verda lumo. En la
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halo staris larĝaj ŝtonaj kolonoj, sur kiuj la plafono kun
sia alte volbitaj gotikaj pintarkoj kuŝis kun sia tuta ŝarĝo.
Kaj mia rigardo falis sur unu el tiuj kolonoj, kaj je
enmasonita ringo pendis la monaĥino en la sama
noktovesto, kiun ŝi hieraŭ surhavis, kiam ŝi kuŝis sur mia
lito. Mi tuj rekonis la noktoveston, ĉar ĝi estis ornamita
per tia tiom stranga paliĝinta flava kaj malmoderna
brodaĵo, kiu aspektis okulfrape alie ol la blanka koloro de
la ina korpo. La piedoj estis vestitaj per facilaj ŝuoj el
venene verda koloro laŭ mezepoka modo. La hararo, kiu
tiumomente aspektis ankoraŭ pli flame ruĝa ol hieraŭ,
pendis malfermita ĉirkaŭ la klinita kapo. La okuloj estis
fermitaj. Sed kio ŝajnis strange, estis, ke la vizaĝo de la
ino, kiu hieraŭ aspektis vivofreŝa, en tiu momento estis
tiu de mortulino. Kiam mi vidis pendi la inon je la kolono,
mi volis forkuri. Sed jen mi ekhavis la penson, ke ja la
ŝlosilo malfacile malfermeblos. Kaj antaŭ ol mi estus
malferminta ĝin, la timo min estus vorinta. Mi do eltenis.
Unue mi kompreneble pensis, ke la lunlumo kaŭzis
refraktiĝon en la fenestroj tiel strange, ke la lumradio
aperigis la bildon sur la kolono. Kaj mi supozis tiam, ke
mi per unu fojo havas por ĉio sufiĉan klarigon. Mi
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ekfunkciigis mian poŝlampon. Ĉar ties lumo estis multe
pli hela ol la luno, la hororiga bildo fakte tiam estus
devinta foriĝi, se ĝi ĵus estus deveninta de la fraktiĝo de la
lunradioj. Sed la bildo ne malaperis, sed ĝi aperis nun en
la forta lumo de la lampo eĉ pli konturita. Mi iom
proksimiĝis kaj vidis poste, ke sur la vangoj de la ino
brilas grandaj malsekaj ploroj kaj ankaŭ krome
distingiĝas nenombreble multaj spuroj de fluintaj ploroj.
Tiel strange kiel tagon antaŭe malaperis ankaŭ ĉifoje la
damo.
Mi iris nun al la kolono, rastante lumigis ĝin kaj trovis
kompreneble nenion krom la enmasonitan ringon. Estis
cetere la ununura kolono, kiu havis ringon, kies celon mi
ne povis klarigi al mi.
Mi ne scias, de kie mi prenis la kuraĝon. Sed mi iris
tamen en mian ĉambron, kie mi renkontis ĉifoje nek sur
la ŝtuparo nek sur la irejo nek en mia ĉambro eĉ la plej
sensignifan aferon, kvankam mi firme atendis tion.
Je la sekva tago mi aŭdis de civitano de la urbo, ke
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ekzistas kroniko de la monaĥejo, kiun oni konservas en la
urba arkivo. Oni ne donis la kronikon al mi hejmen, sed
permesis al mi legi ĝin en la urbodomo. Tie mi ankaŭ
trovis tekstparton, kiu esprimis per tro da detalemo kaj
malfacile komprenebla lingvo, ke juna monaĥino, kiu
kontraŭ sia volo estis devigita fariĝi monaĥino, en la lasta
nokto de sia dujara noviceco sin pro naŭzo kontraŭ la
monaĥeja vivo pendumis je la ringo en la dua kolono
dekstre de la eniro. Je la sekva tago ankaŭ juna patricia
filo de la urbo, al kiu ŝi rilatis laŭdire en amo, mortigis sin
libervole per veneno. La novicino laŭdire estis tre bela,
sed la plej bela je ŝi estis ŝia abunda ruĝe blonda hararo.
Ĝis ĉi tie, sinjoroj miaj, tio estas tute ĉiutaga
fantomrakonto. Io eksterordinara apenaŭ troveblas en ĝi.
Sed la plej strangan mi ankoraŭ travivis pli poste. Kaj tio
kun fantomapero propre tute ne havis rilaton. Kaj ĝi
tamen estis pli terura ol ĉio antaŭa.
Mi konatiĝis al diversaj homoj, kiuj loĝis antaŭ mi en la
monaĥejo kaj eldemandis ilin pri tio, kion ili tie travivis
kaj vidis. Tiujn, kiujn mi demandis, ĉiuj informis min pri
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tio, kion ili jam aŭskultis de siaj antaŭuloj, tiel, ke mi
povis kolekti tre multajn informojn. Strange estis do la
sekva: ĉiuj, kiuj loĝis tie, sciis rakonti pri tio, ke ili aŭdis
ŝteliri paŝojn post si, kaj ke ili ĉiam havis la senton, ke iu
akompanas ilin sur la ŝtuparo supren. Sed neniu vidis
ion.
Spite al tio mi transloĝiĝis kaj ree ekloĝis en la hotelo.
Malmultajn tagojn poste mi iris promeni en arbaro. Je
agrabla loko mi kuŝiĝis kaj foliumis en libro, kiun mi
kunportis. Sed mi ne eklegis, sed mi observis la
skarabetojn, kiuj tumultis sur la musko. Jen mi havas la
senton kvazaŭ iu daŭre rigardas min. Mi rigardis supren
kaj vidis – mian monaĥinon. Ŝi staris proksimume dek
paŝojn antaŭ mi, kun la ĉapelo en la mano, en facila bone
tajlorita somera robo kaj rigardis min plu.
Kompreneble mi pensis tuj, ke tio estas mia aperaĵo el la
monaĥejo, kiu ankoraŭ en mia memoro posttremis. Dubo
estas absolute ekskludita. Mi havis la trajtojn de la ino tiel
precize en la memoro, ke mi ne povis erari.
Por tio la vizaĝo estis ankaŭ multe tro rara kaj stranga.
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Estis unu el tiuj vizaĝoj, kiujn oni vidas nur unufoje por
neniam plu forgesi ilin kaj kiel ili ankaŭ neniam plu
aperos al oni. Kaj la ruĝe lumanta hararo, kiu montris
tiom strangan kaj nekompareblan koloron, povis aparteni
nur al mia monaĥino. Al neniu alia.
Sed subite, dum mi ankoraŭ mirigite rigardis la inon, ŝi
klinis la okulojn kaj fariĝis profunde ruĝa ĝis la nuko. Mi
vidis, ke ŝi propre volis forkuri, sed io retenis ŝin. Io.
Lante ŝi levis tiam siajn okulojn kaj diris kun petola tono
en la voĉo: 'Bonan tagon'!
Mi pri tio, ke ŝi parolis, tiom ekmiris, ke mi tute ne pensis
pri tio respondi la saluton. Sed tiam ŝi pli proksimiĝis al
mi, donis la salutmanon al mi kaj diris ankoraŭfoje:
'Bonan tagon!' Kaj ĉar mi ankoraŭ hezitis, ŝi prenis
rezolute mian manon, skuis ĝin forte kaj diris: 'Nu, ĉu vi
ne volas saluti min? Kial ne? Ni ja konas nin.'
Mi sentas la varman firman premon de ŝia mano, vidis
kiel la ruĝeco de ŝia embaraso retiriĝis por liberigi lokon
al la origina koloro, sed mi ankaŭ vidis la profunde
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melankoliajn okulojn de mia monaĥino kun la pasia
ardego en ili.
Sed ŝi estis ja tute vivanta homo, same tiel vivanta kiel
mi. Kaj jen mi respondis la manpremon kaj diris: 'Bonan
tagon, fraŭlino mia!'
'Nu, finfine', ŝi respondis, 'tio ja diable longe daŭris,
kvankam ni konas nin tiel bone.'
'Ni konas nin, ĉu? De kie, fraŭlino, se mi rajtas demandi
vin?'
'Ja, de kie? Tion mi povas nun, kiam vi demandas min,
vere ne plu povas diri. Mi pensis, ke scias vi tion. Estas al
mi tiel, kvazaŭ ni konas nin jam du semajnojn. Tamen,
nu, se vi diras, ke vi ne konas min, tiukaze certe estas
ĝuste, ke mi eraras. Sed mi vere ne povas klarigi la eraron
al mi. Eble mi nur sonĝis tion. Oni sonĝas kelkfoje
sufiĉajn stultaĵojn, ĉu ne?'
Sed ĉar ŝi plaĉis al mi, mi diris: 'Ni tamen povas esti plu
bonaj amikoj, ĉu ni emas?'
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'Volonte mi volas'. Gaje kaj sen embaraso ŝi respondis al
mi.
Ŝi estis la filino de bonstata tolfarista familio, kiu loĝis
jam dum jarcentoj en la urbeto. La patro jam delonge
estis morta. La patrino mortis antaŭ tri jaroj. Ŝi loĝis kun
maljuna onklino kaj maljuna servistino en rave situanta
domo, kiun ŝi heredis kun konsiderinda posedo. Mi tiam
baldaŭ vizitis ŝin. En ŝia loĝoĉambro frapis mian atenton
bildo de ŝi en vivnatura grando. Sed ĉar min mirigis la
popolkostumo, kiun ŝi havis sur tiu bildo, mi eksciis, ke
tute ne estas ŝia bildo, sed tiu de unu el ŝiaj antaŭuloj,
kiuj jam devas esti mortaj dum multaj jarcentoj. La bildo
laŭ ŝi estis tre malnova kaj refreŝigita antaŭ kelkaj jaroj,
kaj tial ĝi laŭ ŝi aspektis tiel nova. Apud ĝi pendis portreto
de viro, ŝajne same tiom antikva. La vizaĝo frapis mian
atenton pro la tre eĝohava mentono.
Ni tiam ofte promenis kaj preskaŭ ĉiuvespere mi estis la
gasto en tiu domo. Antaŭ ol mi forlasis la urbon, ŝi
akceptis fariĝi mia edzino. Ŝi estis ekster si pro feliĉo. Mi
rapidis pri mia ekzameno. Jaron poste mi edzinigis ŝin.
Nia edzeco estis tre harmonia.
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Ŝia onklino baldaŭ mortis post nia nupto. Ni vendis la
domon. Mi volis ĝin reteni en nia posedo, ĉar ni ne
bezonis la monon. Sed ŝi fervore urĝadis min vendi la
domon, kio ŝajnis al mi neklarigebla pro la persistemo.
Ĉiujn eblajn kaŭzojn ŝi uzis por pravigi la vendon. Fine
mi diris, ke jes, ĉar estis ja posedo ŝia. Mi pli poste ĉiam
pensis, ke tiukaze, se la domo ne estus vendita, ĉio
sekvonta eble estis evitebla. Eble. Sed tiam estus trovinta
sin alia kaŭzo, kiu rapidigus la kuron de la sorto. Tio
supozeblas kun sufiĉe granda certeco.
Unu kaj duonon de jaro ni estis geedzoj, kiam mia edzino
petis min, ke mi uzu parton de nia ripoza vojaĝo por tio
viziti ŝian hejmlokon. Ŝi volis revidi la lokon de sia
infaneco kaj ornami la tombojn de siaj gepatroj.
Eble estis ankaŭ iom da vanteco en la ludo. Ĉar ŝi volis
montri al siaj iamaj kamaradinoj, kiom feliĉa ŝi estas.
Ni vojaĝis al la malgranda urbeto kaj transloĝiĝis en
hotelon.
Sed je la sekva mateno diris mia edzino al mi, ke ŝi ne
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povas elteni la hotelon, kaj tial ŝi petis, ke ni transloĝiĝu
al alia loko. Ni bedaŭris nun ambaŭ, ke ŝia domo ne plu
apartenas al ni. Ŝi volonte ree transloĝiĝus tien. Sed aliaj
loĝis tie. Ŝercante mi proponis: 'Ni ja povos transloĝiĝi en
la monaĥejon, sinjoro Lemberger certe volonte akceptos
nin.'
Mi ektimis, kiam mia edzino diris: 'Je la monaĥejo, kaj
nur pri la monaĥejo mi ĝuste pensis, kiam mi ekhavis la
senton, ke mi ne plu povas elteni en la hotelo. Mi tre
volonte, por mia vivo volonte volus vivi en la monaĥejo.
Tio jam en la infaneco estas mia ununura kaj plej pasia
deziro. Estas al mi, kvazaŭ mi tie estus hejme. Ĉu vi ne
kiel fraŭlo dum certa tempo tie vivis?'
'Jes', mi konfirmis.
'Mi vidas tiom volonte la lokojn, kie vi estis estinta, antaŭ
ol mi konatiĝis al vi. Estas tiukaze ĉiam al mi, kvazaŭ vi
fariĝus tiel pli parenca, pli intima al mi, se mi vidas, kio
vin ĉirkaŭis pli frue, tie, kie vi postlasis ion de via animo.
Nenio helpis, ke mi rakontis al ŝi, ke la monaĥejo estas
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hantata. Ŝi opiniis, ke ŝi ne timas tion. Kaj, ke en la
monaĥejo ŝi tute ne timas ion. Kaj, ke ja ankaŭ mi
ĉeestas. Kaj, ke estas tiom mirinde trankvila tie. Ke neniu
homo tie ĝenos nin, ke tie oni povos vivi kiel sur soleca
mondofora insulo.
Ni transloĝiĝis en la monaĥejon.
Sinjoro Lemberger aranĝis du ĉambrojn por ni, tiun, en
kiu mi loĝis pli frue kaj ĉambron apude.
Sinjoro Lemberger akompanis nin ĝis la pordo. Tie mi
parolis kun li ankoraŭ kelkajn banalajn vortojn. Dum tio,
mia edzino jam antaŭiris kelkajn paŝojn. Kiam mi nun
postiris ŝin, mi rigardis en ĉiu ŝtupara angulo pro ŝi, ĉar
mi supozis, ke ŝi kaŝas sin, ĉar ŝi ja ne konis la ĉambrojn.
Neniel ŝi povas ekpensi, ke la ĉambroj, en kiuj ni vivis,
estas la du lastaj sur la koridoro. Mi tial ege miris, kiam
mi trovis ŝin en mia pli frua ĉambro, kie ŝi akceptis min
kun la vortoj: 'Tio estis via ĉambro.'
'Kial vi scias tion?'
'Estas al mi, kvazaŭ mi jam iam ĉi tie estis. Sed tio estis
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certe jam antaŭ tre longa tempo. Jen, je la loko, kie nun
staras la moderna ŝranko, tie certe estis en la vando niĉo,
en kiu pli frue staris la preĝotabureto. Bonvolu foje
rigardi!'
' Vi certe eraras, mia kara, la ŝranko staras certe jam pli
longe je sia loko ol vi aĝas jarojn.
'Bonvolu, faru al mi la plezuron kaj foje rigardu. Supre en
la niĉovolbaĵo vi trovos ankaŭ grandan hokon, je kiu pli
frue pendis la krucifikso.'
'Kiam tio estis, pli frue? Tion vi ja devas scii ankoraŭ, ĉu?
'Tion mi vere ne povas diri, sed antaŭ tre longa tempo.'
'Bone', mi diris, mi volas forŝovi la ŝrankon, kaj vi vidos,
ke vi decide eraris.'
La ŝranko estis malplena kaj pro tio facile estis forŝovebla
de la vando.
Mi trovis la niĉon kaj ankaŭ la hokon.
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Ankoraŭ je la sama tago mi ankoraŭ demandis sinjoron
Lemberger, ĉu mia edzino jam pli frue iam estis en la
monaĥejo. Li opiniis, ke tio estas preskaŭ tute neebla, sed
almenaŭ ne tute malebla, ke liaj filinoj, kvankam ili estis
multe pli aĝaj ol mia edzino, ŝin iam akompanis por
montri al ŝi la internon de la monaĥejo. La mebloj
interne, sed precipe la ŝranko de tridek jaroj ne plu estas
forŝovitaj de sia loko, tiuj devenas ankoraŭ de la patro.'
Mia edzino konis la monaĥejon tute detale, ŝi sciis nomi
la celon de ĉiu ĉambro. Mi ne malhelpis ĝin ĉe tio ĉion
imagi al si kiel eble plej romantike. Mi ankaŭ ne povis
konstati, kio je tio povas esti historie aŭtentika, kaj kio
ne.
Ĉiuvespere ni foriis de hejme, ni promenis aŭ vizitis
konatojn de mia edzino.
Ni loĝis tie proksimume dek kvar tagojn, kiam mi
proponis forveturi aŭ almenaŭ denove transloĝiĝi en la
hotelon. Por diri la veron, ne plu plaĉis al mi en la horora
konstruaĵo, kvankam mi tiutempe ne travivis ion
precipan. Mi estis tute forgesinta la pli fruajn okazaĵojn,
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kaj mi venis pli kaj pli al la konvinko, ke ĉio, kion mi vidis
antaŭe, estis rekondukebla nur al tio, ke miaj nervoj estis
tro incititaj, sekve de la tomba kvieto de la domo kaj pro
la penso esti la ununura loĝanto. Sed mia edzino ne volis
scii ion pri pluvojaĝado, kaj same tiom malmulte pri la
forlaso de la monaĥejo. Ŝi diris, ke ŝi ne povas foriri, ke
alie ĝi ekhavus sopiron pri tiu domo, ke ŝi devos unue
komenci esti tedita pri la domo; sed ke ĝi jam komencas
enui ŝin; ke daŭros certe ne plu tre longe ĝis ĝi enuos pri
ĝi por ĉiam, kaj ke tiam estos kontentigita la sopiro pri ŝia
infaneco.
Tiel ni do loĝis tie plu.
Kelkajn tagojn poste ni volis kune promeni, sed jen mia
edzino petas min, ke mi iru sola, ke ŝi volas okupiĝi pri
legado. Mi venis tre frue hejmen. Sed estis jam tenebre.
Nia ĉambro estis malhela. Mi supozis, ke ŝi foriĝis dum
momento. Mi funkciigis lumon. Mi turniĝis kaj sur la lito
kuŝis – la fantoma monaĥino de tiam. Mi tuj rekonis ŝin
denove. Ŝi havis tiun noktoveston sur la korpo, tiun kun
la stranga paliĝinta flava ekstermoda brodaĵo kaj sube
antaŭ la lito staris la venene verdaj ŝuoj, kiujn mi same
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konis. Mia unua penso estis: Kie estas mia edzino? Sed la
monaĥino etendis sopire la brakojn kaj rigardis min kun
siaj melankoliaj kaj tamen tiel voluptaj pasiaj okuloj. Mi
vidis la ruĝajn torentojn de la hararo kaj la pufajn
kusenojn de la lito. Mi volis turni min al la pordo por voki
mian edzinon. Sed jen la monaĥino diras: 'Karulo, venu
do al mi kaj kisu min. Ĉu vi koleras, ĉar mi jam kuŝigis
min en la liton?'
Mi paliĝis, mi sentis,ke mia koro haltis – estis mia edzino.
Mi sidigis min nun sur la litrandon al ŝi. Mi estis nervoza,
mi provis konvinki min, ke mi devas fari ion kontraŭ tio.
Sed jen mi vidas la strangan noktoveston. Mia edzino
komprenis mian demandan rigardon.
'Nu, vi certe miras pri mia antikva dormovesto. La
brodaĵo estas jam tre malnova. Mi alkudris ĝin al la
batista ŝtofo, tiu estas nova, tion vi ja povas pensi al vi.
Sed vi ja ŝatas antikvajn objektojn, jen mi ja volis iom
ĝojigi vin. Tian mirindan brodaĵon vi ne plu vidas sur la
tuta mondo. Tion kredu al mi.'
'Kaj la verdajn ŝuojn?'
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'Ankaŭ tiuj estas ankoraŭ de mia praavino aŭ eĉ de pli
antikva tempo.'
'Vi ja ankoraŭ neniam surhavis ilin, ĉu?'
'Ne, mi mem ne scias, kiel okazis, ke mi kunportis tiujn
malnovajn aĵojn ĉi tien. Sed, ĉu vi scias, iutage mi trovis
ilin en iu kesto, kiu ankoraŭ devenas de miaj gepatroj,
kun la malnovaj aĵoj. Ili propre estas la ĉefa kaŭzo, kial
mi pensis pri nia monaĥejo kaj la penso venis al mi, ke mi
foje ekloĝu kun vi ĉi tie. Pripensu nur, ĝuste ĉi tie, kie pli
malfrue loĝis nur monaĥinoj, kaj eble ankoraŭ neniam
viro kisis inon. Ĉu tio ne estas terure drola, elpensi ion
tian al si? Mi ankaŭ pensas, ke la malnovaj pecoj
konservis sian propran vivon. Mi antaŭe jam iom
endormiĝis, kaj pensu nur al vi, mi sonĝis, ke mi fariĝu
morgaŭ monaĥino, ke la ordena vesto jam kuŝas preta.
Sed mi ne volis fariĝi monaĥino, ĉar mi ja volis edzigi vin
kaj vin tiom terure amas. Jen mi nokte eksaltis, ĉar vi
ekstere fajfis ĉe la muro kaj volis liberigi kaj forkonduki
min. Sed, kiam mi venis malsupren al la pordo, ĝi estis
fermita, kaj mi tute malesperiĝis kaj staris tiam nur plu ĉe
la kolono kaj amare ploris, ke mi nun devos fariĝi
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monaĥino kaj vi fajfas ekstere vane.
'Kaj tute laste?'
'Jen mi havis bildeton de vi en la mano kaj daŭre premis
ĝin al miaj lipoj, kaj dum tio mi vekiĝis, kaj jen vi staris
en la ĉambro, kaj mi ĝojas, ke ĉio estis nur malbona
sonĝo.'
Mi trankviligis ŝin kaj baldaŭ ni ne plu pensis pri tio.
Tri tagojn poste, povas estis ankaŭ kvar da ili, mi ricevis
proksimume je la sepa vespere telegramon, urĝan
telegramon, ke mi tuj interrompu la forpermeson kaj
revenu morgaŭ matene per la unua trajno, ĉar la dua
kuracisto de la hospitalo, en kiu mi laboris, eksuferis je
grava sangotoksiĝo kaj anstataŭisto ne havigeblas tiel
rapide por li. Mi iris tuj al la stacidomo, aĉetis
veturbiletojn, mendis taksion kaj plenumis ankoraŭ
kelkajn aliajn bagatelojn. Mia edzino dume prizorgis ĉion
alian kaj iris ankoraŭ antaŭ mi hejmen por paki la
kofrojn. Kiam mi venis hejmen ŝi jam estis preta. Ni
ankoraŭfoje iris malsupren al familio Lemberger por
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pasigi la lastajn vesperajn horojn kun ili. Mia edzino
baldaŭ fariĝis laca, ni adiaŭis kaj iris en nian ĉambron.
Mi multe fumis kaj mia kapo iom doloris. Tial mi diris al
mia edzino, ke mi iros ankoraŭ iom sur la straton por
kapti freŝan aeron.
La frideta noktaero vere estis bonfartiga al mi. Mi fariĝis
sobra kaj serena kaj fajfadis por mi. Jen la sonĝo de mia
edzino venis en mian kapon. Mi volis mistfiki ŝin, mi iris
al la malantaŭa muro de la monaĥejo kaj fajfis
voksignalojn kiel enamiĝinta gimnaziano. Mia edzino
aperis ĉe la fenestro, ŝovis la kurtenon flanken, kapjesis al
mi, ŝovis manon tra la kadro, mansvingis kaj vokis ne
laŭte malsupren: 'Mi ne povas veni, la pordo estas
fermita.' Ŝi jam surhavis la noktoveston kaj ŝajne intencis
enlitiĝi. Mi ĝojis, ke ŝi tiel rapide reagis al mia ŝerceto kaj
mi pensis, ke mi diros al ŝi kelkajn amplenajn petolajn
vortojn se mi ree estos supre.
Fine mi iris en la domon.
En la plej gaja humoro mi malfermis la pordon. Mi
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senhaste refermis ĝin.
Dume mi do iris al la ŝtuparo, mi rigardis en la halon. Mi
devis pensi subite pri tiu vespero, kiam mi trovis la
monaĥinon pendantan je la kolono. La luno radiis kiel
tiam, nur eble ne tute tiom blindige hela, ĉar la ĉielo parte
estis kovrita de nuboj. Kaj efektive, kion mi preskaŭ jam
esperis, tio okazis, la monaĥino pendis je la ringo, kiu
estis masonita en la kolonon. Same tiel, kiel tiam. La
verdaj ŝuoj iom treniĝis sur la planko. La flavecaj
brodaĵoj de la noktovesto troviĝis en akra kontrasto al la
blanka haŭto de la korpo, la okuloj estis fermitaj, la
manoj kramfe kuntenataj kaj la ruĝa hararo lumis kiel
frida fajro.
Mi rapide preteriris la kolonon, sur la ŝtuparo supren en
nian ĉambron. La lampo lumis. Ĉe mia eniro moviĝis
sekve de la aermovo la fenestra kurteno, ĉar la fenestra
aperturo ne estis fermita, sed nur apogita al la
fenestrokadro. Mi turnis min al la lito. Ĝi estas malplena.
Laŭ ĉiu ŝajno mia edzino jam kuŝis en ĝi kaj ankoraŭfoje
ellitiĝis. Mi prilumis la koridoron kaj vokis ŝian nomon.
Nenio videblis, nenio aŭskulteblis. Mi kuris kun la hela
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lampo malsupren de la ŝtuparo, prilumis la koridoron kaj
vidis ankoraŭ pendi la monaĥinon je la kolono. Mi volis
preteriri ŝin por kuri al la malantaŭa pordeto, ĝi estis
fermita. Tiam mi rapide kiel sago rekuris, preteriris la
kolonon kaj tuŝis ĉe tio firman homan korpon – tiun de
mia edzino! – Dum horoj mi faris revivigajn provojn je ŝi.
Vane.
Ŝi certe multe ploris mallonge antaŭe, ĉar sur ŝiaj vangoj
montriĝis malsekaj plorosulkoj, unu apud la alia.
Pri kio ŝi ploris?
La plej sensencaj supozoj leviĝis, la prokuroro ekokupiĝis
pri la afero. Aperis la onidiro, ke pli frua hontige rifuzita
amanto faris krimon al ŝi kaj sufokis ŝin. Aliaj rakontis,
ke ŝi memmortigis sin pro hejmsopiro, ĉar ŝi ne volis
forlasi denove sian naskiĝurbon.
Enigme estis, ke ŝiaj kuntiriĝintaj manoj apenaŭ lasis
malfermi sin. Sed kiam tamen sukcesis al mi, mi trovis en
unu el la manoj porcelanbildeton kun mia portreto. Sekve
de kaprico de la desegnaĵisto aŭ de mallerteco ĉe la

281

bakado, mia mentono sur la bildo havis strangan
eĝohavan formon, kiu ŝajne estis konata al mi. Mi
pripensadis, kie mi jam iam vidis tiun angulforman
mentonon. Kaj jen mi rememoris: Estis la mentono de la
viro, kies malnova bildo pendis en la loĝoĉambro de la
domo de ŝiaj gepatroj, apud tiu de ŝia praulino. De tiam
mi timas.
Tio estas ankaŭ la kaŭzo, kial mi jam post kvar monatoj
edzigis mian nunan edzinon. Pli longan solecon mi ne
estus elteninta. Vi nun ankaŭ komprenos, kial mi neniam
partoprenis en viaj vesperaj renkontiĝoj. Mi ne volas lasi
sola mian edzinon, eĉ ne minuton pli longe ol tio postulas
mia profesio.
Klarigojn vi volonte volus havi, kvankam klarigoj tute ne
eblas, ĉu? Kiel ajn oni metu la faktojn al si, estos ĉiam nur
supozoj, al kiuj oni ne atribuu eĉ la plej etan valoron, sen
oni ne volas perdi la grundon. Kaj nun, sinjoroj miaj,
estas kvarono antaŭ noktomezo. Mi devos iri al la trajno.
Mia edzino venos kun la lasta trajno, kaj mi volas saluti
ŝin tie kaj akompani ŝin hejmen. Mi dankas al vi, ke mi
rajtis pasigi la vesperajn horojn ĝis nun en via societo,
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hejme mi ne povis restadi. Bonan vesperon! –“

Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Die Klosterfrau“ el „B.Traven: La frua
verko“
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La ora buŝo
„Lia Moŝto, la reĝo, ne uzis sian rajton pri amnestio.
Antaŭlegita kaj subskribita – tien la nomon –
Se vi havas ankoraŭ iun deziron pro la regulado de viaj
privataj rilatoj aŭ deziron pri la manĝo.“
„Ne!“
„Pripensu. Post paso de horo mi ankoraŭfoje
demandigos. Ankaŭ gardisto troviĝas proksime. Li havas
la komision sciigi certajn dezirojn viajn al mi. Ĉu vi
deziras pastran konsiladon?“
„Mi petas pri tio.“
„Adiaŭ! Kaj tenu la kapon supre! Eltenu ĝin kun
memregado. Tio ja devas esti. Iom regu vin. Vi ja estis
soldato. Nu do! Tiuj kelkaj horoj rapide pasos.“
„Jes ja, sinjoro ĉefprokuroro!“
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„Nu, bubeto! Morgaŭ matene je la kvina ili hakos vian
melonkapon malsupren. Je via sano! Tio estas naŭza, ĉu?
Nu, egale. Nu, kiel vi nun pensas pri tio, he?!“
Silento.
„Kaj nun vi povas deziri ion al vi, vi scias, ĉu? Bovida
steko kun larĝa asparago. Kaj se vi volas, duonon de
ĉampanbotelo vi ankaŭ povus permesi al vi. Cigarojn por
dudek kvin groŝoj, eĉ ses cigarojn, he?“
Silento.
„Nu, tio estas iom malagrabla, ĉu? Jes, jes, se oni pensas
pri tio, morgaŭ je la kvina kaj tridek la kapo estos for,
tiam vi do jam kuŝos kun la piedoj ĉekape, kiel
serpentohomo.“
Silento.
„Nu, parolu do, almenaŭ unu sonon. Kiel mi subtenu vin,
se vi ne malfermas la bekon? Aĥ, tiel do, dentklakado. Ja,
bubeto, ĉu vi ankaŭ klakis la dentojn, kiam vi tiun...“
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--„Filo mia, vi vokigis min.“
„Jes ja, sinjoro pastro.“
„Tio estas en ordo de vi. Tial ankoraŭ ne estas perdita
ĉio.“
„Sed, sinjoro pastro, la vivo estas ja nun fuŝita.“
„Sed la animon ni savos. Tio estas la plej grava afero.
Pripensu, filo mia, la iomo da vivo estas ja malgrava, ĉu
ne?“
„Ja, ĉu ne? Sinjoro pastro? La iomo da vivo estas ja
malgrava, ĉu ne? Kaj se mi nun rompus vian nukon, via
animo ja estus savita, la iometo da vivo estas ja malgrava,
ĉu ne – ?“
„Gardistoo! Garrrdistoooo!“
„Kiel dirite, sinjoro pastro, la iometo da vivo estas ja
malgrava, ĉu ne? Se nur la animo estos savita. Sed tial vi

286

ja ne devus krii tiel murdospektakle. La iometo da da
vivo, la iometo ja – “
„Ni volas paroli komunan preĝon, por ke vi fariĝu
trankvila: „Patro nia, kiu vi estas en la ĉielo...“
--„Sinjoro ĉefprokuroro demandigas, ĉu vi decidis vin pro
la bovida steko kun larĝa asparago? He, mi donas al vi la
bonan konsilon, ke vi lasu doni al vi larĝan asparagon,
tiun ili faros por vi tute delikata kun tute bruna butero.
Ĉu mi mendu ĝin por vi?“
„Lasu min en paco!“
„Nu, se vi ne volas. Tiel malmultekoste vi ne plu ricevos
bovidan stekon kaj larĝan asparagon.“
--„He vi, mi ankoraŭfoje demandu vin, kion vi volas manĝi
vespere. Aliokaze vi ricevos nur farunkaĉon, se vi ne
mendos ion.“
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„Lasu min finfine en paco, mi petas!“
„Nu, se vi ne volas mendi la bovidan stekon, vi ja tamen
povus mendi ĝin, estas ja egale, ĉu manĝas mi tion ĉu vi.
Tia azeno mi ja ne estas, ke mi ne komprenas, ke via
apetito ne estas plu granda. Mi fartus tute same. Sed vi ja
ne donacu al tiuj uloj la bovidan stekon kaj la larĝan
asparagon kaj la duonon de la botelo kun ĉampano. Tiuj
ja nenion donacas al vi, eĉ ne la nudan vivon. Nu?“
Silento.
--He, vi, estas la naŭa vespere. La direktoro sendas min. Se
vi ne povas dormi, vi sciigu tion, tiukaze mi alportu
lampon kaj libron aŭ gazetojn. La direktoro donos al vi
ankoraŭ kelkajn el siaj cigaroj, li diris tion, efektive. De
siaj propraj.“
Silento.
“Ĉu ne? Ĉu vi scias, kio vi estas? Vi estas granda
ŝtipkapulo. Vi ja povus doni al mi la cigarojn, se vi ne
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volas fumi ilin mem. Vi ja tute ne scias, kiom ili dorlotas
vin ĉi tie. Al mi la ĉefĉjo ankoraŭ ne ofertis cigarojn de si
kaj mi servas ĉi tie jam dek jarojn.“
„Ne, ĉu?“
„Ne, efektive ne. Nu, ĉu mi mendu cigarojn por vi ĉe la
ĉefĉjo?“
Silento.
„Vi estas ja freneza. Nu?“
Silento.
„Nu, do ne. Bonnokton.“
--„He, ekstaru! Jam estas la tempo! Rapide! – Ha, tiel do,
vi jam ellitiĝis! Jen pura ĉemizo. Kaj jen la kombilo por
vi. Por ke vi aspektu laŭorde ĉirkaŭ la kapo.“
---
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„Bonan matenon, filo mia! Nia Sinjoro kaj Savanto
hodiaŭ subtenos vin pro sia senfina boneco.“
„Bonan matenon, sinoro pastro – “
„Ne lasu ĝeni vin dum la vestado, filo mia. Vi havas
ankoraŭ nur dek minutojn. Ja parolu, se vi ankoraŭ havas
ion, kio ŝarĝas vian koron. Mi ja aŭskultas.“
„Sinjoro pastro, tio ja efektive legeblas en la Biblio: „Se iu
verŝos sangon de homo...“
„Jes, certe, filo mia!“
„Kie ĝi legeblas, sinjoro pastro?“
„En La Malnova Testamento, en Mozeo – “
„Ankaŭ tio legeblas ja en La Sankta Biblio: ne ĝis sep fojoj
vi pardonu al via frato, sed ĝis sepdekoble sep fojoj – Kaj
ne juĝu, kaj vi ne estos juĝitaj...“
„Ja, tio legeblas – “
„Kie, sinjoro pastro?“
290

„En – nu – hm! Hm! Preĝu, filo mia, vi havas ankoraŭ
nur kvin minutojn.“
--„Bonmatenon.“
„Bonan matenon, sinjoro prokuroro!“
„Ĉu vi estas preta?“
„Necesas nur plu kombi la hararon, sinjoro prokuroro.“
„Mi ĵus aŭdis, ke vi ne deziris ion.“
„Ne, sinjoro – sed, se mi nun ankoraŭ rapide tason da
forta kafo kaj – “
„Kaj – ?“
„ – kaj kelkajn cigaredojn – “
„Tio estas fakte kontraŭ – – – Ĉu tio trankviligas viajn
nervojn, la kafo kaj la cigaredoj?“
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„Mi ne dormis dum la tuta nokto, sinjoro prokuroro, kaj
mi apenaŭ plu povas stari pro laco.“
„Do, gardisto, kuru rapide en la kuirejon. Pro forta kafo.
Rapide. Certe jam pretas iu. Kaj cigaredojn, ĉu? Ja-de
kie? Haltu. Jen prenu, de mi. Jen la flameto! – Danke al
dio, jen ja jam estas la kafo. Ne bruligu vian buŝon. Ŝajne
ĝi estas tre varmega.“ – – – – –
„Venu kun mi! Jen ankoraŭ plia cigaredo. Jen, bonvolu.
Jen, bonvulu, la flameto. La unuaj kvin enspiroj estas la
plej ĝuindaj. Nu, kaj nun, tenu vin rekte. Tio ja ne estas
tre danĝera. Post tri minutoj – mi volis diri, la tri
minutojn – mi kompreneble celas diri, se la tri minutoj
estos pasintaj, tiam – – – ne, ne, lasu nur, retenu la
cigaredon trankvile en la buŝo, mi transprenos la
respondecon por tio – –“
--La atestantoj: iama urba konsilisto, selomajstro, tubista
majstro, librobindisto, privatulo, du komercistoj,
viandista majstro, du restaŭristoj kaj fabrikposedanto.

292

Kutime ankoraŭ tajlorista majstro ĉeestas. Sed en la lasta
momento li sciigis, ke li li ne partoprenos, ĉar li povus
garantii nenion. Pro despero oni kaptis verkiston
anstataŭ li, kiu estas profesia poeto.
La atestantoj frostetas en la frideta matena aero. Je la
nazo de la iama urba konsilisto pendadas travidebla
guteto. De tempo al tempo li forviŝas ĝin per mandorso.
Kelkfoje ĝi falas malsupren kaj stumbletas trans la
vestajn butonojn.
„Ĉu vi konas la baladon pri la prizono de Reading?“
demandis la verkisto la tubistan majstron.
„Ĉu vi scias? Estas ja neagrabla sento, se oni pripensas,
ke tie supre – mia edzino opiniis laste, ke mi trinku
antaŭe ankoraŭ kelkajn brandojn“, respondis la tubista
majstro.
„Kompleta ŝtipkapulo“, pensas la poeto kaj diras al la
iama urba konsilisto: „La mortpuno, oni povas diri kion
oni emas, estas ja ĉiam postrestaĵo de la barbareco. Ni, la
kulturhomoj, unufoje por ĉiam finu uzi tiajn
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punrimedojn, kiuj memoras la inkvizicion kaj estu sufiĉe
inteligentaj trovi aliajn rimedojn por protekti la
homaron.“
„Neee, tion mi ja absoloute ne akceptas, enmiksiĝas la
viandisto en la interparoladon, „tia ulo estas
senkapigenda.“
„Senkapigenda, ĉu? He, permesu, la homo ja ne estas
buĉenda virŝafo.“
„Jen – jen ili ja jam venas, nun la afero ekas“, diras la
komercisto kaj rigide rigardas siajn botopintojn.
„Rigardu nur, kiel la viro paŝas. Tiel fiera, mirinde pala
vizaĝo. Kaj kiel li tenas la cigaredon en la buŝo! Kaj io tia
estas nun post tri minutoj finita. Domaĝe, eterne
domaĝe!“ La poeto turnas siajn okulojn de la grupo, kiu
per hastaj paŝoj atingis sian celon.
La viandisto: „Kiel impertinente tiu ulo tenas la cigaredon
en sia buŝaĉo. Impertinente kiel stratbubo.“
La tubisto: „Se oni ne senkapigos la patronon, li morgaŭ
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mortbatos du aliajn.“
La bindisto: „De kie vi scias tion?“
La fabrikestro: „Ha, li aspektas kiel socialdemokrato.“
La ŝuisto: „Neee, sinjoro komerca konsilisto, tion mi ne
pensas, pli kiel antisemito.“
Unu el la gastejestroj: „Oni devus bati la cigaredon el la
grimaco de tiu ulo.“
La alia gastejestro: „Ĉu li fumas Queen, ĉu Aleksandria?“
La selisto: „Nu, simple demandu lin. Sed rapidu, tuj estos
tro malfrue.“
La poeto: „Fenomene! La povrulo. Sed fortajn nervojn li
havas!“
Unu el la komercistoj: „Kial li ne havu ilin?“
La tubisto: „Kiel ĝusta fripono li aspektas, la bubo.“
La fabrikestro: „Pli kiel stratrabisto.“
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La alia komercisto: „Mi ne volus renkonti lin sola vespere
post la naŭa sur strato.“
La poeto: „Rigardu, sinjoroj miaj, kiel la viro staras tie!
Tiu fiere remetita kapo, tiu malestimema grimacado
ĉirkaŭ la buŝanguloj, tiu frida sentimemo je la okuloj. Ĉu
li ne staras kiel reĝo enmeze de siaj vasaloj!“
La bindisto al la privatulo: „Ĉu vi vidas ion tian?“
La privatulo: „Eĉ ne spuron. La ulo ĉi tie apud ni estas
trafita de blindeco aŭ freneza aŭ pentristo.“
--Ne laŭte oni aŭdas el la grupo de supre la voĉon de la
prokuroro. Intertempe insiste endormige aŭdiĝas la
obtuza voĉo de la pastoro.
La lipoj de la kondamnito ludas nervoze per la cigaredo.
Ĝi estas ankoraŭ je duono nefumita. En grize blua
tremanta fumo ĝi plu senkonturiĝas.
Maltrankvile li migrigas siajn okulojn tien kaj tien. Li
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serĉas la hakilon. Li ne trovas ĝin. Tiam li rimarkas
faldotransŝoviĝon de la nigra tuko. Ĉu ĝi eble kuŝas sub
ĝi, sub tiu tukofaldo? Li ankaŭ ne vidas ĉerkon.
Subite li pensas, ke ĉio estas nur tial tiel por timigi lin.
Aliokaze devus ja stari tie ĉerko, kaj ankaŭ la trembrila
hakilo devus estis mankapteble proksima.
Indiferente li rigardas al la verdikta notfolio
antaŭmontrata al li de la prokuroro. Ne interesas lin, ĉu
la subskribo surestas, ĉu ĝi mankas.
Poste falas la cigaredo el lia buŝo. Ĝi posttiras nebulan
fadenon dum longa distanco post si.
--Fulmrapide unu el la helpservistoj kliniĝis kaj kaptis la
kapon tiel firme kaj rapide je la malseka hararo, ke ĝi eĉ
ne tuŝas la plankon.
Li tenas ĝin bruste alte kaj volas meti ĝin en la nigran
ĉerkon.
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En tiu momento saltas per unu fojo la poeto proksimen,
ŝiras la kapon al si kaj rigardas fikse sur la paliĝantan
konvulsian vizaĝon. Je la palpebroj de la kapo
trembriletas linio kiel radianta roso.
Subite krias la poeto: „Li havas oran buŝon! Efektive,
rigardu ĉi tien, li havas oran buŝon!“
La prokuroro, la pastro, la ekzekutisto kun la nigra frako,
kaj ĉiuj aliaj sekve de la impulsa ago de la poeto kvazaŭ
rigidiĝis. Sed poste ili kuras tien kaj demandas ĉiuj
samtempe: „Kie do? Montru!“
La poeto tenas la kapon per etenditaj brakoj vaste for de
si al la aliaj kaj vokas: „Homo! Nur homo! Homo kun ora
buŝo! Ni mortbatis strangan homon!“
„Donu la kapon foje al mi“, diris post tio la servisto al la
poeto kaj forprenas la kapon de li.
La helpservisto prenas la kapon je la hararo kaj rigardas
ĝin dum momento kaj opinias dum la ridado:
„Sensencaĵo, ora buŝo. Tio estas ja nur pro la cigaredo, ili
havas ja oran buŝaĵon. Tion scias ja ĉiu. Kia idiotaĵo! Ora
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buŝo! Kion do ankoraŭ! Ke mi nur ne krevu pro ridado!“
Brutale gestante, li ĵetas la kapon al la cetera korpo. En la
nigran lignoĉerkon.
La poeto staras tute forlasita tie. Per senfine doloriga
gesto esprimiĝas je li la sentado kvazaŭ li sentus grandan
solecon ĉirkaŭ si. Senhelpe li rigardas de unu al la alia,
per la timemaj okuloj de infano, kies unua sunosonĝo
disfluas.
La ĉeestantoj, ankaŭ la ĉefprokuroro kaj la pastro, elspiris
kvazaŭ liberigitaj, ridetas devigite kaj diras laŭte al si
reciproke: „Bonan matenon!“ La prokuro diras ankoraŭ
kelkajn fojojn: „Mi dankas al vi, sinjoroj miaj, mi
dankas!“
Dum ili foriras, kelkaj el ili faldas la vestokolumon
supren, ĉar estas senteble fridete. Sed ĉiuj ŝercas pri la
freneza poeto, kiu preskaŭ estus metinta akran
miskonkordon en la sanktecon de la laŭleĝa agado. Sed
sen tio, ke ili volus havi tion, miksiĝas en la ŝercadon
sento de dankemo pri tio, ke li tiel facile levis ilin super
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deprimigan situacion. Pluirante, ili jam forgesas kelkajn
detalojn.
La poeto diris nenion, ne adiaŭas sin. Li ankaŭ ne
returniĝas. Kun klinita kapo li iras kviete kaj reveme sian
vojon.
Kaj revas pri konvulsia ore pala buŝo kaj fajna briletanta
linio, kiu elradias inter firme fermitaj palpebroj, tiel, kiel
briletanta matena roso.---

Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla.
Unua publiko: „Taggazeto de Berlin“, naŭa de junio en 1913
(komparu al: „ANTAŬEN“, 20-a de aprilo en 1914)
Erstdruck: Berliner Tageblatt“, 9. Juni 1913 (vgl.:
„VORWÄRTS“, 20. April 1914)
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La rakonto pri la neentombigita mortinto
Estis terure malgaje.
Kaj tamen la fakto ne kontesteblas, ke la kamparano
Jozefo Malantaŭagro el Kokinbosko levis de la tero
frostmortan viron kaj pakis ĝin sur sian ĉaron kaj
kunprenis lin en la vilaĝon. Kiam oni pli precize rigardis
lin, montriĝis, ke la viro estis jam delonge morta. Krome
li estis metiisto-junulo kaj sufiĉe povre aspektanta
vagabondo. Oni deŝarĝis lin antaŭ la pumpila dometo kaj
tie kuŝigis lin sen grandaj ceremonioj kaj tiel, kiel decis
en lia kazo, sur la firmtretitan nudan argilan teron.
Ankoraŭ je la sama vespero la pastro de la loko kaj la
komunumestro inspektis la mizeran restaĵeton senviveco
de la viro. Kaj kiam oni kontrolis la identigilon, strange
montriĝis, ke oni kaptis protestanton, kiu krome estis eĉ
naskita ie en malgranda de Dio forlasita provincloko de
Saksujo, sed tie li perdis sekve de malĉeesto dum jardekoj
ĉiujn civitanajn rajtojn.
La komunumestro sendube estis pia kristano. Ja kial ne?
Tial li konscie neniam permesus al si eĉ la plej etan
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neleĝan agadon. Kaj la pastro de la loko estis multe tro
kara maljuna sinjoro por puni protestanton ankoraŭ post
ties morto, ĉar li ne ĝustatempe ekkomprenis, ke li fakte
troviĝas sur la malĝusta vojo al la sole vera savo, kiun
serĉi kun seriozo kaj granda fervoro estus estinta la plej
grava tasko de lia vivo.
Sed de la tuta vilaĝo ne kuŝis eĉ nur unu luterano en la
tombejo. Kaj nun eĉ meti inter ĉiujn tiujn bonajn
katolikajn virĉjojn kaj inĉojn protestanton, tio certe
provokus malican malpacon en la komunumo kaj tio
aspektus ankaŭ tiel, kvazaŭ ne estus diferenco inter
religio kaj religio. Krome estus grava neobeado pri la
tombeja regularo. Kaj ĉar la tombejo apartenas al la
katolika paroĥo, tiu kompreneble povas fari, kio plaĉas al
ĝi, kaj kiun ĝi tie ne volas havi, tiun ĝi ne devas akcepti.
La sinjoro pastro pripensis la aferon.
Ankaŭ la komunumestro pripensis tion, sed pro aliaj
kaŭzoj.
„Jozefo Malantaŭagro“, li diris al la kamparano, kiu
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sendecide staris apud li, „kial vi ne lasis kuŝi lin tie, kie li
estis?“
Sed li rapide ŝanĝis sian opinion, kiam li rememoris pri la
pastro, kaj diris: „Kompreneble mi opinias tion ne tiel
serioze; ĉar oni ja tamen ne povus lasi putri kristanan
homon ĉe la vojorando, tio estus ja peko kaj hontigo
krome.“
„Jes, jes“, diris Malantaŭagro. Kaj la komunumestro
havis alian ideon: „Sed eble la homo tute ne apartenas al
ni, eble ĝi apartenas al Ŝmikel-vilaĝo. Kie vi do trovis
lin?“
„Nu, li fakte kuŝis rande de la kampa vojo, apogate de
arbo.“
„Kie do? Mi celas diri, je kiu loko?“
„Nu, ĉirkaŭ dek paŝojn distance de la salikaj arbustoj, kiuj
staras ĉe la Kojten-rivereto.
„Tio kompreneble estas stulta afero“, respondis la
komunumestro. „Se vi estus kolektinta lin dekkvin paŝojn
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pli supre, li apartenus al tiuj el Ŝmikel-vilaĝo. Jes, tio
estas stulta afero. La ŝtipkapulo vere povintus sterni sin
iom pli alte. Al ni tio denove kostos atentindan sumeton,
kaj tio, kvankam ni jam sen tio ne havas ion en la
komunuma kaso kaj kvankam ni sendu eĉ du virojn koste
de la komunumo al la konferenco pri epidemioj. Tiukaze
niaj elspezoj por tio estos treege limigitaj. Malantaŭagro,
tion mi jam nun povas diri al vi. Kaj krome la
malagrablaĵoj pro la registaro, tiom da skribado. Kaj
lastfine ili eble eĉ trumpetos ĝin en la tutan mondon, ke
ni lasis frostmorti kaj malsatmorti la homon. En ĉiuj
gazetoj estos skribitaj, ke io tia okazas en vilaĝo nia, kie la
riĉaj kamparanoj kunsidas tiel dense kiel la formikoj sur
la surŝutitaj pasteroj de kuko. Jes, vi kulpos tion,
Malantaŭagro, sole vi, se la hienoj de la gazetoj skribaĉos,
ke Kokinbosko devus havi la nomon 'Avar-bosko', ĉar oni
tie lasas malsatmorti la povrajn kunhomojn sur la
kampovojo. Kvankam ili sidas en sia grasiga korto, kaj tie
ekstere en la vintra frido mortas tia kompatinda povrulo
pro malsato.“
„Ha, kial kulpu ĝuste mi tion?“ ekkriis Malantaŭagro

304

kolerigite. „Kial koncernu via mortinto min? Ni ja decidis
en nia komunuma kunsido, ke ĉiu travojaĝanto ricevu
okdek pfenigojn, ĉu ne? Ĉu vi donis al li la okdek
pfenigojn? - Ne. Nu, do! Jen lasu min en paco.“
„Li ja tute ne estis ĉi tie. Ĉu mi eble eĉ elportu la monon
sur la straton kaj rekonte al li? Tiukaze serĉu do alian
komunumestron al vi, tiukaze mi demisios. Nu, vi ja
vidos, en kiun embarason vi puŝis nin.“
„Sed kial mi kaj ĉiam nur mi?“ kriegis Malantaŭagro
plena de kolero.
„Kiu al vi ordonis porti lin ĉi tien?“
„Vi estas ja kristano bona“ respondis Malantaŭagro
malice.
„Ĉu kristano ĉu ne kristano, sed se vi estus trovinta lin pli
supre, 'trovinta' mi diras, jen tiuj el Ŝmikel-vilaĝo havus
lin je la nuko, kaj tie li havus pli bonan lokon, ĉar ili tie
ĉiuj estas protestantoj.
„Sed li kuŝis ja sur nia tereno.“
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„Ve, Malantaŭagro, pardonu al mi, sed vi estas azeno. Sur
nia tereno oni simple ne trovu mortan vagabondon, tiel
prudenta vi povus esti, ĉu ne? Sufiĉe olda por tio vi ja
estas.“
„Sed tiel danĝera tio ja tamen ne estas. Ankoraŭ nun oni
povus trovi lin sur la tereno de Ŝmikel-vilaĝo, se vere
devos esti tiel.“
Pri tio la pastro diris, ke tio ne estas bona ekzemplo, kion
ili prezentas ĉi tie per la kverelo, ke li estas laca aŭskulti
ankoraŭ plu tian kvereladon, kiu tute ne atestas pri
kristana spirito, kaj ke li volas iri al la botisto Franĉjo, kiu
jam delonge estas malsana, kaj kiun li volas konsoli per
diversaj vortoj.
Kiam la pastro forestis, la komunumestro kun
Malantaŭagro levis la mortinton denove sur la ĉaron, ili
kovris lin per pajlo, kaj kiam fariĝis malhele, ili ekveturis
kun li kaj pli avantaĝe demetis lin.
Horon poste kelkaj loĝantoj de Ŝmikel-vilaĝo, reveninte
kun siaj ĉaroj de foiro, krucis la Kokinboskan
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kamparvojon, kaj hundo, kiu kuris apude, pribojis la
mortan metiisto-junulon. Ĉar li nun kuŝis sur ilia tereno,
pri kio ili detale konvinkiĝis, ili kunprenis lin kaj veturis
kun li al sia komunumestro. Tiu jam kuŝis en la lito. Ili
per pugnoj porde eltamburis lin, kaj kiam li estis
lumiginta la vizaĝon de la mortinto kaj konvinkiĝis, ke li
estas povra kiel muso en preĝejo, li ordonis la homojn en
sian loĝoĉambron. Ekstere estis terure fride. Sekve de tiu
fakto ili ĉiuj ege ĝojis pri tio, kiam la komunumestro diris
al ili, ke lia edzino pretigos varmegan grogon por ĉiuj.
Tiam ili sidis ĉirkaŭ la tablo kaj trinkis la grogon. Kiam ili
jam sufiĉe parolis pri la vetero kaj la grandaj
malavantaĝoj de la nutraĵdonado en stalo, la gastiganto
parolis paroladon, el kiu klariĝis, ke Ŝmikel-vilaĝo estas
eta, je homosango povra protestanta insulo en katolika
maro, kio trafis la veron, kaj ke aldone en la komunuma
kaso estas preskaŭ nenio, kaj ke tio fine ne ĵetus tre
bonan lumon sur la protestantan vilaĝon, se protestanta
homo mizere frostmortis kaj malsatmortis en ilia tereno,
eĉ se estas nur vagabondo, tre proksime de la vilaĝo, kaj,
ke li tute ne volas paroli pri la problemoj kaj la
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skribadado kun la instancoj. Sed, ke en la katolika
Kokinvilaĝo sidas la dikaj grasaj kamparanoj kaj havas
tiom da mono en sia komunuma kaso, ke ili nun volas eĉ
pavumi la vilaĝstratojn kaj povas sendi du delegitojn al la
konferenco pri epidemioj. Kaj li aldonis, ke la
komunumo, kie oni trovis la mortinton, devas pagi la
ĉerkon kaj ĉiujn aliajn kostojn, kaj ke la loĝantoj de
Kokinbosko lin povus ja alporti enĉerkita, ke loketon sur
ĉi-tiea komunuma tombejo oni tiukaze volonte
disponigus al li por rabatita kotizo. Ke tio ĉio nun tiel kaj
ankaŭ alie estus en la plej bela ordo, se la viro do estus
trovita sur la tereno de Kokinbosko. Sed ke tial, ĉar li ne
estas trovita sur la tereno de Kokinbosko... kaj tiel plu.
Kaj fine daŭris ne longan tempon ĝis la viro denove
survojis kaj poste tre baldaŭ kuŝis proksimume je la loko
tie, kie lia vivsprito forlasis lin.
Tie li de tiam kuŝis ĝis la sekva mateno.
Je tiu tempo trovis lin Petro Veprohak, kamparano el
Kokinbosko, kiu veturis kun junaj bestoj hejmen. Li
surĉarigis la mortinton kaj deŝarĝis lin ĉe la
komunumestro, kaj li faris ĉe tio tiom grandan
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spektaklon pri la terura trovaĵo, ke ĉiu infano de
Kokinbosko aŭdis pri tio kaj la komunumestro ne plu
havis la eblon trakti sekrete la aferon. Aŭdinte ankoraŭ,
kie oni trovis lin, li rimarkis, ke tiuj el Ŝmikel-vilaĝo estas
almenaŭ tiom prudentaj kiel li mem.
Li nun ordonis deŝarĝi la mortinton je dua fojo kaj meti
lin antaŭ la pumpilan dometon.
La kompatindulo kuŝis nun tie tutan tagon kaj la sekvan
nokton, sen tio, ke iu cerbumis pri li. Sed kiam li volis
foriĝi nek per nepensado pri li nek per reviviĝo nek per
memforkurado, la komunumestro sendis iun transen al
Ŝmikel-vilaĝo kaj sciigis, ke oni trovis ĉiloke en la
komunumo protestanton, kaj ke oni transprenu lin
kontraŭ la akcepto de la transportkostoj kaj la kostoj por
la entombigo. Kaj kiam la mortinto ĝuste estis
enĉerkigata en malvasta kaj nerabotita kesto, alvenis la
komunumestro de Ŝmikel-vilaĝo kun veturilo por akcepti
la protestanton. La komunumestro de Kokinbosko volis
nun transmanigi la identigilon de la mortinto. Sed kiam li
serĉis ĝin vane, venise4n al kapon de la estro de Ŝmikelvilaĝo, ke li prenis ĝin el poŝo de la mortinto kaj sekve de
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la abunda grogotrinkado tiam forgesis remeti ĝin. Nun la
identigilo kuŝis ĉe li hejme sub multaj aliaj paperoj. Kiam
nun la komunumestro el Kokinbosko ne trovis la
legitimilon, diris la estro el Ŝmikel-vilaĝo: „Nu, vi ja
opiniis, ke li estas protestanto. Kiel vi do scias tion, se vi
ne havas identigilon por li?“
La vilaĝestro el Kokinbosko nun ne bone povis koncedi,
ke li jam vidis la identigilon antaŭhieraŭ. Ĉe tio ja
montriĝus en la hela taglumo, ke li volis ege nekristane
liberiĝi de la mortinto. Kaj al la estro el Ŝmikel-vilaĝo
venis en tiu momento la ĝusta penso en la kapon, kial
povas esti, ke la komunumestro el Kokinbosko scias, ke la
mortinto estas protestanto, kaj kial krome povas esti, ke
oni trovis la mortinton sur la tereno de Ŝmikel-vilaĝo
anstataŭ, kiel estus multe pli logike pro la vojo, sur tiu de
Kokinbosko. Sed pro bonaj kaŭzoj li gardis sin mencii ion
pri tio, kaj ŝajnigis sin tute senafliktita. Post longa diskuto
li fine diris: „Do, karulo, tiom longe, kiom vi ne pruvas al
mi, ke li estas protestanto, li ne venos sur nian tombejon.
Ĉe vi li estas trovita, kaj ĉe vi li devos trovi lokon en la
tero. Ni volas havi nenion komunan kun tio. Se vi laŭrajte
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identigos lin kiel protestanton, vi rajtos sendi lin al ni,
alikaze ne. Lastfine li eble estas eĉ judo aŭ turko, kaj ion
tian ni ja tamen ne volus havi en nia dioplaĉa tombejo.
Fartu bone!“
Post kiam la komunumestro de Kokinbosko sufiĉe longe
kaj sole pensis pri tio, kio do estu farenda rilate la aferon,
li iris al la pastro kaj petis lin, ke li permesu, ke la
mortinto restu en la tombejo. Sed tiu diris: „Kial mi faru
tion? Mi konvinkiĝis per miaj propraj okuloj, ke la viro
estas protestanto. Kiel mi respondecigu tion konscie
entombigi lin en bone katolika tombejo? Eĉ je la
cirkonstanco, ke protestanta tombejo estas atingebla laŭ
distanco. Ja, se mi neniam estus vidinta, ke li estas
protestanto, tiukaze eble jes, tiukaze mi povus senkulpigi
min mem kaj antaŭ mia Dio, ke mi simple ne sciis tion pli
bone, kaj oni ne lasu putri homon, kiu ajn estas, en
ŝosefosaĵo kiel bonvenigatan manĝon por junaj
kampokorvoj. Tio simple ne eblas. Estas almenaŭ eble, ke
oni eltrovos tion, kaj ke oni tordos el tio ŝnuregon por mi.
Tio kaŭzigus monstran spektaklon. Ne, ne, por tia peko
mi ne fordonas min kaj mian oficon.“
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„Sed, sinjoro pastro, mi petas vin, kion mi do faru? Mi
nepre devas enterigi la viron.“
„Nu, tiukaze mi bedaŭrinde ne povas helpi al vi. Pri tio vi
estu pensinta pli frue. Ĉu vi ne povas havigi la identigilon
al vi?“
„Se mi nur scius, kie ĝi estas. Se mi nun enketos pro ĝi, la
tuta afero fariĝos konata, kaj tiam mi estos finita. Tio
sekvigus laŭordan proceson. Do, pri tio oni eĉ ne pensu.“
Poste la komunumestro sidiĝis kaj skribis leteron al la
distriktestro, kio okazu pri la morta metiisto, kiu estas
sen legitimaĵo. Ĉe ĉiu vorto li havis terurajn
konsciencriproĉojn, ke ĉio, kion li skribis estas oficiala,
kaj ke enviciĝas mensogo apud mensogo.
La mortinto intertempe trankvile kaj gaje kuŝis en sia
lignokesteto en la pumpila dometo kaj havis eĉ ne iomete
da kompato kun tiuj, kiuj faris al si tiom da zorgoj kaj
ĉagrenoj pro li.
Post tri semajnoj venis de la distrikta oficejo la reskripto,
ke oni fotografu la mortinton, por ke eble poste ankoraŭ
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estu identigebla la persono. Sed antaŭ ĉio oni enterigu la
viron, se tio ne jam okazis, kaj ja sur la komunuma
tombejo.
Sed la entombigo ne okazis. La pastro decide rifuzis lasi
resti la mortinton en la tombejo. Kaj la komunumestro
venis en grandan dilemon. Li ne havis rimedon por devigi
la pastron.
Tuj kiam li intencis argumenti laŭ la oficiala postulo de la
distrikta oficejo, la pastro klarigis, ke li prefere sciigus la
verajn faktojn al la distrikta oficejo ol koncedi entombigi
la protestanton sur katolika tombejo.
Kiu elirvojo por la komunumestro restis? Fine li havis la
ideon, lasi stari la mortinton en la pumpila dometo. Eble
li esperis sekrete, ke la dometo iutage forbrulu aŭ ke fine
la diablo kunprenu la kadavorn. Sed la instancoj ne lasis
deskui sin. Oni postulis pliajn detalajn informojn pri la
vestoj de la mortinto, pri la trovloko, pri la eventualaj
enhavoj de la poŝoj kaj pri aliaj aferoj. Tiam oni
demandis, ĉu la mortinto estas entombigita, je kiu tago,
kaj kiu estas la ekzakta nombro de la tombo. La
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komunumestro sinkis en pli kaj pli hontigan embarason.
Plej volonte li estus demisiinta. Sed ankaŭ tio ne tiel
simple eblus. Ĉar la posteulo ne estus transpreninta la
respondecon. Tial li faris tion, kion oni ĉiam faras en tiaj
kaj similaj cirkonstancoj, li tute ne respondis la
demandojn, kiuj koncernis la entombigon. Ĉar ĉiam pasis
kvarona jaro, antaŭ ol alvenis la sekvanta urĝa
demandaro de lia distriktestro kaj intertempe ankaŭ nova
distriktestro transprenis la oficon, la komunumestro
esperis, ke li tiom longe povus eviti respondon al la
distriktoficejo ĝis la morto lin fine liberigus de la
mortinto, kiu tage kaj nokte hantis en ĉiuj anguloj kaj
ĉeloj de lia cerbo kaj prenis de li ĉiun vivoĝojon.
Kiu konas la eklezian kaj ekstereklezian burokratismon,
tiu diros, ke neniu kaŭzo ekzistas dubi pri tio, ke la afero
tiel tre bone kaj je ĉies kontenteco estas plenumebla. Oni
konas ekzemplojn el la historio, kiam jam multe pli
komplikaj aferoj tiamaniere trovis solvon.
Sed en tiu kazo okazis alie; ĉar ĉe la eksplodo de la milito
oni enloĝigis en Kokinbosko kompanion de la anstataŭa
bataliono el la plej proksima garnizono. Ĉar tiam la
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loĝlokoj en la civitanaj gastdomoj ne sufiĉis, oni ekuzis la
pumpilan dometon kiel kompaniĉambron kaj gardejon.
Ĉe la malplenigado oni trovis inter jarmilojn antikva
fatraso ankaŭ delonge polvokovrita kesto, pri kies celo kaj
enhavo neniu el la vilaĝanoj povis sciigi ion.
Oni alvokis la komunumestron.
„Kio tie enestas?“ demandis la kapitano.
La estro turnis sin unue dum certa tempo ĉirkaŭ sin mem
kaj tiam diris fine: „Metiisto-junulo“.
„Kio enestas?“ demandis la kapitano kun pronconcita
tono.
„Mortinto, morta metiisto-junulo.“
„Ja kion faras tiu tie?“
La tuta turmento kaj anima timo, kiujn travivis la
suferinta komunumestro en ĉiuj tiuj multaj jaroj pro la
mortinto, kaptis lin nun per tia forto, ke per unu fojo ĉio
estis egala al li kaj li per pendumoto-humoro respondis:
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„Kion li faras tie? Nu, li atendas la Lastan Tagon, sinjoro
kapitano.“
„Kaj kial li ne atendas kiel ĉiu honesta homo en laŭorda
tombejo?“
„Ĉar li estas protestanto kaj nia pastro ne volas akcepti lin
sur nia tombejo, kaj alian tombejon ni ne havas.“
„Suboficiro Vitrovir“, diris post tio la kapitano,
„malfermu la keston!“
Kion cent tridek sep funtoj da aktujoj en senfine longa
tempo dum jaroj ne kapablis, do enterigi laŭorde mortan
homon, tion plenumis intertempe la vermoj, la musoj, la
naturo kaj la kara tempo. Kaj ili faris tion senafliktite pri
la homaj malvastanimaj kvereloj kaj kun tia granda
zorgemo kaj kun tioma devfervoro, ke oni trovis en la
kesto nur monteton da rompiĝemaj kote grizaj ostoj,
zonobukon kaj tri perditajn pantalonbutonojn el plumbo.
Vidalvide al tiuj tre malmultaj restaĵoj la komunumestro
povis ne kompreni, kiel eblis, ke li pro tio povis sonĝi iam
pri gravaj prizonpunoj, kiuj atendos lin surtere, kaj pri
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kruelaj inferaj punoj, kiuj atendos lin en la alia mondo.
Kaj tiam la kapitano donis la ordonon: „Suboficiro
Vitrovir, post tridek minutoj vi raportu al mi, ke la viro
estas entombigita en la ĉi-tiea tombejo.“
Sed tuj kiam la subofociro forestis, venis la pastro kaj
diris: „Sinjoro kapitano, pardonu, sed nenial mi povas
toleri, ke protestanto estos entombigita en nia tombejo.“
Al tio la kapitano respondis: „Kara sinjoro pastro mia, mi
tute ne volas limigi viajn rajtojn aŭ iel ĝeni la religian
pacon, kiel vi ŝajne supozas. Mi povus apogi min sur tio,
ke mi estas ekde hieraŭ la plej alta komandopotenco en
tiu ĉi loko kaj respondecas nur al mia militista superulo.
Tio tre afliktus min, se mi devus agi kun pli da insisto.
Sed mi pensas, ke ni rigardu la tutan aferon de pli alta
vidpunkto. Ĉu la kompatinda ulo estas protestanta aŭ
katolika, tiun etan diferencon li kun sia Dio certe delonge
intertraktis kontentige. Vi povas fidi tion al mi, Li certe
ne tiom longe kaj tiel pedante haltas ĉe tiaj aferoj, kiel ni
ĉi tie surtere. Li certe ankaŭ ne havas tiom da tempo por
tio. Sed, mia kara pastro, vi ŝajne forgesas la plej gravan:
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ni nun troviĝas en milito, en la plej streĉa, kiun Germanio
iam devis elbatali. Kaj kontraŭ tiu fakto, kiu ŝovas ĉion
alian en la fonon, estas vere sufiĉe indiferente, ĉu iu estas
protestanto ĉu katoliko. Nun estas la ĉefa afero, ke li estas
germano. Kaj germano tiu kompatinda homo tie certe
estas; pri tio dubo ne eblas, kaj tial estas lia nekoruptebla
rajto, ke li rajtas ankaŭ kuŝi en germana tero. Kaj
germana estas la tero sur la katolika tombejo same tiel
bone kiel sur protestanta. Aŭ ĉu vi pensas alie?“
„Jes – sed – “
„Mi elektis ne sen intenco tiun al vi ŝajne iom duran
vojon. Se eventuale okazos, ke viro de la kompanio
mortos en tiu ĉi loko, kaj li estas hazarde protestanto, ĉar
ni ĝis nun ankoraŭ ne havas protestantajn kaj katolikajn
regimentojn kaj espereble neniam havos tiajn, tiam mi ne
volos havi similan kverelon kun vi. Kaj kvankam mi mem
estas katolika, mi devus fariĝi malagrabla al vi, kaj tion ni
ja volas eviti, ĉu ne? Lasu min diri al vi la sekvan, tiom
longe, kiom estos milito, kamarado estas al mi pli
proksimaj ol katoliko. Post la milito vi ja pro mi denove
povos fari, kion vi volas, kaj se plezurigos vin, ankaŭ
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elfosi la povran ulon tie. Tion vi faru laŭ via plaĉo. Nu,
sed nun mi esperas, ke vi, kaj eĉ ankoraŭ poste, donos la
permeson al la entombigo jam ordonita de mi.“
Jen la suboficiro revenis kaj raportis: „Ordono plenumite,
la viro kuŝas tri metrojn sub la tera surfaco.“
Per tio la afero estis finita kaj plenumita. Ankaŭ por la
komunumestro. Kaj tial li apartenas al la malmultaj
homoj, kiuj en la eksplodo de la monda milito trovis
certan konsolon.

Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Die Geschichte vom unbegrabenen
Leichnam“ el „B.Traven: La frua verko“
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Rimarkoj
Jozefo Malantaŭagro = Joseph Hinteracker
Kokinobosko = Hennenholz
Ŝmikel-vilaĝo = Schmickelsdorf
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La vizito ĉe la verkis PguwlkshrjRnfajbzxlquy
Subite li ĉeestis: la giganta verkisto kaj nova speciulo de l'
arto, Pguwlkshrj Rnfajbzxlquy, tute subite kaj senatendite
el sana haŭto, kiel ĉiu aŭtentika geniulo. Pri iu, kies
evoluon oni povas montri, eble eĉ la konsekvencan
celcertecon de multaj antaŭaj generacioj, lastfine eĉ la
diligenton kaj persistemon de iu verkisto, tiu estas de la
vera geniulo tiom malproksima kiel meduzo de la plej
uzebla akompana hundo de sanitara soldato. Pruvo,
kontraŭ kies renversiga forto kaj konvinkeco mi
malsukcese batalus: kvarcent mil sepcent kvardek tri
memorartikoloj de okmil ducent dudek ses
literaturhistoriistoj, kiuj estis destinitaj de la sorto buĉi
ĉiujn naskiĝ- mort- geedziĝ- kaj infanbaptajn datojn de la
ŝirfoliaj kalendaroj; aldona pruvo: du impresplenaj
artikoloj en la oficiala gazeto de Schnüpstrüll.
Ĉiukaze (oni ne postulu de mi, ke mi ĉiufoje ripetu tiun
cerbodetruan nomon Pguwlkshrj Rnfajbzxlquy por
tirmenti min kaj por turmenti la kompostisto) oni fariĝis
unue atentema pri P.R. pere de mallonga kaj spite al tio
des pli enhavoriĉa novelo en la monata gazeto „La
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Hyppery“ konata al ĉiuj erudiciuloj kaj antaŭ ĉio konata
al la eldonisto. Ĉu la titolo ekestis per tro ofta tuŝado kun
la eco histerio, nu, tion alia homo esploru. Neniu
komprenis la novelon de P.R. (Kial mi skribas nur P.R.,
mi jam menciis). Kaj ĉar neniu komprenis ĝin kaj ĉiu
sana homo sian tutan kritikon metis en la kunmetitan
vorton: Idiotaĵo, idiotaĵo!, tial trovis sin tri kaj kvarono el
dekduo da ekspertoj, kiuj sinkis teren pro adorado de
P.R. Ke tamen entute trovis sin ankoraŭ tri kaj kvarono
de dekduo el tiuj 'ekspertoj kaj malkovruloj' pruvas pli kaj
pli bone ol ĉiuj statistikoj, ke la milito nek detruas ĉion
nek devigas ĉiun al lernado de novaj vidpunktoj. La sekvo
de tiu ŝildolevo estis, ke la bonaj kaj plej bonaj gazetoj kaj
ĵurnaloj sentis sin devigitaj publiki pro la multaj
esprimitaj deziroj de la ĉiam longjaraj abonantoj iom post
iom kaj kun kaj sen rezisto novelojn, skizojn kaj poemojn
de P.R..
Oni povis malfermi gazeton kiun ajn, sed certe en ĝi estis
io trovebla de P.R. Kaj ĉiu, ankaŭ la plej longjara
abonanto, diris post ĉiu nova ĝuo de P.R. al si: Hm! Nun
mi vere ne scias, ĉu estas mi bovo aŭ ĉu la kritikisto
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Difavor' Grumbloknabet' aŭ ĉu P.R. ruza fripono? Mi
komprenas eĉ ne unu vorton de li, mi supozas, ke tio
estas la plej granda kaĉo, kiu imageblas, sed kion mi ne
kuraĝas diri al iu. Aŭ, kaj tio tiukaze certe estas la plej
verŝajna: „Mi estas efektive giganta bovo, kion mi ĝis nun
ne sciis, ĉar mi estas tre diligenta komercisto.
P.R. estis diligenta kaj strebema. Oni prezentis teatraĵojn
de li, kiuj estis tiom impresaj, ke oni nun ankaŭ ne plu
komprenis la kritikistojn kaj havis pro tio duoblan
konfirmigon de la nun ne plu rifuzebla fakto, ke oni
nerevokeble devos resti bovo por ĉiam kaj ne plu
interesiĝu pri la modernaj literaturaj trezoroj.
Kaj krome svarmis romanoj, tragedioj, noveloj, skizoj,
pensfragmentoj kaj profunde sentataj milit- kaj
ampoemoj, tiel, ke oni nur plu povis miri pri la granda
kreiveco de la verkisto kaj spirita heroo, kiu tronis sur la
senatingebla alto de lia nealirebla soleco. En soleco li ja
efektive tronis. Neniam iu vidis lin, li ŝvebis kvazaŭ kiel
transfiguriĝinta spirito super la eraroj de la homoj; li
evitis la tuŝadon kun la obtuzigita amaso kaj la nimbo,
kiu vualis lin, suspektigis inojn kaj tiujn, kiuj estis novaj
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speciuloj de l' arto suferi je religia frenezo.Kelkaj el ili
retroviĝis en psikiatraj klinikoj, kie ili ankoraŭ nun vivas
kaj imagas esti pensa fajrero de P.R.. Restu translasate al
pli kompetentaj medicinistoj doni popolecan kaj tamen
efikoplenan kaj kompreneman prezenton, en kiaj strangaj
formoj kaj prezentoj montriĝas la frenezaj imagoj de tiuj,
kiuj imagas esti pensfajrero de P.R. Mia fantazio ne
sufiĉus por tio, kiom ajn mi streĉus ĝin, ĝi postlamirus la
realecon.
Iutage de iu iel disvastiĝis la onidiro, ke P.R. (kial mi
nomas lin nur P.R., mi jam plurfoje menciis) estas
malsana kaj kuŝas sur la mortolito, ke li havas nek
protekton nek kuratecon, ĉar de liaj adorantoj neniu
kuraĝas paŝi en la neniigan brilon de Lia Moŝto, kiu eĉ la
sunon ŝanĝas en elsekigitan plumban bulon. Sed mi estas
fortika, mi ne kredas pri P.R. Kaj tial lia brilo ne povos
mortigi min. Tial oni elektis ĝuste min vojaĝi al P.R. por
transdoni en ties mortohoro la salutojn kaj ovaciojn de lia
adepta anaro, kiuj ruliĝas en la polvo antaŭ li, kaj stari en
liaj lastaj horoj helpeme flanke de li kaj surskribi laŭvere
liajn lastajn vortojn kaj konservi ilin al estontecaj

324

jarmiloj. Ĉar oni konis mian malrespekton rilate al P.R.,
oni sciis, ke neniu krom mi povus havigi tiom da
objektiveco noti sen ornamo kaj sen vualo la lastajn
elverŝojn de tiu giganta spirita grandulo.
Per nekomparebla spursento, per aventuremaj alivestigoj,
senkulpigitaj arestoj kiel spiono, per plurfoja ŝvebado en
morto pro malsato, pro bezono de akvo, de sukero kaj
dum la minaco de rekrutigo, sukcesis al mi trovi la
adreson de P.R. Li loĝis en arbarriĉa regiono
malproksime de la tumulto de la urboj, forbarita de la
scivolo de l' vorema mondo post alta muro, ĉirkaŭata de
malgrandaj, afable aspektantaj multnombraj ĝardenetoj
kaj de hedero prikreskataj dometoj en la kliniko „Domo
Ripozrok'“.
Jam nur tiu nomo bonfartigis. Kaj mi havis mirakle
strangan pacan senton en la proksimo de „Domo
Ripozrok'“. Mi demandis: „Bonvolu, ĉu ĉi tie loĝas la
verkisto Pguwlkshrj Rnfajbzxlquy?“ „Jes“, oni respondis
al mi afable, „sed fakte la paciento havas la nomon Paul
Napofotelo.“
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Mi montris kompateman vizaĝon, kiu en certaj
momentoj, kiam oni aŭdas la vorton „paciento“ vere
necesas, kaj mi diris: „Ĉu lia stato estas tre malbona?“
„Ne pli malbone ol kutime. Dum la kvin jaroj, kiujn li
ĉeestas ĉi tie – ?“
„Kion?“ mi kriis ekscitite. „Kvin da – ?“
„ – jarojn, jes ja. Unue li estis en la tria klaso. Ĉar li estis
ellerninta ŝufaristo, ni okupis lin lin en la ŝufarejo. Sed de
tri jaroj li verkas por gazetoj kaj estas tiom bone pagata,
ke li povas loĝi en propra domo kun du okupataj flegistoj
kaj havas la samajn privilegiojn kiel grafo Hegelsdorff,
kiu havas posedon de miliono da germanaj markoj. Estas
ja tute indiferente al ni, per kio okupiĝas niaj pacientoj,
se nur distras ilin.“
„Jes“, mi diris tute konfuzite. Mi ne komprenas tion.“
Tute malkaŝe koncedite, ankaŭ ni ne“, diris la ĉefa
kuracisto, „jen modela ekzemplo pri tio, ke oni neniam
povas esti certa pri tio, ĉu tie ekstere estas aŭ ne estas pli
da frenezuloj ol ĉe ni.“
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„Haltu! Haltu!“ mi kriis. „Diru al mi pro ĉio en la mondo,
kie mi estas ĉi tie?“
„En la sanigejo por nekureceblaj mensmalsanuloj. Ĉu vi
ne sciis tion?“
„Ne! Ne! Kaj sinjoro Pgschwlklwsch... „ pro ekscitiĝo mi
ne povis plu translipigi la nomon, kiu antaŭe estis tute
intima al mi, “kaj sinjoro Pguw – ?“
„Sinjoro Napofotelo, vi volis diri, li estas de tri jaroj
nesanigeble malsana kaj de tiam dum daŭro en nia
kliniko. Tute sendanĝera homo, se oni lasas nur verki lin,
sed komplete paralizita. Li troviĝas en la komenco de la
lasta kvarono.“
Mi staris ankoraŭ kiel trafita de klabo, la brilo de P.R.
forte trafis min.
Kaj la kuracisto aldonis: „ Kiel statas pri li, vi devus vidi ja
sen pliaj klarigoj je liaj verkaĉoj; se vi aŭskultus paroli lin,
vi ne plu dubus. Ĉu vi volas iri al li?“
Mi dankis rifuzante, foriris kaj revenis al la fideluloj.
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Ili prefere ne estus fidintaj al mia objektiveco. Ili ne rajtas
plu atendi ĝin, ĉar mi ne volas esti mortĵetita per ŝtonoj
kaj poste antaŭĵetita al hundoj. Tiom P.R. kaj la tuta
prudento de la ekstere vivantaj kunhomoj vere ne gravas
por mi.
Ili ja mem kulpas tion, ke tiel estas.
Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Mein Besuch beim Dichter Pguwlkshrj
Rnfajbzxlquy“el „B.Traven: La frua verko“
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Nebulo
De tempo al tempo, kiam li pensis pri nenio, suboficiro
Karl Veek rememoris pri sonĝo, kiun li iam havis. Li povis
nur pene rememori la detalojn de la rava sonĝo, en kiu li
estis inĝeniero por surtera domkonstruado, kiu vivas plej
komfortan vivon kaj loĝas en propra lukse ekipita vilao;
kiu estas la edzo de linda kaj eleganta ino, kiu havas
ĉarman filineton kaj vivas la ekziston de diligenta,
pacema kaj eksterordinare bonfarta viro.
Estis sonĝo. Tiel rava eble tial, ĉar ĝi tiel neatingeble fora
estis, ĉar en vero Karl Veek estis tiom longe, kiom li povas
pensi, soldato, almenaŭ ekde sia tria vivjaro. Li ne povis
rememori, ĉu li iam faris ion alian krom atendi la
malamikon en la tranĉejo kun fusilo ĉemane. De tempo al
tempo, obeante la ordonojn, kiujn oni ne kritikas, sturmi
kontraŭ la malamiko kun bajoneto kaj kun cerbo tute
plenumita per la penso, ke ĉiu homo renkontata de mi kaj
vestata alie ol mi, kiu volas mortigi min, min nur tiukaze
ne povas mortigi, se mi mortigas lin antaŭe, kaj ke ĉiu
sono aŭ bruo, kiun mi aŭskultas, ĉu tondro, knalo, ĉu
sablogrincado, foliara susurado aŭ retenita spirado kun la
329

plej granda probablo signifas mian morton!
Kun la fusilo sur la tranĉea balustrado antaŭ si li palpis
por serĉi sian dorsopakaĵon. Li eltiris foton kaj leteron,
kaj pensis, ke estas efektive strange, ke la foto iomete
similas la inon, pri kiu li iam sonĝis, ke ŝi estas lia edzino.
Kaj la ŝajne tiel nepersone skribitaj vortoj en la letero,
kiuj por si mem estis tute sen vivo, vekis en lia animo
eĥon, kiu memoris lin pri la ruĝaj lipoj de la bela ino el la
sonĝo. Sed la sonĝo estis tiel malproksima, kvazaŭ sonus
mirindaj arĝentaj sonoriloj mallaŭte el la profundo de la
tero.
„Suboficiro Veek!!
„Ĉi tie!“
Sonĝoj preteriras, nenion diras, sensencaĵo, pensis Veek.
Kiel mi nur povas elpensi tiajn stultaĵojn
„Tuj iru al la majoro por raporto, suboficiro Veek. Soldato
Ehmig transprenos vian postenon.“
„Laŭ via ordono, sinjoro leŭtenanto!“
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La soldato anstataŭis lin. Li pendigis la fusilon sur la
ŝultron, marŝkuris al la subtera ŝirmejo de la majoro por
raporti.
„Suboficiro Veek, mi havas malfacilan taskon, kiu
postulas inteligenton, multe da ĝi. Alian viron mi ne
havas, kiun mi povus sendi, iun el miaj oficiroj mi ne
povus rezigni. Do, komprenu, kiel grava estas la afero laŭ
mi. De la alia flanko ili ne pafas jam dum du tagoj. Oni
observis eĉ ne movadon ian. Tri ebloj estas konsiderindaj:
aŭ la pozicio estas forlasita, aŭ tio estas kaptilo, aŭ ili
intencas fari ion specialan. Ni devas eltrovi, pri kio temas.
Elserĉu du virojn je via subteno. Ne kunprenu fusilojn.
Nur tranĉilojn kaj revolverojn. Mi ne volas, ke iu el la alia
flanko eksciu, ke ni elsendis patrolon. Manĝu iom, kaj
poste retiriĝu. Revenu, kiam eknoktiĝos. Ĉu vi
komprenas?“
„Jes ja, sinjoro majoro!“
Estis ankoraŭ hela fura posttagmezo.
Sed kiam Veek jam du horojn forestis, lante sinkis densa,
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peza nebulo larĝe sur la terenon.
Tiam la nebulo tiom densiĝis kiel blanka kalkomuro.
Nun, Veek jam eĉ ne plu povis ekvidi tion, kio distancas
pli ol du paŝojn de li. Li postlasis la du aliajn kaj markis la
returnvojon al ili per la kalkanumoj de siaj botoj .
Li rektiĝis kaj nun iris kvazaŭ palpante per etaj hezitemaj
paŝoj la vojon tra la densa blanka muro, kiu paŝon antaŭ
li servoprete malfermiĝis por tralasi lin kaj senpere
malantaŭ li sin same tiel firme refermiĝis, kiel ĝi antaŭe
ŝajne estis masonita. Por ne perdi la orientadon li
elprenis sian kompason kaj komparis ĝin kun la
malgranda maposkizo.
Relevinte la kapon, li vidis, en distanco de eĉ ne du paŝoj
antaŭ si francan oficiron, kiu perceptis lian rigardon kaj
tuj haltis. Nek ili sentis teruriĝon, nek estis timo
rigardeblaj je iliaj okuloj, sed profunda mirego. Ambaŭ
rigardis la alian, kvazaŭ ili vivis ĝis tiu momento solaj sur
la planedo tero kaj vidus nun subite antaŭ si la unuan
homon. Ambaŭ pensis samtempe ekvidante la uniformon
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de la alia, ke ili nun devus plenumi certan difinitan agon,
tute kutiman, ĉiutagan, certo, kiu regas ilin kvazaŭ kiel
devigo, kiun ili ne povas eskapi kaj kiun ili ne rajtas
eskapi. Sed ambaŭ ne sciis, kio tio estas, kion postulas
tiun devigon de ili. Ŝajnis al ili kvazaŭ krias interna voĉo
en ili: „Agu! Vi scias, kiel!“
Sed tiom proksime kaj tiom trankvile kaj tiom neatendite
kaj tiom soleca sur senhoma insulo ili ja ambaŭ dum jaroj
neniam renkontis alivestiton.
Ĉiu el ili sentis la spiradon de la alia kaj ĉiu el ili vidis eĉ
la plej delikatan linion sur la vizaĝo de la alia.
Kaj tiumomente ili tre ekmiris kaj subite ili ne plu
komprenis la okazaĵojn de l' mondo.
Kaj ambaŭ levis samtempe malrapide manon al la ĉapo,
rigardis sin reciproke kaj faris alluditan, sed konscie ne
misinterpreteblan riverencon al la alia.
Iliaj vizaĝoj estis ekstreme severaj.
Sed en iliaj okuloj troviĝis mejlojn profunda mallonga
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demando, ,kiun homoj komprenas ĉiam.
Lante ili mallevis siajn manojn.
Ili intencis foriri.
Jen de la eterneco alsaltis la plej eta parto de sekundo,
senuniformigis ilin; kaj intuicie ili etendis, obeante al la
sama pli granda volo, samtempe brakon antaŭen por
preni la salutmanon de la alia, poste ili brakumis sin
reciproke, kiel faras tion amikoj, kiuj devas adiaŭi sin
dum eterneco. Same rapide ili finis la salutan manprenon
kaj poste ambaŭ iris sur la propra vojo reen.
Ja kion alian ĉiu el ili estu farinta, post kiam li ekkonis, ke
antaŭ li staras homo?
Sed ili estis ambaŭ frapitaj per blindeco kaj ne plu vidis la
malamikon.

El angla tradukis Rob Blow
korektis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Nebel“ el „B.Traven: La frua verko“
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Pentroarto
Juna bone kreskinta knabino staras kun forte ruĝa bluzo,
jupo mezlonga kaj draste griza, ŝtrumpoj en alludita
bruno, blankaj ŝuoj kaj larĝa flava pajloĉapelo enmeze de
vasta plej saturita verda herbejo. Ie zigzage leviĝas nigra
arbo en la senkoloran aeron. Kaj tute fone oni ankoraŭ
vidas en vapora nebula briltremo montaran arbaron
bluan kun aludo de lilo.
Tiel la bildo aspektis, en kiun Evald Henkeding metis
grandan esperon, kaj kiu tamen migris de unu ekspozia
komisiono al alia sen esti akceptita. Kompreneble „la
ekspoziciaj ŝufaristoj“, kiel Evald Henkeding pro sia
malica maniero nomis la membrojn de la
ekzamenkomisionoj, iras en vasta arko ĉirkaŭ la vojo de
tia granda talento, kia estas li. Kaj se li vagadis tra la
ekspoziciaj ĉambroj hantis lin fridega hororo, se li vidis
tiujn tristajn faritaĵojn el kolormakuloj kaj ŝmiraĉoj.
Kontraŭ tio lia „ruĝa-grizo- en- verdo“, kiel li nomis sian
pentraĵon, estis majstroverko, pri kiu eĉ Rembrandt ne
devus honti.
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La ruĝgrizulinon, tie starantan en la verdo, mi konis
hazarde kaj lernis pro ŝi konatiĝi iun posttagmezon ankaŭ
al Evald Henkeding je. Li kompreneble tuj trenis min kun
si en sian atelieron, kiu pli similis al malbone meblita
ĉambro ol al ateliero, kaj li montris sian majstroverkon al
mi. Eĉ se ĝi efektive ne estis eksterordinare grandioza, li
tamen pravis en tiu rilato, ke vere troviĝis en la
ekspozicio pentraĵoj, al kiuj lia estis multe supera je
pensriĉo kaj tekniko. Ĉiukaze mi vidis ankaŭ je liaj aliaj
bildoj, ke li kapablas pentri kaj havas multe da kuraĝo iri
proprajn kaj originalajn vojojn.
Kiam ni tiam jam pli amikiĝis reciproke, mi bedaŭris lin,
ĉar li spite al sia fervora strebado havis malmulte da
sukceso, fakte neniun. Mi volonte iel helpus al li, sed
antaŭe li devus almenaŭ unufoje ekspozicii ion. Ĉar, kie
kaj kiel oni ekplektu la fadenon? Li meritis iom avanci el
al fono. Kaj malgranda sukceso certe spronus lin aktive
ekdiboĉi en la koloroj.
Iutage, iam en la unuaj posttagmezaj horoj, ni promenis
foje denove en la ekspoziciaj haloj. Mi vidis kiel liaj okuloj
melankolie kaj sopire pendis je ĉiuj kartonaj ŝildetoj, kiuj
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pro „vendita“-rimarko faris al la aĉetisto plej ofte tiom da
ĝojo kiom al la vendisto.
En tiu tempo preskaŭ neniuj vizitantoj ĉeestis, kaj la
gardistoj ĉie faris sian digestan dormeton. En tiu
momento venis tute freneza penso en mian kapon, kaj mi
miris eĉ ne iomete, kiam Evald Henkeding aldonis al miaj
pensoj siajn vortojn, ĉar li diris: „Mi supozas, ke oni
povus kontrabandi bildon je tiu tempo tute senĝene.“
„Jes“, mi diris, „ mi pensas, ke tio eblus. Sed kiun sencon
tio havu?“
Je la sekva tago mi ne havis tempon. Sed en la postsekva
tago petis min Evald Henkeding, ke mi estu tiel bona
observi iom la gardiston en la apuda halo, kaj se li
vekiĝus, mi tusu.
Do, kial tio koncernu min, kion Evald Henkeding volas
fari? Mi observos la viron, kaj kiam li vekiĝos, mi ektusos.
Tre simple. Ĉio alia ne interesas min. Tial mi ankoraŭ
tute ne estas helpanto de helpanto, en la plej bona kazo
senviva objekta ilo, je kiu iu priservas sin, kaj kio ne
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povas esti responsigita por agado, ĉar ĝi ne scias ion pri
ĝi.
Post certa tempo Evald Henkeding denove venis al mi,
kaj petis min iri en la apudan halon. Tie mi nun vidas la
surprizan donacon. Lia „ruĝa grizo- en- verdo“ pendis
bonfartige kaj ridetanta sur la vando. Ĉi tie inter la aliaj
senemociigaj kaj enuaj pripentritaj oleaj tolpentraĵaĉoj,
oni tuj rimarkis, kiel gaja estas lia „ruĝo-grizo“. Sufiĉe
freŝige vivanta ĝi efikis en tiu ejo. Ĝi faris la saman
bonfartigan esprimon kiel freŝ-cinika ŝerco , kiu krevas
kun aŭdaca mortosalto senpere en rigide dormeman
vesperan societon.
„Kiel vi enportis la bildon?“ mi demandis.
„Kompreneble kunruligite.“
„Sed la kadron?“
„Mi fiksigis la bildon sur la dorsoflanko de fremda kadro,
kun kelkaj malvastaj lignolisteloj.“
„Jes, kaj la antaŭa bildo, ĉu vi ŝtelis ĝin?“
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„Tion mi farus neniam.“
Kie ĝi do estas?“
„Ĝi estas sur la dorsoflanko. Mi turnis nur la dorsflankon
de la kadro antaŭen. Hazarde tio funkciis.“
Mi levis iom la kadron kaj vidis efektive la malaperintan
bildon sur la dorsflanko.
„Sed la katalogo - ĉu?“ mi demandis.
„ Ho, tio estas egala“, li respondis petole.
En tiu momento envenis la gardisto. Li iris leĝere
movante la brakojn renkonte al ni. Mi jam ektimis kiel
pagano. Sed Evald Henkeding rigardis eksperte sian
bildon. Foje el la proksimo, foje el al malproksimo, jen li
premfermis la okulojn, jen li rigardis tra sia pugno kiel
tra teleskopo. Poste li rigardis ĝin helpe de sia poŝspegulo
de la dorsoflanko, balancadis la kapon tien kaj ĉi tien kaj
elbuŝigis ripetante: „Hm! Hm! Tse! Tse! La! La!“
La gardisto ekhaltis apud ili kaj starante diris tre bone
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kompreneble: „Je-e-s, nu jes! Ni havas nun ĉi tie tre
belajn pentraĵojn. Ekzemple tiu juna belulino ci tie, kun
la belaspekta ruĝa bluzo estas mia plej preferata bildo.
Frumatene, kiam mi alvenas, mi rigardas ĉiufoje la ravan
bildon. La rava verda herbejo estas bele pentrita. Mi estas
ja kamparano, tion vi devas scii kaj tial...“
Estas foje avantaĝe, se tia gardisto ne tiel bone scias la
objektojn, kiujn li devas protekti. Kelkajn tagojn pli poste
mi subite pensis, ke mi foje rigardu, kion lia bildo efektive
esprimas. Mi do foliumas en broŝuro kaj trovas sub la
numero 635, kiu koncernas lian bildon: „Max Klett; Ruĝa
papavo“. Nu, pro tio mi ankoraŭfoje devas rigardi pli
detale la bildon al mi. Mi iras en la halon kaj vidas
tabuleton sub ĝi: „2-foje vendita“.
Tio povos fariĝi interesa.
Dume mi ankoraŭ staras antaŭ ĝi kaj pripensas kiel oni
povas vendi originalan bildon dufoje, kaj kion enspezigos
sume al Evald Henkeding koncerne la proceskostojn ks. ,
venas vizitantogrupogrupo en la halon, ĉirkaŭantan jam
ne junan viron kiel kokidoj ĉirkaŭ la kovokokinon. La
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sinjoro jam ne juna kondutas brue, memtruda kaj
docenta. Mi baldaŭ ekscias, ke li estas artakademia
katedra profesoro, kiu prelegas jen al artlernantoj, jen al
aliaj interesiĝantoj pri artscienco pere de la ĉeestanta
objekto. Kun nekopiebla senpasieco li „klarigas“ la
ekpoziciatajn pentraĵon. Nun li proksimiĝas al la
„Ruĝgrizo en verdo“ de Evald Henkeding. Li rigardas
dum momento, sin rapide orientiĝante en la katalogon,
post tio kaptas rapidan ampleksan vidaĵon de la pentraĵo
kaj poste elfosas siajn saĝojn: „Ruĝa papavo“ la artisto
nomas sian verkon. Vi jam divenas el la titolo, gesinjoroj,
la pensoriĉon de la eminenta majstro. Sur la tuta bildo ne
estas eĉ unu ruĝa papavofloro. Sed ĝuste t i o estas la
genia, la elstara ĉe la bildo. La sola ruĝo estas la bluzo de
la simpla junulina figuro. Kaj tiu forta ruĝo de la bluzo en
kuneco kun la substrekita simpleco de la figuro devigas la
idean mondon de la rigardanto memori pri la saturita
plena koloro de la ruĝa papavo. Montriĝas ĉi tie nova,
plentuta moderna artformo -“
Unu el la cirkaŭstarantoj prenis notblokon el la poŝo kaj
komencis fervore skribi.
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„Jen moderna, delonge atendita kaj ofte jam tuŝita
direkto: esprimi en la arto ne t i o n, kion oni vidas, ĉar
tio estus la primitiva, senartista, sed esprimi t i o n, kion
oni, instigite pere de la bildo, povus vidi kaj devus vidi.
Mi do resumas: „arto ne prezentu kun fotografa simileco
faktojn, sed faru videbla neekzistantajn aferojn kun helpo
de instigita intelekto.“
La ĉeestantoj rigardis entuziasme supren al la majstro kaj
pro emocio apenaŭ kuraĝis spiri. La sinjoro kun la
notbloko alsaltis servoprete rapide al la aliaj, prezentis
sin kaj petis la sinjoron artprofeso pri ĉirilata artikolo por
lia artgazeto.
Estas ja nun enomeno de nia tempo, ke la homoj kun
sovaĝa avido ĵetiĝas sur ĉion strange apartecan, eĉ se
estus kiom ajn freneza kaj groteksa. Tial ĝi estas eĉ ne
iomete miriga, ke „la ruĝa papavo“ jam transnokte
troviĝis en la centro de la intereso kaj ke pro ĝi okazis la
plej ardaj bataloj de la pro- kaj kontraŭpartioj. En la pli
posta kaj tute normala irado de la okazaĵoj la afero
kompreneble malkaŝiĝis, tio kompreneble signifas - por
la ekspozicia komisiono. Pro kaŭzoj, kiuj lasas tre facile
342

klarigi sin helpe de la homa starpunkto, la komisiono
decidis favore al Evald Henkeding, ĉe kio Max Klett, same
helpe de la homa starpunkto facile klarigeble, kontentiĝis
kun honeste mezurita konvena sumo. La parafo same tiel
bone povis signifi Klett kiel ankaŭ Henkeding.
Sed tiel, kiel ĉio en la vivo iras tute logike kaj sinsekve,
tiel Evald Henkeding en ĉiu ekspozicio estas plurfoje
prezentata. Li estas la esenca prezentanto de tiu direkto,
kiu severe atentas pri tio, ke la subskribo de bildo havas
eĉ ne la plej etan komunecon kun la prezentata enhavo.
Ke la Henkedingismo baldaŭ kaj por ĉiam tretos
subpieden la polmomalsanan futurismon, tio estas –
ekzistas ekzemploj – ekster ĉia dubo.
Fine la arto ja tamen ne estas kreita por la plebo, kiu tro
pigras por pensi.
Kaj do...

Tradukis la karapacanoj Dorothea & Hans-Georg Kaiser &
Frank Vohla laŭ „Malkunst“ el „B.Traven: La frua verko“
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Trompistoj
Estis iam patrino.
Ŝi naskis filon kaj honeste edukis lin.
Kaj ŝi tre amis lin.
La knabo volis ludi kun siaj malgrandaj kamaradoj kaj
petoli kiel siaj malgrandaj kamaradoj. Sed lia patrino, kiu
timis pri lia sano kaj vivo, diris al li: „Filo mia, restu ĉe
mi. Ne saltadu kaj ne petoladu, ĉar vi povus fali kaj lezi
vin. Ne forgesu, ke vi ŝuldas eternan dankemon al via
patrino, kiu donis la vivon al vi.“
Kaj la filo obeis ŝian ordonon kaj rigardis el la fenestro al
la sovaĝaj ludoj de siaj amikoj.
Li fariĝis dekokjara kaj volis lerni profesion, kiu ege
feliĉigas lin. Sed lia patrino diris: „Filo mia, gajnu monon
antaŭ ĉio, por ke vi povu faciligi kaj plibeligi la vivon de
via patrino, kiu donis al vi la vivon, kaj al kiu vi ŝuldas
eternan dankemon.“
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Kaj ŝia filo elektis profesion, kiu plenigis lin per
abomeno, sed tuj enspezigis monon al li.
Dudek ok jarojn aĝa li renkontis belegan kaj ĉarman inon.
Ili ege amis unu la alian, kaj ambaŭ ili sentis ardan
sopiron posedi unu la alian. Sed la patrino diris: „Filo
mia, vi ja jam havas min, ĉu ne? Ĉu mi ne sufiĉas al vi, ĉu
vi nun forŝovas min pro fremdulino? Neniam forgesu, ke
vi ŝuldas eternan dankemon al via patrino, kiu donis la
vivon al vi.“
La junulinon oni trovis morta en arbaro kun apuda
pistolo, kaj la filo falis en melankolion. Dek jarojn li
profunde malĝojis en sia koro. En lia dekunua profesia
jaro liaj kolegoj venis al li kaj proponis sian amikecon, ĝis
ili fine prenis lian brakon kaj diris: „Kara amiko, la nacio
bezonas junajn virojn. Ni ne senagante staru apude, dum
aliaj oferas kaj sian sangon kaj la animon, por protekti la
plej karajn havaĵojn de la nacio. Estas malice kaj nevire
ne preni partion en tumultaj tempoj. Antaŭen, kun
agantaj manoj! Temas pri la libereco kaj la venko de l'
lumo!“
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Sed la patrino diris: „Filo mia, rememoru, ke mi estas via
plej proksima homo. Kial konceernu vin la popolo? Kun
doloroj mi naskis vin; sen mi vi ne estus veninta en la
mondon. Do, al mi, kaj nur sole al mi vi ŝuldas eternan
dankemon.“
Li fariĝis kvindek jarojn. Jen venis homoj kaj diris:
„Aŭskultu! Vi estas unu el la plej fervoraj viroj en nia
lando. Helpu al ni. Ni volas alporti veran civilizacion al
fremdaj landoj kaj portos bonfartojn al niaj malriĉaj
fratoj. Ni gardos ilin kontraŭ kruelaj malsanoj, la hororoj
de la milito kaj maldigna sklaveco.“
Tiumomente liaj okuloj ekbrilis, lia korpo rektiĝis kaj liaj
tendenoj fortikiĝis.
Sed la patrino diris: „Filo mia, mi oldiĝas. Restadu ĉe mi.
Ne permesu, ke mi mortos inter fremdaj homoj. Ne
forgesu, ke vi ŝuldas eternan dankemon al via patrino, kiu
donis la vivon al vi.“
Lia hararo blankiĝis, li ekiris kliniĝinte kaj liaj paŝoj
peziĝis. En gaja horo de feliĉa memforgesemo oni naskis
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lin. Dekok jarojn lia patrino nutris lin kaj sindoneme
edukis lin. Ĉar ĝi estis speciala plezuro por ŝi vidi, kiel li
kreskas kaj ĝoji pri li. Rekompencante li oferis al ŝi
sesdek jarojn da rezignado kaj abstemo. Sed kiam ŝi jam
kuŝiĝis por morti, ŝi prenis lian manon, tiris lin pli
proksimen al si. Skuiĝate per morta hororo, ŝi diris: „Ho,
amata filo mia, kial mi ne povas preni vin kun mi, por ke
vi eble povu subteni min, se mi stumblos sur tiu morna
kaj malfacila vojo? Kial ne? Ho ve, kial ne? Estis mi, kiu
suferante dolorojn donis la vivon al vi, kaj tial vi ŝuldas al
mi eternan dankemon. Neniam forgesu tion, filo mia,
tiom longe, kiom vi vivos.“
Je la sama tago, kiam oni intencis entombigi ŝin, li
kolapsis ĉe ŝia kadavro kaj post horo li mortis je koratako.
En lia poŝo li portis flakonon kun cianida acido, por la
kazo de bezono.
Unu apud la alian oni metis ilin en komunan tombon.
Inter ĉiuj ĉi patrinoj, kiuj akompanis ilin ĝis la lasta
vojaĝo, kaj ili estis multaj, neniu hezitus prezenti tiun
„fidindan“ filon al siaj infanoj kiel nepre sekvindan
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ekzemplon, kiun indas imiti – – –
Kiam instruisto eksciis la historion, li surskribis ĝin
vorton post vorto kaj lokigis ĝin en elstara loko en la
legolibron por la malaltaj kaj mezaj klasoj.
Patrino, filo, instruisto.
Tri meritaj homoj, el kiuj unu tute certe estis trompisto.
Aŭ ĉiuj tri.
Ĉar ili trompis la vivon pri la plej bona, kion ĝi prezentas.
Kvankam ĉiu el ili agis perfekte morale, kaj ĉiu kiel eble
plej fidele plenumis sian devon.
Pli fidele ol oni aprobe povus atendi.

Tradukis, Rob Blow el la angla versio, korektis Cezar laŭ la
germana originalo „Betrüger“.
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MAY, KARL
Karl May
Kio estas flavbekulo?
romaneltiraĵo
Flava signifas flava, kaj beko estas ĉikaze homa buŝo.
Flavbekulo laŭ tio estas homo, kiu ankoraŭ estas flava
beke, kiu do ankoraŭ estas nova kaj sensperta en lando
kaj devas etendi sian bekon atenteme, se li ne volas
elmeti sin al la danĝero, ke oni ridu pri li.
Flavbekulo estas homo, kiu ne leviĝas de la seĝo, se damo
volas sidiĝi sur ĝin; kiu salutas la mastron de la domo
antaŭ ol li kliniĝis al la mastrino kaj al fraŭlino; kiu ŝovas
la kartoĉon ĉe la ŝarĝado de la fusilo inverse en la tubon
aŭ unue ŝtopas la ŝtopilon, tiam la kuglon kaj laste la
pulvoron en la buŝŝarĝendan pafilon. Flavbekulo parolas
aŭ tute ne aŭ nur tre puran kaj afektitan anglan; al li la
jankia lingvo aŭ eĉ la „malantaŭarbara“ idiomo estas
abomenaĵoj; kiuj ne volas iri en lian kapon, kaj eĉ malpli
el lia buŝo. Flavbekulo opinias procionon oposumo kaj
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sufiĉe belaspektan mulatinon kvarteronino. Flavbekulo
fumas cigaredojn kaj abomenas noblan britlandanon,
tielnomatan Siron, kiu kraĉas tabaksukon. Flavbekulo,
kiam lin vangofrapis iu irlandano, kuras por plendi al la
pacjuĝisto anstataŭ fari tion kiel laŭorda jankio, kiu tuj
pafmortigus la ulon. Flavbekulo pensas, ke la spuroj de
meleagro estas la piedspuroj de urso kaj sveltan
sportjaĥton li supozas vaporŝipo sur la torento Misisipo.
Flavbekulon ĝenas meti siajn kotajn botojn sur la genuojn
de sia kunpasaĝero kaj ŝmace suĉi sian supon kvazaŭ
anhelanta mortanta bubalo. Flavbekulo kun si portas en
la prerio pro pureco lavspongon de la grando de giganta
kukurbo kaj dek funtojn da sapo kaj provizis sin ĉe tio per
kompaso, kiu jam je la tria aŭ kvara tago montras en ĉiuj
direktoj, nur ne plu norde. Flavbekulo notas okcent
indiĝenajn esprimojn, kaj kiam li renkontiĝos la unuan
fojon kun ruĝulo, jen li rimarkas, ke li sendis hejmen
tiujn notojn en la lasta koverto kaj retenis la leteron.
Flavbekulo aĉetas pafpulvoron, kaj se li volas pafi
unuafoje, li ekscias, ke oni donis muelitan lignokarbon al
li. Flavbekulo studis dek jarojn astronomion, sed same
longtempe povas rigardi la steloĉielon sen ekscii kioma
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horo estas. Flavbekulo metas la Bowie-tranĉilon tiel sub
la zonon, ke li, kiam li kliniĝas, pikas sin per la klingo en
la femuron. Flavbekulo faras en la sovaĝa okcidento tiom
fortan bivakfajron, ke ĝi ekflamiĝos ĝis la pinto de arbo.
Kaj tiam, kiam indiĝenoj lin trovas kaj mortpafas, li miras
kiel ili malkaŝis lin. Flavbekulo simple estas flavbekulo --kaj tia flavbekulo --- tiam estis ankaŭ mi.

tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ eltiraĵo de la unua ĉapitro de Vinetuo I
Glosoj
flavbekulo = Greenhorn
prociono = lavurso
oposumo = speco de rato
kvarterono = homo, kiu devenas de blankulo kaj de mulatino
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MÜHSAM, ERICH
Erich Mühsam
La diveno
(anekdoto)
Mi trinkis mian matenan kafon kaj divenis nenion
malican.
Sonoris la sonorilo. Mi divenis ankoraŭ nun nenion
malican.
La leterportisto alportis skribaĵon. Divenante nenion
malican, mi malfermis ĝin.
Legeblis nenio malica en ĝi.
„Ha!“ mi vokis. „Mia diveno ne trompis min.“

tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ „Die Ahnung“ el la germana poemkolekto „Hela kaj
rapida“
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RASCH, HILDEGARD
La venĝo de l' majskarabo (rakonto)
Ribelo (rakonto)
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La venĝo de l' majskarabo
Oni priŝprucis per veneno ĉion je tiu tago: la arbustojn, la
florbedojn, la legomĝardenon, ja, eĉ la arbojn. Ĉiuj fiinsektoj devas esti neniigitaj.
Ja ne permeseblis, ke la floroj de la valorplenaj rozoj
svarmu de laŭsoj, ke la vermoj prironĝu ĉiujn foliajn
randojn, kaj, ke la majskaraboj damaĝu la foliaron de la
kaŝtanarboj.
Sekvatage tio tiel iris plu. Oni ŝprucigis venenon kontraŭ
ĉiuj eblaj kaj neeblajn malsanoj aŭ certaj plaguloj, kio
devis esti ripetita post certa tempo.
Oni ja ne povis riski malsukceson, rikoltoperdon en la
legomoĝardeno, pro ĉiuj tiuj kostoj kaj la laborego, kiun
estigas tia ĝardeno.
La aero estis plenigita de venenoj de ĉiu speco, sed tio
estos suĉita baldaŭ de la tero kaj tiam la ĝardenposedanto
estos trankviligita.
La tero kovriĝis per senvivaj skaraboj, papilioj kaj raŭpoj.
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Nur kelkaj skaraboj forkrablis timigite kaj perdiĝis en la
plej proksima herbejo.
Unu el ili atingis post longa tien-ĉi tien-irado al
aŭtoŝoseo. Tion li ankoraŭ neniam vidis. Kiaj grandaj
bestoj, kiuj tie tiom rapide preterhastis?! li pensis
mirigite. Ili postlasis ankaŭ nubon, kiu tute ne plaĉis al la
skarabo.
Mi devas foriĝi de ĉi tie, - ke nur iu el ili frakasu min, tio
estus la fino. Nur nun li vere rekonsciiĝis: „Mi ja ĉion
perdis, mian edzinon, mian manĝokameron, la tutan
sukan verdaĵon, ĉiujn miajn kamaradojn, ĉio estas fuŝita.“
Kelkaj ploroj ruliĝis sur la verda vesto malsupren.
Subite li sentis, ke io en li ŝanĝiĝas. Ĉio en li ŝvelis subite
kaj etendiĝis kaj li vidis kun hororo, kiel ĉio etiĝis ĉirkaŭ
li, kaj li mem iĝis pli granda ol la plej alta arbo. Li ne plu
sentis malĝojon, sed teruran koleron, kaj li planis
terurajn agojn. Li kreskis pli kaj pli al giganta monstro.
Fine alveninte al la urborando, li surtretadis per siaj
piedegoj la konstruaĵojn, kiuj disrompiĝis, la homamaso
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fuĝis en paniko al ĉiuj direktoj, sed ili estis rilate al la
monstro sen bonŝanco. La urboj jam post minutoj fariĝis
ruinkampo.
Nia skarabo kontente trotis plu, kaj sentis denove tiun
strangan ŝanĝiĝon je si. Ĉio fariĝis nun kiel antaŭe, li estis
ree la eta skarabo senhelpa kaj sentis penton. Kion mi nur
faris, li pensis.
Tiam li venis al aleo de kaŝtanarboj. Sub unu el ili sidis
knabeto ripozanta en la ombro de arbo. Li aspektis tiom
pacema, sed iom malgaja, tiel, ke nia skarabo trovis la
kuraĝon iri tute proksimen al li. Kiam la bubo vidis lin, li
etendis manon kaj lasis krabli la skarabeton alten sur ĝin.
Li rigardis la besteton kun plezuro, kaj tiam kantis la
sekvan kanteton:
Flugu, majskarabo,
la patro soldatas por rabo,
patrino 'stas en Pomerland',
Pomerland' forbrulis ĝis rand'.
Flugu, majskarabo!
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Tiam brilis la okuloj de la infanoj. Li softe alblovis la
skarabeton kaj diris: „Nun ekflugu!“

tradukis Cezar
laŭ „Die Rache des Maikäfers“
PS: Ŝi estas konatino el la interreto, el ipernitio, jen rezoluta
fajnsenta damo, pli ol okdek jarojn aĝa, vivanta jam de
jardekoj en Ĉilio, ŝi elmigris kiel junulino de Germanio al
Latin-Ameriko. Ŝi ne estas dekstrema, do ne tiel, kiel oni
kutime imagas germanojn ĝuste tie en Ĉilio, sed tute
progresiva artistino, kiu verkas germanlingvajn romanojn. Ŝia
amo al la patrolando Germanio kaj la germana lingvo ne estas
pretervidebla, ankaŭ ne en la teksto, kiun mi tradukis por ŝi.

357

Ribelo

Matene la tago ankoraŭ similis al ĉiuj aliaj, gis ĝi tute
subite ŝanĝiĝis ĉirkaŭ tagmezo. Tio komenciĝis en la
aŭtotrafiko.
Estis denove trafika ŝtopiĝo, tio ĉirkaŭ tagmezo estus
sufiĉe normala, sed tio kio poste okazis, estis moko de ĉiu
kutimo.
Oni imagu tion, ĉiuj veturiloj subite retroveturis kaj
moviĝis kvazaŭ sur glacio tien kaj tien. La hupoj
ekfunkciis per si mem, la lumoj trembrilis, pneŭmatikoj
diskrevis unu post la alia, ĉiuj kapotoj malfermiĝis per si
mem, kvazaŭ ili estus buŝegoj voreme enspirantaj la
aeron. Leviĝis kriado kaj insultado, despera ĝemado, sed
ĉio ĉi helpis neniel. Kelkaj apatie akceptis sian sorton kaj
gapis kvazaŭ truojn en la aeron.
Tiam iris plu tiel: Akceptu ĝin aŭ ne, el la metroŝakto
premiĝis trajno enmezen de la trafikkaoso. La policisto
sur la podesto malesperiĝis, lia trilfajfilo pro la infereca
bruo apenaŭ plu aŭdeblis. Tio li ankoraŭ neniam travivis.
Li elŝiris sian hararon faskope, li kaptis kun tremanta
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mano poŝtelefonon por voki la fajrobrigadon. La polico
jam fariĝis atentema kaj provis nun konservi sian
aŭtoritaton. Por senti sin sekuraj, ili tuj arestigis kelkajn
personojn. Kulpaj aŭ ne kulpaj, estis ja tute egale.
Sur la trotuaro furiozis jam ununura kaoso, kelkaj perdis
la konscion, kaj oni provis vane ventumi ilin. Ankaŭ la
ambulancaŭto ie estis haltigita en la trafiko kaj povis
veturi nek antaŭen, nek malantaŭen. Oni aŭdis la
konstante hurlantajn signalojn de la malsanulaŭto, sed ne
helpis. Ĉar ankaŭ ĝi staris kvazaŭ firmnajlita.
La fajrobrigadistoj ne havis tiom da problemoj, ili simple
ŝprucis en la amason, kvankam ankaŭ tio ne estis
definitiva solvo, ĉar ĉio fluis, gutis kaj tro plena elverŝiĝis
trans randojn. De la gazetstando la gazetoj glitis pakaĵope
en la defluejon, la cigaredoskatoloj drivis plezure kiel
boatetoj sur la akvo tien kaj tien.
Nu, kaj kio tio estis? Eĉ la turo de la preĝejo ŝanceliĝis,
kaj la sonoriloj ĉiuj samtempe eksonoris. La dommuroj
ektremis kiel ĉe tertremado. Estis terure.
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Sed tio ankoraŭ tute ne estis ĉio. Hundoj kaj katoj vagadis
sur la aŭtotegmentoj tien kaj ĉi tien. Ankaŭ ili ne plu sciis,
al kiu ili apartenas. La hundoj graŭlis kaj bojis reciproke,
la katoj miaŭis mizerege.
Subite akraj lumfulmoj iluminis la tutan okazaĵon,
subtera tondrado metis ĉiujn en specon de paniko, el kiu
neniu povis elturni sin, kaj tiam finiĝis subite la tuta
fantomeca afero kvazaŭ per timbala sono. Ĉiuj
trankviligite elspiris. La ŝtopiĝo lante solviĝis en plaĉon.
Kion ĉio tio signifu? Ĉu tio estis nur ŝerco aŭ serioza
averto? Nur Dio sole povas scii tion.

Tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Rebellion“
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RASPE, ERICH
La barono Munkhaŭseno grimpas siamaniere sur la lunon
kaj revenas
La glitveturila lupo
Gloso: Eriĥ estas Eriko.
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Erich Raspe
La barono Munkhaŭseno grimpas siamaniere
al la luno kaj revenas
Spite al miaj kuraĝo kaj prudenteco kaj spite al la
rapidecoj, lertecoj kaj fortoj de mi kaj de mia ĉevalo ne
ĉio iris laŭ mia deziro en la turka milito. Mi havis eĉ la
malbonŝancon, ke aro da turkoj ĵetiĝis sur min kaj faris
min militkaptito. Nu, kaj tio, kio estis eĉ pli terura, sed
ankoraŭ kutima ĉe la turkoj: ili vendis min kiel sklavon.
En tiu stato de humiliĝo mia taglaboro ne estis kaj streĉa
kaj acidiga, sed stranga kaj trista, ĉar mi devis peli
ĉiumatene la abelojn de la sultano sur paŝtejon, tie gardi
dum la tuta tago kaj vespere repeli ilin en ties abelujojn.
Iuvespere mi konstatis, ke abelo mankas, sed tuj mi
rimarkis ke du ursoj atakis ĝin kaj volis disŝiri ĝin en
pecojn pro ties mielo. Ĉar mi havis neniun alian
armilisimilaĵon ĉemane ol la arĝentan hakilon, kiu estas
la signo de la ĝardenistoj kaj terlaboristoj de la sultano.
Tial mi ĵetis ĝin al la du rabistoj, nur pro la intenco ilin
forpeli tiel. La kompatindan abelon mi efektive tiel
liberigis, sed pro malbonŝanca forta movo de mia brako
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la hakilo flugis alten kaj ne ĉesis flugi ĝis ĝi falis sur la
lunon. Kiel mi do rehavigu ĝin? Per kiu surtera eskalo
reporti ĝin malsupren? Jen venis en mian kapon, ke la
turkaj fazeoloj tre rapide kreskas alten kaj ĝis tute miriga
alto. Tuj mi plantis fazeolon tian, kia efektive kreskis
alten kaj sin kroĉigis per volviĝo al unu de la lunaj kornoj.
Nun mi grimpis kuraĝe ĝis la luno, kien mi feliĉe alvenis.
Estis sufiĉe ŝvitiga laboro serĉi kaj trovi mian arĝentan
hakilon je loko, kie ĉiuj aĵoj brilas same arĝente. Finfine
mi tamen trovis ĝin sur stako el spikoj kaj dishakita pajlo.
Nun mi volis denove surtereniĝi, sed ho ve! La ardo de la
suno intertempe elsekigis mian fazeolon tiel, ke ĝi simple
ne plu uzeblis por grimpado teren. Kion do fari? Mi
plektis ŝnuregon de la pajlohakitaĵoj, tiom longan, kiom
eblis. Tiun mi fiksis je unu el la kornoj de la luno kaj
poste mi malsupreniĝis je ĝi. Per la maldekstra mano mi
tenis min firme, kaj per la dekstra mano mian hakilon.
Ĉiufoje, kiam mi glitis iom pli malsupren, mi trahakis la
superfluan pecon super mi kaj alplektis ĝin sube, kaj tiel
mi malsupreniĝis grandan distancon. Tiu ofte ripetita
forhakado kaj alplektado kompreneble ne plibonigis la
ŝnuregon kaj ankaŭ ne helpis al mi reveni ĝis tute
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malsupre al la bieno de la sultano.
Povas esti, ke mi estis ankoraŭ kelkajn mejlojn alte en la
nuboj, kiam subite mia ŝnurego disŝiriĝis kaj mi falis sur
la tersurfacon de Dio tiel peze, ke mi senkonsciiĝis. Pro la
pezo de mia korpo falinta el tiom granda alto, mi boriĝis
almenaŭ naŭ klaftojn profunden en la teron. Mi finfine
refortiĝis, estas vere, sed nun ne sciis kiel eliĝi. Sed kion
okazo de bezono ne ebligas? Mi fosis per miaj
kvardekjaraĝaj ungoj specon de ŝtuparo kaj per tio
bonŝance eliĝis al la tersurfaco.
elgermanigis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Der Baron klettert auf seine Weise zum Mond und
kommt zurück“ (Originalteksto)
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Erich Raspe
La glitveturila lupo
Aventuro de Barono de Munkhaŭseno
Poste ĉio iris glate, ĝis mi venis al Ruslando, kie vintre ja
ne estas granda modo vojaĝi sur ĉevalo. Ĉar ĝi ĉiam estas
mia devizo submeti min al la konataj „moroj de la lando“,
mi tie prenis unuĉevalan glitveturilon kaj veturis
optimisme en la direkto al Sankta Peterburgo. Nun mi
jam ne plu scias, ĉu estis en Estlando aŭ en
Ingermanlando, sed pri tio mi ankoraŭ memoras detale,
ke ĝi estis meze de terura arbaro, kiam mi vidis ekataki
post mi abomenindan lupon, kiu persekutis min
manĝavide per la plej granda rapido pro sia
vintromalsato. Li baldaŭ atingis min; kaj estis simple tute
neeble fuĝi de li. Mekanike mi sternis min plate sur la
glitveturilon kaj lasis agi mian ĉevalon je nia reciproka
avantaĝo tute per si mem. Kion mi ja supozis, sed apenaŭ
kuraĝis esperi kaj atendi, tio okazis tuj poste. La lupo eĉ
ne iomete atentis min pro mia ne konsiderinda
malgrando, sed saltis super trans min, falis kolere sur la
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ĉevalon, kaptis kaj voris per unu fojo la tutan postparton
de la kompatinda besto, kiu pro teruriĝo kaj doloro nur
tiom pli rapide kuris plu. Ĉar mi tiumaniere mem tiel
bonŝance kaj nerimarkate povis elturniĝi, mi levis tute
memgarde mian vizaĝon kaj konstatis kun teruriĝo, ke la
lupo preskaŭ tute voriĝis en la ĉevalon. Sed apenaŭ ĝi tiel
furore urĝis en ĝin, mi uzis mian avantaĝon kaj batadis
forte per mia vipo sur ĝian felon. Tia neatendita atako en
ties manĝujo tiom timigis ĝin, ke ĝi strebis per sia tuta
forto antaŭen. La kadavro de la ĉevalo falis teren kaj vidu!
Anstataŭ la ĉevalo tie nun troviĝis la lupo en la jungilaro.
Mi mialoke nun des pli motivite ne ĉesis vipi la lupon kaj
tiel ni alvenis plengalope, bone konservataj kaj sanaj en
Sanktan Peterburgon, tute male al niaj respektivaj
atendoj kaj ne malmulte miriginte ĉiujn niajn
rigardantojn.
Tradukis Hans-Georg Kaiser
el la unua ĉapitro de la germana eldono de la libro „Vojaĝo al
Ruslando kaj St. Petersburg“ de Eriko Raspe, tradukita de
Gottfried August Bürger (Diopaco Aŭgusto Civitano). La
titolon mi mem aldonis. (cez)
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Cezar
Munkhaŭseno
La barono Hieronimus de Munkhaŭseno (germane:
Hieronymus von Münchhausen) estis konata fanfaronulo kaj
efektive vivis kiel reala persono. La junkro tre ŝatis prezenti al
siaj nobelaj ĉasgastoj perpleksigajn mensogajn rakontojn.
Kelkajn el ili nekonato publikis en la jaro 1781 en satira
gazeto en Berlino. Kvar jarojn poste aperis en Anglujo tuta
libro pri „La mirindaj vojaĝoj kaj militiroj de la barono
Munkhaŭseno en Ruslando“. La verkinto estis Erich Raspe,
germana geologo kaj arkeologo, kiu pro certaj malagrablaj
financaj aferoj devis elmigri al Britlando. La libro tie tre bone
vendiĝis kaj rapide sekvis pluaj eldonoj. Sed ankoraŭ pli
furora estis la vendosukceso de la germana prilaboro de
„Munkhaŭseno“, kiu aperis en la jaro 1786 en Göttingen. Ĝi
estis rakontata en populara lingvo, kaj pliriĉigita per diversaj
mokoj kontraŭ la junkroj kaj per kelkaj aventuroj.
En tiu versio la „Mirindaj vojaĝoj surmare kaj sur la firma
tero, la militiroj kaj gajaj aventuroj de la barono
Munkhaŭseno, kiel li mem kutimis rakonti ilin ĉe botelo da
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vino en la rondo de siaj amikoj“, baldaŭ fariĝis multe legata
popollibro – kaj tio ĝi estas ankoraŭ nun.
La vera tradukinto de tiuj spritegaj mensogorakontoj konatiĝis
nur multajn jardekojn post ties morto: lia nomo estas Gottfried
August Bürger (Diopaco Aŭgusto Civitano), li estis unu el la
plej mokemaj germanlingvaj aŭtoroj de la 18-a jarcento. Li
ĉiam devis barakti kontraŭ mizeraj vivkondiĉoj, neniam havis
sufiĉe da mono kaj krome li estis kiel ekz. Swift akrolanga
persono, kiu ne devote rampis surventre antaŭ la nobeluloj,
tial ankaŭ la pli diplomata kaj eĉ nobeligita civitano Goeto ne
povis fariĝi lia vera amiko. Tiu tuj morniĝis vizaĝe, se li nur
aŭdis la nomon de Bürger, kiu ne preterlasis okazojn elsendi
pikemajn rimarkojn pri Goeto. (cez)
Ligoj
Munkhaŭseno: eLibrejo
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RINGELNAC, JOAKIMO
Joakimo Ringelnac
Ruĝĉapulino
(fabelparodio)
Do, gebuboj, se vi foje kvin minutojn povus fermteni la
buŝon, jen mi volus rakonti al vi la historion pri
Ruĝĉapulino, se mi ankoraŭ povas kungrati tion. La
maljuna kapitano Virkobold' rakontis tion al mi, kiam mi
ankoraŭ estis tiom malgranda kaj stulta kia vi nun. Kaj
kapitano Virkobold' neniam mensogis.
Do, lissen to mi. Jen foje knabineto. Tiun oni titolis
Ruĝĉapulino - do oni nomis ŝin tiel. Ĉar ŝi tage kaj nokte
havis ruĝan ĉapon sur la kapo.Tio estis bela knabino,
ruĝa kiel sango, blanka kiel neĝo kaj tiel nigra kiel ebono.
Kun tiaj grandaj rondaj okuloj kaj kun tiaj tute dikaj
malantaŭe kaj antaŭe – nu, mallonge dirite, jen diable
bela, mirinda kaj pura junulino.
Iutage la patrino sendis ŝin tra la arbaro al la avino; tiu
kompreneble estis malsana. Kaj la patrino donis al
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Ruĝĉapulino korbon kun tri boteloj da hispana vino kaj
du botelojn da skota viskio kaj botelon kun tritika brando
el Rostoko kaj botelon da sveda punĉo kaj botelon kun
kuminbrando kaj ankoraŭ kelkajn botelojn da biero kaj
kukon kaj similajn aĵojn, por ke la avino foje fortigu sin.
„Ruĝĉapulino“,eĉ aldone diris la patrino: „Ne deflankiĝu
de la vojo, ĉar en la arbaro estas sovaĝaj lupoj!“ (La tuta
afero certe deruliĝis ĉe Nikolajev aŭ ie en Siberio).
Ruĝĉapulino promesis ĉion kaj ekiris.
Kaj en la arbaro ŝi renkontis la lupon. Tiu demandis:
„Ruĝĉapulino, kien vi iras?“ Jen ŝi rakontis al li ĉion, kion
vi jam scias. Kaj li demandis: „Do, kie loĝas via patrino?“
Kaj ŝi diris tion tute precize al li: „Bofrata strato 13 je
ebena tero.“
Kaj jen la lupo montris al la infano sukajn frambojn kaj
fragojn kaj delogis ŝin de la vojo en la profundan arbaron.
Kaj dum ŝi diligente plukis berojn, la lupo kuris kun
plenaj veloj al la bofrata strato 13 kaj frapis terebene ĉe la
avino la pordon.
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La avino estis misfida maljuna inaĉo kun multaj
dentobreĉoj.
Tial ŝi demandis bruske: „Kiu frapas je mia dometo!“
Kaj jen la lupo respondis ekstere kun ŝanĝita voĉo: „Estas
mi. Dormanta Belulino!“
Kaj jen la maljunulino vokis: „Envenu!“
Kaj jen la lupo enrapidis kiel sago en la ĉambron. Kaj jen
la maljunulino ĵus vestis sin kun noktojako kaj metis sian
noktoĉapon sur la kapon kaj manĝegis la lupon kun haŭto
kaj hararo.
Intertempe ruĝĉapulino devojiĝis en la arbaro. Kaj kiel
estas tiaj pise stultaj knabinoj, ŝi komencis laŭte ploregi.
Kaj tion aŭskultis la ĉasisto en la profunda arbaro kaj
rapdis tien. Nu, kaj kial koncernu tio nin, kion ambaŭ
profunde en la arbaro intencis fari, ĉar intertempe fariĝis
tute malhele, ĉiukaze li kondukis ŝin al la ĝusta vojo.
Do ŝi rapidis nun en la bofratan straton. Kaj jen ŝi
ekvidis, ke ŝia avino estis tiom ŝvelinta, ke ŝi ekstere tute
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dikiĝis. Kaj ruĝĉapulino demandis: „Avino, kial vi havas
tiajn grandajn okulojn?“ Kaj la avino respondis: „Por ke
mi povu vidi vin pli bone“.Kaj jen ruĝĉapulino demandis
plu: „Avino, kial vi havas tiajn grandajn orelojn?“ Kaj la
avino respondis: „Por ke mi pli bone povu aŭskulti vin!“
Kaj jen Ruĝĉapulino demandis plu: „Avino, kial vi havas
tian grandan buŝon?“ Sed tio ja ne estas bona, se infanoj
diras ion tian al plenkreskula avino. Do la avino fariĝis
sovaĝa kiel vulpo kaj ne plu eligis vorton, sed manĝis la
kompatindan ruĝĉapulinon kun haŭto kaj hararo. Kaj
tiam ŝi ronkis kiel baleno. Kaj ekstere ĝuste preteriris la
ĉasisto. Kaj tiu miris pri tio, kiel tia baleno venis en la
bofratan straton. Kaj jen li ŝarĝis sian pafilon kaj tiris
longan tranĉilon el ingo kaj enpaŝis, sen frapi la pordon,
en la ĉambron. Kaj jen li vidis hororigite anstataŭ baleno
la ŝvelintan avinon en la lito. Kaj – diavolo caracho – Jen
matroso tuj povus sterni sin pro surprizo laŭlonge de la
ferdeko! – Estas apenaŭ supozeble! – Jen la maljuna
manĝegema inaĉo voris ankaŭ la ĉasiston!
Nu, jen vi gapas, gebuboj, kaj malfermŝiras la faŭkojn
kvazaŭ ankoraŭ io venus aldone. – Sed nun foje forŝteliĝu
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el la vento, alikaze mi galopigos vin. Al mi jam sen tio la
gorĝo tute sekiĝis pro la stultaj historioj, kiuj ĉiuj estas
nur mensogitaj kaj elfurzitaj! Ekmarŝu, for! Lasu vian
patron nun iom drinki, vi – superflua fiŝeca idaro.

tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser & Frank Vohla
laŭ „Rotkäppchen“ de Joakimo Ringelnac
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SEYPPEL, JOACHIM
Joakimo Seyppel
Leterkolomboj en postkorto
Estas vespero en malfrua aŭtuno, sur la ĉielo videblas
fumo de kamentuboj. Suno subiris post lukazernoj, la
trajno apud la varostacidomo veturas preter pli kaj pli da
reloj kaj trakforkoj, preter tro plenŝtopitaj urbotrafikaj
trajnoj kaj preter etĝardenoj plenaj de fruktokorboj. Kaj
la vojaĝantoj ĝojas. Ili estas nun denove hejme. Kaj la
membroj de la „Futbalklubo“ vokas „Hip-hip-hurao!“
La trajno haltas apud relo ne tre malprokisme de
postkorto, mallonge antaŭ la stacidomo. La ferioj finiĝis,
kaj la vojaĝantoj rigardas nun en postkorton kiel en la
„hejmlandon“ de urbano. Tie staris, konata al ĉiuj ekde la
infaneco, la tapiŝbatila reko kun la averto: „Batado de
tapiŝoj malpermesita!“ Kato je la rando de la korto kaptas
kiel ĉiam musojn ĉe rubokesto kaj „diodamnita hundaĉo“
bojas tiel, ke la pordista damo minacas ĝin per vokado de
la „hundokaptisto“, do tiel, kiel en la bona malnova
tempo.
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En la iom pli alta teretaĝo olda viro rigardas el la
fenestro, li apogas la subbrakojn, kiuj doloras ankoraŭ
pro la keglado en la klubo „Ĉiuj naŭ“. Li mansalutas la
trajnon longe kaj moke kaj ŝajne demandas: “Kiel, ĉe l'
diablo, estis la kota vetero ĉe vi?“ Super li, en la unua
etaĝo kantas infanoj laŭte kaj ĝoje: „Ha, infanoj, kia
tempa kur' kaj ĉio rondcirklas nur!“ Tio estas kanto, kiun
ludis la viro kun la gurdo Bacigalupo, kun simieto je la
ĉeno, kiu kolektis la groŝojn, kiujn la dommastrinoj ĵetis
el la fenestroj. Kaj tiam oni vidas en la postkorto ankaŭ
oldulinon, kiu metas sian „karulon“, papagon, nomata
„Lorinjo“ sur la balkonon en la sunvarmon. En la kvara
etaĝo, oni imagas, loĝas diligentaj metiistoj, ankaŭ
lavistinoj kun dubema famo. Kaj fine rigardo al la
subtegmento, sur kiu la pordista ino bredas
leterkolombojn.
Semajnon poste nun pelis la verkiston de la rakonto ties
scivolo en la „Agrostraton“ kun la postkorto, kiun li vidis
dum preterveturado kun la trajno. Li staris antaŭ la
domo, paŝis en la apudan bierejon, mendis bovlujon de la
marko „Berliner Weisse mit Schuss“, do berlinan tritikan
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bieron kun sirupa ŝprucaĵo. Kaj li ĉirkaŭrigardis, ĉar li
voli juĝis la homojn en la postkorto dum horo. La
pordistino, kiu bredis leterkolombojn kun bonega loka
sento kaj granda flugofrapideco, ridis pri li, kiam li
asertis, ke leterkolomboj estas uzataj ankaŭ de „sekretaj
servoj.“ La viro en la iom pli alta teretaĝo klarigis, ke li
vidis filmon kun „Pat & Patachon“, kiun nur unu persono
trovis „komika“. La ino en la tria etaĝo decidis prezenti
sian papagon kune kun la „simieto“ de la gurdisto en la
cirko kiel „Akrobat Schön“ (Akrobato Belo). Sed la
mebloportisoj estis la plej honestaj, ĉar ili portis la
meblojn antaŭe en la domon kaj malantaŭe eksteren. Kaj
kiu en la nuna tempo ankoraŭ volus vivi en postkorto,
kun aŭ sen leterkolomboj, ĉu?
Tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ "Brieftauben im Hinterhof "
PS: Akrobato Schön estis agento de la sekreta servo en GDR.
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Iom pri Joakimo Seyppel
Joakimo Seyppel fariĝis naŭdektrijara. Li loĝis en
Hamburgo, en loĝejo en la kvina etaĝo. Laŭ la devizo, ke
verkado estas vivo, li produktas plu tekstojn, en kiuj li
trafosas siajn memorojn. Lia memoroj estas aŭtentikaj,
sovaĝaj kaj buntaj. Sed neniu eldonejo havas plu
intereson pri liaj tekstoj. Tiel li ligas sian esperon ĝuste al
la gazeto „Nova Germanio“, kiu en GDR certe ne estis lia
plej preferata gazeto, sed tiam ankoraŭ staris sur la alia
flanko de la barikado. Oni devas scii, ke Joakimo Seyppel
en GDR en la lastaj jaroj estis tre malŝatata de multaj
kulturfunkciuloj, ĉar li verkis pli kaj pli kritike, kaj
neniam kiel piedlekanto de la komunista partio SED. Li
estis fajnsenta kritikanto de la falsigita socialismo kaj
spite al tio publikis en GDR pli ol tridek librojn. Ĉar li
tamen ne estis korupta kaj ne lernis hurli kun la lupoj, oni
minacis elĵeti lin el la verkista unuiĝo en GDR, kiun li fine
mem libervole forlasis, kio siatempe zorgis pri granda
skandalo. Hardite kiel rezistanto al ĉia speco de
etsprituloj kaj longe ŝajne tute ne mortebla, spite al
artrito, kiu suferigis lin pli kaj pli, li tajpis ankoraŭ en sia
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lasta vivjaro sur skribmaŝino, kiel oni vidas je la
manuskripoj, kiujn li sendis al la redaktejo de la gazeto
Nova Germanio. Jen vera ironio de la historio, ĉar ĝuste
tiu gazeto estis iam la plej akra „la laŭtparolilo“ de la
reganta partio en GDR. (cez)
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SORABA POPOLRAKONTO
Sed ne tre
„Salutu Dion, knabo mia!“
„Mi ne plu estas knabo.“
„Kial?“
„Mi edziĝis.“
„Tio estas bona!“
„Ha, ne tre!“
„Kial?“
„Aliaj vizitis mian edzinon.“
„Tio estas malbonega!“
„Ha, ne tre!“
„Kial?“
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„Unu el ili lasis tricent talerojn ĉe ŝi.“
„Tio estas bona!“
„Ha, ne tre!“
„Kial?“
„La junkroj forprenis ilin de mi.“
„Tio estas malbonega!“
„Ha, ne tre!“
„Kial?“
„Du sakojn plena de tritiko ili donis al mi por la taleroj.“
„Tio estis bona!“
„Ha, ne tre!“
„Kial?“
„La musoj ŝrotigis ĝin.“
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„Tio estis malbonega!“
„Ha, ne tre!“
„Kial?“
„Mi grasigis dekdu porkojn per la ronĝita tritiko.“
„Tio estas bona!“
„Ha, ne tre!“
„Kial?“
„La edzino dronis en la ŝmalco.“
„Tio estas malbonega!“
„Ha, ne tre!“
tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser
laŭ „Nicht sehr“, el: „La azennesto“ (sorabaj popolrakontoj),
kolektis kaj germane verkis ilin Pawoł Nedo, VEB Domovinaeldonejo Baŭtzen ( Budyšin)
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Glosoj
VEB = popolpropra entrepreno de GDR, do de la Germana
Demokratia Respubliko (DDR). Jen mia naskiĝlando, kiu ne
plu ekzistas. (cez)
Bautzen = sorabe: Budyšin
Rimarkoj
Somere Donjo kaj mi forpermesis ĉe la soraboj en Lübben, kaj
la okupo kun la fabeloj kaj legendoj de tiu mita regiono estis
fakte parto de nia forpermesa antaŭpreparo. La soraboj
Serbja, aŭ Serby, germane ankaŭ Wenden, estas okcidentslava
popolo en Saksujo kaj Brandenburgo en Germanio. La soraboj
estas nacia minoritato. Ili havas apud siaj lingvoj kaj sia
propra kulturo ankaŭ propran flagon kaj himnon. Soraboj
kutime estas germanaj ŝtatanoj.(cez)
Edmont Privat. „Bona afero, sed ne tre.“ (ukraina
popolrakonto)
Bonvolu legi ankaŭ tiun amuzan ukrainan popolrakonton. Vi
rimarkos similecojn. Nu, miraklo tio ne estas, ankaŭ Ukraino
estas slava.
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SOSĈENKO, MIĤAIL
Miĥail Sosĉenko
La bovino en la helico
(humuraĵo)
Grigori Kosonosov, la gardisto de la aviadista lernejo, por
forpermeso estis veturonta en sian hejman vilaĝon. „Nu,
kio estas, kamarado Kosonosov“, diris la kolegoj ĉe la
adiaŭo, „ĉar vi do veturos tien, vi ja ankaŭ eble iom povus
agiti tie en la vilaĝo, ĉu?“ Diru al la kamparanetoj: „Ĉu
tiel aŭ ĉu tiel, la aviado evoluiĝas ĉe ni... Eble ili
kunkolektos iom da mono por nova aviadilo!“
„Pri tio vi povas esti certaj“, respondis Kosonosov, „mi ja
fervore propagandos! Estus io alia, se ne temus pri la
aviado; sed estu sen zorgoj, mi ja diros la ĝustan!“
Kosonosov venis hejmen kaj iris tuj je la tago de sia
alveno al la vilaĝa soveto.
„Do“, li diris, „mi volas iomete agiti ĉi tie. Ĉu oni povos
kunvoki kunvenon?“
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„Nu, kial ne?!“ diris la prezidanto. „Ja agitu do!“
Je la sekva tago la soveto kunvokis la kamparanojn al la
fajrobrigada remizo. Grigori Kosonosov paŝis antaŭ ilin,
kliniĝis kaj komencis agiti: „Do, estas tiel... La aviado,
kamaradoj kamparanoj. – Ĉar vi estas, nu, needukita
tavolo de la popolo, mi rakontos al vi iom pri la politiko.
Ĉi tie, ni diru foje, estas Germanio kaj tie eble Francio....
ĉi tie Ruslando – kaj tie... nu do, ĝenerale... „
„Pri kio vi propre parolas paĉjo?“ demandis la
kamparanoj.
„Pri kio?“ rediris Kosonosov indignite. „Pri la aviado
kompreneble! Ĝi ja tre ekfloras, la aviado! Ĉi tie estas do
Rusujo – kaj tie Ĉinujo!“
La kamparanoj morne aŭskultis. „Ne haltu!“ iu vokis
malantaŭe. „Parolu plu!“
„Mi ja tute ne haltas!“ Kosonosov diris embarase. „Mi
parolas ja pri la aviado... ĝi evoluiĝas ĉe ni, kamaradoj
kamparanoj. Kontraŭ tio direblas nenio! Kio estas vera,
tio vera estas!“
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„Hm! Iomete nekompreneble!“ vokis la prezidanto.
„Kamarado, vi devos paroli iom pli laŭpopole, bonvolu!
Por ke la amaso vin komprenu!“
Kosonosov pli proksimiĝis al la kamparanoj, embarase
iom antaŭmetis unu piedon kaj komencis paroli denove:
„Do, kamaradoj kamparanoj... oni konstruas aviadilojn ĉe
ni, kaj poste oni flugas. En la aero – m por foje diri tiel.
Nu, kelkaj el ili kompreneble ne bone tenas sin supre –
pum! Kaj jam iu falegas teren! Kiel la aviadisto-kamarado
Jermilkin! Supren li flugis tute bone kaj poste – pum!
Krak! Malseka makulo postrestis!“
„Li ja ne estas birdo!“ diris saĝe la kamparanoj.
„Prave, tion diras ankaŭ mi!“ diris Kosonosov, ĝojigite pri
la konsento. „Kompreneble ne birdo. Birdo, se tiu falas
malsupren, nu jes, ĝi skuiĝas kaj ek, plu! Alie estas ĉe la
homo! – Jen plua tia aviadisto, tiu falis sur arbon kaj tie
pendis kiel pometo! Kompreneble li ektimiĝis, la
kompatindulo... estis tre ridige! Nu jes, okazas multe da
tiaj aferoj! Jen ekzemple ĉe ni bovino kaptiĝis en helico.
Riĉ-raĉ! – kaj morta ĝi estis... ankaŭ hundoj...“
385

„Kaj ĉevaloj, ĉu?“ demandis timigite la kamparanoj. „Ĉu
ankaŭ ĉevaloj, paĉjo?“
„Ankaŭ ĉevaloj!“ diris fiere kun brusttona konvinko, la
parolanto. „Tio okazas ofte!“
„Ve, tiuj kanajloj! Forportu ilin la diablo!“ diris iu. „Kion
ili nun ĉion elpensas! Turmenti ĉevalojn ĝismorte! Nu,
paĉjo, kaj tio nun evoluiĝas, ĉu?“
„Ĝuste tion mi ja diras! Ĝi evoluiĝas, kamaradoj
kamparanoj... Kaj tial, mi opinias, la tuta kamparanaro
kolektu monon.“
„Por kio do, paĉjo?“ demandis scivoleme la kamparanoj.
„Por aviadilo, kompreneble“, diris la parolanto.
La kamparanoj ridetis tre morne kaj disiris sen hasto.
Monon por nova aviadilo Kosonosov ne kunportis, kiam li
revenis de sia forpermeso. La kamparanoj de lia hejma
vilaĝo simple estis ankoraŭ tro needukitaj.
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tradukis Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ „Die Kuh im Propeller“, la tekston germanen tradukis
Grete Willinsky.
El la libro: Tiel oni ridis en GDR, Strigspegul-eldonejo, 1999
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STAVE, JOHN
John Stave
La venĝo de l' malgranda Nikolao
Estis la dua kristnaska tago. La geedzoj promenis. Ŝi estis
altstatura kaj fortika, li male malgranda kaj pretervidebla.
Ambaŭ laŭtakse estis pli ol kvindekjaraj.
La suno radiis, la neĝo trembrilis. Ĝi kraketis sub la
plandumoj. La grandulino enkroĉiĝis brake ĉe la vireto.
Ili iris jam preskaŭ dum horo.
„Mi, Evinjo, havus nun apetiton je bela freŝa biero“, diris
la vireto modeste.
„Tio tute ne eblas!“ diris la grandulino.
„Sed, mi havas tiom grandan apetiton...“
„Vi jam ĉe via naskiĝtago trinkis bieron. Ditriĥ!“
„Tio estis ja la 11-a de novembro, Evinjeto!“
„Sensencaĵo“, diris la grandulino, kaj la vireto trotis
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grumbleme apud ŝi. La neĝo kaj la dentoj de la vireto
ekgrinciĝis.
„Trifoje mi rolis antaŭhieraŭ kiel Nikolao“, la vireto ĵetis
vortojn en la vintrotagon. „Ĉe Marinjo, ĉe Mikaelo kaj ĉe
Liza-Laŭra!“
„Estas viaj genepoj, nerekte via karno kaj sango!“
„Grr, grr, grr, grr, grr, grr...“
„Sed vi mem ja trinkis vinon“, diris spiteme la malgranda
Nikolao.
„Vi havas stomakan ulceron“, respondis la grandulino.
„Neniu miraklo“, rediris la malgranda Nikolao.
„Kion vi opinias, ĉu?!“ siblis la grandulino kaj haltis.
„Mi nur laŭte pensis“, koncedis la malgranda Nikoalo.
„ Ĉar mi ja jam havas kvindek sep jarojn.“
„Mi eĉ pensis“, diris la grandulino, „ke vi volas kritiki min
nepravigite. Venu, ni iru ĉi tie transen en la parkon.
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Ekmarŝu!“
Sed transpasejo ne videblis. Male, sur ŝildo estis legebla,
ke la transiro de la tramaj reloj je tiu ĉi loko estas
malpermesita.
„Mi ne transiros ĉi tie“, diris la vireto.
„Timulo-leporulo!“ mokis la grandulino. Ŝi celis la relojn,
dum la malgranda Nikolao akceptis la ĉirkaŭvojon al la
permesita transirejo. Sed pro la hastemo la grandulino
pretervidis la polican patrolaŭton, kiu senbrue kaj lante
descendis la straton. Ĝi haltis. Policano eliris, metis
servoprete la manon al la ĉapo. Li instruis la grandulinon
pri ŝia facilanima konduto en la trafiko. La grandulino
montriĝis neinstruebla kaj citis eĉ nomojn el „La
bestovivo de Brehm“. La policano postulis ŝian
identigilon. Post iom da serĉado la grandulino koncedis
ne havi la dokumenton ĉe si. Eĉ ne stirlicencon por la
veturado de aŭtoj aŭ almenaŭ vakcinateston aŭ
rabatkarton de C & A.
„Ĉu vi konas iun proksime, kiu povus identigi vin?“
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demandis la policano.
„Tie transe promenas mia edzo!“
La patrolaŭto kune kun la grandulino preterveturis la
malgrandan Nikolaon.
„Tiu ĉi cvitanino“, diris la policano, „asertas, ke vi estas
ŝia edzo.“
La malgranda Nikolao detale rigardis sian edzinon. Tiam
li skuis lante la kapon: „Mi ne konas la damon. Mi ne
vidis ŝin dum mia tuta vivo!“
„Fia fripono!“ kolere vokis ĉi-momente la grandulino kaj
forgesis tute, ke estis Kristnasko. Ŝi volis eĉ bati la
vireton.
Jen la policano afable invitis ŝin kunveturi al la policejo
por povi konstati la personajn indikojn.
„Se venos vi hejmen...!“ vokis la grandulino dum ŝi
denove eniris en la policaŭton.
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„Mi ja eĉ ne scias, kie vi loĝas“ diris ruze la malgranda
Nikolao. La patrolaŭto brue forrapidegis. La malgranda
Nikolao bruligis cigaron kaj postrigardis la aŭton.
„Ci tute ne pravas! Formetu vipon vian, tiukaze mi ne plu
faros fian“, li diris kaj ekiris por trinki bieron.

trad. Dorothea & Hans-Georg Kaiser
laŭ „Die Rache des kleinen Nikolaus“
Gloso: C & A = superbazaro por vestoj ks.
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STRIGSPEGULO
Til Strigspegulo en Erfurto instruas legi
azenon
La novaĵo pri tio, kio okazis en Prago, disvastiĝis en
Erfurto longe antaŭ la alveno de Strigspegulo. Kiam li
pendigis ankaŭ tie siajn afiŝojn kaj laŭdegis sian klerecon
kaj retorikon, la instruistoj kaj studentoj de la supera
lernejo diris: „Al ni tio ne okazu tiel kiel al tiuj en Prago.
Nin la ŝercemulo ne superruzu per siaj trukoj kaj intrigoj.
Tion ni ŝuldas kaj al la famo de nia universitato kaj al nia
propra honoro.“
Dum tagoj ili serĉis taskon, kiun Til vane provus solvi.
Post kiam ili aŭskultis kaj ĉiam denove rifuzis multajn
proponojn, ĉar ĉiuj ŝajne ne estis sufiĉe komplikaj, la
rektoro finfine havis bonan ideon: „Ni transdonu azenon
kiel lernanton al tiu ruzega vulpulo. Tiun li instruu legi. Li
ja asertis, ke li kapablas instrui legi ĉiun estaĵon dum
mallonga tempo. Sed, ĉar neniu povus nei, ke ankaŭ
azeno estas estaĵo de Dio, li do devas transpreni la taskon.
Se ne, li estos venkita. Ĉar li ne povos plenumi la taskon,
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kiel ankaŭ ni ne povus plenumi ĝin, li sidos tutcerte en la
kaptilo, kiun ni starigos helpe de tiu ĉi tasko.“ La saĝaj
vortoj de la rektoro estis akceptataj per granda aplaŭdo.
Kiam nun Strigspegulo staris antaŭ la erudiciaj sinjoroj,
la rektoro sciigis al li: „Ni intencas transdoni azenon al vi,
por ke vi instruu legi ĝin. Ĝi lernu la legadon de vi. Ĉu vi
kuraĝas transpreni tiun taskon?“
„Jes“, respondis la ŝercemulo, „tio certe ne estas tro
malfacila por mi. Mi bezonas nur tempon por tio.
Kvankam ankaŭ la azeno estas vivanta estaĵo, kiel ĉio,
kion Dio kreis, mankas ja la lingvo kaj prudento al li, ĉar
la Kreinto de ĉio vivanta rezervis tiujn du aferojn por la
homoj. Tial vi devas pacienci, ĝis mi solvis mian taskon.
Dum dudek jaroj mi instruos ankaŭ al azeno la legadon!“
La sinjoroj vole-nevole devis akcepti la longan tempon,
kaj kiam ili estis interkonsentiĝintaj ankaŭ pri la salajro,
ili transdonis al Strigspegulo la azenon, kiu jam atendis
en la korto.
Til marŝis kun la longorela besto gaje al la gastejo, kie li
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loĝis. En liaj poŝoj tintadis parto de la kvincent groŝoj,
kiujn li ricevis antaŭpage. La arĝentaj moneroj estis por li
la plej grava, la tasko ŝarĝis nek lian koron nek lian
konscion. „ Kio malbona povus okazi al mi?“ li opiniis.
„Dum dudek jaroj multe da akvo fluas en la marojn. Post
tiu tempo multaj aferoj estos aliaj. Se mi mortos
intertempe, neniu povos riproĉi min. Se la azeno kuŝiĝos
por ĉiam, aŭ, se la rektoro eligos sian lastan spireton, mi
same liberiĝos de mia devo.“
En la gastejo Strigspegulo luis por sia lernanto apartan
stalon, por ke neniu alia besto ĝenu ĝin. Poste li prenis
malnovan libron, metis ĝin en la kripon kaj disŝutis
avenon inter la foliojn.
La azeno rapide rimarkis, ke en la libro troveblas
bongustaĵoj. Serĉante la grajnojn, ĝi baldaŭ lernis foliumi
per la buŝo. Se ĝi ne plu trovis ion, ĝi ekparolis kaj kriis
mizere: „I-a!“
„Tio iras ja belege“ jubilis Strigspegulo. Mia lernanto
estas pli saĝa ol mi pensis!“
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Li iris al la rektoro kaj informis lin, ke la azeno bone
progresas kaj demandis ĉu li bonvolos veni iam por
konvinkiĝi. La rektoro demandis mirigite: „Ĉu ĝi vere
lernas ion el tio, kion vi instruas al ĝi? Estas certe ne
facile instrui ĝin eĉ nur la abocoon.“ La ruzulo konsentis.
„Volonte mi konfesas, ke mi havis ĝis nun neniam tian
krudan kaj mallertan lernanton. Sed mi uzas ĉiun
diligenton kaj penon kaj per tio atingis, ke ĝi jam konas
kelkajn vokalojn kaj klare povas diri ilin. „Se plaĉas al vi,
kunvenu kaj aŭskultu mem kun mi!“
La rektoro volonte pretis por tio kaj aldone por la vizito
invitis kelkajn profesorojn. Kiam la sinjoroj en la solenaj
vestoj enpaŝis en la korton de la gastejo, la rektoro kun la
oroĉeno ĉirkaŭ la kolo kiel la unua. Strigspegulo iris
renkonte al ili kaj salutis ilin kun granda ĝentileco. Poste
li kondukis ilin en la stalon al sia lernanto, metis la libron
en la kripon kaj iris flanken. La azeno, kiun la ŝercemulo
lasis malsati la tutan tagon, tuj malfermis la libron kiel ĝi
kutimis de kelkaj semajnoj kaj avide serĉis la avenon. Sed
kiam ĝi ne trovis avenon, ĝi kriis laŭte: „I-a!“
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Jen la ŝercemulo diris: „Aŭskultu sinjoroj, la vokalojn A
kaj I ĝi jam lernis kaj mem eltrovas ilin. Mi pensas, ke li
lernos ankaŭ la aliajn literojn tiel bone kiel ĉi tiujn,
necesas nur multe da tempo!“
Kontraŭ tio la erudiciaj sinjoroj povis diri nenion kaj iris
hejmen. Til ne devis peni plian fojon por prezenti al ili
progresojn de sia lernanto. Kelkajn monatojn poste
mortis la rektoro, kaj iom post iom la afero estis forgesita.
Strigspegulo liberigis la azenon kaj forlasis la urbon. Li
estis jam sata pri la laboro kun la longorela besto kaj
diris: „Se mi saĝigu ĉiujn azenojn en Erfurto, jen mi
bezonus por tio longan vivon kaj devus rezigni pri multo,
kio plaĉas pli al mi. Sed mi celas ja aliajn aferojn!“

Kelkaj rimarkoj
Strigspegulo naskiĝis laŭ historiistoj kiel ido de kamparanoj en
la jaro 1300 en Kneitlingen kaj mortis en la jaro 1350 en
Mölln, en la nordo de la nuna Germanio. Li postlasis krom siaj
geniaj ŝercoj ne multe pli ol la tombŝtonon, kiun amikoj pagis
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por li.
Krome li postlasis laŭ la okuluma estraro de muzeo en
Naumburgo en Germanio mantelon kaj arlekenan ĉapon,
kruĉon kaj pecon de trumpeto, kiuj nun rigardeblas en turo de
la urbeto Naumburgo, kie li trumpetis kiel turgardisto la
alvenon de malamikoj, kvankam neniuj estis videblaj – pro la
aĉa salajro, kiun li ricevis tie, kaj por ke li foje povu manĝi
sola kaj ĝis satiĝo ĉe la forlasitaj tabloj, ĉar la Naumburganoj
ĉiuj devis forkuri kun siaj armiloj el la urbo.
Kiam oni malfermis lian tombon pro iu kaŭzo, li ne kuŝis en la
ĉerko, sed sidis tie, ĉar li estis nekutima kaj tre inteligenta ulo,
kiu ŝajne legis tre bone la anekdotojn pri Diogeno, kiu ja
deziris, ke oni entombigu lin kun la vizaĝo suben. Kial? Ĉar
baldaŭ ĉio suba turniĝos supren, kiel Diogeno klarigis mem.
Rakonton pri ŝerca ago de Strigspegulo „alpropriigis“ la fama
Andersen al si, kiu faris el ĝi spritan fabelon: „La novaj vestoj
de la imperiestro“, kiu estas tre bone tradukita en Esperanton,
de Zamenhof kaj pli poste ankaŭ de dano. Jam nur tiu fakto
montras, kiom gravaj estas plu tiaj uloj kiel Diogeno aŭ Til
Strigspegulo aŭ Hodja Nasredino, kiom grandan influon ili
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havas en la mondo-literaturo, ja en la pensado de la homaro.
Similaj ŝercemuloj kiel Strigspegulo estis ankaŭ la tute
malbrava soldato Ŝvejk de Haŝek, kiu jam nun estas kvazaŭ
nemortebla. Aŭ Barono de Munkhaŭseno, kiu estis brila
mokema fanfaronulo. Mi ne volus vivi sen ilia humuro, mi ĉiujn
tiujn ulojn tre ŝatas, ja mi vere bezonas ilin, ĉar ili konsolas
kaj ridetigas min, se mi estas iam malĝoja pro io. Ridado ne
nur trankviligas kaj sanigas, ĝi ankaŭ liberigas nin de ĉiu
timo! Aŭ kiel diris Dürrenmatt en simila senco: „La tiranoj de
tiu ĉi planedo timas nur tion: la mokon de la verkistoj.“
Strigspegulo, Nasredino aŭ Diogeno, aŭ pro mi ankaŭ
Sokrato, ja ne verkis mem, kaj tamen oni timas iliajn
spritaĵojn ĝis nun, ĉar verkistoj eternigis ilin. Por netiranoj ili
estas eterna konsolo kaj ridetiguloj kaj por la tiranoj eterna
defio.
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SUTER, MARTIN
Lacigiteco-sindromo de Werder
La vetoo de Vartner
Lindner offline
Novaĵo pri kapableclimo
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Lacigitec-sindromo de Verder
Ĝis nun Verder simple estis stresata. Tute stresata. Se li
paŝis en ĉambron, ĝi komencis ekvibri. Se li iris tra
koridoro, ekflagris la notfolietoj sur la korkaj tabuloj. Kaj
ĉiun minuton, kiun li dediĉis al afero, li ŝtelis de alia. La
stresocelebrado de Verder eble estis la plej altkvalita de la
entrepreno. Eble eĉ interne de la akcia societo.
Sed la lacigitec-sindromo kaptis sinjoron Verder tute
neatendite. Lin! Spite al ties flarnazo pri aktualaj
tendencoj! Dum li ankoraŭ lasas kvazaŭ vipe instigi sin de
la streso al la plej altaj laborrezultoj, la avangardo sidas
jam kun senesprima vizaĝo kvazaŭ lamigite ĉe sia
skribotablo, sentas sin vaka kaj tute elbruligita.
Kaj li, la idioto, rigardas la streson ankoraŭ kiel stimulon,
dum la lanĉistoj de tendencoj el la gvida personaro jam
delonge disrompiĝas je ĝi.
Ankoraŭ neniam en sia vivo li sentis sin tiel hieraŭa. Je la
unua fojo li konscie perceptas ĝin, kiam Grieder jam
troviĝas en centro de medicina rehabilitado. Guste tiu
kvindek-horojn kaj-ne-minuton pli-Grieder, kiu ĉiam jam
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pli malfrue venis aŭ foriris, kiam Verder venas aŭ foriras.
Tiu Grieder iutage ne aperas en la laborloko, kaj en la
teama mitingo oni flustras respektoplene: „Burn out“
(Elbruligiteco). Unue Verder pensis, ke temas pri speciale
ekskluziva forpermesa destinejo: Grand Hotel „Burnout“, la Burn-out-atolo aŭ Burn-out-pensio de Marta, kaj
li jam ĉagreniĝas, ke Grieder povas permesi tion al si kaj
tempe kaj finance. Sed baldaŭ klariĝas al li, ke temas pri
malsano, kaj li kvazaŭ perfortas sin por meti sian vizagon
en kunsentemajn faldojn.
Post la entreprena mitingo li guglas interrete kaj
konstatas ŝokite, ke la elbruligitec-sindromo estas la
sekvo de tro-da engaĝo. Ĉe Grieder, ĉu?!
La lacigitec-sindromon ricevas homoj, kiuj vivas por sia
laboro. Tiuj, kiuj supozas, ke ili laboras pli ol siaj kolegoj
kaj estas malhaveblaj en la entrepreno. Ankaŭ Grieder,
ĉu? Malhavebla en la entrepreno, ĉu?
En la antaŭĉambro li rimarkas sinjorinon Kajzer, kiu
kutime havas sencon pri humuro: „Ĉu vi scias de kio oni
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povas ricevi la elbruligitec-sindromon? Pro tro da
engaĝo.“
Ŝi respondas: „Mi scias, la kompatinda sinjoro Grieder.“
Kvazaŭ oni honoris lin per la „Purple Heart“ (per la
ordeno Viola Koro).
Ekde nun Verder tuj komencis transiri kvazaŭ glite de la
stresiteco en la elbruligitecon. Li eĉ ne devas ŝajnigi la
korpajn simptomojn. Senti sin matene lacigite kaj
neeldorminte, suferi je dormĝenoj, je inkuboj, je
kortremado, je tro alta sangopremo, je muskolaj
streĉitecoj, ĉu? Tion li ĉion havas mem en la repertuaro.
Li nur ignoris la simptomojn ĝis tiam, flankenŝovis ilin,
kiel neeviteblajn apudefikojn de lia ĉiutaga dozo da
streso.
Sed nun, kiam temas pri la avanco el la stresligo en tiun
de la lacigiteco, li komencas celite suferi je la simptomoj.
Je la pli agrablaj – pli da alkoholo ol antaŭe, akcelita
pezkresko – kaj pro la pli tiklaj – digestaj problemoj kaj
problemoj enlite.
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Post kelkaj semajnoj Verder tute alpropriigis la
simptomojn: senton pri vakeco, lacigitecosenton,
senutilecon, pesimismon, senhelpemon, senmotivemon,
senintereson. Ĉion laŭ butonpremo.
Nun li laboras nur plu je la subita senkaŭza plorado.
Tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Werders Burn-out“ el la satira rakontaro „Abschalten:
Die Bussiness Class macht Ferien“ (Ripozi: La biznisklaso
ferias)
PS: Purple Heart = http://en.wikipedia.org/wiki/Purple_Heart
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La vetoo de Vartner
Vartner staras sur la plaĝo, pigraj ondoj ĉirkaŭludas liajn
maleolojn, li sentas kiel la maro forlavas la sablon sub siaj
plandoj. Antaŭ li vadante plaŭdas mirinde belaj junaj inoj
ĝuste tiel profunde en la akvo, ke li ne povas ekkoni, ĉu ili
estas nudaj ankaŭ malsupre.
Li mem estas vestita kun lumante oranĝkolora
banokalsono. Iom malvaste laŭ fasono, sed li povas
permesi tion al si. Se li rigardas malsupren laŭ si, li
malkovras eĉ ne gramon da graso. Sub la torako, tie, kie
kutime estis blanka spongeca ventro, troviĝas nun
lavtabuleca muskolaro.
La belaj inoj reciproke ĵetadas grandajn buntajn pilkojn.
De tempo al tempo iu el ili saltas sufiĉe alte por konfirmi
lian supozon, ke ili portas malsupre la saman kiel supre.
Vartner mansalutas ilin. Nun la pilkoj flugas al li. Ruĝaj,
bluaj, flavaj, kovritaj per strioj, punktoj kaj floroj. Li
kaptas ĉiujn pilkojn kaj reĵetas ilin. Ankaŭ du aŭ tri per
unu fojo. Kaj tiujn, kiujn li ne povas kapti, li retroludas
per pugno, per kalkano, per la brusto. Ankaŭ la plej
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neatigingeblajn. Li depuŝiĝas de la softa sablo kaj alte
grimpas en la inke bluan kariban ĉielon.
La belaj inoj jubilas kaj aplaŭdas. Vartner pli kaj pli alte
grimpas, saltas figurojn, volteojn, kapturniĝajn saltojn,
spiralojn, papiliojn, li restas mallonge en la aero kaj
mansalutas al la belulinoj, kiuj ĵetas manajn kisojn kaj
florokronojn al li.
Li glitas kiel sago en la glatan marsurfacon kaj naĝas
slalome inter la senmankaj korpoj, ludema kiel juna
delfeno.
Kaj li saltas lantmove tra la florornamitaj ringoj, kiujn la
marniksinoj tenas alte super siaj ravaj kapoj. Lia hararo
briltremas subsune, de la oleita bruna haŭto perlas la
salakvo.
Kaj nun ili kuregas sur la blanka soleca plaĝo. Ok, ne,
dek, ne dek kvin da ridantaj, jubilantaj, kriĉantaj, belegaj
estaĵoj, dense persekutataj de Vartner.
Sed liaj gamboj fariĝas pli pezaj, la sablo pli profunda, la
inoj pli malgrandaj, la voĉoj pli mallaŭtaj. Kaj subite
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fariĝas kviete. Vartner firmpinĉiĝis. Li rigardas
malsupren laŭ si, kaj jen li ree estas: la blanka spongeca
ventro.
„Ne!“ li vokas.
Li malfermas la okulojn kaj rigardas al la atentemaj
vizaĝoj de sia gvidanta personaro.
La protokolisto notas: „Dr-o Vartner rifuzas emfaze la
proponon de la laborgrupo. La lanĉado de la modela vico
estas haltigita.“
Tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Wartners Veto“el la satira rakontaro „Abschalten: Die
Bussiness Class macht Ferien“ (Ripozi: La biznisklaso ferias)
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Lindner offline
La somerajn feriojn Lindner volas uzi por iom reordigi
sian geedzecon. Li devas rebonigi diversajn aferojn.
Tridek semajnfinojn eksterdome. (La statistiko estas de
lia edzino Jeanette.) Aldone ne statistike redonita kvanto
da 'Komencu-jam-foje-sen-mi', kelkaj dekoj da 'Jencerta-afero-interŝoviĝis' kaj simile oftaj. 'Mi-esperas-kevi-ankoraŭ-ne-kuiris'. Plus la privata regalado de la
geedzoj Landmann, ĉar li forgesis ĝustatatempe atentigi
ŝin pri la glutenalergio de sinjorino Landmann. (Ŝi kuiris
ses diversajn memfaritajn pastaĵojn). Plus la afero pri
Patricia, pri kiu Jeanette scias ja nenion, sed ĉu ŝi divenas
ion?
Sinjoro Lindner do surprizas la familion per offline-ferioj.
Lia asistantino organizis por ili ferian domon je la postaĵo
de l' mondo. Pli precize je la postaĵo de Palma de
Mallorca. Bieno kun solarenergio kaj ekologia naĝejo, sed
sen telefonkonekto. Dudek lastajn Cherokee-minutojn for
de la plej proksima provincurbetaĉo.
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Jeanette senvortas perplekse. Tute male al Joel (9) kaj
Jasmin (7), kiam ili ekscias, ke "offline" signifas ankaŭ:
sen MP3, sen gameboy kaj sen televidilo. Jeanette
retrovis sian lingvon nur tiam, kiam Linder klarigis, ke
„elektronike libera“ signifas ankaŭ sen laptopo kaj sen
poŝkomputilo Palm, kaj ke ankaŭ la poŝtelefonoj restadu
hejme. „Ankaŭ mia poŝtelefono, ĉu?“ ŝi demandas ŝokite.
La penso, ke Lindner dum siaj ferioj ne havos dum du
semajnoj kontakton al la firmao, estas kompreneble
absurda. Dum Jeanette en la antaŭtagmezoj peraŭte faras
aĉetojn en la tienda de la plej proksima loko, li restas
hejme, kun la preteksto, ke li volas pli bone konatiĝi al la
infanoj, kaj tiam li verkas siajn faksojn. Posttagmeze li
veturas al la tienda kaj aĉetas la gazetojn de la antaŭa
tago. Ĉe tiu okazo li sendas siajn faksojn kaj kunprenas
tiujn, kiuj alvenis por li. Li ne estas la ununura, kiu uzas
la servon de filino Pilar de l' tienda-posedanto. Ĉeokaze li
devas atendi dum sufiĉe longa tempo ĝis aliaj estas
priservitaj, sinjoroj en somervestoj, kiuj same ferias
„offline“.
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La koncepto estas sukceso. Sinjoro Lindner flegas sian
geedzecon sen neglekti pro tio sian firmaon. Sed je la
antaŭlasta tago de la ferioj, kiam li transprenis pro urĝa
fakso ankaŭ la matenajn aĉetojn de Jeannette kaj vespere
traserĉas pro la faksrespondo la enhavon de la skatolo
kun la surskribo „Lindner“, li ekvidas la sekvan tekston:
„Ve, karulineto, kiel mi transvivu matenon sen via
matena fakso? Ĉu vi ne povis eskapi de li? xxx Karlo.“
Unue li pensis, ke Pilar eraris pri la skatolo. Sed jen li
rimarkis, ke la linioj estas senditaj al Jeannette Lindner.
Tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Lindner offline“el la satira rakontaro „Abschalten: Die
Bussiness Class macht Ferien“ (Ripozi: La biznisklaso ferias)
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Novaĵo pri la kapableclimo
„Haŭg, en Katmanduo, ĉu?“
„Ne en Katmanduo mem, en Himalajo.“
„Kaj kion celas Haŭg en Himalajo?“
„Unu aŭ du sesmilomontojn.“
„Ĉu li nun tute freneziĝis?“
„Ĝi estas tre utila, laŭ li.“
„En Himalajo grimpi sur monton sesmil metrojn alta, tio estas
tre utila por li, ĉu?“
„Li diras, ke oni sentas sin tie tiel malgranda kaj sensignifa.“
„Nu, ĉu li sentas sin ĉi tie granda kaj elstara?“
„Verŝajne.“
„Certe li sentas sin tiel al ni... kiom alta ni estas ĉi tie?“
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„Ĉirkaŭ sescent metrojn.“
„Li sentas sin do supera al ni je kvinmil kvarcent metroj.“
„Ĉu vi opinias tion?“
„Unu aŭ du sesmilomontojn, nur por povi senti sin malgranda
kaj sensignifa, tion li povus havi malpli kare.“
„Ekzemple, ĉu?“
„Ekzemple per malgranda interna enketo.
„Eble tio bonfartigas lin.“
„Tion mi pridubas. Se li revenos, li sentos sin supera al ni pro
la sperto, ke li sentis sin foje malgranda kaj sensignifa.“
„Se li revenos efektive. Tio laŭdire ja ne estas tute nedanĝera.“
„He, haltu. Li riskus ja nenion. Li sentas sin multe tro
neanstataŭebla.“
„Ne trompu vin mem. Nur en ekstremaj situacioj oni trovas
sin.“
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„Plej ekstreme estus, se sukcesus al li.“
„Sin mem trovi, ĉu?“
„Tion mi imagas vere vivdanĝera. Haŭg kontraŭ Haŭg. En alto
de sesmil metroj, en Himalajo.“
„Vi ne ŝatas lin.“
„Ĉu vi de nun?“
„Nu, li simple havas la ambicion sin senti mem, esplori sian
kapableclimon.“
„Ĉu esplori la kapableclimon?!“
Estas multaj homoj, kiuj simple bezonas tion de tempo al
tempo: ekscii, kie estas la persona kapableclimo.“
„Eĉ nur tio estas jam tiel neimageble aroganta: opinii, ke oni
devas serĉi en tiom granda distanco.“
„Vi ne tute malpravas.“
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„Mia kapableclimo troviĝas je sep brakleviĝoj el kuŝanta
surventra pozicio. Por tio mi ne bezonas Himalajon.“
„Tio estas ne nur korpa afero. Tio estas ankaŭ spirita sperto.
Esti tute elĉerpita en la maldensa aero de la alta Himalajo kaj
havi la lastfinan certecon, ke oni jam ne plu kapablas ion.“
„Mi vetas pri ĉiu sumo, ke li revenos kiel la sama ŝtipkapulo,
kiu li estis, kiam li foriris. Plejbonkaze!“
„Ne forgesu la kulturreligian cirkonstancon. Tio povas ŝanĝi
homon.“
„Vi sonas, kvazaŭ ankaŭ vi interesiĝus por tio.“
„Ne rekte mi interesiĝas. Sed sperto eble tamen estus.“
„Ĉu senti sin malgranda kaj sensignifa? Renkonti sin mem en
la alto de sesmil metroj, patroli je sia kapablecolimo, ĉu? Tion
vi ne diras tute serioze, ĉu?“
„Almenaŭ mi mendis prospektojn, sendevige.
„Vi ekfantazias, ĉu?“
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„Laŭdire ĝi estas ankaŭ tre streĉa.“
„Des pli terure.“
„Oni ŝajne neimageble maldikiĝas dum tio.“
„Kie, vi diris, mendeblas la prospektoj?“

Tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Neues über die Leistungsgrenze“el la satira rakontaro
„Abschalten: Die Bussiness Class macht Ferien“ (Ripozi: La
biznisklaso ferias)
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VAN VEEN, HERMANN
Rakonto pri Dio
Kiam Dio post longtempa hezitado revenis hejmen, brilis
la suno; poŝtkarte bona vetero! Kaj la unuan, kion Dio
faris, estis tio, ke li malfermis la fenestrojn tiom, kiom
eblis, por aerumi sian dometon.
Kaj Dio pensis, antaŭ la manĝo mi ankoraŭ iom movos
miajn piedojn. Li kuris malsupren de la monteto al vilaĝo,
pri kiu li sciis tute precize, ke ĝi troviĝas tie.
Kaj la unuan, kion li rimarkis, kio estas nova, estis, ke
staris meze de la vilaĝo grandega aĵo kun kuplo kaj sago,
kiu pedante montras rekte supren.
Kaj Dio kuris kun gigantaj paŝoj malsupren de la
monteto, suprenrapidegis la monumentecan ŝtuparon kaj
tuj troviĝis en timige morna, malseke frida, preskaŭ
malhela mucida ejo. Kaj la ejo estis kovrata de ĉiuspecaj
strangaj bildoj; multaj patrinoj kun infanoj, kiuj havis
lumantan pneŭecan ringon sur la kapo, kaj preskaŭ
sadista skulpturo pri viro sur latoskafaldo. Kaj la ejo estis
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lumigata de aro da grasaj, flave blankaj ĉamkolore
saturitaj substancoj, el kiuj la lumo sagis kvazaŭ kun
lekantaj langoj.
Li vidis ankaŭ neimageble grandan amason da uletoj kun
profunde brunaj kaj nigraj vestoj kaj grandaj libroj sub
lacaj subbrakoj, kiuj eĉ el sufiĉe granda distanco odoris
mucide.
„Venu foje ĉi tien! Kio tio estas?“
„Kio tio estas, ĉu?! Tio estas preĝejo, amiko mia!“
„Tio estas la domo de Dio.“
„Aha... Sed se tio estas la domo de Dio, knabo, kial ĉi tie
ne floras floroj, kial ĉi tie ne torentas akvo kaj kial ĉi tie
ne brilas la suno, bubeto?“
„Tion mi ne scias.“
„Ĉu ĉi tien venas multaj homoj, knabo?“
„Lastatempe la nombro de vizitantoj malkreskas iom.“
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„Kaj kial tio okazas laŭ via opinio? Aŭ ĉu vi ne havas
opinion?“
„Estas la diablo. La diablo obsedis la homojn. La homoj
nun pensas, ke ili mem estas Dio kaj ili sidas prefere sur
sia postaĵo subsune.“
Kaj Dio kuris fajfante el la preĝejo sur la placon. Jen li
vidis sidi vireton sur benko. Dio ŝoviĝis apud la vireton,
metis unu gambon sur la alian kaj diris: „...Kolego!“

tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Geschichte über Gott“
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WALSER, ROBERT
Robert Walser
La arbaro
(rakonto)
Trapenetrite de diversaj sensoj, mi lante supreniris sur
rokeca pado en la arbaron, kiu paŝis kvazaŭ al mi kiel
profunde verda nepenetrebla enigmo. Ĝi estis kvieta kaj
tamen ŝajnis al mi, kvazaŭ ĝi moviĝas kaj proksimiĝas
renkonte al mi kun ĉiuj siaj belaĵoj. Estis vespero, kaj laŭ
mia rememoro la aero plenigis sin kun dolĉa melodia
frido. La ĉielo ĵetis orajn ardantajn brilojn en la densan
arbaron, kaj la herboj odoris tre nekutime. La odoro de la
arbara tero ensorĉis mian animon, kaj mi, tiel
korpremate kaj ebriigate kiel mi estis, kapablis paŝi nur
malrapide, tre lante antaŭen. Jen aperis el la malaltaj
junaj kverkaj arbetoj inter abioj sovaĝa granda bela
fremdulino apenaŭ vestita, kun kapo kovrata de
pajloĉapeleto, de kiu falis rubando sur la nigran hararon.
Estis arbarino. Ŝi klinis la kapon, mansalutis kaj lante
venis al mi. La vespero estis jam tiel bela, la birdoj, la
nevideblaj, kantis jam tiel dolĉe, kaj nun krome ankoraŭ
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tiu belulino, kiu aspektis kiel la sonĝo pri ino, kvazaŭ ŝi
estus nur imago pri tia ino, kia estis ŝi. Ni proksimiĝis
reciproke kaj salutis nin. Ŝi ridetis, kaj mi same devis
rideti, venkite de ŝia rideto kaj kaptite de la belega
abisimila figuro. Ŝia vizaĝo estis pala. Ankaŭ la luno nun
aperis inter la branĉoj kaj rigardis nin ambaŭ pensoplene
serioze, kaj jen ni sidiĝis unu apud la alia en la malsekan,
molan dolĉe odorantan muskon kaj rigardis reciproke la
okulojn. Ho ve, kiajn belajn grandajn melankoliajn
okulojn ŝi havis. Mondo ŝajne kuŝis en ili. Mi brakumis
ŝian grandan molan korpon kaj petis ŝin, kun tiom da
flatado en la voĉo, kiom mi kapablis meti en ĝin (kaj tio
ne estis komplika), ke ŝi montru al mi la gambojn; kaj ŝi
forprenis la jupon de la gamboj, kaj jen softe briletis al mi
tra la malhelo de la arbaro la ĉiele bela blanka ebura
koloro. Mi kliniĝis kaj kisis ambaŭ gambojn, afabla
bonvenigata torento fluis tra mia animita korpo kaj mi
kisis nun ŝian buŝon, kiu estis la ŝvelanta cedema boneco
kaj amo mem, kaj ni firme tenis nin, brakumis nin
reciproke dum longa longa tempo pro kvieta reciproka
raviteco. Aĥ, kiel la odoro de la arbara nokto ravis min,
kaj kiel ravis min ankaŭ la odoro, kiu eliris de la ino mem.
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Ni sternis nin sur la muskon kiel en multekostan, riĉe
ornamitan liton, kvieto kaj tenebro kaj paco estis ĉirkaŭ
ni, super ni la dancantaj kaj briletantaj steloj kaj bona,
senzorga, kara, granda, dieca luno.

Tradukis Hans-Georg Kaiser
laŭ „Der Wald“
Rimarkoj
Robert Walser (1878-1956) Li estis relative sensukcesa
verkisto, kiu tamen impresis la faman Franz Kafka. Iu verkista
kolego nomis lin eĉ epigono de Walser. La lastajn jarojn li
pasigis en Svisio en hejmo por nervmalsanuloj. Li mortis vintre
en promeno tra arbaro, kie onis trovis lin tute frostfrida sur
neĝkovrata padokruciĝo apud arbo. Li mortis tiel, kiel li
priskribis la morton de frostmortigito en teksto.
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R-E-D-A-K-T-O-F-I-N-O
01.12.2016
La kolekto tute ne estas kompleta, kaj tial mi ĉiusemajne
enmetas novajn tekstojn. (Cezar)
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