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Redaktore
La devoLa devoLa devoLa devoLa devo

Post kelkaj tagoj post la ricevo de nia magazino,

hispanoj estos esperataj æe balotejo por elekti novan

parlamenton. Mi memorigu al vi, ke nevoædonadonevoædonadonevoædonadonevoædonadonevoædonado

estas ankaý rajto. Poste ni sekvu nian korinklinon

por la bono de nia kuncivitanaro, kies grava parto

estas ni mem.

Sed ni legu ankaý pri la problemoj de Juna Reøo, de

Faraono kaj pri la Kurso pri Informadiko, kiun ni

komencas per æi tiu numero de Kajeroj el la SudoKajeroj el la SudoKajeroj el la SudoKajeroj el la SudoKajeroj el la Sudo.

Elkore salutas,

Jesuo
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Parolas la PrezidantoParolas la PrezidantoParolas la PrezidantoParolas la PrezidantoParolas la Prezidanto

Estimataj haleanoj!

Hispanio faros demokration en
Marto kiam la

popolo voædo-
nos.  Vi povas
legi artikolon
de Jesuo pa-
rolante pri ni-
a demokrati-
o, kiu ne es-

tas plena de-
mokratio.

Kiu faros la demokration?  La
respondo estas simpla: demo-
kratio venos kun maldekstro,
kiam la partio de maldekstro
fariøos demokrata.

En la pasintaj jaroj la granda
partio de maldekstro perdis la
þancon kiam øi nuligis la balo-
tadon de siaj  anoj kiam ili elektis
Sr-on Borrel kaj la nomeklaturo
de la partio elektis  S-ron Almu-
nia. La partio estis ne fidela.

Same kiel la partio de mal-
destro ne estis fidela, la granda
partio de dekstro estis fidela al
sia mastro kiam José María
Aznar elektis sian heredonton, je
la sama maniero kiel oni faris en
Frankismo.

La artikolo de Jesuo priskribas
la necesan celon de plenplena
demokratio.

Oscar Wilde estis intelektulo de
la angla nacio. Li estis mirinda
verkisto kaj kune kun Aldous
Huxley kaj Georgo  Orwell, mi
opinias, ke ili estas la triopo da
grandaj intelektuloj de Britio.

Kaj finfine ni legos la 22-an
æapitron de la granda verko de
Prus, La Faraono, vera antologio
de lukto por povo.

En tiu æi numero vi havas tre
gravajn tekstojn: artikolon pri
politiko (multaj samideanoj eble
kritikos øin kiam ili legos øin),
rakonto de Oscar Wilde kaj
finfine æapitro de La Faraono.

Mi esperas vian kritikadon.
Juan AntonioJuan AntonioJuan AntonioJuan AntonioJuan Antonio

Fermante nian eldonon, ni eklernis, ke la
fama verkisto kaj esperantisto Claude Piron
¼us mortis. Ni ege bedaýras la aferon, kaj
kondolencas lian familion
pro la malgaja evento. Li
æiam vivos æe ni, æiun
fojon, kiam esperantisto
legos liajn abundajn,
belajn kaj interesajn ver-
kojn, kiel Gerda Mal-
aperis  aý La defio
de lingvoj.
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Okaze de balotadoOkaze de balotadoOkaze de balotadoOkaze de balotadoOkaze de balotado
Post kelkaj tagoj, la 9-an de marto, oni

petos al komuna civitano hispana, ke li aý
þi honeste balotu por la plej konvena, laý
sia eltrovo, partio, kiu regos Hispanion
dum la venontaj kvar jaroj.

Tio estas kutimo ekde 1978, kie oni
voædonis kaj akceptis la regantan Kons-
titucion, kiu finis kvardek jaroj da dik-
tatoreco kaj nelibereco. Mi memoras, ke
tiu balotado estis emocia kaj esperiga, æar
plej multe da hispanoj voædonis unuafoje
en niaj vivoj. Ni kredis, ke temis pri
demokratio.

Bedaýrinde, ne pri tio temas. Demokratio
estas regado de la popolo. Sed en
Hispanio, same kiel en aliaj landoj, ne la
popolo, sed politikaj partioj regas. Oni
povas trovi mian aserton troiga, sed ne
þajnas, ke nomumante la kandidatojn, kiuj
estos en sia listo, politikaj partioj konsultis
la popolon. Nur siajn anojn, kaj ofte ne
æiujn. Veras, ke socialisma partio PSOE
alvokas anojn en kongreson, kaj tiel oni
diskutas kaj voædonas, sed..., kio okazis
pri S-ro Borrell, kaj kial li estis devigita
demisii? En dekstra partio PP aferoj estas
eæ pli maldemokrataj: mi neniam forgesos,
ke oni ne sciis kiun elektos Prezidento
Jozefo María Aznar kiel sian heredonton.
Aliflanke, el la listo prezentata de la
diversaj politikaj partioj, oni ne rajtas elekti
libere tiun kandidaton, kiun oni prifidas:
oni voædonas la tuton, kaj estas la
koncerna partio tiu, kiu decidas en kiu ordo
la diversaj kandidatoj aperas, tiel, ke por
ke la lasta kandidato estu elektita, æiuj
antaýuloj en la listo estas unue elektitaj.
Do, ne demokratio, sed partikratio ekzistas
en Hispanio.

Sed aferoj povas esti pli malbonaj, kaj ili
ja estas tiel: rekomendis Montesquieu,
franca pensisto, ke en demokratio estu tri
sendependaj povoj: leøfaristoj, ekze-
kutivistoj, kaj juøistoj. Oni povas ar-
gumenti, ke en Hispanio demokratio ankaý
ne ekzistas, æar la diversaj registaroj demo-
krataj sukcesis kontroli juøantaron per
elektado de la plej altaj postenoj por
juøistoj, el kie ili kontrolas æiujn aliajn
juøistojn en Hispanio: Konsilantaro de la
Povo Juøa. Nu, ne mi insistos pri tio; sed
eæ mi asertas, ke tio ne estas tiom grava,
kiom la pli nuda fakto, ke pro la Kons-
titucio de 1978 mem estas la leøofaristoj
(Congreso de los Diputados) tiu, kiuj
elektas la ekzekutivistojn, nome la regista-
ron. Surpapere, almenaý, la registaro þuldas
sian postenon al Parlamento, kaj pro tio øi
ne estas sendependa el øi. Ververe, okazas
inverse: la Prezidento estas æiam la plej
influa homo en la partio, kaj sekve situigas
homojn lojalajn al si en la partilisto, kaj
kiam ili estas deputitoj, ili elektas lin kiel
prezidenton. Do, leøofaristoj kaj registaro
estas tuto nesendependa inter ili, kaj sekve
demokratio ne-
niam ekzistis en
Hispanio de ki-
am la Konsti-
tucio de 1978
aperis; kio es-
tas same kiel
diri, ke demo-
kratio neniam ek-
zistis en Hispanio,
bedaýrinde. Par-
tioj politikaj
forrabis øin
dum ni, stul-
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ta popolo, aplaýdis
pro tio, ke ni ne plu
suferis diktatoron. Ni
suferas diktatorecon
de partioj laýleøe, sed
male al tio, kion ni faris

dum la Diktatoreco,
ni estas feliæaj pri
tio, kaj nek kritikas
øin, nek ni primo-

kas øin, kiel ni faris pri la Diktatoro
Fransisko Franko.

Sed kion faris Fransisko Franko por His-
panio? Kion faris demokratio por Hispa-
nio? Kio diable estas Hispanio?

Dum mia kara infaneco mi aýdis, ke Hispanio
estis la Diktatoro, nia tradicio, nia kulturo, nia
lingvo, nia lando, kaj tiel plu. Sed ni konsentu,
se ni povas, ke Hispanio hodiaýa estas la loko,
kie ni vivas, kaj ni mem, la hispanoj. Jes, mi
scias, ke multe da hispanoj neas, ke ili estas
hispanoj, sed tio estu alia diskuto.

Se Hispanio estas la loko, kiun oni vidas en
mapoj sub la nomo «Hispanio», kaj la homoj,
kiuj loøas tie, ni povas interkonsenti, ke
promocii plibonfarton al homoj, kiuj vivas æi
tie, estas progreso. Do, se oni faras aferojn,
kiuj pligrandigas tiun progreson en la
vivokondiæoj de hispanoj, oni faras ion por
Hispanio.

Fransisko Franko organizis kaj farigis multe
da rezervujajn lagojn por konservi akvon en
seka lando kiel Hispanio, kie ne tiom multe
pluvas. Ankaý li ordonis ekzekuti laborojn por
transverþigi akvo el  riverbaseno al riverbaseno
de Hispanio. La plano venis el registaro de la
Dua Respubliko, sed li ne pro tio malestimis
øin. Pro tio kaýzas surprizon malagrablan, ke
registaroj de demokratio —æiuj øis nun—
neglektis tiun interesan politikon konstrui
rezervujojn kaj migrigi akvon de parto de

Hispanio kie ekzistas pli ol siufiæe al parto de
Hispanio kie akvo mankas.

Nun, kiam mi verkas æi tiun artikolon, æiu
politikisto en Hispanio petas voædonon por
sia partio. Ni ne devas fari tion. Ni donu nian
voæon al Hispanio. Al tiu homo, kiu faros ion
utilan por Hispanio. Ne por tiuj, kiuj faros ion
utilan nur por partio sia. Æar Hispanio ne estas
partio, sed tuto. Ni æiuj hispanoj havas la samajn
rajtojn kia ajn nia politika emo estu. La nova
prezidento ne estos prezidento por partio sia,
sed por la tuta hispanaro.

Dum la lasta jarokvaro Hispanio malriæi-
øis. La nuna registaro eæ ne agnoskas, ke
kiam ili venis en povon, la trezoro de la
nacio estis plenplena. Sed ili mensogas. Ili
nun diras, ke la ekonomio hispana bon-
fartas. Sed ni vidas, ke la kosto de la vivo
estas multe pli alta ol antaýe. La nuna
registaro diras, ke ili plenumis æion, kion ili
promesis. Sed mi ne vidas, ke maldungo
malkreskis. Mi ne vidas, ke æiu hispano
havas dignan hejmon. Mi ne vidas, ke niaj

rilatoj kun aliaj civilizaj landoj
estas pli bonaj. Kiam æi tiu
registaro komencis labori, ni
estis alianculoj de la plej povaj

landoj en la mondo. Nun, kiam ili
finas sian periodon, ni estas
amikoj de ne tiom povaj
landoj, Venezuelo, Maroko

kaj Kubo, anstataý Usono, Britio kaj Ger-
manio. La plej pova prezidento el la mon-
do vespermanøis kun la antaýa prezidento
de Hispanio, sed æi tiun li ne ricevas. Sed
ni havas Aliancon da Civilizacioj,
samseksan edziøon kaj preskaý liberan
aborton. Kaj pli malplenajn poþojn. Do,
æifoje mi ne plu voædonos per mia koro.
Mi voædonos per mia poþo. Se multaj
kuncivitanoj miaj faras same, eble ni ne
malsatos morgaý.
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Kurso pri InformadikoKurso pri InformadikoKurso pri InformadikoKurso pri InformadikoKurso pri Informadiko
Antaý kelkaj jaroj samideano diris al mi,

ke oni devas publikigi en nia magazino
kurson pri informadiko, æar øi tiom multe
influas niajn vivojn, kaj multaj inter ni uzas
komputilojn æiutage  cele al multaj aferoj,
kiujn oni povus resumi kiel interkonati-
øon kaj interrilaton dise tra la mondo.
Jes, ni uzas Interreton, æar øi estas efika,
rapida kaj malmultekosta; sed estas tre
malfacile, se eble, uzi øin sen komputilo.

Multaj samideanoj demandas al mi pri tio,
kion oni devas koni antaý aæeti komputilon.
Mi æiam asertas same: daktilografion. Oni
devas scii kiel uzi klavaron. Kompreneble,
oni povas uzi klavaron per nur du aý kvar
fingroj, kaj tiel komenci rekte komputili. Sed
mi tion malkonsilas forte: se oni perdas
kelkajn horojn aý eæ semajnojn, lernante
kiel uzi la tutan klavaron per niaj tutaj dek
fingroj, oni þparos multe da tempo en nia
restanta vivo. Kaj oni eraros multe malpli,
ankaý.

Per la kurso, kiun mi komencas verki
hodiaý, se miaj sano kaj vivo daýras sufiæe,
oni lernos kiel uzi komputilon cele al nia
afero. Kompreneble, oni povas uzi øin por
æiu ajn alia celo, sed mia celo tion æi
verkante estas klarigi kiel oni povas uzi
komputilon por bone rilati al iu ajn en la
mondo. Æu oni vere faras tion bone kaj
efike dependas, kompreneble, el æiu homo.
Sed mi klarigos konceptojn kaj procedojn
fari tion.

Komputiloj ekzistas de pli ol jarcento, sed
nur post la lastjarcentaj okdekaj jaroj ili
estis sufiæe malmultekostaj por ke simplaj
homoj povos permesi al si aæeti ilin kaj fari
ion kun ili. Mi memoras kelkajn nomojn

kvazaý sciencfikciaj: XZ81, Spectrum,
Amstrad..., fakte mi aæetis la duan kaj la
trian, kaj mi elspezis multe da tempo
penante kompreni kiel fari ion utilan per ili.
Kontraý 300 eýroj oni povis aæeti Spec-
trum, kiu enhavis 16 kilobajtojn da memoro,
kaj kies programojn oni devis þarøi el kaj
en modestan rubanregistrilon. Tio estis
teda procedo, kiu eksmodiøis tuj kiam venis
Amstrad, kiu jam havis diskedon kun 178
kilobajtoj sur æiu flanko. Poste venis mul-
te da aliaj maþinoj, kaj nun ni havas multe
pli povajn kaj mirindajn komputilojn
kontraý la samaj 300 eýroj. Sed ne pri
maþinoj parolu mi. Mi promesis, ke ni lernos
kiel uzi komputilojn, kaj tio ja sufiæu.

Komputilo estas inerta objekto. Øi faras
nenion per si mem. Oni devas diri al
komputilo kion fari, kaj —plej grave— kiel
fari øin. Komputilo estas fakte nur granda
kaj pova kalkulilo: øi povas nur aldoni
ciferojn. Grandajn ciferojn. Rapide. Sed øi
nur faras tion. Ni devas diri al ili kiujn
ciferojn ili devas aldoni. La rezulton oni
povas traduki en multajn aferojn, kiel
bildigi imagon, produkti sonon, eæ filmon,
kaj tiel plu. Ni povas fari æiun operacion
unu post la alia, sed tio estus tre teda, kaj
por tio ni devus lerni la lingvon de
komputiloj, kies eroj estas nur du: 0 kaj 1.

Sed ekzistas homoj, kiuj studis tiun
lingvon, kaj kreis diversajn aliajn lingvojn
per kiuj oni povas tajpi per homa lingvo, kiel
la hispana, la angla, eæ per Esperanto, kaj tiu
lingvo povas diri al komputilo kiel kaj kion fari
per la ducifera lingvo. Ene de tiuj lingvoj,
nomumitaj de alta nivelo, ekzistas aroj da
ordonoj kies celo estas difinita tasko, kiel
ekzemple produkti legotan dokumenton, kiel
æi tiun artikolon, ekzemple, kaj ni konas tiujn



Paøo 8 HALE

Kajero de marto 2008

specifajn ordonaron kiel programojn. La
programon per kiu oni produktas tekstojn, oni
konas kiel Tekstprilaborilon, kaj la plej konata
el ili hodiaý estas Word (vorto) de la firmao
MicroSoft. Tamen, ekzistas aliaj, pli bonaj,
tekstprilaboriloj, kaj ni pristudos unu el ili.

Sed la plej grava programo, tiu al kiu
tekstprilaboriloj kaj aliaj æiuj programoj rilatas
por ke øi diru la taskon al komputilo, estas
konita per la nomo Operacia Sistemo. Fakte øi
konsistas el aro da plej simplaj ordonoj, kiel
printu, kopiu, forviþu kaj tiel multe plu. Denove
ekzistas kelkaj —ne ekzakte multaj— operaciaj
sistemoj. La plej fama estas Windows
(fenestroj), kiun inventis la plej riæa homo el la
mondo hodiaýa. Sed ekzistas aliaj, inter ili
MsDOS, OS/2, MacOs, FreeDOS, DRDOS,
Solaris, BSD, PC/M, Unix, kaj Linux.

Mi elektis la lastan por klarigi tion, kiel
komputilo funkcias, kaj kion oni povas fari
per øi, pro tre klaraj kialoj:

—Øi estas tute senpaga.
—Øi estas facile ekhavebla.
—Øi estas regule øisdatigata.

Ekzistas diversaj distribuadoj da Linukso, laý
la kvanto kaj emo de la inkluzivitaj programoj
provizitaj en la disko mem. Inter ili, la plej
famaj estas Debian, Mandriva, Suse, Knoppix
kaj Ubuntu. La dua lasta estas fama æar oni
povas uzi øin el la diskolegilo, sen instali øin.
La lastan oni ankaý povas uzi tiel, sed ankaý
oni povas instali øin en la
diskon malmolan, kaj
profiti øiajn bonojn
plenplene. Inter
ili estas du øis-
datiøoj jaraj, je
aprilo kaj ok-
tobro, kiuj es-
tas provizitaj
de firmao Ca-
nonical Ltd.

Ekhavi la operativan sistemon estas simple:

1 Petu senpagan KD-n al https://shipit.
ubuntu.com/. Vi ricevos bele printitan
diskon por provi aý instali la sistemon, sed
vi povas devi atendi multe, øis 6 semajnoj.

2 Vi povas aæeti magazinon, kiu enhavas
senpagan KD-n kun tiu æi sistemo.

3 Vi povas elþuti la dosieron ubuntu-710-
desktop-i386.iso el retadreso http://
www.ubuntu.com/getubuntu. Øi havas 695
megojn, sed la tempo elþuti øin estas evi-
dente malpli ol ses semajnoj. Fakte unu
horo, pli-malpli.

4 Vi povas uzi la æi-kunan diskon por provi
aý instali la sistemon en via komputilo.

Se vi elektis la trian manieron, sciu, ke el la
dosiero vi devas bruli kompaktan diskon per
diskofarilo, kiel Nero aý simila programo. Kiam
vi jam havas øin, vi instruu vian komputilon
por ke øi startu vian maþinon el la legilo por
kompaktodiskoj, kaj post kelkaj sekundoj vi
vidos ekranon kie oni atendos kelke da sekundoj

por ke vi diru, kiel vi deziras, ke la
programo komencos. Premu F2 kaj

elektu Spanish. Post kelkaj minutoj, vi
povos uzi Linukson kaj øiajn multajn

programojn. Mi gvidos vin tra ili la
venontan monatoduon.
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La juna reøo,La juna reøo,La juna reøo,La juna reøo,La juna reøo,
de Oskar Vildo.

La nokton antaý la tago fiksita por sia
kronado, la juna reøo sidis sole en sia bela
æambro.

Liaj korteganoj estis æiuj forirantaj,
klinante siajn kapojn preskaý øisplanke,
laý la ceremonia kutimo de tiu tempo., kaj
ili estis irintaj al Granda Halo de la Palaco
ricevi la lastajn lecionojn de la Instruisto
pri Etikedo; æar estis ankoraý tiom multe
da ili, kiuj havis tre naturajn manierojn,
kio estas en kortegano, mi apenaý devas
diri, tre grava ofendo.

La knabo, —æar li estis nur knabo
sesdekjaraøa— ne bedaýris ilian
foriron, kaj estis fluginta denove
kun profunda sopiro ripozi-
ga en la molajn kuse-
nojn de sia bele kudrita
sofao, kuþante  tie kun
sovaøaj okuloj kaj mal-
fermita buþo, kvazaý Faý-
no foresta, aý juna besto
arbara ¼us fuøinte æasistojn.

Kaj, evidente, temis pri
æasistoj, kiuj estis trovintaj lin, trovintaj
lin preskaý hazarde kiam li, senþue kaj kun
fluto en sia mano, sekvis la þafaron de la
kompatinda kapristo, kiu edukis lin kaj kies
filo li æiam kredis esti.

La infano de la ununura filino de la
maljuna reøo laý sekreta geedziøo kun ulo
tre malalte al þia situacio —strangulo,
kelkaj diris, kiu tra la magia miro de sia
liutoludado amiøis de la juna princino, dum
aliaj parolis pri artisto de Rimini kiun la
princino estis montrinta multan, eble tro
multan honoron kaj kiu estis malaperinta

subite el la urbo, lasante sian laboron  æe
la katedralo nefinita. Li estis rabita de  la
flanko de sia patrino kiam li estis nur unu
semajno aøa, dum þi dormis, kaj donita al
zorgo de komuna kamparano kaj edzino,
kiuj ne havis infanojn kaj vivis en fora par-
to de arbaro, pli fora ol unu tagorajdo per
æevalo el la urbo.  Doloro, aý pesto, kiel la
korta kuracisto deklaris, aý, kiel kelkaj

proponis, itala veneno metita en
pokalon da spicita vino, mortigis, en

unu horo post þia vekiøo, la blan-
kan knabinon kiu naskis lin, kaj je
la momento, kiam la fidela me-

saøisto, kiuj portis la bebon sur
sia selo, malsupreniris el

sia lacigita æevalo
kaj frapis la duran
pordon de la kaba-

no de la kapristo, la
korpo de la princino

estis prenata en mal-
ferman tombon, kiun
oni konstruis en mal-
plena preøejkorto, pre-

ter la pordego de la urbo, tombo kie, oni
diris, estis alia korpo, tiu de junulo kun
mirinda kaj eksterlanda beleco, kies manoj
estis ligitaj malantaý li per noditaj kordoj,
kaj kies brusto estis kudrita de multaj ruøaj
vundoj.

Tia estis, almenaý, la rakonto, kiun homoj
flustris unu la aliajn. Vere estis, ke la
maljuna reøo, æe sia mortolito, æu movigita
de rimorso pro sia granda peko, æu nur
dezirante, ke la reølandon prenos ne alia
familio, finfine sendis trovi lin kaj, je la
æeesto de la Konsilantaro, proklamis lin
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kiel lian heredonton. Kaj þajnas, ke ekde la
unuaj momentoj de sia agnosko, li montris
strangan pasion por beleco, kiu estis
havonta grandan influon sur sian vivon.
Tiuj, kiuj akompanis lin al la serio de
æambroj dediæitaj al lia servo, parolis ofte
pri la krio plezura, kiu rompis liajn lipojn
kiam li vidis la delikatajn vesta¼ojn kaj riæajn
juvelojn, kiuj estis pretigitaj por li, kaj pri
la preskaý sovaøa øojo, per kiu li for¼etis
sian haýtan tunikon kaj malmolan þaf-
haýtan mantelon. Fojfoje mankis al li, certe,
la bela libereco de sia arbara vivo, kaj emis
froti siajn manojn æe tedaj kortceremonioj,
kiuj okupis tiom multe da lia æiu tago, sed
la mirinda palaco —Øoja,  oni nomis øin—
kies mastro li sin trovis nun, þajnis al li esti
nova mondo freþmodelita por lia plezuro;
kaj tiom baldaý, kiom li povis
eskapi el konsilejo aý aý-
diencoæambro, li kuris tra þtu-
parego ornamita per orpentrite
bronzaj leonoj kaj þtupoj mar-
moraj, vagadi de æambro en
æambron, el koridoro en kori-
doron, kiel iu, kiu seræas en
beleco rimedon kontraý do-
loro, specon de resanigo.

En tiuj vojaøoj de ekkono, kiel
li nomumis ilin —kaj fakte ili
þajnis al li veraj vojaøoj tra
mirinda lando—, li ofte estis
akompanita de maldikaj, blon-
daj kortegaj paøioj, kun iliaj
flugantaj manteloj kaj amuzaj
galonoj flustrantaj; sed pli ofte
li þatis soliøi, sentante tra
rapida instinkto, preskaý  de-
vinado, ke sekretoj de arto es-
tas plej bone lernitaj en sekre-

to, kaj ke Beleco, same kiel Saøeco, amas
la solan adoranton.

Multajn kuriozajn rakontojn oni diris pri
li dum tiu tempo. Oni diris, ke forta urbestro,
kiu venis prelegi retorike nome de siaj
urbanoj,  ekvidis lin surgenuante, kvazaý
adorante, antaý granda pentra¼o, kiun oni
¼us portis el Venecio, kaj kiu þajnis anonci
la adoradon de novaj dioj. Alifoje li mankis
dum horoj, kaj post longa seræado oni
trovis lin en æambreto de norda tureto de
la palaco, kiam li observis, kvazaý hip-
notita, grekan gemon kun la figuro de
Adoniso. Oni vidis lin, laý la rakonto,
premante siajn varmajn lipojn sur mar-
moran brovon de malnova statuo, kiun oni
estis ektrovinta sur planko de rivero kiam
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oni konstruis þtonan ponton, kaj oni
inskribis øin sub la nomo de sklavo bitina
de Adriano. Li pasintis la tutan nokton
studante la efekton de lunlumo sur imago
arøenta de Endimio.

Æiu stranga kaj multekosta materialo
altiris liajn atenton kaj fascinon, kaj lia
avido ekhavi ilin igis lin forsendi multajn
komercistojn, kelkajn trafiki por sukceno
kun duraj fiþistoj de la nordaj maroj, kelkajn
al Egiptio seræi la strangan verdan turkison,
kiun oni trovas nur en tomboj de reøoj, kaj
kiun oni diras, ke øi havas proprecojn
magiajn; kelkajn al Persio seræi tapiþojn kaj
pentritajn potojn; kaj aliajn al Bharato aæeti
gazon kaj eburon kolorigitan, lunþtonojn
kaj braceletojn de jado, santalojn kaj
emajlon bluan kaj þalojn de delikata lano

Sed tio, kio priokupiøis lin pleje estis la
robo, kiun li devis vesti dum sia kronado,
robo de oro teksigita, kaj la krono rube-
nigita, kaj la povbastono kun  øiaj vicoj
kaj ringoj da perloj. Evidentiøis, ke li pensis
pri tio æinokte, kuþante sur sia luksa sofo,
rigardante la grandan pinarban trunkon,
kiu bruliøas æe fajrejo.

La desegnojn, faritaj per la manoj de la
plej famaj artistoj de tiu tempo, oni sendis
al li multajn monatojn antaýe, kaj li estis
ordoninta, ke laboristoj devas senlace
tagnokte fari ilin, kaj la tutan mondon oni
devas seræi por tiuj juveloj, kiuj meritos
tian laboron. Li vidis sin stari apud alta
altaro de katedralo vestita kiel reøo, kaj
rideto pendis el liaj junulaj lipoj, kaj lumiøis
per brila lukso siaj obskuraj arbaraj okuloj.

Post kelke da tempo, li ekstaris el sia
sidloko, kaj apogante sin kontraý la
prilaborita fajrejo, li rigardis la duone
lumigita æambro. El la muroj pendis riæaj

tapiþoj, kiuj reprezentas Venko de Beleco.
Granda prembildo, farbita kun agato kaj
lazurþtono, plenigis angulon, kaj fronte al
fenestro staris strange farbita þranko kun
paneloj lakaj de pulvigita kaj mozaikigita
oro, en kiu oni metis delikatajn blobetojn
de vitro venecia, kaj glaso da malklara
onikso. Palaj hundetoj estis kudritaj sur la
silka koverto de la lito, kvazaý ili falis el
lacaj manoj de dormo, kaj altaj kanoj de
eburo fluteska subtenis la veluran balda-
kenon, el kiu grandaj tufoj de plumoj de
struto disiris, kvazaý þaýmo blanka, al pala
arøento de freta tegmento. Ridanta Narci-
so de verda bronzo tenis polurigitan
spegulon sur sia kapo. Sur la tablo estis
ebena ujo de amatisto. Ekstere li povis vidi
la kupolegon de la katedralo, brilantan kiel
vezikon super ombraj domoj, kaj lacigitajn
gardistojn paþante tien kaj reen sur la
nuban terason apud la rivero. Fore, en
øardeno, kantis  najtingalo. Subtila
parfumo de jasmeno venis tra la fenestro.
Li frotis siajn brunajn buklojn el sia fruto,
kaj preninte liuton, lasis siajn fingrojn vagi
tra la kordoj. Liaj pezaj palpebroj falis, kaj
stranga malviglo venis al li. Neniam antaýe
li sentis tiom volante, aý per tiu altkvalita
øojo, la magion kaj misteron de belaj aferoj.

Kiam noktomezo sonis el horloøturo, li
tuþis sonorilon, kaj liaj paøioj venis kaj
senrobigis lin kun multe da ceremonio,
verþante rozakvon sur liajn manojn, kaj
disþutante florojn sur lian kusenon.
Kelkajn momentojn post ilia foriro, li
ekdormiøis.

Kaj dormante li sonøis sonøon, kaj jen
sonøo lia. Þajnis al li, ke li staras en longa,
malalta mansardo, inter la bruo de multaj
teksmaþinoj. La malabunda taglumo venis
tra raspitaj fenestroj, kaj montris lin
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maldikajn figurojn de tekslaboristoj
klinantaj sur siaj skatoloj. Infanoj palaj kaj
malsanaspektaj kaýris inter larøaj traboj.

Kiam la glitbobenoj rapidis tra la varpo,
ili levigis la pezajn latojn, kaj kiam la
glitbobenoj haltis, ili lasis la latojn fali kaj
preme kunigis la fadenojn. Iliaj vizaøoj
estis morditaj de malsato kaj iliaj maldikaj
manoj skuis kaj tremis. Kelkaj marasmaj
virinoj sidiøis je tablo kaj kudris. Horora
odoro plenigis la lokon. La aero estis
malpura kaj peza, kaj sur la muroj fluis
malsekeco.

La juna reøo alproksimiøis al teksisto kaj
staris apud li kaj orbservis lin.

Kaj la teksisto rigardis al li kolere, kaj diris
«Kial vi rigardas al mi? Æu vi estas spiono
sendita de nia mastro?»

«Kiu estas via mastro?», demandis la juna
reøo.

«Nia mastro!», kriis la teksisto a-
mare, «estas homo sa-
me kiel mi. Ververe,
estas nur diferenco
inter ni du, ke li ves-
tas per kvalitaj
vesta¼oj,
dum mi

uzas æifonojn, kaj dum mi estas malforta
pro malsato, li multe suferas pro tro-
manøado».

«La lando estas libera», diris la juna reøo,
«kaj vi ne estas sklavo de homo».

«En milito», respondis la teksisto,
«fortulo sklavigis malfortulon, kaj en paco
riæulo sklavigas malriæulon. Ni devas labori
por vivi, kaj ili donas al ni tian salajron, ke
ni mortas. Ni laciøas por ili la tutan tagon,
kaj ili amasigas oron en siajn skatolojn, kaj
niaj infanoj malaperas antaý sia tempo, kaj
la vizaøoj de tiuj, kiujn ni amas, iøas duraj
kaj perversaj. Ni paþas sur la beroj, kaj alia
homo trinkas la vinon. Ni semas maizon,
kaj nia propra magazeno estas malplena.
Ni havas æenojn, kvankam neniu okulo
vidas ilin; kaj ni estas sklavoj, kvankam
homoj nomumas nin liberaj».

«Æu tio estas tiel por æiuj?», li demandis.

«Tio estas tiel por æiuj», respondis la
teksisto, «por junaj, kiel por maljunaj, por

virinoj kiel por viroj, por geinfanoj kiel
por tiuj frapitaj de jaroj. Komercistoj

moligas nin, kaj ni devas do iliajn
mendojn. Preøisto rajdas kaj

diras siajn preøojn, kaj
neniu zorgas pri ni. Tra niaj
sensunaj stratetoj pro-
menas Malriæeco kun siaj

avidaj okuloj, kaj Peko kun
sia saturita vizaøo sekvas

proksime al þi. Mizero vekas
nin matene, kaj Honto sidas

kun ni nokte. Sed kion vi gra-
vas pri tiuj aferoj? Vi estas

neniu el ni. Via vizaøo estas tro
feliæa». Kaj li forturniøis mal-

ridante, kaj ¼etis la glitbobenon
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tra la varpo, kaj la juna reøo vidis, ke øi
estis tredita per fadeno de oro.

Kaj granda teruro prenis lin, kaj li diris al
teksisto, «Kia robo estas tiu, kiun vi
teksas?»

«Øi estas la robo por la kronadp de la
Juna Reøo», li respondis. «Kion øi gravas
al vi?»

Kaj la juna reøo ekkriis laýte kaj vekiøis,
kaj ve!, li estis en sia propra æambro, kaj
tra la fenestro li vidis la granda miel-
kolorigitan lunon pendi en pulva aero.

Kaj li denove ekdormiøis, kaj sonøis, kaj
jen sia sonøo.

Li pensis, ke li kuþas sur planko de gran-
da galero, kiuj estis remita de centoj da
sklavoj. Sur tapiþo apuda la mastro de la
galero sidiøas. Li estis nigra kiel ebono,
kaj lia turbanto estis de karmezina silko.
Grandaj ringoj de arøento pendis peze de
la loboj de liaj oreloj, kaj en liaj manoj li
havis paron da eburaj pesiloj.

La sklavoj estis nudaj, escepte de
æifonigitaj meztualoj, kaj æiu homo estis
katenigita al najbaro. La varma suno punis
ilin brile, kaj nigruloj kuris tien kaj reen laý
la koridoreto kaj vipis ilin per vipetoj. Ili
streæis siajn maldikajn brakojn kaj tiris la
pezajn remilojn tra la akvo. Vaporsalo flugis
el remildorsoj.

Finfine ili venis en golfeton, kaj komencis
sondi. Venteto flugis el marbordo, kaj
kovris la ferdekon kaj la grandan latinvelon
per subtila ruøa pulvo. Tri araboj muntitaj
sur sovaøaj azenoj rajdis kaj ¼etis lancojn
al ili. La galermastro prenis pentritan arkon
kaj pafis arabon tra lia gorøo. Li falis peze
en la ondorompon, kaj liaj kunuloj forkuris.

Virino vestita per vualo flava sekvis
malrapide sur kamelo, rigardante dorsen
fojfoje al mortanta korpo.

Tuj kiam ili ankoriøis kaj senveliøis, la
nigruloj iris en la holdo kaj venigis longan
þnurþtupetaron peze þarøita de plumbo.
La galermastro ¼etis øin sur la flankon,
fiksinte la finon al du feraj apogiloj.

Tiam la nigruloj prenis la plej junan
sklavon kaj forprenis liajn kaptilojn el li,kaj
plenumis siajn nazon kaj orelojn per vakso,
kaj ligis grandan þtonon æirkaý lia talio. Li
malsupreniris lace la þtupetaron, kaj
malaperis en la maron. Kelkaj bobeloj
supreniris tie, kie li submariøis. Kelkaj aliaj
sklavoj observis scivoleme super la bor-
do. Æe la pruo de la galero sidiøis þark-
kantisto, monotone frapante tamburon.

Post iom da tempo, la naøisto supreniris
en la akvo, kaj pendis el þtupareto kun
perlo en sia dekstra mano. La nigruloj
prenis øin el li, kaj ¼etis lin denove. La
sklavoj ekdormis sur siaj remiloj.

Denove li venis kaj revenis, kaj æiun fojon
li venigis kun pli belan perlon. La mastro
de la galero pezis ilin, kaj metis ilin en
saketon de verda ledo.

La Juna Reøo provis paroli, sed lia lango
þajnis esti gluita al la plafono de sia buþo,
kaj liaj lipoj rifuzis moviøi. La nigruloj klaæis
unu la aliajn, kaj komencis kvereli pro
stringo da brilaj bidoj. Du gruoj æirkaýflugis
la þipon ade.

Tiam la plonøisto revenis lastfoje, kaj la
perlo, kiun li prenis kun li estis pli bela ol
perloj de Ormuz’, æar øia formo estis kiel
luno, kaj øi estis pli blanka ol matenstelo.
Sed lia vizaøo estis srange pala, kaj kiam li
falis sur la plankon, sango venis el liaj
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oreloj kaj naztruoj. Li tremis kelkajn
momentojn, kaj fine li malmoviøis. La
nigruloj movis siajn þultrojn kaj ¼etis la
korpon super la bordon.

Kaj la mastro de la galero ekridis, kaj,
streæis sian brakon, prenis la perlon, kaj
kiam li vidis øin li premis øin kontraý sia
frunto, kaj kliniøis. «Øi estos», li diris, «por
la sceptro de la Junan Reøon», kaj li signalis
la nigrulojn repreni la ankron.

Kaj kiam la juna reøo aýdis tion, li ekkriis
laýte kaj vekiøis, kaj tra la fenestro li vidis
la longajn grizajn fingrojn de ektagiøo paligi
stelojn.

Kaj li ekdormis denove, kaj sonøis, kaj
jen sonøo sia:

Þajnis, ke li vagadas tra arbaro densa,
kun strangaj fruktoj kaj belaj venenaj floroj.
Serpentoj fajfis al li kiam li pasis, kaj brilaj
papagoj flugis kriante el branæo al  branæo.
Egaj testudoj kuþis en la varma koto. Arboj
estis plenaj da simioj kaj pavoj.

Li iris antaýen, øis li atingis la bordon de
la arbaro, kaj tie li vidis egan aron da homoj,
kiuj penis en seka fundo de sekigita rivero.
Ili svarmis en la sulko kvazaý formikoj.

Ili fosis profundajn putojn en la grundon
kaj eniris ilin. Kelkaj el ili rompis rokojn per
hakiloj; aliaj fosis en la sablon. Ili forprenis
kaktusojn el øiaj radikoj, kaj paþis sur la
ruøajn florojn. Ili rapidis, vokante unu la
aliajn, kaj neniu pigrumis.

El malbrilo de kaverno Morto kaj Avido
observis ilin, kaj Morto diris, «Mi estas
laca; donu al mi triono da ili kaj lasu min
iri».

Sed Avido kapneis. «Ili estas miaj
servistoj», þi diris.

Kaj Morto diris al þi, «Kion havas vi en
via mano?»

«Mi havas tri grejnojn de maizo», þi
respondis; «kiel vi zorgas?»

«Donu al mi unu el ili», kriis Morto, «por
ke mi plantu en mia øardeno, nur unu el ili,
kaj mi foriros».

«Mi donos nenion al vi», diris Avido,
kaj þi kaþis sian manon en la faldo de sia
vesta¼o.

Kaj Morto ridis, kaj prenis tason, kaj
metis øin en flakon da akvo, kaj el øi venis
Febro. Þi promenis tra la grana homamaso,
kaj triono da ili ekmortis. Malvarma nebulo
sekvis þin, kaj akvoserpentoj kuris flanke
al þi.

Kaj kiam Avido vidis, ke triono da la
amaso jam mortis, þi frapis sian bruston
kaj ploris. Þi batis sian senfruktan sinon
kaj kriis laýte. «Vi mortigis trionon da miaj
servantoj», þi kriis, «foriru. Estas milito en
montoj de Tartario, kaj ambaý reøoj vokas
vin. Afganoj mortigis la nigran bovon, kaj
ili marþas en batalon.

Ili batis siajn þirmilojn per siaj lancoj, kaj
ili uzas siajn ferajn kaskojn. Kion gravas
mia valo al vi, ke vi restas en øi? Foriru, kaj
neniam revenu».

«Ne», respondis Morto, «sed øis kiam
vi donos al mi unu grejnon da maizo mi ne
foriros».

Sed Avido fermis sian manon, kaj premis
siajn dentojn. «Mi donos al vi nenion», þi
flustris.

Kaj Morto ridis, kaj prenis nigran þtonon
kaj ¼etis øin en la arbaron, kaj densejon de
sovaøa cikuto lasis Febro en robo de fajro.
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Þi trapasis la amason kaj tuþis homojn, kaj
æiu homo tuþita ekmortis. Herbo blankiøis
sub þiaj piedoj paþante þi.

Kaj Avido tremis, kaj metis cindron je sia
kapo. «Vi estas kruela», þi kriis, «vi estas
kruela. Estas malsato en murigitaj urboj de
Bharato, kaj akvujoj de Samarkando estas
sekaj. Estas malsato en murigitaj urboj de
Egiptio, kaj  akridoj jam venis el dezerto.
Nilo ne subakvis siajn bordojn, kaj
preøistoj malbenis Isis-on kaj Osiris-on.
Foriru al tiuj, kiuj bezonas vin, kaj lasu min
servantojn miajn».

«Ne», respondis Morto, «sed øis kiam
vi jam donis al mi grejnon da maizon mi ne
foriros».

«Mi donos al vi nenion», diris Avido.

Kaj Morto ridis denove, kaj fajfis tra siaj
fingroj, kaj virino flugis en la aero. Plago
estis skribita sur þia frunto, kaj amaso da
senharaj vulturoj flugis æirkaý þi. Þi kovris
la valon per flugiloj siaj, kaj neniu homo
restis viva.

Kaj Avido forkuris kriante tra la arbaro,
kaj Morto saltis sur sian ruøan æevalon
kaj forkuris, kaj irado lia estis pli rapida ol
vento.

Kaj el la þlimo de la fundo de la valo venis
drakoj kaj teruraj aferoj kun skvamoj, kaj
þakaloj venis laý la sablo, ekflarante la
aeron per siaj nazoj.

Kaj la Juna Reøo ploris, kaj diris: «Kiuj
estis tiuj homoj, kaj kion ili seræis?»

«Rubenojn por krono de reøo», respon-
dis ulo apud li.

Kaj la Juna Reøo ekpasis, kaj rondirante,
li vidis homon vestitan kiel pilgrimon kun
spegulo arøenta en sia mano.

Kaj li paliøis kaj diris, «por kiu reøo?»

Kaj la pilgrimo respondis: «Rigardu en
tiun æi spegulon, kaj vi vidos lin».

Kaj li rigardis en la spegulon kaj, vidante
sian propran vizaøon, li ekkriis laýtege kaj
vekiøis, kaj brila sunlumo inundis sian
æambron, kaj el arboj de la øardeno kaj øiaj
ejoj birdoj kantis.

Kaj la Æambelano kaj altaj oficistoj de la
Þtato envenis kaj honoris lin, kaj paøioj
venigis por li la robon de teksita oro, kaj
metis la kronon kaj sceptro antaý li.

Kaj la Juna Reøo rigardis al ili, kaj ili estis
tre belaj.

Pli belaj estis ili ol io ajn, kion li iam vidis.

Sed li memoris siajn sonøojn, kaj li diris
al siaj nobeluloj: «Forprenu tiujn aferojn,
æar ne mi uzos ilin».

Kaj la korteganoj estis surprizitaj, kaj
kelkaj el ili ridis, æar ili pensis, ke li þercas.

Sed li parolis serioze al ili denove, kaj
diris «Formetu tiujn aferojn, kaj kaþu ilin
de mi. Eæ se estas la tago de mia kronado,
mi ne uzos ilin. Æar en la teksilo de Bedaýro,
kaj la blanka mano de doloro estis mia robo
teksita. Estas Sango en la koro de rubeno,
kaj Morto en la koro de perlo». Kaj li diris
al ili siajn tri sonøojn.

Kaj kiam la korteganoj jam aýdis ilin, ili
rigardis unu la aliajn kaj flustris, dirante
«Certe li ekfreneziøis; æar kio estas sonøo,
sed sonøo, kaj vizio sed nur vizio? Ili ne
estas realaj aferoj, kiujn oni devas kredi.
Kaj kial ni zorgu pri la vivoj de tiuj, kiuj
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penas por ni? Æu homo ne manøu panon
se li ne jam vidis la semiston, aý drinku
vinon øis kiam li jam parolis al vinberisto?»

Kaj la Æambelano parolis al la Juna Reøo,
kaj diris: «Mia sinjoro, mi preøas vin meti
tiujn nigrajn pensojn flanken, kaj vesti vian
robon kaj meti tiun æi kronon sur vian
kapon.

Æar kiel popolo scios, ke vi estas reøo,
se vi ne vestiøas tiel, kiel reøo?»

Kaj la Juna Reøo rigardis al li. «Æu estas
tiel?», li demandis. «Æu ili ne konos min
kiel reøon, se mi ne vestas tiel, kiel reøo?»

«Ili ne konos vin, mia sinjoro», kriis la
Æambelano.

«Mi kredis, ke estis homoj, kiuj estis
reøaj», li respondis, «sed povas esti

tio, kion vi diras. Tamen, mi ne
vestos tiun æi robon, aý estos
kronigita per tiu æi krono, sed

same kiel mi venis en tiun æi
palacon mi lasos øin».

Kaj li ordonis ilin lasi
lin, escepte de paøion,
kiun li konservis kiel
kunanton. Knabo u-
nu jaron pli junan ol
li mem. Lin konser-
vis lin por sia ser-
vo, kaj kiam li jam
banis sin en klara
akvo, li malfermis

grandan pentritan kes-
ton, kaj el øi li prenis la
ledan tunikon kaj la mal-

glatan mantelon þafo-
felan, kiujn li estis

vestinta kiam li
gardis la kaprojn pigrajn de kapristo en

monteto. Li vestis ilin, kaj en sia mano li
prenis sian kapristan aferon.

Kaj la paøieto malfermis sian grandan
bluajn okulojn en miro, kaj diris, ridetante
al li: «Mia sinjoro, mi vidas vian robon kaj
sceptron, sed kie estas via krono?»

Kaj la Juna Reøo prenis manplenon da
sovaøa dornarbo, kiu kreskis super la
balkono, kaj turnigis øin kaj faris cirklon
per øi, kaj metis øin en sian propran kapon.

«Tio estu mia krono», li respondis.

Kaj tiel vestita li pasis el sia æambro en la
Grandan Halon, kie la nobeluloj atendas
lin.

Kaj la nobeluloj festumis, kaj kelkaj kriis
al li, «mia sinjoro, la popolo atendas reøon,
kaj vi montras ilin almozulon», kaj aliaj
koleris, kaj diris, «li portas honton en nian
þtaton kaj ne meritas esti nia mastro». Sed
li respondis eæ ne unu vorton, sed pasis
kaj subeniris la brilan marmoran þtuparon,
kaj preteriris la pordojn bronzajn, kaj
muntis sian æevalon kaj rajdis al katedralo,
la paøieto kurante apud li.

Kaj la popolo ridis kaj diris, «Æu la
arlekeno de la reøo rajdas?», kaj ili primokis
lin.

Kaj li haltis, kaj diris, «Ne, sed mi estas la
Reøo». Kaj li rakontis al ili siajn tri sonøojn.

Kaj homo venis el la amaso kaj parolis
amare al li, kaj diris, «Sinjoro, æu vi ne
scias, ke el la lukso de riæulo venas la vivo
de malriæulo? De via pompo ni estas
manøigitaj, kaj viaj malvirtoj donas al ni
panon. Peni por malmola mastro estas
maldolæe, sed havi neniun mastron pripeni
estas ankoraý pli amare. Æu vi opinias, ke
korvoj manøigos nin? Kaj kiun kuracon vi
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havas por tiuj aferoj? Æu vi diros al
aæetanto, «Vi aæetos por tiom multe», kaj
al vendisto, «Vi vendos al tiu prezo?» Mi
ne kredas tiel. Sekve, reiru en vian Palacon
kaj surmetu vian purpuran kaj delikatan
kostumon. Kion komunan havas vi al ni,
kaj al kion ni suferas?»

«Æu ne riæuloj kaj malriæuloj estas
gefratoj?», demandis la Juna Reøo.

«Jes», respondis la viro, «kaj la nomo de
la riæa frato estas Kaino».

Kaj la okuloj de la Juna Reøoj estis plenaj
el larmoj, kaj li rajdis tra la murmuroj de la
popolo, kaj la paøieto ektimis kaj forlasis
lin.

Kaj kiam li atingis la pordegon de la
katedralo, la soldatoj ¼ete blokis la vojon
per siaj halebardoj kaj diris: «Kion vi
seræas æi tie? Neniu eniras æi tiun pordon,
sed la reøo».

Kaj lia vizaøo ruøiøis per kolero, kaj li
diris al ili, «Mi estas la reøo», kaj flaken-
puþis la halebardojn kaj eniris.

Kaj kiam la maljuna Episkopo vidis lin
veni en sia kostumo kaprista, leviøis kun
miro el sia trono kaj iris renkonti lin: «Mia
filo, æu tio estas aspekto de reøo? Kaj  per
kiu krono mi kronigos vin, kaj kiun
sceptron mi devos meti en vian manon?
Certe tiu æi devos esti tago de øojo, ne
tago de humiligo».

«Æu Øojo devas vesti tion, kion Doloro
modelis?», diris la Juna Reøo. Kaj li diris al
li siajn tri sonøojn.

Kaj kiam la Episkopo estis aýskultinta
ilin, li kunigis siajn brovojn, kaj diris: «Mia
filo, mi estas maljunan homon, kaj en la

vintro de miaj tagoj, kaj mi scias, ke multajn
aferojn oni faras en la larøa mondo.

Sovaøaj þtelistoj venas el montoj, kaj
forprenas infanetojn kaj vendas ilin al
maýroj. Leonoj kuþas atendante kara-
vanojn, kaj saltas sur kamelojn. Sovaøa
apro manøegas maizon en la valo, kaj
vulpoj ronøas vinberojn en la monteto.
Piratoj atakas la marbordon kaj brulas la
þipojn de fiþistoj, kaj prenas iliajn retojn el
ili. En salmarþoj vivas lepruloj; ili havas
domojn de kano, kaj neniu rajtas veni al ili.

Almozuloj vagas tra urboj, kaj havas sian
manøon kune kun hundoj. Æu vi povas
malfari tiujn aferojn? Æu vi dormos kun
leprulo, kaj gastigos almozulon en via
tablo? Æu leono kontentigos vin kaj apro
obeos vin? Æu tiu, kiu faris mizeron estas
pli saøa ol vi?

Sekve, mi ne gratulas vin pro tio, kion vi
faras, sed mi petas vin rajdi denove en vian
Palacon kaj øojigi vian vizaøon kaj metu
vin en vesta¼ojn, kiuj konvenas al reøo,
kaj per la krono de oro mi kronigos vin, kaj
la sceptron de perloj mi metos en vian
manon. Kaj pri viaj sonøoj, ne plu pensu
pri ili. La pezo de tiu æi mondo estas tro
granda por ke nur unu homo tenu øin, kaj
la bedaýro de la mondo tro peza por ke nur
unu koro suferu øin».

«Æu vi diras tion en æi tiu domo?», diris
la Juna Reøo, paþante preter la Episkopo,
kaj suprenirante la þtupojn de la altaro, li
staris antaý la imago de Kristo.

Li staris antaý la imago de Kristo, kaj en
sia dekstra mano kaj en sia maldesktra
estis la mirindaj vazoj de oro, la kaliko kun
la flava vino, kaj la flakoneto kun la sankta
oleo.
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Li surgenuis antaý la imago de Kristo,
kaj la grandaj kandeloj  bruliøis brile apud
la juvela sanktejo, kaj la fumo de incenso
buklis en maldikajn bluajn kronojn tra la
kupolo. Li klinis sian kapon en preøo, kaj
preøistoj en siaj malmolaj ¶ormanteloj
forglitis el altaro.

Kaj subite granda tumulto venis el
ekstera strato, kaj envenis nobeluloj kun
siaj glavoj en la manoj, kaj siaj movantaj
plumoj, kaj þildoj de polurigita þtalo. «Kie
estas tiu sonøisto de sonøoj?», ili kriis.
«Kie estas tiu æi Reøo, kiu vestas kiel
almozulo, tiu æi knabo, kiu hontigas nian
þtaton? Certe ni mortigos lin, æar li ne
meritas regi super ni».

Kaj la Juna Reøo klinis sian kapon,
kaj preøis, kaj kiam li estis fininta
sian preøon, li leviøis, kaj turnante,
li rigardis ilin triste.

Kaj ho!, tra la pentritaj fenestroj
venis sunlumo abunde sur lin, kaj
sunradioj teksis æirkaý li
robon, kiu estis pli bela ol
tiu robo, kiu estis farita
por lia plezuro. La
mortinta bastono
ekfloris, kaj portis
liliojn pli blankaj
ol perloj. La seka
dorno ekfloris, kaj
portis rozojn, kiuj
estis pli ruøaj ol
rubenoj. Pli blan-
kaj ol delikataj
perloj estis la li-
lioj, kaj liaj bazoj
estis brila arøen-
to. Pli ruøaj ol

masklorubenoj estis la rozoj, kaj iliaj folioj
estis batita oro.

Li staris tie en vesta¼o de reøo, kaj la
pordoj de la juvelita sanktejo ekmal-
fermiøis, kaj el kristalo de multeradia
hostimontrujo brilis mirinda kaj mistika
lumo.  Li staris tie en vesta¼oj de reøo, kaj
la Gloro de Dio plenigis la lokon, kaj la
sanktuloj en siaj skulptitaj niæoj þajnis
movi.

En bela kostumo de reøo li staris antaý
ili, kaj orgeno verþis sian muzikon, kaj
trumpetistoj blovis siajn trumpetojn, kaj
knabokantistoj kantis.

Kaj la popolo falis surgenue kun miro,
kaj nobeluloj reingis siajn glavojn kaj

pagis honoron, kaj la vizaøo de la
Episkopo paliøis, kaj liaj manoj
tremis. «Iu pli grava ol mi kronigis
vin!», li kriis, kaj li surgenuis

antaý li.

Kaj la Juna Reøo
malsupreniris el la
alta altaro, kaj tra-
pasis inter la po-
polo. Neniu homo
kuraøis rigardi li-
an vizaøon, æar øi
estis kiel vizaøo
de anøelo.

Oscar Wilde
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Æapitro 22ª

La æeestado en la nomeso Aa tiel lacigis
la kronprincon, ke por ripozi kaj kolekti la
pensojn, li ordonis æesigi æiujn festenojn
por sia honoro, kaj malpermesis, ke la
loøantaro ie iru renkonte por saluti lin.

La princa sekvantaro miris, eæ trovis tion
nekonvena. Sed la ordono estis plenumita,
kaj Ramzes retrovis iom da trankvilo en la
vivo. Nun li havis tempon por ekzerci la
soldatojn, kio estis lia plej amata okupo,
kaj povis iom kolekti siajn senordajn
pensojn.

La faraonoLa faraonoLa faraonoLa faraonoLa faraono
Fermita en la plej malproksima angulo de

la palaco, la princo komencis mediti: kiom
li plenumis la ordonon de l’ patro?

Li esploris la nomeson Aa per propraj
okuloj: øiajn kampojn, urbetojn, loøantojn
kaj oficistojn. Li kontrolis la fakton, ke la
orientan parton de l’ provinco invadis la
dezerto. Li rimarkis, ke la laboristaro estas
indiferenta kaj malsaøa, ke øi faras nur tion,
kion oni ordonas al øi, kaj eæ tion ne-
volonte. Fine li konvinkiøis, ke vere
fidelajn kaj amantajn regatojn oni povas
trovi nur inter la aristokratio. Æar iliaj

membroj estas aý parencoj de la
gento de l’ faraonoj, aý apartenas al
la klaso de l’ militistoj kaj estas nepoj
de l’ soldatoj, kiuj batalis sub Ramzes
Granda.

En æiu okazo, æi tiuj homoj estis
sinceraj partianoj de l’ dinastio kaj
estis pretaj servi al øi kun vera
fervoro. Ne kiel la kamparanoj, kiuj
kriinte la saluton, plej rapide kuris al
siaj porkoj kaj bovoj.

Sed la æefa celo de la vojaøo ne
estis atingita. Ramzes ne nur ne vidis
klare la kaýzojn de la malgrandiøo de
la reøaj enspezoj, sed eæ ne sciis
formuli la demandon: de kie venas la
malbono kaj kiel øin forigi? Li sentis
nur, ke la legenda batalo de l’ dio Set
kontraý Oziriso klarigas nenion kaj
ne montras rimedon.

Kaj la princo, kiel estonta faraono,
volis havi grandajn enspezojn, kiajn
havis la antaýaj monar¶oj de Egipto.
Li do bolis de kolero æe la sola penso,
ke suririnte la tronon li povos esti



Paøo 20 HALE

Kajero de marto 2008

same malriæa, kiel la patro, aý eble ankoraý
pli malriæa.

—Neniam!...— kriis la prin-
co, kunpremante la pug-
nojn.

Por pligrandigi la
reøajn trezorojn li
estis preta sin ¼eti
kun glavo sur la
dion Set mem kaj
distranæi lin en pe-
cojn, kiel la dio faris
kun sia frato Oziriso. Sed
anstataý la senkompata dio
kaj liaj legionoj li vidis æirkaý
si: malplenon, silenton
kaj nescion.

Sub la influo
de æi tiuj dispu-
toj kun la propraj
pensoj, li komen-
cis foje interparola-
don kun la æefepiskopo
Mefres.

—Diru al mi, sankta patro, kiu konas æiujn
saøojn, kial la þtataj enspezoj malgrandiøas
kaj kiel oni povus pligrandigi ilin?

La æefepiskopo levis la manojn al la æielo.

—Estu benata— ekkriis li— la spirito, kiu
diris en vian orelon, alta sinjoro, tiajn
pensojn!... Ho, se vi imitus la grandajn
faraonojn, kiuj kovris Egipton per temploj,
kaj per kanaloj kaj akvobaroj pligrandigis
la fruktodonajn kampojn!...

La maljunulo estis tiel kortuþita, ke li
ekploris.

—Antaý æio— diris la princo— respondu
mian demandon. Æar æu oni povas pensi

pri konstruado de kanaloj kaj temploj, se
la trezorejo estas malplena? Sur Egipton

falis la plej granda
malfeliæo: øiajn mo-

nar¶ojn minacas la
mizero. Tion antaý æio
oni devas esplori kaj
rebonigi, kaj la cetero

mem troviøos.

—Pri tio, princo, vi
ekscios nur en la tem-

ploj, æe la piedo de
la altaroj— diris la
æefepiskopo.— Nur

tie via nobla scivolo
povas esti kontentigita.

Ramzes faris malpa-
ciencan movon.

—Antaý la okuloj
de via ekscelenco la

temploj kovras kaj ka-
þas la tutan landon, eæ

la trezorejon de l’ faraonoj!...
Mi ja estis lernanto de l’ pastroj, mi estis

edukita en la ombro de l’ temploj, mi konas
la misterajn spektaklojn, en kiuj vi pre-
zentas la koleron de Set, la morton kaj
reviviøon de Oziriso, kaj kia utilo de tio?...
Kiam la patro demandos min: kiel plenigi
la trezorejon?— mi respondos nenion.
Eble nur mi konsilos al li ankoraý pli longe
kaj ofte preøi, ol nun!

—Vi blasfemas, princo, æar vi ne konas la
altajn misterojn de la religio. Se vi ekkonus
ilin, vi respondus multajn demandojn, kiuj
turmentas vin, Kaj se vi vidus, kion mi
vidis!... Vi ekkredus, ke la plej grava afero
por Egipto estas relevi øiajn pastrojn kaj
templojn...
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—La maljunuloj duan fojon en la vivo
fariøas infanoj— pensis la princo kaj
interrompis la diskutadon.

La æefepiskopo Mefres estis æiam tre pia,
sed en la lasta tempo øis malsaøeco.

—Mi multe gajnus— diris al si Ramzes—
se mi donus min en la manojn de l’ pastroj
por asisti iliajn infanajn ceremoniojn. Eble
Mefres ankaý al mi ordonus stari tutajn
horojn antaý la altaro kun levitaj manoj,
kiel li faras mem, atendante miraklojn!...

En la monato Farmuti (fino de januaro,
komenco de februaro) la princo adiaýis
Otoeson, por transiri en la nomeson Hak.
Li dankis la nomar¶on kaj la sinjorojn pro
la belega akcepto, sed en la koro
li havis maløojon, æar li sentis,
ke li ne sukcesos plenumi la
taskon, per kiu lin þarøis la
patro.

Kondukita de la familio kaj kortego de
Otoes, la vic-reøo transveturis sur la
dekstran bordon de Nilo, kie salutis lin la
nomar¶o Ranuzer, la sinjoroj kaj pastroj.
Kiam la princo haltis sur la tero Hak, la
pastroj levis supren la statuojn de la dio
Atmu, la patrono de l’ provinco, la oficistoj
falis sur la vizaøon, kaj la nomar¶o petis
lin kiel la anstataýanton de l’ faraono
komenci la rikolton, æar en tiu sezono oni
devis rikolti la hordeon.

Ramzes akceptis la rikoltilon,
detranæis kelke da plenmanoj kaj
bruligis ilin kun incenso antaý la dio,
gardanta la limojn. Post li faris la samon la
nomar¶o kaj grandaj sinjoroj, fine ko-
mencis la rikolton la kamparanoj. Ili kolektis
nur la spikojn, kiujn ili pakis en sakojn; la
pajlo restis sur la kampo.

Aýskultinte la diservon, kiu enuigis lin,
la princo stariøis sur durada veturilo.
Antaýe iris taæmento de soldatoj, post ili
pastroj, du sinjoroj kondukis la æevalon
de l’ princo per la bridoj. Post la kron-
princo, en alia veturilo sidis la nomar¶o
Ranuzer, kaj post li granda sekvantaro de
sinjoroj kaj kortegaj servistoj. La popolo,
konforme al la volo de Ramzes, ne aperis;
sed la kamparanoj, laborantaj sur la kam-
poj, vidante la procesion, falis vizaøe teren.

Tiamaniere, transirinte kelke da þip-
pontoj, ¼etitaj sur la brakojn de Nilo kaj sur
la kanalojn, la princo antaý la vespero
atingis la urbon Anu, æefan en la provinco.

Kelke da tagoj daýris la salutaj festenoj:
oni honoris la princon, prezentis al li

oficistojn. Fine Ramzes postulis, ke
oni interrompu la festenojn kaj
petis la nomar¶on, ke li montru al li
la riæa¼ojn de la provinco.

La revuo komenciøis en la sek-
vinta tago kaj daýris kelke da
semajnoj. Æiutage en la palacan
korton, kie loøis la kronprinco,
venis diversaj metiistaj kor-
poracioj, komandataj de siaj
oficiroj, por montri al la princo
siajn produktojn.

Do unuj post aliaj venis fabri-
kantoj de armiloj kun glavoj,
lancoj kaj hakiloj; fabrikantoj de
muzikaj instrumentoj kun fajfiloj,

trumpetoj, tamburoj kaj harpoj. Post ili
venis la granda korporacio de ligna¼istoj,
kiu montris seøojn, tablojn, kanapojn,
portilojn kaj veturilojn, ornamitajn per riæaj
desegna¼oj, inkrustitajn per diverskolora
ligno, perlamoto kaj eburo. Poste oni portis
metalajn vazojn kuirejajn: kradojn por la
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fornoj, turnrostilojn, dutenilajn potojn kaj
platajn patojn kun kovriloj. Juvelistoj
malvolvis mirakle belajn orajn ringojn,
braceletojn por manoj kaj piedoj el elec-
trum, kunfanda¼o de oro kaj arøento; æio
æi estis arte skulptita, inkrustita per mult-
valoraj þtonoj aý per diverskolora emajlo.

Potistoj fermis la marþon, portante
preskaý cent specojn de argilaj vazoj. Estis
tie potoj, pladoj kaj kruæoj de plej diversa
formo kaj grando, ornamitaj per pentra¼oj,
per kapoj bestaj kaj birdaj.

Æiu korporacio faris al princo oferon
de siaj plej belaj produktoj. Ili plenigis
grandan salonon, kvankam ne ekzistis
inter ili eæ du similaj objektoj.

Post la fino de la bela, sed laciga
ekspozicio, Ranuzer demandis la
princon, æu li estas kontenta?

La princo ekmeditis.

—Pli belajn objektojn mi vidis
eble nur en la temploj, aý en la
palacoj de mia patro. Sed æar ilin povas
aæeti nur riæaj homoj, mi ne scias, æu
la þtata trezorejo havas de ili grandajn
enspezojn.

La nomar¶on mirigis la indife-
renteco de la juna princo al la verkoj
de l’ arto, kaj maltrankviligis lia zorgo pri la
enspezoj. Volante tamen kontentigi Ram-
zeson, li komencis de tiu momento montri
al li la reøajn fabrikojn.

Ili do vizitis la muelejojn, kie la sklavoj en
kelkcento da mueliloj kaj pistiloj preparis
la farunon. Ili estis en la bakejoj, kie oni
bakis panon kaj biskvitojn por la armeo,
en la fabriko, kie, oni faris konserva¼ojn el
fiþoj kaj viando.

Ili vizitis grandajn tanejojn kaj stablojn
de sandaloj, fandejojn, kie oni fandis
bronzon por vazoj kaj armiloj, poste
brikejojn, stablojn de teksistoj kaj tajloroj.

Æi tiuj ejoj estis en la orienta parto de l’
urbo. Komence Ramzes scivole rigardis
ilin, sed baldaý tedis lin la aspekto de la

laboristoj, kiuj estis timigitaj, malgrasaj,
havis malsanemajn mienojn kaj sur la
dorsoj signojn de la bastonoj.

De tiu momento li ne longe restadis en
la fabrikoj; li preferis rigardi la æirkaýa¼ojn
de l’ urbo Anu. Malproksime, oriente, oni
vidis la dezerton, en kiu en la pasinta jaro
estis la manovra batalo inter li kaj Nitager.
Kvazaý sur la manplato li vidis la þoseon,
sur kiu marþis tiam liaj regimentoj, la lokon,
kie pro la skaraboj la militaj maþinoj devis
turniøi sur la dezerton, eble eæ la arbon,
sur kiu pendigis sin la kamparano, fosanta
la kanalon...

Akompanata de Tutmozis, de la
supro, tie li rigardis la florantan teron

Gosen kaj malbenis la pastrojn. Kaj tie,
inter la montetoj, li renkontis Saran, por
kiu ekflamis lia koro.

Hodiaý, kia þanøo!... Li jam æesis malami
la pastrojn, de l’ tempo kiam dank’ al
Herhor li ricevis la korpuson kaj estis
proklamita vic-reøo. Sara fariøis indiferenta
por li kiel amatino, kaj pli kaj pli okupis lin
la penso pri la infano, kies patrino þi estis
fariøonta.

—Kion þi faras tie?— pensis la princo.—
Jam de longe mi ne havis nova¼ojn de þi.

Kaj kiam li tiel rigardis la orientajn
alta¼ojn, rememorante la nemalproksiman
estintecon, Ranuzer, kiu estis æe la fronto
de la sekvantaro, estis certa, ke la princo
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rimarkis ian malhonesta¼on en la fabrikoj
kaj meditas, kiel lin puni.

—Mi dezirus scii, kion li rimarkis?—
parolis al si la respektinda nomar¶o.— Æu
tion, ke duonon da brikoj oni vendis al la
feniciaj komercistoj, aý ke dek mil sandaloj
mankas en la magazeno, aý eble ia
malnobla fripono murmuretis al li en la
orelon pri la metalaj fandejoj?...

Kaj granda maltrankvilo plenigis la koron
de Ranuzer.

Subite la princo sin turnis
al la sekvantaro kaj alvokis
Tutmozison, kiu devis
æiam esti proksime de
lia persono.

Tutmozis alkuris.
La princo iris kun li flan-
ken.

—Aýskultu— diris li,
montrante la dezerton.—
Æu vi vidas æi tiujn mon-
tojn?...

—Ni estis tie en la pasinta jaro—
eksopiris la kortegano.

—Mi rememoris Saran....

—Mi tuj bruligos incenson por la
dioj!— ekkriis Tutmozis— æar mi
jam pensis, ke de l’ tempo, kiam vi
estas vic-reøo, via ekscelenco
forgesis pri viaj fidelaj servistoj...

La princo ekrigardis lin kaj levis
la þultrojn.

—Elektu— diris li— el la dona-
coj, kiujn oni oferis al mi, elektu
kelke da plej belaj vazoj,
mebloj, teksa¼oj, kaj antaý æio

braceletojn kaj teksa¼ojn, kaj portu tion al
Sara.

—Vivu eterne, Ramzes— murmuretis la
elegantulo— æar vi estas nobla sinjoro!

—Diru al þi— daýrigis la princo— ke mia
koro æiam estas plena de favoro por þi.
Diru, ke mi volas, ke þi gardu sian sanon
kaj zorgu pri la infano, kiu devas veni en la
mondon. Kiam proksimiøos la tempo de la
akuþo, kaj mi plenumos la ordonojn de mia
patro, diru al Sara, ke þi venos al mi kaj
ekloøos en mia domo. Mi ne povas toleri,

ke la patrino de mia infano sopiru en la
soleco... Veturu, faru, kion mi diris, kaj

revenu kun bonaj nova¼oj.

Tutmozis falis sur la vizaøon antaý la
nobla monar¶o kaj tuj forveturis. La

sekvantaro de l’ princo, ne povan-
te diveni la enhavon de la inter-
parolado, enviis al Tutmozis la
favorojn de l’ sinjoro, kaj la
respektinda Ranuzer sentis pli-
grandiøantan maltrankvilon en
sia animo.

—Ne bezonu mi— diris li, ple-
na de maltrankvilo— levi mian
manon kontraý mi mem kaj en
floranta aøo orfigi mian do-
mon!... Kial, malfeliæa, mi ne
pensis pri la horo de l’ juøo,
proprigante al mi la propra¼on
de lia sankteco?...

Lia vizaøo fariøis flava kaj liaj
genuoj tremis. Sed la princo,
okupita de la fluo de l’ reme-
moroj, ne rimarkis lian timon.



Retskribu al

jesuo@ono.com

Tfnº (00 34) 615
427 143

BULTENO  DE HISPANA ASOCIO DE LABORISTOJ

ESPRANTISTAJ (HALE)

http://www.gazetotekolanti.com/hale/k76.pdf

Depósito legal: Z-2398-88. Presejo: Depósito legal: Z-2398-88. Presejo: Depósito legal: Z-2398-88. Presejo: Depósito legal: Z-2398-88. Presejo: Depósito legal: Z-2398-88. Presejo: CopygraphCopygraphCopygraphCopygraphCopygraph.....
ISSN 1697-6460ISSN 1697-6460ISSN 1697-6460ISSN 1697-6460ISSN 1697-6460

KajerojKajerojKajerojKajerojKajeroj

   el la Sudo   el la Sudo   el la Sudo   el la Sudo   el la Sudo

REDAKCIO: Poþtkesto 4461,

E30080 MURCIA,

HISPANIO


