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Mi dedicas ci tiun 
libron al la plej 
sennacieca homo, kiun 
mi renkontis sur tiu ci 
ter globo; si huvis la 
privilegion kungui ci 
tiujn neforgeseblajn 
travivajojn... 

Al mia edzino Symilde. 



ANTAOPAROLO 

Kiam la unuan fojon, en Sennaciulo, mi Iegis artikolon kun la 
aútor-indiko Ledon, ties teksto tiom fascinis min, ke mi tuj 
pensis: tiun originalan pensulon mi devas gajni por kunlaborí en 
Monoto. De tiam aperis multaj interesaj artikoloj de I ' marko 
Ledon ankaú en ci tiu revuo, kio konsiderinde kontribuis al gia 
kvalito. 

Monato estas magazino sendependa, kaj tiun ci saman 
karakterizon oni plene povas apliki ankaú al Gilbert R. Ledon. 
Liaj verkoj estas provokaj, pens-instigaj kaj cerbumigaj, foje 
konfuzivaj. Liaj eldiroj kaj asertoj tamen ciam estas funditaj per 
spertoj kaj argumentoj, kiujn oni facile povas sekvi. Kaj distingas 
lin rico de fantazio kaj ideoj vere originalaj. 

Ledon estas tia intelektulo, kian en germana lingvo oni nomas 
Querdenker [kverdenker], vorto ne tradukebla; temas pri persono, 
kiu pensas ali-direkte (ol la amaso), obstinas al la kutima 

6 7 



i I< ii.lnn n k 111 oito kontraúas la generalajn malprofundajn 
ii foiímloju de I ' liclnomata ainaso. Tia pensulo kun guo kaj 
innki um m.ilkovtas kaj skurgas la stultajojn kaj banalajojn de 1' 
..il.in» kii| lies gvidantoj. 

I irl piopic. memstare, sendepende kaj individue pensanta hcmo 
mvilas vm per ci tiu libro, vidi Ia mondon, kia gi vere estas. Vi 
povas vojagi kun li ne nur sennaciece sed ankaú kun intelektaj 
aimi/o kaj ironio tra la mondo. Malkase kaj malrespekte l i 
iransdonas al vi siajn spertojn kaj jugojn, tiel ke vi surbaze de tiaj 
ekkonoj kaj spertoj pri la reala mondo komprenos, kiaj muroj 
ckzistas, kial. Sciante Ia kaúzojn, oni povas ekagi por forigi ties 
sekvojn kaj - se la homaro estos bonsanca - iam malkonstrui Ia 
murojn mem, kiuj disigas homojn, popolojn kaj individuojn. 

Certe vi ne konsentos al ciuj asertoj kaj argumentoj de 1' aútoro, 
sed mi estas certa ke kun plezuro vi akompanos lin dum Ia vojago 
cirkaú la muroplena terglobo, kaj mi krome estas konvinkita, ke 
Ieginte la Iibron vi adoptos Ia sennaciecon, por kiu tiel klare kaj 
inteligente li pledas. 

Stefan Maul 
redaktoro de Monato 

LA AÚTORO A L LA ACETANTOJ 

Al la acetantoj, car Ia acetantoj acetas kaj generale pagas ... 
tro multekoste, kompreneble. 

Nu, en la aparta kazo de ci tiu libro, vi pagis malpli ol la 
duonon de la relativa kosto de ci tiuj ekskrementajoj. Kaj mi per-
fekte komprenas, ke vi ne volas elspezi la monon, kiun vi per 
svitego lukras, por vidi fotajon de elefanta fekajo (se vi dubas, 
vidu Ia Ia st a n ilustrajon). 

Restu trankvila, ne estas mi, simpla homo, ankaú ne Ia dia-
bloj kaj Ia dioj kiujn la homoj imagas, kiuj inventis la mondon. 
Cetere mi nur parolis pri nia mondo kaj iom pri Ia fetora merdo 
kiun la homoj stampas en ciuj partoj de tiu mondo. Sed, cion foti 
ne eblas, kaj mi devas respekti vin, kara acetanto. Mi scias, pro-
bable vi ne legos la libron, car vi gin acetis, suficos rigardeto al 
la bildoj... (ne ofendigu, aceto tute ne estas sindevigo al lego!). 
Ion mi povas aserti al vi, mi provis esti sincera, Ia fotoj estas aú-
tentaj, mi mem malprofesie faris ilin, jes ili estas kontrastaj, so-



kaj, sed cu kulpas mi, se la propra Zamenhof, pro ni, ígis tote-
mismajo? 

Antaú ol mi finskribis ci tion, multaj homoj, kiuj legas sen 
kompreni, car il i nur satus legi, kion i l i mem ne kapablas skribi, 
diris, ke mi estas snoba vojaganto. Mi estas tiom snoba, ke mi ne-
niam, iel parazitigis en hejmo de esperantisto (... tamen vi trovos 
unu escepton!), kaj jes uzis la malproletajn rimedojn de nia kon-
sumismo, kiun mi kondamnas. 

Verdire mi kredas je la homa kapablo kaj tekniko kaj pro tio 
satãs tiujn rimedojn profiti ... kare pagante, car nenio estas sen-
paga en nia mondo. 

Do mi deziras bonan, scnnaciecan vojagon per legado, al 
ciuj, kiuj ne povas mem vojagi, sed acetis ci libron. 

1988-a jaro de la tiel nomata Kristana Erao. 
101-a jaro de la iniciato de la sennacieca lingvo: Esperanto. 
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AVERTO PRI LA LANDNOMOJ 

Mi ne scias. cu vi hnuirkis. ke unu el la plej gravaj numkoj 
de Esperanto staras en la formado de la laiulnomoj. Oni in
siste dirás, ke Esperanto estas facila. senescepta. logika. re
gula ktp; parte estas vero. sed jen la formado de laiulnomoj, 
la granda escepto, estas per si mem motivo por militado en 
Esperantio! Mi diris: Ispcrantio ... vi refutas: Esperantujo 
ktp! Nu. mi persone. lute ne valas, ke tia milito okazu. pro 
tio mi konservis la malregulecon, la mallogikecon. la es
cepto jn. kiujn la espera ntistoj kutime prezemos ... Mi indife
rente uzis la Uuithumiojn. ankaú urho- kaj loko- nomo jn. jen 
tiel. jen aliei, laíi la fantazio de mia plumo, kaj p/ejofte kon
servis la originalan formou. Tamen mi konvinkigis. kiel 
sennaaisto, ke ekzemple la liraziloj. kiuj ne estas rnidpli 
genta) ol la Germano], vivas en BrazittO. Kelkaj liraziloj el 
lirazilio vivas en Brazilja. cu vi ne komprenis? 
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VOJAGI 

Vojagi estas unu el la plej simplaj agoj de la homo; iri , vetu-
ri por atingi alian urbon aú landon! Tamen ciuj homoj senescepte, 
kiam ili pensas pri vojago, estas trafitaj de la plej strangaj sentoj: 
jen timo, jen angoro, jen fiero, ks. 

Estas fakto, ke simpla iro de unu urbo al alia, aú de unu 
lando al alia, postulas forlason, rompon de la gistiama vivsistemo 
kaj tujan adaptigon al la aliaj loko kaj vivsistemo, kaj tio, por la 
homoj, estas terura afero pro ties natura konservativemo. Gene-
rale la homoj ne satãs vojagi. 

Ekzistas esceptoj: la esperantistoj estas unu el tiuj esceptoj. 
El la vojagantoj, ni ankaú rimarkis, ke malmultaj homoj scias ple-
ne profiti la vojagadon; tio valoras ankaú por la vojagemaj espe
rantistoj. La homoj plejofte ne plene profitas Ia vojagadon, car ili 
ne sukccsas forlasi siajn proprajn kutimojn kaj vivsistemojn, ili ne 
volas adaptigi al Ia novaj lokoj kun cio nova. Male, i l i insistas 
konservi siajn kutimojn en mangado, trinkado, dormado, ktp kaj 
kompreneble il i ne kapablas apreci Ia novajn cirkonstancojn kaj 
trovas cion malbonan, malbelan, en senfinaj lamentoj. 
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lVr simpla abstraktado, la vojaganto povas konstati, ke Ia 
homaj agmanicroj estas, malgraú cio, similaj, ekvivalentaj, por ne 
diri samaj, en la tuta mondo. Efektive, en certaj lokoj oni mangas 
rizon, en aliaj nur panon, iuj rostas viandon, aliaj boligas gin, ie 
oni dormas en lito, alie en hamako, ktp, ks. Pensu bone, tio estas 
nur detaloj en Ia propra agado. Ciu el ni kapablas adaptigi sen 
granda peno, estas nur afero de volo... kaj oni facile kutimigas al 
ekstemacia sent-, pens-, agadkapablo, kiel dirás la SAT-slogano, 
por atingi sennaciecan senton kaj sennaciecan vivkapablon en kiu 
ajn loko de nia mondo. 

Nu, estas tio, kion mia edzino kaj mi klopodis fari kaj efek
tive faris en nia vojagado. Ni plene guis kaj profitis cion, kion ni 
celis aú volis... Ni neniam lamentis, kaj sen sufero ni estus po-
vintaj instaligi kaj vivi en iu ajn parto de nia terglobo... vere 
sennaciece. 

Ci tiu libro ne estas nura vojaglibro, kaj ni tute ne celas, ke 
tia gi estu. Ni satus, jes, ke la leganto sentu, ke nia mondo enfia
vas profundan karakteron de sennacieco, de uniformeco en civili-
zaci-formo, en homagado, en homa potencialo (kapablo), kaj ke 
konsekvence en ci tiu mondo la tuta homaro kapablus vivi kvazaú 
en paradizo, en plena harmónio kaj paco! 

En vojagado ni ne vidas utopiajojn, sed konstatas nur fak-
tojn, realajojn en la naturo aú en homagado. La homagado, la 
naturo, ec kamuflas la doktrinojn; ofte ankaú la internaj konfliktoj 
ne estas videblaj, senteblaj. Vere ni ne sereis ilin; male, ni tute ne 
klopodis fari multajn personajn homkontaktojn... sed nur rigardis, 
sentis, aúdis la vivajojn en spontanea okazado, ni evitis gvidadon, 
specifajn vizitojn aú pliajn formojn de orientado kaj doktrinigo. 
Ni vojagis libere, sen aparta ceio krom senti la enlokajn vivajojn, 
kaj pagis ciujn servojn per niaj propraj rimedoj, do ni ne suldigis 
pro favoroj. 
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El ideologioj la homoj kanstruas la betxrajn 
kiel en Berlino 
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En Lubignac, sensignifa vilago pastigas la bo
vino j indiferentaj rilate al homaj muroj kiuj 

ruinigas sed konstante restarigas 



Ni ankaú ne kontaktis aparte Ia esperantistojn, sed kompre-
neble Ia cefa lingvo de ci tiu vojagado estis Esperanto... nia 
sennacieca lingvo. Ni cetere praktike nur uzis Esperanton, car 
inter ni ciuj vidajoj, ciuj sentoj, ciuj faktoj estis priparolataj, ko-
mentariataj en Esperanto. 

Male al Ia turistoj, ni ankaú ne provis viziti la monumentojn, 
la muzeojn, la pregejojn aú aliajn maúzoleojn, vestigiojn de V pa-
sinteco. Efektive, ciuj tiuj pasintajoj estas, same kiel la homa 
agado kaj sinteno, ekvivalentaj. Nia vojagado estis esence kaj 
spontanee geografia, eble geopolitika, aú tute simple 'gea', t.e. te
rá, tutmonda, senpartia... jes, sennacieca. 

La mirindajojn ni ne sereis, sed ili prezentigis en la propra 
naturo. Ni ne forgesu, ke la bildkartoj reprezentas la realajojn tro 
bele, preter la realo, tiel ke, kiam oni vidas Ia realajon, oni iom 
elrevigas. Guste pro la tro belaj bildkartoj, ekzemple, Ia Granda 
Kanjono de Kolorado, aú la cina Granda Muro igis ce niaj okuloj 
malpli imponaj. La impresoj aperas, kiam ni ne atendas la oka-
zajojn. Ekzemple, la bolado de Ia tero, kun Ia sulfura odoro kaj 
gejseroj impresis nin en Rotorua (Nov-Zelando). Impresis nin la 
enigmoj de la minuskla Paskinsulo, Ia inkaaj konstruajoj, kun la 
vestigioj de Macu-Pikcu. Impresa estis la svarmado de homoj en 
Cinio aú Japanio. Impresaj estis la memdetruo de Afriko, Ia de-
zertoj en Usono, en Afriko, aú ce Andoj, impresa estis Ia amplek-
so de Pacifika Oceano rilate al nia minuskla aviadilo, kiu tamen 
veturas en rápido de 1.000 km/hore, ktp, ks. 

Jes, ni scias, vojagi estas multekosta luksajo malgraú Ia 
nuntempa homa tekniko, sed estas la plej bona maniero konstati, 
ke nia mondo estas nek tro streta nek tro vasta. 

En niaj vojagraportoj, ni konservis la sinsekvon en formo de 
taglibro, kvankam ni intence ne precizigas Ia daton; ja nia vojago 
okazis en pli ol 10 jaroj. Ni tempe al tempe donas precizigojn pri 
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flugoj, pri hoteloj; tio eble povus helpi al estontaj vojagantoj. En 
nia irado per aútomobilo (Ia plej interesa maniero vojagi), ni indi-
kas ankaú Ia urbetojn; tiel kiu ajn povos akompani, eventuale 
kontroli niajn observojn uzante simplajn mapojn aú geografian 
atlason. 

Ne forgesu: vojagi ne estas nur iri de unu urbo al alia, estas 
vivi pli intense, estas senti 'nian' mondon. 

NIA MONDO K A J NI 

Kiam mi iniciatis ci tiun libron, mi pensis pri la titolo "Sen-
naciece tra la mondo". Tuj mi ekkonsciis, ke ci tiu titolo fa-

rigus erara, aú estus granda pretendemo mia iradi sennaciece "tra 
Ia mondo". 

Per si mem Ia vorto *mondo' jam havas tro ampleksan signi-
fon: universo, tutajo de tio aú alio, kun suno, planedoj kaj kome-
toj... Ia homaj aferoj, okupigoj, sociostato... kaj Ia terglobo rigar-
data kiel Iogloko de Ia homoj. Se mi konservus Ia artikolon 'la', 
mi sendube difinus, fiksus ci tiun mondon, kio estus absurda. 

Nu, kiuj estas ni, povraj homoj, por difini tiun ci mondon? 
Ni ne nur ne kapablas difini gin, sed ankaú ne kapablas gin kon-
cepti laú gia absoluta ekzisto kaj realo en universa, kosma konsi-
dero. Devige ni, kiel homoj, devas resti en la limoj de nia mo
desta konscio-percepto-kapablo. Sekve kiam ni celas paroli pri la 
mondo, ni devas pensi pri tiu parteto de mondajo, kiu cirkaúas 
nin kaj kiun ni kapablas senti per niaj malmulte kapablaj sensor-
ganoj. 

Kiam temas pri nia mondo, kiel terglobo, Tero, al kiu ja ni 
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praktike kroêitaj, ni povas diri, ke ci tiu mondo ne estas 
tiom ampleksa. Nia terá globo havas nur 42.000 km en gia cir-
kaúo... La raketoj aú homaj satelitoj jam kapablas cirkaúiri gin en 
malpli ol unu horo, kaj niaj aviadiloj, per kiuj ni ordinare vo-
jagas, jam veturas preskaú 1.000 km en ciu horo... Tio do signi-
las. kc ni rapide kapablas venki la distancojn, la barilojn, en irado 
kaj vojagado en nia propra hejmo, la terglobo. 

Bedaúrinde tiu konsidero pri irado sur nia globo ne estas tiel 
generala kaj facila, kaj ni kutimas alporti multe pli mallargajn Ii-
mojn en *nian mondon'. 

Mi konfesas al vi, ke mi estis I6-jara kiam sur nia globo mi 
unuafoje veturis 50 kilometrojn for de Ia Ioko, kie mi gis tiam vi-
vis. Mi ja naskigis, kiel ni ciuj cetere, en la plej bela kaj bona vi
lago de la mondo. En ci tiu mia naskigloko ekzistas kvar hom-
logejoj, la vilago nomigas Lubignac, gi situas je kvin kilometroj 
de alia vilago iomete pli granda, kiu nomigas Arnac-la-Poste, kie 
mi sisteme iris al la lernejo, kie estas la cefa komunuma domo, 
kiu kunligas multajn aliajn vilagojn kun tuta Iogantaro de malpli 
ol 700 homoj... Finfine, vi komprenis, ke tio estis 'mia mondo' 
dum 16 jaroj kaj, kiel dirite, la plej bona mondo! 

Evidente, antaú ol entrepreni mian longan vojagon de 50 
km, mi ofte vojagis, kompreneble piede kaj bicikle, gis la vilage-
go La Souterraine, 12 km for, por viziti miajn geavojn kaj geon-
klojn, por iri al la foiro aú al la dentisto, ks. Kaj mi juras al vi, ke 
mi ne povis imagi nian mondon pli vasta ol tio. Pro tio, mi devas 
konfesi al vi ke, kiam mi atingis, je 50 km, Limogon (1°15'E 
45-49'N), tiam kun malpli ol 100.000 homoj, ja mi fremdis. Mi 
sentis, kiom malgranda estas 'nia mondo'... en nia homa menso. 

Kaj cu vi pensas, ke en 1972 Ia astronaútoj de Apolo 17, 
kiuj por pasigi Ia tempon revene de la Luno fotis nian globon, 
kies kopio kusas sur la kovrilo de ci tiu libro, trovis 'nian mon-
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don' granda? Por ili nia mondo estis globeto en senfma nigra 
truo. Tia gi estas ankaú en nia menso... Io sensignifa en truego... 
Abismo, kiun bedaúrinde ni klopodas stopi per Ia plej absurdaj 
aferoj... ekzemple, stampoj guste kiel sur la kovrilo de ci tiu l i 
bro; stampoj, kiujn la astronaútoj ne sukcesis foti, sed kiujn ciuj 
el ni, stultaj homoj, kreas por limigi, malgrandigi, redukti nian 
mondon. 

Stampoj, kiuj celas kredigi al ni, ke la malgranda terpeco, 
kie ni vivas kaj gapas, estas la plej bona de la mondo, kaj pro tio 
estas 'nia mondo'! Komprenu 'nia' kun la tuta senco de posedo, 
kiun nia streta spirito kapablas montri. El la stampoj starigas la 
muregoj! Tia estas nia mondo: stampo-plena, muro-plena. 

LA GRANDAJ MUROJ 

Ne fantazias mi. En Ia sensignifa (por vi) vilageto Lubignac, 
kiun mi jam citis, kie hazarde aú ne mi ekvidis nian mondon, es
tas muregoj, ruinoj de fortresoj el la 13a jarcento post la tielno-
mata Kristo. Ciutage, kiel infano, mi preterpasis la cefturon, r i -
gardadis revê la krenelojn de kie iam falis sagoj, bolanta peco kaj 
aliaj katapultajoj... Tiel Ia homoj sin defendis, rakontadis mia 
avino, kontraú la atakadoj de Ia malamikoj. Plena historio de I ' 
homaro per kelkaj vortoj en perdita vilageto. Jes, ankaú impresis 
min Ia ublietoj aú pliaj kruelajoj, sed Ia dikeco de la muroj (pli ol 
6 m) transportis min en fantastan mondon de konstruado, pri kiu 
mi ankoraú ne povis konscii... car nur poste mi eksciis, ke la ho
moj kapablas konstrui ciuspecajn murojn... kaj stampojn! La ma
lamikoj, la batalantoj en militoj, Ia homaj kruelajoj. Ia torturoj, Ia 
ublietoj kaj aliaj turmentajoj farigis en mia menso akcesoraj, mal-

L8 

Monumento a l l a mortintoj / k i u j defendis l a patrion 

i e en n i a mondo ( c i t i e en Arnac-la-Poste - Francio) 
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l a konkerintoj . . . (Lima - Peruo) 



gravaj, senkonsekvencaj. La grava, Ia cefa fakto, kiu ekokupis 
nian menson, estis la homa kapablo konstrui... murojn. Kaj, 
st range, post kiam mi ekkonkeris nian mondon, dum mi fremdis 
en la urbo Limogo mem kaj rigardis ties remparojn kaj muregojn, 
pli precize aperis aliaj muregoj... stampoj... stampoj... kodoj, 
legoj, kutimoj, moroj, tradicioj, doktrinoj, partioj, kultoj, ling-
voj... kaj mi ne scias plu kion, kiuj katenas nin pli ol tiuj muroj el 
stonoj largaj 6 metrojn. 

Cu povis mi diveni, ke same kiel en Arnac-Ia-Poste, kiu 
kusas je 50 km de Limogo, en ciuj aliaj vilagoj de nia terglobo, 
de kelkaj dekoj da kilometroj en kelkaj dekoj da kilometroj staras 
muroj kun monumentoj al la mortintoj... Ne iuj ajn mortintoj, sed 
mortintoj el la unua, dua, sepjara, afrika, amerika, konkera, libe-
riga militoj!... Kaj en Pelotas (Brazilio), Green River (Usono), 
Kievo (Sovetio), Cook (Aústralio) ktp, en milionoj da vilagetoj 
kaj urbegoj de nia mondo, kusas ce iu muro la mortinta nekonata 
soldato, kiu batalis ce alia muro por savi nian patrion, nian plej 
belan vilagon... de la etemaj malamikoj. 

Ha! kiom mi klopodis por trovi tiujn eternajn malamikojn, 
cie i l i estas la samaj, cie i l i agas same, en ciuj vilagetoj kaj urbe
goj de Ia citita terglobo: en Yang-Zhou (Cinio), Toba (Japanio), 
Hangaroa (Paskinsulo), Wangarei (Nov-Zelando), Settat (Maro-
ko), Parizo, Londono, Berlino, ktp, ktp. Kredu al mi, il i estas en 
ciuj homaj kapoj, same, sisteme, senescepte, guste en la samaj 
mitoj, ritoj, kultoj, kun la samaj kredoj, doktrinoj de la absurdaj 
homaj mensoj. 

Se mi ne estus elirinta el mia vilageto, tion mi ne scius. Pli 
terure, se iu alia homo tion estus dirinta al mi, sendube tion mi ne 
kredus. La murojn, la obstaklojn, la militojn, la stampojn, la ko-
dojn, Ia legojn, Ia lingvojn... nur la homoj cie, same, ekvivalente 

|kreis. Cie Ia remparoj estas similaj, ekde la miljaraj muregoj en 
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Cinio gis la modemaj feraj kurtenoj en Germanio. La samaj tribaj 
karakteroj de P homo manifestigas, en senfinaj atavismoj kaj 
perturboj. 

En la kadro de ci tiuj pagoj, mia ceio ne estas prezenti êi 
tiujn atavismojn kaj perturbojn, tamen, car en vojagado en iuj ajn 
parto de nia malgranda terglobo ni ja renkontas identajn homma-
nifestigojn, ni retenu la plej gravajn el i l i : naciismo, rasismo, reli-
gio. Pro ili la homaro sennecese malpacas kaj konstruas murojn. 

Evidente naciismo, rasismo, religio kaj aliaj doktrinoj, kiuj 
subpremas kaj kondicigas Ia homojn, ne estas tiel facile videblaj 
kaj senteblaj kiel doktrinoj. Ni vidas, en iu ajn parto de nia mon
do, jes: flagojn... simbolojn de nacioj, pregejojn, templojn, pago-
dojn, maúzoleojn, kiuj reprezentas Ia religiojn en siaj kultoj, ritoj 
kaj simboloj. Rasismo pli facile kasigas en la homaj manifestigoj, 
sed gi daúre aperas en la spontaneaj reagoj de P homoj... Ekzem
ple, la 'fremduloj', kiuj ne parolas la lokan lingvon, en kiu ajn 
parto de la mondo, estas rigardataj kiel malsuperuloj. Tion ni ja 
spertis en ciuj kontinentoj de nia terglobo kun 510.934.000 km 2 

da areo, kie nur 148 milionoj da km 2 aú iom pli estas guste konti-
nenta tero, grundo, dezerto, agro, ks, kaj kie Ia homoj batalas, 
militas, pregas... vivas. 

RELIGIO 

Ne diru al mi, ke religio estas amo-manifestigo de P homo... 
amo al Dio! Aú cu la pli ol dek militoj, kiuj daúre fluigas homan 
sangon sur nia globeto, pro religiaj motivoj en Irlando, Irano, 
Hindio, ktp, estas manifestigo de paco kaj amo? 
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Pri religio, Ia difino mem dirás, ke gi estas tuto de Ia proce-
doj per kiuj homoj kredas povi interrilati kun supernaturaj estuloj 
kaj efiki sur ilin por certigi al si postmortan definitivan felicon 
kaj sanon. Per tiu tuto de procedoj, Ia homoj ankaú kontentigas 
sian neforigeblan karakteron pri mistiko, kaj klarigas Ia neklari-
geblon, sian ekziston, vivon kaj morton. Cie aperas la kontentiga 
vorto Dio; bedaúrinde la homoj ne sukcesis konkordi pri Ia formo 
kaj enhavo de Dio, en ciuj mondpartoj gi diferenças: jen estas Ja-
veo, jen Kristo, jen Budao, jen Alaho, kaj ciuj formoj de Iziso kaj 
Oziriso, sfinksoj kaj agloj, kun ciuj Biblioj, Koranoj kaj pliaj 
sanktaj gvidlibroj, kiuj kondukas al la konfliktoj. Tio per si mem 
suficas por ekspliki la neekziston de tiu universa, 'bona' tutpoten-
culo: Dio. Cio plia rilate al tiuj religiaj doktrinoj estas sócia fe
nómeno, kie Ia povraj homoj estas manipulataj kaj regataj gis la 
kompleta interhoma malharmonio kaj interbucadoj ce ciuj muroj. 
Tio ci estas konstatebla en ciuj vilagoj de nia mondo. 

RASISMO 

Ankaú rasismo, laú Ia difino, estas esence mistika, kontraúa 
al Ia homa rácio: politika aú religia (jen, religio aútomate aperas!) 
sistemo, kiu bazigas sur la kredo, ke unu raso aú gento havas 
historian aú mistikan mision, kaj kiu por certigi gian plenumadon 
celas konservi tiun rason aú genton pura per malpermeso de mik-
sedzigoj, ks. 

Pro Ia homa menso, rasismo farigis dangerega por tuthomara 
harmónio, guste car gi prezentigas inside en Ia homaj agadoj. Oni 
facile citas la naziojn kaj la apartigon de Sud-Afriko, sed estas 



centoj da aliaj rasismaj manifestigoj en nia mondo. En nia vo
jagado ni renkontis, ekzemple, la dangerajn Mormonojn, la Vas-
kojn kaj - kial ne? - la Japanojn! 

Bedaúrinde, ni ankaú konstatis, ke rasismo havas devenon 
kun solida fundamento: la rasdiferencoj. Nekompreneble multaj 
kontraú-rasismuloj, en plena hipokriteco, tute simple neas la ras-
diferencojn, kio estas same malracia kiel nei la rondecon de la te-
ro, aú aserti, ke akvo estas firma kiel roko! La sciencistoj pruvas, 
ke la genoj aú kromosomoj kaj multaj aliaj homaj komponajoj 
estas la samaj, sed el tio dedukti, ke ne ekzistas diferencoj de 
aparta sinteno kaj agado, Iaú Ia homa deveno aú gento, estas alia 
afero. Sendube Ia médio, la kulturo alportas tiujn diferencojn al la 
homoj, sed bedaúrinde ni ankaú konstatis en ciuj partoj de nia 
mondo, ke en sarna médio, sarna kulturo, sarna klimato, samaj 
vivkondicoj, laú la raso de P homoj, aú pli guste Iaú la apartaj 
komunaj karakteroj, heredaj, de determinitaj homgrupoj, estas 
senteblaj diferencoj ne nur en fizikaj fenomenoj sed en abstraktaj 
karakteroj. Mi persone satãs citi, car i l i estas konstateblaj, Ia dife
rencojn en laboremo, flatemo, ruzemo, negocemo, akurateco, dis
ciplino kaj multaj aliaj nemezureblaj sintenoj. 

La konstato kaj rekono de tiuj rasaj diferencoj tute ne devas 
konduki al la ideo, ke temas pri supereco aú malsupereco de unu 
raso rilate al alia. Bedaúrinde, pro aliaj karakteroj de la homoj 
kiel fiero, memkonvinko, ambicio, Ia homoj tuj enkondukas Ia 
faman komplekson de supereco en sia agado; kaj ekaperas Ia rasaj 
diskriminacioj. 

En tiu punkto. Ia enkonduko de ideologio pri rasismo estas 
facila detalo, cefe kiam la homoj sin ligas al mistikaj kaj religiaj 
konsideroj, doktrinoj, dogmoj, ks. Aliflanke, konsiderante Ia rea-
gojn proprajn al ciuj el ni, oni perfekte povas akcepti la fakton, 
ke homo blankhaúta kun blondaj haroj kaj bluaj okuloj ne havas 
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naturan kaj spontanean emon al intima rilatado kun homo nigr-
haúta havanta nigrajn harojn kaj okulojn... kaj reciproke. Oni po
vas dedukti, ke la ekzotika blondulino, kiu fiere promenas ktp 
kun maskle forta ebonkolora nigrulo, ekzemple en Eúropo, ne 
preterpasas erotikan sintenon plene artefaritan. 

Ekde nun ni klare esprimu, ke rasa intermiksado, interrilata-
do laú la plej generala senco, ekde seksa rilatado gis funda sin-
kretismo en kulturo, povus alporti idealan solvon por elimini ra-
sismon. En nia irado en Ia mondo, ni konstatis, ke tia intermiksa
do sporade okazas. En Eúropo, en Usono, ec en Japanio, oni pu-
ritane parolas ne pri rasismo, sed pri kontraú-rasismo, kio laú mi, 
kaj tiel jam dirite, estas hipokrita sinteno. La nura terloko, kie en 
nia nuna epoko okazas la plej forta kaj plej spontanea rasmiksado 
kun sinkretismo en ciuj formoj de kulturo, ekde religio gis kui-
rarto, estas Brazilio, kie mi vivas de pli ol 30 jaroj. En Brazilio 
ciuj homtipoj de la terglobo estas troveblaj, la influo de negroj 
pro Ia sklavepoko estas escepte grava kaj, observeble, pli ol 80% 
el la 'blankuloj', kiuj vivas de pli ol 3 aú 4 generacioj en Brazilio, 
havas nigrulan sangoguton. Tio estas unika en nia mondo. Ta
men, cu la rasmiksado estas plensukcesa en Brazilio, estas de
mando, kiu preterpasas la rasisman problemon. 

Amuza estas Nov-Zelando, kiu pro la brita puritanismo 'de-
kretis', ke ne estas rasaj problemoj... Tamen Ia indigenaj Maorioj 
videble malemas al miksado: en raso, médio, kulturo! 

Sud-Afriko ja estas Ia kontraúo de Brazilio, gi bedaúrinde 
ne permesas rasmiksadon, sed aliflanke 4 milionoj da blankuloj 
klopodas transdoni Ia okcidentan kulturon kaj civilizaci-formon al 
pli ol 20 milionoj da nigruloj, kiel nenie en nia mondo. La fina 
rezulto estos baldaúa genocido de Ia blankuloj fare de Ia nigruloj 
guste car ne estas kunfandigo kaj harmonia miksado de Ia gentoj. 
Ni konkludu, ke rasproblemoj estas ege kompleksaj. 
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En la tempo kaj spaco ekzistas alia problemo. Estas fakto, 
ke Ia médio kaj eê regiona klimato alportas en la pason de la ge-
neracioj specifan homtipon. Ekzemple, kiam mi restis relative 
longan tempon sen reveni en mian naskiglokon, je la reveno mi 
trovis, ke ciuj virinoj similis al mia propra patrino kaj mi konfu-
zigis! En Brazilio, en regionoj Piauí kaj Ceará, ciuj homaj kapoj 
platigas, sendepende de rasdeveno... En Peruo la hispandevenaj 
homoj multe pli similas al Inkaoj ol al Hispanoj, ktp en la tuta 
mondo. En iu ajn parto de P mondo, dum niaj vojagoj, ni ciam 
Iudis rekoni Ia brazilajn turistojn... kaj ni plejofte sukcesis, car en 
Brazilio formigis en rasmiksado nova raso, nova homtipo, kun 
specifa sinteno, kulturo, ktp. 

Cio ci tio estas personaj observoj. Eble Ia antropologoj ha
vas sciencajn klarigojn kaj kontraústarojn, sed Ia travivitaj faktoj 
ekzistas. 

NACIISMO 

< 

Vi sendube divenis, ke tiu gravega muro, doktrino, sistemo, 
kiu alportas la plej gravajn konfliktojn sur nian Teron, fontas en 
la Iimigo de 'nia' mondo. La viruso estas Ia fakto, ke ciu el ni 
pensas, ke ni vivas en Ia plej bela loko de nia mondo! 

Naciismo, per Ia amsento, per Ia homa mistikemo, per la 
natura emo al tradicia vivsistemo, per la natura tendenco al kulto 
de la vivajoj, sukcesas indukti ce Ia homo Ia falsan senton, Iaú 
kiu cio Ioka, cio tio, kio ekzistas tie, kie la individuo vivas, estas 
supera, pli bona (do, nepre defendinda) ol cio fora de la koncerna 
loko. 
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Tiam spontanee aperas la nocio pri propreco de teritorio, 
kiun ciu homo devas defendi gis la ofero de la propra vivo, car 
estas la gepatra terloko, la naskigloko: Ia pátrio. La nocio pri pá
trio estas fakte la bazo de naciismo. Naciismo ampleksigas Ia no-
cion de pátrio, naskigloko, gis Ia generala kutimaro, gis la tradi-
cio, gis Ia sameco de lingvoj, de moroj, gis ekonomiaj interesoj 
de determinita homgrupo en fiksita terloko, lando. El tia ideolo-
gio, naciismo kondukas rekte al starigo de la stato, kun la tuta 
aparataro de subpremoj al la homoj. Naciismo estas la rekta fun
damento de la stato. 

En naciismo Ia homo tute simple forgesas, aú ne volas scii, 
ke la sinteno, la karakteroj. Ia interesoj, la agmanieroj de la ho
moj estas la samaj aú vere similaj en la tuta mondo, sur la tuta Te-
ro kaj sendepende de eventualaj diferencoj de raso, de kulturo, de 
tradicio, de moroj, de kutimoj, de lingvoj, ks. Se ciuj homoj ha
vas la samajn, egalajn, ekvivalentajn kaj similajn sintenojn kaj 
karakterojn, kiuj kondukas al la kulturoj, cu ne estas ridinde, ke 
ili celas apartigojn, disigojn en 'Nacioj'? 

Naciismo estas Ia plej terura Iimigo, kiun la homoj en la só
cio eltrovis por bremsi sian normalan elvolvigon kaj progreson. 
Naciismo malpermesas, pro Ioka diskriminacio de la civiliz-valo-
roj, la interplektigon, la kunfandigon, la miksadon de ciuj homaj 
valoroj el raso, el kulturo, el teknika disvolvigo, el kredoj kaj 
komunikiloj kiel lingvoj. Naciismo, pro la sistema fiksado de I i -
moj ciuspecaj en la propraj kulturoj, nur povas konduki al kon-
fliktoj, al militoj, al reciproka detruo de homaj valoroj, kaj guste 
estas tio, kio okazas, guste estas tio, kion ni konstatas kiam ni 
vojagas en 'nia' mondo. 
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S E N N A C I E C A MONDO 

Dum multaj jaroj, mi starigis al mi ci tiun demandon: cu 
sennacieca mondo estas efektivigebla? Cu gi tute simple eblas? 
Mi ne volas trompi min nek vin, mi senhezite respondas, ke en la 
nuna stato de nia homevoluo, dum guste ekzistas plurcco en reli-
gioj, dum nia sócio vivas sub la jugoj de doktrinoj kiel naciismo, 
dum Ia rasdiferencoj estos vere senteblaj kaj dum ne estos plena 
rasmiksado kaj interplektigo de kulturoj, dum ekzistos abismoj en 
vivniveloj pro ekonomiaj faktoroj, kaj dum ekzistos la fama Tria 
Mondo, sennacieca mondkoncepto kun sócia harmónio kaj tut-
monda paco restos kiel utopia fantaziajo. Nuntempe Sennacieca 

Mondo ne eblas. 
Nia vojagado ankaú alportis Ia firmigon de ci tiu opinio, sur 

bazo de faktoj konstatitaj cie en nia mondo. 
Korolarie, ni povas aserti, ke se ne estus konfliktoj en reli-

giaj konceptoj, se ne estus kultoj al patrioj kun naciismo, se la 

homoj ne elmontrus kompleksojn de supereco rilate al rasoj, se Ia 
homoj kapablus en produktado ekvilibrigi siajn ekonomiajn bezo-
najojn, sennacieca, tutmonda homkulturo, kun plena harmónio (aú 
almenaú sen malpaco) spontanee establigus. 

Nu ree mi parolas pri utopio. Jes, sed mi parolas pri tiu uto-
pio, car kiam oni vojagas, oni sentas, kvazaú tusas per sia tuta 
scnsaro, kiom simpla estas cio, kiom fragila estas la amo al la 
naskigloko, kiom ridinda estas la kulto al la patrioj, kiu materia-
ligis per multkoloraj cifonoj, nomitaj flagoj! Estas vojagante, ke 
oni sentas, kiom senenhavaj estas la pregadoj, la ritoj. Ia poltronaj 
iradoj al Jesuo, al Alaho, al Budao, al Mahometo kaj aliaj di-
reprezentantajoj. Estas vojagante, ke oni konstatas, ke cie sur nia 
tero Ia homaj agadoj kaj sintenoj estas, se ne komplete samaj, al
menaú plene similaj aú ekvivalentaj, malgraú la ekzistantaj dife
rencoj en detaloj, detaloj kiuj ja alportas la konfliktojn kaj abis-
mojn en kulturo, en ekonomio, en evoluo. 

Guste, se Ia homoj agas simile, ekvivalente en la tuta mon
do, estas evidente, ke tutmonda sennacieca kulturo eliminus aú 
povus mildigi la diferencetojn en sintenoj. Kiel ni jam konstatis, 
tiuj diferencoj. kvankam ili estas gravegaj, kaj car ili ne estas me-
zureblaj, estas neglektataj kaj neataj de la sciencistoj kiel antro-
pologoj, sociologoj, k.a. Mi pensas pri Ia abstraktaj kvalitoj de Ia 
homoj, kiel ruzo, flatemo, Iaboremo, disciplino, akurateco, zor-
gemo, ktp. Tiuj diferencoj trovigas inter la individuoj same kiel 
inter la homgrupoj, inter homtipoj (rasoj), ktp. Ili estas la kaúzo 
de multaj sociaj problemoj, kiuj malhelpas Ia konstruadon de 
sennacieca, tutmonda homcivilizacio. Tiuj diferencoj, inter aliaj, 
kaúzis Ia rasismajn ideologiojn kaj alportis la Trian Mondon, t.e. 
tiuj partoj de la mondo, kiuj restis en subevoluo rilate al aliaj 
partoj de la mondo, nomitaj evoluintaj. 
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Ne estas Ia minimuma dubo, ke preter Ia ci-supre menciitaj 
problemoj kaj danke al Ia nuna homa teknologio kun senfinaj 
eblecoj de interkomunikado kaj transporto per rapidegaj masinoj, 
per ondoj kun televizioj, komputiloj, satelitaj komunikiloj, kiuj 
kapablas vehikli, samtempe kaj cie en la mondo. Ia informojn, la 
konojn, do la kulturon, la homoj povas, se tion il i volas, konstrui 
sennaciecan tutmondan sociordon. Kiel ni jam diris. Ia homoj nur 
sin krocas al detaloj, al mitoj, al banalajoj, kaj tiel ne vidas, ne 
akceptas Ia plej simplajn evidentajojn. 

Cu la falsa lingvoproblemo ne estas tipa ekzemplo? Jen, kun 
ciuj tiuj komunikeblecoj, kun la moderna tekniko kaj ciuj rimedoj 
de transporto, de vojagado, la homoj ankoraú ne sukcesas inter-
komunikigi, interkompreni unu Ia aliajn... car ili ne uzas la saman 
lingvon! Kiom ridinde, kia absurdo! Kaj Esperanto, ekzemple, 
estas ci tie je la dispono de la homo... vane! Kiom bedaúrinde, ke 
la homoj ne sukcesas malfermi sian menson, kaj limigas 'sian' 
mondon je kelkaj mitoj, je arkaikaj kutimoj kaj aliaj bagatelajoj. 
Cio tio malhelpas nian evoluon spite la teknikajojn disponeblajn, 
kaj malebligas la konstruadon de moderna sociordo, ankaú la 
sennacieca. 

La koncepto pri sennacieca mondo ne estas simpla. Gi ne 
nur implicas Ia unuigon (aú forigon) de religioj, de rasoj kaj na-
cioj, sed ankaú postulas pliajn 'reformojn' en homa agado. Por 
citi kelkajn pliajn kondicojn por la efektivigo de sennacieca so
ciordo, ni diru, ke la homoj devas esti memkonsciaj (rifuzi mani-
puladon kaj mistifikadon), devas agi memstare kaj memsufice (ne 
atendi, ke dispozicioj aú instancoj el la kolektivo, el Ia sócio, sol-
vu la individuajn problemojn). Estus granda eraro pensi, ke sim
pla uzo de Esperanto por ciuj homoj estus sufica por aútomate 
konstrui Ia sennaciecan sociordon pri kiu ni revas. Estus ankaú 
granda eraro pensi, ke sennacieca mondo kun ciuj formoj de 'so-
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cialismoj' imageblaj povas instaligi per kultura altrudo en Ia stilo: 
"Díktaturo de P proletaro"... Ja neniu formo de diktaturo povas 
kongrui kun Ia individua evoluo (ankaú en kolektiva skemo) de la 
homo, car temas pri simpla manipulado. 

Estas science pruvite, ke en la evoluo de nia mondo, en la 
tempo, ec sen interkomunikado. Ia civilizacioj aú civilizniveloj 
estas similaj kaj ekvivalentaj en iu ajn parto de nia globo. Se Ia 
Cinoj ne estus inventintaj la pulvon, sendube post nelonge Ia In-
kaoj, la Visigotoj aú aliaj Gotoj estus inventintaj gin. La homoj 
en la tempo relative malmulte influas Ia mondevoluon: nia agado 
estas grava nur en Ia skalo de nia vivo, vere malmulte signifa. 
Tiel ni povas esperi, ke sennacieca sociordo establigos spontanee 
kaj sendepende de nia konscia agado... se intertempe nia konscia 
sed malracia agado ne detruos la ordon kaj la homan socion! 
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LA TRIA MONDO 

Kvankam, laú Ia ceio de ci tiu libro, ne eblas pritrakti tiom 
kompleksan temon, car per vojagado eblas senti la esencon de la 
problemoj en kiu ajn mondokoncepto kaj evolustato, kaj car en Ia 
fundo oni povas resumi la verajn kaúzojn de Ia mizera Tria Mon
do en malmultaj faktoj, mi aldonas ci tiun capitreton ligante gin al 
vojagado. 

Utilas rememorigi, ke, Iaúdire, Ia esprimo Tria Mondo (aú 
tria mondo, sen majusklo) estis hazarde inventita de demografo-
jurnalisto Alfred Sauvy en 1952, kaj Ia nuna intelektula polemiko 
favora aú kontraúa al la tria mondo, en Ia unua mondo, absolute 
nenion povas sangi rilate al Ia realo: pli ol du trionoj de nia mon
do restis en subevoluo kompare al alia triono, kiun oni nomas 
evoluinta. 

Ne estas minimuma dubo, ke la cefa kulpanto pri Ia ekzisto 
de tiu nuna stato de la tria mondo, estas - ke tio placu aú ne al Ia 
cititaj intelektuloj - la unua mondo, kiu konkeris, kiu koloniis. 
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kiu rabstelis ci tiun vastan trian parton de Ia mondo, en Ameriko. 
Afriko, Oceanio kaj parto de Azio, nome de Dio kaj civilizo. Es
tas la konkerantoj, la koloniistoj, kiuj cetere sin konsjderis el su
pera raso, el supera civilizacio, el supera kulturo, kiuj detruis la 
same valorajn konkeritajn kulturojn por altrudi siajn civilizaciajn 
valorojn, kaj tiel provokis Ia nunan staton de subevoluo. La kon-
kerintoj okazigis tiun katastrofon, car Ia valoroj de determinita 
kulturo ne de vige kongruas al la valoroj de alia kulturo... kaj 
eventuala kunfandigo de kulturoj ne povas okazi en kelkaj jarde-
koj... ec se tiu kunfandigo povus konduki al evoluo kaj al senna
cieca mondo. 

En tiu konkerado, en Ia koloniigado fare de la Eúropanoj, ni 
povas observi grandajn diferencojn de evoluo, Iaú la terlokoj 
okupitaj kaj laú Ia deveno de ties okupintoj. Ekzemple: Kanadio 
kaj Usono, en Ameriko, kvankam ekskolonioj, estas evoluintaj 
kaj ec - kiel Usono - preskaú estras Ia tutan mondon, dum Ia tuta 
l^atin-Ameriko, guste, estas parto de Ia tria mondo. Same Nov-
Zelando kaj Aústralio eskapis de subevoluo... Ankaú Sud-Afriko 
preskaú sukcesas fugi el subevoluo. Mi dum Iongaj jaroj min de-
mandis ekzemple kial Brazilio, kie mi logas de tri jardekoj, restis 
en subevoluo, kun mizero kaj faveloj, kvankam gi estas rica Iando 
en agro, klimato, ks, dum Aústralio, ekvivalenta al Brazilio en 
areo kaj geografia situo, sed malrica lando en agro pro dezertoj 
kaj duondezertoj, farigis evoluinta lando kun rica popolo kaj alta 
vivnivelo. Mi ofte starigis ci tiun demandon. Mi konfesas, ke ne-
niu sciis doni kontentigan respondon. Felice, dum la vojagoj, mi 
renkontis la faktojn, kiuj povas alporti la klarigojn... Kaj be
daúrinde por la hipokrituloj, kiuj ne akceptas la ekziston de rasdi-
lerencoj, la faktoj estas Iigitaj al diferencoj de sintenoj kaj agadoj 
laú la homtipoj, Iaú la homdevenoj, ks. 

En Usono, Kanadio, Aústralio, Nov-Zelando, Ia kolonii-
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gintoj estis precipe Anglosaksoj, Nord-Eúropanoj. En Latin-Ame
riko, kiel Ia nomo dirás, la konkerintoj (la vorto konkerintoj fakte 
pli taúgas ol koloniigintoj) estis Latinidoj, kaj ci tie kusas unu el 
la diferencoj. 

Mi vizitis la plejparton de Sud-Ameriko, kie la konkerintoj 
estis guste la Hispanoj kaj Portugaloj. Mi konfesas, ke mi mem 
kiel Latinido, ciam simpatiis al Hispanoj kaj Portugaloj, kaj pro 
tio bezonis multan tempon por konscii kiom detruaj, malbonaj en 
larga senco estis la Portugaloj kaj Hispanoj (Ia Francoj kaj Italoj 
estis sekundaraj rilate al konkerado, almenaú en Sud-Ameriko) 
kiel koloniintoj. Mia menso preskaú eksplodis, kiam mi vizitis Pe-
ruon, kie Ia efikoj de Ia hispana 'civilizado' estas pli bone kons-
tateblaj, pli detruaj, ekzemple rilate al la evoluintaj Inkaoj. Mi 
preskaú ne povis kredi al miaj propraj okuloj, tamen mi tiam ek-
konsciis, ke la dramo de la tria mondo kusas, almenaú en tiuj re-
gionoj, en la iama formo de konkerado. En la urbo Lima estas 
samtempe monumento por la 'Konkerintoj' kaj monumento por la 
'Liberigintoj', estas muzeo de I ' oro, estas muzeo de I ' inkvizi-
cio... estas praktike la historio de la tria mondo... kaj neniu tion 
analizas. 

Kio plej cagrenis min estis, ke mi gis tiam ne trovis aliajn 
homojn, kiuj pensis kiel mi... Nur en Brazilio, kelkaj homoj ta
men bedaúris, ke la koloniigado okazis pere de Portugaloj, ne pe-
re de Germanoj!... Iom post iom tamen, kelkaj 'sciencistoj' aú 
studemuloj kuragis diri, ke Ia koloniigado farita de la Latinidoj ne 
estis favora por evoluado. Mi ekzemple citas Laurence Harrison, 
kiu kuragis diri, ke "Ia subevoluo de Sud-Ameriko estas Ia frukto 
de malemo al la laboro heredita de la koloniistoj". Harrison aser-
tas, ke la Hispanoj nur celis rapide ricigi por reiri al Hispanio kaj 
gui la reston de la vivo en komforta nenifarado. La Portugaloj de 
I ' nuna generacio, kiuj ekzemple elmigris el Portugalio, ofte tion 
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konfesis al mi: "Se mi estus volinta labori, mi estus restinta en 
Portugalio!" 

Evidente, tio ne estis la spiritostato de 1' enmigrintoj en 
Usono. Kanadio kaj Aústralio: male, la homoj elmigris aú fugis el 
Eúropo kiel persekutitoj, kondamnitoj aú car ili volis rekonstrui 
en 'novaj mondoj' sian vivon, do por pretervivado ili instaligis 
kaj Iaboradis kaj evoluis, same aú pli (ekzemple en Usono) ol en 
la patrolando el Eúropo! 

La laboremo aú mallaboremo, nun cititaj, estas okulfrape 
konstateblaj gis nia nuna epoko, en la koncernaj lokoj, kaj per-
fektc eksplikas la ekziston de evoluo aú subevoluo. 

En Afriko kaj pliaj Arabioj, la problemo estas simila: labori 
aú ne labori laú la eúropa kulturo, jen la demando! La Araboj aú 
la nigruloj de Afriko ne havas la saman stilon, emon. tendencon 
kiel la Eúropanoj... Do cu ni devas altrude alporti Ia 'civiliza-
cion? Sajne ne. La ekzemplo de Sud-Afriko estas pli ol sufica. 
La du milionoj da laborcmaj Alrikansoj, kiuj por evoluado klopo-
das peli la dudek milionojn da negroj al laborado, estas universale 
(same malprave) kondamnitaj kiel rasistoj, car ili evidente ne la-
sas la regadon, la kontroladon, la legojn kaj pliajn sociajojn al la 
negra plimulto... ja plimulto de subevoluo! La pliaj Iandoj de 
Afriko estas pli ol suficaj ekzemploj por pruvi tiun fakton. 

La ne-miksado dc rasoj en Sud-Afriko estas alia problemo. 
Cetere, pri tiu temo mi tute ne komprenas, kial la tuta mondo 
akuzas kaj kondamnas la Afrikansojn, kiuj ankaú instaligis en la 
koloniepoko, kiuj klopodas evoluigi kaj kulturigi la negrojn de 
Sud-Afriko sen mortigi ilin, dum antaú kelkaj jardekoj tiu sarna 
mondo trovis normalaj la genocidon, la ekstermadon de indianoj 
kiel Inkaoj, Aztekoj, Apacoj ktp fare de la koloniistoj, kiuj inva
dis, konkeris kaj pafe kaj fajre proprigis al si Ia terojn. 

En Afriko, Ia homoj ne bezonas labori, ili nur bezonas al-
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mozpcti al Ia ekskoloniistoj. Tio estas nuntempe la generala spi-
ritostato de Ia nunaj generacioj (same negraj kiel arabaj), rezul-
tato de manipulado, kiu evidente nur povas konduki al subevoluo, 
al mizero... kaj bedaúrinde al memdetruo, pro malkongmo de ho
maj valoroj en ciuj kampoj: de religio gis ekonomio. 

AI tiuj íaktoroj de spiritostato kaj gentaj tendencoj estas Ii-
gitaj aliaj gravaj faktoroj, cetere kiel konsekvencoj de ne-kongruo 
en civili/.konceptoj, kiuj ankaú kondukas al subevoluo. Unu el la 
katastrofaj konsekvencoj estas la demografia eksplodo de Ia tria 
mondo. En tiuj lando j . la homoj ne kapablas akcepti la ideon de 
naskokontrolado, kvankam Ia konkerintoj alportis la medikamen-
tojn kaj vakcinojn, kiuj permesis Ia eviton de frua kaj amasa 
morto kun konsekvenca gravigo de fekundeco, ks. l io evidente 
provokas senprecedentan katastrofan ekologian malekvilibron kun 
duobligo de la logantaro en ciu dudeko da jaroj. 

En la pligravigo de la logantaro siavice venas plia konsek-
venco de dctruo... Ia propra vivmedio. la naturo. kiu ne havas plu 
la naturan kapablon nutri la troajn homojn... sen paroli pri dezer-
tigo, grunda elcerpigo, metcaj perturboj ktp. 

En Cinio, lando ankoraú en primitiva vivstadio, do klasifi-
kita kiel subevoluinta lando, la problemo estas tute alia. kvankam 
ci tie vivas preskaú kvarono de la homaro. La Cinoj. felice, estas 
laborcmaj, kaj ili restis, rilate al la evoluinta Okcidento, en sube
voluo pro ilia konservativemo en fcúdaj sistemoj, poste ili sin la-
sis trompi de la 'mirakla' marksisma komunismo. I)e kelkaj jaroj 
Ia Cinoj vekigis, i l i jam kontrolas la homkvanton, i l i ne plu 
mortmalsatas, il i scias uzi sian arton kaj ekiniciatas por evoluado. 
Ne estas Ia minimuma dubo, ke ili sufice rapide atingos altan viv-
nivclon sen helpoj el la unua mondo. Finfine, antaú kelkaj jarde-
koj tion faris la evoluintaj Japanoj! Kaj Ia Cinoj iam estis la plej 
evoluintaj popoloj sur la terglobo. 
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En Ia tria mondo la subevoluo ne estas uniforma, almenaú 
nc en Sud-Ameriko! La homoj. kiuj laboras fbedaúrinde la vorto 
'labori' estas Ia plej grava por evoluo!) sukcesas eliri el mizero, 
kaj la entreprenemuloj kutimas atingi bonan vivnivelon, spite la 
malhclpojn de Ia stataj instancoj, niaj plej gravaj ekspluatantoj, 
kiuj subtenas la trustojn, specifajn interesojn kaj imperiismojn. 
Brazilio estas tipa ekzemplo pri tio. Bedaúrinde, Iaú Ia oficialaj 
statistikoj, la pli ol 10% el la Iaborpovaj homoj, kiuj restas en ne-
nifarado, senkompate meritas mizeron en faveloj. Kaj oni povas 
bedaúri, ke la evoluinta mondo kun la hipokritaj intelektuloj jam 
cititaj nur scias vidi ci tiun aspekton de la problemo en la tria 
mondo. Oni ankaú devas bedaúri. en la tria mondo, ke la homoj 
perdis sian naturan. instinktan kapablon por sindefendo kaj vi-
veltenado, kaj atendas, kun la manoj etenditaj, iun almozadon 
nome de iu sociala, humana justo, frukto de la sócia mito: kolek-
tiveco. kiu neniam sukcesos solvi la problemon... la trian mon
don. Se Ia homoj de la tria mondo ne baldaú ekkonscios pri tio, ni 
suferos neantaúvideblan tutmondan katastrofon. 

Unu el la konsekvencoj de tiu probabla katastrofo estus Ia 
reveno al generala subevoluo, kio estas reveno al la natura, origi
na stato. Finfine antaú tri jarcentoj la tuta homaro estis en stato de 
primitiveco, subevoluo; oni eê povas dedukti, ke tiu civilizada 
evoluo estas, en Ia historio de 1' homaro, la vera anomalio kaj la 
subevoluo de la tria mondo montrigas kiel la normala stato de I ' 
homaro. 
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LA MULTNACIA MONDO 

Ni observis, ke Sennacieca Mondo ankoraú ne kapablis 
instaligi. car ekzistas aliaj mondoj, kiel tiu de naciismo, kiuj estas 
pli fortaj. Tamen ekzistas tre intcresa aparta alia mondo, kiun oni 
cie sur la terglobo ankaú renkontas: temas pri la supernacia, 
transnacia Multnacia Mondo. 

La multnacia mondo estas tiu konata mondo de Ia negocoj, 
de tiu akra. ávida monkapitalismo. kiu guste scias profiti, plene 
uzi kaj ekspluati la apartan homan trajton de simileco, ekvivalen-
teco en sintenoj kaj agadoj sur la tuta globo. 

Nia sennacieca mondo ne venkas, car gi ne koncernas la 
tujajn homajn bezonojn. male al la multnacia mondo, kiu rekte 
celas Ia primitivajn, la naturajn bezonojn de la homoj... kaj, evi
dente, en kapitalismo, en negocoj Ia aferistoj facile preterpasas. 
preteratcntas la murojn, la Iimojn, la doktrinojn ktp. Konsumismo 
instaligis sen la minimuma strcco. car gi rekte tusas Ia homajn 
sensorganojn. Ekzemple, la klasika multnacia trinkebla varo Ko 
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k l Kolao tre facile venkis, car gi rekte efikas sur la langajn pa-
pilojn kaj mukozojn de la homoj... male al Esperanto, kiu devas 
atingi la vegetantajn cerbajn celojn antaú ol csti pritaksita, kaj tio 
postulas multe pli da streco ol simpla glutado! 

Koka-Kolao eble estas Ia plej perfekta ekzemplo de multna
cia varo. kiu faneis clektive tutmonda artiklo eê se gi hazarde 
nomigas Kako-Kalo, kiel konkurence gi aperis en Cinio. Okazis 
ofte al ni. en diversaj landoj dum nia vojagado, ke en trinkejoj 
tute ne estis trinkebla akvo, sed Koka-Kolao neniam forestis! 

En la multnacia mondo ne ciam oni konservas la saman ko-
mercan markon, kio helpas al kamufladoj de trustoj kaj monopo-
Ioj ene de la kapitalismaj grupoj. Sed cu la kapitalismaj oligarkioj 
havas tiom da skrupuloj? Evidente ne. Shell, Texaco, Esso, rilate 
al petrolo. estas cie en la mondo. General Motors, Ford, Volks
wagen estas troveblaj en ciuj kontinentoj. Sharp, Sony, Toshiba 
kaj multaj aliaj el Japanio invadis la mondon kun siaj elektroni-
kajoj. Finfine la multnaciaj entreprenoj estas efektive senlimaj, 
kiam temas pri eltiro de profito el homaj agadoj kaj bezonoj. 

Cu oni devas kondamni tian multnacian influon kaj agadon? 
Mi kredas, ke ne, car estas unu el la manieroj, kiuj povas alporti 
intcrplektigon, intcrmiksadon de homa 'sci-kono' por tutmonda 
evoluo... preter la privataj interesoj! La privataj interesoj ja kon
dukas al formoj de imperiismo, kie la entreprenoj sucas la profi-
ton per ekspluatado al la koncernaj popoloj, sed tamen postrestas 
loke granda vivplibonigo. Tio ci estas aparte konstatebla en la 
Tria Mondo... kaj la ideala solvo estus, ke la Tria Mondo ja for-
pelu imperiismon de la multnacia mondo per sia propra iniciato 
kaj laboro! Ho ve, tio malfacile okazos! 

La multnacia agado ne ciam estas konstrua kaj pozitiva. 
kvankam Ia nocio pri konstruo kaj pozitivo estas relativa. Trata 
ekzemplo estas la multnacia entrepreno (evidente, el Usono) Mc-
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DonalcTs, kiu kun siaj malmultekostaj sed sen-artaj kaj malbon-
gustaj (Iaú Ia larga senco de la vorto) hamburger-sandvicoj, suk
cesis invadi ne nur la tutan Nord-Sud-Amerikon, sed ankaú Eúro-
pon... detruante la kuirarton per industriigo de mangajoj... pro 
homa, aútenta pigremo! 

La multnacia mondo, por la bono de la konservativemaj tu-
ristoj, estas aparte grava rilate al vojagentreprenoj kaj hoteloj. La 
hotel-cenoj Hilton, Sheraton, Holiday-Inn, Novotel, Méridien sin 
instalis en la plimulto de la cefurboj de Ia tuta mondo, kun siaj tro 
sablonaj sistemoj, kiuj detruas Ia tipecon de la lokaj vivmanie-
roj... sen alporti, guste, la sennaciecan spiriton, sed male la sovi-
nismon de la multnaciaj entreprenoj. Ne malofte la reklamoj in
sistas montri, ke en Ia multnacia hotelo Ikso, oni sentas sin same 
bone en Nov-Jorko kiel en Pekino aú Sidneo!... car oni naciece 
konservas la stilon, kutimojn, vivmanierojn de ... ekzemple Uso
no! 

La multnacia mondo estas relative nova en kapitalismo kaj 
ni esperu, ke gi efektive helpos por la interplektigo, miksado de 
Ia homaj aktivccoj gis tutmonda kunfandigo... kaj ke gi baldaú 
cesos esti nura instrumento de pura profito kaj de homekspluata-
do. 
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L A MONDO D E B A K H O 

Vojagi sen eniri la mondon de Bakho estas same kiel perdi 
la duonon de Ia vojago-guo. Unu el Ia plej sennaciecaj dioj... se 
liaj povas esti la dioj, estas Bakfio. Ec kiam oni ne meneias lin, 
mi asertas al vi, ke li regas ie ajn en la mondo. Cu mi ne jus diris, 
kc Ia homoj cie en la mondo agas simile, egale, ekvivalente. jen 
la farado kaj trinkado de vino estas plia tipa ekzemplo. 

De kiam Ia homoj sukcesis renkonti vestigiojn el la home-
voluo, el la civilizacioj, oni konstatas, ke la homo ekuzis fer-
mcntajojn, alkoholajojn, vinojn en sia ciutaga menuo. Kial? La 
respondo estas malfacila. La mangado kaj trinkado, fel ice por la 
homo, en nia artefarado, eniris la sferon de la pura arto por Ia 
abstraktaj sentoj de belo kaj bono. Ci tiuj sentoj, kiel ciuj sentoj 
cetere, preterpasas eble la puran racion, la puran sciencon. Mi 
pensas nun pri la idealistoj, pri la vegetaranoj, pri Ia kontraú-al-
koholuloj kaj ciuj specoj de 'puristoj'; eble ili pravas. Bakfio an
kaú pravas, li rekomendas, ke oni aprecu kaj trinku vinon, sed ne 

39 



perdu Ia kapon, nc ebriigu. Cu en Ia homa agado Ia dozado de tiuj 
agoj, en ekvilibro kaj konscio ne kapablas alporti la idealan sin-
tenon por plena guo de nia propra vivo? La homo devas scii regi 
sin, kaj nur la ekscesoj kondukas al drogado kaj detruo. 

Mi memoras, ke en Peruo, en altitudo de preskaú 4.000 m, 
kiam la turistoj sentis malbonfarton pro manko de oksigeno, oni 
tuj rekomendis infuzon de kokao. Ia plej uzata trinkajo tie. Mi 
mem trinkis gin Iaúplaêe kaj absolute ne sentis apartan simpto-
mon. La kokao estas tiu planto el kiu oni ekstraktas la kokainon... 
kiun Ia drogitoj injektas al si. Ci tie kusas Ia diferenço: la granda, 
abisma diferenço estas inter trinki normaie kelkajn glasojn da t i -
zano aú fermcntajo kaj injckti rekte en Ia sangon koncentrajon, 
venenan drogon. Kiel diris Bakfio mem, la diferenço estas inter 
trinki unu aú du glasojn da vino por havi senton de bonfarto kaj 
ebriigi per glutado de boteloj kaj boteloj da vino gis senkonsci-
igo, gis plena malsanigo, detruo de Ia hepato aú cerbaj celoj! 

Nu, en nia vojagado, en kiu ajn loko de Ia mondo, ni aprecis 
en ciuj detaloj Ia homajn kreajojn, ankaú en kuirarto kaj vinfara-
do. Cie Ia homoj provas produkti tiun viteliksiron, kiu estas Ia vi
no. Kiam Ia vitoj tute ne sukcesas kreski, la homoj elturnigas por 
fari vinon el aliaj plantoj. Mi persone ciam rifuzis doni la nomon 
'vino* al fermentajo, kiu ne estas el vitoj (vitis vinifera). Tamen 
oni ne povas diri, ke pomvino (cidro) ne estas agrabla trinkajo, 
precipe en Normandio! Same pri Ia 'sangrio' el Hispanio, tiu mik-
sajo el vinbero-vino, orango-vino, kiu agrable flatas Ia homan 
palaton. 

En Nairobi (Kenjo), en restoracio, mi insistis scii, cu estas 
Ioka vino. Post iom da hezito, oni prezentis iun blankan vinon, 
kies botelo aspektis kiel el Alzaco. La nomo sonis strange, io kiel 
'Papajo'. Mi tuj pensis pri Ia svahila lingvo... sed ne, la vino estis 
el papajo mem, kaj la gusto estis perfekte rekonebla. Ja sub Ia 
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Ekvatoro, je 1.700 m de alteco, la vitoj ne kreskas. Kio ne estas 
plena vero, cár en Peruo, proksime al la Ekvatoro, la 'Tacama' 
vino estas escepte bongusta. En Brazilio de longe oni sukcesis 
produkti vinberan vinon norde de la kaprikorna tropiko. 

Resume, en la tuta mondo, kiam Ia homoj volas (kaj gene-
rale ili volas) oni kultas al Bakfio kaj produktas vinon. 

Laú Ia nuntempa stilo, la vino devenas de la mediteranea 
baseno kaj de tie radiis en la tutan mondon. Neniu vinsatanto ka
pablas nei, ke la plej bonaj vinoj estas el Francio. Pro la konata 
persona sovinismo de ciuj homoj, multaj Italoj opinias, ke Ia italaj 
vinoj estas la plej bonaj. La konvinkitaj Hispanoj rezonas tute 
same. Amuza 'konflikto' pri vinoj okazis al ni en la antipodoj... 
en Aústralio. Ja en Aústralio oni produktas bonajn vinojn, iom 
'platajn', sed oni alkutimigas al la gusto kaj poste tre satãs ilin. 
Estas vinoj en Ia Oriento, en Ia Sudo kaj en la Okcidento de 
Aústralio. kaj ciu regiono fieras pri sia vino, kiu kompreneble 
estas la plej bona de la tuta lando. Ekzemple, en urbo Perth, mi 
petis determinitan vinon de la Oriento, Ia kelnero ofendigis kaj 
miris, ke mi volis tian vinacon dum la Iokaj vinoj estas multe pli 
bonaj... Mi placige konsentis kaj trinkis vinon de Ia Okcidento, 
kiu cetere estas same 'plata' kaj 'dolôeta' kiel la vinoj de Ia Sudo 
aú Oriento de Aústralio. 

Ne estas dubo, ke la klimato, la grundo. Ia tipo de vitoj, 
preter la arto kaj tekniko de vinfarado, alportas Ia guston, la kva-
Iiton, la 'karakteron' de Ia vino, dirás Ia enologoj. Se en Francio 
aú Italio, en kelkaj kilometroj la gusto kaj kvalito de la vinoj san-
gigas, oni ne povas diri la samon en Ameriko, kaj mi parolas pri 
Ia tuta Ameriko. Mi ne povis kredi al la papiloj de mia Iango, 
kiam en Kalifornio mi trinkis rugan vinon el vitoj 'Cabernet Sau-
vignon', kiu gustis tute same (aú tre simile) ai 'Cabernet Sauvig-
non' el Cilio... je pli ol 8.000 km de distanco. Mi devis koncentri 
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mian penson por trovi iun klarigon. La klarigo estas simpla: sarna 
montoceno (Andoj kaj Rokaj Montaroj), kun tre similaj rokoj (do, 
grundo), sarna klimato, duondezerto en sarna latitudo proksime al 
la 30aj paraleloj (suda kaj norda). Plie, same en Kalifornio kiel en 
Cilio la vitoj kreskas nur danke al irigacio, do en tre similaj kon-
dicoj de kultivado. Pro tiuj cirkonstancoj Ia vinoj estas tre similaj 
kaj Ia kvalito malmulte sangigas de unu jaro al la alia. 

Tre amuza situacio ankaú estis tiu, kiu okazis al ni en Ger-
manio. Okaze de vespermango en restoracio, ni petis rugan ger-
manan vinon. La kelnero miris, ni ankaú pro lia miro... Post he-
zito l i alportis rozkoloran vinon. Ni klarigis, ke ni celas rugan vi
non kaj tute ne rozan. Post longa interbabilado, evidentigis, ke en 
Germanio oni tute ne sukcesas fari efektive rugan, peze rugan vi
non, sed nur palajn vinojn... Felice, la germanaj vinoj, evidente 
blankaj, estas bonegaj... por Ia homoj, kiuj ne satãs varii kaj kiuj 
ne kutimas trinki vinon ciutage! 

Car ni parolas pri la rozkoloraj vinoj, ni menciu, ke plejoftc 
temas pri bastarda vino, miksajo sen propra karaktero. Estas kel
kaj esceptoj. Amuza escepto estas Ia fama 'Mateus' cl Portugalio. 
Mi citas gin, car gi estas trovebla kaj satata en Ia tuta mondo! Kaj 
gi estas morta vino! Vi scias, oni asertas, kaj kredeble estas vero, 
bona vino estas io vivanta, en evoluo, kun propra vivciklo, estas 
io, kion oni kultivas, bredas, flegas.. kaj trinkas. Nu, la roza vino 
'Mateus' estas sterila, pasteúrizita vino, kiun oni artifike gasigas. 
Kiam mi eksciis pri tio, mi havis nur unu konsolon: dum mia tuta 
vivo, mi trinkis tiun vinon tre malvarmigitan kiam mi vere soifis... 
kiel akvon! 

La Japanoj, en sia deziro akompani la evoluon de Ia tuta 
mondo, alportante perfektigon en cion, kion la homoj kapablas 
produkti, ankaú tion celis rilate al vinoj. Ili venigis el Francio Ia 
plej bonajn vinteknikistojn, ekde vitplantistoj gis enologaj majs-
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troj, kiuj scias ekvilibrigi Ia vinkvalitojn inter acideco, adstringe-
co, dolceco kaj ciuj pliaj eteroj por ke Ia homaj mukozoj de Ia na-
zo kaj buso ne ofendigu... Ho ve, i l i ankoraú ne sukcesis. La 
'Suntory' entrepreno, malgraú Ia pompaj nomoj, prezentas Iik-
vajon apenaú trinkeblan. Ni miris, car la koloro estis tre agrabla, 
tamen Ia vino estis senodora, sen Ia minimuma bukedo. La sulfur-
gusto tuj trafis la Iangajn papilojn kaj devojigis nian senton. Ia 
vino prezentigis vere plata, sen Ia minimuma korpo kaj ekvilibro. 
Samtempe, estis tro da acido kaj tro da tanino, el la plateco je Ia 
unua gluto aperis iu akreco, kiu mordis la mukozojn... La vino 
igis peza. Ni rezignis pri la gustumado, ni tute simple gin trin
kis... car ni estis en Ia mondo de Bakfio. Povra Bakfio, kiu en Ja-
panio al la dio Budao oferas vinon el rizo (oni dirás, ke sakeo 
estas vino el rizo) kaj Ia vino el vinberoj estas Ia sango de Kristo! 
Nuancoj ankaú senteblaj ce Ia palato, preter Ia ritoj kaj simboloj. 
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I A MONDO D E L A S T A T U O J 

Mi tute ne volis skribi apartan capitron pri tiu stranga mon
do... tiu de la inertaj statuoj, kie la homa feticismo kun ciuj kultoj 
al kutimoj, al atavismaj moroj, al ciuspecaj herooj, al religioj, ktp 
manifestigas: tamen, car aparta heroo, nia 'majstro', igis speciale 
envolvata en tiu feticismo, en totemismo, mi ne povas deteni min 
partopreni en la elmontro de la kulto. 

Nu, kial la homoj konstruas statuojn? La homoj konstruas 
statuojn por omagi, remcmori, honori, 'adori' siajn heroojn, ido-
lojn, diojn. La homoj, per la statuoj, materialigas sian kulton al 
entoj, al ideologioj, sub homa formo. Ja generale al Ia statuoj Ia 
homoj donas homan formon kaj aspekton. La amuza afero, kaj 
pro tio mi prezentas ci tiun capitreton en la kadro de ci tiu vo-
jaglibro, estas, ke cie en la mondo, en ciuj formoj de kulturo kaj 
civilizacio, en ciuj Iokoj kaj epokoj, la homoj konstruas aú kons-
truis statuojn: feticismo estas universala, tutmonda. 
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Nia majstro Zamenhof, j a i n i c i a t i s Esperanton, i g i s ob-

jekto por totemismo, en l a "Mondo de l a Statuoj" kaj ha-
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Feticismo kredeble estas ec pli forta ol la simpla religiemo 
de la homoj. Kie jam ne plu estas aliaj sanktuloj aú budaoj, sta-
ras, rigide, gigante, Markso, Lenino aú aliaj herooj, kiel en la 
'komunismaj' regionoj. Cetere, en tiuj regionoj, la cititaj Markso 
kaj Lenino devas esti la campionoj en kvanto de statuoj. En Fran
cio, kredeble Ia statuo de la nekonata soldato, kun sia uniformo 
de 'poilu' (uniformo de konataj soldatoj en Ia Unua Mondmilito), 
sur Ia monumento al la mortintoj, estras ciujn vilagetojn. La famaj 
marsaloj, kiel Foch, aú famaj poetoj aú verkistoj, kiel Victor Hu
go, ne sukcesis elstarigi. Same, en Brazilio, Ia statuoj de Duko de 
Caxias abundas: ec la unua 'Miss Universo', la plej bela ino de I ' 
mondo de 1936, gajnis 'eternan' statuon... ktp ktp. Ankaú la mi
nuskla Paskinsulo. perdita en la Pacifika Oceano, estas cirkaúita 
de centoj da gigantaj statuoj... kiuj protektas gin kontraú even-
tualaj invadoj de malbonaj spiritoj. 

Vere, paroli pri ciuj formoj de statuoj en nia mondo ne 
eblas, do ni restu je tiu privilegiita, preskaú nekonata heroo, ta
men êampiono de feticismo en tiu stranga mondo, kiu estas Espe-
rantio. lemas, jes, pn 'nia majstro' Zamenhof. Mi tute ne posedas 
tutmondan statistikon pri la kvanto de Zamenhof-statuoj aú bustoj 
dismetitaj en la tuta mondo, sed preterlasante la cefajn mitojn. 
kiel Jesuo Kristo, Budao aú kelkaj aliaj sanktuloj, oni povas 
aserti. ke la statuoj, aú bustoj, de tiu naivmiena maljunulo staras 
absurde, amase en la tuta mondo. 

Imagu al vi, ke nur en Brazilio oni jus inaúguris la 16-an 
buston en Rio de Janejro. En urbo Santos Dumont, samtempe oni 
reinaúguris la saman buston de nia majstro, tiu 'juda komunisto", 
kies statuo estis demetita, car guste gi staris fronte al Ia kazernoj, 
kiam antaú pli ol 20 jaroj la militistoj ekdiktatoris. Felice, nun la 
povra Zamenhof-busto, kiu ripozis enmerdigita en kokinejo dum 
pli ol 20 jaroj, restarigis en sia digna loko... kaj laú Ia kaprico de 
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la homaj ideologioj. Laú tiuj kapricoj, la fama tina heroo Mau. 
alia rekordisto pri feticismo, kutimis alte stari sur Ia placoj kaj 
pontoj: en Nankino, oni nun kasis lin sub Ia nova pontego... dum 
la siluetoj de Markso kaj Lenino restis sur! 

Cu vi ne rimarkis, ke ciam Ia statuoj havas tro mortan as-
pekton, tro rigidan sintenon? La skulptistoj ne scias transdoni vi-
von (mi devas ci tie konfesi al la legantoj, ke mi parolas je Ia no
mo de mia propra sperto, car dum preskaú 30 jaroj de profesia la
boro kiel fabrikanto de manekenoj, mi suferis pro tiu problemo). 
Tiel, la plej bela, viva busto de Zamenhof, kiun mi vidis, estis en 
urbo Marilja (Brazilio)... car iuj bonhumoraj petoluloj estis me-
tintaj konusan. plastan nigran kaj flavan trafik-signalilon sur lian 
kapon kiel capon... Nur tiel Ia Zamenhof-bustoj eble kapablas al-
tiri Ia atenton de Ia ignoranta publiko. supozante, ke Ia ceio de 
tiuj bustoj estas diskonigi la genian iniciaton: Esperanton, kaj ne 
nur kontentigi Ia primitivan totcmismon! 

Mi tute ne scias, cu ekzistas perdita Zamenhof-busto en la 
stepoj de Siberio aú Patagonio, sed unu el tiuj statuoj staras sur 
monteto en altebenajo je pli ol 200 km de la cefurbo Brazilja 
(Brazilio), en loko gis nun preskaú senhoma, kiu havas la felicon 
nomigi Alto Paraíso (Alta Paradizo)... kaj ci tie la zamenhofajo 
alrigardas la stelojn de la senfina paradizo, mesie atendante la ve-
non de nova civilizacio... laúdire baldaúa... kie kompreneble oni 
nur uzos Esperanton. Ci tie tiu busto almenaú havas la avantagon 
kontentigi samtempe la homan feticismon kaj la homan mistikis-
mon! 

Ni atcndu Ia statistikon por scii, kiom da Zamenhof-statuoj, 
bustoj, medalionoj oni totemigis en ci tiu jubilea jaro de la centja-
rigo de Esperanto: 1987. Jen, nepardoneble, en la urbo de la unua 
kongreso de Esperanto, Bulonjo-ce-Maro, ankoraú ne staris Za
menhof-statuo... Ho! ironio de V destino, la riparado de tiom gra-
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va manko satane falis sur homojn, kiuj kutimas kondamni ci tiujn 
lormojn de kultoj, ritoj, feticoj, nome la SAT-anojn! Kaj mi mem. 
envolvata de la homaj kaj sociaj cirkonstancoj, partoprenis la 
klaúnajon... Jes, mi propraokule, dum multkoloraj balonetoj infa-
nece suprenlevigis en la senliman cielon, vidis la demetadon de 
verda cifontuko, kiu kovris la povran buston de iu platkapa za
menhofajo. La bonvolema artisto senkulpigu min. sed mia penso, 
en ci tiu solena momento, íris al la nordoriento de Brazilio (al la 
platkapuloj!) kaj al la *Moai'-bustegoj de Paskinsulo... Ke la ge-
nia spirito de Zamenhof pardonu min, al Ia totemismuloj, kaj al 
ciuj viziuloj kaj artistoj 
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IRO A L ALIA MONDO 

Ci tie temas pri la unua transoceana vojago, kiun mi plcnu-
mis por renkonti mian belulinon... kiu ja farigis mia edzino, kun-
vivantino, kunvojagantino, ktp gis nun, por ne diri elerne. Estas 
tiu iro al alia mondo, kiu konsciigis min pri iu kvazaú sennacieca 
mondo, kvankam mia unua pasporto jam igis plena de stampoj: Ia 
veraj Iimoj kaj bariloj, kiujn Ia homoj kreas. 

La 7an de januaro 1954. 

Negetis. Mi tremetis. Mi ne memoras plu, cu pro angoro, cu 
pro malvarmo. "Adiaú, mia etulo". diris mia avino. Mi kisis ciujn 
senvorte, per larmoj... "La mondo estas malgranda. mi revenos 
baldai", mi singulte aldonis en balbutoj. "Jes... jes...", oni apro-
be ripetis. Mi ne plu povis deturni Ia kapon. Ia ruinoj de la meze-
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poka fortreso grizis sur la blanka fono de I ' nego. La malnova 
Citroen (jaro 1936) de Jozefino atendis min, jam kun varma moto
ro. Mi ne vidis la 12 kilometrojn inter Lubignac kaj la stacidomo 
en La Souterraine. En la apuda kajo, Ia grasaj rufaj bovoj enva-
gonigis por Ia lasta vojago... al bucejo La Villette, por la bifste-
koj de la parizanoj. Kiom stulte! Mi ne sukcesis fiksi miajn oku-
Iojn al la ekstera pejzago... Mi volis vidi la somerajn verdajojn 
kaj florojn, sed cio grize tristis ne nur pro la vintro, sed precipe 
pro mia foriro. La trajno haltis en Austerlitz-stacio... Mi ne volis 
vidi Parizon... Mi per la metroo iris al Saint-Lazare-stacio. Estis 
tro frue, la speciala trajno por Le Havre ankoraú ne estis ce la 
kajo... Mi perdis Ia nocion pri tempopasado. Por ne forgesi la 
materialajojn de la vivo, mi iris kontroli, cu mia satata veturilo 
(mia biciklo), kiun mi kunportis, estis bone enkondukita por trairi 
la oceanon. Mi cagrenigis, car oni informis min, ke versajne gi ne 
vojagos per Ia sarna sipo. Ja mi vojagos gis Santos kaj mia biciklo 
iros gis Rio Grande por faciligi la transporton al la celita urbo 
Pelotas, ie en Brazilio, kie mia amatino atendas min. Ci tiu lasta 
penso redonis al mi Ia kuragon. 

8/1. Pari/o - Le Havre kaj la maro. 

De la kajo en Saint-Lazare-stacio gis Ia kajo en Le Havre, 
kie la sipo 'Louis Lumière' atendis min, mi tute ne atentis pri la 
vivokazajoj, mi simple sentis malvarmon kaj ekkonsciis, ke mi 
ekvojagis al alia mondo. Cetere, la doganistoj tute ne atentis pri 
mia idiota dorsosako, kie sovinisme flirtis iu verda stelo... jes, mi 
ankoraú ne bone sciis, kio estas sennacia mondo kaj mi fiere el-
montris mian verdan stelon, kvazaú tiu ridinda verda stelo ia 
mondon konkeri povus. Mi ankoraú ne sciis, ke tiu afero pri kon-
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kerado estas intima sento nur... AI aliaj homoj ne interesas nia 
intima sento... Same niaj simboloj nur valoras en apartaj medioj. 
kun fiksitaj ideologioj. Mi rigardis Ia stampojn de mia pasporto. 
ankaú Ia policistoj, kiuj aldonis pliajn stampojn. Cio estis en or-
do, kaj mi naive min sentis felica, senpeka, preskaú sankta. Mi 
nenion havis por gajni, mi nenion havis por perdi. En mia monujo 
restis kelkaj frankoj el mia sparado dum unu jaro kaj duono de 
proleta laborado. Mia volo firmigis: se mi sukcesas foriri, mi ne-
pre sukcesos reveni.. se mi tion deziros. komprcneble. 

La 'Louis Lumière' estis por mia gisnuna mondaneco tro 
luksa, ec la mallarga kajuto estis songo. Mi eksalutis miajn tri 
vojagkompanojn de la kajuto kaj mangejo: Jacques, iu juna dan
do, Matulsky, iu konvinkita juda Franco, kaj Karnakian (aú simila 
nomo), iu rondeta, svitanta (en Ia malvarmo) Armeno. Sajnas, ke 
mi min prezentis kiel sennaciulo... sed evidente ili ne komprenis 
min. 

Karnakian, duontremanta en svitado, invitis min reiri sur la 
ferdekon. "Cu vi pasis sen problemoj?", Ii demandis. Mi ne kom
prenis Ia demandon... Li tuj aldonis, ke felice ili ne rigardis liajn 
suojn. Mi pensis pri mia pasporto kun la stampoj, ne pri miaj 
suoj. Rapide Karnakian, por malpezigi sian konsciencon aú ango-
ron, aldonis, ke Ia dolaroj... iu fortuno... estis en la plandumoj de 
liaj suoj. Mi tuj ekpensis, ke mi travivos polican romanon, kun 
kontrabando kaj pliaj epopeoj... Nenio tia okazis. Karnakian, kiu 
havis fabriketon de suoj en Francio, ne plu estis kontenta kun Ia 
negoco, li vendis cion kaj ekvojagis al Argentinio por rekomenci 
la negocon. Pro tio lia tuta svito estis nun sur lia frunto kaj sub la 
plandoj de liaj piedoj. 

La sireno fúnebre efiis Ia foriron dum la ankro grince le-
vigis... La malvarmo forpelis nin el la ferdeko, kaj la maro eklu-
ladis nin, en fremda krepusko. 
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9-10/1.- Vigo (Hispanio). 

Felice la homoj havas tiun apartan kapablon adaptigi al la 
novaj cirkonstancoj de Ia vivo. Post la timo kaj angoro, ni refalas 
en novan normalecon, kiu perfekte povas transformigi en rutinon: 
ruligado kaj tangado de sipo estas nura ekzemplo, same kiel la 
nenifarado de sursipa vivo. Nur nun mi komprenis, kial estas tiom 
da amuziloj, tempopasigiloj, Iudadoj, drinkadoj k.m.a. ne konfe-
seblaj programeroj en Ia sipoj. Ja sajnas, ke ec por Ia homoj, kiuj 
satãs legi kaj skribi, aú por la pastroj, kiuj havas oportunon pregi 
la tutan tagon, la tempo ne pasas normale. 

La halto en Vigo farigis bona oportuno por ekrigardi Hispa-
nion. Iu pala suno estis forpelinta Ia vintran grizecon, tiel ke Ia 
urbo aspektis pli gaja. Ni iom miris pri la montriganta mizero, sed 
la grimpado al la proksimaj montetoj kondukis nin al forgeso de 
la tristaj realajoj. Dum ni promenis du horojn, la hispanaj elmi-
grantoj horde kaj senorde ensipigis, kaj kiam ni revenis ni pres
kaú ektimis pro Ia homamaso. Tamen, tiuj centoj da homoj trafis 
siajn respektivajn kajutojn, kaj kiam la sipo aúdigis la foriran si-
renadon cio estis en ordo sen hordoj. 

11/1. Halto en Lisbono (Portugalio). 

Longe Ia sipo flosis en la bela Tejo-estuaro, kie de malprok-
sime, ce Ia strando, defilis la vestigioj, Ia rememorajoj. Ia monu-
mentoj de Ia portugalaj navigistoj, konkerintoj de aliaj mondoj. 

Por elsipigi ni bezonis montri niajn pasportojn kaj ciujn 
stampojn. Ni ricevis Ia averton, ke Ia salazara sistemo ne satãs Ia 
tro avangardajn aventuristojn... Verdire ni ne komprenis la portu-
galan lingvon, do ni nur rigardis, kaj sur la stratoj Ia grandaj kri-
moj de la diktatoroj ne estas facile videblaj... krom en Ia mizero. 
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Lisbono ja estis grandioza... versajne en la pasinteco: postrestas 
la koloroj de la lasta jarcento, kiujn la nuntempaj homoj pretera-
tentas. Nia sipo finplenigis per pliaj centoj da tiuj forirantoj al 
alia mondo... Ferdeko kaj etago 'B': francaj, germanaj, polaj kun 
aliaj judaj kaj normalaj vojagantoj: ferdeko ' C kaj etago ' C : 
Hispanoj, etago 'D' : Portugaloj - homoj, kiuj ne vojagas en la 
propra signifo de la vorto, sed homoj, kiuj provas salti en la spa-
co kaj tempo por trafi alian mondon, ili elmigras! La sipo anhele 
ekdrivis al tiu alia mondo kunportante milon de esperplenaj ho
moj. 

De 11/1 gis 22/1. Atlantika Oceano. 

11 tagoj, kiam ni havis la impreson, ke ni ne vivis plu sur Ia 
Tero. Niaj mensoj multe pli ol niaj korpoj ruligadis kaj tangadis. 
Dum malrapide la sipo atingis la tropikajn varmojn, ce la pruo mi 
provis rigardi Ia estontecon en poezia elano al mia amai mo... Fin
fine, nenio sensacia. Por mi multe pli nova, se ne en la pruo, al
menaú en la pobo, estis la flugantaj fisoj, kaj centoj da aliaj fisoj, 
sarkoj, kaj mevoj kiuj akompanis nin... pro niaj ruboj, kiuj sence-
se falis en la maron. Mia penso longe iradis al Aleksandro, la ed-
zo de Jozefino, kiun mi Iasis en Lubignac, ie en Francio. En lia 
simpleca humuro, li rekomendis, ke mi kunportu mian fiskaptilon, 
car tiel mi povos agrable pasigi Ia tempon dum tiuj dek tagoj for 
de Ia solida tero... Cio plia estis vana filozofiado. Ankaú niaj 
Iongaj interbabiladoj kun iu pastro... La barilo estis ciam Ia sarna: 
Ia fama fido kaj kredo je... Dio. La mitoj de la Portugaloj Iaútege 
resonadis en la nostalgiaj plorkantoj kaj serenadoj kun frotado al 
gitaroj tage kaj nokte, akompanante Ia tedajn eksplodojn de la 
sip-motoroj. 

Strange, ke en tiuj cirkonstancoj la trinko-mango-dormo 
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atingas pli grandajn proporciojn, precipe Ia trinkado kaj, en Ia 
unuaj vojagklasoj, la mangado, dançado, ktp. Se vi volas vidi, 
observi, konstati la verajn instinktojn de Ia homoj, vi tute simple 
vojagu dekon da tagoj per sipo... Ec se vi ne suferos pro marmal-
sano, vi nepre naúzigos. 

La 17a de januaro estis aparte grava: ni preterpasis Ia linion 
de la ekvatoro, kun la tradicia mistifikado: rigardo de la Iinio per 
aútenta lomo! Impresis min la kvanto da homoj, kiuj kvazaú kre-
dis al Ia Iuda mistifiko... Mi profitis Ia okazon por moki mian 
amikan pastron, kiu ankaú tiom materiale sentas sian Dion. La 
orgio postsekvis: maskadoj, sminkadoj por baptoj en la piscino*, 
ktp ktp. Kaj car mi ne povis fugi el la tradicio kaj unuafoje pasis 
la ekvatoron, mi estis sakramentita kiel gendarmo de T maro, sub 
la alta protekto de Tritonoj, Sirenoj, Najadoj, evidente... kio kon-
dukis nin ciujn gis bona kulto al Bakfio. 

Ni tute ne imagu, ke la suda hemisfero de nia terglobo estas 
diferença de la norda, almenaú ne en Atlantika Oceano. En la 
naturo ni ne sukcesas materialigi Ia homajn konvenciojn. Niaj ek-
vatoraj Iinioj kaj stampoj estas vanaj, aú estas obstakloj por ni 
mem, por Ia homoj: Ia oceano restas indiferenta. 

Bedaúrinde aú felice. Ia sipo ne estis komplete malligita de 
la mondo, de la civilizacio. La 'Louis Lumière' ciutage donis al ni 
gazetaran resumon pri Ia gravaj okazajoj de nia mondo, ja ni an
koraú ne guis persatelitajn televiziajojn, sed Ia radio plene funk-
ciis... Ni ec sciigis, ke marsalo Papagos, kune kun S-ro Stefano-
poulos, reanimis Ia flamon de la nekonata soldato sub la triumfar-
ko en Parizo; poste i l i iris en tombejon Père Lachaise por klini sin 
sur la tomboj de Ia konataj grekaj soldatoj mortigitaj dum la mi-
litoj de 1870, 1914, 1939...; postsekvis Ia kutima honora banke-
do. Kiel vi vidas, tute ne kutimaj novajoj trafis nin ankaú meze de 
la oceano... kaj mia kompano Matulsky patriote fieris. 
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22/1. Rio-de-janejro. 

La sipestroj rekomendis frumatenan vekigon al tiuj, kiuj sa
tãs admiri la mirigan spektaklon de alvcno al Rio de Janejro, jam 
cn la alia mondo. Efektivc, la spcktaklo ne forestis, kaj neforge-
seble la kolora spektro ce la strando, ce la nuboj, cirkaú Ia silue-
toj de Sukerpano- kaj Korkovado-montetoj portis ciujn al silenta 
ekstazo. 

En sufokiga varmego, ce la kajo, sur la firma tero, niaj ka-
poj turnigis, ja niaj korpoj jam estis kondicitaj al la ruligado kaj 
tangado de la maro. Miaj kunuloj Jacques kaj Matulsky, kiuj jam 
konis Rion, cicerone insistis por montri al mi Ia ekzotikajn, eroti-
kajn kaj multe pli tiklajn mulatinojn, karnavale famajn en la tuta 
mondo. Ni svite kaj mire alfrontis avenuon Rio Branco, mi ne plu 
scias, cu mi fakte atentis pri Ia mulatinoj, mi nur scias, ke mi ne-
niam estus povinta imagi tiom grandan miksadon de homtipoj, en 
nekredebla svarmado, en haladzo de tropika varmo. Mi eksentis 
strangan blovon de sennacieco... kvankam miaj ciceronoj ne 
komprenis mian spiritostaton, i l i kiuj nur pensis pri palpado al 
mulatinajoj. 

Ni rapidis al la sipo, kie ni ree guis refresigitan aeron, kaj la 
'Louis Lumière' ekflosis por mia lasta maretapo. 

23/1. Alveno en Santos. 

La detaloj de Ia elsipigo perdigis en la tempo. Mi nur memo
ras, ke mi trovigis subite tute sola, libera, sur iu vastega kajo, kun 
mia valizo kaj mia dorsosako... kaj mi ne parolis la portugalan 
lingvon. Tamen, mi estis kontaktinta esperantistan laboriston, tiel 
ke mi skribis Ia adreson por komprenigi min al la taksisoforo. La 
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maljuna Zamenhof-disciplo. kiu bedaúrinde ankaú ne tre bone 
u/is Esperanton, akceptis min kiom eble plej afable. Li gvidis min 
per tramo por vizitado de Ia urbo kaj helpis min aceti mian bus-
bileton por urbo São Paulo. La varmego pelis min al ciumomenta 
trinkado, kaj mia amiko Iernigis al mi Ia unuan vorton en portu-
gala lingvo, kiun mi praktike uzadis: guaraná - gvarano. Temas 
pri fama tipa trinkajo en Brazilio. Mi uzis tiom tiun vorton dum 
du aú tri varmegaj tagoj, ke poste dum longa tempo mi ne plu po-
vis gluti la gvaranon... sed mi rekomendas gin al ciuj homoj, kiuj 
vizitos Brazilion! 

24/1. Unua tago en São Paulo. 

(Mi ankoraú ne sciis, ke mi estis vivonta eble pli ol 30 ja-
rojn en ci tiu urbego!). De Santos al São Paulo, la distanco estas 
nur 60 km, sed en deko da kilometroj oni saltas de Ia marnivelo al 
pli ol 800 m de altitudo, en sovaga tropika vegetajo, kiu prezentas 
pejzagon malofte troveblan en nia terglobo. Kompreneblc. tiam 
mi ne sciis tion, kaj tiam Ia nuna, detrua homa polucio kun Ku-
batao-fabrikoj ankoraú ne ekzistis. La serpentumado de la buso 
en moderna vojo, meze de tiom vigia vegetajaro ebriigis min: Ia 
flaúro en sia svitado transdonis senton de forto, kiun mi neniam 
estis spertinta... Mi estus volinta ci tie halti, en ci tiu senbrida 
kricado de 1' naturo... Tamen Ia aútobuso pli foren portis min. 

Ni ree atingis iun avenuon Rio Branco, kie estis Ia stacio. 
Mi, mia valizo kaj dorsosako retrovigis solaj. Estis dimanêo, la 
urbo aspektis forlasita... Estis horo de tagmango kaj mi malsatis: 
mi eniris restoracion, subite mi komprenis Ia menuon cn la portu-
gala lingvo: "bife com petit pois'' (bifsteko kun pizoj)... La es-
primoj sennaciigas, kiam la biologiaj premoj aperas. 
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Mi rapidis al Ia proksima agentejo de Varig, la flugkompa-
nio per kiu mi devis trafi Ia urbon Pelotas, la celon de mia vo
jago. Felice por mi, mi estis rimarkinta, ke la Braziloj farás Ia 
maksimumon por helpi al la fremdaj eksterlandanoj... kio cetere 
tute ne okazis en la malnova kontinento. En la flugkompanio, pro 
Ia dimanco, Ia france parolantaj oFicistoj forestis, tamen oni aran-
gis iun... kaj mi komprenigis min, kaj mi sciigis, ke en la posta 
tago mi forflugos gis Pelotas. 

Mi klopodis por trafi hotelon, prefere sen-stelan, kio estis 
facila afero... Tamen oni rigardis min strange, en ci tiu hotelo... 
car mi ankaú estis stranga, tro fremda. Oni pelis min en specon de 
malpura kelo kaj oni komprenigis, ke estas dimanco... pro tio mi 
akceptis la malpurajon de mia jam uzita Iito. Mi siestetis kaj deci
dis promeni, ja oni ne vojagas por dormi. 

Mi laúplace gapadis en tiu senhoma frida urbego gis iu 
strato, kiu lasis min - mi ne diru: senvorta, car mi estis sola, do 
mi ne povis interparoli - sed perfekte senpensa... Ambaúflanke, 
kie mi rigardis, estis sildoj, kiuj indikis bankojn... Cie bankoj, 
dekoj, centoj da bankoj... Mi neniam estus povinta imagi, ke tio 
eblas. Car ec en Parizo (kie ja ne estas la fama Wall-street) ne 
estas tiom da bankoj. Cu tio estas kapitalismo? Tiu gapado lacigis 
min en tiu somera varmo. Mi retrafis mian hotelan kelon kaj falis 
en profundan dormon celante la frumatenan foriron. 

Antaú ol foriri, mi klopodis pagi Ia tranoktadon, sed la zor-
gantoj nur rigardis min ride, moke, fronte al mia naiveco... kaj di
ris, ke mi ne bezonos pagi. Mi, tiam, ekkonsciis, ke mi dormis 
en... bordeio, kaj car mi ne konsumis Ia cefan produkton de Ia 
negoco, mi ne bezonis pagi. Mi tamen insistis pri Ia trinkmono, 
kaj honte foriris konsciante, ke alfronti alian mondon, kun aliaj 
sistemoj, kutimoj, tradicioj ja postulas iom da sperto! 
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25/1/1954. 

Gravega tago por mi, kompreneble, kaj por urbo São Paulo, 
kiu ferie festis Ia 400-jaran datrevenon de ekzisto. Tion detale 
klarigis al mi Ia taksisoforo kiu klopodis paroli Ia francan ling-
von, kaj donis al mi Iongan historilecionon pri Brazilio kaj São 
Paulo. L i , felica, klopodis cion montri kaj klarigi survoje al la 
aviadilejo: la parkon, Ia monumenton de la 400-jarigo, la novan 
tunelon ktp. 

En la aviadilejo mi iel ensorcigis. Ja mi bezonis atingi Bra-
zilion por unuafoje uzi komercan aviadilon. Mi jam estis piloto de 
glisiloj, sed mi neniam estis enirinta kaj uzinta tiom 'grandan' 
aparaton, iun Curtiss Comander, poste iun Douglas-DC 3. Verdi-
re en Brazilio, pro Ia distancoj, en tiu epoko (1954) Ia aviadila 
servo estis relative pli malmultekosta, kaj pli efika ol ekzemple en 
Eúropo, kie la distancoj estas kurtaj. Do, jen plia euforia sperto, 
kiun mi guste guis en alia mondo. Mi min sentis tiom felica, ke mi 
tute ne plu rememoras Ia detalojn de Ia flugo, mi nur scias, ke en 
Porto Alegre, kie mi devis sangi la flugmasinon, estis tiom varme, 
ke miaj sandaloj gluis al Ia fandiganta asfalto, kaj brulis miaj pie-
doj. Sed kiam oni alvenas al la lasta momento por renkontigo kun 
sia amatino, nenio estas suferiga. 

Bedaúrinde, en Ia aviadilejo de Pelotas, neniu amatino mia 
atendadis... Mi preskaú ektimis, ja mi estis sendinta telegramon 
pri mia alveno, kaj mi ankoraú ne sciis, ke la telegramo alvenos 
tri tagojn post mi. Unu fojon plian la afableco de Ia Varig-oficis-
toj, kiuj klopodis paroli en la franca lingvo, mildigis mian ango-
ron de alveno en alia mondo. 

La adreso estis gusta, konforma al nia korespondado, en Es
peranto evidente, dum pli ol unu jaro. La fizika, persona renkon
tigo kun mia amatino ne apartenas al vojagraporto, sed al amro-
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mano, kiun ciuj konas. La 25an de februaro ni geedzigis, ekvivis 
felicaj, kaj havis multajn infanojn (ne tiom multajn, tamen!). Kaj 
ni kune ekiris sennaciece tra nia mondo, nia plej granda felico! 

C I R K A Ú I R O D E V MONDO E N 40 T A G O J 

Cirkaúiro dc I ' mondo en 40 tagoj. Bonvolu noti Ia progre-
son depost Jules Veme, kiu fikcie cirkaúirigis tiun saman mondon 
al siaj herooj en nur 80 tagoj. La povra Jules Veme. se li sukcc 
sus vidi nian nunan mondon, sendube hontegus. Imagu vi, ke nia 
mondo, nia terglobo. estas fakte globo. t.e. ronda malgraú la pia 
taspekto. Ni tiurilate povas bedaúri, ke tiom da homoj pro herezo 
devis sur esafodoj perei guste, car il i kuragis aserti, ke nia mondo 
estas ronda, sfera, globa... Kiaj teknikaj nocioj! La diabla afero 
estas, ke Galilejo pravis, spite al Ia gistiamaj Iernigadoj el Ia uni-
versalaj diaj testamentoj kaj veroj. 

Kion la testamentoj, Galilejo kaj ec Jules Veme ne sukcesis 
aúguri estas, ke en Ia mezo de la 20a jarcento de iu erao, kiun oni 
nomas Krístana, la homoj sukcesas cirkaúiri Ia tutan Teron, ne en 
80 aú 40 tagoj, sed en malpli ol 50 horoj. Ni pensu pri la komer-
caj, komunaj aviadiloj de, ekzemple, Boeing, Douglas, aú aliaj 
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fabrikajoj, kiuj veturas je rapideco de pli aú malpli 900 km en la 
horo kaj tute ne pri la interstelaj raketoj. Nia mizera Tero ja ne 
ampleksas pli ol 42.000 km. Gi estas malgranda homa hejmo, fa
cile taksebla, vizitebla kaj estrebla de homa racio. Sed ni restu en 
niaj vojagaj konsideroj. 

Ni decidis flugi daúre Okcidenten: San-Paúlo - Los-Ange-
leso - Tokio - Pekino - Parizo - San Paulo, jen nia vojo. 

10/7. San Paulo - Los-Angeleso. 

Flugo Varig (RG 840). Foriro je la 9 h 30 min nokte tra 
Rio, kie ni ekmalfruis. Senhalta flugo de 6 horoj gis Panamo. 
Post 40 minutoj de ripozo (por la aparatoj), jen pliaj 6 horoj de 
flugo de Panamo gis Los-Angeleso. Unu fojon plian, car inter-
tempe ni guis taglumon, ni povis kontroli de la supro, cu la surte-
raj geografiajoj respondas al la mapo. Mi kredas, ke jes, car la 
dezertaj montaroj de Meksikio estas perfekte videblaj. Strange: 
kvankam la sarna montaro (Rokmontaro) same daúrigas en usona 
teritorio kun la samaj dezertoj, oni preskaú sentas Ia landlimon 
pro diferenço en la homa teknologio, kun verdaj kvadratoj de 
kultivado, kanaloj, vojoj, logejoj kiuj modifas la pejzagon en 
Usono rilate al Meksikio. Notu, ke mi parolas pri la sarna pejzago 
rigardata je al ti tudo de 10.000 metroj... kaj ke tute ne eblas reko-
ni la homtipojn, rasojn, ks je tiu distanco. 

La flugmasino alterigis je la naúa kaj duono matene, kaj ni 
jam gajnis 4 horojn de la 1 la tago de julio. Ni trafis nian hotelon 
4Holiday-Inn - Brentwood - Belair' kaj la konatan komforton su-
fice frue, tiel ke ni vizitis negoce la fabrikon de manekenoj Dec-
ter; finfine oni ciam devas provi aktualigi siajn profesiajn konojn. 
La firmo aspektis malgranda, la produktoj estis plejparte konataj, 
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sed bela serio da virmanekenoj estis videbla... kaj acetebla por 
600 dolaroj la ekzemplero. Ni vendas la niajn por malpli ol 200 
dolaroj. La diferenço de prezo ne apartenas al la vojagraporto! 

12/7. Vizito al 'Universal Studios'. 

Temas pri Ia famaj instalajoj kaj konstruajoj por filmfarado, 
kie oni antaúvidas cion... aú preskaú. Sendube estas tre interesa 
vizito, kie oni malkovras, ke Ia plej fantastaj filmoj ne preterpasas 
relative simplajn trukadojn... Cio plia estas impresaj pliaj trukoj 
ceie al turistoj, kiuj ja abundas kaj kiujn iuj onkloj Sam scias pro-
fiti. 

Estas por ni tre agrable revidi la disetenditan Los-Angeleson 
kun sia komforto, sia verdo sub la seka suno kaj somera tempe-
raturo tre agrabla, malvarmeta nokte (19°C) kaj ne tro varma tage 
(pli aú malpli 24°C). 

13/7. Los-Angeleso - Tokio. 

Flugo JAL 065 (Japan Air Line). Atentu bone: ni ekflugis je 
la 12a horo de la 13/7, flugis dum 11 horoj en plena, daúra ta-
glumo kaj alvenis en Tokion je Ia 15a horo... de la posta tago, 
14/7. Konsciu bone, ke cio ci tio okazis car, kiel ni jam diris kaj 
kiel tio pruvas, la Tero estas ronda, car nia aviadilo veturis malpli 
rapide ol Ia Tero turnigas... kaj car ni trapasis la konvencian l i -
nion de datsango. Vere, cio ci tio tamen perturbas la homan men-
son kaj organismon, kiu bezonas kelkajn tagojn por adaptigo al Ia 
sango de horzonoj! 
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14/7. Restado en Akasaka - Prince Hotel. 

Fakte Iuksa kiel por princoj. Restoracioj laúplace, kaj eê la 
francstila restoracio 'Le Trianon' festis la nacian feston de Ia 
Francoj... Felice, ke mi kiel franca naciano, kiu ne vivas en Fran
cio, havis la plezuron, kiel sennaciulo, perdi unu tutan nacifestan 
tagon guste pro la salto de la konvencia linio de datsango. 

Dum la vespermango, kun klasika 'internada' mangajo, ni 
provis Ia japanan vinon 'Château Lumière', kaj cio estis skribita 
en Ia franca lingvo... sed la 'Kaberneto' tute ne respondis al la 
nomo: lumo. Gi estis senodora, gustis al sulfuro miksita al vina
gro, kaj trois la adstringo... Eble la koloro mentis Ia nomon! Ni 
tamen spertis en tiu ci vespermango, ke pro la nacilimoj kaj pro la 
miraklo de la kur/oj rilate al nia mono (kruzado - dolaro - jeno): 
ekvivalenta 'internada' mango kostas 20-oble pli en Japanio ol en 
Brazilio! 

15/7. Tokio - Hakone. 

Unua etapo de nia 5-taga ekskurso en Japanio. Rigardo al la 
urbo Tokio, kiu malgraú Ia japana ordo suferas pro troa denseco, 
kunpremo en turoj gis neeltenebla kvazaú sufokigo; cio tio reme-
morigas al ni nian inferan logurbon San Paulo. La cirkulada trafi-
ko tro malrapida estas elnervige laciga... sed kion fari: la ekscesa 
kvanto da homoj cn nesufica spaco kondukas al tia situacio. 

Ni ankaú vizitis Yokohamo. Ce Kamakuro staras la plej 
granda statuo de Budao de I ' mondo, kie la Japanoj pie pilgrimas. 
Post Ia plagoj. Ia mallarga soseo serpentumas kaj grimpas al la 
montoj, kie tro vigas Hakone kun Iago kaj turistaj famaj lokoj. 
Sendube tiu regiono estas unu el la arbarplenaj montaroj plej be-
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laj de la tuta mondo. Bedaúrinde Ia ncbula vetero kun pluvoj ne 
permesis, ke ni guu la belajn vidajojn, kiuj inkluzivas la Fuji-
monton. Ni kompensis la neeblajn ekskursojn per vizitado al mu
zeo de naturajoj. Inter la naturajoj, plej taúge en ci tiu loko, estis 
klarigoj pri vulkanoj kaj tertremoj. La sismografoj daúre trema-
das, car nia malvarma kaj indiferenta Tero eterne boladas. 

Ripozi en la hotelo Kowaki-en, inkrustita en la verdo de ci 
tiu monta arbaro, estis por ni plia neforgesebla privilegio. 

16/7. Hakone - Toba. 

Pli ol 4(K) km, tra Nagoja, per Ia rapidega 'kuglo-trajno' 
(220 km/hore). De Nagoja gis Toba ni veturis per komuna vago-
naro, sed la vojago ne igis malpli interesa, kaj ni sukcesis kapti 
generalajn impresojn pri Japanio. 

Unue sokas la troa Iogado, la troo da homoj en tiu relative 
malgranda spaco. Ja la kompatindaj Japanoj estas kunpremitaj 
inter Ia maro kaj Ia montoj... sed sukcesis elturnigi. La Iogejoj (ne 
el papero, kiel rakontas Ia pasintecaj legendoj, sed el Iigno), 
kvankam komfortaj, estas minusklaj kaj kunpremitaj unuj sur la 
aliaj. La vojetoj, tro mallargaj por la moderna peraúta vivo, pene 
permesas la cirkuladon de Ia bicikloj. Honore al la iamaj britaj 
imperiistoj, la Japanoj veturas maldekstre kaj golfludas. Ili ansta-
taúis la viskian malton per la fermentajo el rizo, la fama sakeo, 
kiu, se gi ne estas tiom bongusta. havas almenaú unu avantagon: 
gi estas malpli ebriiga. 

Longe dum Ia vojagado, ni provis trovi signojn de mizero: 
ni devis rezigni, car mizero, se gi ekzistas, estas perfekte kamu-
flita en Japanio. Cie la homoj rápidas, agadas, laboras, jen en la 
nekalkuleblaj industrioj, jen en la minusklaj hortoj aú rizkampoj. 
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kie Ia homoj, kun Ia piedoj en Ia akvo, kun lagrandaj capeloj, 
plantadas kaj sarkadas. Ciu kaj ciuj ebenaj teranguloj estas profi-
tataj, kaj Ia verdo en tiu somera forto estas preskaú tro vigia; sed 
Ia verdon en Japanio oni ne vane detruas, oni gin konstante forcas 
kaj konstruas por sukcesi en viveltenado... Kia kontrasto rilate al 
Usono ekzemple, kie cio estas de P homoj flegita, sed disetendita, 
amplekse laúplaca. Nia komparo ankaú revenis al la terloko de ni 
plej bone konata, Brazilio, kie cio estas tro granda, kaj kie oni 
sisteme, primitive, daúre, cion detruas kaj malbonege scias profi-
t i . Sendube, Japanio kapablas lernigi al la tuta mondo Ia arton pri 
pretervivado, kaj ne estas miriga la fakto, ke nuntempe Japanio 
estas Ia plej evoluinta (laú la plej larga signifo de la vorto) lando, 
terloko, se ne stato aú nacio, de nia terglobo. 

En Nagojo, surstrate, aparte amuza trinkado de 'vitaminajo' 
altiris nian atenton. Temis pri speco de tizano kun muelita, pulvo-
rigita marserpento, kiu kapablas redoni Ia perditajn vitalajn for-
tojn... La aldono de sakeo estas akcesora kaj la Japanoj el Ia su-
daj insuloj garantias Ia efikon. Cetere, la angiloj, kiuj havas ne
nion komunan kun la serpentoj, estas breditaj por homaj proteinoj 
en specialaj basenoj. La fisajoj, sekaj aú en saúcoj, kun algoj kaj 
ciuspecaj kacoj, akompanas ciujn pladojn ekde la matenmango. 
Ni rimarku, ke cio tio estas afero de kutimo, ne pli bizara ol satigi 
sin per sinko, ovajo, marmelado aú aliaj gluteblajoj. Komprene-
ble, Ia Japanoj pruvis al ni, ke il i scias majstre pretigi Ia 4okci-
dentajn' pladojn, kondice, ke oni ne rigardu Ia prezojn. Mangi per 
bastonetoj ankaú ne estas nepra, por Okcidentuloj, kompreneble! 

Dum nia tuta kelktaga restado, Ia homoj sin montris aparte 
afablaj, paciencaj kaj servemaj kun Ia Okcidentuloj. La granda 
vera barilo, murego, estas Ia lingvo, kaj por ni la problemo igis 
vere sentebla. Jes, oni iom balbutas la anglan lingvon... Kial ne 
Esperanton? 
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La kutimoj, tradicioj, moroj montrigas vere diferencaj de la 
okcidenta mondo en la aplikado, sed oni sentas, ke cio estas Ioka, 
momenta, kaj perfekte preterlasebla aú interplektebla por atingo 
de tutmonda, homara kulturo, car la homoj en kiu ajn parto de Ia 
mondo agadas, se ne same kaj egale, almenaú simile kaj ek vi va
lente. 

En Toba ni tranoktis en Hotelo Toba International', kie, Iaú 
la diroj, jam dormis, mangis kaj sendube fekis Ia plej gravaj regoj 
de nia mondo... 

17/7. Toba-Kioto. 

En Kioto, restado ce Kioto-Hotelo. Antaú ol forlasi Toba, ni 
vizitis la faman Perlo-insulon, kiu apartenas al lia mosta sinjoro 
Mikimoto aú posteuloj. Ni diru, ke S-ro Mikimoto estas rilate al 
la perloj tio, kio Henry Ford, Krupp aú Schneider estas rilate al 
aútomobiloj, siderurgio ktp; do, li rajtis al statuo, impona, bronza, 
ks. Povraj perlo-ostroj, kiujn la homoj mutilas kaj suferigas por 
sin ornami per brilaj kaj perlamotaj kolieroj! Dume, sklave la vi-
rinoj ankoraú plongadas por kapti la gemajn moluskojn... Alme
naú la turistoj tion vidas antaú ol aceti Ia perlajojn. 

Ni miris, ke tiom kostaj perloj en tioma kvanto estis je la 
dispono de cies manoj, ankaú tiuj de stelistoj, dum neniu gardisto 
aú policisto estis videbla... kaj fakte ne ceestas, diris Ia gvidisti-
no. Jen sendube alia karaktero propra al Japanoj, eble afero de 
eduko aú memdisciplino malfacile imagebla en la plejparto de nia 
lucifera mondo. Policistoj, gendarmoj aú iuj tiaj instrumentoj es
tas ege maloftaj en Japanio, precipe se oni konsideras la kvanton 
da homoj, kiuj cirkuladas. Verdire, kion ni plej vidis, guste, estis 
lernejoj, kie ciuj infanoj en tuttaga studado akurate ceestas, kom-
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forte, preskaú bele vestitaj. La pretigado de la homoj por la es
torno estas sócia, sistema prizorgo de ciuj en ci tiu lando, kaj ec 
se la kondicigado por determinita sistemo postrestas, oni povas 
aserti, ke la preparado estas plene sukcesa kaj alportas bonfarton 
al la granda plimulto. 

Ni vizitis ankaú Ise, kie estas sintoa templo en sia tuta gran-
deco, se ne grandiozeco... Ja la homoj sur la Tero sin premas unuj 
sur Ia aliaj, sed la dioj tute ne; ec en Japanio oni rezervas la plej 
ampleksajn Iokojn al i l i , ankaú sub masko de religia simpleco. 
Mistiko estas universala sur la terglobo. 

18/7. Ekskurso al Nara. 

Mi konfesas, ke la antaúa tago jam lacigis mian kapablon 
elteni la vizitojn al temploj, maúzoleoj, ks; nu, Nara estas kon-
centrejo de Budho-temploj, pregejoj, pagodoj kaj pliaj religiaj 
Budho-muzeoj, ks... cio diable teda por kristana ateisto kia mi 
(jes, mi diris 'kristana', car ne forgesu, ke mia patrino baptis min 
nome de Kristo). Felice, la bela pejzago iel ripozigis Ia korpojn 
kaj Ia animojn, cu sintoajn, cu budismajn, cu - kial ne? - krista-
najn... 

19/7. Kioto - Pekino. 

Ekflugo de Osaka per JAL. Tri horojn de tlugo, kaj Finite la 
jus travivitaj ordo, disciplino kaj akurateco. Neniu atendis nin 
flanke de Ia turisma servo, kvankam ni estis pagintaj tian servon. 
Ni tamen trovis esperantistojn, kasitajn en la aviadilejo, kiuj iel 
atendis antaú-kongresanojn de UEA, sed ni miris, car tre mal
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multon il i sciis klarigi. Tute hazarde, car neniu tion sciis informi 
ai ni, la hotelo de Ia Granda Muro estis la hotelo de kie nia an-
taúkongresa ekskurso startos... kaj ni devis ridi eksciante, ke la 
hotelo de Ia Granda Muro estis nenio pli ol iu 'Sheraton' multna
cia! Ankaú la prezoj estis multnaciaj, en úanoj aú dolaroj! 

20/7. Pekino - Sian. 

Iom pli ol unu horo de flugo. 
Ha! ha! Ia ekskursoj en grupoj! Kiom da tempo perdita! 

Kiom da malhelpoj, kiom da konfuzo, por sajne harmoniigi la 'in-
dividuecon' al la 'kolektiveco' de Ia homoj!... Kaj la plej amuza 
afero estas, ke la homoj konvinkigis, ke cio grupa estas pli bo
na... sendube, car ili ne havas kuragon nek rimedon por agi indi
vidue, tial ni akceptu ties konvinkon. 

Ni flugis per aviadiloj de la Intemlinia Kompanio, evidente 
stata, kaj kie versajne malmultaj Cinoj eniras. Kvankam Ia llug-
masinoj estis konstruitaj en evoluintaj landoj, cio primitivas, mal-
puras, same la flughavenoj kiel Ia flugaparatoj, kiuj cetere aspek-
tis Iacaj kaj penaspekte forlasis la teron. La povraj stivardinoj ri-
detis fremde, sed provis esti afablaj kaj ec, Iaú gastemo reguligita 
de superaj instancoj, disdonis panda-rememorajojn aú pliajn ba-
nalajojn, kiujn turistoj ciam apreças. La organizantoj, kiuj disdi-
vidigis en turismo-, vojago-, Esperanto-servoj ankaú provis esti 
afablaj, tamen oni sentas la mankon de efikeco, kvankam cio fun-
kciis, kaj atendado de pli ol unu horo por disdoni centon da cam-
bro-slosiloj estas nura detalo. Oni dormigis nin en la tro Iuksa 
hotelo 'La Floro el Oro', kiu vere soke kontrastis apud la senlima 
primitivcco... Tra Ia kradoj de Ia hotelo Ia 'popolo' rigardis nin 
kiel kuriozajon el alia mondo. 
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Por la tagmango oni kondukis nin ce la Hotelo de la Popoloj 
bona, tipa mango, sed cu vere de la popoloj? Vizito al Sian-jan-

Pagodo, kie ni ree falas en la kultojn de la pasinteco, sed pene 
forgesas la nuntempon, ja la samaj kultoj neforigeble miksigas en 
Ia homa sinteno. 

Bonega vespermango, bankeda, en alia hotelo, same luksa, 
atendis nin kun 'kunveno' de la lokaj esperantistoj kaj ciamaj 
bondezirvortoj, ritoj kaj intersangoj de flagoj kaj rememorajoj. 
(Ni bedaúrinde forgesis ci tiun cinan detalon de afableco: in-
tersango de rememorajoj). Felice la ceesto de homoj el dekoj da 
Iandoj de nia mondo, kiuj ci tie en Sian parolis Esperanton, al
portis videblan felicon kaj entuziasmon preter la vinoj, campanoj 
kaj Iikvoroj, super la antikvaj dinastioj kaj sen atingo de konsu-
mismo el evoluintaj Iandoj, kvankam la Koka-Kolao jam serioze 
minacas... Ni provis ekkompreni kaj ekklarigi al ni mem, ke ie ajn 
cn nia mondo komforto kaj bonfarto ne sinonimas al lukso kaj or-
gio... La bazaj homaj bezonoj estas la samaj en la tuta mondo. 

21/7. Sian. 

Vizito al la maúzoleo de enterigitaj soldatoj el argilo aú te-
rakoto. Laúdire oni jam konsideras ci tiun elfosajon kiel Ia okan 
mirindajon de nia mondo. Tre mirinda gi estas pro la fakto, ke gi 
bildigas Ia ambicion de iu imperiestro Qin Shi Huang jam en la 
jaroj 221-206 antaú Kristo. Post rigardo al iu parko de varmaj 
akvoj, homplena, ni vizitis ce Banpo postrestajojn de matriarka 
civilizo de antaú 6.000 jaroj. Nia konkludo, post komparo al la 
nuntempajoj, estis ke tiu mondparto malmulte evoluis de tiu tem
po! 

La primitiveco cie regas en Cinio, en la minejoj, ce la ride-
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rurgia komplekso, kiujn ni survoje vidis. Oni pene scias disjeti la 
asfalton por konstrui vojojn kaj mane kavigas Ia teron por brikoj 
kaj fosas stonojn por soseoj. Multege da brikoj oni fabrikas, kaj 
cie oni konstruas logejojn, tamen laú gusto rígida, sablona kaj sen 
propra stilo. La primitiveco alportas iom tro da senzorgo, kaj ec 
la luksaj hoteloj 'forgesas' finarangi, finzorgi la gardenojn. Ceie 
al plia distro, oni kondukis nin al tipa spektaklo operstila kun 
pliaj jonglajoj, kie Ia Cinoj majstras. Sendube estis bela kaj ins
trua programo por tiuj, kiuj scias ci tion apreci. 

Strange, ke en la tuta tielnomata Tria Mondo, kie Ia primiti
veco ne havas kontaktojn kaj interrilatojn de unu loko al la alia, 
oni retrovas la samajn karakterojn. La homoj, ekzemple, amase, 
gape restas sur Ia vojoj, trotuaroj kaj mangacas, trinkacas, klopo-
das vendi siajn simplajn mizerajojn: ci tie, akvomelojn, maizajojn 
kaj pliajn frititajojn... kaj Ia famajn artajojn ekde terakoto gis sil-
kajoj, ks. 

22/7. Sian - Nankino. 

Matene, ankoraú en Sian, niaj gvidantoj, Iaú ilia sekreta 
maniero (ja oni neniam donis al ni programon!), vizitigis al ni 
atelierojn pri pentrado, silkobrodado kaj poste klozoneaj fabrika-
doj, ks. Ni guis tagmangon en iom pli populara restoracio. Ni ha
vis iom da libera tempo por acetado en magazenoj de amikeco, 
t.e. magazenoj, vendejoj rezervitaj al turistoj... kie Ia varoj estas 
laúdire pli bonkvalitaj kaj multekostaj. La propraj Cinoj konfesis, 
ke la normalaj magazenoj estas pli dangeraj pro ceesto de stelis-
toj. En la praktiko, ni vizitis cie tiujn normalajn magazenojn, kie 
estis fakte amasego da homoj. La varoj aspektis tre malkaraj, sed 
la kvalito estis vere malbonega. Pri Ia ordo, prezentado, gusto, ni 
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ne parolu... La gvidistoj klarígis, ke ekzistas stataj vendejoj, koo-
perativaj, kolektivaj magazenoj, kaj aliaj tute privataj. Ili aldonis, 
ke en ci Iastaj la posedantoj gajnas multe da mono. Per aliaj vor-
toj, la Ilivrai, individuaj iniciatoj ekfunkcias. Ni poste kontrolis, 
ke la skemo valoras por ciuj entreprenoj: ne nur por komerco, sed 
ankaú por agrikulturo kaj industrio. 

Ni forlasis Sian sub temperaturo de 38-C en ne antaúvidita 
horo, kio estas fakto propra al nia ekskurso, se ne al la cina sis-
temo. Gis Nankino la unu-hora flugo permesis akompanadon de 
la geografiaj konturoj: cie, malsupre, homamasaj spuroj. En Nan
kino ekpluvis, la temperaturo iom mildigis. Halto en Jinling-Ho-
telo, ree lukso apud mizero. La Nankina Esperanto-Asocio entu-
ziasme akceptis nin, kaj kun la Ioka tu ri sina servo oferis plian ve-
ran bankedon, kun cina campano, likvoro de sojo kaj pliaj mace-
rajoj. La pladoj estis escepte variaj kaj bongustaj, ankaú la ovajo, 
kiu odoris kaj aspcktis putrite. Ni bedaúris la tro rapidan servon 
por plia guado kaj apreço... Bedaúrinde, la diskursetoj kaj salut-
vortoj devis havi sian Iokon. Ni esperas, ke ili igis profitaj por nia 
Esperanto-movado, kiu videblc meritas nian tutmondan apogon ie 
ajn en ci tiu mondo. Ci tiu vespermango estis por ni tre agrabla, 
kaj ni bone amuzigis en Esperanto mem pro la ha/arda ceesto en 
nia tablo de 'eminentaj' kaj gajaj esperantistoj... kiuj okaze igas 
histrionoj! 

23/7. Nankino - Yang-Zhou. 

Ekskurso al Yang-Zhou per aútobuso. Du horoj de vojago 
ce Ia rica valo de Jangzi-rivero. Ni guis la vidon de rizkulturado, 
kun laúdire po 2 rikoltoj en ciu jaro, plus unu rikolto de vintra 
tritiko en decembro. Tio sendube klarigas, kial Ia Cinoj ne plu 
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mortas pro malsato. Alterne ni konstatis bredadon de anasoj, an-
seroj kaj porkoj; il i estas Ia cefaj fontoj de proteinoj de Ia Cinoj, 
kune kun la fisoj de Jangzi. La bubaloj, kiuj aperas, eble donas 
ioman Iakton, sed sajnas ke la cefa ceio estas Ia plugado... en 
plena primitiveco, kaj oni same kiel antaú jarmiloj plantas mane 
ciun rizplantidon! 

La Nankinanoj fieras pri Ia nova pontego super Jangzi (nur 
6 km, sed Ia plej granda de la mondo... por i l i!) . Sub gi (mi dirás 
'sub', ne 'sur') kusas statuo de Maú!... 

Por ne fugi de Ia rutino ni vizitis historíajojn kun temploj 
kaj budaoj gis homa elcerpigo... kaj plene da 'fabrikoj' de artajoj 
(la substreko estas de Ia Cinoj mem: industriigo de artajoj!): la-
kajoj kun perlamoto en klozoneoj por septoj, alabastro, silkajoj, 
brodajoj, pentrajoj, k.m.a. ceie al vendado por la ricaj turistoj 
kompreneble. 

Ni ree 'bankedis' en Yang-Zhou, kie ne forestis Ia diskur-
setojn kaj kantetojn por stimulado al Ia esperantistoj. 

24/7. Nankino - Vizito al la urbo. 

Ni komencis per la maúzoleo de Doktoro Sun Jatsen, revo-
lucia heroo, kiu laúdire meritas tiun grandiozan kulton, same aú 
pli ol Cang Kaj-Cek! 

La nehazarda planado de la tagordo poste kondukis nin al la 
maúzoleo de Mingsiao, fama nekonatulo mia, kiu mentis aleegon 
kun rigidaj, ciuspecaj bestoj el betono. Oni kompletigis la Iuman 
tagon portante nin gis iu parko, kie kusas la kutimaj porhomaj 
distrajoj. Post Ia vespermango, ni guis spektaklon kun folklorajoj, 
prestidigitatoroj kaj jonglistoj, kiuj cetere jonglas kiel cie en Ia 
mondo, sed iomete pli leite. 
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Laú nia tutmonda konstato, per iom atenta analizado de Ia 
vidajoj, Iaú la televiziaj programoj oni povas havi tre bonan kaj 
gustan ideon pri Ia koncerna lando. Tio valoras por sociaj, kultu-
raj, politikaj, ekonomiaj ktp konsideroj. Cinio ne eskapis el niaj 
regulaj observoj. La malriceco montrigis sencese en la 1, 2 aú 3 
kanaloj, kiuj cetere (kaj felice) mallonge funkcias. Aperas multaj 
malnovaj filmoj, kelkaj anglalingvaj. La cinaj klasikajoj abundas, 
kun la neforigebla kulto al la pátrio. La reklamado ankaú ckape-
ras sur la ekranetoj. Vere, laú la iníormoj, Cinio celas malfermi 
siajn pordojn al la okcidento, ceie al okcidentstila evoluo. Cetere, 
tiu evoluo eble iom tro direktigas al konsumismo, ec se Koka-
Kolao igas Kako-Kalo sen Ia usona formulo. Gi tamen bongustas. 

2.V7. Nankino - Pekino. 

Unu horo kaj 20 minutoj de flugo, sed 12 horoj pliaj de 
konfuzo. Atendado en Nankino gis la tagmango. Oni servis 'ko-
munan' tagmangon en Ia hotelo... sed malmultaj homoj vere tag-
mangis pro 'kolektiva' Iakseco, kiun atestis la 'generala' furzo-pa-
fado en Ia tielnomataj necesejoj! 

Post lama enaviadiligo, ni sukcesis flugi. La amuza, sed 
drama situacio okazis je la alveno en Pekino: 2 horoj aú pli da 
atendado, por kio neniu scias... Absoluta elmontro de malorgani-
zo pro Ia mito 'kolektiveco'! La homoj perdigas en Ia plej ele-
mentaj nocioj de organizado. Kiam ni provis ekscii pri nia propra 
situacio, car nur mia edzino kaj mi devis reiri en Ia hotelon de la 
Granda Muro, la estro akre admonis min, ke mi ne povas agi in-
dividuece sed nur kolektivece... nur ke Ia kolektiva agado depen
das de homoj, kiuj ne scias kiel agi... kaj ne akceptas konsilojn, 
sugestojn, ks, car i l i , la gvidantoj, reprezentas la kolektivon. 

Nun mi komprenas, kial Cinio primitivas, kaj bedaúrinde la 

12 

fanatikuloj el la 'kultura revolucio' ankoraú regas. Laú tiu skemo. 
iel amuza, 12 horojn antaú Ia kongreso oni ankoraú informis, ke 
Ia adreso de la kongresejo estis 'sekreta', kaj ankaú Ia prezidanto 
de UE A ne sciis pri gi... Nekredeble, sed vere! 

26/7 gis 01/8. Kongreso de UEA en Pekino... 

Ni diru, ke gi ne apartenas al nia skemo de vojagraporto. 
Kaj ciu el ni bone scias, kiel la kongresoj funkcias, cu ne? Kon-
grestemo: Interkomprenigo - Paco - Evoluo. Finfine, jen daúra 
elmontro de homa hipokriteco super Ia ekzistantaj... neforigeblaj 
(UEA insistas pri tio) obstakloj; inter i l i , naciismo kaj statismo 
kamuflitaj en vortoj kiel 'propra kulturo' kaj 'rajto je suvereneco'! 

Verdire, Iaú profesoro Chen Yan el Cinio mem. Ia kulturoj 
evoluas same, ec sendepende, en la tuta mondo. Ekzemple, ekvi-
valentas Ia cina drako aú la egipta sfinkso, la suno kaj la kruco en 
la homa simbolaro. Tamen li rekonas, ke oni devas rompi la mu
rojn por atingi taúgan evoluon en tutmonda spirito. La cina ling
vo, kiu ne havas alfabeton, estas obstaklo al akiro de moderna 
disvolvigo, konfesas l i . . . prave. La Cinoj restas fermitaj en cius-
pecaj muroj kaj tute simple dronas en simpla guto de akvo. Cio 
restas sekreto, en hermetikeca kolektiva sinteno, kaj meminiciato 
sajne ankoraú estas malbone konsiderata ec fronte al la plej pri
mitiva evidenteco kaj neceso. La troa organizintenco, por sekure-
co - dirás i l i - , alportas konfuzon, gis interhoma malharmonio en 
solvado de Ia plej simplaj problemoj. Ekzemple, oni akceptis nin 
en aútobuson (iom ekster Ia normala skemo ilia) ire al la cina tea-
trejo por la kongresinaúguro, sed akre, senkompate, malafable ri-
fuzis nin por Ia reveno, kvankam ankoraú estis vakaj sidlokoj en 
Ia busoj. I l i ne helpis al ni por trafi taksion... cio fugis de ilia 
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sistemo, nia nura solvo estis pasi la 3 kilometrojn. Mi kredas, ke 
en neniu 'civilizita' loko de la mondo, ankaú en establita, rígida 
sistemo, ni guus tian malhumanan traktadon... kaj ni jam cirkulis 
en la 5 kontinentoj de nia terglobo. 

Enketema Cinino, kiu vekis mian propran scivolemon, in-
formis, ke biciklado de 20 aú 30 km aú pli estas normala veturado 
por Cinoj. Normalaj salajroj varias de 70 al 120 úanoj monate. 
Unu kokido kostas 2 úanojn, 1 kg da terpomoj 0,1 úanon, biciklo 
unu-monatan salajron de 120 úanoj, ktp... Kiam la junulino sen
tis, ke mi celis serioze enketi si ekmontris timemon kaj tuj detur-
nigis de miaj demandoj. La malnova 'kultura revolucio' vere an
koraú tute ne malaperis, ciu kaj iu ajn povas esti malamiko! 

Ni guis duontagan ekskurson en la urbo, kun la kutimaj 
fusajoj flanke de Ia turisma servo tutpova. Tamen plia bankedo 
alportis ioman kompenson, kun la fama pekina recepto: rostita 
anasajo, kiun oni trancas en pecetojn, envolvas en speco de kres-
po kaj mangas kun saúco el sojo kaj miksajo dolca, kie oni sentas 
k arame Ian orangajon. 

La tuttaga ekskurso de la kongreso logike estis vizito al la 
Granda Muro. Pli ol 2.000 esperantistoj subite invadis la muron 
largan 7 metrojn, kies Iongeco preterpasas 6.000 km. Komprene-
ble, la vizitebla parto ne atingas pli ol 6 km, kaj la popolamaso ne 
sukcesas elflui tra la kreneloj, kiujn la turisma servo ne adaptas al 
la moderna turismo. Ja ni facile deduktas ce tiuj muregoj, ke mi
lionoj da homoj ci tie pereis, sed tute ne en turisma agado, kaj Ia 
homaj muroj. Ia feraj kurtenoj ciam kaj ankoraú mortigas! 

Car ni parolas pri muroj, ni devas konfesi, ke ni nenie vidis 
tiom da konstruado de logejoj kiel en Pekino aú aliaj grandaj ur-
boj de Cinio. La avenuoj estas largaj kun multe da verdo kaj ar-
boj, sed tamen Ia pli ol 10-etagaj konstruajoj alportas koncen-
trigon de homoj, kiuj prezentas ekde nun problemojn de trafiko. 
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kvankam ankoraú nun cirkulas bicikloj kaj primitivaj kamionoj. 
La privataj aútomobiloj estas rarajo, privilegio de malmultaj ho
moj. 

Antaú nia foriro je Ia unua de augusto, ni iom partoprenis Ia 
pritraktadon de Ia kongresa temo: kiel dirite, temis pri Interkom-
prenigo - Paco - Evoluo, kiun oni prezentis en plena hipokriteco, 
kun subskriboj, listigoj, poemoj, krimkonstatoj, ktp, sed ne per 
demeto de Ia veraj bariloj... Claude Piron, nia tutmonda Johán 
Valano, tamen prave diris, ke la konfliktoj (do, malpaco) estas 
kaúzitaj precipe de homa malrespekto... kaj homa ambicio! 

1/8. Pekino - Parizo. 

Tra Delhio kaj Karasi per flugo AF 189, kiu ekiris je la 6a 
horo posttagmeze. Alveno en Delhio post 6 horoj kaj 15 minutoj 
de flugo. 

Longe, antaú la noktigo, Ia aviadilo sekvis ricajn valojn de 
Jangzi ri vero kaj alfluantoj, meze de montaro en proksimeco al 
Tibeto. La malsupra pejzago aspektis vere impresa, timiga, en tiu 
tegmento de nia mondo, kiel oni dirás. Cu ci tio suficas por al-
porti tiom da mistiko? Eble nia menso igas malforta fronte al nia 
propra ekzisto. 

Delhi - Karasi. I horo kaj 30 minutoj de flugo. 
Karasi - Parizo. 7 horoj kaj 15 minutoj de flugo en sennuba 

nokto, kie preskaú eblis kontroli Ia geografian mapon... inter io-
maj dormadoj, evidente. La turkiaj konturoj bele desegnigis, same 
kiel Ia vilagoj en Bulgario kaj Jugoslavio.. Felice, de Ia nokta su
pro, la naci-, land- kaj statlimoj ne videblis, cie Ia samaj lumetoj 
montris la saman ceeston de homoj, kiuj ja povus vivi kiel ununu-
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ra popolo tuthomara. Kredeble nur la aviadistoj povas certigi pri 
tio, por ili la Iimoj estas ankoraú pli artefaritaj kaj konvenciaj, car 
fakte oni ne vidas ilin krom per la stampoj kaj radaroj, kiujn la 
homoj kreis. 

Jen ni alvenis al Parizo je la 12 h 30 min (horo de Pekino), 
sed en Parizo estis nur Ia 5a kaj duono de la 2a de augusto... Kaj 
ni ree sentis la lacon de V horzonoj. 

2/8. En Parizo. 

Ni kaptis nian Iuitan aúton (Fiat Uno) kaj ekveturis gis Mâ-
con (pliajn 445 km). Tiam ni falis en senmovan liton post 32 ho
roj de rekta vojagado (kredeble nia rekordo!). 

3/8. Mácon (Francio) - Barcelono (Hispanio). 

746 km en tre malrapida ritmo, precipe en proksimeco al 
Liono pro troa kvanto da feriantoj. 

4/8 gis 9/8. SAT-kongreso en Sant Cugat dei Valles, kun la 
kongresaj rutinoj. 

Oportune en ci tiu kongreso estis rememori pri la Hispana 
Revolucio, kiam kelkaj homgrupoj provis organizi memstarajn kaj 
Iibervolajn vivagadojn preter homekspluatado kaj celis starigi ve-
ran anarkian sociordon. Bedaúrinde Ia prezentado de faktoj ne 
estis sufica por konvinki, kaj kredeble Ia tiamaj organizajoj ne 
estis tiom memstaraj kaj Iibervolaj... Ja la komunisma ideologio 
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sajne rapide regis, kaj el ruga fasismo instaligis la nigra fasismo. 
kiun ni ciuj konas. 

9/8. Barcelono - Zaragozo. 

327 km en ricaj valoj, kie forestas pluvoj. Irigacio malbone 
kompensas la naturon en ci tiu varmega somero. 

10/8. Zaragozo - Pau. 

330 km tra Somport pasejo je alteco de 1.600 m. Oni povas 
diri, ke fakte ekzistas natura landlimo inter Francio kaj Hispanio. 
En la hispana flanko, la seka. flava duondezerto, aliflanke, en 
Francio, la refresiga verdo kun pluvetado; Ia Pireneoj estas fakte 
bariloj por Ia pluvoj, se ne por Ia homkulturo... Ja Vaskio preter
pasas ci tiun naturan barilon por krei aliajn. 

U/8 gis 20/8. Travivado en la konata Francio. 

20/8. Parizo - San-Paúlo. 

Per flugo RG 727 en DC 10 - aparato kiu haltis en Salvado-
ro kaj Rio de Janejro. 

Jen finigis nia cirkaúiro de I ' mondo en 40 tagoj. 
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PERUAJAVENTUROJ 

Cu vere aventuroj? Tute ne, sed Ia vojagentrepreno, kiun ni 
uzis... por provi faciligadon de nia vojago tiel nomis la itineron: 
Peruaj Aventuroj. Tiu vojago tamen alportis al ni tute apartajn 
spertojn, ekzemple pri la Inkaoj kaj pri la fusa civilizado de Ia 
koloniistoj, de Ia konkerintoj, de la oraviduloj ktp, tiel ke Iaú ci 
tiu aspekto gi igis preskaú aventura. 

6/1. San-Paúlo (Brazilio) - Lima (Peruo). 

Foriro de aviadilejo Viracopos. Flugkompanio Aeroperu. 
Flugo n-ro 620 per malnova flugmasino DC 8 tra Rio de Janejro. 
Jen ni devis atendi pli ol du horoj, car post kiam la benzinujoj es
tis plenaj, oni konstatis, ke estis kunmiksajo da akvo kun la kero-
seno, do ek al malplenigo kaj replenigo! 

Tiu vojago tute ne havis aliajn distrajojn, car estis plena nu-
ba nokto. Ni flugis dum 5 horoj kaj alvenis je la 0 h 30 min de Ia 
7/1, cetere du horojn pli frue ol en San-Paúlo. La gvidistoj rapide 
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kondukis nin al Hotelo Riviera por ioma ripozo, car ni devus 
frumatene foriri al urbo Arequipa... sed felice por nia dormo ci-
foje Ia mal fruo estis ne plu 2 horoj, sed 7. Cetere, respekto al 
kombinitaj horoj estas afero, kiu tute ne ekzistas en Peruo. 
Bonsance, ni havis gvidiston, car la konfuzo en la aviadilejo por 
certigi Ia biletojn kaj enkonduki la valizojn prezentigis kiel ne-
priskribebla odiseo! 

7/1. Lima - Arequipa (Arekipa). 

Flugo 451 per Boeing 727 dum unu horo kaj duono. Unue 
ni surflugis Pacifikon kun sia nebula blu-verdo, kiu malfacile al
portas pluvojn. Tuj poste, subite la aviadilo trafis la nudajn An-
dojn. La multkoloraj tonoj de Ia sekaj rokoj impresas, la pejzago 
ne aspektas reala, oni emas pensi pri alia mondo. 

La flugaparato, neatendite, serpentumas inter nuboj kaj 
montaltajoj, kaj jen aperas la valo de Arequipa kun Ia irigaciita 
verdo, car ci tie la nuboj neniam ellasas pluvon... aú nur kelkajn 
gutojn en ciu trio da jaroj, oni informis nin. En la fundo de Ia 
valo, je Ia horizonto, staras la altega vulkano, kiu ne plu vomas 
Iafojn, sed kiu de tempo al tempo ankoraú tremadas por detrui la 
urbon... La blanka nego kontrastas kun tiuj tro nigraj nuboj, kiuj 
rifuzas jeti la pluvon en la valon. Ne gravas: la nego fandigas kaj 
la glacia akvo estas sufiôa por ebligi la homan vivon. 

Arequipa kusas je 2.400 m de altitudo, kaj malgraú la some-
ra subtropika situo la temperaturo malaltigis gis I8-C. Ni preskaú 
sentis malvarmon, des pli ke ni ankaú sentis iom Ia mankon de ae-
ro pro Ia tro rápida sango de altitudo. En Ia stratoj la etoso estis 
pli varma, estis mitingo, manifestacio politika, ktp por pli bonaj 
vivkondicoj, ekzakte kiel en ciuj aliaj partoj de la mondo... La 
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glacia vento penetris niajn vestajojn... Indiferentaj, la indigenaj 
almozpetantoj en siaj multkoloraj skarpoj etendis la manojn, tute 
same kiel cie en la mondo. 

Nia grava vizito en la urbo estis al monafiejo de karmelani-
noj kun perfektaj klostroj de la hispana koloniepoko, kun klaraj 
vestigioj de inkviziciaj aú memvolaj punoj! Io vere impresa, kiun 
ni ne plu renkontas, ekzemple, en Eúropo... pro memkomprene-
blaj motivoj. Ci tie aspcktas, ke la homoj tute ne celas kasi la 
kruelajn verojn, cu pasintajn, cu nuntempajn... Jes, la inkvizicio 
ekzistis kun Dio kaj la homoj. 

Je la eliro de la monafiejo kaj car ni jus estis pensintaj pri la 
homoj kaj siaj konfliktoj, ni trafis la straton de la advokatoj. Nur 
advokatejoj en tiu ci strato, kaj estas por sin demandi, kiel en 
tiom malgranda urbo povas esti tiom da malakordoj... aú cu la 
legoj de la homoj povas esti tiom komplikaj? 

Ni ankaú vizitis la katedralon: la gvidisto klarigis, ke la tuta 
konstruajo estas inversita kompare al la konvenciaj konstnimanie-
roj; de kie ni povas konkludi, ke ankaú la inverso povas esti gus-
ta. Cetere, en Arequipa, ciuj pregejoj estis konstruitaj per inver-
sitaj,volboj. Estas, laúdire, tiu maniero, kiu permesas rezistadon 
al la tertremoj. Ja la urbo daúre staras, pli aú malpli 500 mil ho
moj ci tie vivas en rica valo, kie neniam pluvas, sed kie Ia iriga-
cio kreskigas la necesajn nutrajojn. 

8/1. Arequipa - Juliaca (Huliaka) - Puno. 

Flugo per Fokker F 28, kiu dum 40 minutoj daneis timige 
meze de Ia montoj kaj nuboj en Ia tegmento de Sud-Ameriko! Ni 
alterigis sub forta pluvo, en terá soseo, ce urbo Juliaca... Ni klo
podis trovi la flughavenon. Estis nur speco de kabano, kie iuj jip-
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similaj veturiloj atendis la pasagerojn. Laú la plano, niaj gvidistoj 
ceestis, kaj portis nin al Puno, en 50 km da skuadoj. La 3.800 m 
de altitudo plus Ia 10 m de 1' dua etago en nia hoteleto 'Italio', 
dua etago kiun ni trafis stupare kaj iom tro rapide, estis suficaj 
por konduki nin al kvazaú svenado! Ni tamen alkutimigis al la ne 
sufica oksigeno... same kiel al la ne sufica mangajo de la hotelo! 

La tro pluva vetero ne permesis, ke ni vizitu la insulon el 
junkoj de la Uros-indianoj, en Titikako-lago. Rande de la lago, 
kie ni veturis, tamen estis videblaj multaj insuletoj kaj boatetoj, 
aú tute simple flosiloj el junkoj, vere ne kutima spektaklo, kaj la 
unuaj ljamoj aperis. 

En la vilago Chucuito (Cukuito) ni vizitis ruinojn, kie stran-
ga miksado de inkaajoj kaj hispanajoj estas konstatebla, en ves
tigioj de konstruado kaj ec de moroj. Cetere ci tiu stranga miksa
do de Inkaoj kun Hispanoj estas konstante konstatebla en Peruo. 

9/1. Puno - Cuzco (Kusko). 

Jen, por sangi la kutimojn, per trajno. Foriro de Puno je la 
6a horo 45 min, alveno en Cuzco je la 18a; tio signifas, ke ni vo-
jagis dum 11 horoj kaj 15 minutoj, enkalkulante la 29 haltojn, en 
distanco de preskaú 400 km. Je la ekiro la vagonaro estis invadita 
de migrantaj vendistoj, kiuj tede insistis vendi puloverojn, skar-
pojn, lanajn kovrilojn kaj montojn da rememorajoj. Subite, en Ju
liaca, ciuj malaperis. En ci tiu urbo, en la stacidomo, ni rimarkis 
grandan komercan aktivecon, sendube pro la grava renkontigo de 
vojoj. 

Fronte al ni sidis du Japanoj... kompreneble tre meditemaj, 
kaj i l i intersangis Iongegajn silentajn babiladojn interrompitajn de 
kelkaj monosilaboj. Sur la tableto Ijameto el feio staris, kio su-
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fieis por transporti ilin en admiradon kun ridetoj el felico dum la 
tuta vojago! 

Ekstere, Ia trajno daúre veturis en valo, ambaúflanke Ia 
negotegitaj montegoj aspektis netrairebla murego. En tiuj mal-
varmaj 4.000 m, la kultivado sendube estas malfacila, kompense 
la safoj abundis. En ciuj haltejoj la vendistoj sur la propraj reloj 
oferis rostitan safajon, kiun ili simple metis sur higienoplenan di-
kan paperpecon el uzitaj sakoj por cemento! La indigenoj ankaú 
vendis fromagojn, kokinojn. fruktojn, terpomojn, ktp kvazaú en 
libera merkato. Ci tie la indianoj estas tre malaltkreskaj, kun 
haúto tre malhcla, sed kun dikega koro, laúdire por kompensi la 
malaltan premon. La vivo aspektas ege primitiva, sed kredeble tiu 
primitiveco povus esti plibonigita. Sed cu vere tio necesas? Jen la 
eterna demando en la tuta mondo. 

En La Raya (La Raja) ni atingis Ia plej altan pasejon: 4.319 
m. Dum Ia tuta vojago, multaj homoj sin kroêis al oksigenaj mas-
koj, en sencesa lamentado. Kredeble estis iom da troigo, êar la 
korpo rapide adaptigas... Plie, ni malkovris, ke tizano el kokao 
estas ideala por stimuli la koron kaj la spiradon, almenaú tion di
rás Ia Peruanoj. La grandskala produktado de kokaino estas alia 
sócia afero! 

Ni alvenis en Cuzco, iom malpli alta (3.400 m), kun tempe
raturo de 12°C. En la stacidomo, kie regis la antaúvidita konfuzo, 
ni sukcesis trafi nian gvidiston. Li kondukis nin en nian hotelon 
'El Dorado' laú la programo, kaj ni oferis al ni bonan vesperman-
gon kun bona perua vino kaj kie ne povis foresti Ia 'teo' el kokao. 

10/1. Ekskurso al Machu-Picchu (Macu-Pikcu). 

Tri horoj kaj duono por iri kaj kvar horoj por reveni per 
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trajno, kaj car Macu-Pikcu estas 1.500 m pli malalta ol Cuzco. 
Tre amuza, por ni, kiuj ne konis tiun rimedon, estis Ia ekiro. 

La vagonaro devis grimpi monton; do, car estas malfacile konstrui 
tre fermitajn relkurbigojn, la Peruanoj metis Ia relojn klinrekte kaj 
zigzagc sur Ia montoj, tiel ke Ia trajno veturis jen ire, jen retroire. 

Laú Ia malsuprenirado reaperas la kulturado: terpomoj, mai-
zo. La spikoj de maizo estas grandegaj, same kiel la koncemaj 
grajnoj, per kiuj la indianoj farás la 'choclos' (coklojn), kio estas 
nenio pli ol maizaj spikoj kuiritaj en akvo. 

Iom pli da malgrimpado kaj jen. Ia tropikaj vegetajoj reape
ras... Verdire ni jam estas en Ia komencigo de la amazónia base-
no. Cie la vestigioj de la Inkaoj estas videblaj. Macu-Pikcu-monto 
sajne estas unu el la lastaj montoj de Andoj, kaj gi prezentas pej-
zagon vere grandiozan, kvankam gi estas malfacile atingebla. Oni 
povas supozi, ke, guste car gi estas malfacile atingebla, ci tie la 
Inkaoj provis rifugi fronte al Ia detrua civilizado de la konkerin
toj. Tiuj samaj civilizitaj konkerintoj reaperis ce Macu-Pikcu nur 
en 1911... sed jam ne plu estis la Inkaoj. Postrestis la stonoj, kiuj 
ri velas aparte interesan sociordon, ja kun multe da mistiko, da 
kultoj, sed ankaú kun tekniko kaj laboro en vere malfacilaj kon-
dicoj. La misteroj kaj enigmoj estas multaj, sed ne estas dubo, ke 
Macu-Pikcu estis rifugejo de mortanta civilizacio... Io, impresa 
kaj pripensiga, kio kontrastas kun Ia nuna supraja turismado... kaj 
la Ijamoj, alpakoj kaj vikunoj, kiuj ci tie nun pastigas katenitaj de 
Ia homoj, elmontras la tutan artefaritecon de nia sinteno. 

11/1. Vizito al la urbo Cuzco. 

Unu el Ia urboj plej interesaj por konstati la surmetadon de 
la inkaa civilizacio kun tiu de Ia hispanaj konkerintoj. 
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La arkitekturo de la Inkaoj restas gis nun enigma, ankaú por 
la kompetentaj arkitektoj de nia epoko. Tipa ekzemplo estas la 
ruinoj de Tambomanchay, kie stonoj de pluraj tunoj estas rigore 
algustigitaj sen mortero, metitaj sen argano, kaj rezistis al ciuj 
tertremoj. Finfine, mistero... 

La vilago Pisac en la cirkaúo de Cuzco prezentas specon de 
foiro pri Iokaj artajoj kun tre propraj koloroj Iaú ciuj aspektoj, 
ekde Ia aútenta mizero gis la ekspluatado al turistoj. Ci tie Ia 
romkatolika eklezio, por logi Ia 'fidelulojn', ne havis alian alter-
nativon ol apliki pli da aútentikeco en siaj ritoj: Ia mesoj ne plu 
okazas en latina lingvo sed en kechua (kecua), la lingvo de la in
dianoj, kaj la sango de Kristo tute ne povas esti vino: la pastroj 
devas elturnigi por prezenti veran sangon... de galinacoj, de ho
moj pli malofte! Pri Ia pano, estas kolektiva giganta forno, kie ciu 
alportas sian knedajon por gin baki, kaj sajnas, ke ne temas nur 
pri turisma folklorajo. Ci tie en Pisac, la simpleco, ciuj agadoj, 
ciuj sintenoj estas spontaneaj, kaj sajnas, ke la Inkaoj sukcesis ci-
vilizi Ia Hispanojn. 

Cuzco mem ankoraú montrigas rica urbo de hispanaj kolo
niistoj, cio rememorigas la oron kaj la sklavecon; Iuksaj pregejoj 
kun multe da oro (aú orumajoj) en ciuj stratanguloj. La plej amu
za konstato estas, ke la fundamentoj de la pliparto el Ia kons-
truajoj estas de la Inkaoj, kaj sur tiuj konstruajoj Ia Hispanoj se-
nhonte aldonis siajn barokajn stilojn. La surmetado sokas, se oni 
haltas por pripensi... Guste estas tio, kion ni ne devas fari: pri-
pensi... Kiel turisto, oni rigardas de la supro, Ia tegmentoj estas 
uniformaj, ciuj el la samaj kurbaj, rugecaj tegoloj. Oni scias, ke 
sube estas homoj, multaj homoj, cu indianoj, cu Hispanoj, cu 
aliaj, kiel cie en la mondo. En Cuzco estas pli aú malpli 200 mil 
da tiuj animoj! 

En la hotelo 4EI Dorado', orumita, jes, por tiuj, kiuj havas 

S4 

I - «iltkoloreco de h o » svan»do . . . i n t e r ta 

* - J M . (oteervu l a plakojn de X b c a kaj Pepsi") 

en Pisac (Peruo). 

l a hoBoj sukcesas p r e t e r v i v i . 



gin (la oron), la blinda muzikisto kun infaneto, kiun ni cetere ko-
nis en la trajno, estis ci tie dejoranta, ludante per giganta harpo 
siajn vivmizerajojn; ni almozdonis kelkajn solojn (perua mono) 
kaj trafis la restoracion. Ni ree provis la tipe peruan pladon "che-
viche" (cevice), kiu konsistas el nekuirita fisajo kun citrono, ne-
kuirita cepo, terpomoj, spiko de maizo (choclos), cio sursutita de 
pimento, finfine ezofaga raspilo eltenebla nur post bona trinkado 
de pisko-brando, la klasika brando de Peruo el vinberdistilajo. 
Kompreneble, tiun pladon inventis la fiskaptistoj! 

12/1. Cuzco - Lima. 

Per aviadilo de Aeroperu, kiu sukcesis devojigi de Ia monta
ra. Laúdire Ia alterigado en Cuzco estas unu el la plej malfacilaj 
de la mondo... kaj laú nia propra sperto, tion ni kredas. Post unu 
horo ni jam estis en Lima, kie ni retrovis nian hotelon; kontraste 
al la malmulta aerpremo kaj al la malvarmo de la montoj, ni sentis 
la premon de la marnivelo kun temperaturo de 25 al 2I-C. Dum la 
nokto, ni notis nebulpluveton, kun tempe al tempe kelkaj gutoj da 
pluvo iom pli dikaj... En la mateno, kiam ni ekrigardis Ia jurna-
lojn, ni mire ne kredis al niaj propraj okuloj: en la frontpago, 
grandlitere oni anoncis inundon en Lima. Unu fojon plian ni do 
konstatis, ke en nia mondo cio estas relativa. Kie neniam pluvas, 
kelkaj gutoj da akvo, kiuj hazarde falas de la cielo, povas per-
fekte esti konsiderataj inundo! Poste ni konstatis, ke en la stratoj 
oni tute ne antaúvidis elfluejojn por pluvoj, ec tiel la flakoj estis 
malmultaj kaj post kelkaj horoj Ia suno estis cion sucinta. 

Estas tre strange, ke en Ia tuta pacifika rando de Ameriko, 
same norda kiel suda, antaú Andoj, tute ne (aú malmultege) plu
vas. Miloj kaj miloj da kilometroj sen pluvoj... tio dolorígas la 
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animon. Ce la plagoj, la oceano nur oferas glacie malvarman ak-
von ec sub la ekvatoro, tiel ke plej ofte malmultaj banemuloj 
preterpasas Ia sablon. 

13/1. Rigardo al Lima. 

Ni tuj avertu, ke kiel en ciuj lokoj de la mondo estas kvar-
taloj de riculoj kaj kvartaloj de malriculoj. Ni tamen ne vidis ka-
banojn, favelojn laú la brazila signifo de la vorto, nur dometojn 
tre simplajn, kiuj aspektis eterne en konstruado, sen tegmento, ja 
ne bezona... tamen simpla plafono donas Ia ombron, en mareca 
aero ciam fresa. La apuda urbeto, Callao, estas Ia industria zono 
kun la haveno; Miraflores Iogas Ia domegojn kaj palacetojn gis la 
oceano ktp. En la urbocentro postrestas la konstruajoj de la kolo-
niepoko, kun balkonetoj el ligno tipe hispanaj. Ankaú el Hispanio 
la konkerantoj alportis la belajn fontanojn el giso, kiuj gis nun 
ornamas la placojn. Supozeble unika en la mondo, en Lima estas 
la monumento al la 'konkerinto', kiun oni lokigis iom malproksi-
me al la monumento por la 'Iiberigintoj'... por eviti interbatalon, 
cu ne? Fakte, cie en Ia mondo Ia kulto al Ia Iiberigintoj estas tro-
vebla, sed malfacile la saman kulton la homoj oferas al la konke
rintoj: tamen Ia liberigadoj nur igis eblaj danke al Ia konkeradoj... 
aú cu ne estas Ia sarna afero? Gratulon al la Lima-anoj pro tiu lar
ga vidmaniero. 

Tre profitodonaj estis la vizitoj al la antropologia kaj histo
ria muzeoj, sed vere originala, impresa, timiga estas la muzeo de 
la inkvizicio. Ni tute ne scias, cu ekzistas similajo en aliaj partoj 
de Ia mondo, sed ni nur povas rekomendi Ia vizitadon de tiu mu
zeo al ciuj inkvizitoroj, diktatoroj, torturistoj ks de nia nuna mon
do, car ec se tiuj specialistoj ja posedas Ia modernan teknikon, ili 
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ankoraú nepre lemos en tiuj netorigeblaj inkviziciaj spertoj. 
Por mildigi nian naúzon, ni rapidis al Ia restoracio 'Las Pa

pas Fritas' (Ia frititaj terpomoj), kie ni sen frititaj terpomoj ves-
permangis bonan curaskon da kuniklo, kiun ni gustumis helpe de 
velura Tacama-vino. 

14/1. Pliaj rigardoj al Lima 

Ni profesie iris al la 'domo de la manekenoj', kie ni efektive 
nenion novan lemis. Rica estas Ia privata muzeo de Ia oro kaj de 
la armiloj, kiu apartenas al iu povra malriculo, nome Miguel Mu
jica Gallo. Devige, car temas pri oro kaj armiloj, estis gardistoj en 
ciuj anguloj kaj flankoj, kaj vere se nuntempe ne estas multe da 
oro en Perno, post vivas Ia mistika famo, kune kun Ia Dio de I ' 
Suno, Ia Tumi'. 

Lima: pli ol 5 milionoj da homoj. Perno: 17 milionoj da 
Iogantoj, sen kunkalkuli Ia ekstermitajn Inkaojn, kiuj tamen pos-
tivas en la historio. 

15/1. Lima - San-Paúlo. 

Per flugo Varig 854, Boeing 707. La vetero estis belega, 
eblis perfekte kontroli, cu Ia flugmasino sekvis Ia korektan vojon. 
La 'pantanalo' de Mato Grosso en Brazilio distingigis en ciuj de
taloj de ankaú tre aparta mondo... kie la aligatoroj sin nutras per 
la sangavidaj piranjoj, sed tio estas aliaj aventuroj, kiujn ni tute 
ne vidis de nia aviadilo. 
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VAGADO EN LA MALNOVA MONIX) 

Kiam temas pri la malnova kontinento (Eúropo) oni tute ne 
povas paroli pri simpla vojagado. Ja, cu Eúropo ne estas Ia Iulilo 
de la 'civilizacio'? Mi parolas pri Ia vorto 'civilizacio' kun la tuta 
esprimforto, kiun gi povas enteni. En Eúropo, ciu stono, ciu 
krucvojo, ciu vilago, ciu nomo de homo, de objekto, de urbo ha
vas Iongegan historion, do tute ne eblas cion rakonti, cion vivi, 
cion senti. Cetere tio ne estas Ia ceio de ci tiu libro, kiu nur dezi-
rus sentigi iomam sennaciecan spiriton... kaj guste en Eúropo, 
dum la tuta civilizado de pluraj jarmiloj, aperis, kiel dirite, la mu
roj, la remparoj, Ia nacioj. De deko al deko da kilometroj estas 
aliaj lingvoj, dialektoj kun apartaj akcentoj, jargonoj kiuj konke-
ris provincojn, altrudis vivsistemojn en morojn kaj kutimojn. 
Eúropo, kiel tuto, en sia historia aspekto, estas Ia maio de senna
cieca koncepto... ec se la nocio pri sennaciismo naskigis ci tie. 
Ho jes, mia malnova franca pasporto plenigis per la stampoj, 
kiujn vi parte vidas sur la kovril-pago de ci tiu libro, kaj nun mi 

89 



havis Ia 'plczuron' ricevi alian... ne nur de la francia nacio, sed 
de Ia Europa Komunumo. kia grandega pato!... en Ia Multnacia 
Mondo! 

Jes, estas agrablege vagi en Eúropo, mi dirás vagi. t.e. iradi 
sen aparta ceio. car cie estas io. kio kapablas kateni nian atenton. 
Imagu vi, kia estas la plezuro de vaganto en Parizo, en Londono, 
en Romo, en Ateno, en Berlim)! En ciu strato ni vole-nevolc mal 
kovras novan mondaspekton. Eê se ni rifuzas anali/i la homaran 
evoluon, nia vagado, nia gapado estas perturbita de Ia torto de ciu 
stono, de ciu monumento, remparo, pregejo kaj regejo... muzeo, 
maúzoleo ktp ktp. La Partenono esprimas la forton de mistiko 
preter la dioj. Ia Koloseo kvazaú revivigas la iamajn dramajn tur-
nirojn, en Pizo la kliniganta luro estas provoko al mia ingenicra 
kapablo, en Parizo aú en Londono oni devige sorbas 'kultu-
rajojn'! En Vieno la konstruajoj mem kva/aú valsas ec kiam la 
blankajn kolombojn la nigraj kornikoj anstataúas. Eúropo estas 
ensoréitza. estas vere ideala por vagado, en ciu vilageto estas ri-
poziga angulo kaj oni ekkonsciis, ke oni ne devas findetrui la 
naturon... La naturo jam preterpasas la naeilimojn laú koncepto 
pri paco. Espereble ankaú Vaskio... Irlando... Bretonio... por eiti 
ekzemplojn, estos venkitaj de vere homa rácio. Espereble Eúropo 
seios resti ekzemplo de civilizita evoluo, preter la koloniigado kaj 
por la tuta mondo. 

Iam en miaj vagadoj mi perdigis cn la postmilitaj ruinoj de 
Ia detruita Friburgo en Germanio, mi perdigis en Ia carmaj gon-
dolplenaj kanaloj de Venecio. mi perdigis en la ravaj arbaraj pa-
doj de Fontanbelo en Francio... sed tute ne perdigis en Ia dezertoj 
de Ia aliaj kontinentoj aú en la densa gangalo de Amazonio, kaj 
tio estas la forto de Eúropo: oni perdigas en la kulturo, en la his
torio, en la homaraj pensoj. Sed, ci tie, ne eblas cion esprimi. pro 
tio, laú la spirito de ci tiu libro, ni retenu simplan iradon kaj re-
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venon de la sudo de la Ibéria Duoninsulo gis Ia nordo de la ne 
venkebla brita insularo. 

16/4. San-Paúlo - Lisbono. 

Foriro en la nova aviadilejo Guarulhos-Cumbica je la 2()a 
horo. Flugo Varig, RG762, DC 10, kun definitiva flugo de Rio je 
la 22a horo. Tempo de flugado al Lisbono: 8 h 30 min. Restado 
en Hotelo Sheraton, prezo US$75.00. Luo de aútomobilo. tiom 
bela, ke gi estis ec ruga: Austin Maestro, kiu tute ne estis speciale 
majstra, sed gi havis la avantagon veturi 15 km per unu litro da 
benzino, tiel ke gi estis la plej spara auto. kiun mi jam stiris. 

17/4. Rigardo al Lisbono gis la plagoj de Estoril kaj Cas
cais, kie ce la rando de la vojo unu post la aliaj staras la pregejoj 
kaj monumentoj al la navigaciistoj kiuj eliris por konkeri Ia mon
don. 

18/4. Lisbono - Vila líeal de Santo Antonio. 

380 km de veturado. Hotel Apolo, 2-stcla. Ni trapasis Setú
bal - Ferreira do Alentejo kaj Faro en la marbordo Algarve, la 
La/ura Marbordo de Portugalio. 

En la cirkaúo de Setúbal ankoraú estas multaj vitoj, kaj tuj 
poste regas la korkokverkoj alterne kun la eternaj olivarboj. Post 
Ferreira kaj antaú ol atingi la montojn de Algarve, aperas belaj 
kampoj de tritiko, kiuj miksigas al olivejoj kaj korkejoj. En la 
proksimeco de Faro, post la montoj, la odoro de orangfloroj kva
zaú ebriigas nin. Cie la vigia florado de I ' printempo rave vivigas 
la naturon. kiu scias profiti ciun vivodonan sunradion. En la valoj 
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la legomkultivado aperas, kiam la homa mano agas. Ni guis es-
cepte bonan tagmangon simple preparitan per fresaj Iegomoj el 
gardeno: pizoj, karotoj kaj terpomoj. Kamparana tagmango, kiun 
ni malsekigis per bona fresa vino, kiu cetere estis pli proksima al 
suka ol al vina gusto. 

Ce la rando de la vojo, jen ce tombejoj, jen pro de ni neko
nata motivo, la primitivaj kultoj montrigas; la homoj rigidmiene 
en siaj nigraj vestajoj, kun nigraj largrandaj capeloj kaj multkolo-
raj fulardoj, rite plenumas tradiciajojn por placi al iuj dioj, spiri-
toj, animoj aú aliaj koboldoj plene fremdaj al ni, kiuj en nia ruga 
auto strekas la kamparon. 

Ni, kun intereso, notis diferencojn inter la portugala lingvo 
de Portugalio kaj tiu de Brazilio: la brazilia 'café da manhã' (ma-
tenmango) igas 'pequeno almoço', rekta traduko de Ia franca 'pe-
tit déjeuner' (eta tagmango). 'Pedágio' estas 'portagem'; 'cardá
pio' (menuo) estas 'ementa'; tiel ke ofte la lingvo igas nekompre-
nebla. Parolante pri Ia vorto 'ementa': ni vespermangis bonajn sa-
Iikokojn, p o l p a jen kaj tinusan bifstekon, kiujn ni facile englutis 
trinkante du botelojn da tiu blanka verda vino, kiun en la tuta 
mondo nur la Portugaloj scias tiom bone fabriki. Ni menciu por 
tiuj, kiuj povus pensi, ke ni estas avidaj guemuloj, ke ni tute ne 
ebriigis. 

19/4. Vila Real de Santo Antonio - Kordovo. 

Nur 295 km, kiujn ni veturis en mallarga, daúre sargita vo
jo. Ni forlasis Vila Real kaj Portugalion trapasante Ia riveron 
Guadiana per bargo. En la alia flanko de Guadiana la hispana ur
bo Ayamonte estas tute aliaspekta, kun antikvaj, kvadrataj, kva
zaú fortresaj konstruajoj. 
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Gis Sevilo, la bona, dolca, ebriiga, iel naúziga odoro de 
orangfloroj akompanis nin. Tamen ni iel frcmdigis ekkonstatante, 
ke Hispanio estas timige nuda (senarabara) lando. Randvoje Ia 
kaprinoj pastigis en abunda herbo, kiu verdas en la printempa su-
no. En Sevilo ni sentis Ia surmetadon de Ia civilizacia evoluo, kaj 
kiel cie en Ia 'malnova kontinento' la nuna konsumisma svarmado 
faris la homamasan vivon infera: ne trovinte loketon por halto de 
Ia auto, ni sekvis nian vojon al Kordovo en la rica valo de Gva-
dalkiviro, kiu nedubeble estas la grenejo, legomejo, vivproduk-
tejo de Ia Hispanoj, dank' al Iaborego kun konstanta irigacio, kaj 
ni vere miris konstatante, ke sen irigacio, sen arbaroj, nur kun 
olivarboj, Hispanio estas duondezerto. 

En Kordovo ni restis en Ia 4-steIa Hotelo Melia, tre proksi-
me al la fama moskeo. Jen vestigioj de antaúaj civilizacioj ne 
preterlasindaj de studemuloj. Strange, kiel Ia influo de Ia Araboj 
miksigis al Ia influoj de Judoj, kristanoj kaj ciuspecaj popoloj. 
Oni sentas en ci tiuj aústeraj muroj, ke Ia miksado de la valoroj, 
moroj, tradicioj, vivkonceptoj, religioj de la popoloj el la mondo 
povus konduki al sennacieca, tutmonda homkulturo kaj civiliza
cio... tamen oni devus formeti ciujn murojn, kaj ne nur tiujn el 
stono! 

20/4. Kordovo - Valencio. 550 km. 

Vojo malbona, mallarga, malsekura, sed felice kun kvanto 
da aútoj kaj kamionoj eltenebla. Oni sekvas Ia valon de Gvadal-
kiviro gis Ia regiono de Ubeda, kiam oni eniras montan regionon 
dum la temperaturo malvarmigas kaj oni konstatas Ia sangon de 
klimato, laú Ia elkresko de la plantoj. Daúre la olivarboj akompa
nis nin, kun la vitoj. La nura bredado estas kaproj kaj safoj, kaj ni 
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miris pro la lakto, ke en la lando de la taúro-turniroj gis nun ni 

ncek vidis ununuran bovinon! 
Ce la mangotabloi ni konstante profitas la rostitajn lafto-

tletojn aú kapridfemurajojn. kiujn akompanas la salatoj. kie ne 
povas foresti la olivoj. Juna taciltrinkebla vino cie anstataúas la 
akvon kiel trinkajon. Proksime al urbo Albacete, ce la riveretoj. 
la homoj klopodas kreskigi poplo-arnojn. sed oni sentas, ke ili 
pene eltenas. Cie en Hispanio oni havas la impreson. ke la naturo 
ne havas propran vegctajaror., propran flaúron; la poploj. la mal-
n ultaj Clpresoj, la olivvboj, la vitoj aspektas Iremdaj al Ia naturo 
ntem. Cu tio oka/is pro la homa mano? Tamen tiu sarna homa 
mano. en monstra laborado, konstruis akveduktojn kaj kanalojn 
por irigaciado. kiu kreskigas ccrealojn. legomt jn kaj fruktojn por 
bOIM \i\lcnado. Oní ree konstatas. ke la homo detruas. sed kapa
blas konstrui. 

Primitiva, tamen arta, ceramika industrio m< ntrigas. En la 
forr.oj la brulmateríalo estas la torditaj brancoj kaj trunkoj de oli
varboj. kiujn oni amasigas ce la rande dc la vojo. 

Alproksimigante al ValeoCÍO, kiíor. < ni lorlasas la montojn, 
ciu»-peca j orangarboj ree eligas sian partun.on. kiu preskaú per-
turbas la stonakon pro troa doIceco. 

Ni klopodis trovi hotelon er. la mrzepoka urbo-centro. sed 
tute r.e tblis trafi loketon por la auto... Kion niaj arUúuloj estis 
malbonaj antaúviduloj! Felice la moderna vivo unu lojon plian 
savis nin ce granda komplekso de vendejoj. kie la entrepreno ' t i 
Corte Inglês' estras. IJÍ 3-stela hotelo Expo kompreneble havis 
necesejon, kun bancambro kaj aliaj komiortajoj. 

94 

21/4. Valencio Perpinjano (tra Barcelono). 550 km. 

Ni vojagis sub pluvo. kiu sajne maloltas en suda Hispanio. 
Ekde Valencio la stonaj montetoj akompanas la maron kaj la mal-
rica grundo ne plu permesas terkulturadon: gis Barcelono en la 
pejzago nur videblas iom da poploj. eipresoj kaj olivarboj. Post 
Barcelono la vegetajoj estas iom pli ricaj. kun eipresoj pli verdaj. 
sed tute ne temas pri arbaroj. Strange, en tiu regiono la homoj pli 
dense logas, sed ni tute ne sukcesis kompreni kial, êar cio cn la 
naturo estas pli malriéa. Sajnas, ke la homoj emas kunigi por pli 
bone ekspluati unu la alian... aú eble la multaj belaj plagoj logas 
ilin por ia atzrabla banado cn nenilarado... tiu nenilarado. kiu es
tas la cela okupo de la homoj en nia m<xlerna swiordo. 

Ci tie la katalana lingvo montrigas kiel la kulturlingvo de 
ciuj dezirata... Estas tiom facile starígi limojn, nacilimojn, kvan
kam la landlimoj estas malfacile distingeblaj. malgraú la mon-
tocenoj. malgraú la OCC—OJ, sed la homoj kreis la statojn. sed la 
homoj sekvas apartajn kutimojn. apartajn tradieiojn. kiuj fiksas la 
limojn, kiuj motivigas la sintenojn, kiuj kondukas al la konflik-
toj... Ni nur konsciis pri la naci-stat-landlimo pro la paperacoj... 

Fn Perpinjano. la domoj estis pli gri/aj. malpli gajaj, sed 
aspektis pli solidaj. pli komlortaj. kaj la homoj parolis trance... 
l a francia pluvo estis same malseka kiel la hispania 

22/4. Perpinjano - Mãcon (Makon). 514 km. 

La aútovojo 'Languedcvienne' fierc prezentigas, kvazaú gi 
estus la nacia vojo de la nova nacio Langvedoko. kiun povraj 
mensoj celas konstrui... Ni nur ridetas, ni kiuj uzas Esperanton 
Revido dc la konataj aferoj. Roussillon-Languedoc: ciuj vitoj. de 
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Ia Corbière gis Ia Beaujolais. Lyon kun sia troa movo kaj rigideco 
kaj multaj industrioj kaj multaj elektraj centraloj, kie la atomener-
gio boligas Ia akvon por la turbinoj. El gigantaj kamentuboj blan-
ka vaporo eligas, sed sajne sen granda dangero, dum fremde bo-
vinaro pastigas ce la proksimaj herbejoj, kie Ia radiado ne mon-
trigas. Cu la polucio ne estas evitebla? Jes, gi estas. 

23/4. Mácon - Bagnolet, ce Novotel. 400 km pliaj. 

Nun civilizacia elmontro kun multaj indikoj pri vitoj kaj 
kasteloj! Kia bonaspekta vivo, kie oni apenaú kuragas diveni la 
intimajn aú sociajn dramojn de la homoj. 

24 gis 28/4. Pariza vivo - aú revivo de franca kulturo. 

La kontrastoj konstante postvivas, kvankam oni insistas pa
roli pri la socialisma sócio. La neforigebla homa stulteco kun ciuj 
Iudadoj same manifestigas en tiu sócio. Oni tamen povas gui iom 
pli altan nivelon, ankaú en televizio, kiel ekzemple la programon 
'Apostrofo', kie la verkistoj, la erudiciuloj kaj belparolantoj scias 
jongli per vortoj se ne per abstraktaj ideoj... Estas tamen felicige 
tion vidi, kiam oni pensas, ke tiom da homoj sur la tersurfaco ec 
pensi ne scipovas, aú scivolas! 

29/4. Paris - Limoges. 

415 km tra La Ferté Saint-Aubin, kie 'tradicie' ni tagmangas 
en la restoracio Le Perron... sendube ciam multekosta, sed Ia pla-
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doj respondas laú gusto kaj arto, al tiu fama franca kuirarto, kiu 
iom post iom malaperas pro iom-post-ioma plia mal labore mo. 
kiun la nuna sociordo alportas. 

30/4 gis 4/5. Limoges, ce Novotel. 

Restado en familia rondo, kaj ekslemejana renkontigo post 
35 jaroj. Speco de kulto al tradicioj, kiun oni tamen satãs revivi, 
car tio apartenas al la individua formado tra la spertoj akiritaj, kie 
aparte revenas al la memoro la anekdotaspektaj situacioj de miaj 
junulaj travivajoj. 

7/5. De Parizo a l . . . 

'La Croix du Breuil', apud Limoges, ce hotelo Manoir Henri 
IV, el la epoko de la propra Henriko, kiu sukcesis malfermi siajn 
pordojn - cu por longa tempo? Oni rajtas dubi pro la akcepto iom 
malakurata. Vizito al Lubignac, de kie mia patro definitive foriris 
el la vivantoj. Ciuj aliaj postvivas sian akran vivon, kiu ja ne be-
zonus esti tiom akra... Sed ciuj organizas sian vivon laú sia placo. 

8/5. Tagmango en Lubignac, kaj ruja foriro ceie al la Foiro de 
Hanovro, kie ni veturis gis Verduno, kaj dormis en Hotelo Le 
Franc Comtois. 

9/5. Plia veturado de Verduno al Hanovro (700 km) je rapide-
co de gis 160 km/hore sur vojoj, kiuj ja tion permesas. Pro Ia foi
ro de Hanovro ni ne trovis hotelon, ni tamen trovis tre komfortan 
apartamenton en privata domo por 60 markoj kun matenmango. 
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kie aperis abundaj mangajoj ekde la ensele bolitaj ovoj gis la va-
riaj kolbasoj tipe germanaj. En tiu domo oni ree sentis la germa-
nan laboremon. La domposedanto, post Ia Iaborhoroj, instaligis en 
sia garago kaj manlaboris, lignajumis... Cirkaú Ia domo la florbe-
doj akuratc prizorgitaj atendis la revarmigon de la vetero kaj estis 
pretaj por rekreski: hiacintoj, jonkviloj, narcisoj, primoloj, kon-
valoj kaj multaj aliaj jam ekburgonis en temperaturo de 6-C. La 
laboremo de la germana popolo ankoraú postvivas: oni zorgeme 
riparas la vojojn, cie la hoteletoj estas puraj, bone zorgataj, kon-
Iraste al la francaj kaj belgaj - ekzemple en Verduno kaj Namur. 
En Francio, neniu plu servas benzinon, neniu plu purigas la gla-
con; cn Germanio oni ankoraú servas vin, atentas pri vi, tiel ke 
oni povas ankoraú plezure doni trinkmonon kaj senti ian homan 
kontakton. 

Plia stranga fenómeno: en Germanio pasintece oni malpli 
zorge, arte kuiris, Francio estis la majstro en tiu arto. Nuntempe 
estas la maio: dum en Francio la kuirado dekadencas, en Germa
nio oni sin strecas por placi al la homa palato: tiel mi gustumis 
bonan bifstekon de cervo kun saúco el mirteloj! 

10/5. Vizito al la Hanovra Foiro. 

Afero de gigantoj... Oni sin demandas, kial la homo estas 
tiom inventema: cie centoj kaj centoj da aparatoj, mekanismoj, 
masinoj, por ciuj celoj kaj por redukti Ia homan laboron... sed 
intertempe ankaú por ekspluate vendi ilin, tiujn aparatojn. Ia ho
moj ceestis. Parolante pri tio, car Ia ceio de nia vizito al la foiro 
estis tiu: vendcelo, la manekenoj, kiuj devus esti ekspoziciitaj ne 
igis videblaj... pro tio, pro jeno - sed tion mi estis antaúvidinta. 
do tute ne gravas. Ekstere la pli ol 50.000 aútomobiloj, kiuj tro-
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vigis cirkaú Ia foirejo en nekredebla amaso, kaj tiel nur permesis 
tre malrapidan veturadon, donis ideon pri la monstre giganta kon-
I intrigo de homoj, kiuj ja interesigas pri teknikajoj kaj negocoj. 

Trafinte nian aútomobilon ni ekfugis direkte al Bélgio, kie 
ni atingis Namur post 500 km-a veturado, kaj kie ni intencis tra-
nokti. Post malfacila seroado de hoteloj (Ia plej bonaspektaj estis 
hlokitaj de aútobusoj, kies pneúmatikoj estis senaeraj pro strik-
manifestacioj), ni trafis Ia 'Hotel Poule d'Or\, anstataú 
oran kokinon ni renkontis aútentikan bordelon en plena mizeraco. 
Ja en la teretaga drinkejo oni drinkegis, interbatalis, vomacis la 
tutan nokton... Sed tio apartenas al Ia aventuroj, kiujn Ia turistoj 
devas elteni. 

11/5. Namur - Canterbury. 

Tra Kalezo-Dovero sipe ni trapasis Ia markolon. Notindc 
estas, ke en Dovero mi tuj devis alkutimigi al maldekstra vetura
do, kio postulas multan atenton ce kondicitaj refleksoj al dekstra 
veturado. En tiu parto de Anglio oni ree sentis Ia ordemon, mem-
disciplinon iel germanan, en Canterbury montrigis Ia trankvileco 
de malgranda urbo, en komforta hoteleto, kiu ja kontrastegis kun 
la namura bordeio. 

12/5. Canterbury - Bradford. 

Pli malpli 500 km de veturado tra Londono - Sheffield -
Leeds. Mikso de agrikulturo kaj industrio. Unue agrikulturo kun 
multaj fruktarbejoj, plugitaj grundoj, pastejoj cefe por safoj kom-
preneble, kaj multaj aviadilejoj de Royai Air Force, kie oni sen-
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cese trejnigas. Je la proksimeco, Ia industrio kun minejoj jen feraj 
jen karbaj estras Ia pejzagon kun siaj fornegoj, termoelektraj uzi-
noj kaj pliaj fabrikoj, kiuj fumajas kaj grizigas Ia naturon. Cie Ia 
homa koncentrigo montrigas kaj vundas Ia naturon, kiu iel - kiel 
naturo - malaperis. En la grizaco, multaj fabrikoj ruinigas aú 
anoncas Ia vendon, kvankam acetantoj malfacile aperas. La brita 
ordemo emas malaperi; en Bradford multaj Hindoj, Araboj kaj 
Negroj montrigis kun siaj apartaj karakterizoj, ankaú en restora-
cioj. 

13/5. Bradford - Edinburg - pli malpli 400 km. 

Post Bradford ni sekvis la vojon direkte al Mancestro, sed 
verdire Ia minejoj kaj industrioj kunligitaj al la Iogejoj unutonaj 
Iaú centoj da kilometroj forigis la naturon, nur aperis konstruajoj 
el brikoj grizaj kaj malpurigintaj en dekoj da jaroj de fumado kaj 
polucio. Oni apenaú pensas pri la homoj, kiuj tie dense vivadas, 
for de la naturo, kiun Ia sportklubo ja anstataúis! Cu ne Sekspira 
dramo? Post Mancestro, al la nordo, alproksimigante al Skotlan-
do, oni ree ekspiras, Ia trankvileco de la naturo reaperas, la in
dustrioj rarigas, la pejzago reintegrigas al la naturo. Arbaretoj de 
pinarboj remontrigas alterne kun la safpastejoj. Daúre estas Ia sa-
foj Ia grava bredado en Britio. Edinburgo montrigis kiel la klasika 
historia urbo, kiun oni tradicie prezentas en ciuj postkartoj, kaj 
tio konsolis nian eventualan dubon. Cie grandaj parkoj, solidaj 
konstruajoj de la pasintaj jarcentoj en rigida stilo el grizaj stonoj. 
Nia hotelo lona Hotel, du-stela, estis tre bona kaj laú la klasike-
co. La viskio, kiom eble plej bona, kiun ni petis, car ni estis en la 
lando de la viskio, gustis kiel cie en la mondo, kaj tiel ni deduk-
tis, ke la skotoj estas honestaj eksportantoj, aú ke Ia alilandaj fa-
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hrikantoj de viskioj estas Iertaj honestaj imitantoj! 
En Skotlando, kaj cefe en Edinburgo, Ia 'eksterbritaj homoj* 

rarigis, ja Ia Araboj kaj Hindoj malaperis. 

14/5. Edinburgo - Stoke-on-Trent. 

Pli malpli 620 km tra Perth kaj Glasgovo. 
Glasgovo aspektis malpli tipa urbo en rozkoloraj stonoj aú 

rugaj brikoj, kun pli da industrioj ankaú de viskio. En Stoke-on-
Trent ni ree trafis la industrian regionon, kun homa trodenseco, 
kaj jen dum ni klopodis trovi hotelon ni falis en konfuzajon de 
popolamaso, kun grandkvanto da policanoj: cu manifestacioj, mi-
tingoj, politikaj agadoj?... Ne, tute simple temis pri fino de ordi-
nara futbala matco, kie la animoj varmigas por sia respektiva tea-
mo... kaj se Ia sango fluas ankaú en la civilizita Britio estas nura 
detalo de pasio ja plene brita. Ni ripozis en Grand Hotel Stakis. 

15/5. Stoke-on-Trent - Londono, tra Stratford, la urbo de 
Sekspiro, kaj Oksfordo, la ne malpli fama universitato. 

Survoje, dum tiuj tagoj, ni guis la naúzigan sed modeman 
nutrosistemon de Ia McDonakTs, kaj Little Chef, en bazo de Ia 
tiel nomataj hamburgaj sandvicoj, same disvastigitaj en Ia tuta 
mondo kiel la trinkajo Koka-Kolao. Paroli pri pliaj tipaj mangajoj 
en Britio estas vana afero, ec kiam temas pri la molaj saffemurajoj 
ja tro rostitaj, kiuj hirtigas Ia harojn de ciuj kuirartemaj homoj... 
ankaú de Francoj. Verdire, mi, kiel franca nacieculo, en Anglio, 
kaptis tuj fortegan malvarmumon, kiu ténis min daúre kaj malgraú 
mia sennacieco... car, kiel oni dirás, la Francoj estas herede eter-
naj malamikoj de Ia Angloj - ankaú de Ia anglaj mikroboj! Kia 
sovinismo! 
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16-17/5. Londono. 

Same kiel en Stoke-on-Trent ni restadis en Hotel Sarkis 
samkvalita, nur ke en Stoke gi kostis 34 pundojn kaj en Londono 
59 pundojn. En temperaturo de 8 al I2-C, ni ree vidis la klasi-
kajojn: Hyde Park, la Palaco de la Regino, la vendejoj de Oks-
fordo-strato ks, la Turo de Londono, la rivero Tamizo kaj multaj 
Angloj iel miksitaj kun Negroj kaj Hindoj, kiuj apartenas al la 
Britia Império... cksmiperio. cu? I-a konata (Iaú mi sajna) angla 
tradieio, rigoreeo cn moroj, akurateco ktp postsekvas, kaj la rea-
goj kiel la 'hipioj' kaj nunaj 'punkoj' ne sukcesas detrui ilin. La 
angla spekulemo. ludcmo kaj vetemo ankoraú akuratc funkcias 
ankaú per la televidiloj, kie oni prezentas la kurzojn en borsoj ne 
nur de stalo kaj tritiko, sed nuntempe ankaú de sojo kaj orango-
suko laú fora produktado en Kalifornio aú Brazilio... La televid-
jurnalo estas longa, prezentas ciujn aspektojn de la sociaj dramoj. 
Verdire nur povas esti tiel, car ni estas en la lando de Sekspiro. 
de Ágata Kristio kaj Skotland-jard-polico. En Britio Ia konfliktoj 
sajnas pace kunvivi ec kiam la polico iel vigie intervenas... Cu la 
Britoj (Angloj) ne estas la homa modelo, kiu antaúenpusis nian 
'civilizacion' en la tuta mondo? Cu ilia humuro (ankaú Ia sinis
tra), kiu tempe al tempe aperas, ne pruvas, ke Ia homa psika ck-
vilibro estas utopio ce la sócio? 

18/5. Londono - Rueno tra Dovero kaj Kalezo. 

Pli malpli 360 km de veturado kaj unu horo kaj duono dc 

flosado en la markolo. 
Estas interese noti, ke la vojoj en Britio estas multe pli bo

naj ol la 'naciaj' francaj vojoj, ankaú la 'Motorways' estas pli bo-
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ne faritaj kaj zorgataj ol la 'Autoroutes' francaj... kaj tute ne ek-
/íst.is tiu teda, daúra 'pagado' kiel en Francio. Tre bona sistemo 
dc cirkulado en Britio estas la ovala unudirckta cirkulado ce Ia 
krucvojoj, kiu permesas fluecon dc veturado eê en relative granda 
kvanto kaj sen signaliloj. Kompreneble ciuj respektas ciun laú la 
konvencia disciplino... cu necesas lego? 

19/5. Rueno - Limogo. 

Pli malpli 460 km en la tiel nomataj Naciaj Vojoj. Strange, 
kiam ni vojagas en tiu regiono, ni ciam alvcnas en tagmezaj horoj 
iom sude de Orleano, en La Ferté Saint-Aubin. en restoraeio Le 
Perron. kie ni ciam trafas rafinitajn pladojn, bonegajn mangajojn. 
kiujn oni pagas multckoste sed plc/ure: kia kontrasto kun la ham-
burgaj sandvicoj! Kaj la varmo revenas: 23-C. 

20-21/5. Restado en Limogo kaj Lubignac. 

Paska ripozo ce família kunesto en naskigloko... Kaj eê se 
la 'etoso' ne estas plena, la radikoj ligas la homon al la loko. Te
mas pri radikoj el sento homa kompreneble. Plic. ioma restado en 
kamparo ciam renovigas Ia homajn fortojn, ec kiam la naturo es
tas akre vundita de la homo pro sia ávido je produktado. 

5/5. Limoges - Bayonne. 

Pli malpli 4(X) km. sen problemoj. kun guo de la bordozaj 
vitoj kaj poste la Mandaj' pinarbaroj. Ni haltis en la centro dc la 
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urbo en Hotelo Capagarry kun tri tre antikvaj steloj. Ni guis 
pliajn manifestigojn de vaskia naciismo, kie en radiaj programoj 
la parolantoj instigis la aúskultantojn uzi la vaskan lingvon por 
bona, aútentika kulturo de la regiono... Tamen la parolantoj, kiuj 
elmontris teruran francan akcenton pruvis, ke la pretendata aú
tentika kulturo tute ne estas matura! Kiom ridindaj estas tiuj insti-
goj al 'novaj' naciismoj! 

6/5. Bayonne - Salamanca. 

Post 550 km ni haltis en la centro de la urbo, tre malnova, 
ankaú la 4-stela Gran Hotel Salamanca estis praa. Tre bela regio
no de montaro (Pireneoj) gis Bilbao-Burgos, kun iomaj abioj kaj 
pinarboj. Poste Ia arboj ree malaperas krom kelkaj poploj gis 
Burgos. Multaj industrioj koncentrigas gis Bilbao. De Burgos al 
Salamanca, Ia kulturado ree aperas, cefe cerealoj; oni ec akvumis 
sub ioma pluvo (kaj nego, cetere). Dum ni klopodis vane vidi bo-
vojn kaj bovinojn en Ia tuta vojago tra Hispanio, subite kelkaj 
bovinoj aperis en la proksimeco de Salamanca. Ni fine konstatis, 
ke en Hispanio, oni ne kutimas pasti Ia bovaron, oni bredas ilin 
en staloj, tio cetere estas logika agado en tiu duondezerto kiu es
tas Hispanio, kie cio kreskas dank' al akvumado plene artefarita, 
car la sanktaj tutpotencaj dioj ne sendas Ia taúgajn pluvojn. 

7/5. Salamanca - Lisbono, tra Coimbra. 520 km de veturado. 

Ni devis trafi hotelon en Estoril (Hotel Atlântico) ce Ia ma-
ro, car en Lisbono mem ciuj hoteloj estis plenaj pro la vizito de iu 
usona prezidento... kiu kompreneble estas multe pli grava ol ni! 
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De Salamanca al la landlimo de Portugalio (110 km), kon 
(raiístare al nia antaúa konstato, aperis daúre bovinoj sur la kam-
poj; do, sajnas, ke Ia pluvoj estas iom pli abundaj en tiu regiono. 
De la landlimo gis Coimbra oni veturas en montara regiono per 
primitiva, mallarga vojo. Strange, cio igas kontrasto rilate al His
panio. Efektive, cie estas arbaroj: pinarboj, dense plantitaj eúka-
liptoj (kiuj kredeble povus ankaú kreski en Hispanio) kaj multaj 
aliaj specioj de arboj. Alia okulfrapa kontrasto estas ia dismetado 
de la homoj sur Ia tersurfaco. En Hispanio la homoj kunigas en 
relative grandaj urbetoj kaj vilagoj, kiuj tiel estas tre distaj unuj 
de Ia aliaj. Male, en Portugalio, la logejoj estas cie dismetitaj, cu 
unuope, cu en tre malgrandaj vilagoj, ie ajn en la kamparo. Dum 
en Hispanio oni havas Ia impreson, ke Ia bienoj estas tre grandaj, 
en Portugalio, oni konstatas, ke cie estas malgrandaj bienoj, kun 
malgrandaj kampoj, kie oni terkulturadas Iaú (kiel oni dirás) pri
mitiva manicro, mane, preskaú sen masinoj. Estas konstateble, ke 
la homoj havas formon de memstara, aútarkia vivado en siaj kam-
paraj bienetoj, kie oni vidas ciuspecajn etskalajn kulturojn kaj 
bredadojn. Cu laúdinda vivsistemo, aú cu kondamninda? Ni per-
sone opinias, ke se tiu vivsistemo estis kondamninda antaú kelkaj 
jardekoj, gi ree povas esti solvo por nia nuna mondo, car Ia mo
derna sócia organizo kun la kolektiveco, ne alportis la kontenti-
gajn kondiêojn por Ia individuoj kaj elmontras sian ruinigon. Unu 
el la pruvoj de tiuj konstatoj estas, ke la videbla vivnivelo ne es
tas tiom mizera, kiom tion dirás Ia statistikoj oficialaj. Cie en Ia 
lando oni vidas konstruadon de novaj logejoj, kio donas impreson 
de plena bonfarto... Ni ankaú mangis iom rustike, sed nature, sa-
nige kaj malmultekoste. Sur ciuj fiankoj de la montoj (Serra), la 
vitoj alternas kun la kultivitaj kampetoj, aú arbaretoj; oni vere 
havas impreson de plenekvilibra vivo, kaj la bona vino ciam ce
estas. Ni ec lernis, ke Ia fama 'Mateus Rose', kiun oni trinkas en 
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la tuta mondo, estas pasteúrizita vino, kun gaso, ktp... sed sen 
pliaj kemiajoj... Tio felicigis nin, car ni ciam emas trinki ci tiun 
vinon, precipe kiam pro soifo, ni anstataúas la akvon per gi! (vidu 
la capitron 'La Mondo de Bakfio'). 

En proksimeco de urbo Guarda, subite aperis tabriko de la 
multnacia entrepreno Bosch, kiu sajne celas cesigi siajn aktive-
cojn: oni per ciuspecaj banderoloj kaj aliaj rimedoj petas, ke oni 
ne fermu por eviti senlaborecon... Ni ne komprenis la nuttúfesta-
ciojn, en ci tiu regiono. Ciamaniere, estus por ciuj homoj multe 
pli prudente, memstarc planti siajn kampeto,.i. legomgardenojn ks 
ol atendi solvon de multnaciaj kapitalistoj, aú aliajn solvojn de la 
sócio, de la kolektivo, car tiuj solvoj defmitivaj kaj liafaj neniam 
venos. 

Multe da kilometroj (pli ol 100) antaú ol alvem al Coimbra, 
la urbo de fama fakultato. survoje, ni sencese renkontis grupetojn 
de homoj, kiuj pase iradis; temis pri pilgrimantoj, centoj, miloj da 
homoj, kiuj dum tagoj pasas al la sankta urbo Fátima, pusitaj de 
mistiko, de kredo... por atingi miraklan favoron... aú pordanki n-
cevitan miraklan favoron... Kiom strangaj estas la homoj sub 
forto de mistiko! 

La vojo Coimbra-Lisbono, tro mallarga, tute ne eltenas la 
troan trafikon kun kamionoj ktp... Ci tie Ia stirado igas laciga kaj 
dangera. 

8/5. I • st ni il kaj Caseais 
Ripozo kaj rigardo al la nenifarado de Estoril kaj Cascais, 

kie ni tamen guis Ia klasikan, popularan, moruan aú gadan pla
don. kuiritan en forno, kun bona botelo da tiu 'verda' blanka vi
no. 

Nia reveno al San-Paúlo okazis Iaú Ia rutino; kaj ni jam 
saúdadis nian malnovan mondon! 
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K U R A D O EN L A NOVA MONDO 

Ekde mia infaneco mi aúdis paroli pri la Nova Mondo, pri 
Ameriko. Tio estis nenio plia ol USONO, kie multaj homoj havis 
'amerikan onklon'... jes, Ia símbolo de Onklo Sam, la simbolo de 
kapitalismo. Dum jardekoj mi preskaú time deziris koni tiun mon
don kaj hezitis alfronti la vojagon. Iam mi vizitis Nov-Jorkon kaj 
Vasingtonon, kiel ciuj homoj kutimas fari, pensante ke tiel il i jam 
konas Usonon. Mi elrevigis; cu tio estas Usono: la dolaro, la ne-
goco, la potenca industrio de Holivudo kaj kinarto, Disneylando. 
la cielskrapaj turoj kaj Ia interstela milito? 

Ne, Usono tute ne estas nur tio, Usono ne estas paradizo, 
kie la ricajoj spontane aperas. La vera Eldorado ne kreigis pro 
oro, sed pro efektiva homa laboro, ekzemple la impresaj miloj da 
kilometroj de kanaloj en Kalifornio... sed tion oni ne sentas en 
Nov-Jorko, pro tio ni decidis plenumi tiun rapidan iron, tiun ku-
radon en la Nova Mondo, ci tie resumitan. 

Nuntempe trairi la Mojavo-dezerton, Ia Sal-dezerton, la Ro-
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kajn Montojn sur glataj aútovojoj per komfortaj aútoj, kiuj igno 
ras ciajn formojn de longaj distancoj malgraú la ridinda Iimigo dc 
rapideco je 55 mejloj hore (90 km/h) tute ne havas aventuran ka-
rakteron. Oni tute ne povas prezenti la saman jugadon rilate al Ia 
pioniroj, kiuj konkeris la okeidenton, en blinda marsado de miloj 
da kilometroj al la nekonato kaj fronte al dangeroj neantaúvide-
blaj, kiujn la naturo daúre oferis: dezertoj tute senakvaj kaj 
sennutrajaj, montocenoj glaciaj, tempestoj, eventualaj agresemaj 
indianoj, ktp. Tiuj, kiuj ne pereis, nur povis danki al Dio, kaj oni 
dirás, ke la gisnuna profunda religiemo de Ia Usonanoj (ja cie de
koj kaj dekoj da kristanaj nuancoj aú sektoj kun siaj respektivaj 
temploj aú pregejoj estas videblaj) devenas de tiuj akraj tempoj. 
Ni ankaú ne forgesu, ke multaj homoj el la eúropa kontinento mi-
gris al Nord-Ameriko por fugi el la religiaj persekutoj. La Mor-
monoj eble ne estas esceptaj en Sallaga Urbo de stato Utaho, kiuj 
en aparte malfavoraj kondicoj de I ' naturo, kun unu aú pluraj ed-
zinoj, en plena masklismo, postvivis kaj prosperis. Oni tamen po
vus bedaúri en Usono tiun tro oftan sektismon kaj religian fanati-
kismon, kaj cu rilate al la Mormonoj la aparta intereso al ilia ge
nealogia deveno ne rememorigas aliajn arjanajn teoriojn, kiuj 
kondukis al naziismo kaj al konataj genocidoj? 

Sur la tero, en la ricaj valoj de Misisipo kaj Misuro, en la 
verdaj montetoj de Apalasoj same kiel en Ia dezertaj Rokaj Mon
toj, la largaj aútososeoj kaj la senlimaj fervojoj interligas ciujn 
punktojn de Ia usona kontinento. En la cielo Ia aviadiloj ignoras 
la distancojn kaj intermiksas la homojn en siaj daúraj negocadoj 
kaj laboradoj. Cie, troige, kulte, la naciaj gigantaj flagoj fluías, 
cu simbolo de vera integrigo? Eble jes, kaj se tiel estas, ni, espe-
rantistoj, ankoraú povas esperi, ke nia verda stelo iam integrigu Ia 
tutan mondon, la homaron, en universalan, tutmondan nacion... 
en sennaciecan mondon! 
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La integrado en Usono estas tiom tunda, ke ciuj senesccptc 
akceptas Iu sisteman industriigon de ciuj be/onajoj de I* vivo. La 
McDonalds cntrcprcno. por citi unu ekzemplon, pravas; gi ce la 
pordo de ciuj siaj vendejoj starígas la nacian flagon, sed vendas 
po miliardoj la hamburgcr-sandviêojn... Ha! la haketita viando, la 
tomatosaúco, la majone/o. la butero, la sukero! Cu ili ne mentas 
flagon? Ja ili estras la landon, konstante, uniforme. Jen popolo. 
kiu ne vivas por mangi. Tamen cu mangi por vivi ne povas alporti 
iom pli da arfo en kuirado? La tnatenmango de Onklo Sam estas 
spektaklo. giganta ovajo kun sinko, lardo, multe da lardo, multe 
da saúco el ciuj koloroj. butero cie en la bulkoj. sur la toastoj. sur 
la omleto kompreneble. kaj oni aldonas konfitajon. jelcon. mar-
mcladon. cio el fragoj prefere! Atentu bone, se via hepato ne es
tas plene sana, vi kaptos hepatiton nur rigardante. Cu necesas 
serei pli for la kaúzon de la tro ofta obezeco en Usono? 

Nedubeble, ke Usono akiris sian karakteri/on kaj lamon 
dank' al la tekniko kaj arda, zorga laboro, kiu fclice postvivas gis 
nia nuna epoko. Jes, Usono ankoraú estas lando de oportuno... 
sed ne plu de garantio, kiel dirás reklame asekur-kompanioj. La 
ebleco por libera iniciato sendube ekzistas, sed la kapitalisma 
sistemo jam akaparis en trustoj ciujn cefajn aktivecojn dc pro
duktado. dc konsumado kaj servoj: kiu iniciatemulo povas alfronti 
McDonalds. General LIcetrie. General Motors. Ford ktp? Al la 
nonnala civitano, laborema, jam de longe, kapitalista Onklo Sam 
diktis Ia solvon: cstu 'superhomo' kaj vi venkos. Estas al tio. ke 
Ia Usonano strebas: esti supera por atingi sian postenon kaj su-
pervivi en la sistemo. La Usonano estas speco de kondicigita ro-
boto. kiu konstruas robotojn. Jes, kiel cie en la mondo, 'artelarc' 
okazas 'natura' selekto. tamen ne ciuj povas esti superhomoj. kaj 
Ia sistemo ne bezonas ciujn homojn. La dramo estas sentebla an
kaú en Usono. La margenigo kun senlaboreco kaj mizero jam es-
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tas videbla, kaj en la lando de la oportuno. Ia sistemo ne Iasas 
multajn oportunojn. La Usonano ne satãs regadon de la stato, sed 
la stato apelacie provas alporti siajn falsajn, provizorajn, senefi-
kajn solvojn, kiel cie, kaj oni bedaúru. ke tio okazas ankaú en 
Usono. La Usonanoj ankoraú vantigas Ia kapitalisman sistemon, 
kvankam tiu sistemo elmontrigas ne ideala ankaú ce i l i . Ni ne 
aludu pri pure libera iniciato por ciu individuo, preter la statoj, 
preter la oligarkioj de kapitalismo kaj preter la 'sistemo', car tio 
sur nia globo estas ankoraú utopio! Ankaú la usona liberalismo! 

La sistemigado de Tajlora organizo (cu vere racia rilate al la 
homo?) aperas cie en Usono. Krom la mangajoj, pri kiuj ni jam 
parolis, estas la logado kun la domoj el ligno, sablone fabrikitaj 
en industria skalo. kiujn oni kamionc transportas en iun ajn par-
ton de Ia lando. Ne lasu vin trompi. se vi vidas belajn domojn el 
brikoj, kiuj pensigas pri Anglio! Konsciu, ke la materialo estas 
ligno tegita de plastajo imitanta brikojn! Same pri la cielskrapaj 
turoj: ili tute ne konsistas el betono, sed ilia strukturo estas el fe
ro. Cio plia estas ligno, plasto, marmoro, vitro, ks. 

Pli soka, por eúropa mondkoncepto, estas Ia organizo de la 
vivo mem, kiu en Usono bazigas sur la aútomobilo. En Usono tiu, 
kiu ne posedas aúton, ne kapablas integrigi al la sociorganizo, car 
la ciutaga vivo: laboro, negoco, sociaj komunikigoj, provizado, 
lernado, distroj ktp interligigas per la privataj aútoj; Onklo Sam 
planis sian mondon uzante kiel cefan instrumenton de homaj in-
terrilatoj la aúton. Preterlasante, eble, Nov-Jorkon kaj Cikagon, 
êiuj urboj en Usono obeas Ia saman skemon: Ia vojoj konverge 
kondukas al la negoca centro, kie kelkdeko da turoj multkoloraj 
imponc brilas, kiel sidejoj de bankoj, de gravaj entreprenoj kaj 
ciuspecaj grandkompanioj, kiuj nature logas la luksajn hotelojn: 
Hílton, Sheraton, Holiday-Inn ekzemple. De tiu ja tute simbola 
Kntro radias Ia generala vivo, en senfina disetendado: jen komer-



caj centroj (vendejaroj), jen logejoj, jen industrioj, sed tute ne en 
koncentrita, amasa formo, male al la generala koncepto. Ja Usono 
estas tiom vasta, kial pensi pri absurda amasigado kaj kunpre-
migado? Cu ne estas pli bone, ke la fabrikoj kaj uzinoj poluciu 
for de homa Iogado? Estu la komerca zumado for de nia ripozo, 
jen usona koncepto pri vivo, kaj la aútoj en kelkaj minutoj, en 
largaj stratoj, formetas la distancojn. 

Ne pensu vi, ke Onklo Sam estas malsparema, detruema. 
ma la tenta pri la aferoj dc la naturo! Kiel nenie en la mondo, en 
Usono oni zorgas, atentas, ekzemple, pri la arbaroj, kaj pri Ia na
tura ckologia ekvilibro. La Usonanoj konsciigis, ke nia vivofonto 
estas la naturo, kaj ke detruo de Ia naturo estas korolarie detruo 
de vivofonto. Tiel, la tuta lando, de la mezo de Ia kontinento al Ia 
Atlantika Oceano, aspektas aútenta arbaro, kie la verdo de Ia 
plantoj felicige kaj fel ice regas. Pro tio estas dezirinde, ke oni nc 
detruu tiujn arbarojn por vivigi pli grandan homkvanton. Verdire. 
nuntempe, Usono sen plia detruado de arbaroj kapablas nutri sian 
logantaron, gi eble kapablus nutri la duonon de Ia homaro. En 
Usono igas evidenta fakto, ke por homa nutrado, la homo la natu
ron ne bezonas plene detrui. Pri Usono ni tamen bedaúru, ke oni 
ne arbarigis aú rearbarigis la mezokcidentajn hcrbejojn, la tiel 
nomatajn 'tutmondajn grenejojn', kiuj konsistas el grandegaj bie
noj, kie la terkulturado okazas kvazaú industrie, kaj ciam en ple
na teknika sistemigo por la plej altnivelaj produktivecoj. Cu tiu 
replantado de arbaroj ne mildigus la ventegojn. Ia stormojn. Ia 
uraganojn. Ia ciklonojn, la tornadojn pro kiuj Usono tiom detruc 
suferas? 

Rasa diskriminacio, vole-nevole, estas konstatebla, car ras-
diferencoj de sinteno kaj agado en sarna médio kaj ekvivalenta 
kulturo ekzistas. Ni estu felicaj, ke nur \2c/c el la Usonanoj estas 
negroj, car, se, kiel en Sud-Afriko (pli ol 80% estas negroj), estus 

la maio, ni havus sur la Tero plian interrasan katastrofon Estai 
dolorige konfesi tiun bedaúnndan fakton. sed ni devas akcepti la 
plian fakton, ke valoroj el civilizkonceptoj ne devige estas facile 
kunfandigeblaj. 

Onklo Sam estas tre afabla homo, sufice gaja, servema. hcl-
pema; evidente, li malfacile akeeptas, ke vi ne parolas la angl-
usonan lingvon. Ankaú vi tute ne diru. ke vi parolas Esperanton: 
unue, la Usonano absolutc ne scias, kio estas Esperanto, kaj se vi 
tion klarigus, l i tuj pensus pri dangera subfosajo. Ja la praktikeco, 
la teknikeco. Ia sistemeco, kun iom troa konformismo de la Uso
nanoj ne permesas, ke il i eniru intelektulajn mondkonsiderojn. 
Onklo Sam, post la laboro, pregas, spektas Ia brutigajn rekla-
majojn en pli ol 50 kanaloj televiziaj kaj intcrmiksitc ridas pri 
jonglajoj kaj klaúnajoj, adoras la farúestajojn, la bovgardistajn 
rakontojn kaj folklorajojn, legas iomete en dikega jumalo Ia evo-
luon de la borso, seroas en la anoncoj eventualan oportunon por 
aceto de tio aú alio el konsumismo, pensas pri Ia scmajnfina gol-
fludo kaj, kiel bona patrioto aúskultas la retorikan diskurson de 
sia prezidanto. 

Kaj nun ek al Ia kurado! 

9/5. Lisbono - Miami, tra Madrido. 

Kompanio TAP kaj poste Aeromexico. Madrido - Miami, 9 
horoj dc flugo per DC 10. 

Antaú ol alterigo de la aviadilo, oni jam konstatis la gigan-
tecon de Usono, kiu rapide defilis sub Ia flugiloj de la aviadilo. 
Centoj kaj miloj da kvadratoj rigore direktitaj al la kvarcefaj kar-
dinalaj punktoj ektimigis nin. En Ia same giganta aviadilejo, kie 
oni kvazaú povas perdigi, kiel antaúplanite ni Iuprenis aútomobi-
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Ion: Oldsmobile 4 DR - Cutless - Supremc... fine, granda auto 
kun ciuj rimedoj kaj aútomatajoj, nova (gis tiam gi veturis nur 
2.011 mejlojn). 

Kaj jen ni veturantaj en Ia cititaj kvadratoj por trafi hotelon, 
laú nia kutima, blinda, hazarda maniero. Ni tute ne sciis, aú al
menaú ne konsciis, ke en Usono nenio estas hazarda, ke cio estas 
sistemigita, planita kaj rigore sekvas antaúestablitajn normojn. 
Post veturado en tiuj kvadratoj kvazaú ni estus ebriaj aútomatajoj 
ni trai is ce la marbordo... Hotelon Mutiny-at-Sarlboat Bay... kie 
niaj unuaj 105 dolaroj en tiu unua usona nokto forfiugis! Kom-
pense, felice ke en Usono la litoj estas 2 m largaj... pro la sarna 
usona giganteco! En Usono, nur travivante, traspektante oni ler-
nas... Kia kontrasto kun Eúropo! Ni tamen devas konfesi, sed tion 
ni nur lernis poste, ke kiam oni konas Ia 'sistemojn' en Usono, cio 
igas pli facila. 

10/5. Miami - Tampa. 300 Mi (480 km). 

, Trato de la hotelo-reto Holiday-lnn, kiu estas cie en Usono, 
kaj kiun ni daúre uzis, kvankam estas diversaj niveloj de kom-
forto kaj de prezo: average ni pagis 60 dolarojn. 

Post iom malfacila eliro de Miami, êar ni ankoraú ne kutmus 
al la usona cirkula sistemo, ni trafis la vojon 41. La suno kun 
varmo akompanis nin tra interesa parkego de pinarboj (big cy-
press reserve), kie ni ankaú vidis indianajn vilagojn... tamen sajne 
pli turismo-celaj ol aútentikaj. Ekde Naples kaj Fort Myers jam ce 
la Meksika Golfo oni retrovas Ia gigantecon de Usono kun siaj 
disetenditaj urboj. Oni ekkonscias, ke Ia aútomobilo estas nepra 
instrumento, kiu apartenas al la normala vivo de ciuj homoj. Ni 
rimarkis, ke la multaj negroj videblaj en tiu regiono ankaú same 
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eirkuladas per siaj aútoj... Ni ridetis, car ni ree kaj kiel cie en la 
mondo, konstatis, ke iliaj aútoj estas difekte amasigitaj. 

11/5. Tampa - Mobile (stato Alabamo). 

Sango de horzono. 792 km. De Tampa al Lake City en Flo
rido aperas bovbredado en ne tre ricaj pastejoj. Ankaú estas vide-
bla terkulturado. De Tallahasee gis Pensacola ni daúre vidas so-
vagan naturon kun multaj arboj kiel specoj de kverkoj, sed pli 
abundas la pinarboj. La vegetajaro iom donas eúropan aspekton al 
la naturo, sed kun sovaga karaktero. De Miami al Mobile ni guis 
vamian temperaturon, pli-malpli 30°C. 

12/5. Mobile - Houston. 

574 Mi (920 km). Statoj Alabamo, Misisipo, Luiziano, Tek-
sas«. Elirante de Alabamo oni iom guas el la stato Misisipo, kie la 
vojo iras en marca regiono pro la deito de Misisipo mem kaj 
multaj pliaj riveroj. La vegetajoj estas abundaj kun forta verdo de 
printempo. La giganta deito impresas pro la amplekso, kaj impre-
sas ankaú la aútovojo super la akvoj kaj marcoj, kvazaú flosanta, 
kvankam cio estas el betono dank' al la homa tekniko kaj labo
ro... La homo vere estris la naturon kaj, ci tie, sen gin detrui. Oni 
ec havas la impreson, ke la vegetajoj preskaú fermas la homan 
pasejon. 

La urboj New Orleans kaj Houston, kiel ciuj usonaj urboj, 
impresas pro Ia distancoj kaj dismetado, kie la auto estas nepre 
bezonata ilo por interkomunikado en nia konsummondo. La Ne 
goco-centro' en ciuj usonaj urboj, New-Orleans same kiel Hous-
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ton, Dallas, ktp resumigas je kelkdekoj da cielskrapajoj, turoj. 
kiuj en Houston aspektas kiel alimondaj fantastaj kreajoj pro la 
formoj kaj koloroj meze de labirintaj aúto-viaduktoj. 

En New Orleans ni konstatis, ke la malnovaj konstruajoj 
estas el aútentikaj brikoj, male al la novaj el plasto. Ni tagmangis 
en urbeto Lafayette, sed estas absolute nenio sensacia en tiu fak
to, car en tuta Usono McDonalds, Mary Quin aú aliaj retoj de in-
dustriigitaj mangajoj estas ciam Ia samaj. Interesa okazintajo en 
Lafayette: kiam ni metis benzinon en la aúton, ni unuafoje per-
ccptis rasan diskriminacion. Senatente ni trafis benzinvendejon 
kiu apartenis al negroj, kaj fronte al ni nur negroj acetis la pro-
dukton... Tion ni konstatis poste. Temis pri memservado, la ne-
graj klientoj kun siaj duonrompitaj, frakasitaj aútoj malrapide, 
brue servis sin kaj amuzigis kun siaj infanoj... Kiam estis mia vi
ço por meti la benzinon, mi konstatis, ke la pumpiloj ne funkciis: 
mi unue pensis, ke mi ne sciis uzi Ia aparaton, tiam mi vidis ta-
bulan averton pri antaúpago... Estis novajo por mi... Nu, mi eniris 
la sidejon de la vendejo, kie mi konstatis la plej grandan malor-
don kaj malpurecon gis nun viditan en Usono: mi vicigis ce la ka-
so, car kelkaj homoj estis acetantaj frititajn terpomojn aú aliajn 
'cips'-konsumismajojn, biskvitojn ks; malrapide venis mia vico. 
Mi komprenigis, ke mi celis aceti benzinon, cu mi devas antaúpa-
gi, cu Ia pumpiloj ne funkcias? La vendistino tamen afable res-
pondis, ke mi povas pagi cu antaúe cu poste, sed el Ia kvin pum
piloj nur la lasta pumpilo funkcias. Mi pagis 15 dolarojn por faci-
ligi la pagtaskon kaj pene sukcesis enmeti la benzinon, sed en la 
benzinujo nur eniris 13 dolaroj da petrolo... kaj mi fugis malgraú 
la krompago... 

En sudo de Houston, ni pretendis viziti en Pasadena la fa-
man NASA-n kun raketoj kaj cio... Ni al venis 10 minutojn tro 
malfrue... kaj la pordistino ne povis fugi de la regularo, evidente! 
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Ciamaniere ni vidis kelkajn malnovajn raketojn, kiuj ci tie kusas 
ceie al Ia turistoj... La sekretajoj kusas pli for kaj al turistoj ili ja 
ne utilas. 

13/5. Houston (Conroe) - Amarillo tra Dallas - Oklahoma 
City. 

655 Mi (1.048 km), tra statoj Teksaso, Oklahomo kaj ree 
Teksaso. De Houston gis Dallas ni spektas la saman verdan pej-
zagon kun multaj arboj kaj pastejoj (prerio). De Dallas al Okla
homa City Ia pastejoj igas pli ampleksaj kun arboj pli disaj, kaj 
oni sentas, ke ci tie logas malpli da homoj. Kiam oni forlasas Ia 
staton Oklahomo direkte al la urbo Amarillo aperas aútentika 
pampo, finfine Teksaso estas Ia lando de la famaj bovgardistoj 
(cow-boys)! Oni sentas, ke malrapide oni iras al Ia altebenajoj de 
la Rokaj Montoj (Rokmontaro)... kaj Ia arbaroj malaperis, cio jam 
aspektas malpli rica ce tiu vojo n-ro 40, Ia grandiozeco stompigis. 
ec la kutimaj komfortajoj kiel hoteloj Holiday-Inn kaj aliaj fo-
rigis... tiel ke ni devis veturi iom pli gis Amarillo por retrovi Ia 
civilizacion. 

Notinde estas, ke tuj post Dallas ni trafis Ia klasikajn stor-
mojn usonajn, kun ventegoj kaj timigaj fulmotondroj. Subite fa-
rigis 'plena nokto' je la 11-a horo matene kaj Ia pluvego malper-
mesis veturadon. La temperaturo falis de 30-C al 18-C en kelkaj 
minutoj... sed sajne cio ci tio estas tute normala fenómeno en 
Usono, kiu ja kutimigis al detruaj uraganoj. Tiel, en tiu regiono, 
ni konstatas la eolan kaj pluvan erozion, kiu subite pli kaj pli 
malricigas kaj dezertigas la grundon. Ni ne bezonas mencii ke en 
la statoj Teksaso kaj Oklahomo ni vidas petrolpumpilojn cie ce la 
rando de la vojo, kun petrolduktoj, kiuj tra miloj da kilometroj 
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kondukas la nigran oron gis Houston. Cetere en tiu fama urbo 
Houston, kie oni vidas petrol-kemi-industriojn sencese, Ia aero 
estas fetore poluciita... malgraú Ia alta teknologio de Usono... Sed 
la aútoj bezonas benzinon por veturi, plaston por ilia konstruado 
ktp. 

14/5. Amarillo - Flagstaff. 

603 Mi (965 km) tra Albuquerque, statoj Teksaso, Nov-
Meksikio kaj Arizono. Tuj kiam ni forlasas la urbon Amarillo, ni 
sentas la supreniradon al Ia alta Rokmontaro, Ia arboj tute forlasis 
Ia teron kaj nur cerealoj estas troveblaj gis la limo de la stato 
Nov-Meksikio. Ekde tiam ni trafas Ia senliman altebenajon duon-
dezertan, kie iom da bovaro provas sin nutri. Oni ekdemandas sin 
kiel Ia homoj tie sukcesis kaj sukcesas vivteni sin... Ankaú la fa
maj indianaj triboj, kiuj ci tie vi vis: Apacoj, Cajenoj kaj Koman-
coj (Apache, Cheyenne, Comanche) ktp. Cetere la homoj ankoraú 
parolas pri ili kaj vivantaj civilizitaj ekzempleroj, folklore vesti-
taj, vendas al Ia turistoj rememorajojn survoje. Ni rimarkis, ke 
praktike nur en tiuj statoj de Rokmontaro oni tion farás en Usono: 
vendi rememorajojn al turistoj apud la vojo. Sajnas, ke nur la mi-
neralaj ricajoj pravigas la ceeston de la homo: ekde petrolo gis 
urânio. 

En bluega cielo, ja ni estas je altitudo de 2.000 m, jen pli 
jen malpli, dum pli ol 800 km estas la sarna monotoneco, kie fe-
lice ce la horizonto estas videblaj Ia monto-cenoj kun siaj eternaj 
negoj. Felice ankaú post la dezerto, subite je la proksimeco dc 
Flagstaff, prezentigas pinarbaro... Oni revivas! 

Kvankam Ia vivo ci tie estas pli primitiva, sen Ia konata 
grandiozeco usona, tamen la konsumisma vivo cie ceestas kun la 
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hamburger-sandvicoj kiel cefa mangajo kaj cio plia, t.e. Ia tomat-
majonez-saúcoj, ktp. 

Ni devas konfesi, ke Usono havas problemojn por konstrui 
taúgan Historion, kiu motivigas kaj pravigas la koncernan naciis-
mon... ja gi estas tro juna nacio, tamen ni konstatis, ke kiel cie en 
la mondo Ia Usonanoj sukcesas krei la taúgajn kultojn malgraú la 
mallonga historio, kaj ciu stono, ciu rivereto seka aú ne, ciu Io-
keto havas historiajon por rakonti kun la respektivaj herooj... pre-
cipe rilate al la konkeraj aú liberigaj epopeoj, flanke de la india
noj same kiel flanke de eúropaj invadintoj... Imagu vi, ke cio ci 
tio estas sufica motivo por cie starigi Ia nacian flagon. 

En tiu loko ni jam fruigis la horlogon je 2 horoj rilate al Ia 
atlantika horzono (orienta horo). Ni ne forgesu, ke de Atlantiko al 
Pacifiko Usono bezonas kvar horzonojn: orienta, centra, montara 
kaj pacifika horoj. 

15/5. Flagstaff - Las Vegas, kun vizito al la Ciranda Kanjono de 
Kolorado. 361 Mi (578 km). Statoj Arizono kaj Nevado. 

De Flagstaff ire al la kolorada Kanjono kaj revene gis Wil
liams, estas senfina arbaro plantita de Ia homoj kun pinarboj kaj 
specoj de junipero. Atentigis nin diversaj informplakoj por turis
toj por eviti fajron kaj konsekvencajn incendiojn. En aparta loko, 
kie okazis brulego estis tabulo, kie oni rekte akuzis Ia krimulon: 
tute prave. En Usono, ankaú en tiu dezerta regiono, la homoj cie 
provas konservi, vivigi Ia naturon kun sia flaúro kaj fauno: la tas-
ko estas malfacila. Post Ia naciaj parkoj oni refalas en la tipan 
pejzagon de Ia farúestaj filmoj en montoj kaj rokoj. Tiel ni efekti-
ve konstatis, ke Ia filmoj ne estis plene fantaziaj... almenaú Iaú Ia 
scenaro. 
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Pri la spektaklo de la Granda Kanjono ni ne parolos, car gi 
estas mondfame konata kaj mirinda, kaj gi plene respondas al la 
postkartoj, kiujn ciuj jam konas. Ne malpli mirinda estas Ia fen-
dego, tunda valo de rivero Kolorado, meze de Ia apikaj montoj el 
puraj, nudaj rokoj el ciuj koloroj... Cetere tio estas tipa karakteri-
zo de Kordileroj, cu en Ia Sudamerikaj Andoj, cu en la Nordame-
rikaj Rokaj Montoj. Ce la statlimo de Arizono kaj Nevado estas 
grava barajo kun elektro-uzino kiu formas Iagon, kaj la spektaklo 
de kontrasto kun la roka dezerto multkolora estas nepre vidinda. 

La plej granda kontrasto atendis nin, kiel vojagantoj ne tre 
bone informitaj, je la alveno en Las Vegas, tiu vetlud-urbo fame 
kaj fi-fame konata en Ia tuta mondo. La masko estas troa por la 
homa rigardo, sed eble ne por la homa agado, kiu fakte ciam efi-
kas sub masko... de la sócio, de Ia artefarado, ks. En Las Vegas, 
sen pliaj konsideroj el homa aú sócia karaktero, ni konstatis, ke la 
lumsnektaklo en la nokto estas unika en Ia tuta mondo. La plej 
Iuksa hotelo, Caesar, prezentas Iuman roman-aspektan spekta-
klon, pri kiu la propra Cezaro ne estus povinta songi por sia Ro
mo. Same Ia Hotelo Holiday-Inn, kiun ni kutimas uzi kaj kiu ek-
timigis nin pro sia Iuma, Iuksa fasado, tute ne estis pli kosta. 
Strarige... ni poste divenis, ke la profitego venas de la Iudado 
mem... kaj de la klientoj, kiuj nur perdas monon. Evidente la ho
telo ne kalkulas kun la sporadaj klientoj kiel ni, kiuj nek perdas 
nek gajnas, car ili ne Iudas... Por ni, tiu plia spektaklo meze de Ia 
stultaj homoj kun absurdaj pasioj de monavido, guo ks, fronte al 
ruletoj kaj monmasinoj estis plene valida. 

lt»/5. Las Vegas - Los-Angeleso. 

274 Mi (438 km). Statoj Nevado kaj Kalifornio. Halto en la 
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tro fama Hollywood (Holivudo), kie Ia turistoj seroas siajn ido-
lojn aú ties spurojn ce la cina teatro sur la trotuara cementajo. 
Cetere, pro tiu stranga mondo, kie estas pli da vagabondoj ol da 
artistoj, la Hotelo Holiday-Inn altigis Ia prezon: 86 dolaroj ansta-
taú 48 en Las Vegas! 

La dezerto survoje estis konstanta (Mojave dezerto - Valo 
de T Morto) gis Pacifiko, kaj nur en la proksimeco de Los-Ange
leso ni trovas la unuajn vitojn. Oni ec sin demandas, kion la ho
moj farás en tiu regiono... kaj en tiu vastega urbo Los-Angeleso. 
Unu fojon plian ni konstatis la klimatajn kondicojn, kiuj regas en 
la tuta Pacifika rando de Ameriko, cu Norda, cu Suda, kun Kor-
dilero kaj Ia dezertoj aú duondezertoj. Ekzemple Santiago en Cí
lio kaj Los-Angeleso en Usono estas en la sarna Iatitudo, jen su
da, jen norda, kun tre similaj klimatoj: la vintraj negoj kaj pluvoj, 
ne utilas pro Ia malvarmo... kaj kiam venas la varmo forestas la 
pluvakvoj kaj tiel aperas Ia neprofiteblaj duondezertoj. En Kali
fornio sajnas, ke irigacio estas pli malfacila ol en Cilio pro Ia 
distancoj. La generalaj kondicoj en Cilio kaj en Kalifornio donas 
al ni Ia klarigon por la granda simileco ekzemple de Ia produkta-
taj vinoj. 

17/5. Los-Angeleso - San-Francisko. 

413 Mi (660 km). Veturado en Ia rica parto de Kalifornio... 
rica pro irigacio, evidente. Vere impresa spektaklo estas tiuj ka-
naloj kaj akveduktoj, kiuj venigas Ia akvon tra miloj da kilometroj 
de la fora Kolorado aú de Siera Nevado-montoj. Unu fojon plian 
la giganteco de Usono montrigas, unu fojon plian ni povas kons-
tati tion, kion Ia homa intcligcnto kaj laboro kapablas efektivigi. 
En Kalifornio oni konstatas, ke Ia homo cion provas kultivi, en 
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Kalifornio oni vidas, ke Ia homo povas cion fari por pretervivi. 
kaj oni tute simple pruvas, ke malsatmorto estas honto: kiom da 
cerealoj, Iegomoj, fruktoj... Ankaú bredadon de brutoj kvazaú en 
koncentrejoj ni vidis. Tre interesa estas la provo, en bienoj, pri 
memsuficeco en elektra encrgio per eolaj generatoroj, kiuj kiel 
gigantaj ventoliloj turnigas cie en la kamparo. 

San-Francisko estas tre bela urbo, gi perfekte similas al la 
postkartoj, kiujn oni kutimas riccvi ankaú kun la fama pendanta 
ponto. Car ni haltis en la centro de la urbo, ce êinstila hotelo, la 
prezo saltis al 114 dolaroj, kaj tio estis la plej kosta dormado, 
kiun ni pagis en ci tiu vojago. 

í 8/5. San-Francisko - Reno. 

344 km. Tre bela vojago tra Siera Nevado-montoj, kiu. pra-
vigante sian nomon, ankoraú havis multe da nego. kiu iom post 
iom fandigis por doni la irigacian akvon al la kaliforniaj valoj. 
Belaj arbaroj el abioj tegas la montojn. Reno. kiel Las Vegas, 
estas lud-veturbo, kaj plie estas urbo, kie oni faciligas tiujn gra-
vegajn sociajn problemojn: eksedzigado kaj reedzigado laú-
plaêe... Kaj nur stato Nevado permesas tiujn maldecajn ekstrava-
gancojn kiel ludadon per mono kaj rapidaj divorcoj kaj geedzigoj. 

19/5. Reno - Salí Lake City. 

517 Mi (827 km). Statoj Nevado kaj Utaho. Tuj post la eliro 
de Reno, ni ree trafas la dezerton aú duondezerton en pliaj 8(X) 
km. La plej impresa kaj tute neatendita parto de tiu etapo estas la 
dezertoj el saio, kredeble unikaj en la mondo pro la amplekso kaj 
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pro la spektaklo, kie Ia blanko de la saio miksigas al la blanko de 
la nego sur la montoj, montaro kiu daúre baras la horizonton. 
Tamen en terpartoj iom pli lavitaj de fandiganta nego kaj eble 
malpli salitaj, aperas kelkaj bovoj en magraj herbejoj. 

Subite apud la granda salita lago, la urbo de la Mormonoj 
kaj cefurbo de Utaho, kie reaperas la komforta vivmaniero de Ia 
homoj, sendube dank' al harda laboro en tiu malfavora regiono... 
Sed tiuj blankuloj pelitaj de sia mistiko iel venkis kaj sukcesis 
sendube placi al sia Dio!... Je la kvina posttagmeze, kiam ni estis 
alvenantaj, ciuj viroj kaj knaboj (ne inoj, nur maskloj) akurate 
estis irantaj al Ia fama templo, kun bela kravato kaj bele tonditaj 
haroj, kaj kompreneble kun ia Biblio sub la brako... Ni konstatis, 
poste, ke la cefaj kanaloj de televidoj estis kaptitaj de Ia longaj 
mormonaj predikoj... 

Pri la salita akvo de la Iago, ni ne dubu, car ni gin provis, 
estas 23% el saio da natrio, kalio, kloridaj... Verdire, en la hotelo 
post tiom da soifiga saio, ni preskaú ne sukcesis trinki dissolvigan 
bieron... pro Ia mormonaj moroj, kiuj trudis Iegojn malpermesan-
taj trinkadon de alkoholajoj! 

20/5. Salt Lake City - Denver. 

830 km. Statoj Utaho, Vajomingo kaj Koloradio. Tuj post Ia 
eliro de Salt Lake City oni grimpas sur, laú la aspekto, pli akvu-
mitajn montojn kun kelkaj poploj kaj abioj, kie mallonga somero 
sajnas permesi iom da kultivado. Post kelkaj dekoj da kilometroj 
ni ree falas en Ia duondezerton, ekzemple en tuta trairado de stato 
Vajomingo, kun Ia sarna monotoneco. Tamen mizeraj bovoj, safoj 
kaj stranga speco de kaproj aperas. Same la petrolpumpiloj akom
panas nin rande de Ia vojo, kun multaj aliaj minejoj el ciuj image-
blaj ercoj. Tiel ekzemple naskigas urbetoj kiel en Rock Springs 
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kun ci tien transportitaj domoj, kiujn oni industrie fabrikas tre for 
de Ia dezerto, ie en la arbaroj, kiujn oni pene sukcesas imagi êi 
tie. Oni vere sin demandas, kion la homoj venas ci tie fari. 

Cetere, en Green River, fama kiel Laramie, Cheyenne aú 
Medicine Bow pro siaj farúestaj filmoj, ni guis klasikan policistan 
(serifan) persekuton pro troa rapideco. Imagu vi, ke en tiu perdita 
loko ni veturis je 68 mejloj/hore, kiam la maksimuma rapideco 
permesata estas 55 mejloj/hore! Sendube la Iimigo de rapideco, 
en mallargaj, plentrafikaj aútovojoj estas Iogika afero, sed en Iar-
gaj interstataj vojoj kun malmulte da trafiko Ia lego, kiel ciuj 
legoj, unu fojon plian igas ridinda. Ni konfesu, ke plenkonscie ni 
ne respektis Ia legon kaj veturis daúre je rapideco de 110 km/h 
Cpli aú malpli 70 mejloj/hore). Verdire la Usonanoj estas tre ler-
taj, car nia luita aútomobilo Oldsmobile, tre potenca, komforta, 
ktp Iaú Ia ciferplato de la rapidometro, kiu guste indikis nur gis 
140 km/h (88 mejloj/hore), tute ne sukcesis preterpasi Ia rapide-
con de 140 km/h. Plurfoje mi provis, sed la potenca motoro ron-
kadis, vibris, la karoserio tremis, gemis, stertoris en tre amuza 
sinteno (amuza por ni), sed tute ne antaúeniris unu mejlon plian 
ol la indikitaj. Finfine la serifo pagigis 18 dolarojn kaj Iasis invi-
ton por ke ni prezentigu al jugisto post dek tagoj en tribunalo de 
Green River mem. Kompreneble, post dek tagoj ni jam estis pli ol 
10.000 km for, kaj ni plu veturas pli rapide ol 55 mejloj/hore, 
prave aú ne! 

Post Ia eliro de stato Vajomingo, post Cheyenne, en stato 
Koloradio, subite cio sangigas ce Ia naturo, oni malgrimpas Rok-
montaron, kiu tamen akompanas nin okcidente en la horizonto 
kun siaj eternaj negoj, dum ree cio verdigas dank' al Ia vegetajoj, 
ricaj pastejoj kaj kulturejoj proksime de Denver. Samtempe Ia 
homoj videble pli abundas kaj ree agitigas, svarmas, movigas per 
siaj neforigeblaj aútoj... ree ni estas en Ia kutima civilizacio kaj 
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oni preskaú bedaúras la forlason de Ia dezerto. Verdire la civili
zacio, neniam kaj neniel forlasas Ia dezerton en Usono, tamen gi 
estas fremda, artefarita rilate al Ia dezerto... 

Denver kaj gia rica altebenajo (1.600 m) je la piedo de Roka 
Montaro, en malpli alta stupo estas malpli malvarma. estas pli 
húmida, do cio igas favora por ciuj formoj de vivo. 

21/5. Denver - Topeka. 

868 km. Statoj Koloradio kaj Kansaso. Finite Ia dezertoj; 
ekde Denver, la largskalaj kulturadoj de cerealoj (Ia grenejo de |" 
mondo, oni dirás) komencigas alterne kun bredado de bovaroj. 
Ebena pejzago konstanta igas iom laciga por la okuloj kaj oni be
daúras Ia foreston de arbaroj por rompi la monotonecon kaj eble 
por helpi al la ekologia ekvilibro, aú por bremsi Ia uraganojn. Nur 
post Salina gis Topeka ni guis iomajn arbojn. Je la foriro de Den
ver ni miris pri Ia kvanto de aviadiloj, kiuj alterigis unu post Ia 
alia, frue antaú Ia oka horo matene. Verdire Ia industrioj, precipe 
agroproduktaj industrioj kiel muelejoj, abundis en Ia cirkaúo... 
kio plene klarigas Ia viglan movon de aviadiloj: negocoj. 

22/5. Topeka - Mont Vernon tra Kansas City kaj Saint Louis. 

627 km. Statoj Kansaso, Misuro kaj Ilinojso. Kansas City 
prezentigas kiel granda urbo kun malgranda negoca centro, sed 
multegaj industrioj estas videblaj. Saint Louis ankaú havas mal-
grandan urban centron. La tuta urbo videble estas pli malnova, 
kun konstruajoj el veraj brikoj el la pasintaj tempoj, iel en angla 
stilo... Fine aútentika vestígio de la konkerintoj! Konkerintoj, kiuj 
pene iris al la okcidento, al la dezerto! Cetere giganta arko el 
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neoksidebla stalo, iom tro fremda en ci tiu loko, laúdire rememo-
rigas Ia migrantojn, kiuj kuragis iri al Ia okcidento. 

Sur Ia vojo, for de Ia grandaj urboj, Ia urbetoj aú, pli guste, 
la vilagoj estas tre malgrandaj kaj kun pura aspekto kaj videbla 
komforto. Cie estas kulturado, sed en kampoj, sajne en bienoj ne 
plu tiom grandaj, ec en la rica valo de Misuro, kaj tion ni tute ne 
atendis. Inter la kampoj de kulturado aú bredado, la homoj Iasas 
hegojn, arbarctojn, arbustarojn, tiel ke de malproksime cio as
pektas kiel plena arbaro kun vigia verdo... Sendube ci tio estas 
korckta homa agado por ioma rcspekto al la naturo. 

23/5. Mont Vernon - Charleston. 

680 km. Statoj Ilinojso, Indianio, Kentukio kaj Okcidenta 
Virginio. Etapo tre uniforma en proksimeco al rivero Ohio, kun 
tre bela pejzago, multaj plezurigaj arbaroj, kie cio estas forte ver
da. La homa denseco estas videble malgranda krom kiam aperas 
koncentrigo de industrioj, kaj oni tuj perceptas tion pro la movoj 
sur la vojoj. Ni rimarkis tre interesan timan veturadon de la aútoj 
kiam ni eniris Ia staton Indianion... sendube pro polica sinteno, 
kiu ja varias de stato al stato... Kaj kiel ciuj, prudente ni alprok-
simigis de Ia 55 MPH-rapideco! 

24/5. Charleston - Charlotte. 

432 km. Statoj Okcidenta Virginio, Virginio kaj Norda Ka-
rolino. Vojago sub pluvo, tamen tre interesa, car temas pri trairo 
de Apalacoj. Ni do malgrimpis kaj grimpis sencese en plene verda 
naturo kun arbaroj, kiuj konstante akompanas Ia vojon. La kultu-
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rado kaj la industrioj ankaú montrigis tempe al tempe, sed ne tro 
grandskale. En Ia pli abruptaj deklivoj ni konstatis tre interesan 
artifikon, kiun Ia Usonanoj inventis: temas pri speco de fugdekli-
vo en ramploformo, tiel ke kamionoj aú pliaj veruriloj, kiuj subite 
trovigas sen bremso, povas fugi de Ia vojo al la ramplo kaj tiel 
eviti akeidentojn... Bonega elpensajo! 

En urbeto, kiam ni eliris de benzinvendejo, kiel klasike tio 
okazas en Ia tuta mondo, funebrantaro de pli ol 30 aútomobiloj, 
kiuj akompanis mortinton al sia lasta Iogejo, baris al ni la vojon, 
tiel ke ni povis obseivi la procesion... Temis pri nur negroj, en 
ciuj aútoj estis almenaú kvar personoj, ciuj negraj aú maksimume 
kelkaj malhelaj mulatoj. Ni mire pensis: cu la mortinto ne havis 
uni nuran blankan amikon... en tiu Iardc, kie ne ekzistas (laúdi
re) diskriminacio pri rasoj? 

25/5. Charlotte - Savannah. 

462 km. Statoj Norda Karolino, Suda Karolino kaj Georgio. 
Ni guas la saman verdan pejzagon de vigia naturo kun arbaroj. 
Malmultaj kulturoj kaj bredado estas videblaj, same estas mal-
multaj industrioj en ci tiu regiono. Car ni veturas ree al la sudo Ia 
varmo iom post iom levenas. 

En urbo Columbia hazarde ni ree trafis benzinvendejon, kies 
posedantoj esti* r.egroj... Bedaúrinde ni devis konstati la samajn 
faktojn kiel en Lffayette en Stato Luiziano: malordo, malpuio, 
pumpiloj ne funkeiantaj... míirko de sargmono, ktp... Tamen la 
negroj havas la s&m«n negocon kiel la blankuloj, kir ckvivalentaj 
rimedoj kaj kondicoj de laboro, tiel cni povas aserti, ke la dife
rencoj konstateblaj nur povas veni de sinteno propra al tiuj tipoj 
de homoj, tiel ke ekzistas rasdiferencoj en la sinteno kaj agado. 
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sendepende de materialaj kondicoj aú kulturo, ks... Cu ne strange, 
ke hipokritaj homoj kontraúrasismaj ne volas akcepti tiujn kons-
tateblajn faktojn? 

Pri tiu temo, rasdiferenco, plian elrevigon ni havis en urbo 
Savannah, kie ni celis resti en Ia urbocentro, car laúdire tiu urbo 
estas grava pro klasika malnoveco kaj historia vidpunkto. Ciuj 
klasikaj belaj konstruajoj estas en duonruino kaj okupitaj de ne
groj, kie la klasika svarmado en mizero estas bedaúrinde tro vide-
bla. Ni fugis de la urba centro! 

26/5. Savannah - Orlando. 

470 km. Statoj Georgio kaj Florido. Ni retrovas la cipresojn, 
kie cetere jus estis okazintaj grandaj bruloj... incendioj pri kiuj Ia 
Usonanoj tamen estas tre atentemaj. 

En la proksimeco al Orlando, la mondfama Disney-World, la 
mondo de Walt Disney. Eble estas tre bona afero por infanoj, sed 
estas tro laciga por adolto, kiu kapablas uzi sian imagpovon en 
aliaj aferoj. La ne malpli fama Epcot, stranga nomo kiun oni po
vas traduki kiel 'Eksperimenta Prototipa Komunumo de la Eston-
to' ankaú ne respondas al la reklamo, kiun oni farás. En la realo 
Ia sfero, kiu pretendas vojagigi la vizitantojn tra la tempoj, kvan
kam sufice bone farita, ne farigas plene konvinka sed nur iel sen-
sacia... La aliaj spektaklajoj estas multe pli reklamcelaj pormult-
naciaj entreprenoj kiel GE, GM ks, ol kulturaj distrajoj. 

27/5. Orlando - Miami (Miami Beach) en Holiday-Inn. 

370 km. Car nun ni plene komprenis la usonan sistemon por 
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orientigi sin, sen problemoj ni trafis nian hotelon ce la fama 
plago... Plago cetere nur fama, car cio iel aspektas 'mizera', an
kaú la vendejoj, kiuj sajne bankrotas aú malfacile postvivas, male 
al la generala opinio... de tiuj, kiuj ne konas Miami Beach! Efek-
tive en la stratoj oni aúdas multe pli la hispanan Iingvon ol Ia an-
glan, kvankam oni asertas, ke estas nur 40% da hispanlingvanoj 
el Kubo. 

Ni redonis nian aúton Oldsmobile kun 9.430 mejloj regis-
tritaj ce la ciferplato, tiel ke ni veturis 7.419 mejlojn, t.e. 11.870 
km en 18 tagoj, kio donas average 660 km en ciu tago. La oficis-
tino, kiu akceptis Ia aúton, tute ne volis kredi al siaj okuloj... Ni 
preterpasis ciujn imageblajn statistikojn... Bonvolu, la homoj, kiuj 
kutimas Iupreni aútomobilojn, pardoni nin se pro ni Ia tarifoj al-
tigos; ni plene rekonas, ke pago de 550 dolaroj por 11.870 km de 
veturado, tute ne estas bona negoco, Iaú kapitalisma vidpunkto! 
Por nia turisma kurado gi ja estis!. 

28/5. Miami - San-Paúlo, tra Rio de janejro. 8 horoj de flugo 
al Rio per Varig Flugo RG 811, laú rutina maniero. 
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T H | 

LA TIMIGA AFRIKO 

Kial la adjektivo 'amiga'? Nu, Ia motivoj estas multaj, tro 
multaj. Afriko estas timiga, car cn gi pre/cntigas la tuta dramo de 
malkongruo inter civilizaciformoj, depost Ia koloniepoko. Afriko 
estas timiga pro Ia demografia eksplodo, timiga pro la subevoluo 
sen nunaj perspektivoj de eliro de tria-monda kondico. Timiga 
pro Ia mizero, pro la almozo, kiu ne povas anstataúi veran homan 
solidaron. Timiga pro Ia detruo de la naturo kun katastrofaj eko-
Iogiaj malekvilibroj, kun dezertigo kaj konsekvenca malsato. Ti
miga pro religiaj, tribaj, naciismaj lanatikismoj. Timiga pro man-
ko de klopodo al homa memstareco; timiga pro neeblo alporti sol-
von en homa kolektiva formo. Timiga pro obskurantismo, kiu la-
sas Ia homojn en subhumanaj kondicoj. Timiga pro homeksplua-
tado, pro rasismoj, pro imperiismoj. Timiga Afriko!... 
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3/9. Alveno en Dakaro per Swissair-flugo, je la 8a horo Ioka. 

Jam en la aviadilo, oni avertis Ia pasagerojn pri striko en la 
havenaj servoj... ni atentu pri niaj valizoj. Felice, amaso da nes-
trikantoj (... ja senlaboruloj) alkuris por 'zorgi' pri ni. Ni sukcesis 
pasi en la longa dogana vico, post malordiga, vana trasercado en 
niaj valizoj. Svitiga igis la monsangado pro la 'granda efikeco' de 
la oficistoj... Por atingi taksion, ni nepre devis akcepti la 'peran-
tojn', kiuj 'laboregas' nur por trinkmono... Ni preskaú timis eniri 
la flavan veturilon, tiom frakasita gi estis. Gi tamen startis kun 
nekredebla rapideco, kaj nur la tri aú kvar doganaj bariloj, kiuj 
ekzistas oni ne scias kial, sukcesis iom bremsi la kuradon. Ni el-
save atingis Ia Novotel-Dakar. Plia problemo prezentigis en la 
momento de pago. "Kiom kostas via 'kuradoT' demandis mi. 
"6.000 F-CFA" diris la soforo. Mi danke donis 4.000 F kaj in-
formis la spertulon, ke en la aviadilejo estis indiko pri taksia 
transporto de la aviadilejo gis la urbocentro kun kosto de 2.800 
F-CFA (F-CFA = franko de okcidenta Afriko). Povraj turistoj! 

La Dakar-Novotel estas kopio de iu ajn Novotel el Francio, 
tamen kun mangajoj iel adaptitaj al afrikaj cirkonstancoj, kaj la 
servo de la negroj estis bona. 

Ni ekiris por piede promeni, bedaúrinde kunportante nian 
turistan mienon, tiel ke tri metrojn post la hotela portalo tri taksioj 
ekdisputis por havi Ia privilegion nin transporti. Ni tamen sukce
sis piedire eskapi. Tri pasojn pliajn, kaj jen ni estis cirkaúitaj de 
ciuspecaj vendistoj de turismajoj kaj banalajoj. Ili sukcesis in-
dukti nin aceti bildajojn el papiliaj flugiloj, donante al ni logegan 
rabaton... Sed iom pli for, la samaj papiliajoj estis aceteblaj por la 
duono de la prezo... Ni ektimis pro nia kondico de turistoj. Kaj ni 
eklernis la vendo-teknikon, ciam la sarna: "Kiel vi fartas, frat-
amiko (la negro salutas donante al vi la manon), kiel statas via 
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vivo, cu vi venas de malproksime? Cu vi satãs nian landon?" ktp. 
Tiam oni aldonas: "Rigardu kiom bela kaj malmultekosta reme-
morajo!..." Kompreneble ni ne elmontras intereson kaj daúrigas 
nian pasadon. La lerta vendisto venas kune, kun afabla insistado: 
"Kara amiko, jen rememorajo, se vi ne volas pagi, tute ne gravas, 
pli grave estas, ke vi satãs nian landon, tio estas donaco por v i . . . " 
kaj la lertulo altrude metas la objekton en vian manon aú poson 
kaj ekadiaúas forirante. Kompreneble, ni tuj iras malantaú la ho
mo por redoni la objekton, ja ni ne volas esti profitemuloj aú... 
stelistoj, sed la ruzulo rifuzas, car temas pri oferajo el lia amata 
pátrio. Ni danke kaj redone metas la objekton sur la trotuaron, 
sed tiam, jes, la spertulo elmontras la plej grandan ofendigon pro 
rifuzo de amikeco, pro diskriminacio al lia nacio, ktp... Finfine, 
jen komedio laciga kaj geniga, kiu ripetigis cie kaj malhelpis 
niajn promenadojn. 

Dum pasado en la centro de Dakaro alia malagrablajo trafis 
nin. Cu pro distra malatento mia, cu pro intenca provoko de la 
alia homo, mi batis mian sultron kontraú Ia sultron de negra Ioka 
Ioganto, junulo kiu cetere estis kun du aú tri aliaj junuloj. La rea-
go estis tuja: "Sale blanc! - Blankulaco, kion vi ci tie farás, pes-
tulo?" l i diris en la franca lingvo, sendube atendante mian rea-
gon... kiu felice resumigis al humila pardonpeto. Mi profitas la 
okazon por diri, ke mi neniam insultis negron kiel 'nigrulacon'... 
kvankam la okazoj ne mankis en Brazilio mem, kaj la malmulta 
kontakto, kiun mi havis en la negra kontinento tuj venigis rasis-
man insulton! Cu hazarda okazo? Mi tion dezirus. Tamen la ra
sismo en Afriko cie estas okulfrapa, kaj ne nur en Senegalio la 
blankulo estas malbonvena. La blankulo, en la koncepto de la ni
gruloj, estas la ekskoloniisto, kiu nun devas repagi kaj ripari Ia 
malbonajojn. Ia ekspluatadojn de la koloniigado, donante Ia mak-
simuman helpon kaj fina punkto. Ci tiu starpunkto estas generala 
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en tuta Afriko: Ia blankulo (Eúropano) devas almozdoni, estas 
devo de Ia blankulo alporti monon, produktojn por kompensi la 
pasintajojn. Ni vere miris fronte al tiu generala konfesado! 

Laú kultura vidpunkto (se kulturo estas!) kaj observante la 
disponeblajn rimedojn de komunikado, kiel la tre malricajn, sene-
nhavajn jurnalojn kaj televizion, ni konstatis tre strangajn feno-
mcnojn. Sajnas, ke la tuta senegalia popolo estas sen orientado, 
kaj ke ec Ia intclcktuloj estas sercantaj vojon. Ekzemple, en la 
televidilo ni spektis programon de intervjuo kaj debato pri eduka 
orientado kaj profesia instruado. La temo komencigis en la franca 
lingvo kaj rapide, sen klarigo krom intima patriotismo. Ia paro
lantoj ekuzis strangan dialekton (kredeble Ia Wolof, Ia plej uzata 
lingvo de Senegalio), Ia afero transformigis en amuzan krokodila-
don (aú 'Petit Nègre'): dek vortoj en Wolof, unu vorto interjekeia 
en la franca lingvo. Ni ne sukcesis kredi al niaj propraj oreloj! 

La Iingva problemo en Afriko estas efektive gravega. La 
centoj (eble miloj) da lingvoj aú afrikaj dialektoj, inkluzive Wo
lof, ne estas skribaj lingvoj, do kiel lemigi ilin en Ia lemejoj, kiel 
transdoni kulturon Iaú la okcidenta maniero, kun teknikajoj, ktp? 
Kiel strukturigi gramatikon kaj lingvajn regulojn por unuigo de 
tiu primitiva homa interkomunikado? Aliflanke, la Afrikanoj klare 
montras sian naciisman malemon al Ia lingvoj de la koloniintoj: Ia 
franca, portugala, angla lingvoj. Cu eblas uzi Ia instrumentojn de 
ci tiuj ekspluatemaj blankulacoj, kiuj sklavigis nin? Nu, kie kusas 
la solvo? Laú la intensiva, sencesa propagando en la jurnaloj kaj 
televizio, sajnas, ke Ia solvo estas en la araba lingvo, kun la Ioga 
slogano: "Civitano, lernu Ia araban lingvon por legi Ia Koranon". 
Jen genia elpensajo por fugi de la ekskoloniistoj, por unuigi la 
Iingvojn kaj religiojn kaj konduki la novajn kultojn de naciismoj. 
Evidente la ideo pri Esperanto ankoraú ne atingis tiujn regionojn. 
kaj Islamismo estas multe pli Ioga. Cetere multaj homoj sin preti-
gis por efektivigi sian unikan vojagon al Mekko! 
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Tipa bi ldo de " T r i a Mondo" sub pluvo . 

jam e s t a s luksajo. 

L*i akvonelanoj 

- -
' I n d u s t r i a " i n s t a l o en ombro pro la suno en Dakaro . . . 

( T r i a Mondo). Oni tamen rekonas t e k s i l o j n . 



5/9. Dimanco. 

Ree rigardo al urbo Dakar laú traktitaj kondicoj: irado dum 
du horoj por 4.(XX) F-CFA, per taksio. Verdire nenio speciala 
restis por vidi, car cion gravan ni estis vizitintaj piede en la an-

taúa tago, aú vidintaj vene de la aviadilejo. Ni repasis tronte al la 
palacoj de la gubemiestroj de la koloniaj tempoj, nun okupitaj dc 
la novaj estroj kun la samaj multkoloraj sentineloj. Ni miris pro la 
eterna kaj firma staro de la statuo de generalo Faidherbe en la 
gardeno de palaco. Cu boníarinto, cu konkerinto ankoraú favorc 
konsiderata? Mi demandis, oni ne sciis respondi; ne gravas! Tute 
proksime, ni vizitis la Dakar-muzeon, kun vestigioj de la afrika-
naj civilizacioj: temo por fakuloj. La stato de konservado'de la 
historiajoj videblaj elmontris, ke post kelkaj jaroj ne postrestos 
multajoj en la muzeo, krom la tineoj, kiuj agas laúplace, same kiel 
la gardistoj, kiuj videble atendis la lorpason de la horoj kaj inter-
babiladis, êar forestis la vizitantoj. 

Tuj poste ni vizitis la malpli muzean sed plene realan 'medi-
non\o estas la popolaj kabanacaroj el nekredebla, nepriskribe-
bla mizero, kie maljunuloj, viroj, virinoj, multaj iníanoj miksigas 
al kaproj kaj kaprinoj en malpurajoj, kiuj donas spektaklon mal
facile imageblan kaj preterpasas la plej terurajn favelojn el Brazi
lio! Ni ree timis... 

Tute proksime staras la cela moskeo de Dakaro. Mi haltis 
ceie al lotado... sed car en Dakaro ne eblas toti sen ke dekoj da 
nigraj kapoj aperu fronte al la lenso, kaj tiam vi devas pagi la 
'fotrajton' al ciuj kapoj... ju pli da moncroj mi disdonis, des pli da 
kapoj aperis, gis elcerpigo de miaj moneroj el miaj posoj... Kaj 
same rapide la negridoj metis siajn manojn en miajn posojn, tiel 
ke fronte al la evidenta dangero igi nuda post kelkaj sekundoj, mi 
rapide fugis en la aútomobilon sen plenumi la totadon. La sotoro 
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iom mire rigardis min, kaj aldonis, ke tio estas normala kunlaboro 
mia, kiel turisto. 

Ni tiam provis viziti vilageton de metiistoj, kiuj farás la lo-
kajn artajojn. Ni jam estis vizitintaj, tute trankvile kaj sen pro-
blemoj, tiun ci lokon antaú deko da jaroj kiam, okaze de vojago, 
ni devis halti en Dakaro pro paneo de la aviadilo. Nun, la 'meti
istoj' tiom tede alsaltis nin, ke ni mire tuj devis foriri sen provi 
acetadon! Ni ree timis... 

Kiel ni tion ciam farás, ni petis por viziti la industrian 
kvartalon, kiu estis cetere indikita sur la urbo-mapo. La soforo ne 
komprenis la demandon, car l i neniam antaúe estis aúdinta paroli 
pri tiaj industrioj... tute prave, car en la indikita loko, kiel indus-
triajoj estis nur riparejo de kamionoj kaj buldozoj, kaj ruinoj de 
segejo! Iom pli for, en avenuo, en la ombro de la arboj, tamen es
tis teksistoj, kiuj per primitivaj manaj teksiloj faris multkolorajn 
tolajojn. Mi, naivc, cclis mian fotadon, sed ricevis mahometanan 
admonon, car mi forgesis la pagadon de fotorajto! Tiel íinigis la 
vizitado al la industria zono! 

Car la du horoj kombinitaj ankoraú ne estis pasintaj, kaj car 
ni vidis indikon pri zoologia parko, ni petis pri vizito al la loko. 
La parko aspektis grandega kaj forlasita... kaj tia gi estis: pl' ol 
80% el la kagoj estis malplenaj. En aliaj tamen vivacis leonoj. 
simioj kaj aliaj. Plej interesaj estis la akcipitroj, kiuj amase kaj l i 
bere vi vis sur la gigantaj baobaboj. Pri la generala vegetajaro ni 
ne fremdigis, car cio rememorigis al ni Ia nordorienton de Brazi
lio: nenio miriga, car la kondicoj de klimato kaj latitudo estas si
milaj. Pri kultivado, plantado, ktp estas alia afero. Krom iom da 
manioko, iom da dolcaj patatoj kaj kelkaj tomatoj, ni nenion plian 
vidis, kvankam la pluvepoko jam estis alveninta! La fakto estas, 
ke por planti la homa mano (homoj ne mankas en Afriko, kaj laú 
la oficialaj statistikoj Ia homoj duobligas en ciu trideko da jaroj l 
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la homa mano, mi dirás, por planti devas malsupreniri gis Ia te
ro... kaj ci tie, en Afriko, la homaj manoj tute simple restas eten-
ditaj en la aero gis kiam en ilin falas la almozajoj! Kia stranga 
spiritostato! 

Nia taksi-soforo insistis pri tiu agado: almozado. En ciu 
halto ce la semaforoj de la stratoj, li demetis monerojn de sia poso 
kaj donis ilin al la svarmantaj almozuloj, plejparte infanoj. Kiel 
bona mahometano, en bluega togo, l i celis doni al mi morallecio-
non, car mi ne almozdonas. Mi klopodis klarigi al l i , ke l i malhel-
pas la evoluon de la homoj por atingo de memstareco, kaj ke al-
mozo havas nenion komunan kun homa solidaro. Oni devas lerni-
gi al la homoj fiskapti kaj eventuale solidare doni fiskaptilon, sed 
neniam doni la fison. Li ne volis kompreni la metaforon, versajne 
gi ne estas en la Korano. Cetere, lia moralo, same kiel tiu de liaj 
samlandanoj, samnacianoj, samreligianoj, samrasanoj, estas tute 
alia: car la 'promenado' preterpasis ekzakte 10 minutojn dc la 
kombinitaj du horoj, l i ekpostulis ne plu la 4.000 F, sed volis 
6.000 F-CFA... kio furiozigis nin, kaj devigis min kiel paganon 
sendi lin al la diablo kun Korano, almozado kaj cio, por ne resti 
kiel idiota turisto. Tiuj travivajoj devigis min repensi pri alia me
táfora, tre uzita en Brazilio rilate al negroj; eble gi apartenas al 
rasismo, sed gi same bazigas sur faktoj: kiam negro ne fekas sur 
la sojlo de via pordo dum la eniro, l i nepre tion farás dum la eli-
ro! 
6/9. Parolante pri fekado, frumatene ni provis rekonfirmi nian 
flugon al Casablanca, car la strikoj, la sabato kaj la dimanco gis 
nun ne estis permesintaj, ke ni tion faru. Ni alvenis en la oficejon 
de Royai Air Maroc kaj longe atendadis, kvankam estis malmultaj 
personoj. Kaj tiam oni informis nin, ke niaj rezervitaj lokoj estis 
nuligitaj pro la strikoj kaj pro la nerekonfirmo! Finfine, absur-
dajo. Tamen la komputilo subite kriis (mi dirás kriis, car tiel kiel 
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la oficisto bate kaj trape traktis Ia aparaton, gi nur povus kni!), 
ke ankoraú estas lokoj en la aviadilo. Dankon al Alaho! 

Fuge de la varmo same kiel de la tcdaj atencaj altrudoj de la 
homoj, ni ripoze restis en nia fresa hotel-êambro gis la horo de 
foriro. 

En la aviadilejo la varmo kaj konluza malordo igis neeltc-
neblaj. Ni sukcesis forsendi niajn valizojn. La sidlokoj en la 
aviadilo ne estis antaúmarkitaj, sed laúplace elekteblaj dum la 
enaviadiligo. La policistoj volis scii, kiom da mono ni kunportis 
kaj trasercis niajn monujojn kaj sakojn. Felice il i forgesis miajn 
apartajn posojn, kie estis la tiel nomata mono. Finfine, la turistoj 
ne rajtas vojagi kun tro da mono, ne rajtas labori... do, kion ili 
devas fari? Ne estas respondo en nia absurda mondo. Felice, pos-
trestas la elturnigo de ciu! 

Ni, pro malfruigo scnklariga, atendis nian flugmasinon dum 
du horoj en kondicoj de varmo kaj popolamaso preskaú neeltene-
blaj. En ciu foriro de aviadilo ni spektis tumulton laú la plej so-
vaga stilo, kun nekredebla kunpusigo ce la pordoj. Kiam alvenis 
nia vico por ekiro, la tumulto estis la sarna. Mi bedaúrinde konte-
sas, ,ke mi ne eltenis la situacion ene dc tiu bestigita popolamaso: 
mi perforte mallermis mian vojon por fugi de la amaso. Vidante 
mian perdon de mcmkontrolo, helpema, humurfarema homo ride 
oferis al mi francan parfumon. Mi devis respondi al l i , ke la kazo 
ne estas nur afero de odoro, sed de eduko, civilizo, ordo en la la
boro, ks. Ni sukcesis eniri la aviadilon, kaj sidigi en la lastan vi-
con kune kun... papago, sed tri personoj estis forpelitaj, car nc 
plu estis loko... 

Tiel, la flugo n-ro 910 de Royai Air Maroc, per Boeing 727, 
startis je la 19a horo kaj 30 minutoj, kaj ni trafis Casablanca je la 
22-a h 30 min. La pasado ce la dogano kaj polico ne estis rápida, 
kaj ni zorge deklaris nian monon poreviti problemojn! 
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7/9. Casablanca. 

Hotelo Toubkal, malnova sed rclative bona. Ciuj aliaj pli 
bonaj hoteloj estis plene okupitaj. 

Rondirado en la urbo. La vivsistemoj estas sufice multe di-
vcrsigitaj por ciuj gustoj kaj precipe por la Eúropanoj. La franca 
influo postrestis, multaj homoj ankoraú parolas la francan lingvon 
kaj kelkaj jurnaloj estas franclingvaj. Cetere ciuj jurnaloj sajne 
apartenas al la sarna grupo, kie la konstanta botlekulo de la plej 
bona rego de V mondo, iu Ahmed Alaoui, plenigas pagojn kaj 
pagojn por vantigi la plej bonan konstruanton de 1' pátrio: Hassan 
I I ! Notinde estas, ke en tiuj tagoj Hassan II igis ankoraú pli gra
va, car en Fès okazis kunveno de la tuta araba diktatora skipo. 
kun la konataj paroladoj kaj la aútentaj curaskoj el safajo, la lol-
kloraj dancoj de la haremoj, ks... kase, evidente. En la realo, laú 
la rcgoj, laú la arabaj kutimoj, kun aú sen vualoj, la virinoj ne 
povas aperi en la publikaj manifestacioj. Ci tie, tiu, kiu estras, 
estas la masklo kaj kiu ajn feminisma movado estas neimagebla 
utopiajo. 

Oni dirás, ke la viroj ankoraú povas havi kiom da inoj ili 
deziras: en Ia praktiko, same kiel en iu ajn loko de la mondo, jam 
estas tre malfacile vivigi unu familion, do felice la plimulto restas 
en monogamio, kio tute ne malhelpas la draman dcmografian eks-
plodon, kaj la ekonomia disvolvigo videble ne akompanas gin. En 
Casablanca ni ne vidis absolutan mizeron. La 'medinoj', kvankam 
tre malricaj, ankoraú konservas ioman homan dignon. La nekal-
kulcblaj metiistoj oferas siajn artajojn, felice sen troa insisto: ta-
pisoj, forgajoj, skulptajoj, lignajoj ktp. 

Ni tagmangis en la restoracio 'Etoile de Marrakesh', klasike 
marokajn pladojn: tamen ni rimarkis, ke la restoracio pli taúgus 
por la noktaj programoj. La novaj skulptajoj tre tipaj impresis nin 
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pro la monstra laboro en gipsa dekoracio... Kompreneble plu ne
niu kuragas pagi tiajn artajojn, kaj la artistoj malaperas... ankaú 
en la Arabioj! Ni mangis la faman 'tagine', iujn raguojn el kokina 
aú safa viandajoj (porkajon oni ci tie ne mangas!) ekscese kuiri-
tajn en arakida oleo kun multe da spicajoj. Oni diferencigas la 
pladojn aldonante cu migdalojn, cu menton, cu kompotojn el f i -
goj, persikoj, daktiloj ktp. Sendube la 'tagine' estas bonega man-
gajo, sed gi rapide igas naúziga pro la troa graso kaj spico. En 
Maroko, ni guis vinojn el la tri koloroj: blanka, roza, ruga, en tre 
mediteranea gusto; ankaú la biero estis bona, sed la cefa trinkajo 
estas evidente la teo kun mento, kiun oni trinkas bolanta kaj dol-
cega. 

8/9. Casablanca - Rabat - Casablanca. 

Cent-kilometra vojago ire, ce la marbordo. Jen regiono ebe-
na, kun grundo, kiu aspektas taúga por kultivado, kun eblecoj por 
irigacio, sed kiun oni malofte profitas... Neniu sukcesis diri la 
kialorj! 

Je la eliro de Casablanca, ni trairis zoneton kun industrioj: 
cemento, pneúmatikoj, aútopecoj ks el multnaciaj entreprenoj. 
Iom pli for ni trafis la urbeton de la kazinoj, de la luksaj vilaoj, 
de la Méridien-hotelo: Mohammadia. En la kazinoj la ludado es
tas libera por ciuj krom por la Muzulmanoj, kiujn oni zorge kon-
trolas. En aliaj Iandoj oni nomus tiun kontrolon diskriminacio; ci 
tie estas afero de moralo, de moro. 

Proksime al Rabat, altiris nian atenton grandega konstruado 
de stadiono, fare de Cinoj. Kial Cinoj? Kombinajoj, nepotismajoj 
je stata nivelo, kaj car la Marokanoj estas aútentaj pigraj vaga-
bondoj! (La klarigo estas de nia maroka soloro mem!) Ce la alia 
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flanko de la vojo prezentigis grandaj amaslogejoj, simplaj kiel la 
HLM-oj en Francio aú BNH-oj en Brazilio, sed en vere araba 
stilo, kio igis por ni amuza. Car Rabat estas la administracia ce-
furbo de la maroka stato, gi ankaú estas la cefurbo de la regaj 
palacoj, de Ia maúzoleoj, de la fortresoj... des pli ke gi ankaú iam 
estis la cefurbo de la rabistoj kaj piratoj. La lukso de la palacoj de 
la nuna rego, apud la grandioza maúzoleo de Mohamed V, kiu 
rememorigas la 'modestan' sarkofagon de Napoleono en la Invali-
doj, en Parizo, vere kontrastas kun ia evidenta mizero en la 'me-
dina'-vilagoj. Ja ci tie, same kiel ie ajn en la mondo, por la regoj 
kaj dioj cio eblas, precipe kiam temas pri palacoj kaj moskeoj. En 
Maroko, la rego posedas privatan palacon en ciu urbo, sen kalkuli 
la palacon ce la plago guste apud la vojo Casablanca-Rabat, kaj 
la kontrasto kun la malrica pejzago de Ia naturo vere dolorigis 
niajn okulojn. 

9/9. Casablanca - Marrakesh kaj revene. 

Distanco: pli-malpli 270 km. Ni vojagis kun la sarna soforo 
kaj auto Mercedes kun dizela motoro. Felice la dizeloleo kostas la 
duonon de la kutima benzino. Tuj post la foriro de Casablanca, 
dum oni veturas al la internlando, oni sentas la foreston de la plu
voj. Ne plu estas signoj de erozio ec en la montara regiono, en la 
proksimeco al Atlas-montoj. Tamen, je la cent unuaj kilometroj, 
la tero estas ebena, la grundo aspektas fruktodona, kaj sajnas, ke 
oni jus rikoltis la cerealojn, dume la safoj pastigas. Jes, la nura 
problemo estas la manko de pluvoj (8 monatoj sen pluvo en ciu 
jaro!). La vilagoj restas en plena primitiveco, sen elektra energio. 
ec kiam la dratoj de alta tensio pasas super i l i . La homoj eltiras la 
malmultan akvon el la terventro per la manoj. Oni sentas, ke kun 

141 



iom da irigacio, cio verde kreskadus. 
En vilago, granda procesio bremsis nian iradon: la homoj 

sin pretigis por, en la morgaúa tago, plenumi sian vivo-vojagon al 
Mekko! Cie bariloj de policistoL kiuj casas la politikajn malakor-
digantojn, iom detenis nin. Laúdire la cfikeco de la policistoj es
tas perfekta en la tcreno de politiko... La banditojn oni ne pria-
tentas! 

En alia vilago, ni rimarkis ladkabanojn, kie meze de kloa-
kajoj svarmis la homoj. Dume, en la proksimeco, staras tute novaj 
logejoj sul ice komíortaj, kiujn neniu homo volas uzi, kaj kiuj 
restas malplenaj. Okazas, ke Ia Araboj estas esence nomadoj, do. 
pro diabla atavismo, pro respekto al kutimoj, moroj, ktp, ili tute 
simple preferas la kabanojn, la tendojn, al la brikaj kaj betonai 
'skatoloj'. 

En Settat ni trafis la plej puran urbeton de Maroko, pro ma-
nio de perfekteco de la propra urbestro. Cetere, en ciu Iumíosto, 
pendis akurate la portreto de 1' rego. Nu, tiel ni sukcesis atingi la 
urbon Marrakesh, per nia auto mem, car la kameloj estis tiom ra-
raj, ke ni nur sukcesis vidi duondekduon da dromedaroj! 

, Je la eniro de la urbo, en largega avenuo, instaligis la luksaj 
logejoj kaj hoteloj, kaj ni tuj estis sokitaj de la uniforma sieno. 
Notinde estas, ke en Maroko ciuj urboj devige uzas propran kolo-
ron por la konstruajoj, kaj tute sen miksado: la blanko, evidente, 
por Casablanca, la flavo en Rabat kaj la rugbruno (siena tero) en 
Marrakesh. 

Ni tuj atingis la urbocentron, kie staras la klasika cetmos-
keo. Proksime estas la granda placo, tiu de la mortintoj, kiuj fe
lice ne ceestis, car la vivantoj jam plenigis gin. Ni provis halti ce 
la cef-merkato (Souk), kie cio imagebla estas acetebla aú videbla. 
ankaú la sorcistoj, kiuj envultas la serpentojn. Bedaúrinde ni mem 
tute ne ensorcigis, car unu fojon plian la ciuspecaj vendistoj tiom 
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ektedis nin, ke ni devis rezigni pri la vizito al la fama merkato. 
Felice nia bonvolcma gvidanto-soforo naskigis en Marrakesh, do 
li ekmontris diligente cion vidindan kaj precipe la 'medinon'. La 
medino estas spektaklo de koloroj, de metiistoj, de homa konfuzo, 
de almozpetantoj kaj de mizero vere impresa. Estas tiom granda 
svarmado de infanoj, ke oni sin demandas de kie i l i venas, kaj 
kiel tiu popolamaso sukcesas vivelteni. Subite nia gvidanto ekla-
sis nin sur placeto por viziti parencon. Kvankam ni ne eliris de la 
auto, tuj dekoj da infanoj cirkaúis nin ceie al almozpetado kun la 
konata klarigo: " V i , Francoj, estas ricaj, ni, Marokanoj, estas 
malricaj, do vi devas ion doni al n i" . Kiel ni tion jam diris, tio 
estas la generala morala koncepto en la tuta Afriko. Ni rapide de
vis fermi la vitrojn kaj rigli la pordojn de la auto: ec tiel, i l i havis 
tempon steli la cigaredojn de la soforo, kaj nur lastmomente mi 
sukcesis eviti la forporton de mia lonto-plumo! Daúradis la timiga 
spektaklo de Ia infanoj, kiuj klopodis malfermi la aútomobilon, 
smiris la vitrajojn kaj glacojn per malpuraj manoj, kriis, veis, mi-
nacis... Felice, pli aga junulo aperis, diris kelkajn magiajn vortojn 
en la araba lingvo, tiel ke la infanoj iom distancigis kaj eklasis 
nin, en silento. Ni deduktis, ke temis pri religia mesago plene 
mistika, kaj unu fojon plian bedaúris, ke nur tiel, per mistiko, oni 
sukcesas regi la safajn popolamasojn... Religio estas la efektiva 
anstataúajo por klerigo, por edukado kaj instruado. La aplikado 
de fanatika religio en moskeoj estas malpli kosta kaj pli efika ol 
la uzado de lernejoj en tia kreskado de popoloj, kaj tio validas 
ankaú en la regno de Hassan I I . 

Oni klarigis al ni, ke Marrakesh estis tre gastama urbo en la 
koloniepoko, sed nun pro la proksimeco al la dezerto kaj pro Ia 
troa kreskado, ciuj homoj almigras al la civilizacio, tiel ke la urbo 
igas vera inlero. Oni ankaú klarigis, ke multaj Francoj fugis pro 
timo post la sendependigo, sed ke la enlandanoj tion tute ne de/i 
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ris, kaj ne estis persekutoj. Ni mem estis bonege traktitaj de la 
Marokanoj, kaj vere ni ne suferis sentojn de malsato, kiel tio oka-
zis en Senegalio. 

Nokte, jam en Casablanca, kaj malgraú nia laco, ni iris al la 
fama restoracio kun noktaj spektakloj: Siljimassa. La mangajoj 
estis en la klasika stilo: 'tagine', kun akompanado de araba muzi-
ko, kie serenadis ok muzikistoj en refrenaj langvoroj, kiuj aspek-
tis senfinaj. La kantistinoj kaj kantistoj, kies talento estis dubin-
da, permesis, ke oni observu la agadon de la logistoj de trinkmo-
no... kaj tio vere por ni estis amuza. La dancistinoj ankoraú pli 
lacigis nin, tiel ke ni ne atendis la venon de 'striptizistoj' kaj 
ventrodancistinoj. En la frumateno nia ripozo estis ree perturbita 
de la muezinoj, kiuj ne plu krias, sed danke al Alaho blekas en la 
laútigiloj, kiujn la civilizacio alportis. 

10/9. Casablanca - Parizo. 

Per Airbus-aparato de Air France. Je la eniro de la aviadilo, 
kvankam niaj pakajoj kaj sakoj jam okupis ciujn niajn manojn kaj 
fingrojn, ni kompleze devis kapti kolazionan pleton por la ves
permango... Ni miris pro la novajo, kaj ekkonsciis, ke la Francoj, 
kiuj estas nuntempe denaskaj sparantoj de laboro, tion establis 
por simpligi la servon! Ni atingis la 'lum-urbon' jam en plena 
mallumo, kaj trafis Novotel-Bagnolet. 

Cetere, ni kredis, ke ni ne estis forlasintaj Afrikon, car nur 
alrikanoj estis videblaj en la hotelo, same kiel en la stratoj de 
Bagnolet. Mia propra frato, loganto de Bagnolet, kiel aútoritatulo 
de la komunumo, konsilanto de la municipo, ks, asertas, ke ofi-
ciale 67% de la logantaro de Bagnolet estas el Afriko, cu Negroj. 
cu Araboj. Pli terure, en la televidilo, ni vidis manifestacion de 
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strikantoj en la kortoj de Citroen-uzinoj: estis nur Afrikanoj, tiel 
ke ec la 'prelegantoj' kaj 'mitingantoj' ne parolis france, sed la 
araban lingvon. Ni ridis kaj dormis... 

27/4. Parizo-Nairobi. 

(Se vi ekrimarkis la salton de monato septembro al monato 
aprilo, ne miru, la faktoj en la tempo havas la saman valoron!). 
En la lifto de nia Novotel-hotelo, dum ni malgrimpis, ni rimarkis 
la foreston de la 13a etago... pro simpla superstico, kio redonis al 
ni elanon por reiri al Afriko. 

Flugo AF 473. Ekflugo de Parizo je la 22a horo, alveno je 
la 5a horo kaj 30 minutoj, post sep horoj kaj duono de flugo. Lo-
ka horo: 6 h 30 min de la 28a de aprilo. Verdire, ni preskaú ne 
sukcesis foriri de Parizo, car en unu el la pasportoj mankis iuj 
famaj stampoj... de eniro en Francion. Do, car oni ne eniris, kiel 
oni povas eliri? Finfine, plia detalo de homa stulteco, kie la ho
moj perdigas en la stampoj. 

Parolante pri homa stulteco, en tiu sarna pasporto mankis vi-
zo por eniri en Kenjon. Kia dramo! La solvo estis do akiri la vi-
zon per la brazilia 'jeitinho', t.e. pere de subaceto aú korupto pro 
la lega absurdo. Cetere sajnas, ke la 'jeitinho brasileiro' en la 
realo temas pri 'afrika sistemo', t.e. negrula karakterizo. (Ci tiu 
observo havas nenion komunan kun rasismo, sed kun mono: ek
zemple, 20 dolaroj por tiu vizo!). 

Kenjo. ekskolonio brita, kun la britaj trajtoj bedaúrinde jam 
sufice visitaj de la negraj sintenoj. Postrestas multaj konstruajoj 
laú brita stilo el brikoj... kaj oni veturas maldekstre, havas antaú-
fiksitajn horojn por drinki, ks. 

La kulto al la diktatoreto... respublikprezidento Daniel To-
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roitich Arap Moi aperas cie, ankaú sur ciuj moneroj kaj monbile-
toj, Ia silingoj (Shilingi Mia Moja, en la svahila lingvo). 

En Nairobi la plej modernaj kaj belaj konstruajoj apartenas 
al la stato (administraciejoj kaj pliaj paperacejoj). Ni restadis en 
la malnova hotelo, ankoraú unu el la plej bonaj de la urbo, de la 
epoko de koloniado: New Stanley Hotel, je la elspezo de Air 
France, kiu tiom kompatis la 'povrulojn', kiuj ne havis la vizon! 

Vizito al la parko de Nairobi: ciuj antaúviditaj animaloj, mi-
nus la leonoj, ceestis kaj vidigis: girafoj, zebroj, antilopoj, gnuoj 
(bubaloj), ec numidoj, tipe afrika besto, strutoj kaj simioj. La ve
getajoj estis nur savana herbo, preskaú sen arbustoj, kie oni sen
tas la mankon de pluvo. 

La popolo montrigis afabla, ridema kaj plene obeas al negra 
sinteno, kie íacile aperas la flatemo, trompstelado kaj almozemo. 
Oni balbutas la anglan lingvon, sed la regiona (versajne la svahila 
lingvo) regas. 

En la restoracio, la menuo kaj servo celas la turistojn el sa-
fari-programoj (casprogramoj): ni ec mangis viandon de antilopo 
(impala). Ni provis blankan vinon el papajo... iel bona, sed oni 
sentas, ke ne temas pri vinberoj (vidu la capitron: La mondo dc 
Bakfio). 

Ni konstatis la karakterizon de monta ekvatora klimato: ple
ne varmega suno kun malvarmeta seka vento. Nairobi estas je al
titudo de 1.700 m. 

La industrio embrie ekzistas pere de la multnaciaj entrepre
noj... kiuj sajne atendas la disvolvigon aú... la manon de la ho
moj. Dume, cirkaú la fabrikoj, la homoj restadas en drinkejoj el 
lignaj tabuloj kaj ladajoj, kiuj rememorigas la favelojn. Tamen la 
faveloj ne estas tiom okulfrapaj kiom en aliaj afrikaj regionoj. 
sajnas, ke la britia helpo ankoraú ekzistas kune kun la britia rigo-
reco, kiu ankoraú iom efikas. Gis kiam? 
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29/4. Nairobi - Johannesburg. 

Flugo de Lufthansa LH 540, per Boeing 747. Daúro de la 
flugo: 3 h 40 min super la dezertoj. Halto ce Hotel Landdrost 
kvin-stela, kie la cambro kostis 92 randojn. Ripozado antaú plia 
vojagado. 

1/5. La unua de majo feriotago ne estas, kaj oni ne festas la labo-
ron, oni tute simple laboras, en Sud-Afriko. Luo de aútomobilo 
BMW 320, kiu gis nun nur veturis 5.942 kilometrojn. 

Johannesburg - Bloemfontein. 424 km en vojo n-ro 1. Pro 
ne memvola devojigo (por ne diri eraro, aú perdigo), ni havis la 
unuan kontakton kun la grandskalaj industrioj en la cirkaúo de 
Johannesburg. Cie estas minoj kun logejoj apude. Cio aspektas 
solide, kaj tute ne aperas la mizero, la laboristaj domoj estas sim-
plaj, sed aspektas sufice komfortaj kaj en bona ordo. Survoje cie 
aperis finrikoltado de maizo. Multaj safoj kaj ciuspecaj bovoj 
montrigis. Kelkaj kulturoj helpe de irigacio verde kreskadis, meze 
de naturo plene velkita kaj seka - ja ekvenis la vintro. En Ia 
proksimeco al Bloemfontein, la suno alternis kun maldensa ek-
pluvado, la temperaturo estis agrabla, kun venteto kaj aero mal
varmeta pro la altebenajo, kiu ja atingas altitudon de 1.500 m. 
Tamen, sporade ni vidis kelkajn kabanojn aú domacojn el negra 
stilo. Ni rimarkis, ke mankis legomgardenoj cirkaú la logejoj. 

En Bloemfontein, ni trafis hotelon President, el Holiday-
Inn-reto. Bloemfontein estas bela urbeto, preskaú burgaspekta kaj 
absolute sen mizero ec rilate al la negroj, kiuj havas siajn domojn 
tute miksite kaj sendistinge de tiuj de Ia blankuloj. Almenaú ran-
de de la stratoj, kie ni pasis. 
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roitich Arap Moi aperas cie, ankaú sur ciuj moneroj kaj monbile-
toj. Ia silingoj (Shilingi Mia Moja, en la svahila lingvo). 

En Nairobi la plej modernaj kaj belaj konstruajoj apartenas 
al la stato (administraciejoj kaj pliaj paperacejoj). Ni restadis en 
la malnova hotelo, ankoraú unu el la plej bonaj de la urbo, de la 
epoko de koloniado: New Stanley Hotel, je Ia elspezo de Air 
France, kiu tiom kompatis Ia 'povrulojn', kiuj ne havis la vizon! 

Vizito al la parko de Nairobi: ciuj antaúviditaj animaloj, mi-
nus la leonoj, ceestis kaj vidigis: girafoj, zebroj, antilopoj, gnuoj 
(bubaloj), ec numidoj, tipe afrika besto, strutoj kaj simioj. La ve
getajoj estis nur savana herbo, preskaú sen arbustoj, kie oni sen
tas la mankon de pluvo. 

La popolo montrigis afabla, ridema kaj plene obeas al negra 
sinteno, kie facile aperas la flatemo, trompstelado kaj almozemo. 
Oni balbutas la anglan lingvon, sed la regiona (versajne la svahila 
lingvo) regas. 

En la restoracio, la menuo kaj servo celas la turistojn el sa-
fari-programoj (casprogramoj); ni ec mangis viandon de antilopo 
(impala). Ni provis blankan vinon el papajo... iel bona, sed oni 
sentas, ke ne temas pri vinberoj (vidu la capitron: La mondo de 
Bakfio). 

Ni konstatis la karakterizon de monta ekvatora klimato: ple
ne varmega suno kun malvarmeta seka vento. Nairobi estas je al
titudo de 1.700 m. 

La industrio embrie ekzistas pere de la multnaciaj entrepre
noj... kiuj sajne atendas Ia disvolvigon aú... la manon de la ho
moj. Dume, cirkaú la fabrikoj, la homoj restadas en drinkejoj el 
lignaj tabuloj kaj ladajoj, kiuj rememorigas la favelojn. Tamen la 
faveloj ne estas tiom okulfrapaj kiom en aliaj afrikaj regionoj: 
sajnas, ke la britia helpo ankoraú ekzistas kune kun la britia rigo-
reco, kiu ankoraú iom elikas. Gis kiam? 
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29/4. Nairobi - Johannesburg. 

Flugo de Lufthansa LH 540, per Boeing 747. Daúro de la 
flugo: 3 h 40 min super la dezertoj. Halto ce Hotel Landdrost 
kvin-stela, kie la cambro kostis 92 randojn. Ripozado antaú plia 
vojagado. 

1/5. La unua de majo feriotago ne estas, kaj oni ne festas la labo-
ron, oni tute simple laboras, en Sud-Afriko. Luo de aútomobilo 
BMW 320, kiu gis nun nur veturis 5.942 kilometrojn. 

Johannesburg - Bloemfontein. 424 km en vojo n-ro 1. Pro 
DC memvola devojigo (por ne diri eraro, aú perdigo), ni havis la 
unuan kontakton kun la grandskalaj industrioj en la cirkaúo de 
Johannesburg. Cie estas minoj kun logejoj apude. Cio aspektas 
solide, kaj tute ne aperas la mizero, la laboristaj domoj estas sim-
plaj, sed aspektas sufice komfortaj kaj en bona ordo. Survoje cie 
aperis finrikoltado de maizo. Multaj safoj kaj ciuspecaj bovoj 
montrigis. Kelkaj kulturoj helpe de irigacio verde kreskadis, meze 
de naturo plene velkita kaj seka - ja ekvenis la vintro. En la 
proksimeco al Bloemfontein, la suno alternis kun maldensa ek-
pluvado, la temperaturo estis agrabla, kun venteto kaj acro mal
varmeta pro la altebenajo, kiu ja atingas altitudon de 1.500 m. 
Tamen, sporade ni vidis kelkajn kabanojn aú domacojn el negra 
stilo. Ni rimarkis, ke mankis legomgardenoj cirkaú la logejoj. 

En Bloemfontein, ni trafis hotelon President, el Holiday-
Inn-reto. Bloemfontein estas bela urbeto, preskaú burgaspekta kaj 
absolute sen mizero ec rilate al la negroj, kiuj havas siajn domojn 
tute miksite kaj sendistinge de tiuj de la blankuloj. Almenaú ran-
de de Ia stratoj, kie ni pasis. 
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2/5. Bloemfontein - Beaufort-West. 

580 km tra speco de stepoj duondezertaj, kie oni tamen scias 
eltiri akvon el la tero per ventpumpiloj kaj tiel bredas safojn. En 
Beaufort, ni haltis ce Hotel Royai, kiu tute ne estas rega kaj estas 
unu-stela, tiel ke la prezo malsupreniris al R 46,00. Temas pri 
malgranda urbo, kie vivis la fama kirurgiisto Bamard, kiu ec ha
vas propran muzeon. Ci tie la logantaro aspektas alirase, oni vi
das ceie mulatojn, kaj unuafoje en tiu lando kelkaj negridoj timi-
de almozpetis. Ni konstatis la daúre agrablan temperaturon de al-
tebenajo kun 21°C posttagmeze, kiu malaltigis gis 16°C nokte. 

3/5. Beaufort-West - Cape Town. 

480 km. 400 km cn la dezerto aú duondezerto kaj 80 km en 
bela montaro gis la marnivelo. En la montaro multaj vitoj kaj 
fruktarboj aperas, poste la kulturoj gis la urbo Kabo, kiu elmon-
trigas ricaspekta, pura, kun lukso, kvankam malgranda. Ni elektis 
la luksan hotelon Cape Sun Hotel, plena de steloj (kvin!), kiun 
oni pagis R 106,00 - kaj oni devis elteni la ceremoniajojn de por-
distoj, liftistoj ktp. Ce la rando de Kabo de Bona Espero, cie es
tas belaj plagoj kun luksaj logejoj... Cu de la negroj? Sajnas, ke 
ne. 

4/5. Kabo - Humansdorp (je 80 km antaú Port Elizabeth). 

755 km. Vojago tre varia sur vojo n-ro 2, kie la marbordo 
alternas kun la montaroj. Oni vidas multajn kulturojn en la valoj: 
cerealoj, safoj, ree vitoj gis Mossel Bay kaj George. Sajnas ke en 
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tiu regiono oni produktas la plej bonajn vinojn de Sud-Afriko. 
kiuj rememorigas jen la vinojn el mediteraneaj regionoj, jen la ci-
Iiajn vinojn el Sauvignon-vitoj. De George gis Knysna aperas iom 
timide plantitaj arbaroj, cu el pinarboj, cu el eúkaliptoj. Post 
Knysna, en Tsitsikamma-montoj, aperas la unua - kaj nura, kiun 
ni vidis en Sud-Afriko - vegetajo el húmida tropika tipo, car sen
dube ci tie la pluvoj estas suficaj. Cie ce la marbordo aperas be-
legaj strandoj kaj plagoj. La vojo estas generale bona, sed estas 
multaj tiel nomataj 'vojlaboroj', car oni modernigas la vojon kaj 
rekonstruas gin. Humansdorp: tipa interlanda urbo, kiu pensigas 
pri la iama farúesta vivo el Usono! Tamen, kun multe pli da homa 
respekto, cefe rilate al la per-aútomobila cirkulado... kaj mi mem 
hontis pri mia néscio aú malrespektemo tiurilate (verdire mia he-
zitemo rezultis el ne-kutimo al veturado en la maldekstra flanko). 

5/5. Humansdorp - East London tra Port Elizabeth. 

Pli-malpli 432 km. Port Elizabeth montrigas kiel simpatia, 
pura, ricaspekta urbo kun relative multe da movo cefe car temas 
pri sabata mateno; cio hela kaj kolorigita, diligente zorgata, kaj 
sajnas, ke ciuj homoj movigis kaj rapidis por atingi siajn klubojn 
kaj sportajn agadojn. Cento aú iom pli da kilometroj, kaj jen 
kontrasto: la urbo Grahamstown. Svarmado de negroj sur la stra-
to, laú pure negra stilo, kiu tuj rememorigas Brazilion. Malordo, 
malpuro, tiel subite post la bela Port Elizabeth, ke oni restas iel 
sokita, senvorta. Gis King William's Town, multaj vilagetoj el 
'primitiva' bantua stilo aperas kun rondaj, kvadrataj aú sesangulaj 
muroj el ciuj koloroj, cefe rozkoloraj, bluaj kaj verdaj tonoj. La 
tegmentoj estas el zinkizitaj ladoj, iel ruge farbitaj. La kutima 
komforto, kiun ni jam kutimis vidi, subite malaperis; sajne la 
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blankulaj stiloj kaj sintenoj ne sukcesis regi kaj sin altrudi. Temas 
pri 'hejmlando'! La primitiveco superis la evoluon aú tute simple 
gi revenas: la homoj havas vestajojn pli malpurajn kaj sin vestas 
kun malpli da zorgo, la aútomobiloj, kiuj cirkulas kun malpli da 
disciplino, estas duonlrakasitaj, la homoj kune kun la kaproj 
svarmas ce la rando de la vojo, kie iuj provas vendi ananasojn. 
En tiu regiono, kvankam la homoj estas pli multnombraj, estas 
malpli da kulturado, iom da bredado de safoj, kaproj kaj bovoj, 
sed estas multaj lorlasitaj grundoj, kie tamen aperas kelkaj pIan
ni, u arbaretoj. La urbo East London akompanas la kontraston kaj 
influon de malakurateco, sed ankoraú estas eltenebla, iel simila al 
Johannesburg en malpli granda skalo. Ni haltis ce Hotel Deals 
du-stela... ja ne tre brila kaj tre malnova. 

6/5. Kontrasta dimanco! Benzino pli kosta je 50%... pro la di
manco en Sud-Afriko, sed tute ne en Transkei. 

East London - Durban. 680 km, inter kiuj 350 km tra 
Transkei, kiu ja estas nova 'hejmlando', stato (nacio estas duba 
vorto) kun statlimoj ktp. Statlimo (mi volis diri: landlimo), kiun 
oni kontrolas iom tro zorge en unu flanko kaj tute ne en la alia. 
Tiu trairado en Transkei'-lando igis por ni vere interesa. Unue ni 
vidis la preskaú tutan primitivecon de negra vivo en siaj tipaj vi
lagoj unu apud la alia, senlinc disjetitajn dometojn en la tuta kam-
paro, íelice sufice verda kontraste al multaj lokoj de Sud-Atriko. 
Tamen, oni emas ektimi, car estas vera svarmado de negroj kun 
siaj rondaj kabanoj, iom da maizo fronte, siaj kaproj kaj kaprinoj, 
kelkaj safoj, kokinoj kaj kelkaj bovoj nur... Oni sin demandas, 
kio okazos post kelkaj jaroj en tiu demografia kreskado? Morto 
pro malsato estos neevitebla! 

La asfaltita vojo konstruita de la Sud-afrikanoj, kvankam 
malpli bone konservita, ankoraú estas uzebla kaj gi kontrastas 
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kun la pejzago. Kompreneble, en la cefurbo Umtata, la civilizo 
montrigas, kun radaro kaj cio: mi ec ricevis monpunon de 20 ran-
doj pro troa rapideco en la proksimeco al la urbo (mi veturis 76 
km anstataú 60 km/hore). Sajne la lando Transkei revenas al pri
mitiveco laú propra elekto: ne estas dubo, ke temas pri efektiva 
elekto inter la civilizacio el okcidento kaj la origina primitiveco 
laú la larga senco de la vorto... Ne estas 'apartigo' sed memvola 
'disigo' flanke de la negroj. Por niaj okuloj de okcidentuloj, ne 
estas dubo, ke temas pri bedaúrinda kaj kompatinda disigo, timi
ga, malracia, car Ia ekologia maiekvilibro estas evidenta: troo da 
homoj rilate al la primitivaj rimedoj. La tero, la naturo ne eltenas. 

Postsekvas kelkaj industrioj en Butterworth, oni konstruas 
universitaton en Umtata, sed oni sin demandas al kio gi utilos en 
tiu kadro! Revene al Sud-Afriko gis Port Shepstone ankoraú res
tas kelkaj primitivaj vilagoj, sed rapide la kulturoj okcidentstilaj 
revenas, multe da sukerkano, kaj subite ce la marbordo aperas la 
bananoj. Gis Durban estas belegaj plagoj kun civilizmarkoj kaj 
ree belaj domoj. Je la eniro de Durban multegaj, prosper-aspektaj 
industrioj montrigas. En la urbocentro oni vidas ricecon, troan 
ricecon post trairado de Transkei! Kiaj kontrastoj! 

Ni haltis en Blue Waters Hotel, tri-stela, ce la plago, kom-
forta. Longa programo en TV 2 (de la negroj) pri eduko, rilato 
inter laboro kaj komforto, ktp, kaj ankaú pri uzo de ceko en ban
koj ks. Ce la televizio de la blankuloj ankaú estis plene instruaj 
programoj pri krokodiloj... je la fino, la pregadoj kun militistoj, 
kantadoj ktp. Finfine, tre klasika homedifado en ekscesa religie-
co... 

7/5. Durban - Ermelo. 

Pli-malpli 540 km pasante tra Lion-Park (parko de la Ico-
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noj... por, kiel oni dirás, ke la Angloj vidu ilin: t.e. placi al la tu
ristoj). Oni rimarkas, ke la Hindoj koncentrigas en tiu regiono 
(NataJ-regiono). En Ermelo, tre malgranda urbo en plena disvol-
vigo, reveno al pli primitiva vivo; Merino Hotel (Hotelo de la 
Maljunulino!) sen-stela, aú kun nur unu stelo, kompatinda. Ves
permango kaj matenmango sonorile anoncita, laú la trudita... 
memdisciplino de la Aírikansoj. 

De Durban gis Pietermaritzburg estas plena civilizo kun in
dustrioj kaj kulturado en plena forto. De Pietermaritzburg gis 
Ladysmith la civilizo ekstompigas, la kabanoj, la vilagetoj de in-
digenoj tempe al tempe reaperas por pruvi, ke la 'civilizacio' ne 
plene penetris aú por pruvi, ke ciu 'rajtas' pri sia civilizkoncep-
to... Mi konfesas, ke mi ne scias, kiu el il i estas la gusta alternati
vo. La kabanoj estas alistilaj, kvadrataj, ofte kun ornamitaj fasa-
doj... Sajne klasika zulua arkitekturo, kiu ja eliris el neniu univer-
sitato aú fakultato. Temas pri aútentika kulturo. 

En Newcastle ni vidis multajn karbominejojn kaj en la prok
simeco termoelektrajn uzinojn, kiuj ja ne donis elektroenergion al 
la zuluaj kabanoj... kvankam ne estas dubo, ke la Afrikansoj pre
tas doni, kompreneble ne senpage, tiun 'konsumismajon', cetere 
tre bona ankaú por Zuluoj... Sed Ia demando estas, cu la Zuluoj 
pretas kunlabori, se ne per mono, almenaú per ioma laboro? 

Pri la Parko de la Leonoj: ni pagis 5 randojn, eniris kaj ve
turis pli ol 10 km en 900-hektara parko efektive tre sovagaspekta, 
en malbonaj padoj, kiujn nia aútomobilo ne satis, car BMW nur 
satãs asfalton. En la sovagejo ni tamen vidis zebrojn, antilopojn, 
strutojn kaj plurspecajn birdojn. La leonojn ni nur vidis enirantc 
specialan kagon, kie i l i (la leonoj) atendadas la turistojn. Povraj 
turistoj! Povraj leonoj! 
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8/5. Ermelo - Kruger National Park. 

500 km de veturado kun pli-malpli 60 km en la Parko. Haiti) 
en hotelo The Winkler, tri-stela Iuksa kampara hotelo proksime al 
Witrivier; pensiono kun maten- kaj vespermango kostis R 145,00. 
De Ermelo al Machadodrop ni ne vidis plu la aútentikajn Zulu-
domojn, ankaú estis malpli da ricaj dometoj. Tiu regiono estis 
plene semita de cerealoj kun grandaj siloj kaj deponejoj. Tratante 
la aútososeon N 4 al Nelspruit, ni vidis la rican Valon de la Kro-
kodiloj kaj de la Damaoj kun plantadoj de eúkaliptoj kaj ciaj le-
gomoj kaj fruktoj. De Nelspruit al Hazyview, ce ia enirejo de la 
parko, kaj kiel cie en tiu lando, cio kontrastas: plantajoj de eúka
liptoj subite apudas hektarojn kaj hektarojn da bananarboj, post-
venas orangcioi... kaj jen ree mizeraj vilagoj de negroj. Tamen. 
belaj lernejoj cie aperas kun centoj kaj centoj da negridoj bele 
uniformigitaj en bruno aú verdo, kiu kontrastas kun ilia bela, purc 
nigra haútkoloro.. Cie la 'Bible School' (lernejo de la Biblio) ce
estas. En la parko ni vizitis la haltejon Pretoriuskap, kie estas 
primitivaj kabanoj el negra stilo, kiuj rolas kiel hotelcambroj. 
Same en Skukuza, 50 km pli norde, estis tiaj kabanoj. En la par
ko, ja sajne kun originala, spontanea vegetajo, ni ne vidis multajn 
animalojn, krom la konstanta 'impala' kaj kelkaj pliaj antilopoj 
kaj sovagaj porkoj. Tamen leonino subite pasis fronte al nia aú
tomobilo, kio donis iom pli aventurecan aspekton al nia promena-
do. La Kruger Parko ampleksas preskaú 2 milionojn da hektaroj, 
fcun 350 km de nordo al sudo kaj averaga largo de 60 km ce la 
landlimo de Mozambikio. Temas pri laúdinda iniciato por ioma 
elsavo de la Ioka flaúro kaj fauno. 
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9/5. De Kruger Park (Witrivier) al Pretória. 
630 km. Verdire ni veturis promene pliajn 80 km en la Par

ko de Skukuza al Crocodile Bridge. En la parko, la samaj anima-
loj aperis. Sur la vojo, la gigantaj fekajoj daúre aperadis kaj su-
pozigis la ekziston de eletantoj... Fine, ekzemplero videbligis por 
lormeti nian dubon, sed antaú ol ni kaptis la fotoaparaton, gi 
fugis en la gangalon. La alternativo estis foti la fekajon mem. 
Pliaj bestoj, kiel grandaj antilopoj, bubaloj, girafoj, simioj kaj 
strutoj, same kiel ciuspecaj birdoj, pruvis sian laúplaêan ekzista-
don. La varma suno daúre domigis la kreskajojn, kies folioj vel-
kmoligis sub malvarmeta vento, kiu helpis al la sekigado. En tiuj 
altebenajoj de preskaú tuta Sud-Afriko, relative granda diferenço 
de temperaturo ekzistas inter la lumtago kaj la nokto: ekzemple, 8 
al 10°C dum la nokto kaj 25°C dum la tago en la ombro, sed kiom 
da gradoj sub la brulanta suno en bluega cielo? 

Felice, en la pli ol 130 km, kiujn ni vidis en la parko, estis 
relative densa vegetajaro, gis Ponto de la Krokodiloj ce la landli
mo dc Mozambikio kaj Svazilando, kie ni eliris. Ni revenis per la 
vojo N 4 ree al la rica Valo dc la Krokodiloj, kie cie estas floroj 
kaj fruktoj ciuspecaj, kreskantaj sur ruga, siena tero, kiu rememo
rigas al ni Brazilion, sed cie oni asperge akvumas, ankaú la plan-
tajojn de sukerkano, la bananujojn kaj orangarbojn... kaj tion ni 
ja neniam vidis en Brazilio. Post Belfast, al Pretória, daúre estas 
altebenajoj kun cerealproduktado, kiuj alternas kun minejoj jen de 
karbo, jen de ciuspecaj minajoj. 

En Pretória, ni haltis ce hotelo Hamsin, du-stela, tamen 
multckosta. R 59,00 por dormo kaj matenmango, kaj ni guis, sa
me kiel en Ermelo, vekigon je la 7a horo... car estis la horo por 
ekiri al la laboro, aú, kiel ni, al promenado, ciamaniere, ni res-
pektu la disciplinon. Tiu urbo estas moderna, placaspekta, pli uni
forma ol Johannesburg, kaj pli ebena. 
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tti Krutjer Kirko (Sud-Afriko) la leonino elrevige no aten

t i s p r i n i a veturado. 

La ljamoj de l a Uros- indianoj en Titikako-lago ne sentas 

apetiton por l a junkoj. 



10/5. Pretória - Johannesburg. 

Nur 60 km en ripoziga vojago, malgraú la industrioj kaj mi
nejoj cie videblaj, ankaú pro la poluciaj fumajoj kaj vaporoj. 

Reveno al Randdorí Hotelo kaj redono de la BMW 320, kiu 
veturis kun ni 5.218 km dum 9 tagoj. 

Restis al ni ordigi nian penson rilate al la viditaj faktoj an
taú ol forlasi ci tiun landon de la fama 'apartigo', kun tiu kon-
damnita rasismo kaj diskriminacio. Sendube rasismo estas granda 
muro (vidu la apartan capitron); tamen en Sud-Afriko la situacio 
ne estas tiom drama, kiom la puritanoj de la mondo tion dirás. Kaj 
evidentigas, ke la sangaj dramoj aperas guste sub influo de cks-
tremismaj ideologioj, kiuj miksigas kun politikaj interesoj, intere
soj kiuj ne ciam direktigas al la plibonigo de vivkondicoj de la 
povraj negroj. Ni cetere konstatis, ke la negroj de Senegalio kaj 
Kenjo, sub la diktatoraj jugoj de Diouf aú Moi, vivas multe mal
pli bone ol la 'apartigitaj' negroj de Sud-Afriko... sen konsideri la 
Malnetajn Naciajn Produktojn! Ni ankaú konstatis, ke en Sud-
Afriko, la 'blankaj' Afrikansoj klopodas, pravc aú nc, transdoni al 
la negroj Ia okcidentan civilizaci-formon kiel neniuj aliaj blan
kuloj faris aú taras ekde la koloniepoko. Pri tio Ia hipokritaj, 
blankaj ekskoloniistoj bonvolu konscii antaú ol esprimi sian pu-
ritanecon pri homrajtoj. 

Ni neniam vidis tiom da lernejoj (por negridoj) kiom en 
Sud-Afriko. Neniu popolo en la mondo nuntempe laboras kiel en 
Sud-Alriko. Sendube la ekscesa religia agado, kun videbla mili-
tista sinteno, kiu nur povas konduki al fasismo, estas kondamnin
da, sed ciuj vehikloj de edukado, ekde Ia jurnaloj gis ia televizio, 
klopodas transdoni niajn konatajn normojn de vivo en nia homso-
cio. Cie oni instruas ankaú por profesia agado, por sano, por hi
giene kiel en neniu alia loko de la mondo. En la nuna evolusta-
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dio, tiuj faktoj estas multe pli gravaj ol simpla balotrajto aú par-
topreno en registara per ridinda vocdonado... iluzio de la tuta 
mondo. 

Estas perfekte komprenebla la fakto ke la 'blankuloj', kiuj 
ne volas perdi sian vivmanieron, altrudas sian diktatoran regimon 
sen la partopreno de la 'sovaguloj' (mi provas kompreni, tio ne 
signifas, ke mi aprobas!). 

Ni ankaú konstatis, ke en la praktiko la 'apartismo' ne estas 
tiel rigora krom bedaúrinde en legoj pri geedzigo, en restoracioj 
kaj necesejoj. Cie la blankuloj kaj nigruloj agadas kune, en ban
koj, en vendejoj, en la polico, armeo, ktp. La aparta uzo de ko-
lektivaj aútobusoj, de trotuaroj, estas nura legendo. Ni ec plurfoje 
mangis en restoracioj, kie estis blankuloj kaj negroj sen proble-
moj. La apartigo manifestigas precipe pro ekzisto de diferencoj en 
la vivstilo, en la eduknivelo, en la propra sinteno de la gentoj, ks. 
Tiuj diferencoj versajne baldaú stompigos, car en la lernejoj la 
blankuloj kaj nigruloj eklernas la samajn lingvojn: alrikansan, 
anglan kaj zuluan, kaj ricevas ekvivalentan edukon. 

Evidente, la principoj de la Atrikansoj estas arkaikaj pro la 
rigideco kaj religieco, kaj en la cefa kanalo de televizio, oni duo-
ne uzas la afrikansan lingvon, kaj duone Ia anglan lingvon. La 
programoj obeas ciam la saman stilon, kun sportajoj, lelietonoj, 
iom da enskatoligitaj usonajoj por ciuj gustoj, jen negraj, jen 
blankaj. En la specifa kanalo por negroj en la zulua lingvo, tre 
amuzaj estas la programoj por integrigo al la civilizformo, kiuj 
prezentigas en aspekto de felietonoj, kun kolorbildoj, desegnoj 
ktp. En ciuj kanaloj, la elsendado finigas per pregado. Dank' al 
Dio! - ne gravas kiu el i l i . 
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11/5. Johannesburg - San-Paúlo. 

Per la DC 10 de Varig, kiu haltis en Cape Town. Ok horoj 
de flugo sur la sarna paralelo, super Atlantiko, kaj oni dirás, ke 
Afriko kaj Ameriko iam estis kunligitaj... Povas esti: nia mondo 
estas unu nura! 
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KONKERO DE PACIFIKO 

Ciu el ni, homoj, iam ajn en sia vivo deziris ion konkeri... 
koni, posedi. Tiu konkerdeziro longe premis min, precipe kiam mi 
rigardis la mondmapon. kun tiu vastega Pacifika Oceano, kun la 
miloj kaj miloj da insuloj de tiu senfina mistera Oceanio, kun tiu 
ne malpli mistera kontinento, kiu estas Aústralio. Dum jardekoj 
tiu konkerdeziro restis songo, revo... sed finfine niaj monkondicoj 
permesis la ekiron al la konkero de Pacifiko. 

2/1. San-Paúlo - Santiago. 

Eliro de aviadilejo Viracopos per Varig-kompanio. Flugo n-
ro RG 922. Aparato DC 10. Foriro je la 11a horo, alveno en San
tiago (Cilio) post 3 horoj 30 minutoj de flugo en suna, sennuba 
cielo, kiu permesis tiun rarajon, t.e. absoluta kontrolo de la geo
grafia mapo: Foz do Iguaçu - Resistência - Cordoba - Mendoza 
- Santiago. 
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En la brazila teritorio (statoj São Paulo kaj Paraná), cio ver-
dis en mozaiko de kultivado plej diversa; kaj se ne eblis tion 
kontroli pro nia situo je pli ol 10.000 metroj, ni ja sciis (vidu nian 
capitron: Zigzage de Amazonio al Patagonio), ke temis pri sojo, 
maizo, tritiko, arakidoj ktp. Tamen, laú tiu irado, ni bedaúris la 
foreston de la vasta malhela verdo praarbara... La homa mano ne 
ciam en plena konscio plektas siajn mozaikajojn. 

Ni tre precize vidis la gigantan laborkampon de konstruo 
por Itaipu-elektro-uzino, najbare al la Iguaçu-kataraktoj, kiuj sa
me kiel nia aviadilo aspektas minusklaj. 

La verdo daúris sur la paragvaja teritorio gis la argentina 
areo ce Comentes, tiam iom tro subite ni trafis la salan dezerton 
de Chaco, kie cio estis blankeca-flaveca. Antaú ol la aparato 
atingis la urbon Cordoba, ni klare vidis regionon kun marca as-
pekto... ja, pro la ebeneco, ne la pluvakvoj sed la negakvo, kiu 
fluas el Andoj, iom stagnadas antaú ol postsekvi sian vojon al la 
Atlantika Oceano. Kordovo prezentigas kiel cindre griza maso 
kun nebulo el polucio, kiu preskaú atingis nian flugmasinon. En 
la cirkaúo, pliaj mozaikajoj el verdecaj nuancoj rememorigis, ke 
la homoj bezonas nutrajojn. Post malmultaj dekoj da minutoj, ce 
la piedo de Andoj, malpli grandioze aperis la urbo Mendoza... kio 
sugestis al ni la bonajn argentinajn vinojn. Kaj, jen, la deklivoj 
akcentigas kaj stupe grimpadas gis la supro de Andoj. 

Sendube temas pri aútenta barilo vere impresa, en montoêe-
noj nudaj, kun rokoj el ciuj imageblaj koloroj, jen rozecaj kiel ko-
raloj aú smeralde verdaj, jen bluetaj kiel opaloj, jen flavaj en gi-
gantaj kvarcoj. Dekstre kaj maldekstre ce la krestoj, la blanko de 
1' negoj blindigas niajn okulojn en gemaj rebriloj, kiuj preterpasas 
la spektron de la lumeblecoj. Nia fragila aviadilo strekas ci tiun 
spektaklon dum gismedole niaj korpoj tremetas: tiu fantasta pej-
zago ne elmontras la minimuman kondiêon por homa vivebleco. 
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Subite, kvazaú en abisma nigra truo, abrupte sub la flugiloj de nia 
masino, la ombro de tiu anda murego projekciigas en la cilian te-
ritorion, kie la vivspuroj ree estas videblaj en sangigemaj tonoj. 
La riveretoj, sucinte la fandigintajn negojn, rápidas al Pacifika 
Oceano. Survoje la homaj manoj iom retenas la valoran likvajon 
por venki la dezerton kaj kultivi la homajn nutrajojn. En kelkaj 
minutoj pliaj, kvazaú krase, nia aviadilo eljetis nin en Ia realon de 
nia mondo, sur la teron mem, en Santiagon. 

Ni haltis en muzeo-simila hotelo, êe la grava placo de la 
Moneda, kie kutimas regi la diktatoroj kiel la mondfama Pinochet. 
Ni observis, ke la Carrera-hotelo apartenas al la multnacia She-
raton-reto, kio pravigis la altan koston. La panoramo-restoracio 
prezentis 'internacian' bonan mangajon, dum ni guis vualitan vi-
dajon de la urbo kun la tono de Andoj. 

Ceie al revizito de la urbo, kiun ni jam konis, ni uzis tak-
sion, kiu evidente profitis la okazon por ekspluati la turistojn... 
kio estas normala afero! Ce Ia urba monteto, ni vizitis la muzeon 
de la vino. Reale, temas pli pri reklamejo por vinoj ol pri muzeo. 
Ni tamen konstatis, ke la ciliaj vinoj, kiujn ni kutimas trinki en 
Brazilio, estas aútentaj kaj bonaj. Ni ne forgesu, ke la klimataj 
kondicoj estas aparte favoraj kaj ke la natura barilo, kiu estas 
Andoj, iam elsavis la vitojn el filoksero-plago. 

Dum la irado en la urbo, la soforo ekhaltis ce la logejo de la 
fama Pinochet, sed ni ne havis tempon ion observi, car tuj tri sol-
datoj samtempe alprezentis sian mitraleton al ni... kio suficis por 
akceligi la aúton! 

3/1. Santiago - Paskinsulo. 

Antaú ol trafi la aviadilejon, ni havis tempon promeni piedc 
en la urbo-centro, en perfekta kvieto de iu dimanco. Ni ree obser-
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vis, ke Santiago aspektas kiel hispana urbo, kaj la popolo de Cilio 
estas, el Sud-Ameriko, la gento, kiu plej konservis la hispanajn 
trajtojn. La indiana influo en la grandaj urboj estas apenaú sente-
bla. 

Je la 15a horo la Boeing 707 de Lan Chile ekflugis por 
preterpasi 3.200 km super la oceano. Post 5 horoj de flugo, oni 
anoncis la alterigon, sed tute ne eblis vidi terpecon; nur kiam la 
masino estis atinganta la marnivelon, subite la radoj trafis terben-
don de nur 4 aú 5 km, meze de la senlima oceano, estis Paskin
sulo! 

Ni alvenis je la 16a horo, post horzona fruigo je 4 horoj. Ni 
instaligis en la hotelo Hangaroa, la plej bona de la insulo, en 
varmega temperaturo, kiun ventolilo ne sukcesis mildigi. 

4 kaj 5/1 - Restado en Paskinsulo (Rapa Nui). 

Punkto de fiero por la Ciloj, kelkaj kvadrataj kilometroj de 
vulkana tero, efektive perdita je distanco de pli ol 3.000 km de 
aliaj signifaj terpecoj. La logantaro konsistas el 2.000 homoj, 
miksajo de Polinezianoj kun Ciloj, kiuj vivas en plena simpleco, 
sed profitas multe pli de la turismo ol de aliaj aktivecoj. Nedube-
ble, ci tiu umbiliko de la mondo, kiel oni ci tie dirás, kun siaj tute 
apartaj statuoj dissemitaj en la tuta rando de la insulo (la Moai-oj) 
kaj siaj skribajoj ankoraú ne deêifritaj (la Rongo-Rongo), estas 
unu el la plej misteraj lokoj de nia mondo. 

Ni vizitis la estingitan vulkanon Rano Kao. Temas pri klasi
ka bildo de vulkano, sed tamen kun pli neta, preciza vido ol la 
aliaj... Oni preskaú bedaúras la foreston de la lafoj. Apude estas 
la sankta eksvilago Orango. Temas pri pravilago de indigenoj, 
kun dometoj el stonoj praktike enterigitaj, kie la logantoj devis 
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eniri rampante, preskaú kuse. En la proksimeco, sur vulkanaj sto-
negoj, nete aperas kabalecaj mistikaj skribajoj vere misteraj. 

Por la vizitantoj de Paskinsulo, la plej elstara vidindajo sen
dube estas la Moaisoj (aú Moaioj) cu starantaj (aú restarigitaj), cu 
kusantaj, kaj dissemitaj en la tuta insulo. Ce la vulkano Rano Ra-
raku, estas la stonejo - mino, kie la homoj skulptis, eltiris la 
'Moai-ojn' kaj poste transportis ilin en la marbordon. Kiel tiu 
transportado okazis, tio estas plia mistero! Ja temas pri statuoj 50 
tunojn pezaj... kaj la homoj ne sciis uzi arganojn, ne havis mo-
tormasinojn... Oni parolas pri glitado sur banan-seloj... pri uzo de 
Ioka, aparte intensa magneto-forto, sed eble la teorio de Thor He-
yerdahl, la fama ekspediciisto de Kon-Tiki, estas pli prava: la os-
cil-balancigado, kiu ja permesas antaúeniradon de pezegajoj! 

Tre interesa estas la stonejo de la Moai-oj, kie oni okulfrape 
konstatas, ke la loko estis tute subite forlasita de la skulptistoj, 
kiuj ec forgesis kunporti la laborilojn en la fugo... Ci tie ligigas 
longegaj legendoj pri longoreluloj kaj mallongoreluloj, kun misti
kaj, diaj historioj ktp... Postrestas, materiale, la stonoj kaj la mis-
teroj, malpli materialaj. 

La sola* plago de la insulo estas Anakena, tre malgranda, 
kun belegaj kokosarboj ci tie alportitaj, same kiel Ia Moai-oj kaj 
la musoj, kiuj abundis, oni ne scias kial... kaj tre interesa estis Ia 
muskaptilo en ci tiu perdita loko: speco de kago kun venenigita 
putra viando. 

La akvo de Ia oceano estis rava: miksado de verdo, bluo, 
violo, sur blanka sablo kiu preterpasis la realon. El Ia hotelo 
Hangaroa, ni kunportis la mangajojn por la pikniko sub la koko
sarboj: gigantajn rostitajn palinurojn kun variaj, diversaj majone-
zaj saúcoj. Sendube ni ciuj jam piknike mangis sardinojn, ka-
membertojn aú aliajn fromagojn, kolbasojn, sandvicojn ktp... sed 
palinurojn?!... Kun fresa kokosakvo, tio okazis nur unu fojon en 
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nia vivo: en Paskinsulo. Cetere, en la menuo de la hotelo, tre ko-
munaj biístckoj estis el tinusa viando... io preskaú neimagebla, 
sed ege apetitiga. 

Dum la tago la vigia suno facile kondukis la temperaturon al 
pli ol 30°C, sed nokte gi malaltigis gis 18°C. 

Sur la tuta insulo la vegetajoj estas malricaj, kaj sajne sufice 
detruitaj de la homoj. La vulkanaj rokoj elmontras erodadon, kiu 
produktis profiteblan grundon, sed malmulte utiligitan de la ho
moj... kaj la samaj homoj tie filozofie dirás, ke oni malmulte 
plantas kaj bredas, car finfine oni nur bezonas nutri du milojn da 
homoj. Plie, oni de longe lernis la civilizaciajn valorojn de la fo-
raj kontinentoj: la rarecan sistemon; ja cio estas multekosta ci 
tie... Aú eble la puran polinezianan influon oni aplikas: la homoj 
iome casas fisojn, kaj kaptas tion, kion la naturo spontane ellasas 
fali. Verdire cion plian, ankaú la citronojn (mi citas la citronojn, 
car ni deziris tion kaj atendis, ke la aviadilo alterigu), la Ciloj 
plezure alportas. 

Tute prave, kaj laú kelkaj strangaj homoj, kiujn ni kontaktis. 
Paskinsulo estas ideala loko por la individuoj, kiuj deziras pensi 
pn nova mondkoncepto, kiuj satãs brunigi senzorge sub la forta 
suno, en vera simpleco kaj primitiveco, for de nia absurda, de nia 
konsumisma, de nia poluciita civilizacio. 

6/1. Flugo de Paskinsulo al Papcete (Tahitio). 

Per la aparato Boeing 707 - Lan Chile 133-5 horoj kaj 20 
minutoj de tlugo. Ni devis truigi je 3 horoj niajn horlogojn. 

La masino tondre, ronke, vibre trairis la insulon. Subite la 
tero finigis, la radoj ne plu utilaj preskaú tusetis la ondojn de I ' 
oceano. Felice ni jam estis flugantaj, cu en la aero, cu en la spa-
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co. Ne plu gravis, car ne plu estis diferenço, cio konfuzigis, kva
zaú en ununura maso, kie nia masino aspektis senmova, sensigni
fa, sen valora, perdita. Mi ridetis, rigardante la kelkeenton da ho
moj - homoj, kiuj provis ludi sian rolon de homoj, kaj pensas, ke 
ili efcktive rolon ludas. Kiom fragilaj estas ni, senkonsciuloj, eroj 
el nenio, krocitaj al fantazio, kiun ni kredas realo. Mi neniam 
pensis, ke oni povas vidi la infiniton. Ci tie, mi vidis gin, je dek 
mil metroj de altitudo, super Pacifika Oceano, en unika, nedifini-
ta, ne-priskribebla maso, kiu ne plu estis oceano, ne plu estis tero, 
ne plu estis cielo, ne plu estis nuboj.. estis tute simple maso el in
finito, kie ni estis haltintaj, kvankam mi plene konsciis, nia avia
dilo, fantaste kreita de la homoj, veturis je sensignife stulta rapi
deco de preskaú 1.000 km/hore. 

En ci tiu kvazaúa inerteco, mi min sentis kiel konkeranto, ne 
nur de Pacifiko, sed de la tuta infinito. Gigantaj nuboj, kiuj bo-
belis el la suda poluso, drake etendis siajn tentaklojn gis la ekva
toro en limigado, je miaj okuloj, de siaj senfinaj movadoj. Ni 
kvazaú karese surglitis la monstrojn, kiuj kiel dresitaj dombestoj 
apenaú perturbis nian tlosadon. Ni ne plu bezonis la teron, kaj 
goje trairis montojn kaj valojn, ni venkis la abismojn, ni nuligis la 
abruptajn murojn en etera vagado. Tiel perdita en la tempo kaj la 
spaco, mia menso guir- la infiniton preter la konscio pri mia ek-
/isto, gis kiam ree meze de la oceano plia terpeco prezentigis sub 
ía radoj de nia aviadilo en Tahitio. Mi ree falis en nian mondon... 
I40°33'W- 17°32'S... 

Ni instaligis en Hotelo Royai Tahitien, en apartamento kun 
stilo de privata dometo, rande de 1' oceano evidente, kaj la tropi
ka parko estis vere ripoziga... kvankam ni tute ne estis lacaj! 
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7/1. Vizito al Tahitio. 

En la realo, temas pri êirkaúado de la insulo sur asfaltita 
vojo, kiun oni facile plenumas en tri horoj, irante malrapide, evi
dente. 

En unu flanko, estas la oceano, kaj en la alia flanko, la 
montoj kun apikaj, krutaj pintoj. La tropika vegetajaro, escepte 
rica, estas ensorciga sub tro forta suno kaj aero absolute pura kaj 
seka. Survoje ni trafis la Gauguin-muzeon, cetere multe pli histo-
rian ol artan. Interesa estas la 'truo de la blovisto'. Car gi estas je 
la marnivelo, la ondoj venas kaj premas la aeron interne de iu 
groto, kiam la ondoj rellusas, la premita aero kvazaú blovas la 
akvon en amuza fenómeno. 

En la tuta marbordo estas kokosarboj, kiu estas la êefa pro
duktado de la insulo. En ciu kokosarbo, meze de la trunko, estas 
metala konusa ringo el ebena aluminia lado, por malhelpi la grim-
padon de ratoj kaj aliaj bestoj, kiuj adoras la kokosojn. La tuta 
logantaro vivas en la rando, car interne nur estas la krutaj montoj. 
Tute ne estas mizero, la domoj estas simplaj sed komfortaj. La 
tranca influo (ankaú helpo) estas okullrapa. Cie oni instalas prov-
kulturadon: ananasoj, kafarbustoj, hevcoj (kaúcukarboj) ktp. Tre 
amuzaj estas la konfesoj de la propraj Tahitianoj, puraj Polinezia-
noj: "Kiam oni laboras, ne estas mizero"; "Kiuj zorgas pri la 
kulturado estas la Cinoj". Tahitianoj el franca deveno agnoskas, 
ke la kulturado kaj negocoj apartenas al Ia Francoj kaj al la Cinoj; 
la indigenoj estas tre bonaj por casi kaj fiskapti, sed havas tro 
molan temperamenton por zorgi pri kulturado aú negoco... kaj 
respekti horon por labori en fabriko estas io ne konceptebla por 
Polineziano! La Polinezianoj, kaj la aliaj homoj de Tahitio aparte, 
estas tre simpatiaj, neniam elnervigas, ciam estas bonhumorai 
provas interbabili, provas plenumi sian truditan devon, sed nenion 
plian! 
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8/1. Vizito al Tetiaroa-insulo. 

Ni vojagis per simpatia flugmasino De Havilland, kun pli-
malpli 20 lokoj, de Air-Tahiti. La flugo ne preterpasis 25 minu-
tojn. 

Tetiaroa estas tipa atolo el koraloj. Gi igis fama, car la ne 
malpli fama aktoro Marlon Brando adoptis gin por ci tie trinki 
sian propran brandon. La vegetajaro, kontraste al Tahiti-insulo, 
estas malofta krom rilate kokosarbojn. 

Pli interesa estis la insuleto, kiun ni atingis per boateto; 4La 
Insulo de la Birdoj'... Fakte, en tiu atolo, oni ne scias kial, birdoj 
el ciuj tipoj abundis... kaj mi ec devis fugi el la sablo, car dum mi 
rigardis la ovojn de iu mevo, la propra minace ekatakis min kaj 
bekumis mian kapon! 

La rigardo al la koraloj en malprofunda akvo estis spektaklo 
neforgesebla. Nia tagmango, evidente surbaze de fisajoj, estis in
teresa, des pli, ke ni gustumis salaton el nekuiritaj fisoj, kian ne
niam antaúe ni guis. 

9/1. Ekskurso al insulo Moorea. 

Tre proksima al Tahiti-insulo aú, pli bone dirite, oni atingas 
gin en 10 minutoj de flugo per aviadilo aú en 2 horoj kaj duono 
de tlosado per barko. 

Temas pri insulo tre simila al Tahitio, kun tipa vulkana pej-
zago, kun altaj rokoj. La tropikaj vegetajoj portis nin al ekstazo. 
La lukso instaligis en la insulo, ekzemple en la hotelo Bai Hali, 
kun dometoj super la akvo de la oceano. Ni tagmangis fisajojn en 
la hotelo Ameo. Oni promcnigis nin gis la supro de larga vulkana 
kratero kun ricega grundo, kie estas provkulturado. Ni aparte vi-
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dis eksperimentadon por kultivado de ananasoj, sajne tre sukcesa. 
Tiel la propraj Francoj el Francio havos tiujn fruktojn produkti-
tajn en francaj teritorioj, cu ne? Naciismo kaj koloniismo estas 
alia afero, ne videbla en vojagado... 

10/1.La devigaj turismaj arangoj kondukis nin al tagmango en la 
Iuksa hotelo Taharaa. La menuo evidente konsistis el tipa piado 
de Tahitio: porkido rostita en tero kun patatoj, manioko, la fama 
pan-frukto kaj pliaj fruktoj kaj legomoj. La prezentado estis sen-
riproca... La mangajo nur povis esti bona... laú la propra enhavo, 
sed la rafiniteco ne akompanis la lukson de la restoracio... ja por 
turistoj. Tuj post la tagmango oni vidigis al ni la tipajn tahitianajn 
dancojn... kiel oni dirás en la brazilaj teritorioj, "por ke la Angloj 
vidu i l in" , t.e. sen aparta arto, kaj por turistoj... 

Tahitio kun urbo Papeete kaj ciuj insuloj de Societo, Marki-
zoj kaj Tuamotuo, sub la regado de la Francoj, evidente havas 
grandan francan influon, kun ciuj avantagoj kaj malavantagoj. 
Kredeble estas pli da avantagoj ol da malavantagoj, almenaú por 
la konataj valoroj de civilizado, kaj la helpo aspektas vere mala-
vara. Oni havas la impreson, ke la koníliktoj inter la indigenoj kaj 
la Francoj estas malmultaj. Io nova por ni, estas ke la miksado 
inter la diversaj popoloj, kaj Polinezianoj kaj Francoj aparte, es
tas sufice grava. 

En la lemejoj, gis antaú nelonge (1982), la nura deviga lin
gvo estis la franca. Nun la Tahitianoj ankaú volas Ia tahitianan 
lingvon... Bedaúrinde ne estis strukturita gramatiko, car tiu ling
vo, kiel ciuj en Polinezio, estis nur parola, ne skribita lingvo. 
Sajnas, ke oni eksolvis la problemon, car la tahitia lingvo aperas 
en ciuj jurnaloj... en la amuza miksado, kiun oni nomus, se ne 
petit nègre', almenaú nepre 'petit tahitian' (la sennaciece pen-
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santaj legantoj bonvolu pardoni al mi ci tiujn francecajn dirojn). 
Ni bone komprenas, flanke de la Francoj, ke tiuj insuloj es

tas strategiaj, la atolo Muruora estas proksima por eksplodigi la 
atom-bombojn, kio plene klarigas la francan dedicon al la atoloj 
kaj insuloj. 

11/1. Papeete - Sydney, per Boeing 747, flugo Qantas QF 
012. 

Pliaj 7 horoj kaj 30 minutoj super la oceano... Akvo... ak
vo... spaco... spaco... dum ni saltis unu tagon (24 horojn), sed 
dekalkulis 3 horojn en Sydney, rilate al Tahitio. Jen fenomenoj, 
kiuj iom perturbas niajn rutinajojn... sed estas la suno, kiu estras 
nin, kaj finine de longe ni sciis, ke la Tero estas ronda, kaj ke gi 
tumigas... 

Ni gastigis en hotelo Hyatt Kingsgate, en la kvartalo Kings 
Cross. Sydney estas simpatia urbo, sufice disetendita en golfo tre 
trancita de la maro. Oni tuj sentas Ia stilon kaj komforton anglo-
amerikanan, kun solida aspekto de disvolvigo. La temperaturo 
estis tre alta, sed la mareca aero alportis ioman fresecon. 

Ni klopodis preni la aúton, kiun ni luis, sed kiam mi klari
gis, ke ni intencas vojagi de Sydney gis Perth, il i tute ne konsen-
tis... La vojo estas tro forlasita, diris i l i , vi uzu la vagonaron! Ni 
do rezervis biletojn por la trajno 'Indian-Pacific'... 

13/1. Ni prenis nian aútomobilon Mitsubishi Sigma GL, klimati-
zita, kun aútomata rapidaro, kiu estis veturinta nur 1.623 km. 

La problemo mia estis la kutimigo al la maldekstra veturado. 
kio postulas veran atenton kaj koncentrigon por venki Ia 'kon-
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dicitecon'. Post unu tago kaj pli ol 400 km, cio estis en ordo. 
Ni do iris de Sydney gis Kempsey (460 km), urbo relative 

granda por Aústralio (9.000 logantoj)... kaj oni apenau sukcesas 
kredi, ke la tuta kontinento, Aústralio, entenas nur 14 milionojn 
da logantoj. Verdire, pro la vigia traiiko sur la mallarga vojo ce la 
marbordo, oni malfacile sukcesis kompreni la fenomenon. 

Ni nur trafis tre simplan, senstelan motelon, kiu tamen havis 
televidilon, fridujon, elektran kaíujon kun la respektivaj teoj kaj 
kafoj - finfine, komforto, kiun ni neniam estis renkontintaj en 
niaj vojagoj. 

14/1. Car ni decidis gui la plagon, ni veturis de Kempsey gis 
Coffs Harbour (115 km). Coffs Harbour estas duobla cefurbo: 
tiu de surfado de la stato New South Wales, kaj cefurbo de la 
'Banano-rando'. 

Ni ne mangis bananojn, kvankam ja estis. Cetere, ni preskaú 
ne sukcesis mangi pro la komplikaj ci-tieaj sistemoj, kie la ling-
vo-problemo kaj regionajoj malfaciligis la interkomprenadon... 
Tamen ec bieron ni sukcesis trinki, malgraú la atavismaj anglaj 
reguloj kun specialaj horoj, ktp. Ni vizitis la gigantan magazeno-
vendejon de la loko... kiu laú ni estis tro granda por tiom mal
granda urbo, sed temas pri evoluinta lando. Nia motelo Ocean Pa-
rade estis tre komiorta kaj malmultekostega. 

15/1. Coffs-Harbour - Brisbane (pli-malpli 450 km). 

Sur tiu vojo, nur plagoj alternis kun la klasika pejzago de 
austrália marbordo: arbareto de eúkaliptoj kaj arbustoj. Ni vidis 
malmultajn kulturajojn kaj pastejojn; la kanguruoj ankoraú ne 
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aperis, kvankam multaj plakoj signalis ilin. Sajne la pluvoj estas 
maloftaj, kvankam cio verdis. En ciuj lokoj estis avertoj pri la 
dangero de incendioj kaj, fakte, multaj eúkaliptoj kun nigraj trun-
koj montris la signojn de fajro. Cie specialaj haltejoj, kun spe
cialaj fajrujoj, estas indikitaj por piknikemuloj. La survojaj rapi-
decoj estas zorge montritaj, kaj respondas al la realaj kondicoj de 
la vojoj... kio tute ne okazas en aliaj lokoj de la mondo, kie kuti-
me la indikoj pri rapideco estas pli-malpli arbitre fiksitaj. 

Car ni ne bezonis rapidi, ni vizitis la belan plagon de Byron 
Bay kaj la urbeton Mullumbimby, simpatian laú la nomo, sed tute 
ne laú Ian istorio, kie kruelajoj okazis... Sed kiu loko de Ia surtera 
historio ne vidis kruelajojn? 

Tiam ni atingis Ia staton de Queensland tra la urboj jam unuj 
apud la aliaj kiel Tweed Heads, Coolangatta, Surfer's Paradise 
kaj Southport. Ci tie la cielskrapaj konstruajoj bedaúrinde jam in
vadas Ia pejzagon... Temas efektive pri la paradizo de la surfistoj 
kaj ciuj dandaj snobajoj kunligitaj. 

En la centro de urbo Brisbane ni ne sukcesis trafi vakan lo-
kon en Ia hoteloj sed en la cirkaú-urbo ne estis problemo! La nura 
problemo aperis, kiam ni celis la vespermangon: ni ne estis rimar-
kintaj, ke en ci tiu stato oni sangis la horon, kvankam ne estis 
motivo, car ni praktike vojagis Iaú la sarna meridiano... kaj ni ne 
sukcesis ricevi klarigon. 

Brisbane konservis simpatian, solidan stilon iel anglo-sak-
san. 

16/1. Brisbane - Armidale. 

460 km ree al la sudo, sed iom interlande sur altebenajo 
Great Dividing Range, kun 900 al 1.800 m de alteco, kiu alportis 
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fresan temperaturon, kaj ni preskaú sentis malvarmon en la prok
simeco al Tenterfield. Cetere, en tiu regiono ni renkontis la nuran 
lokon de húmida montara tropika vegetajaro de nia tuta vojago en 
Aústralio... Ni dum momentoj pensis, ke ni estis veturantaj en 
Mantiqueira-montoceno de Brazilio! Preter tiu escepto, restis la 
monotonaj eúkaliptoj. Tempe al tempe, rande de la vojo, aperis 
regionoj kun abundaj fruktarboj: persikoj, prunoj ciuspecaj kaj 
vinberoj; tiam la vinejoj (vineries) estis zorge indikitaj. 

Armidale estas 'granda' (por Aústralio) urbo kun 20.000 
logantoj kaj fama universitato. Ni trovis cambron en nova motelo, 
kiu ec faris restoracion *kun permeso', t.e. kun rajto pri trinkado 
de alkoholajoj. La matenmango, kiun oni mendas en la antaúa 
vespero, estas akurate servata kun la famaj ovajoj, sinkajoj, lar-
dajoj en usona stilo, tra speciala aperturo, je kombinita horo... sen 
mallermi la pordon. Jen homoj kun ordo, disciplino, akurateco kaj 
servemo! 

17/1. Armidale - Parkes. 

Pli-malpli 600 km... sed kun multaj haltetoj... por rigardi 
mortajn kanguruojn, car la vivantaj ne respektas la homajn pla-
kojn, kiuj informas pri ilia ekzisto. Nia plej granda halto, en 
Dubbo, guste celis renkonti en tre vasta zoologia parko ciujn 
animalojn tipajn de Aústralio, kiujn ni tute ne sukcesis vidi sur-
voje: la kanguruoj, la koaloj kaj la tre apartaj hundoj, kies nomo 
estas dingo. La gigantajn lacertojn ja ni renkontis sur la vojoj sa
me kiel la araneojn... 

El la austrália fauno, nedubeble estas la birdoj kiuj plej ra-
vas. Amuza, sur tiuj vojoj, estis la konstanta ceesto de iu nigra-
blanka pigo simila al la eúropa, kiu tute ne timis la alvenon de la 
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aútoj... kaj pro tio multaj el i l i ja perdis sian vivon. Multe pli tipaj 
estas la blankaj kaj flavaj kakatuoj; tre carmaj estis la abundaj 
rozkoloraj papagetoj, sen paroli pri la verdaj, similaj al la brazi-
laj. Kredeble ni neniam vidis tiom da birdoj kiom en Aústralio. 

Ni alvenis en Parkes sub varmego, car la altitudo malpliigis 
kaj tute ne plu estas mara influo: temas pri la rando de la dezer
to... la senfinaj dezertoj de Aústralio. 

Nia motelo el Homestead-reto estis pli malnova kaj iom 
malpli komforta. 

18/1. Parkes - Batemans Bay tra Canberra. 

Ni veturis proksimume 480 km. En ci tiu vojago ni forlasis 
la cefajn vojojn kaj veturis tra Grentell kaj Young, kie Ia vojo 
akompanis la nivelon de la tero, sen elfluejoj por la pluvakvoj. 
Verdire, ni tute ne vidis akvon, sed nur indikojn de nivelo dum 
eventualaj inundoj. Tiu regiono elmontrigis kiel ricega je cerea-
loj, kiuj estis jus rikoltitaj. En la stoplejoj ankoraú orkoloraj, la 
miloj kaj miloj da safoj klopodis satigi per raraj herbajoj. 

La cefurbo Canberra, vere malgranda urbo, prezentigis en 
geometria desegno, tro artefarita, kiu pensigis nin pri Brazilja; 
tamen estis multe pli da verdo, pli da harmónio, komforto kaj so
lida aspekto. Ni nur sukcesis trafi iun McDonaId's-tagmangon, 
tute sekan... aú, pli guste dirite, malsekigita per kokakolao (Koke, 
dirás la Aústralianoj). 

Post Canberra, ni retrafis la montaron, kie milda pluvo re-
fresigis nin meze de belaj forstoj atente flegitaj. En Braidwood ni 
devis halteti, car la ceia strato, en pura stilo de 'fora okcidento' 
(Far West) el Usono, transportis nin en viv-medion de antaú du-
cent jaroj... Ni vane atendis la holivudajn epopeojn! 
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La malgrimpado gis la marbordo meze de la konstanta lors-
toj, kie oni aldonis gigantajn verdajn filikojn, igis neíorgesebla 
ekzemplo de homa zorgemo, de amo al la naturo... 

19/1. Batemans Bay - Sydney. 

280 km gis nia hotelo Hyatt. Sur tiu ci vojo, nun ce la mar
bordo, la arbaroj de eúkaliptoj akompanis nin. La vojo igis iom 
mallarga por la vigia trafiko, kaj la sosco largigis nur en Nowra. 

Ni tamen alvenis lrue kaj redonis la aúton, post veturado de 
preskaú 3.000 km en tiuj agrablaj kelkaj tagoj. Ni profitis la res-
ton de la tago por viziti la centron de la urbo kaj la grandajn ma-
gazenojn en eúropa stilo. En iu placo ni vidis ekzemplon de la vi
vo de aústraliaj indigenoj... ekzemplon por turistoj aú eble ceie al 
trompado de la propraj blankaj Aústralianoj. La fakto estas, ke en 
tiuj kabanoj estis negroj kun tortikaj korpoj kaj plataj nazoj kaj 
vizagoj. Cetere tute ne ekzistas alia oportuno por viziti la indige-
nojn en Aústralio. Etektive, estas malpermesite eniri la apartajn 
teritoriojn rezervitajn por la indigenoj... kie ne eblas intermiksa-
do. Tio, jes, estas etektiva apartigo kaj oni ne parolas pri rasismo! 
Sed estas alia afero: evidente, mi pensis pri Sud-Afriko. 

Ni vespermangis en italstila restoracio, ce la 'Petit Pigalle' 
de Sydney, kie la bordeloj abundis kun 'gejoj' kaj putinoj laú-
place... Kompreneble ni konsciis pri tio nur post la vespermango! 

20 gis 23/1. Vojago de Sydney al Perth pe r l a l u k s a t r a J n o l n ~ 
dian-Pacific, kiu, kiel la nomo indikas, iras de Pacifika Oceano 
gis Hindia Oceano. Distanco: 3.961 km (por ne diri 4.000). vetu
rado dum 70 horoj je averaga rápido de preskaú 60 km/h enkal-
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kulante la multajn haltojn, cu por la pasageroj, cu por lasi pasi 
aliajn vagonarojn. La vagonoj, novaj, entenis kajutojn por 2 per-
sonoj, kun bancambreto-necesejo kaj faldeblaj litoj. La klimatiza-
do donis bonegan impreson de komforto, tamen kun iom tro da 
malvarmo. Estis aparta vagono kun restado-salono kaj, evidente, 
restoracio. La mangajo tre bona, en Ia austrália stilo kun tre bona 
servado, meritas laúdon. Finfine, eblas elteni Ia tri tagojn de vo
jagado entute sen tedigo. 

Ni observu, ke la transportado per vagonaro estas unu el la 
plej malmultekostaj, do ne mirige estas, ke la Aústralianoj adoptis 
gin por venki Ia distancojn... Cetere tio ne okazis en Brazilio, sed 
estas alia problemo. 

La trajno veturas en la direkto de Parkes, kiun ni jam pre-
terpasis aútomobile. Estas unu el la regionoj plej ricaj, car pluvas 
en la altebenajo. Industrioj, minoj instaligis meze de la montetoj. 
Post Parkes prezentigas ebena regiono kaj iom post iom cio fa-
rigas pli seka... Ni iras al la dezerto. La eúkaliptoj rarigas, pos-
trestas la grandaj kulturadoj de cerealoj kaj la eternaj safoj, la 
granda ricajo de Aústralio. En Broken Hill impresas la minoj kun 
la konsekvencaj industrioj en plena sekeco. Ni rimarias la akve-
dukton de Menindee gis Broken Hill: pli ol 100 km. 

De Broken Hill al Port Pirie, la duon-dezerto postsekvas 
kun iomaj cerealoj kaj la safoj... Oni povas dormi trankvile dum 
la trajno veturas, kiam oni vekigas oni retrovas la saman pej-
zagon. 

Poste ni eniris en la senarban ebenajon (Nullarbor Plain)... 
Io impresa, timiga stepo, kie likenoj tamen prezentigas por nutri 
Ia kanguruojn. Etektive, ci tie ni vidis ilin salti libere, la povru-
lojn, kiuj sukcesas elteni longajn tagojn, semajnojn, sen trinki. 
Nu, tempe al tempe, oni vidas kelkajn gutojn da akvo fali sed 
kiam ili atingas la teron ili jam estas preskaú sekaj. De kiam Ia 
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maro retirigis, la pluvoj neniam estis suficaj por lavi la salon de la 
grundo. La konataj spuroj de erozio ci tie ne ekzistas, kaj dum pli 
ol 1.000 km cie estas la sarna vidajo gis la sentina horizonto. In
ter la vilagoj (ne eblas nomi ilin urboj!) Watson kaj Nurina oni di
rás, ke estas la plej rekta longa fervojo de la mondo: 478 km da 
reloj sen deklivoj, sen la minimuma kurbigo... 

En Cook, je la 9a matene, ni eliris el nia tro malvarma kli-
matizita ejo. Fronte al ni, en la ombro, iu termómetro indikis tem-
peraturon de 40°C... Posttagmeze gi atingos 45°C... Ni ree kuris 
en nian kajuton! 

Nur je cento da kilometroj antaú Kalgoorlie Ia vegetajoj igis 
iomete pli altaj, kelkaj safoj jam reaperis kaj la kanguruoj, pli 
malgrandaj, ankaú estis pli abundaj. Noktigis... Post la noktaj ho
roj, ni estis proksime al Merredin, sed Ia aspekto de la naturo ne 
estis sangiginta: malmultaj cerealoj, multaj safoj en regiono tamen 
pli roka ol la orienta parto de la lando. Antaú ol alveni en Perth 
ni observis la diversigon de kulturoj, kaj reaperis la vitoj, cefe car 
ankaú la okcidenta Aústralio, same kiel ciuj statoj, fieras pri sia 
vinproduktado. 

Ni alvenis en Perth je la 10a matene, tri horojn pli frue ol en 
Sydney. Ni trafis nian Sheraton-hotelon, kostegan kaj naúzigan 
laú la akceptado kaj servado... Ni ne sukcesis kompreni kial tiu 
súbita kontrasto. 

Perth elmontrigis kiel malgranda kaj simpatia urbo, tre pura 
malgraú la ceesto de Latinidoj; sajne italdevenaj kaj grekaj homoj 
estas pli multnombraj ol en Sydney. Ni miris pro Ia temperaturo 
preskaú malvarma sub Ia forta suno! Cu iu malvarma kurento el 
Hindia Oceano estis ties kaúzo? Neniu sciis klarigi la fenomenon 
al ni... Sajnas, ke cio estis plene normal a. 
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24/1. Ni vizitis la plagojn de Hindia Oceano, ili estas belegaj 
sed dangeraj ec por la surfistoj. La sablo estis tre taúga sed la ak
vo kaj la aero estis daúre glaciaj malgraú la plena somero, ni do 
profitis la sunon... sub ombreio! En la horo de la tagmango la nu
ra restoracio 'kun permeso' (por alkoholajoj) tute ne servis man-
gajojn, junuloj je centoj kun motorcikloj ktp invadis gin por drin-
ki bieron per gigantaj glasoj, gis kreve, gis ebriigo. Ni do rezignis 
pri nia biero pro la konfuzo kaj kontentigis per 'koke' en paca lo
ko. Unu fojon plian ni konstatis la ridindecon de la legaj reguloj, 
kiuj nur malhelpas sed ne donas solvon al eventualaj problemoj... 
ankaú ne en Aústralio. 

Posttagmeze ni vizitis la urbon Fremantle en la alia flanko 
de la rivero Swan kaj rande de la oceano. Fremantle estis la unua 
urbo de Aústralio en la okcidento... pro tio gi posedas la muzeojn 
pri la unuaj koloniistoj ktp. Ni vidis la havenon, kie specialaj si-
poj liveras la safojn en plena vivo por esti mangataj de la arabiaj 
sejkoj... mortigitaj laú la volo de Alaho! 

25/1. Reveno al Sydney per aviadilo. 

Flugo Ansett An 245. La 70 horoj de la trajna vojago trans-
lormigis en 4-horan tlugon. Mi min amuzis per kontrolado, de la 
supro, de cio, kion ni vidis malrapide en la trajno. Kiam ni alte-
rigis en Sydney, iu sufoka varmo perturbis nin, kaj restis al ni la 
resumado pri niaj generalaj impresoj kaj observoj. 

Sendube Aústralio estas malriêa lando kun rica popolo. Tiu 
fakto estas menciinda por klarigi la statojn de evoluinteco kaj de 
subevoluinteco, car ja estas multaj ricaj Iandoj kun malricaj po
poloj. 

En Aústralio la malriceco de la lando trovigas en la fakto, 
ke tro malmulte pluvas kaj du trionoj de la teritorio estas dezerto 
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tute neprofitebla. La riceco de la popolo kredeble kusas en la an-
glo-saksa deveno (la granda plimulto de la homoj estas altkreskaj, 
blondaj kun bluaj aú helverdaj okuloj). La riceco venas de iu 
memdisciplino, kaj disciplino generale preskaú troigita. La riceco 
tontas en la vigia laborado, kaj sendube en la rezulto de tiu labo
ro: vendo de cerealoj, de safoj, de ercoj kaj aliaj mineralajoj el la 
rica subtero. Ni vidis la gravan industrian elvolvigon, ankaú por 
la interna merkato, ja sufice malgrava, car, finfine, ci tie vivas 
nur 14 milionoj da homoj... sed estas 14 milionoj da homoj, kiuj 
havas realan acetpovon, car i l i scias intersangi la fruktojn de sia 
laboro. Pro ci tiu situacio la Aústralianoj preferas aceti, ekzem
ple, la aútomobilojn kaj pliajn elektro-domajn aparatojn en Japa
nio, Cinio, Koreio, Singapuro ktp, kiuj estas la plej gravaj influ-
zonoj pro la relativa proksimeco. 

La homoj generale estas simpatiaj, bonhumoraj, komu-
nikigemaj, kun trankvila aspekto, paciencaj, respektemaj... 
vere-la maio de la Latinidoj: agititaj, ciam nervemaj, krie-
maj, kaj kun vere duba elikeco! 

La mangajoj estas sufice abundaj, kaj ne tre altkostaj... 
sed evidente, kiel la homoj mem, il i konservis la anglo-usonan 
stilon, kun la hamburgajoj, la viandoj tro kuiritaj, la fremdaj 
saúcoj kiel el tomatoj (catch-up). Oni servas multajn salatojn 
kun la famaj majonezoj, tro da frititaj terpomoj en ekscesa 
oleo, multajn pudingojn aú flanojn. 

Pri la trinkajoj, rilate al la Koka-Kolao (koke) kaj aliaj 
orangajoj kaj limonadoj, ne estas problemo, sed rilate al bie-
roj, vinoj kaj pliaj alkoholajoj oni nur povas aceti ilin en fa-
kaj vendejoj, same kiel ekzistas specialaj restoracioj 'kun 
permeso'. Certaj restoracioj kun la indiko B.Y.O. (portu 
mem vian propran), permesas, ke vi al portu viajn bierojn, 
vinojn, ktp por via mango kaj drinketado! Jen sistemo kopii-
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ta ce la Britoj, sistemo kies e-fiko estas vere duba por kon-
traústari alkoholismon. 

La fabrikado de vinoj estas sufice grava, kaj sajnas, ke 
ciuj klopodas por prezenti bonajn produktojn de la oriento al 
la okcidento, same kiel en la sudo evidente. La blankaj vinoj 
el germana, dolceta gusto, aperas en grandaj proporcioj kaj 
estas sufice bonaj. La rugaj vinoj unuagustume donas impre
son de troa plateco, kun tro da dolceco, manko de acideco kaj 
tanino; mankas la 'korpo'! En la pasado de la tagoj, la mu-
kozoj kaj la papiloj alkutimigas, tiel ke oni eksatas ilin. 

La logejoj, ciam komfortaj, prezentigas kun gardenetoj 
florplenaj, sub la zorgo de la propraj posedantoj, car domaj 
dungitoj kaj privataj gardenistoj tute ne ekzistas. Luksaj 
domegoj ne ekzistas, kabanoj ankaú ne. Ni vidis kelkajn do-
mojn pli ricajn, ni ankaú vidis kelkajn malpli ricajn. 

La liberaj horoj kaj feriadoj en Aústralio estas gravegaj 
kaj oni tre atentas pri la tempopasigiloj; krom la surfado, oni 
akurate pilkludas cu kriketon cu golfon (bowling). Atentinda 
estas tiu speco de golfo, kie junuloj kaj maljunuloj, viroj kaj 
virinoj eniras en blankaj uniformoj de Ia piedoj gis la ka
poj... la zorgo de la gazono estas sankta! La futbalo kaj rug-
beo ankaú estas gravaj, dum la fama bumerango estas pli 
folklora ol reala. En la ferioj, la irado al la plagoj per aútoj 
kaj karavanoj aspektas nepra. La intersangado turista, krom 
la komerca, estas videble tre grava kun Japanio, Cinio, In-
donezio kaj ciuj oceaniaj insuloj. Ja ekzemple Perth estas pli 
proksima al Jakarta ol al Sydney... kaj en nia hotelo oni estis 
festanta Ia novjaron de la Cinoj! 

En Aústralio oni preskaú atingis memsuficecon en pe-
trolo, tiel ke la benzino estas relative malmultekosta kaj ciuj 
uzas aútomobilon. 
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26/1. Sydney - Christchurch (Nov-Zelando). 

Flugo Qantas Q 57. per Boeing 747 duon-plena, dum du ho
roj kaj duono. 2 horoj pli frue ol Sydney. 

Ni ne trovis dormejon vakan en la urbocentro, sed ni trafis 
la Shirley Motor Hotel, ja tute proksime. La komforto kaj sistemo 
estas la samaj kiel en Aústralio. Christchurch, la florplena urbo, 
estas la plej granda urbo de la suda insulo en Nov-Zelando... sed 
ne estas pli ol 400.000 homoj. Cirkaú la urbo estas kulturado gis 
la montaro alta kaj sajne malrica. 

27/1. Vizito al la urbo, kun verdaj parkoj, universitato... Cio 
trankvila, komforta, en la brita maniero kompreneble. Ec la tuta 
vegetajaro estas tre simila al la eúropa kun maronoj, betuloj kaj 
prunarboj ankaú sur la trotuaroj. 

28/1. Christchurch - Auckland. per flugo N 2518, dum unu ho
ro kaj dek minutoj. 

Ni logis en hotelo South Pacific, tute en la centro de la ur
bo. Ni luprenis aútomobilon, cetere Ia saman modelon kiel en 
Aústralio: Mitsubishi Sigma, kvankam sen klimatizado (ja tute 
nenecesa, car la temperaturo estas multe pli milda ol en Aústra
lio). Ankaú la kosto estis alia: la duoblo ol en Aústralio. Same, la 
benzino estas multe pli kara, pro tio estas multe pli da malnovaj 
aútoj, malpli da trafiko kaj ni renkontis malnovajn aútojn de la ja
roj 1950, kiel Austin Prefect kaj aliajn, kio cetere rememorigis aJ 
ni Urugvajon! 
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29/1. Auckland - Rotorua kaj revene. , 

Pli-malpli 550 km en bela naturo, kiu vere kvazaú transpor-
tis nin en Eúropon dum la somero. Verdire Nov-Zelando estas la 
nura loko de la suda hemisfero, kiu similas, laú aspekto, vege
tajoj, klimato, latitudo, ktp, Eúropon! 

Dum nia veturado, konstante aperis la belaj pastejoj por bo
voj kaj safoj, la plantejoj de abundaj terpomoj, kaj cerealoj jam 
rikoltitaj. La vojo estis pli komforta, pli flegata ol en Aústralio, 
tiel ke ciuj veturas iom pli rapide kaj kun iom malpli da disciplino 
ol en Aústralio. 

Rotorua vere impresis nin kun la sencesa bolado de la tero. 
Cie odoro natura de sulfuro, ciu domo havas sian naturan tubeton 
de vaporo, kiu sprucas el la tero. Cio bobeias en bolantaj akvoj. 
ec meze de la tomboj de la Maorioj, la ci-tieaj indigenoj de Poli-
nezio kaj Nov-Zelando. En la proksimeco de Rotorua ni vizitis 
vilagon, iun mini-Pompejon, kiu ankaú, iam, estis kovrita de la 
lafoj kaj cindroj de la vulkanoj en la fino de la lasta jarcento. 
Nun, kvankam la tero ankoraú boladas, cio aspektas en ordo! 
Cetere multaj lagoj en rava pejzago ci tie ekzistas por sajne estin-
gi la fajrojn... kaj por nutri Ia gejserojn. 

30/1. Auckland - Wangarei kaj reveno. 

Pli-malpli 430 km. Ni ree guis la belan naturon, iom pli so-
vagan, sed kun forstoj rigore flegitaj. La marbordo estas plena de 
golfetoj kiel Tutukaka kaj Wangarei, urbeto kun haveno, sufice 
multe da industrioj, sed trankvila. 

Kvankam Nov-Zelando havas naturan aspekton komplete di-
terencan rilate al Aústralio, la vivsistemo, kutimoj kc estas la sa
maj, sendube pro la influo de la Britoj. La vivnivelo videble estas 
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malpli alta ol en Aústralio, kvankam la nutrajoj estas malplikos-
taj. Kompreneble la klarigo kusas en la fakto, ke ne estas sekeco, 
kaj tiel cio kreskas pli facile kaj abunde... kaj estas nur kvar mi
lionoj da homoj, en la tuta lando, por nutri. Cetere, la Nov-Ze-
landanoj insistas por diri, ke il i havas nenion komunan kun Aús
tralio, Britio, ka... I l i estas 'K iwi" 

La Kiwi (Kivio) estas vere interesa simbolo... Estas la ci-
tiea birdo (apterigo), simila al perdriko, kun noktaj kutimoj, kiu 
ne llugas, havas longan bekon por kapti vermojn kaj larvojn en la 
tero. La Kiwi estas ankaú la konata trukto, ankaú nomita 'cina 
groso' (actinidia chinensis). 

La Nov-Zelandanoj, male al la Aústralianoj, kiuj apartigas 
de la indigenoj, insistas elmontri miksigon, integrigon kun la 
Maorioj. La Maorioj, siallanke, ne estas tre entuziasmaj, kaj oni 
maloftc vidas tiujn brunhaútulojn intime kun la blonduloj. La 'a-
lineco' evidente ne estas okultrapa malgraú la bonvolemo, kaj la 
sinkretismo en valoroj, en kulturo estas pli komplika ol simpla 
deziro. Tamen la deziro estas laúdinda, kaj finfine la 'blonduloj' 
formas 90% el la logantaro. La Maorioj ankoraú (sed versajne por 
mallonge) estas pli aú malpli nur 10% el la homoj kaj il i pertekte 
scias ekspluati la favorojn de la bonvolema plimulto! 

Interesa sceno: en Auckland, je la foriro, ni devis atendi 
dum pli ol 6 horoj en la aviadilejo, car motoro de nia aviadilo, ie 
en Ia mondo, estis glutinta birdegon kaj oni devis sangi la reakto-
ron. La tlughaveno estis daúre malplena kaj silenta gis kiam de
koj da Maorioj brue ekaperis. Kaj. jen, dudcko da ili decidis si-
digi guste ce ni, tute simple pusante nin. Okazas, ke iu vojaganta 
maljunulo, sendube la tribestro, eksidis proksime al ni kaj ciuj 
tribanoj decidis honori, botleki la patriarkon, kio estis pli ol su
fica motivo por forpeli nin... La afero estas tre simpla, ankaú la 
edukiteco kaj respekto ec ce la Maorioj! 
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Dimanco 31/1. I romenado en la urbo, vizito al la zoologia gar-
dcno kun observado de vivsistemo de la apterigo ktp kaj irado al 
la aviadilejo por atendi, kiel dirite. 

I .imdo 1/2. Jen la 2a horo matene, ekflugo ree al Tahitio per TE 
008. Daúro de la flugo: 4 h 30 min, kaj alveno en Papeete je la 7a 
matene de la dimanco 31/1... Kaj tiel ni havis la plezuron gui du 
dimancojn en la sarna semajno! 

Anekdote ni jam estis aúdintaj pri la neebleco de kvar jaú-
doj en la sarna semajno... sed ni efektive travivis du dimancojn! 

Dimanco 31/1. Ree guado en Tahitio, kun bona tagmango en 
tranca stilo; 'civef-kuniklajo. 

Eundo 1/2. Papeete - Santiago per LA 134. Halto de 1 horo en 
Paskinsulo, kaj alveno je la 4a posttagmeze de Ia 2a de februaro. 

3/2. Santiago - San-Paúlo. 

Flugo per la interesa kompanio (apartenanta al la kupro-
trustoj de Cilio) Ladeco. La Boeing 727 promenadis super la ti-
migaj Andoj, kaj la piloto intence devojigis por cion montri kaj 
klarigi de la supro. Ni evidente bedaúris, ke tio okazis post tiom 
longa vojagado kaj kiam ni ree preskaú sopiris je nia hejmo. 

Kaj nia konkero de Paciíiko, krom la belaj netorgeseblaj 
rememorajoj, por nia persona statistiko resumigis je: 

40.000 km per aviadiloj - 4.0(X) km per aútomobiloj, 4.000 
km per trajno - kaj la kromo piede! 
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ZIGZAGE DE AMAZONIO AL PATAGONK) 

Pro la fakto, ke ni logas en San-Paúlo de pli ol 30 jaroj, ni 
havis Ia oportunon vojagadi en ciuj direktoj en multaj diversaj 
okazoj. Tiel, ni nur povas prezenti la aspcktojn zigzage en la 
tempo kaj en la spaco. Evidente, en tiuj 30 jaroj la cirkonstancoj, 
la kondicoj tute sangigis, tiel ke ni provos montri la plej aktua-
lajn. Antaú 30 jaroj, ekzemple, tute ne eblis iri en Amazonion per 
aútomobilo pro manko de vojoj; Amazonio estis songo, aventuro, 
io nereala. Nun, sur la asfaltitaj vojoj, ne plu ekzistas apartaj pro-
blemoj. Antaú 30 jaroj, ekzistis malpli ol 10.000 km da asfaltitaj 
soseoj; nun, nur en Brazilio, oni preterpasis 100.000 km. Antaú 
30 jaroj en Brazilio estis malpli ol 60 milionoj da homoj; inter-
tempe la homoj kunikle reproduktigis gis pli ol 140 milionoj. Cio 
tio suficas por sangi ciujn vojagfaktorojn. 

La homoj detruas la naturon, la arbaroj incendie brulas, la 
mizero cie disradias... tio estas la resumo por sangigoj! Sed ni 
provu resti stoikaj, en kiom eble plej objektivaj observoj... Ek al 
la zigzago, gi estas ja longa! 
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A L AMAZONIO 

San-Paúlo - Uberaba. 500 km. 

Temas pri la trairo de la rica stato San-Paúlo. Iam estis Ia 
kafo; nun, post la industrioj, kiuj sencese aperas gis la urbo Cam
pinas (100 km), kreskas la orangoj por eksporto de la suko, kaj la 
sukerkano por la distilado de alkoholo, alkoholo kiu nuntempe, 
ceie al anstataúo de la fama, rara petrolo, nutras la aútomotorojn 
kaj ties soforojn, kompreneble! 

Urbo Uberaba, jam en stato Minas Gerais, kune kun urbo 
Uberlândia, estas regiono de brutbredado, tamen ne tiom bruta, 
car temas pri zebuoj ja Hindi-devenaj, kiuj kapablas produkti bo-
negajn curaskojn jam aprecitajn en êi tiu regiono. Cetere, Ubera
ba estas tiom grava urbo, ke ec la reto Novotel multnacia jam 
instalis sin ci tie... kaj oni preskaú sin sentas en iu Parizo. Imagu 
vi! 

Uberaba - Brasília. Iom pli ol 500 km. 

Post veturado de pli aú malpli 200 km en la bovbredada re
giono ni atingas la 'arbustan savanon' ('serrado' en la portugala 
lingvo). Temas pri vegetajoj, kiuj eltenas pli longan sekan perio-
don en altebenajo (altitudo: 800 m). Pasintece, tiu savano estis 
vere laciga pro monotoneco, sed ne maltrankviligu: la homoj ape
ris kun siaj fajroj kaj jam provas planti sojon, maizon kaj greson 
por bovaro. Sajnas, ke la entrepreno estis sufice sukcesa, almenaú 
pli ol oni supozis, car eblas atingi unu bonan rikolton en la jaro. 

Cu mi parolu pri la urbo Brazilja, la tutlanda nuna cefurbo? 
Gi ja estas mondfama kaj nun gi preskaú estas sennacieca, car jus 
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Kiom da stepoj, kiom tia dezertoj sur n i a terglobo, k i e 

peneqe kapablas v i v i l a homo! Ôi t i e en ftjtagonio. 



Unesko deklaris gin proprietajo de la tuta mondo... nekredeble. 
La diabla afero estas ke, kiam la arkitektoj O. Niemeyer kaj L. 
Costa iniciatis gin en 1955, por ke la cefurbo entenu nur gis 
500.000 homoj, il i tute ne kapablis imagi, ke nun, post iuj 30 ja
roj, Brazilja jam longe preterpasis unu milionon... kun la sarna 
Raoso kiel en la mezepokaj urboj de la malnova kontinento. En 
1955, oni per aviadiloj alportis la brikojn, cementon, feron, ktp. 
Nuntempe la aviadiloj alportas la homojn, kiuj taras legojn, pli 
kaj pli da legoj, konstituciojn ks... Kaj kompreneble la modemaj 
aviadiloj ankaú alportas viskion, el Skotlando evidente, por dis-
doni gin ne en la íaveloj, cu ne, sed al tiuj noblaj deputitoj, se-
natanoj, legofarantoj, ktp kiuj estras nin, la tutan nacion. Brazilja 
estas cnsorciga, unika cefurbo. 

Gi estas ankaú unika pro gia situo Iaú ciuj konsideroj. La 
tropika, preskaú ekvatora pozicio sub la 16a paralelo estas agra
cie kompensita per la altitudo de pli ol 1.100 m. Brazilja fakte 
estas preskaú en geografia centro de la lando, kaj en Brazilja nas-
kigas tri gravaj riverbasenoj, kiuj fluigas la akvojn longe, longe 
cu al la nordo, cu al la sudo. En Brazilja komencigas la amazona 
baseno (parte, kompreneble) - Amazono: pli ol 7.000 km - la ba-
seno de rivero San-Francisko (pli ol 3.000 km), kaj la baseno de 
rivero Paraná, kiu igas Plata-rivero ce Buenos Aires post pli ol 
4.000 km da trankvila fluado. Mi konfesas al vi, ke ofte, en Bra
zilja mem, mi haltis, rigardis la mapon, kaj revadis fronte al ci tiu 
giganteco! 

En Brazilja, cetere, ne nur mi revadas... car estas la sidejo 
de multnombraj sektoj mistikaj, kiuj nur atendas pli bonan mon
don. Mi tamen opinias, ke i l i povas atendi longe. Mirinde estas, 
ke proksime, je nur 250 km, situigas la fama vilago de Esperan
do, Bona Espero, kiu ankaú atendas, jam de longe, la venon de 
tiu pli bona mondo: 1.000 hektaroj, kiuj apartenas ja al la espe-
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rantistoj kaj kiujn ec la esperantistoj ne scias, ne volas, ne kapa
blas profiti... Miaj haroj hirtigas! 

Brasília - Belém. 2.100 km. 

Ni ci tie promenis dum tri tagoj, nur pli-malpli 700 km en 
ciu tago. Brazilja-Gurupi / Gurupi-Imperatriz / Imperatriz-Belém. 
Se vi ne estas pacienca soforo, tute ne entreprenu ci tiun vojagon, 
car kvankam ni veturas en plena Amazonio inter la riveroj Ara
guaia kaj Tocantins, kun flaúro kaj fauno sendube neimageblaj, la 
veturado sur la asfaltita vojo estas lacige endormiga... Pensu bo
ne: 2.000 km da gangalo kun civilizaciajoj apenaú percepteblaj... 
Dekstre, la latifundiaj bienegoj (1.000, 10.000, 100.000 hektaroj 
aú pli), Sankta Maria, Sankta Johano, Sankta Petro ks. Maldeks-
tre, la samaj bienegoj de Sankta Luzia, Sankta Gertruda, Sankta 
Antono ks. ktp. Ni neniam vidis tiom da sanktajoj en nia vivo... 
Cetere, kiu, kiel proprietulo kun 100.000 hektaroj ne estas sankta, 
ec se li produktas nenion aú nur kelkajn bovojn? 

Apud la sanktaj bienoj, rande de la asfalto, ankoraú pli san-
ktaj, la kabanoj instaligis... Cefa okupo: almozi je la veturantoj, 
eventuale steli, trompi iun paneanton... Kiom pli facile ol planti! 
Car, jes, ci tie pluvas, la tero, kiu iam kreskigis la gigantajn ar-
bojn, ankoraú estas fruktodona... La bananoj, la papajoj, la man-
goj kaj aliaj, kies nomon mi ec ne konas, defias la mallaboremu-
lojn kaj sole kreskadas por jeti siajn fruktojn... La maizgrajno, 
kiu eskapis el kokina beko, germas kaj kreskas, alia grajno, kiu 
nedigestite eliras la anuson de porko, rekaptas la vivon kaj pro
duktas. 2.000 km kie mizero estas honto! 

Kiam vi vojagos, vi tute ne bezonos, kiel ni, rapidi kaj 
atenti pri tiuj vulgaraj aferoj. Vi povos laúplace casadi kaj fisadi 
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en Bananal-insulo, vi povos klopodi renkonti la aútentikajn in-
dianojn, vi povos esplori la vegetajojn, la bestojn, la formikojn, 
termitojn, serpentojn. Kiom da aferoj estas ja vidindaj en ci tiu 
monotoneco! 

Verdire Amazonio ne estas tiom uniforma. De Brazilja gis 
Gurupi la ruga tero ja montras ricecon, kaj jam sojo kaj maizo 
grandskale kreskas. Poste la aluvia sablo regas, tiam la dubo ape
ras, cu la herboj sukcesos firmigi... En multaj areoj, kie la buldo-
zoj jam forpusis la forstojn, kie la segiloj voris Ia gigantajn arbo-
trunkojn, oni ekpensas pri dezerto, tiom penas la fragilaj vege
tajoj. 

Cu la homaj manoj ne malprudentas, cu la avideco je nobla 
ligno restas en la natura rácio? Ci tie evidentas, ke ne; la damagoj 
ne estos ripareblaj, la homa invado tatale kondukas al detruo... 
Antaú deko da jaroj, ni dubis; nun, ni sentas timon. La gigantaj 
trunkoj vivis 300 jarojn, kaj dum jarmiloj renovigis... Post 300 ja
roj Amazonio estos dezerto. 

En tiu pensado ni trafis la urbon Imperatriz. La varmo estis 
preskaú 40°C, sed mi sentis tremon en la spino. La klimatizilo de 
nia cambro revarmigis mian animon, dum la aliaj homoj fremde, 
kiel bufoj, flosis en la piscino aú glutis gue íriskan bierajon. 

Gis Belém la detruo pli kaj pli akcentigis, tamen la homoj 
plantis kokosarbojn, la maizkampoj elmontris, ke kelkaj homoj 
pensas pri siaj nutrajoj, kaj ni retrafis la kutiman civilizacion. Kio 
kondukis nin al gustumado de la tipa piado: 'tukupi'-anasajo. Mi 
ne volas doni al vi la recepton, ja mi ne gin konas, sed temas pri 
anaso kuirita en buljono kun aparta suko de manioko kaj ekvato-
raj plantoj, mangebla kun rizo aú manioka faruno. 
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Belém - Manaus. 

1.700 km per sipo 'Lobo d'Almada' same malnova kiel mia 
praavino... 

Ni flosis kontraúflue dum preskaú kvar tagoj kaj duono (oni 
kunflue revenas en tri tagoj). Ja paralele, je kelkaj centoj da ki
lometroj, oni jam strekis la Transamazonian soseon' sed gi anko
raú ne estas bone trafikebla; do, krom la aviadiloj, restas Amazo-
no, la riverego de la aventuro, de la revataj ricajoj ktp, kiuj cetere 
tute ne ekzistas. Mi konfesas, ke mi elrevigis, car neniu aparta 
aventuro okazis. La rivero estas plejparte tiom larga, ke oni vidas 
la verdajon tre for, kaj tute ne temas pri densa virga arbaro, sed 
pri marcaj pastejoj kun bovaro... Do la aventuro restis je la nivelo 
de monótona irado. Ni nin lasis luladi, provante legadi sur la fer
deko en agrabla, húmida temperaturo de pli ol 36°C, kiun ec raraj 
glaciaj bieroj ne mildigis. Evidente, ni ne lacertumis sub la suno. 
sed en plena ombro, en malpli ol unu tago, pro la escepte forta 
rebrilo de la suno sur la riverakvo, mi akiris belan rugan koloron, 
kiun kuirita salikoko envius... 

Cetere la salikokoj ks tute ne eniris la menuon en la man-
gejo, kaj la tre tipa piado estis evidente fisajo, cu fritita, cu en 
saúco kun pimento el la 'harhirtiga' speco, cu nekonata? 

En la giganta estuaro, ce insulo Marajoo, ni guis nekutiman 
spektaklon pri almozpetado. Pardonu al mi, sed en nia mondo ec 
almozpetado povas esti spektaklo, cu jam gi ne estas bona profe-
sio en la tuta mondo? Je ciu vilago la homoj, generale kaj kiel 
ciam - pro la nccesa kompato - virinoj kun infanoj, alproksin igas 
per boatetoj por etendi siajn marojn... k;:j, ec kiam Ia objektcj 
falas en la ::kvon, t:n sckundoj ili kaptas cior per rapidaj kaj dan-
geraj manovroj... La p.isage7oj amu/igas kaj almozdonas! 

Ni kaj kelkaj pliaj 'turistoj' guis kiijuton kun iom da refmsi-
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cita aero, kaj dormis en lito. La komunaj (ciam diskriminacio!) 
pasageroj dormis en amasdormejo (ferdeko), kiu konsistis el kva
zaú torsto da stangoj, kie balancigis centoj da hamakoj... Mi kon-
fesas, ke unuaíoje mi estis vidanta tion ci. En ciu urbeto, la sipo 
omnibuse haltas, ja gi estas la nura transportik por la ci tieaj ho
moj. La havenetoj, kiel Prainhas, Monte Algre, Santarém, Óbi
dos, Parintins, ankoraú montras certan ricecon el la kaúcukepoko, 
en multkolora baroka stilo, tamen la primitiva vivmaniero pos-
trestas. 

Nedubeble la norduloj havas propran homtipon; en statoj 
Pará kaj Amazonas, sajnas ke la indiana influo estas pli granda, 
estas relative malpli granda influo de nigruloj, kvankam la haúto 
de la homoj estas tre bruna. Ciuj aspektas, kaj eble estas, pace-
maj. 

Kurioza por mi estis la piloto-stiristo de la sipo, kiu en ple
na nokto gvidis la sipon en tiu dangera rivero... "Mi konas la 
vojon", li diris, kiam li devojigis iom la sipon! Mi persone en tiu 
tuta maso da akvo vidis neniun diferencon kaj la akvokurentoj 
estas apenaú percepteblaj... "Estas afero de kutimo", l i ride aldo
nis. Des pli dangera estas Amazono, car Ia akvo-nivelo estas tre 
varia (deko da metroj) kaj la altaj palisoj de la palafitoj atestas la 
problemon. La alveno en Manaus estas vere nekutima spektaklo 
rilate al la mondlamaj palafitoj kun la domoj el ciuj koloroj, tiel, 
kvazaú penditaj en la aero super la akvo. 

Nu, Ia vivo en Manaus ne prezentas apartan karakteron, 
krom Ia postrestajoj el la rica epoko de kaúcuko. Nuntempe, la 
stato provis indukti novan rican epokon, kreante "senimpostan 
zonon" por komerco kaj industrio... sed cu vi jam vidis unu nuran 
statan intervenon, kiu alportas vere pozitivajn rezultojn? Kaj Ia 
dogana kontrolo ene de la propra nacio (Brazilia Stato) estas ko-
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mika, por ne diri drama! Kaj la sennacieca koncepto estas tiom 
for, en Manaus! 

Manaus estas por turistoj, por ke ili konu Amazonion, do ne 
maltrankviligu: la turismaj entreprenoj zorgas pri tio. Oni portas 
vin en la gangalon, montras al vi gigantajn arbojn, lianojn, sed la 
ci tieaj indianoj, kiuj ceestas en la kabano, nur por ke vi vidu aú-
tentajn indianojn, ankoraú ne estis trejnitaj por 'tarzanadi'. Vi 
komprenis, cu ne, ke la vorto, kiun mi jus inventis (tarzanadi) 
signifas flugsalti per lianoj kiel la fama film-heroo Tarzano en la 
praarbaroj. Kompense, sub la palafita kabano de la aútente insta-
lita indiano, vi vidos, krom kelkaj simioj kaj papagoj, vere veran 
'sukuri'-boaon, kiun vi povos foti el ciuj anguloj por ke, kiam vi 
rakontos -laú via maniero- vian 'dangeregan' aventuron, neniu 
povu diri, ke vi mensogas... 

Survoje vi kompreneble ne forgesos ankaú foti la indianajn 
dancistojn en granda indiana vilago... sed vi forgesos mencii, ke 
tiuj indianoj venis per sipeto, kune kun vi . el la civilizita urbego 
Manaus. Oni estas turisto aú oni ne estas! 

Ankaú survoje, sed tiam vere ne estas trukado, ni vidis Ia 
faman renkontigon de Ia riverakvo Rio Negro (Rivero Nigra), kun 
malhela, preskaú nigra akvo, kaj de Solimóes (kun tiu nomo nas-
kigas Amazono), kun flavaj, kotaj akvoj. Laúdire ec la delfenoj, 
kiuj ci tie videble abundas, bezonas certan tempon por alkutimigi 
al la akvo-miksado, kaj la mortiga elektra fiso restas en la nigra 
akvo... La gvidistoj ne sciis rakonti, cu la kota akvo kurtcirkviti-
gas ties baterion... 

La fisajo el 'Tambaqui' (tambaki'), kiun ni tagmangis, pre-
terpasis nian esperon el la kutimaj turismajoj. La blanka vino, 
kiun ni celis trinki spite al la varmego, ne eltenis sian kvaliton kaj 
jam estis plene madejrizita, apenaú trinkebla... sed vere - ni, 
idiotoj! - cu vino estas trinkajo por ekvatora klimato? 
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Manaus - Belém. 

La samaj 1.700 km per aviadilo en 2 horoj. 
Finfine ni sukcesis konstati, ke la arbaro verdege ankoraú 

ekzistas. Tamen, de tempo al tempo, malpli verdaj gigantaj kva
dratoj denuncas la homan ceeston... En aliaj kvadratoj la fumo 
pruvas Ia detruon. Kiu venkos en ci tiu titana batalo, cu la arbaro, 
cu la homo? Ni perfekte scias, ke se Ia homo estas Ia venkanto, 
tiu sarna homo rapide igos la venkito! La naturo ankaú scias tion 
kaj scias sin vengi; nur la homo restas senkonscia. 

Cuiabá - Porto Velho. Pli-malpli 1.400 km. 

Permesu, ke ni saltu de Belém al Cuiabá, unue car ni zigza-
gas, due car Cuiabá estas la alia, ni diru, suda pordo, kiu nun 
permesas, ke oni eniru per asfaltita soseo la amazonian basenon. 

Observu, ke Cuiabá distancas pli ol 1.000 km okcidente de 
Brazilja, pli ol 1.700 de San-Paúlo kaj proksimume 300 km de la 
bolivia landlimo. Ci tie, je la altebenajo 'Chapada dos Guimarães' 
mistike fama, dividigas la amazónia baseno kun la riveroj al-
fluantaj la riveron Tapajós kaj kun la baseno de Paraná, kie pli 
guste formigas la rivero Paragvajo, kiu atingos Paranaon je la 
proksimeco de urbo Comentes, jam en Argentinio. 

Ni en la unua tago veturis 1.120 km de Cuiabá gis la loko Ji 
Paraná por nia propra komforto. Notinde estas, ke la aspekto de 
la praarbaro estas la sarna, kiel ce la vojo de Brazilja al Belém. 
Kie estas iom da ruga tero la vegetajoj emas vigie reaperi; kie la 
sabloza grundo montrigas oni eksentas la baldaúan dezertigon. 
Flanke de tiu nia vojo la enmigrado estas aparte vigia, kiel se te-
mus pri nova Eldorado. En stato Rondônia, la homaj nukleoj for-
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migas en ritmo nekredeble rápida, kaj la arbaro falas, brulas, pe-
lita de la homoj. En la pli altaj lokoj, kie la rica, ruga tero aperas, 
krom la bovoj, oni konstatas, ke maizo, sojo, ec kakao facile 
kreskas. Strange ci tie la blonduloj german-pol-devenaj, kiuj fori-
ris de la sudaj statoj, abundas... Ni esperu, ke ili konstruos sian 
paradizon, car videble 'plantando, dá' (se oni plantas, cio kres
kas)... kaj produktas! Kaj seka sezono praktike ne ekzistas. 

En la lastaj 200 km antaú Porto Velho la virga vegetajo an
koraú postrestas. Sajne la grundo estas pli sabloza, do malpli 
fruktodona; ni esperu, ke la homoj vere konsciu, ke ne utilas de-
trui la praarbarojn... tamen la segejoj instaligas! Ankaú pro la mi
noj de mangano la kamionoj cirkuladas. 

La urbo Porto Velho (laúnome Malnova Haveno) estas fakte 
malnova haveno, car evidente la nura komunikilo kun Ia 'civiliza
cio' okazis per sipetoj, barkoj kaj bargoj sur la riveroj Madeira 
kaj Amazonas. Finfine, gis Belém estas nur 2.500 km da densa 
gangalo! 

Kaj vi demandos: "Kaj la sovagaj indianoj?" Sovagajn in-
dianojn ni ne vidis. Ni vidis multajn indianojn, sed ciujn jam vak-
cinitajn, vestitajn, tute sen plumajoj, ec kiam ili sin kasas en siaj 
arbaraj vilagoj. Cio plia estas festa folkloro. 

De Porto Velho gis Manaus (pli-mapli 900 km) ekzistas as-
faltita soseo, sed gi ankoraú ne estas en bona ordo kaj la pluvegoj 
duondetruas gin tempe al tempe. Nu, pluvegis kaj ni devis rezig-
ni, des pli ke la regiono estas preskaú nelogata kaj konsekvencc 
Ia rimedoj de la civilizacio estas vere primitivaj. 

A L NORDORIENTO 

Kiam oni meneias la regionon (Nordoriento de Brazilio), tuj 
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aperas bildoj pri mizero, malsato, sekeco... kaj homa kompato! Gi 
estas ekvivalenta al Cado, Sudano aú Etiopio en Afriko, estas la 
aútenta bildo pri Tria Mondo! Plej terure, tiu mizero kontagas 
aliajn regionojn: ekzemple, gi estas unu el la kaúzoj de pligravigo 
de Ia faveloj (kabanacaro) en grandaj urboj. 

Por kompreni la fenomenon, ni devas analizi la geografiajn, 
historiajn kaj sociologiajn evoluojn de ci tiu regiono. 

Laú geografia kaj klimata realajo, de São Luís gis Vitória 
(pli ol 2.500 km de marbordo) la pluvoj okazas relative regule en 
bordo kun malpli ol 100 km de largeco, kaj tute ne plu en la in-
ternlando aú en tempospaco, kiu varias de dekoj da tagoj, mona-
toj, gis jaroj... Do Nordoriento, kiun oni nomas la poligonon de la 
sekeco, estas efektive duondezerto: la 'kaatingo' ('caatinga': sa-
vano de duondezerto). 

Laú historia konsidero, estas fakto, ke dum la koloniigado, 
la homoj elsipigis en la marbordon: Salvador, Recife, Natal, For
taleza ktp. La taúge citita bordo, kie pluvas, permesis ke la homoj 
ekvivu, ekde per sukerkano kaj kokoso gis per manioko, rizo ktp. 
Poste okazis la 'demografia eksplodo', la homoj eksercis viveble-
cojn en la interno... kaj aperis la mizero, la subevoluo... okazis la 
migrado fuge de la sekeco gis la mizeraj faveloj en la grandaj 
centroj. 

Ja la homoj devus fugi de la nordorienta seka polígono kaj 
migri tie, kie eblas vivi, car pluvas, ekzemple guste en Amazonio, 
aú en la baseno de Paraná, San-Francisko kaj aliaj, sed ne en ur-
bojn, kie nur kreskas la betonajoj aú konsumismajoj kaj tute ne 
tritiko, rizo, fazeoloj, maniokoj, kiujn la homoj bezonas por nutri 
sin. 

Jen estas cio ci tio, pri kio oni konscias, kiam oni veturas en 
ci tiu Nordoriento. 
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Brasília (Brazilja) - Salvador. 

De la internlando al la marbordo: 1.500 km. 
La unua duono de la vojo, gis Barreiras, estas en la dividigo 

de Ia amazona baseno (rivero Tocantins) kaj de la baseno de San-
Francisko, kie ankoraú pluvas. Tiel, la homoj en grandegaj bienoj 
instaligis kaj ekplantas sojon, fazeolon, maizon; jen taúga loko 
por homa enmigrado! Post Barreiras kaj, pli guste, Ibotirama, kie 
fluas la rivero San-Francisko, ni atingas la duondezerton kun la 
trista 'caatinga'. Ci tie, kiam ni pasis, la homoj de pli ol 8 mona-
toj atendis la pluvojn; gi estis okazinta en la antaúa tago, en ur-
beto Seabra... Subite la dornaj kreskajoj en kelkaj horoj ekver-
digis, dum gigantaj araneoj (pli ol 12 cm) ekpromenis sur la as
falto... eble guste por fugi de la akvo kaj car nia mondo estas 
kontrasto-plena. Cu la grundo, kiun la homoj jam estis pretigintaj 
por semado, sukcesos ekprodukti? Ankoraú restis dubo. Pli norde 
oni rezignis, la araneoj malaperis, ankaú la akcipitroj, la bovaj 
kadavroj ne plu havas karnon ec kiam ili ankoraú vivas. 

San-Paúlo - Belém. 

Pli ol 5.000 km, laú la marborda vojo kaj tra Rio de Janeiro 
- Vitória - Salvador - Aracaju - Maceió - Recife - João Pessoa 
- Natal - Fortaleza - Teresina - São Luís - Belém. 

Ci tie resumigas la tuta historio de Brazilio, la koloniigado, 
la sklaveco, la folkloro... la kapablo, la volo, la streco por eskapi 
el mizero kaj evolui, aú la rezigno al tiu streco kaj akcepto de 1' 
mizero. 

La vojo estas longa ne nur en la cititaj 5.000 km, sed en la 
homa sinteno mem. Ci tie la tamburetoj kaj cimbaloj en siaj sam-
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badoj efias la ritojn de afrikaj triboj kun la same paganaj kultoj el 
kristanismo: la karnavalo unuigis la kontinenton, nome de Dio, ec 
kiam gi estas simpla 'orisao' ('orixá' = ento el afrikaj religioj). La 
mistiko regas, kaj estas pli facile apelacii al la dioj ol mem sin 
streci; cetere, ciuj homoj konvinkigis, ke Dio estas brazila! Tio 
elsavas la Nordorienton. La mizero estas akcesora, la faveloj an
kaú, kaj la pluvoj estas ja en la manoj de Dio. 

Rio de Janeiro - la mirinda urbo de la kontrastoj, cu en na
tura beleco, cu laú homa kaj sócia aspektoj... La rabstelistoj, la 
nenifarantoj, la plagemuloj estas konataj fenomenoj. La vojo Rio-
Salvador, el la tuta mondo, estas la plej dangera vojo, kiun ni ha
vas, ne nur pro la vojo mem sed ankaú pro la nenombrebla kvanto 
da kamionoj, kiuj cirkuladas sen la minimuma obeo kaj respekto 
al la plej primaraj naturlegoj pri cirkulado. La lego estas: klopo-
do!... Kaj klopodo supervivi. La manko de benzino (vendo de 
benzino ne estas sufice profitodona), la indukto al falsaj paneoj, 
la stelado, ec simpla murdo por rabstelado ankaú apartenas al la 
rutino sur tiu vojo. Ni eskapis! 

Salvador estas unu el la plej interesaj urboj de Brazilio, car 
gi iam estis la cefurbo: de sklaveco de negroj, de konstruado de 
pregejoj la plej orumitaj. Gi ankoraú estas la cefurbo en plej 
granda proporcio de negroj kaj en la konsekvenca negra kultur-
deveno. Salvador estas ankaú interesa, car oni celas evoluigi gin 
kaj instalis grandegajn industriajn kompleksojn en la proksimeco. 
En Salvador la suno regas agrable, la plagoj troas, la marfruktoj 
estas precipe por la turistoj, kaj Ia kontrastoj apartenas al la vi-
dajoj. 

Kiam vi vojagos al Salvador, vi evidente devos iom mangi. 
Ni rekomendas, ke vi provu la 'mukekojn' el fisajoj aú salikokoj; 
temas pri bonegaj saúcoj, kie la spicajoj kaj kokosoleoj abundas: 
kaj vi ne forgesu provi la 'vatapá', specialan pladon, en kiun eni-
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ras evidente fisajoj, manioka faruno, maizkaco, kokosakvo kaj 
pliaj raraj oleoj el palmarboj. Vi evitu aldoni pimentan spicon, 
por ke vi ne 'bruligu' la papilojn de via langu! 

Kaj ree en la 'sertão' (internlando), la 'caatinga'... La naturo 
atendadas, atendadas la pluvojn, kiuj ne venas... Ne eblas kredi, 
ke eblas vivi; sub la pontoj 'fluas' la sekaj riveroj, kaj ne estas 
mirago. Sur la kapo de ino aú sur dorso de azeno sporade aperas 
Mtelo da akvo, kiu vojagis mejlojn, longajn mejlojn nordorientajn. 

Subite alia mirago, vera ci-foje: la rivero San-Francisko; gi 
provokeme rebrilas la tro obstinan sunon. De la giganta akvo-re-
zervejo en Sobradinho, de Petrolina gis la oceano, rivero San-
Francisko, kun la milionoj kaj milionoj da litroj da akvo, kiuj 
perdigas en la profundeco de la maro, defias la homojn, kiuj soi-
fas kaj ne scias trinki. Jes, necesas nur trinki, trinkigi la tutan fe-
kundan, sune rostitan grundon... Estas nur irigacii! Jes, ni vidis 
centojn da kilometroj de akveduktoj el Gvadalkiviro en Hispanio, 
ni vidis milojn da kilometroj de akveduktoj el Koloradio aú el 
Siera-Nevado en Kalifornio, kial diable oni ne farás la samon ci 
tie? Kial ci tie la homoj lamente nur mizeras kaj mortas? Estas 
honto paroli pri mizero en la nordoriento de Brazilio! 

Ni restu ce la rando, cie la plagoj belas. La sukerkano ver-
das, gi envolvas nian vojon kaj dum centoj da kilometroj fermas 
al ni la horizonton... Jen subite la kotono flokadas alterne kun 
manioko aú maizo. La suko de la verdo ree kapturnigas nin: la 
anakardioj estras la pejzagon. La mangoj, kiuj sencele falas sur la 
vojon, preskaú glitigas la aúton. Longajn kilometrojn ni veturas 
en ombro de jakvarboj. Revenas la mangoj, mangloj kaj ciuspecaj 
mangiferoj, kies nomojn ni evidente ne konas... Valoras la parfu-
moj, la aromoj el ciuj esencoj, kiuj krie kaj ebriige mesagas al ni. 
ke ci tie, en ci tiu Edeno, mizero estas honto! Kion do deziras Ia 
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homoj? Cu nur amasigi en urbegoj kiel en Maceió, Recife, Forta
leza, ktp? 

En Natal nia cefplado estis palinuroj laú ciuj receptoj kaj 
kun ciuj fruktosukoj aú refresigaj sorbetoj, por ni vere ekzotaj. 

De Natal al Fortaleza, iam kiam ankoraú ne estis asfalto sur 
la vojo, ni plenumis unu el niaj plej aventuraj vojagadoj: paneoj, 
varmego kun neeltenebla polvo, likado de la motorakvo, dampilo 
kiu falis en plena dezerto, ks... Sed ni al venis iomete antaú nok-
tomezo de iu 31a de decembro por trinki unu el la plej merititaj 
kaj felicigaj boteloj da campano de nia vivo. Cu ne estas tiuj re
memorajoj, kiuj valorigas la ciutagajojn de la vivo? 

Car ni parolas pri rememorajoj, se vi vizitos Fortaleza, ne 
forgesu viziti la centran foirejon. Ci tie vi trovos la famajn pun-
tajojn kaj brodajojn laúdire unikajn laú Ia stilo kaj farmaniero. 
Ankaú Ia artajoj el ciuj imageblaj stiloj kaj materialoj de la tuta 
Nordoriento estas akireblaj je bonaj prezoj. 

Ce la plagoj senfinaj vi ankaú povos promeni per la velflo-
soj ('jangadas'), tute tipaj, kaj akompani la fiskaptistojn... en blua 
cielo, blua akvo kaj vigia suno! Ci tie ekzistas nur unu sezono: la 
eterna somero! 

De Fortaleza al Teresina, ni ree trafas la duondezerton, kie 
la anakardioj tamen klopodas vivelteni alterne kun centoj da spe-
coj de palmarboj aú palmarbustoj, kiujn ni ne kapablas precize 
citi pro manko da botanikaj konoj. Teresina evidente estas mal-
rica urbo... kaj la sidejoj de la Brazilia Banko kaj de la finança 
ministrejo, el brilaj puraj marmoroj kaj gigantaj vitroj kun vitra-
loj, sokis nin... Kia provoko al la mizero! 

Interesa detalo pri formado de homa gento, kredeble pro 
klimata influo, estas ke ci tie, precipe en statoj Piauí kaj Ceará, la 
homoj en kelkaj generacioj farigas 'platkapaj' sendepende de la 
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ckonomiaj interesoj spekule establitaj. Centoj kaj centoj da ka-
mionoj malsargas la kemiajn grasumojn, cu por plifekundigi la te-
ron, kiu ja atendas la pluvon? La malhela verdo de la juna kano 
kontrastas sur la senfinaj ebenajoj kun la hela verdo de la baldaú 
rikoltota kano aú kun la bruno de la jus plugita tero. 

Cetere, cie la fajro sajnas esti la plej efika laboristo, gi puri-
gas cion... la tutan vivon kaj la morton. Ec en la kanplantejoj oni 
bruligas la foliojn per fajro antaú ol rikolti la tigojn, kiuj iros al la 
alkoholdistilejoj. La brumo el varmo miksigas al la detruaj fumoj 
en stranga nebulo, kiu donas senton de sufokiga premo, oni ek-
dubas pri la forto de la vivo, pri la homa kapablo kaj pri la povo 
de la propra naturo, kiu ne plu aspektas aútentika. La suno kiu 
donas varmon kaj vivon, sajnas falsa en tiu nedifinita vualo, kiu 
trompe prezentas la kolorojn kaj ec la homajn pensojn perturbas, 
dum ni veturadas. 

En Cuiabá ni eltenis Ia varmon danke al malhejtilo (... par-
donu la vorton 'malhejti', sed vere, en temperaturo de pli ol 35"C 
mia menso tuj imagis hejtilon kiu ja produktas mal varmon... La 
vorto klimatizi tute ne taúgas!). 

En la urbo, la hazarda cicerono, kiun ni trafis, insistis mon-
tri la katedralon, kiu groteske imitas la parizan katedralon 'Notre 
Dame'. Amuze, car ni parolas pri imitado, la mikro-onda turo an
kaú estas similstila al la apuda moskeo, sed kun siaj propraj on
doj, ne malpli brutigaj! 

Cuiabá - Poconé. 

Pli malpli 100 km, kaj jen la portalo de la transpantanala 
vojo, kie bedaúrinde la asfalto baldaú aperos. Nun oni ankoraú 
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havas la impreson, ke oni eniras zoologian, botanikan parkon... 
artifike flegitan de homoj ie ajn en la mondo. Sed ne, ci tie cio 
estas libera, spontana, kaj la spektaklo estas miriga, unika, nei-
magebla, absolute nepriskribebla, kaj oni preskaú ne sukcesas 
kredi al siaj oreloj kaj okuloj. La riceco de la flaúro kaj fauno 
estas paradizo por zoologoj kaj botanikistoj... Por simplaj vizi-
tantoj la fenómeno estas tute nekredebla. Niaj okuloj unue traías 
la centojn kaj centojn da birdoj el ciuj koloroj, kaj tuj, en la kla-
raj, travideblaj akvoj, nenombreblaj fisoj montrigas, ekde Ia 'pa-
kuoj', la 'pentritaj fisoj', gis la piranjoj, kaj tie felicas Ia aligato-
roj duonkasitaj en floroplenaj nufaroj kaj akvaj plantoj. 

Tamen, en tiu multkolora spektaklo kun simfoniaj kricadoj 
kaj kvakadoj ensorcigaj, oni ekceestas la veran agreson de la na
turo en sia tuta potenco. Temas pri generala vorado. El la ricaj 
aluvioj, la abundegaj moluskoj nutras la fisojn, kiuj vere svarmas 
videble en la akvoj. Tiel la birdoj, fiskaptistoj en nekalkuleblaj 
specioj, elektas sian predon: temas pri grakbirdoj, altkruraj kaj 
longbekaj, kiujn ni tute ne scias citi laú la propraj nomoj, cu 
gruoj, cu ibisoj - cetere, tute ne gravas, la spektaklo restas same 
miriga. 

La malgranda multkolora kolibro malaperas fronte al la 
preskaú giganta, nigra-blanka-ruga 'jaburuo', kiun oni loke nomas 
'tuiuiú' pro la propra krio. Sed inter tiuj du specioj, dekoj, centoj 
da fisistoj aú rabistoj eniras la voradon: nizoj, akcipitroj, vulturoj 
kaj similaj, kiuj atendas la kadavrojn aú mem pretigas ilin en sen-
kompata bucado. Ho ve, mi ne estas zoologo, sed estas birdoj el 
ciuj koloroj, el ciuj intencoj: tiuj, kiuj mangas fisojn, tiuj, kiuj 
frandas aliajn birdojn, tiuj, kiuj preferas mambestojn, rampulojn, 
bufojn, ratojn, serpentojn, senvertebrulojn, insektojn kaj grajnojn. 
Kaj vere estas cio, kaj por ciu kaj ciuj gustoj. 

La mambestoj ankaú tute ne forestas malgraú la troa akvo 
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kaj, krom la 'pantanala' bovaro, kiun la homoj enkondukis, ciuj 
specoj de cervoj, aproj, kaproj, jaguaroj kaj rodanimaloj ci tie an
koraú abundas. Por ni, la homoj, Ia cefo tute silenta, kiu regas ci 
tiun sovagejon, estas la krokodilo... Kaj, mi petas, la spektaklo 
estas tute la sarna se temas pri aligatoro. Estas aligatoroj cie, laú-
vice, unu apud la alia, unu sur la alia, kiuj guas la sunon kun faú-
koj large malfermitaj dum la vosto trempas en la refresiga akvo... 
Jen kelkaj mergigas: sendube estas horo por trafi kelkajn piran-
jojn, la preferatan mangajon por aligatoroj. 

Bedaúrinde, la homoj ci tie ankaú ekaperis kun sia detrue-
mo, casemo, avideco. Jam milionoj da aligatorhaútoj transfor-
migis en luksan ledan mansakon, tekon, boton por burgaj damoj 
en Parizo, Londono aú Nov-Jorko. Verdire, haúto de aligatoro, 
post kelkaj minutoj de bucado, estas vendata por 1.500 kruzadoj 
- dum la laboristo en tuttaga laborado lukras apenaú 500 kruza-
dojn. Ce la homo, la ávido estas pli forta ol la rácio, la ekologiaj 
malekvilibroj akcentigas, kaj la propra homo ne kapablas mem-
konscii, ke tre baldaú Ia piranjoj mem voros Ia propran homon. 

Cuiabá - San-Paúlo. 

Pli-malpli 1.700 km en kvar braziliaj statoj: Mato Grosso, 
Goiás, Minas Gerais kaj San-Paúlo. 

La kontrastoj konstante reaperas: primitiveco-civilizcco, 
rico-malrico, laboro-pigro, latifundioj-senbienuloj. En la proksi
meco al Rondonópolis, ni observis la instaladon de la senbienaj 
homoj sur la mallarga terbendo apud la vojo... Post la bendo, la 
gigantaj latifundioj, bienoj duone produktantaj aú je la dispono de 
la monokulturado, de la spekulado de homoj, kiuj plantas kaj se-
mas rigardante la borsojn. Ni pensis pri la agrara reformo, kie. 
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jes, ciu homo, ciu familio devus havi sian bieneton por memsufica 
vivado. Sed sajnas, ke la homoj ne satãs planti, kaj ke i l i preferas 
pigri kaj spekulacii... La solvo estas en la manoj de Dio, de Ia 
Stato aú io tia! Tamen, jes, mizero estas homa honto: tio estas nia 
ciama konkludo, dum nia auto glutas la kilometrojn. 

A L PATAGONIO 

San-Paúlo - Foz do Iguaçu. 

Pli-malpli 1.000 km, tra statoj São Paulo kaj Paraná al la 
sud-okcidento. 

La rica grundo el rufa, preskaú ruga tero, montras sian po-
tencon, sed kiel ciam ni bedaúras la fakton, ke la homo uzas tiun 
grundon en grandskala monokultivado, car la spekulado regas. 
Dum mi stiras, mi revas pri verdaj arbaroj, kiuj alternas kun ciuj 
tiuj kulturajoj. Gis kiam ci tiu grundo konservos sian fekunde-
con? La erozio jam lavegis la teron, tunojn kaj tunojn da rica 
grundo la akvoj forstelis, timigaj sulkoj fosigis... Gis kiam Ia 
grundo eltenos, cu baldaú la verdo ne malaperos en dezerton? 

Ni revu, ni revu malprave, car la homoj ne plenumas re-
vojn... Kaj jen, guste ce Iguaçu, kie restas 'konserveja parko', en 
plena ekologia ekvilibro, la naturo preskaú tro sovaga aperas kun 
sia tuta t o r t o preskaú timiga. 

Subite, ce niaj okuloj, unu el la naturaj spektakloj plej ma-
loftaj sur nia terglobo aperas meze de tiu verdo... La kataraktoj de 
rivero Iguaçu, io grandioza, majesta, preskaú neimagebla: natura 
stupo de 80 m , kie 257 kaskadoj kvazaú piroteknike (pardonu Ia 
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esprimon) jetas en ciu sekundo 1.700.000 m da akvo en vaporoj 
el ciuj koloroj. La akvoj tondras, bobeias, saúmas, kirlas en de
monstro de potenco, kiu preterpasas la realon kaj la homan kom-
prenon, antaú ol repreni sian monotonan fluon en riveron Paraná. 

Foz do Iguaçu - Asunción. 

Iom pli ol 300 km en mallarga, ofte truplena vojo. 
En la alia flanko de la ponto super rivero Paraná, jam estas 

Paragvajo kun Puerto Stroessner, unu el la cefurboj por kontra-
bando. Cetere, tiu vorto Stroessner estas unu el la vortoj, kiuj plej 
aperas en Paragvajo, kvankam gi tute ne sonas hispane. Okazas, 
kiel ciuj tion scias, ke Stroessner estas la eterna prezidento de Pa
ragvajo, la 'bonfaranto', kiu 'demokrate' de pli ol 30 jaroj kons
tante elektigas en tiu stato de mizero... 

Tamen, sur tiu vojo, konstante la lernejetoj estas videblaj... 
por ke "la infanoj igu bonaj paragvajaj civitanoj danke al 
Stroessner", oni dirás... Cio plia restis en subevoluo. La aútomo-
biloj, kiuj cirkulas, el brazilia fabrikado, estis plejparte stelitaj kaj 
ci tie revenditaj en tiu paradizo de stelistoj, kaj ec Ia simplaj ob-
jektoj, kiujn ni lasis en nia auto, ne eskapis. Survoje, atentu pri la 
vendistoj de panetoj el fromago, la varoj estas bongustaj sed mar-
candu, kontraúe vi pagos la duoblan prezon. Tre tipaj estas la 
brodajoj 'njanduti' eksponitaj rande de la vojo, kiel grandaj mult-
koloraj paneloj. 

La urbo Asunción groteske montras siajn kontrastojn, oni 
preskaú vidas Ia nepotismojn kaj favoritismojn. Kiu ne favoras la 
sistemon restas en mizero, sed tion oni dirás nur susure. La var
mego de la urbo felice ne donas multan tempon por pensi, oni 
siestas en la cirpado de la cikadoj! 
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Foz do Iguaçu - Posadas. 

300 km en la argentinia provinco Misiones. 
Temas pri mallarga bendo, kiu plene konservas la vegetajojn 

de húmida subtropiko... kaj car gi estas regiono kun malmulte da 
homoj la naturo postvivas. Ci tie vi vis la Gvaranioj. Ankoraú 
kelkaj miksitaj kaj civilizitaj indianoj estas videblaj, sed la plej-
parto de longe estis ekstermita guste danke al la famaj 'misioj' de 
la jezuitoj, en la teroro de la sep mistikaj misioj, kiuj ce la rando 
de riveroj Urugvajo kaj Paraná, en Brazilio, Argentinio kaj Pa
ragvajo, alportis la konatan civilizacion. Stonaj vestigioj cie an
koraú estas videblaj; kompreneble la sango visigis! 

Posadas - Gualeguaychu. Pli ol 800 km. 

Estas la pampo laúlonge de rivero Urugvajo, en regiono so-
vagaspekta, car estas gi malmulte logata, kun longaj distancoj sen 
urbetoj, sen civilizaciaj rimedoj. Ni veturis sub varmego (humidaj 
35-C). Bovoj pastigis. Kelkaj industrioj pri ligno instaligis en 
plantitaj forstoj de eúkaliptoj kaj pinarboj. En provinco Entre 
Rios, iom pli da homa agado montrigas, kun pli da zorgo al la 
bovaro. 

Gualeguaychu - Bahia Blanca. 

950 km (eble iom pli, car la registrilo de la auto paneis). 
Ebenajoj kaj platajoj. Post la paso de la giganta estuaro de 

rivero Plata (kunfluejo de riveroj Paraná kaj Urugvajo), ni tratas 
la plej rican regionon de Argentinio, la plej logatan; temas pri la 
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provinco Buenos Aires, la grenejo, la legomejo de Argentinio. Ci 
tie la vorto mizero estas neimagebla... sed ree la homoj nur pen
sas pri spekulado. La plantado de cerealoj: maizo, sorgo, sunfloro 
obeas la borsojn aú la multnaciajn kapricojn de, ekzemple, Car-
gill-entrepreno... La oleo troas! Kiom da distancoj, kie oni sentas, 
ke cio estas duonprofitata kaj restas en duonprimitiveco... Oni 
sentas, ke Argentinio cesigis sian evoluon, haltis en la tempo. En 
ciuj lokoj, sur tiu vojo, oni vidas relojn de fervojo en plena nisto, 
vagonaroj en minoj de jaroj ne plu uzitaj... Kiu diabla retroiro 
estas ci tiu? Ni vane klopodis kompreni... Kaj imagu vi, ke antaú 
25 jaroj Argentinio minacis forlasi Ia subevoluon, la Trian Mon
don! Bedaúrinde Ia spekulacio en la moderna mito: kolektiveco, 
kie la homoj postulas rajtojn, sed ne plenumas siajn devojn, ven-
kis. Tio okazis en Argentinio depost peronismo kaj aliaj popolis-
moj; tion ni okulfrape vidis cie en tiu vasta rica regiono, dum nia 
auto kuradis. 

Bahia Blanca - Trelew. 820 km. 

Gis Ia rivero Rio Negro kun urbo Carmen de Patagones re
gas la bovbredado kaj iom da cerealo-kultivado. Ce la rando de la 
rivero oni ankoraú provas eksperimente kultivadon, ja ci tie la s-
tato pretendas instaii la cefurbon de Ia lando en Viedma por al
porti la necesan disvolvigon al la regiono. Cu ili sukcesos? Kre
deble ne, car sude de rivero Rio Negro komencigas unu el la plej 
malgastemaj stepoj, kiujn ni renkontis en la tuta mondo: temas pri 
Patagonio. 

Sovaga savano, kie la grundo estas nur sablo kaj gruzo, sto
noj, stonoj, gruzo, sablo, en centoj, miloj da kilometroj... Vere, 
eble pro malbona informigo mia, mi ne atendis tion. Bendo el bi-
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turno sur gruzo... La homoj torestas, ni ec veturis 200 km sen 
renkonti unu kabanon, unu benzinvendejon; felice, sporade, kel
kaj kamionoj krucis nin por pruvi, ke ni ne estis solaj en tiu mon
do! Kaj jen, por pligravigi nian angoron, tempe al tempe sur la 
rando de la vojo, en la gruzo, displitigitaj vitroj, glacoj de aútoj 
montrigis... cu mirige meze de tiom da gruzo? kaj ree, jen, en tiu 
stepo, de 8 monatoj tute ne pluvis, sed guste kiam ni aperis, ni 
trafis la escepton: torenta pluvego akompanis nin, ofte la vojo 
inundigis. En centoj da metroj ni veturis sen vidi la soseon... la 
akvo eniris la dampilon kaj vere nur dank' al bonsanco ni eskapis, 
kaj nia bonvolema auto efektive cesis funkcii fronte al la pordo 
de la hotelo en Trelew: la akvo estis trafinta Ia sparkdistribuilon! 

Trelew, laúdire 100-jara urbo kun 70.000 homoj, kiun la 
Kimroj fondis en longa historio de koloniigado gis Fuegio. La 
hotelo Rayentray, per sia komforto, forgesigis al ni la akrajn tra-
vivajojn de ci tiu tago. 

Trelew - Comodoro Rivadavia. 

385 km pliaj al la sudo, en la sarna stepo... 
La flavaj dornaj plantetoj, kun specoj de likenoj, senlime 

akompanis nian vojon. Obstine kelkaj safoj vivacas kaj dividas la 
mangeblajojn kun tipaj leporoj aú kunikloj. En la proksimeco al 
Rivadavia, la petrolo abundas kun multaj aliaj ercoj, kio pravigas 
la ekziston de asfaltita vojo: por la integrado de la nacio, dirás la 
naciismemuloj. Parolante pri naciismo: la Argentinoj malkovris 
tre taúgau motivon por tiu kulto al naciismo: la Malvinajn Insu-
lojn. Sur la vojoj, de tempo al tempo, ni renkontas gigantajn pa-
nelojn, kiuj asertas la takton: "Malvinoj estas argentiniaj"... 
Eventuala militiro estas nura detalo... Kaj, jen, se la Kimroj estus 
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sukcesintaj koloniigi la tutan argentinian teritorion, la Malvinaj 
Insuloj eíektive estus Falkland-insuloj kaj kompreneble oni devus 
trovi alian motivon por la kulto al la Ioka naciismo. 

Ni trafis 'curaskejon' aú, pli bone dirite, laú la Argentinoj: 
'parijejon', kie ni nin regalis per 'parija' (parilla). Temas pri tipa 
argentinia piado: sangokolbasoj, hepatokolbasoj, tripoj, ripoj de 
safo, kapro, bovo ktp rostitaj sur karbardajoj. Ni ne bezonas men-
cii, ke bona vino el Argentinio mem bonege akompanas Ia pla
don. 

Laú nia plano, ni intencis iri gis Fajrolando, tamen laú la in-
formoj ni renkontus daúre la saman stepon, la saman gruzon kun 
ec malpli da homaj rimedoj. Ni longe pripensis, ankaú pri la glaco 
de la auto, kiu facile povus rompigi pro la sencesaj stonoj, kaj 
nova glaco kusas je pli ol 3.000 km... Ni kovarde rezignis pri 
plua irado kaj decidis jam veturi al la okcidento, en la direkto de 
Andoj. 

Comodoro - Rivadavia - Esquel. 

600 km en plena sovageco. 
Tuj kiam ni ekveturis en plena suno, fortega malvarma 

vento malstabiligis nian aúton, tiel ke ni devis malrapidi. En la 
unuaj cent kilometroj, gis la urbeto Sarmiento, la pumpado de 
petrolo donis aspekton de civilizo en la dezerto, poste nenio plu. 
150... 200 km sur asfaltita vojo nur kun kelkaj leporoj kaj safoj. 
Rigardante la mapon, ni vidis la signitan lokon Los Tamariscos... 
Kiam ni alvenis, ni sereis la urbeton: vane. Estis nur unu domo 
duonkasita malantaú nego el dornaj arbedoj, kiuj sukcesas elteni 
la ventegon, laúdire konstantan ci tie. Ni tamen arangis tagman-
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gon. Nekredeble kiel uniforme malgastema estas Patagonio por 
homa vivo. 

Felice, iom post iom, la montocenoj de Kordileroj ekaperis. 
En la valoj, de tempo al tempo la verdo sporade montrigis kun 
kelkaj bovoj. Kiam ni alvenis en Esquel, ni ree kredis pri vive-
bleco. Ci tiu nova urbeto montrigis vere esperplena. La turistoj 
jam venas pro la belaj lagoj ktp: tamen en la hotelo oni miris pri 
nia turista veturado el la sudo. 

Ci tie la homoj havas alian aspekton, kun torta influo de in
dianoj, kredeble la Tehuelcoj, kaj ili estas vere afablaj, simpatiaj 
en sia trankvileco... La civilizacio estas tiom for, cu ne? Vivi en 
oazo estas tiom bone! Vere, ofte estas malfacile kompreni la ho
man mensostaton. 

Esquel - San Carlos de Bariloche. 

310 km, sed sur tera vojo, ofte en tre malbona konservado 
spite al la abunda gruzo. 

Felice la montara pejzago, kun lagoj kaj senfinaj sovagaj 
rozarbustoj, kompensis la malfacilajojn. Stonego el la gruzo en 
batego kontraú transa trabo de Ia casio donis la impreson, ke nia 
vojago finigis ci tie, meze de la eglanterioj en plenaj rozaj flo-
roj... Sed ne, ni atingis Bariloche, la svisan urbon de Ia Argenti-
noj. Ci tie la ricularo de Sud-Ameriko vintre venas por skiadi kun 
la tuta dandismo koncerna. La Argentinoj pardonu al mi, la andaj 
pejzagoj kun lagoj. ktp ja similas al la svisaj Alpoj, sed la urbo 
mem tute ne, kaj gi felice konservis indigenan, eble iom indianan 
stilon. La kvin-stela hotelo Edelweiss kompreneble preterpasis la 
svisajn laú la prezoj... 
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San Carlos de Bariloche - Santa Rosa. 

1.000 km (oficiale, 993!), tra la grava urbo Neuquen. 
La unuaj 200 km ankorú estas en la andaj montocenoj, kun 

siaj vere ravaj pejzagoj el ciuj konturoj kaj koloroj. La vojo 
akompanas la riveron Limay, kiu alfluas la riveron Rio Negro, kaj 
iom post iom la ebenajoj revenas dum la tipaj teruraj ensorcigaj 
aspektoj de Patagonio stompigas. En lasta makabra spektaklo, 
skeleta kadavro de hundo pendis ce la parapeto de ponto... Oni 
dirás, ke tio apartenas al la nigra humuro de la Argentinoj, kiam 
ili ne tangas, evidente... 

Subite, jen Neuquen rande de Rio Negro, kiu alportis la 
ricajn aluviojn. La vitoj, ciuj fruktarbejoj (pomoj, prunoj, abri-
kotoj, persikoj ktp) ce nia vojo kvazaú provokas nin en sia abun
do... Kaj jen terpomoj, maizoj, betoj... kukurboj en alia angulo., 
kokinejoj... porkejoj... poste pastejoj, pampoj, ricaj grundoj, kiuj 
eble atendas pliajn bezonojn de la homo; kiom da milionoj da 
homoj oni ci tie povus nutri, sen pensi pri Patagonio, pri la Cako 
(Chaco) pli norde, aú aliaj miloj da dezertoj de nia stulta homa 
planedo. Ci.tie, en Argentinio, cio vastas por nur iom pli ol 30 
milionoj da homoj... en subevoluo! 

Proksime al Santa Rosa, la pampo, kun pli da pluvoj, 
ricigas, la cerealoj verdas, la sunfloro turniras laú la turniro de 1' 
suno. La naturo vivas en huma tavolo de pli ol 3 metroj. 

Santa Rosa - Buenos Aires. 

780 km (inkluzive 120 km de devojigo pro inundita regio
no). 

La regiono estas tiom plata, ke la akvoj malfacile elfluas. La 
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riveroj pene formigas kaj la homoj artefarite malfermis kanalo jn 
ne plu por irigacio sed por drenado. 

Subite, same kiel en multaj aliaj oportunoj sur tiuj senfinaj 
vojoj, en urbeto mi surpasis flavan rektan linion... Policano halti-
gis min, kondukis min en la policejon, montris al mi la legon kaj 
celis apliki altegan monpunon. Post diskuto kaj hezito, eviden-
tigis, ke la lego estas preterpasebla same kiel la linioj, per la kva-
rono de la normala prezo... kaj la monon l i , la policano, spontane 
enposigis. Nur nun mi konsciis, ke la korupto en Argentinio estas 
ankoraú pli terura ol en Brazilio. Vivu la absurdaj legoj de la 
idiotaj homoj! 

En Buenos Aires, la eúropeca urbo, ni retrovis la samajn 
malnovajojn, kiujn ni konis antaú multaj jaroj; kiel ni diris, Ar
gentinio haltis en la tempo... La industrioj ruinigas, la homoj pli 
kaj pli spekulas kaj pigras. Ili ja 'rajtas' elekti sian vojon de 
subevoluo. 

Buenos Aires - Montevideo. 

645 km laú surtera vojo. 
Ja la bargoj por la trairo de rivero Plata estas tre maloftaj, ni 

do reiris al Gualeguaychu, kie estas la unua ponto sur rivero 
Urugvajo, por trafi la landon Urugvajo. En Fray Bentos, kie ni 
devis halti por sangi monon, mi ektimis, ke ni erare eniris en for-
lasitan urbon... Neniu homo estis videbla, kredeble estis horo por 
siesto, kaj lakte ciuj dormis. La tuta lando dormas, dormadas. En 
kasita turisma agentejo ni tamen sukcesis sangi monon. 

La vojo mallarga kaj malbonstata igis vere laciga. La pampo 
tamen estas malpli ebena ol en Argentinio, la tero estas pli nigra. 
ricaspekta, oni havas la impreson, ke cio emas kreski, kaj ofte. 
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dum mi stiradis, mi emis krii: "Homoj, vekigu, agadu!" Sed mi 
silentis, car mi konsciis gustatempe, ke mia krio ne efius en tiu 
senlima pampo. 

Se vi estas kolektanto de malnovaj aútoj, vi vizitu Urugva-
jon, kaj vi regalos vin, estas el ciuj tipoj kaj el ciuj jardekoj: Ford 
1929, Chevrolet el 1930, Prefect, Austin, kc, el 1940, 1950, 1960 
ktp. Temas pri aútenta vivanta muzeo. Ci tie la riparistoj estas 
campionoj, il i adaptas la aútopecojn, cl malnovaj ferajoj ili fabri-
kas novajn saltojn, ks. Unualoje, kiam ni vizitis Urugvajon, ni ne 
kredis ke tio povas okazi en nia nuna epoko. Sed tio ekzistas, car 
tiu lando, ankoraú pli ol Argentinio, vere haltis en la tempo. 

En la sarna hotelo Victoria Palace, kiun ni jam konis, la sa
maj ofieistoj dejoris, sed nur funkciis danke al altaj dozoj da tiu 
stimulilo, kiun oni nomas trinkmono! Estas la tino de 'nia' mon
do. 

,'lontevideo - Pelotas. 

745 km per vojo al Treinta y Tres kaj, jam en Brazilio, Ba

gé-
Ni do guis la saman pampon kaj primitivecon, la bovaro re

gas, kaj de tempo al tempo kelkaj industrioj ligitaj al agropro-
duktoj montras, ke la homaj aktivecoj ne cesis komplete. Notinde 
estas, ke ce la landlimo, en tiu vojo, tute ne estis interstataj kon-
troloj, kio cetere pruvas, ke tiuj eventualaj kontroloj estas vere ri-
dindaj, senefikaj kaj senutilaj: ja la banditoj, kontrabandistoj kaj 
aliaj scias pertekte uzi aliajn vojojn, preter la stampoj!... kaj vi
deble nia terglobo estas sennacieca. 

Tamen post veturado de kelkaj kilometroj, en la sarna pam
po sed en brazilia teritorio, ni, malgraú la ci tiea subevoluo, notis 
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diferencon: la pli bonan zorgon kaj ekziston de plantejoj, pli da 
homa aktiveco, kun konsekvence pli da relativa komforto. Tio sig-
niías, ke la relativa evoluo, komíorto aú la relativa mizero depen
das de la homoj mem. Tiuj homoj bedaúrinde sin lasas kapti dc 
kolektivaj iníluoj kiel la stataj registaroj kaj aliaj dispozicioj. Ciu-
foje kiam ni saltas statlimon ni tion konstatas, kaj ni devige de-
duktas, ke se ni sukcesus establi sennacian, sennaciecan mond-
koncepton, kun konsciaj, memstaraj homoj, nia mondo povus 
atingi la stadion de vivnivelo, kiun ni volas, en harmónio, en ek-
vilibro sócia, ekologia ks... sed la homoj ne maturigis, il i ne volas 
labori, intersangi ricajojn, sed nur pigri kaj spekuli. 

En Pelotas, nia konata urbo de multaj jaroj, la plateco, kva-
drateco kaj, felice, trankvileco daúras. Gi restas por konatuloj 
niaj la plej bela, bona, ks urbo de la mondo. Felice la Tehuelcoj 
el Patagonio ne invados gin, car la soldatoj estas pretaj por de
fendi sian patrion, kiel cie en la mondo. Intertempe, en Pelotas, 
ne estas monumento al la mortintaj nekonataj soldatoj; kompense 
Iolanda Pereira, la unua 'Miss Universo', la plej bela knabino de 
V mondo de 1936, gajnis statuon! 

Pelotas - São Paulo. 1.400 km. 

Jen plia itinero por fermi ci tiun vojagon. Temas pri trairado 
de suda Brazilio laú statoj Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa
raná kaj São Paulo. Ci tie la vojoj akompanas la apudmaran 
montocenon (Serra do Mar), kiu formas kvazaú stupon por la al-
tebenajo de la internlando kun montetoj, verdo kaj rica grundo 
por homa vivebleco. Ne mirige, ke la cefurboj Porto Alegre, Flo
rianópolis kaj Curitiba kapablas doni decan vivon al siaj logantoj. 
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kaj vere ni devas ripeti, ke ci tie pli ol ie ajn, mizero estas homa 
honto. 

Ce la marbordo la senlinaj plagoj, kun aparte Ioga sablo, in-
vitas la homojn al banado, al ripozo, ofte al neniíarado kaj trin
kado de tiu tutnacia kamparana koktelo ('caipirinha'): miksajo el 
kanbrando, citronsuko kaj sukero. Gi estas la neforigebla aperiti
vo antaú la 'curasko', kun la rondirantaj stangoj, kiuj prezentas 
varion kaj abundon da rostitaj viandajoj kiajn nenie oni trovas en 
la tuta mondo. 

Sur tiuj vojoj ni trovas ciujn formojn de folkloroj de la ia-
maj koloniistoj (elmigrintoj el Italio, Germanio, Polio ktp). En re
giono de Caxias, krom la germanaj kutimoj, regas la italaj, nefor-
gesante la vinfaradon, kaj la plej bonaj vinoj de Brazilio ci tie 
estas produktitaj. En urbo Blumenau (stato Santa Catarina), ni 
kvazaú vivas en germana urbo, kun la aútentaj pladoj el 
saúrkraúto kaj kolbasoj, kaj ties folkloro. 

Se vi vizitos la gaúcojn, ne forgesu akcepti la trinkadon de 
la mateo. Temas pri kolektiva, preskaú ceremonia trinkado en tute 
aparta preparado en specialaj U J O J kun unika sucilo (la pumpilo) 
el argento, kiu iras de lipoj al lipoj... La bolanta akvo versajne ne 
ebligas la eventualajn kontagojn - sed atentu, ke vi ne bruligu 
vian langon! 

En la apudmara montoceno, kie la vojoj serpentumas, ni 
guas spektaklojn naturajn, kun húmida tropika vegetajaro, prakti-
ke netroveblajn en aliaj partoj de la mondo. La flaúro en ci tiuj 
arbaroj estas ricega, bedaúrinde la homa detruemo jam dangere 
minacas, sed ni esperu, ke la konsciigo venkos, cu ne? De Ama
zonio al Patagonio same kiel en la tuta mondo nia. 
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A L LA LEGINTOJ 

Dankon! 

Unue, kiel legintojn, la unuajn legintojn de ci tiuj pagoj mi 
devas (... ne pro devo) danki. Temas pri miaj du grandaj amikoj, 
nome Stefan Maul kaj Gersi Alfredo Bays. Tiu "devo pri danko" 
tute ne estas reciprokado pro ilia valora kunlaboro. Mi ne dankas 
al Stefan Maul car l i skribis la antaúparolon de ci tiu libro, kun 
laudo al la personeco de la aútoro; same mi ne dankas al la kom-
postisto Gersi Alfredo Bays kiu zorge korektis la lingvajon de tiu 
sarna skribacanto. Mi dankas al redaktoro Maul, kiu en tiu pro
funda "sendependeco" plenumas gigantan laboron pere de la uni
ka magazino "Monato". "Monato" kiu efektive posedas la plej 
puran spiriton de sennacieco, car gi estas ja sennacia, senpartia. 
sendependa kaj vivigas Esperanton en pripensigaj popularaj ciu-
tagajoj ekde soci-politiko gis kuirarto... Pensu ni ekzemple. se 
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ciuj legantoj de "Monato" efektive provus la ricajn kuir-receptojn 
prezentitajn el la tuta mondo, kia bela interplektigo de homaj va
loroj estigus... kiom facile la barilo el la atavismaj kutimoj pri 
mango faladus! Nu, tio estas la spirito de la libro, kiun vi jus fin-
legis: faligi la murojn. Dankon, Stefan. 

Dankon, Gersi. Vi , kara amiko kiu ankaú sukcesas labori 
por "nia afero" en sendependeco, en konstanteco, kiun mi efekti
ve envias... Senkulpigu min, ciufoje kiam mi pensas pri vi, venas 
en mia menso bildo de formiko, car jes, kvankam izolite, senlace 
vi laboras kiel formiko en tiu grandioza eldonado: "Fonto". Cu 
povas ekzisti io pli valora ol... fonto? Cio el io fontas, de la plej 
edifaj sentoj gis la plej vulgaraj agoj! Sendube vi trafas la eliton 
cl la homoj dume, vi dezirus ke ciuj alproksimigu al tiu "fonto" 
por sorbi la ricon de Esperanto en universala esprimado de la ho
maj manifestigoj. Kiom bone mi komprenas vin... kompense kiom 
malmultaj homoj subtenas vin, car vi ne estas ávida komercisto, 
agresema negocisto, ja viaj varoj estas simplaj revuoj kaj libroj... 
ne materialo nur por legi sed ankaú por pensigi. Kaj mi. idioto, ne 
sciis, ke la homoj legas por ne pensi dum mi skribas por pensigi! 

Ne sufice mi informis, ne cion mi vidis. 

Ci tiu libro tute ne pretendas esti kompleta rilate al informoj 
pri vojagado. La indikoj pri prezoj estas relativaj, komparaj kaj 
bonvolu ne konsideri ilin absolutajn, car kiel dirite la vojagoj es
tis faritaj dum pli ol 10 jaroj, do la prezoj malaktualigis. Mi tamen 
devas reaserti, ke ciuj faktoj estis efektive travivitaj kaj tute ne 
estas fantaziaj. Ankaú estas praktike neeble priskribi la travi-
vajojn laú absoluta maniero, kiu kapablus plene kontentigi ciujn 
homojn. Kiel vi scias, ni la homoj prezentas la vivajojn laú niaj 
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l a elefantoj ne n o n t r i g i s . . . sed t i e s fckajoj sur l a b i -

turrei bendo pruvis i l i a n okzistcn en Afriko. 

soseoj, sed kia» i l i venas l a bomj c i v i l i z a j o j bucas i l i n . 



propraj sentoj kaj interpretas ilin same, tamen preter miaj deduk-
toj, abstraktaj observoj kaj rapidaj konkludoj, estas la realaj 
faktoj, kiujn mi provis montri kun la maksimuma objektiveco en 
la konstatoj. La legintoj, kiuj havas dubojn, povas surloke kon-
troli se ne la abstraktajn dirojn almenaú la materiale ekzistantajn 
realajojn... 

Same la libro ne estas vere tutmonda, car mankas diversaj 
gravaj regionoj, kiel Hindio kaj Sovetio, por citi nur du. Mi kon-
fesas ke, dum mia tuta vivo, kaj gis nun, mi revis pri vojagado 
per la transsiberia vagonaro de Moskvo gis Vladivostoko... Mi ne 
sukcesis plenumi la rcvon kaj ricigi la kovrilpagon de ci libro... 
pro manko dc stampoj! La propra "Inturist" el Sovetio mem ne 
kapablis doni garantion pri la rezervoj k.s. ... nur eblas surloke, 
oni diris. Plie la brazilia diktaturo dum multaj jaroj malfaciligis 
ciujn burokratismajojn, kredeble nun (1989) la afero estus pli fa-
cila ankaú danke al "perestrojka-glasnost" sed intertempe mi 
íinskribis la librou! 

Cenzurado. 

Jen deviga sinteno de leganto kiu pensas kaj tute ne volas, 
ke oni mampulu tics mcnson. Ciu homo devas cenzuri, tio estas, 
en takso akcepti kaj aprobi, aú rifuzi kaj refuti la ideojn, tezojn 
aú argumentojn prezentitajn en legajo... Tiel oni efektive igas 
sendepeiula, memstara en sia propra klerigo por mem elekti siajn 
agmanicron kaj sintcnon. Mi do esperas, kara leginto, ke vi jam 
tion faris... kaj mi tute ne kredas, ke vi tiel facile, kiel dirás Ste
fan Maul. ailoptis la sennaciecon. Plie mi estas certa, pro antaúaj 
sperto) miaj, kc vi inalkovris ce mi... radikalan kondamnindan ra-
siston! Nu. m i tute senkulpigas vin pro tiu eventualajo. Imagu al 
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vi, ke ec la nuntempaj plenumkomitatanoj de Sennacieca Asocio 
Tutmonda, asocio kiu pretendas esti sennacieca, al kiu mi aparte
nas de 37 jaroj, cenzuris ci tiun libron kaj kondamnis gin pro mia 
"rasismo". Kompreneble mi ne akceptis la cenzuron de SAT, car 
tio estus atenco al mia libera esprimado, kaj eê se mi malpravas, 
neniu tezo el determinita ideologio pravigas cenzuron. Neniu 
instanco, asocio, stato k.s. rajtas ion ajn cenzuri; kiu cenzuras 
estas la homo kiel individuo kaj kiel pensanta leganto, jen prima
ra libereca principo! Tamen, jen plia faligenda barilo en nia amu
za sociordo: cenzurado en kulturaj asocioj. 

Rasismo kaj rasdiferencoj. 

Pro la ci supraj okazajoj mi devas aldoni kelkajn liniojn pri 
la temo. Car mi ne volas reskribi la capitron, kaj tutan libron, mi 
petas, ke vi eventuale relegu la koncernajn partojn kun la maksi-
muma atento. 

Car mi konstatis ke, inter aliaj muroj, naciismo, religioj kaj 
rasismo estas la plej gravaj obstakloj por establo de sennacieca 
mondo, mi, dum mia tuta vivo, ankaú en ci tiu libro, klopodis por 
malkovri la kaúzojn de tiuj gravaj bariloj por homa harmónio. 
Evidentas ke naciismo tontas el la "amo al la naskigloko" kun 
ampleksigo de ciuj aliaj lokaj konservativemaj atavismoj dc I ' 
homo. Evidentas ke religioj havas kiel cefan kaúzon la homan 
mistikemon kun bezono de klarigoj pri cio ekzistanta, inkluzive 
pri vivo kaj morto. Fakte, laú nia nuna mondkoncepto, kiu facile 
sin termas en dogmoj, la kaúzoj de rasismo estas malpli evidentaj. 
Unu el la dogmoj, ec scienca, estas ke, car la genoj kaj kromoso-
moj de ciuj homoj estas la samaj, ne povas esti diferencoj inter Ia 
rasoj! Kiom simpleca argumento! Kaj la puritanaj dogmemuloj 
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radikale aldonas: rasismo tontas ekskluzive el diferencoj de kultu
ro kaj vivmedio. Nu, tio estas aserto same absurda kiel tiuj de la 
inkvizitoroj, kiuj ne agnoskis la malkovrojn de Galilejo, kiam li 
diris, ke la tero ne estas plata! 

Bedaúrinde, karaj legintoj, kaj mi petas ke vi bonvolu mal-
termi vian perceptokapablon, rasismo parte havas kiel kaúzon, 
certajn diíerencojn de sinteno kaj agado laú genta, rasa deveno, 
sendepende de vivmedio kaj kulturo. Atentu bone, ke tiuj dife
rencoj tute ne pravigas la rasismon, kaj la rasismajn ideologiojn 
kiuj parolas pri supereco de unu gento rilate al alia k.s.; supereco 
estas nocio relativa, neniel absoluta... Neniu raso, aú gento, havas 
mistikan mision super alia, la nura misio kiun ciuj gentoj, ciuj ra
soj, ciuj homoj devus havi estas konstrui tutmondan harmonion, 
en sennacieca mondo... Estas tio, nur tio, kion mi provis malkovri 
kaj demonstri per faktoj ec se supraje groteskaj, en ci tiu libro. 

Gilbert R. Ledon 
Marto 1989 
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GLOSARO 

Curasko: Karbonado (viando rostita sur arda karbo) tipa el Brazilio kaj 
Argentinio 

Favelo: Lad-tabul-kabanacaro en Brazilio. 
Farúesto: Fora-uesto - La "foraj okcidentaj" regionoj en Usono. kun 

bovgardistoj kiuj estis scenaro por famaj filmo). 
Gejo: Samseksema homo. 
Heveo: Kaúcukarbo el Brazilio (Hevea Brasiliensis). 
Hipio: (el la angla) Nekonformisma junulo; punko 
HLM-BNH: Sigloj por sufice modestaj logejoj, respektive en Francio kaj 

Brazilio 
Kaberneto: Specio de vito kaj la koncerna vino. 
k .c : kaj ceteraj 
km.a . : kaj multai aliaj. 
Madejrizi: Maljumgi vinon kiu iel akiras guston similan al la madejraj vi

noj. 
Medmo: Araba (aú generale islama) vilago aú kvartalo en relative mal-

alta vivnivelo. 
Negro: Nigrulo (PIV) - sen acigeco 
Pantanalo: Tute aparta duonmundita regiono en Brazilio. 
Peronismo: Popolisma, fasisma regimo establita de Juan Domingo Peron 

en Argentinio. 
Piscino: Nagejo. 
Popolismo: Demagogia regimo kiu celas placi al la popolo. 
"Pet i t -Nègre" : Franca esprimo simila al "krokodili" kiu aplikigas al homo) el 

la francaj ekskolonioi, parolantaj la francan lingvon. 
Salazara: De Salazaro. lama diktatoro en Portugalio, malamiko de Espe

ranto. 
SAT: Sennacieca Asocio Tutmonda 
Striptizo: Erotika senvestigo (anglismo). 
Sukuri-boao: La piei granda serpento de Amazonio. 
Serifo: Usona cefpolicisto. 
Tajlora: el Taylor, usona teknikisto kiu celis normigi la homajn agoin 

por plibomgo de produktiveco. 
Tehuelco: Indiano el suda Argentinio kaj Fuegio. 
UEA: Universala Esperanto-Asocio. 
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