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Ĉiam, kiam ekzistos totalismo, oni 
memoru pri la kuraĝo de Aleksandro 
Solĵenicin.
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Redaktore PPoosstt  llaa  mmoonnaattaa  ssppeerrttoo

De aprilo de 2019 ĝis lasta monato ni aperis antaŭ vi, leganto, 
ĉiun monaton. Sed mi trovis, ke la kosto produkti kaj sendi la 

magazinon estas ĉirkaŭ €30 (ne €45, kiel ni erare diris en niaj 
antaŭaj manĉetoj) jare. Mi konscias, ke kelkaj esperantaj 
magazinoj kostas eĉ pli (€52 
Monato, laŭ mia eltrovo), 
sed mi tro vas tion troiga por 
normala esperantisto. Pro 
tio ni deci dis reveni plej eble 
kiel nia antaŭ a mal multekosta 
abon pre zo, es pe rante, ke ne 
ĝenos tiom multe la sami de a -
nojn apo gi la magazinon per tiu 
ĉi nova abonprezo, €10. Jes, ni 
antaŭe sendis la kvar jarajn 
numerojn kontraŭ nur €5, sed 
ni ne plu povas fari tion pro la 
plialtiĝo de la poŝtoprezo.

Dum la lasta jaro ni spertis 
interesajn reagojn, kaj ni 
esperas, ke ni ade ricevos ilin, 
eĉ se la magazino nun estas nur 
monatotria. Apude montriĝas 
la unua kaj la lastaj kovriloj de 
nia sperto. Mi povas diri, ke 
estis tre interesa kaj eĉ amuza travivaĵo, kiun mi bedaŭrinde ne 
povas daŭrigi, se aliaj homoj ne helpos min fari ĝin. Mia verkado 
suferis pro tiu konstanta pretigado de la magazino, sed nun mi jam 
rehavas la eblecon okupiĝi pri ambaŭ projektoj.

De kelkaj tagoj ni estas enprizonigitaj en Hispanio, kaj mi parolas 
al vi pri tio per aparta artikolo, KOVID19ª,  la  pandemia  monda 
krizo. Ankaŭ vi legos novan verkon mian,  Sanigaj  murdoj, kaj 
ankaŭ la koncernan ĉapitron de La Faraono, de Boleslaŭ Prus laŭ 
traduko de KABE, kaj retajpo mia. Mi esperas ke tio plaĉos al vi.

Bonan legadon. Jesuo,
redaktoro
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Politiko EEvvaannggeelliioo  llaaŭŭ  SSaannkkttaa  KKaarrlloo

Kelkaj fanfaronas pri ateismo, ĉar ili asertas, ke ili ne kredas pri 
Dio. Nu, oni ĉiuj havas sian privatan dion, ĉu ĝi koincidas kun 

tiu katolika, ĉu ne. Laste mi legis en ĵurnalo hispana 
VegamediaPress* artikolon per kiu 
oni faras publikan konfeson pri 
ateismo. Sed ateismo ne estas 
religio, sed manko aŭ neo pri ĝi. Pri 
ĉia religio. Tial estas absurda, ke oni 
faru kredkonfeson nefidan.

Ne estas sengrava afero tiu, ke 
francaj revoluciuloj parolis je 1789 
pri «Diino Racio», eĉ ili personigis 
ĝin per ĉiesulino kun ĉapo frigia. 
Por tia vojaĝo ne necesis mortigi 
tiom da homoj, mi opinias. Ĉar 
racio, pri tiu mi konsentas kun 
francaj revoluciuloj de la 18ª jar cen -
to, ja estas ĉiesulino: ŝi vendas sin al ĉiuj kaj al ĉiesaj ideoj. Oni 
povas rezoni ĉion, ĝis tio, ke nun ni loĝas en Marso, se oni akceptas 
la koncernajn premisojn sengrave al tio, kiom absurdaj ili estas, nur 
pro tio, ke oni admiras la atentatan sofiston. Tamen, oni devas 
respekti historion kaj la sentojn de aliaj homoj, se oni ne volas 
ridindigi sin aŭ, tion, ke la aliaj ne piedpremu la kolon onian tuj, 
kiam ili povos. Kaj mi diras tion, ĉar kelkaj opinias, ekzemple, ke ĉar 
ili mensoge asertas, ke la Inkvizicion inventis la Gereĝoj Katolikaj, 
iam tio estos vera. Ti el, kiel diras la fama enciklopedio Wikipedio, 
«Mezaĝan In kvi zicion oni fondis je 1184 en regiono Langedok' por 
batali la Albiĝanan Herezon de kataroj aŭ albiĝanoj**, kio rezultas 
iom tro frue por Gereĝoj Katolikaj, kiuj ja forpelis el siaj reĝolandoj 
judojn praktikantojn je 1492, pli ol 300 jaroj poste. Tamen ĉiuj 
judoj, kiuj kristaniĝis povis resti en la lando, same kiel ĉia alia 
subulo de iliaj regolandoj. Tamen ili ne estis la unuaj reĝoj forpeli 
judojn el Hispanio, ĉar gota reĝo Sisebuto faris sam je 616, estante 
tiu lia la dua el la 21 forpeloj, kiujn judoj suferis laŭ sia historio. Sed 
ĉe la cetera Eŭropo, oni ne permesis, ke ili elektos ĉu restu ĉu ŝanĝu 

S-ro Karlo 
Marks

*Ateo pro la forto de racio: http://vegamediapress.com/art/19105/ateo-por-la-fuerza-de-la-razon

**https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisición, en la hispana lingvo.
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sian religion aŭ foriri, sed oni persekutis ilin rekte, konfiskante 
iliajn posedaĵojn, se ili ne bonŝance foriris terurigitaj antaŭ oni 
kaptis ilin. Ho, sed krom hispanoj, ili estis gereĝoj, kaj aldone 
katolikaj, do ĉian rubaĵon oni rajtas ĵeti sur ilin hodiaŭ el 
maldekstro ekstremisma, ĉar la cetera loĝantaro ŝajnas, ke ili 
kredas havi la devigon gratuli sin kun ĝi, malgraŭ tio, ke nek 
Hispanio nek la cetera mondo ŝuldas ion ajn bonan al maldekstro.

Sed strange tiuj, kiuj diras, ke ili ne kredas pri ia ajn dio, ja kredas 
pri aliaj aferoj. Mi ankaŭ opinias, ke ni ĉiuj kredas pri io, ĉu ni 
devas, ĉu ne. Sed kelkaj kredas pri revolucio. Ili kredas, ke per 
mortoj oni plibonigas la bonfarton de homaro! Mi referencas al 

historio: La Franca Revolucio estis sangavida, tiu rusa de 1917 estis 
tia eĉ pli, sed ŝajnas, ke ili du estis ne tiom sangavida kiel tiu 
Kultura Revolucio de Maŭ Ze Dong en Ĉinio. Sed tiuj murdoj, 
kompreneble, ne estas obĵeteblaj, ĉar oni faris ilin «pro la bono de 
la celkaŭzo». Kvazaŭ celo, kiu kaŭzas murdojn ne estus mizera kaj 
malaprobinda kaj mala al Homaj Rajtoj, kiujn cinike definis la 

Libereco gvidante la popolon: 
ekde kiam mi unuafoje rigardis 
tiun ĉi pentraĵon de Evgeno 
Delakrŭa', mi ĉiam demandas al 
mi ĉu tiu mortintoj ne estis 
popolo ankaŭ...
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Konstitucion Respublika mem de 1789...

Ĉar mi opinias, ke la revolucio estas malsukceso de evoluo. 
Oni devas mortigi neniun por tio, ke homo progresos. Hodiaŭ oni 
laboras 40 horojn semajne, aŭ malpli,  en evoluigintaj lando, sen 
neceso mortigi neniun, ĉu reĝon ĉu respublikan prezidenton ie ajn, 
atingi tion, kiel revoluciuloj de 1789 faris kun sia reĝo, aŭ tiuj de 
1917 kun la Caro, kiu, interkrampe, jam estis forpelita kaj en 
prizono, dum respubiko demokrata komencas sian agadon. Sed 
tion revoluciuloj silentas ankaŭ «pro la bono de la celkaŭzo», certe. 
Pro tio, ke ankaŭ kriis «Vivu Rusujo!»  tiuj  1931-aj kvin jarojn 
poste, eble kontraŭstari tiujn «faŝistojn», kiuj kuraĝis krii «Vivu 
Hispanio!» Sed okazas, ke Hispanio estas ni ĉiuj hispanoj, ne nur 
tiuj frankismaj. Nunaj revolucismemuloj diras, ke patrio ne estas 
flago, himno aŭ reĝo, nur pro tio, ke ili ne komprenas, ke simbolo 
ne estas simboligito, kaj vere flago  kaj  himno  reprezentas 
Hispanion, sed ne estas Hispanio. Kaj Hispanio estas ni ĉiuj, 
inkluzivante la reĝon, kiu provizore representas nin ĉiujn 
hispanojn... Eĉ se ni ĉiuj vidas Hispanion en nia flago kaj himno, 
nia nacio ne estas tiuj simboloj... 

Sed, evidente, tiujn aferojn oni diras al kredantoj pri tio de S-ro 
Karlo Marks', kaj ili nervoziĝas, kaj komencas, minimume, insulti 
kaj ofendi. Pro tio oni ne kontestas ilin, kutime. Escepte de tiam, 
kiam oni forfikigas ilin, pro ties manko absoluta da rezonado, ĉar ili 
ne havas, kutime, intelektan honestecon pravigi tiun, kiu pruvas 
sian pravon. Ĉar la komunisma kaŭzo neniam faris bonon al iu ajn 
landon. Ili prenas kiel siaj aliesajn meritojn. Kaj pro la misinforado 
kaj analfabetismo funkcia tiom ofta en kontestantoj, se ili iam 
ĉeestas, aŭ ankaŭ pro intelekta pigremo kaj manko da emoj diskuti, 
ili finfne imponas siajn dogmojn kvazaŭ ili estas veroj.

Do, kion diras La  Evangelio  laŭ  Sro  Karlo  Marks, ofte 
referencita kiel Manifesto de Partio Komunisma? Oni povas 
trovi tion, inter alie, ĉe https://www.marxists.org/esperanto/marx-
engels/1848/manifesto/mkp.pdf: «La komunistoj malŝatas kaŝi 
siajn konceptojn kaj intencojn. Ili malkaŝe deklaras, ke iliaj celoj 
povas esti atingataj nur per perforta renverso de ĉiu ĝisnuna 
sociordo. Timtremu la regantaj klasoj pro komunista revolucio. La 
proletoj per ĝi povas perdiu nenion, krom siaj ĉenoj. Ili povas gajni 
mondon. Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu!» Jen lastaj vortoj, kaj pro 
tio oni povas trovi ilin facile: ili kuŝas ĉe la fino de tiu teksto. 
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Terure, ĉu ne? perforta  renverso  de  ĉiu  ĝisnuna  sociordo. 
Tiel oni faris je 1917ª kaj oni provis fari en Hispanio je 1934, 
kvankam ĉi tie ili ne bone faris, kaj eĉ pli honte por ili, venis en la 
vojon Generalo Fransisco Franko, milita  heroo kaj spertulo pri 
militaj aferoj surloke pro siaj kampanjoj en Maroko. La batado, 
kiun li donis al ili, ankoraŭ pikas ilin. Pro tio oni eltombigis lian 
kadavron kaj kaŝis ĝin en malproksima loko por ke liaj partianoj ne 
povos omaĝi lin, kaj nun ili volas fari leĝon enprizonigi tiujn, kiuj 
apologios tiun sinjoron kaj liajn ideoj. Nekredeble en reĝimo, kiu 
nomas sin demokrata kaj surbuŝe defendas liberecojn pri penso kaj 
esprimado. Ili diras, ke pro tio, ke en Germanio oni malpermesis 
Naziismon, ĉi tie oni devas malpermesi Frankismon. Mi ne scias, 
ĉu ili diras tion pro malsaĝo, ĉu pro fio: Naziismo estas politika 
doktrino bazita sur rasismo kaj ksenofobio, dum Frankismo ne 
estas politika ideologio: Franko fondis reĝimon diktatora en lando, 
kiu neniam estis libera (kaj mi kuraĝas diri ke ĝi ankoraŭ ne estas 
li bera, kaj neniam estos tia, se ni his -
panoj ne vigle reagos), kaj frankistoj 
estas nur tiuj, kiuj defendis aŭ ankoraŭ 
defendas tiun politikan reĝimon. En 
Venezŭelo, ekzemple, ne estas dikta -
toreco, kvan kam kelkaj ade diras, ke 
estas: tie  oni  suferas  totalismon, 
kiun ĉiuj scias, ke estas tute mala: en 
diktatoreco oni povas fari ĉion, kion 
oni ne malpermesis, dum en 
totalismo oni povas fari nur tion, 
kio  estas  permesite. Kaj ne estas 
same. Pro tio je la jaroj kvindekaj en 
Hispanio ni rakontis ŝercojn pri 
Franko, kaj en Ĉeĥoslovakio ĉiuj si len -
tis, por ke najbaro ne denoncos ilin al 
politika komisaro. Mi mencias tiujn ĉi kazojn ĉar temas pri mia 
persona sperto: mi estis en Hispanio je kvindekaj jaroj, kaj la alian 
aferon rakontis al mi ĉeĥon antaŭ dudek jaroj. Komunismaj 
reĝimoj ĉiam estis totalismaj, dum dekstroj ĉiam estis kontentaj 
fondi diktaturojn. Sed modernaj komunistoj diras, ke ja temas pri 
samaj aferoj. Eble ili ne scias pri tio, kion diris viktimo de 
Sovetunio, Aleksandro Solĵenicin (https://eo.wikipedia.org/wiki/
Aleksandr_Solĵenicin), kiu vizitante Hispanion diris, ke ĉi  tie  ne 
estas diktaturon, ĉar hispanoj povas  iri vivi  tien, kien  ili 
deziros en hispana teritorio sen peti permeson al iu ajn, ĉar ni ĉiuj 
povas paroli pri ĉio, kaj studi, aŭ ne, la karieron, kiun oni volos, sen 
ŝtata entrudo. Alivorte: Ŝtato  ne  estas  la  posedanto  de 
hispanoj, sed nur de  la registaro, male al tiu reĝimo, kiun li 

Aleksandro Solĵenicin, 
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mem suferis inter Kaŭkazo kaj Siberio. Kaj revenante al tio, kion oni 
faris en Germanio, kaj Eŭropa Unio, oni malpermesis komunismon. 
Sed pri tio oni diras nenion ĉi tio, ĉar povus okazi, ke ni scios. Fakte 
malinformiloj hispanaj estas en manoj, preskaŭ ĉiuj, de 
"progroj" (falsaj progresismuloj) kiuj kredas, ke velkaj ideoj de la 
19ª  jarcento estas progreso. Pro tio ili estas naciismaj kaj 
ekstremomaldekstraj. Ĉar, gesinjoroj, en nuna Hispanio ne ekzistas 
simpla, baza maldeks tro.

Revenante al fidoj, multoj, kiuj vortumas sin ateismaj ne hezitas 
eĉ momente pri tiuj ideoj de S-ro Karlo Marks, kiujn ili akceptas kiel 
dogmojn kaj aldone ili fifamigas tiujn, kiuj havas kuraĝon dubigi 
ilin. Poste ili plendas pri katolikoj, kiuj apogis la reĝimo de Franko 
kaj plie. Sed veras, ke dum la Dua Respubliko Hispana oni murdis 
multe pli da kristanoj  ol en alia ajn persekutado, kiun tiu religio 
suferis ĝis tiam en la tuta mondo.

Ili ankaŭ akuzas Katolikan Religion kontraŭstari naskiĝkontrolon 
(ho, fia Johano Paŭlo 2ª!) kaj eŭtanazion. Marĝenigante (por posta 
pristudo) tion, kial defendantoj de aborto kaj eŭtanazio oponas al 
mortopuno por seriaj murdistoj, mi ne vidas kongrua tiun 
malaprobon kun defendo pri libereco pri penso. Katolika Eklezio 
ĉiam normigas siajn kredantojn, ne iujn aliajn. Se vi ne estas 
katoliko, vin ne tuŝas tio, kion Papo diras, kaj vi ade povos opinii 
libere, kaj ankaŭ voĉdoni libere. Sed ŝajnas, ke estas homoj, kiujn 
libereco pri esprimo ĝenas, kiam opinio ne koincidas kun iliaj 
propraj ideoj. Nekredantoj, mi vidas ĉie ajn, nur defendas sian 
propran liberecon pri esprimo, ne tiun de aliaj, ĉar opinioj devas 
esti inspirataj ĉiam de la spirito de S-ro Karlo Marks, ĉar ili neniam 
sentaŭgas. Poste ili starigas diktaturon (fakte totalismon) de 
proletaro, kiu plej damaĝas proletojn mem, ĉar uzante sian 
ideologion kiel lito de Prokusto, tranĉas el popolo tiujn, kies piedoj 
forstaras la liton. Multaj el ili volas dialogi, sed nur cele al tio, ke oni 
pravigos ilin. Kiam tio ne okazas, la  aliaj certe ne estas dialogemaj...

Do tio, defendi ideojn sen rezoni ilin, pretendi, ke dogmoj 
politikaj havas sciencan bazon, kiam scienco mem agnoskas siajn 
erarojn kaj baziĝas en memkritiko, eksperimentado, kaj logika 
dedukto, estas religieske eĉ pli danĝera ol tiuj de veraj religioj, ĉar 
ties ĉi temas pri Pretervivo, dum tiuj aliaj temas pri defendo de tio, 
ke paradizo estas tiu ruiniĝo per kiu estas premiata la fido ekstrema 
de partianoj al tiu ideologio en Ĉivivo.

Nun, gesinjoroj de radikala maldekstro, vi nomos min faŝisma aŭ 
eĉ pli malbonaj aferoj, sed tiuj totalismaj estas vi, ne mi.
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KKOOVVIIDD1199ºº,,  llaa  ppaannddeemmiiaa  kkrriizzoo

*https://twitter.com/jonyarroyo/status/1241068716600840192?s=12

Ĉifoje mi estas enkarcerigita en mia hejmo, senebla promeni 
aŭ viziti amikojn, estante miaj gardistoj timo kaj registaro. Jes, 

se oni devas esti en prizono, la plej bona estas sia propra hejmo, ĉu 
ne? Sed mi, same kiel preskaŭ ĉiuj ceteraj hispanoj, faris nenion 
meriti tion. Mi diras preskaŭ pro tio, ke politikistoj ĝenerale, kaj la 
registaro pli precize, okazigis tion pro la prokrasto, kiun ili faris, por 
ke oni povis libere 
partopreni la mani -
fes tacio de la Tago 
de  la  Virino, la 
las tan 8an de marto. 
Mi nis tro pri Sci en -
co, S-ro Petro Du -
ke, diris, ke la Re -
gis taro konis pri la 
dan ĝereco de la mal  -
sano la 2an de Fe  bru -
aro*, kaj mi kre  das 
lin. Mi ne refe ren cos 
al viruso kiel Kron 
viruso, sed KO VID19 
pro tio, ke ekzistas almenaŭ 6 diversaj kronvirusoj, sed tiu, al kiu ni 
referencas, estas ekzakte KOVID 19ª.

Povas esti, ke ili ne antaŭvidis tiun katastrofon, sed mi dubas. 
Dum mi verkas tiun ĉi artikolon, mi aŭs kul tas la Prezi den ton de 
Hispanio per tele vido klarigi pri la decidoj, kiujn li kaj siaj ministroj 
faris. Li diras, ke ni restu hejme ne pro timo, sed pro kura ĝo. La 
rezonado es tas taŭ ga, sed mal frua. Se ili farintus tiun de ci don unu 
mo  na ton pli frue, ne ti om mul te da ho moj mortintus. Ĝis nun jam 
mortis pli ol  1300 homoj je la momento, kiam mi verkas ĉi tiun 
artikolon. Se oni malpermesintus la Manifestacion por la Rajtoj 
de Virinoj, la 8an de marto, kaj la diversajn sportajn eventojn de 
lasta januaro (la daton, kiam la unua hispano estis infektita), eble la 
cifero da mortintoj estus multe malpli granda. Kaj la Prezidento 
scias, ke ni scias pri tio. Eble ili kredis, ke estus troige enkarcerigi 
nin ĉiujn hejme, sed estintus malpli traŭmatige fermi la aerspacon 
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hispanon tiam, kiel aliaj landoj faris, ol tio ĉi, kiun eĉ Diktatoro 
Franko neniam faris. Mi memoras, ke tiutempe en Alarmostato oni 
permesis kunvenojn surstratajn ĝis tri homoj samtempe. Sed mi ne 
ŝatis tiun paroladon de la nuna Prezidento, ĉar li parolis kvazaŭ 
ŝajnas al li, ke la grava afero estas, ke ni ĉiuj estas enkarcerigitaj 
hejme, dum mi trovas multe pli terure, ke homoj mortas, kaj ke oni 
ne scias kiuj mortos venontfoje. Onidire aperas teruraj novaĵoj, kaj 
mi ĉesis vidi bildojn interretajn pri la afero. Ŝajnas, ke kelkaj homoj 
ĝuas katastrofon kaj emas esti la unuaj, kiuj komunikas terurajn 
aferojn. Honton al ili. Plej bona afero estas, ke ni ne atentu al ili. 
Same kiel la registaro ne dece agis, tiuj homoj ankaŭ ne decas. Oni 
scias, ke oni mortos iam, sed oni preferinde ne vivu kun timo, sed 
kun optimismo kaj, ĉefe, amo al vivo. 

Ne estas tempo por timo kaj kulpigo, sed mi honeste opinias, ke ni 
meritas pli bonan registaron ol tiu ĉi, kiun ni suferas en Hispanio 
nun. Ŝajnas, ke Dua Vicprezidento, S-ro Paŭlo Iglesjas' jam 
proponis, ke oni ŝtatigu la privatajn hospitalojn kaj komunikilojn 
eble forgesante (ĉar li ja scias), ke ĉiuj entreprenoj ŝtatigitaj en 
Venezŭelo ne plu funkcias, ĉar ilin ekregis funkciuloj tre lojalaj al la 
reĝimo, sed tute senutilaj regi entreprenojn. Ne estas, ke ili ne volas 
bone agi, estas ke ili tute ne scias, kaj eble prifajfas, ĉar ili estas 
dogmemaj, sed ne patriotoj. Feliĉe ne ĉiuj ministroj opinias tiel, kaj 
estis tre longa ministra kunveno, en kiu oni petis, ke la ministroj de 
PODEMOS estu eksigitaj de la registaro, ĉar iliaj proponoj estas 
bizaraj kaj senutilaj al la momento tiom tragika de Hispanio. 
Aldone, kvarantenigitaj (pro infekto de siaj respektivaj edzinoj) 
moŝtaj Vicprezidanto Iglesjas kaj Prezidento Sanĉes devintus estis 
sia hejme, kaj ne en ministra kunveno. Malbonan ekzemplon ili 
montras al civitanaro. Ni ĉiuj memoru tion je la venon ta fojo, kiam 
estos voĉdonado, se iam estos denove.

Dume hispanoj mortas, ĉefe maljunuloj kaj tiuj jam malsanaj 
kiam la pandemio komencis. Ĉu estas likvidado de ne produktemaj 
civitanoj? Kiuj profitos per tiu damninda evento? Eble oni iam 
scios..., kvankam mi sincere dubas.

Alilande okazas simile, escepte de en Rusujo, la plej granda lando 
el la tuta mondo, kie sufiĉe frua agado malebligis, ke granda kvanto 
da homoj mortos. Gratulon al la rusa registaro. 
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Hieraŭ nokte oni murdis du virinojn. Oni diras, ke pro ĵaluzo, kaj 
kulpigas Tomason, mian amikon. Kompatindulo. Li estas senkulpa. 
Mi scias, ĉar mi estas la 
murdisto. Kaj ĝi ne estis pro 
ĵaluzo.

—Ĉu Detektivo Ramires'?
—...
—Ne plu stultu, kaj forlasu 

Tomason Alvarezon. Li ne 
mortigis ilin. Mi mem 
faris tion.

—...
—Ŝi estis porkulino. Ŝi 
ŝuldis monon al mi. Ŝi 
havas revolvitan paĝon en 
ŝia vagino kun frazo: Vi 
ne  plu  enmiksiĝos  pri 
aferoj  de  mia  estro. Vi 
ricevos ŝian taglibron, al 
kiu mankas tri paĝoj, 
perpoŝte morgaŭ aŭ tagon 
poste. Mi konsilas al vi, ke 
la datumoj ne iĝos 
publikaj, ĉar aliaj klientoj 
de la mortintoj povus ĝeni 
pri vi, same kiel mia estro 
ĝenis pri Silvin'. La alia koruptulino nur vidis tro. Kaj nun mi 
foriras antaŭ viaj knaboj aperos. Vi neniam kaptos min, sed 
forlasu Alvarezon, ĉar li havas jam sufiĉe kun la morto de sia 
amantino kaj la ebla divorco de sia edzino, por ke vi merdigos lin 
eĉ pli.

Mi ne ĝenis pendigi la telefonon. Mi lasis ĝin balancante en la 
telefonejo. Trairante la angulon mi vidis policaŭton, kiu venis 
rapide. 

Jes, Silvin' estis koruptulino, kaj Tomaso jup-ĉasanto kaj 
masokisma. Plaĉis al li partopreni tiujn festojn en kiuj oni vestumas 

Sanigaj murdoj EEnnkkoonndduukkoo
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ledon kaj portas vipojn, kaj virinoj iras preskaŭ nudaj. Nu, preskaŭ 
siajn brustojn videbla. Mi mem ĉeestis iam festojn tiajn. Mi ne 
timis, ke oni rekonos min, ĉar mi ĉiam uzas maskon, kaj falsigas 
mian voĉon sufiĉe bone. Mi scias ion pri muziko, kaj kiam mi 
malplialtigas mian voĉtonon du notoj. Kutime mia voĉo sonas en F, 
do mi mi plimaltigas ĝin al C#, kaj solvita la problemo. Aldone, mi 
parolas pli malrapide kaj kun andaluza aĉento, mi naskiĝinte en 
Logronjo.

Tiujn sekretojn de Brendin', la edzino de Tomaso, mi konas, ĉar ŝi 
rakontas ilin al mi fojfoje. Mi estas bone aŭskultante sekretojn de 
homoj. Mi konas tiujn de homoj, kiuj oftas tiajn festojn, de tiuj, kiuj 
havas maskon, same kiel mi, kaj ĉefe de tiuj, kiuj ne uzas ĝin. Sed 
poste tiuj amikoj de masko venas kaj rakontas al mi enkonfide. 
Kompatinduloj. Vere konscienco mordas ilin.

Tomaso estas inĝeniero kaj edzo de Brenda, kiu estas plej bela 
blondulino. Li diras, ke li ĝuas ŝin ĉiun nokton. Do..., kial li iris 
viziti Silvinon fojfoje? Tiu submetas lin per perversigaj rimedoj: ŝi 
metas lin en kaĝon kaj pinĉas lin per iloj en liaj plej nesusepteblaj 
partoj. Brendin' devas scii ion, ĉar kiam edzo lasas sian hejmon, ŝi 
iras vidi Samŭelon, kiu estas tiu, kiu pinĉas ŝin. Tio ĉi estas Sodomo 
kaj Gomoro. Mi iras en tiujn festojn nur por rigardi, ne pensu aliel.

La unuan fojon, kiam mi iris, mi trovis ruĝulinon ĉe baro. Ŝi diris, 
ke ŝi volas, mi submetos ŝin. Mi diris al ŝi, ke ŝi forprenu sian 
ĉemizon, kaj ŝi forprenis ĝin! Mi prenis ŝin en apartejon, kaj 
vangofrapis ŝin kvarfoje, kaj mi revenis ĉe la baron. Kiam mi turnis, 
tie ŝi estas, petante pli. Mi devis iri miahejmen.

Mia amiko Tomaso rakontis al mi kelkajn tagojn poste, ke li estis 
kun ruĝulino, kiu avidis pri la afero. Mi ne volis scii kiel.

En tiuj kazoj mi demandas al mi mem pri libera volo. Jes, Dio 
dekretis tion, kaj eĉ Li kuraĝis forpreni nian specon de Edeno mem. 
Vi manĝos el ĉiu arbo, escepte de tiu de Bono kaj Malbono. Kaj jen 
mi, celante revenigi en la sinon de Dio tiujn maliculojn, tiujn 
estaĵojn, kiuj ĝuas suferante aŭ kaŭzante suferadon. Ho, Dio! Kial vi 
sendas tiun ĉi teston al mi?

Daŭrigota
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La 12-an de Paofi de diversaj egiptaj temploj disvastiĝis 
maltrankviligaj novaĵoj.

En la lastaj tagoj en la templo 
de Horus renversiĝis altaro, en 
la templo de Izido la statuo de 
l' dio ploris. Ĉe la teba Amon 
kaj ĉe la tombo de Oziriso en 
Denderaĥ oni kolektis tre 
malbonajn antaŭdirojn. De 
sen e raraj signoj la pastroj kon -
kludis, ke Egipton minacas ia 
granda malfeliĉo, antaŭ la fino 
de la monato.

La ĉefpastroj Herhor kaj 
Mefres ordonis procesiojn ĉir -
kaŭ la temploj kaj oferojn al la 
dioj en la domoj.

Tuj en la sekvinta tago, la 13-
an de Paofi, granda procesio 
havis lokon en Memfiso: la dio 
Ptah eliris el sia templo, kaj la diino Izido el sia. Ambaŭ dioj iris al la 
centro de l' urbo, kun tre malgranda sekvantaro de fideluloj, 
plejparte de virinoj. Sed ili devis reiri: la egiptaj burĝoj mokis ilin, 
kaj la alireligianoj eĉ ĵetis ŝtonojn sur la sanktajn ŝipetojn de l' dioj.

La polico, vidante tion, restis tute indiferenta, kelkaj ĝiaj membroj 
eĉ partoprenis en la maldecaj ŝercoj. De la tagmezo, iuj nekonataj 
homoj komencis rakonti al la popolo, ke la pastraro malhelpas la 
reformojn por la laborantaj klasoj kaj volas ribeli kontraŭ la 
Faraono.

Ĉirkaŭ la vespero, apud la temploj kolektiĝis aretoj da laboristoj, 
fajfante kaj malbenante la pastrojn. Samtempe oni ĵetis ŝtonojn al la 
pordegoj, kaj iu krimulo publike rompis la nazon al Horus, gardanta 
sian templon.

Kelke da horoj post la subiro de la suno en la templo de Ptah 
kolektiĝis la ĉefpastroj kaj iliaj plej fidelaj partianoj. Estis tie 

La Faraono ĈĈaappiittrroo  6644ªª
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Herhor, Mefres, Mentezufis, tri nomarĥoj kaj la plej alta juĝisto de 
Teboj.

―Teruraj tempoj! —diris la juĝisto. —Mi scias tute certe, ke la 
Faraono volas ribeligi la popolaĉon, por ke ili ataku la templojn.

—Mi aŭdis —aldonis la nomarĥo de Sebes —ke oni sendis ordonon 
al Nitager alkuri plej rapide kun novaj regimentoj, kvazaŭ ne 
sufiĉus jam la nunaj!..

—La vojo inter Malsupra kaj Supra Egipto estas interrompita jam 
de hieraŭ —diris la nomarĥo de Aa. —Sur la ŝoseoj staras la 
armeo, kaj la galeroj de lia sankteco faras revizion de ĉiu ŝipo, 
veturanta sur Nilo...

—Ramzes XIIIª ne estas "sankteco" —interrompis seke Mefres 
—ĉar li ne ricevis la kronojn de la manoj de l' dioj.

—Ĉio ĉi estus bagateloj —ekparolis la plej alta juĝisto. —Pli 
malbona estas la perfido... Mi havas pruvojn, ke multaj junaj 
pastroj estas favoraj al la Faraono kaj konigas al li ĉion...

—Estas eĉ tiaj, kiuj promesis faciligi al la armeo okupi la templojn 
—aldonis Herhor.

—Ĉu la soldatoj devas eniri la templojn..? —ekkriis la nomarĥo de 
Sebes.

—Almenaŭ ili havas tian ordonon por la 23ª —respondis Herhor.
—Kaj via ekscelenco parolas pri tio tiel trankvile..? —demandis la 

nomarĥo de Ament.

Herhor levis la ŝultrojn, la nomarĥoj komencis rigardi unu alian.

—Tion mi ne komprenas..! —diris preskaŭ kun kolero la nomarĥo 
de Aa. —La temploj havas apenaŭ kelkcenton da soldatoj, la 
pastroj perfidas, la Faraono fortranĉas nin de Teboj kaj ribeligas 
la popolon, kaj la nobla Herhor parolas pri tio, kvazaŭ li invitus 
nin al festeno.... Aŭ ni defendu nin, se tio estas ankoraŭ ebla, 
aŭ...

—Aŭ ni submetu nin al lia sankteco..? —demandis ironie Mefres. 
—Por tio vi ĉiam havos tempon..!

—Sed ni dezirus ekscii ion pri la rimedoj de l' defendo... —diris la 
nomarĥo de Sebes.

—La dioj savos siajn fidelulojn —respondis Herhor.
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La nomarĥo de Aa tordis siajn manojn.

—Se mi devas malfermi mian koron, ankaŭ mi diros, ke mirigas min 
via indiferenteco —interrompis la plej alta juĝisto. —Preskaŭ la 
tuta popolaĉo estas kontraŭ ni...

—La popolaĉo, kiel hordeo sur kampo, iras kun la vento —diris 
Herhor.

—Kaj la armeo..?
—Kiu armeo ne falos antaŭ Oziriso.
—Mi scias —interrompis malpacience la nomarĥo de Aa —sed mi ne 

vidas Ozirison, nek la venton, kiu devas turni al ni la popolon... 
Dume la Faraono jam hodiaŭ akiris ilin por si per la promesoj, kaj 
morgaŭ li venos kun donacoj...

—Pli forta, ol la promesoj kaj donacoj estas la teruro —respondis 
Herhor.

—Kion ili devas timi..? La tricent soldatojn, kiujn ni havas..?
—Ili ektimos Ozirison.
—Sed kie li estas..? —demandis la ekscitita nomarĥo de Aa.
—Vi ĉiuj vidos lin. Kaj feliĉa estus tiu, kiu blindiĝus por tiu tago.

Herhor diris ĉi tiujn vortojn kun tiel solena trankvilo, ke en la 
kunveno ekregis silento.

—Sed definitive kion ni faras..? —demandis post momento la plej 
alta juĝisto.

—La Faraono deziras —diris Herhor —ke la popolo ataku la 
templojn la 23-an. Ni devas fari, ke oni ataku nin la 20-an de 
Paofi.

—Eterne vivantaj dioj! —ree ekkriis la nomarĥo de Aa, levante la 
manojn. —Por kio ni devas altiri la malfeliĉon sur niajn kapojn, 
kaj du tagojn pli frue..?

—Obeu Herhoron —interrompis Mefres per kategoria tono —kaj per 
ĉiuj rimedoj penu, ke la atako komenciĝu matene la 20-an.

—Kaj se efektive ni estos batitaj..? —demandis konfuzite la juĝisto.
—Se ne efikos la preĝoj de Herhor, tiam mi alvokos la helpon de l' 

dioj —respondis Mefres, kaj en liaj okuloj ekbrilis kolera flamo.
—Ah, vi ĉefpastroj havas viajn sekretojn, kiujn malpermesite estas 

al vi malkovri —diris la granda juĝisto. —Ni do faros, kion vi 



Paĝo  16ª HALE

2020 Kajeroj

ordonas, ni provokos la atakon la 20-an. Sed memoru, ke la sango 
de niaj infanoj kaj nia falos sur viajn kapojn...

—Ĝi falu...
—Tiel estu..! —ekkriis samtempe ambaŭ ĉefpastroj.

Poste Herhor aldonis:

—De dek jaroj ni regas la ŝtaton, kaj dum ĉi tiu tempo ni estis 
maljustaj al neniu el vi kaj plenumis ĉiun promeson. Estu do 
paciencaj kaj fidelaj ankoraŭ kelke da tagoj, por vidi la potencon 
de l' dioj kaj ricevi rekompencon.

Baldaŭ la nomarĥoj adiaŭis la pastrojn, eĉ ne penante kaŝi sian 
malĝojon kaj maltrankvilon. Restis nur Herhor kaj Mefres.

Post longa silento Herhor diris:

—Jes, tiu ĉi Likon estis bona, dum li ludis la rolon de frenezulo.

Sed anstataŭigi per li Ramzeson..!

—Se la patrino estis trompita —respondis Mefres —li devas esti tre 
simila al la Faraono... Kaj sidi sur la trono, diri kelke da vortoj al 
la ĉirkaŭantaj, tion li sendube scios fari. Cetere ni estos apud li...

—Tre malsaĝa komedianto..! —sopiris Herhor, frotante la frunton.
—Li estas pli saĝa, ol multe da milionoj da homoj, ĉar li posedas 

duoblan vidkapablon kaj povas fari grandajn servojn al la ŝtato...
—Via ekscelenco ĉiam parolas al mi pri ĉi tiu duobla vidkapablo 

—respondis Herhor. —Fine konvikiĝu mi mem pri ĝi.
—Vi volas..? —demandis Mefres. —Ni do iru... Sed pro la dioj, 

Herhor, pri tio, kion vi vidos, ne parolu eĉ al via propra koro.

Ili iris malsupren en la subteraĵojn de la templo de Ptah kaj 
baldaŭ atingis vastan kelon, lumigitan per torĉo. Ĉe la malforta 
brilo Herhor ekvidis homon, kiu sidante ĉe la tablo manĝis. Li 
portis tunikon de la faraona gvardio.

—Likon —diris Mefres —la plej granda altrangulo de la ŝtato volas 
konvikiĝi pri la kapabloj, kiujn donis al vi la dioj...

La Greko forpuŝis la pladon kun la manĝaĵo kaj komencis 
murmuri:

—Malbenita la tago, en kiu miaj plandoj tuŝis vian teron..! Mi 
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preferus labori en minejo kaj esti batata per bastonoj...
—Por tio ĉiam estos tempo —interrompis severe Herhor.

La Greko eksilentis kaj subite komencis tremi, vidante en la mano 
de Mefres globeton el malhela kristalo. Li paliĝis, malklariĝis lia 
rigardo, sur lia vizaĝo aperis ŝvitaj gutoj. Liaj okuloj estis fiksitaj 
sur unu punkto, kvazaŭ najlitaj al la kristala globeto.

—Li jam dormas —diris Mefres. —Ĉu tio ne estas stranga?
—Se li ne ŝajnigas.
—Pinĉu lin... piku... eĉ 

brogu... —diris Mefres.

Herhor eltiris el sub sia 
blanka vesto ponardon kaj 
faris movon, kvazaŭ volante 
frapi Likonon inter la 
okulojn. Sed la Greko restis 
senmova, eĉ ne 
palpebrumis.

—Rigardu ĉi tien —diris 
Mefres, proksimigante al 
Likon la kristalon. —Ĉu vi 
vidas tiun, kiun forrabis 
Kaman..?

La Greko salte leviĝis de la 
seĝo kun kunpremitaj pug -
noj, kun ŝaŭmo sur la lipoj.

—Ellasu min..! —kriis li per 
raŭka voĉo. —Ellasu min, 
mi volas trinki lian sangon.

—Kie li estas nun..? —demandis Mefres.
—En la palaco, en la ĝardeno, proksime de la rivero... kun li estas 

bela virino... —murmuretis Likon.
—Ŝia nomo estas Hebron kaj ŝi estas la edzino de Tutmozis 

—sufloris Herhor. —Konfesu Mefres —aldonis li —ke, por scii 
tion, oni ne bezonas duoblan vidkapablon...

Mefres kunpremis siajn maldikajn lipojn.
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—Se tio ne konvinkas vian ekscelencon, mi montros al vi ion pli 
bonan —respondis li. —Likon, trovu nun la perfidulon, kiu serĉas 
la vojon al la trezorejo de Labirinto....

La dormanta Greko pli fikse rigardis la kristalon kaj post 
momento respondis:

—Mi vidas lin... Li estas vestita per ĉifonoj de almozulo...
—Kie li estas...
—Li kuŝas sur la korto de la lasta gastejo antaŭ Labirinto... Matene 

li estos tie...
—Kia estas lia aspekto?
—Li havas flavruĝajn harojn kaj barbon... —respondis Likon...
—Do..? —demandis Mefres Herhoron.
—Via ekscelenco havas bonan policon —respondis Herhor.
—Kontraŭe la gardistoj de Labirinto malbone ĝin gardas! —kolere 

diris Mefres. —Ankoraŭ hodiaŭ nokte mi veturos tien kun Likon 
por averti la tieajn pastrojn... Sed kiam mi sukcesos savi la 
trezorojn de l' dioj, via ekscelenco permesos, ke mi fariĝos ilia 
gardisto...

—Kiel deziras via ekscelenco —respondis Herhor indiferente. Kaj en 
sia koro li aldonis:

"Fine la pia Mefres komencas montri dentojn kaj ungegojn... Li 
mem deziras fariĝi nur... la gardisto de Labirinto, kaj sian edukaton 
Likonon fari nur... Faraono..! Vere, por satigi la avidecon de miaj 
helpantoj, la dioj devus krei dek Egiptojn..."

Kiam ambaŭ altranguloj forlasis la subteraĵon, Herhor nokte, 
piedire revenis en la templon de Izido, kie li loĝis, kaj Mefres 
ordonis prepari kelke da ĉevalaj portiloj. En unu portilon junaj 
pastroj metis la dormantan Likonon, kun sako sur la kapo: en la alia 
sidiĝis la ĉefpastro mem kaj, ĉirkaŭita de kelke da rajdantoj, 
ektrotis al Fayum.

En la nokto de 14-a al la 15-a de Paofi, la ĉefpastro Samentu, 
konforme al la promeso donita al la Faraono, eniris Labirinton tra 
koridoro, konata nur de li. Li havis en la mano faskon de torĉoj, el 
kiuj unu brulis, kaj sur la dorso korbon kun instrumentoj.
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Samentu tre facile transiris de unu salono en alian, el koridoro en 
koridoron, per unu tuŝo forigante la ŝtonajn platojn en la kolonoj 
kaj muroj, kie estis kaŝitaj pordoj. Iafoje li ŝanceliĝis, sed tiam li 
legis la misterajn signojn sur la muroj kaj komparis ilin kun la 
signoj sur la rozario, kiun li havis sur la kolo.

Post duonhora irado li atingis la trezorojn. Foriginte tie platon en 
la planko, li eniris en suban salonon. Ĝi estis malalta, sed vasta, kaj 
ĝia plafono estis apogita sur multenombraj dikaj kolonoj.

Samentu demetis sian korbon kaj, eklumiginte la torĉojn, ĉe ilia 
lumo komencis legi la surskribojn sur la muroj.

"Malgraŭ mia mizera aspekto —diris unu surskribo —mi estas 
vera filo de l' dioj, ĉar mia kolero estas terura. Ekstere mi fariĝas 
fajra kolono kaj naskas la fulmon. Enfermita, mi estas tondro kaj 
detruo kaj ne ekzistas konstruaĵo, kiu kontraŭstarus al mia 
potenco. Kvietigi min povas nur la sankta akvo, forprenante mian 
forton. Sed mia kolero naskiĝas same de flamo, kiel de plej 
malgranda fajrero. En mia ĉeesto tio tordiĝas kaj falas. Mi estas 
kiel Tifono, kiu renversas plej grandajn arbojn kaj levas 
ŝtonojn..!"

—Unuvorte, ĉiu templo havas sian misteron, kiun ne konas la 
aliaj..! —diris al si Samentu.

Li malfermis unu kolonon kaj elprenis grandan poton. La poto 
havis kovrilon, algluitan per vakso, kaj truon, tra kiu pasis longa, 
maldika ŝnuro, finiĝanta oni ne scias kie en la interno de la kolono.

Samentu fortranĉis de la ŝnuro pecon, proksimigis ĝin al la torĉo 
kaj rimarkis, ke la torĉo brulas rapide kun siblo.

Nun singarde li demetis per tranĉilo la kovrilon kaj ekvidis en la 
poto kvazaŭ sablon kaj ŝtonetojn de cindra koloro. Li prenis kelke 
da ŝtonetoj kaj, foririnte flanken, almetis la torĉon. Tuj ŝprucis 
granda flamo, kaj la ŝtonetoj malaperis, lasante post si fumon kaj 
malagrablan odoron.

—Mi jam havas la veran filon de l' dioj..! —diris Samentu kun 
rideto. —La trezorejo ne dronos en profundaĵo...

Li iris de kolono al kolono, malfermis la kaŝejojn kaj elprenis la 
kaŝitajn potojn. Ĉe ĉiu estis ŝnuro, kiun Samentu tratranĉis, kaj la 
potojn li starigis flanke.



Paĝo  20ª HALE

2020 Kajeroj

—Lia sankteco —diris la pastro —povus donaci al mi duonon de la 
trezoroj, aŭ almenaŭ... fari mian filon nomarĥo..! Kaj sendube li 
faros, ĉar li estas grandanima sinjoro... Mi meritas almenaŭ la 
templon de Amon en Teboj...

Antaŭgardinte tiel la suban salonon, Samentu revenis en la 
trezorejon, kaj de tie eniris en la supran salonon. Tie ankaŭ estis 
surskriboj, multenombraj kolonoj, kaj en ili potoj, provizitaj per 
ŝnuroj kaj plenigitaj per ŝtonetoj, kiuj ĉe la kontakto kun fajro 
eksplodis.

Samentu tratranĉis la ŝnurojn, forigis la potojn el la kolonoj kaj 
iom da griza sablo prenis en ĉifonon: Poste laca li sidiĝis. Ses el liaj 
torĉoj jam forbrulis; sendube la nokto jam proksimiĝis al sia fino.

—Neniam mi supozus —diris li al si —ke ĉitieaj pastroj havas tiel 
strangan materion..! Oni ja povus per ĝi renversi la asiriajn 
citadelojn..! Vere estas, ke ni ankaŭ ne ĉion diras al niaj lernantoj.

Laca li komencis revi. Nun li estis certa, ke li okupos la plej altan 
postenon en la ŝtato, pli potencan ol tiu, kiun okupis Herhor. Kion li 
faros tiam..? Multon, multon. Li certigos saĝon kaj riĉaĵon al siaj 
posteuloj. Li penos elŝiri la sekretojn de ĉiuj temploj, kio senlime 
fortigos lian povon kaj certigos al Egipto superecon je Asirio.

La Faraono primokas la diojn: tio faciligos al li la taskon fondi la 
kulton de unu sola dio, ekzemple de Oziriso, kaj kunigi Fenicianojn, 
Hebreojn, Grekojn kaj Libianojn en unu ŝtaton kun Egipto.

Samtempe li komencos la laborojn ĉe la kanalo, kiu devas kunigi 
Ruĝan Maron kun Meza. Kiam sur la bordoj de la kanalo estos 
konstruitaj fortikaĵoj kaj kolektitaj grandaj armeoj, la tuta komerco 
kun la nekonataj popoloj de Oriento kaj Okcidento falos en la 
manojn de egiptanoj.

Oni devas ankaŭ posedi propran ŝiparon kaj egiptajn maristojn... 
Kaj antaŭ ĉio frakasi Asirion, kiu ĉiujare fariĝas pli kaj pli danĝera...

Oni devas limigi la lukson kaj avarecon de l' pastroj... Ili estu 
saĝuloj, ili havu bonstaton, sed ili servu al la ŝtato, anstataŭ 
ekspluati ĝin por sia profito, kiel hodiaŭ...

—Jam en la monato de Hator —diris li al si —mi estos la estro..! La 
juna monarĥo tro amas la virinojn kaj armeon por povi sin okupi 
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per la regado... Kaj se li ne havos filon, tiam mia filo, mia filo...

Li rekonsciiĝis. Ankoraŭ unu torĉo forbrulis, kaj estis jam granda 
tempo forlasi la subteraĵon.

Li leviĝis, prenis la korbon kaj forlasis la salonon sub la trezorejo.

—Mi ne bezonas helpantojn... —pensis li ridetante. —Mi sola ĉion 
antaŭgardis... mi sola, la malestimata pastro de Set..!

Li trapasis jam dekkelkon da ĉambroj kaj koridoroj, kiam subite 
li haltis... Ŝajnis al li, ke sur la planko de la ĉambro li vidas 
maldikan strion de lumo...

En unu momento tiel granda teruro ekregis lin, ke li estingis la 
torĉon. Sed la strio sur la planko ankaŭ malaperis.

Samentu atente aŭskultis, sed li aŭdis nur la batadon de la pulso 
en la propra kapo.

—Ŝajnis al mi..! —diris li.

Per tremanta mano li prenis el la korbo malgrandan vazon, en kiu 
malrapide bruletis meĉo, kaj ree eklumigis la torĉon.

—Mi estas tre dorma..! —pensis li.

Li ĉirkaŭrigardis en la salono kaj aliris al la muro, en kiu estis 
kaŝita pordo. Li premis unu najlon, la pordo ne malfermiĝis. Dua... 
tria premo... nenio.

—Kion tio signifas? —diris li mirigita al si. Li jam forgesis pri la 
luma strio. Ŝajnis al li, ke okazis al li io nova, nekomprenebla. 
Tiom da kaŝitaj pordoj li malfermis dum sia vivo, tiom da ili li 
malfermis en Labirinto, ke li tute ne povis kompreni la nunan 
malsukceson.

Subite ree ekregis lin timo. Li komencis kuri de muro al muro kaj 
ĉie provis malfermi kaŝitan pordon. Fine unu cedis. Samentu 
profunde ekspiris kaj troviĝis en grandega salono, tute plena de 
kolonoj, kiel ordinare. Lia torĉo lumigis apenaŭ parton de ĝi, la 
resto dronis en densa krepusko.

La mallumo, la arbaro de kolonoj, kaj antaŭ ĉio la fakto, ke la 
salono estis al li nekonata, redonis al la pastro kuraĝon. Sur la 
fundo de lia timo vekiĝis fajrero de naiva espero: ŝajnis al li, ke ĉar 
li ne konas la lokon, neniu ĝin konas, neniu venos tien...
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Li iom trankviliĝis kaj sentis, ke la piedoj fleksiĝas sub li. Li 
sidiĝis. Sed ree li salte leviĝis kaj komencis ĉirkaŭrigardi, kvazaŭ 
por kontroli, ĉu vere minacas lin danĝero kaj de kie..? El kiu el la 
mallumaj, anguloj ĝi eliras, por sin ĵeti sur lin..?

Samentu, kiel neniu alia en Egipto, kutimis al subteraĵoj, 
mallumo, erarvagado. Krom tio li travivis multajn maltrankvilojn. 
Sed tio, kion li sentis nun, estis io tute nova kaj tiel nova, ke la 
pastro timis doni al ĝi la ĝustan nomon.

Fine kun granda peno li kolektis la pensojn kaj diris:

—Se efektive mi vidas lumon,... se efektive iu fermis la pordojn, oni 
perfidis min... kaj tiam..?

La morto..! -- murmuretis al li voĉo, kaŝita ie sur la fundo de lia 
koro.

Ĉu la morto..?

Ŝvito kovris lian vizaĝon; lia spirado haltis. Kaj subite la frenezo 
de l' timo ekregis lin. Li komencis kuri en la salono kaj bati la 
murojn per la pugno, serĉante eliron. Li jam forgesis, kie li estas kaj 
kiel li venis tien; li perdis la direkton, eĉ la eblon sin orienti kun la 
helpo de la rozario.

Samtempe li sentis, ke estas en li kvazaŭ du homoj: unu preskaŭ 
freneza, alia trankvila kaj saĝa. La saĝa klarigis al si, ke ĉio povas 
esti nur iluzio, ke neniu trovis lin, neniu lin serĉas, kaj ke li eliros, se 
nur li iom liberiĝos de l' timo. Sed la unua, la freneza, ne aŭskultis 
la voĉon de la prudento, kontraŭe, ĉiuminute li akiris superecon je 
sia interna antagonisto.

Oh, se oni povus sin kaŝi en iu kolono..! Tiam oni serĉu... Certe 
neniu lin trovus, kaj li, dorminte iom, reakirus la regadon de si 
mem.

—Kio povas okazi al mi ĉi tie? —diris li, levante la ŝultrojn. —Se nur 
mi trankviliĝos, ili povos persekuti min tra la tuta Labirinto... Por 
bari ĉiujn vojojn oni bezonus milojn da homoj, kaj por montri la 
ĉelon, en kiu mi estas —almenaŭ miraklon..!

Bone, sed ni supozu, ke oni kaptos min... Kio do..? Mi prenas jen 
ĉi tiun boteleton, mi levas ĝin al mia buŝo kaj post unu minuto mi 
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forkuras tiel, ke neniu kaptos min... Eĉ la dioj...

Sed malgraŭ la rezonado, ree ekregis lin tiel terura timo, ke duan 
fojon li estingis la torĉon kaj tremante, klakante per la dentoj li 
enŝovis sin post kolonon.

—Kiel mi povis... kiel mi povis eniri tien ĉi..! —diris li al si. —Ĉu mi 
ne havis ion por manĝi... ion por apogi sur ĝi la kapon..? Estas 
tute simple, ke oni 
malkovris min... 
Labirinto ja posedas 
multe da gardistoj 
viglaj, kiel hundoj, kaj 
nur infano aŭ 
malsaĝulo povus 
supozi, ke li trompos 
ilin..! La riĉaĵo... la 
povo..! Kie estas tia 
trezoro, kiu valorus 
unu tagon de l' vivo..? 
Kaj mi, homo en 
floranta aĝo, riskis la 
mian...

Ŝajnis al li, ke li aŭdis 
pezan frapon. Li salte 
leviĝis kaj, en la fundo 
de l' salono ekvidis 
brilon..!

Jes: realan brilon, ne 
iluzion... En 
malproksima muro, ie 
en la fino de l' salono, 
pordo estis malfermita, kaj tra ĝi en ĉi tiu momento eniris kelke da 
armitaj homoj kun torĉoj.

Vidante tion, la pastro eksentis malv armon en la piedoj, en la 
koro, en la kapo... Li ne dubis plu, ke ne nur li estas malko vrita, sed 
persekutata kaj ĉirkaŭita.

Kiu povis lin per fidi..? Kompreneble, nur unu homo: la juna 
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pastro de Set, al kiu li sufiĉe detale konfidis siajn planojn. La 
perfidulo sola devus unu monaton serĉi la vojon en Labirinto; sed 
kun la helpo de la gardistoj li povis dum unu tago trovi liajn 
postesignojn...

En ĉi tiu momento li havis la impreson, konatan nur de homoj, 
kiuj staras antaŭ la morto. Li ĉesis timi, ĉar la imagataj teruroj 
malaperis en la ĉeesto de la realaj torĉoj... Kaj ne sole li reakiris la 

memregadon, sed eĉ li eksentis sin senfine supera, ol ĉio vivanta... 
Post unu momento minacos lin plu neniu... neniu danĝero...

La pensoj trakuris lian kapon kun la rapideco kaj heleco de 
fulmo. Li rememoris sian tutan ekzistadon: la laborojn, danĝerojn, 
esperojn kaj ambiciojn, kaj ĉio ŝajnis al li bagatelo. Ĉar eĉ se li estus 
en la nuna momento Faraono aŭ posedus ĉiujn juvelojn de ĉiuj 
reĝaj trezoroj...

Ĉio ĉi estas vantaĵo, polvo, eĉ malpli, ĉar iluzio. Nur unu estas 
granda kaj reala, la morto...

Dume la homoj kun la torĉoj, atente rigardante la kolonojn kaj 
angulojn, atingis jam la mezon de la grandega salono. La pastro 
vidis eĉ la pintojn de iliaj lancoj kaj rimarkis, ke ili ŝanceliĝas, ke ili 
iras antaŭen nevolonte kaj kun timo. Kelke da paŝoj post ili iris alia 
grupo de personoj, lumigita per unu torĉo.

Samentu eĉ ne sentis koleron kontraŭ ili, nur scivolon: kiu 
perfidis lin? Sed ankaŭ ĉi tiu demando ne tre interesis lin; multe pli 
grava ŝajnis al li la demando: kial la homo devas morti..? Kaj por 
kio li naskiĝis..? Ĉe la fakto de la morto, la tuta vivo mallongiĝas en 
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unu doloran momenton, eĉ se ĝi estis plej longa kaj plej riĉa je 
spertoj.

—Kial..? Por kio..?

Vekis lin la voĉo de unu el la armitoj:

—Neniu estas ĉi tie... neniu povas esti..!

La armitoj haltis. Samentu sentis, ke li amas ĉi tiujn homojn, kaj la 
koro ekbatis en li.

Malrapide proksimiĝis la alia grupo. Oni disputis:

—Kiel povas via ekscelenco eĉ supozi, ke iu eniris ĉi tien..? —parolis 
voĉo, tremanta de kolero. —Ĉiuj eniroj ja estas gardataj, precipe 
nun. Eĉ se iu englitus, certe nur por morti de malsato...

—Tamen rigardu via ekscelenco Likonon —respondis alia voĉo. —La 
dormanta Greko havas aspekton, kvazaŭ li sentus la malamikon 
tute proksime...

"Likon..? —pensis Samentu. —Ah, tio estas la Greko simila al la 
Faraono... Sed kion mi vidas..? Mefres mem alkondukis lin ĉi 
tien..."

En la sama momento la dormanta Greko sin ĵetis antaŭen kaj 
haltis antaŭ la kolono, post kiu sin kaŝis Samentu. La armitoj sekvis 
lin, kaj la brilo de iliaj torĉoj eklumigis la nigran figuron de la 
pastro.

Samentu eliris. Lia apero faris tiel grandan impreson, ke la homoj 
kun la torĉoj posteniĝis. Li povus trairi inter la teruritaj, kaj neniu 
haltigus lin; sed la pastro ne pensis plu pri la forkuro.

—Do, ĉu trompis min mia klarvidulo..? —diris Mefres, etendante la 
manon. —Jen la perfidulo..!

Samentu proksimiĝis al li kun rideto kaj diris:

—Mi rekonis vin per tiu ĉi ekkrio, Mefres. Kiam vi ne povas esti 
trompanto, vi estas nur malsaĝulo...

La ĉeestantoj ŝtoniĝis; Samentu daŭrigis kun trankvila ironio:

—En ĉi tiu momento vi estas samtempe trompanto kaj malsaĝulo.

Trompanto, ĉar vi volas kredigi al la ĝardistoj de Labirinto, ke ĉi 
tiu fripono havas kapablon de l' duobla vidado; malsaĝulo, ĉar vi 
pensas, ke ili kredos al vi. Prefere tuj diru, ke ankaŭ en la templo de 
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Ptah estas detalaj planoj de Labirinto...

—Tio estas malvera..! —ekkriis Mefres.
—Demandu ĉi tiujn homojn, al kiu ili kredas: al vi aŭ al mi? Mi estas 
ĉi tie, ĉar mi trovis la planojn en la templo de Set, vi venis dank' al 
la senmorta Ptah... —finis Samentu ridante.

—Ligu la perfidulon kaj mensogulon..! —ekkriis Mefres.

Samentu posteniĝis kelke da paŝoj. Li rapide eltiris el sub la vesto 
la boteleton kaj, levante ĝin al la buŝo, diris:

—Mefres, ĝis la morto vi estos malŝaĝulo... Ruza vi estas nur, kiam 
via celo estas la mono...

Li almetis la boteleton al la buŝo kaj falis sur la plankon.

La armitoj sin ĵetis al li, levis lin, sed jam li glitis el iliaj manoj.

—Li restu ĉi tie, kiel la aliaj —diris la gardisto de Labirinto.

Ĉiuj forlasis la salonon kaj zorge fermis la kaŝitan pordon. Baldaŭ 
ili eliris el la subteraĵo.

Kiam la nobla Mefres venis en la korton, li ordonis al siaj pastroj 
prepari la portilojn kaj senprokraste forveturis Memfison kun la 
dormanta Likon.

—Mi ne povas kredi —diris la ĉefpastro gardisto —ke estis dum niaj 
tagoj homo, kiu penetris en la subteraĵon...

—Via ekscelenco forgesas, ke ili estis hodiaŭ tri —intermetis unu el 
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la junaj pastroj, strabe lin rigardante.
—Jes... vere... —respondis la ĉefpastro. —Ĉu la dioj malklarigis 

mian prudenton..? —diris li, frotante la frunton kaj premante la 
amuleton sur sia brusto.

—Kaj du forkuris —sufloris la juna pastro.
—Kial vi ne turnis mian atenton tie... en la subteraĵo..! —eksplodis 

la ĉefpastro.
—Mi ne sciis, ke tiel okazos...
—Ve al mia kapo..! —kriis la ĉefpastro. —Ne la ĉefo, sed la pordisto 

de ĉi tiu konstruaĵo mi devus esti... Oni avertis nin, ke iu glitas en 
Labirinton kaj mi ne malhelpis tion... Kaj nun mi ellasis du plej 
danĝerajn, kiuj alkondukos ĉi tien ĉiun, se plaĉos al ili... Ho ve..!

—Via ekscelenco ne bezonas malesperi —diris alia pastro. —Nia 
leĝo estas klara... Via ekscelenco sendu Memfison kvar aŭ ses 
niajn homojn kaj donu al ili verdiktojn. La resto estos ilia afero...

—Mi perdis la saĝon! —lamentis la ĉefpastro.
—Kio okazis, okazis —interrompis la juna pastro ne sen ironio. Unu 

afero estas senduba, ke la homoj, kiuj ne nur trovis la vojon al la 
subteraĵoj, sed eĉ promenis en ili kvazaŭ en la propra domo, ke ĉi 
tiuj homoj ne povas vivi...

—Elektu do ses homojn el nia milico.
—Kompreneble..! Oni devas fini kun tio... —jesis la pastroj 

gardistoj.
—Kiu scias, ĉu Mefres ne agis interkonsente kun la plej nobla 

Herhor? —murmuretis iu.
—Sufiĉe! —ekkriis la ĉefpastro. —Kiam ni trovos Herhoron en 

Labirinto, ni agos laŭ la leĝo. Sed konjekti, aŭ suspekti, ni ne 
havas la rajton... La skribistoj preparu la verdiktojn por Mefres 
kaj Likon, la elektitaj plej rapide persekutu ilin, la milico 
multobligu la starantajn garde. Oni devas ankaŭ esplori la 
internon de Labirinto kaj malkovri, tra kie eniris Samentu... 
Kvankam mi estas certa, ke ne baldaŭ li trovos imitantojn...

Post kelke da horoj ses homoj galopis al Memfiso.

Daŭrigota
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