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Fine de la jaro 2005 mi estis invitita viziti mian filon kiu translokiĝis al Aŭstralio. Li loĝas tie jam 

preskaŭ dum du jaroj. Do mi kun granda ĝojo iris tien kun la unua prioritato revidi lin, sed 

kompreneble ankaŭ por ekkoni lian novan landon.  

 

Aŭstralio estas granda kontinento. Se oni metas mapon de Eŭropo sur la mapon de Aŭstralio 

Aŭstralio montras sin pli granda. Same se oni metas diversajn landojn de Eŭropo sur la aŭstralia 

mapo ili preskaŭ perdiĝas sur la granda kontinento. En diversaj butikoj kun turismaj vendaĵoj 

plenas tiaspecaj memoraĵoj. Kelkfoje oni ankaŭ montras mapon pri la tuta mondo kun Aŭstralio en 

la mezo. Tiam Eŭropo montras sin vere en la flanko de la mondo kaj Svedio eĉ pli. 

 

 Aŭstralio estas Nova Lando se oni nur kalkulas la tempon de kiam la ”blankuloj” vivas tie. La 

nederlandanoj, kiuj estis la unuaj venis jam dum la 17-a jarcento. Ili venis pleje al la okcidenta 

flanko, Vlamingh alvenis ĉe ”Swan River”, kie poste kreskos la urbo Perth. Vlamingh, kiu nomigis 

la riveron staras kiel statuo apud ĝi kaj daŭre rigardas la nigrajn cignojn kiuj estas specialaĵo de tiu 

rivero. Ne nur tiuj sed ankaŭ pelikanoj, ibizoj, kaj pluraj aliaj specoj, kiujn mi ne konas, akompanis 

nin ĉe la rivero. Ekster la orienta marbordo alia nederlandano trovis insulon, kiun li nomigis 

Tasmanio, de sia nomo Tasman. 

 

Dum la du postaj jarcentoj alvenis britoj. Kelkaj estis esploristoj kaj komendantoj. Poste venis la 

”convicts”, tiuj kiuj estis punitaj al forsendado de sia lando pro diversaj ofte malgrandaj ŝteloj. La 

urbo Fremantle estas konata por la granda malliberejo, kiu dominas la urbon kiel malnova kastelo. 

Ofte la malliberuloj devis konstrui sian malliberejon propramane. Poste montriĝas ke oni bezonas 

en la lando ankaŭ vojojn, pontojn kaj pli grandajn domojn. Konstrui tion estis laboro por la 

malliberuloj dumtage, dumnokte ili loĝas en siaj mizeraj ĉelprizonoj. La unua malliberejo en 

Fremantle estis ”Ronda Domo”, kiu rapide montris sin tro malgranda por ĉiuj alvenintoj. La 

malliberuloj devis konstrui tunelon sub roko ĉe la maro por ke oni pli facile povu transporti la 

varojn de la ŝipoj en la urbon. 

 

Fremantle estas nun la havenurbo de Perth. Oni konstruis ĝin ekde la mezo de la 19-a jarcento. La 

domoj belaj duetaĵaj lignaj domoj flankigas la stratojn. Ofte ili portas supre la jaron de la konstruo 

kaj la nomon de la posedanto. Nun tiujn domojn ĉirkaŭas la kafejoj kaj restoracioj surstrataj. 

Tamen la potenca malliberej-kastelo ankoraŭ superrigardas la urbon. 

 

Tre multaj el la nomoj de urboj, vilaĝoj kaj stratoj portas nomojn de la alvenintaj personoj. Perth 

portas sian nomon de kapitano. Multaj stratoj portas la nomon Stirling, kiu fondis la urbon Perth 

1829. Li staras kiel statuo sur unu el la stratoj, malalta, belaspekta sinjoro. La aŭstralianoj multe 

zorgas pri sia ”historio” kaj en ĉiuj eblaj lokoj ili metis informtekston pri kio okazis. Mi tre ŝatas 

legi la informojn, sed nur malmulton el tio mi povas rakonti, ĉar aliel la letero estus tro longa. 

 

En Perth estas interesa folklora muzeo. Oni povas vidi kiel la unuaj enmigrantoj loĝis, unue en 

simplaj kabanoj, poste en iom pli bonaj kabanoj eble kun ĉambro kaj kuirejo. Post kelkaj jardekoj 

oni konstruis komercdomojn kaj fabrikojn, teatrojn. Estis granda komerco inter La Nova Lando kaj 

Eŭropo. Dum la du lastaj jardekoj de la 19-a jarcento ĝis 20-a, 30-a jardekoj de la 20-a jarcento oni 

konstruis multajn t.n. viktorianajn domojn kun belaj ornamaĵoj kaj priskriboj pri posedanto kaj 

konstrujaro: ”Morton Building 1898”. Dum pli postaj jaroj oni konstruas multajn ”skyscrapers” 

(ĉielskrapilojn) La centro de la urbo estas fasko de tiuj altaj belaj domoj, kiuj divers-aspektas kiam 



oni vidas ilin el diversaj anguloj. Ili staras sur la bordo de ”Swan River” kaj amike salutas la 

vizitantojn de Perth. La urbo portas la nomon de la unua kapitano, kiu iam alvenis al la riverbuŝo. 

Nun Perth havas pli ol unu miliono da enloĝantoj kaj dispartiĝas en pluraj urbopartoj. La domo de 

Pär-Johan kaj Allan situas en la parto Manning. Inter la diversaj urbopartoj, tra parkoj, laŭ longe la 

riveroj Swan River kaj Canning River, kiu enfluas en Swan River serpentumas multaj padoj por 

biciklado, multaj bonegaj vojoj kaj stratoj. Multaj homoj biciklas al siaj laboroj kaj ekskurse. Je iu 

kurbo de la rivero ni trovas ”sanktejon” de la aborigenoj. Estas starantaj ŝtonoj kiuj nomiĝas 

”totem” kaj estas adoraĵoj al diversaj dioj. Estas vere loko plena de sankteco. Oni multe konstruas 

vojojn, eĉ fervojon suden, kie oni intencas kreskigi novajn urbojn.  

 

Bell Tower, turo kun granda sonoril-ludado situas apud la rivero. 38 sonoriloj sonas super urbo kaj 

rivero. La pluraj sonoriloj devenas de la preĝejo S:t Martin on the Field en Londono. Homoj 

movigas la sonorilojn permane kaj oni vere ĝuas la ”muzikon” suprenirante en la turo.  

University of Western Australia ankaŭ situas ĉe la bordo de Swan River kaj aspektas kiel 

mezepoka monaĥejo kun kolonadoj, kiuj donas ombron al la studentoj. La universitato aĝas malpli 

ol cent jaroj, sed jam instruas pli ol 18.000 studentojn. Multaj eksterlandaj studentoj studas en Aŭ- 

stralio kaj alportas profiton al la lando, ĉar ili devas pagi por la studoj. Apud la universitato situas 

Kings Park grandega parko preskaŭ arbaro. Ĝi entenas botanikan ĝardenon, multajn memoraĵojn 

pri heroj de la militoj, naturhistorion kun naturaj plantoj de ”Outback” (la originala sovaĝa naturo 

de partoj de la kontinento). DNA-turo estas konstruita en formo de DNA ŝnuro honorige al 

aŭstraliaj nobelpremiitoj en medicino.  

En la centro de Perth situas la placo Forrest Chase kun nomo de la unua ĉefministro de Western  

Australia. La preĝejoj kaj katedraloj tre similas al tiuj en Anglio.  

 

La domo en Manning kie mi loĝis dum tri semajnoj estas granda, praktika, kun bela ĝardeno plena 

de floroj kaj arboj i.a. citronarboj plenaj de citronoj kaj mandarinoj kiuj jam estis formanĝitaj. En la 

malantaŭa ĝardeno kiu estas bone kaŝita de ekstera mondo estas granda naĝejo kun akvo ĉirkaŭ 25 

gradoj varma. Belege naĝi en ĝi rigardante la florojn kaj arbojn aŭskultante la birdojn, kelkfoje 

pigojn, nigrajn kaj blankajn, sed kun la koloroj aliloke ol sur la niaj. La knaboj aranĝis BBQ por 

siaj geamikoj por ke mi renkontu ilin. Agrabla posttagmezo!  

 

Iun tagon Pär-Johan kaj mi biciklas sur eta insulo apud Fremantle. Estas sabloinsulo kvankam la 

vojoj estas kovritaj de asfalto. Ni biciklas supren, malsupren en sufiĉe altaj deklivoj. Mi biciklas 

per vira biciklo, kun manbremsilo, (mi kutime uzas perpiedan bremsilon), kun rapidŝanĝilo, kiun 

mi neniam uzis. Ni devas bicikli sur la maldekstra flanko, ĉehejme ni kutime biciklas sur la dekstra. 

Mi sukcesis tiel bicikli 25 kilometrojn. Mi iom fieras! Ni lunĉas apud la maro en akompano de 

ibizoj, pelikanoj kaj lazertoj. Foririnte de la lunĉejo ni vidas ”quokkas” bestetojn de kiuj la insulo 

ricevis sian nomon Rottnest Island. La blankuloj pensis ke estas grandaj ratoj, ĉar ili similas tiujn, 

sed aspektas multe pli ”ĉarmaj”. Ni vidas ankaŭ serpenton kiu serpentumas malantaŭ mi. Poste iu 

diris ke tutcerte povas esti veneniga serpento!! 

 

Kelkaj tagoj poste ni faras kelktagan ekskurson suden al la malvarmo. Ĉiuj sugestis: ”Kunportu 

varmajn vestojn!” Ni sekvas la marbordon suden laŭ tre bonaj kaj larĝaj vojoj tra la regionoj en 

kiuj estos konstruitaj la novajn urbojn. Ni haltas en eta vilaĝo, Quindalup kie ni loĝos ĉe amikinoj 

de Pär-Johan kaj Allan. La nomo de la vilaĝo signifas akvoputo por etaj kanguruoj. La finaĝo –up 

signifas akvoputo kaj multegaj nomoj finiĝas per tio. 

Ili havas belegan domon tute artistan ĉar unu el ili estas artistino. La domo situas apud rivereto 

simila al mia rivero. Ni iras al la maro kaj ne estas pli malvarme tie ol ke ni povas fari agrablan 



promenadon en absolute klara marakvo de La Hinda Oceano. Ni vidas pelikanojn, grandajn 

meduzojn kaj divers-specajn mevojn kiuj krias super ni. Dum la krepusko falas ni iras per aŭto al 

herbejoj kie ni vidas certe cent kanguruojn, kelkaj sidante atendantaj nin, kelkaj saltantaj, kelkaj sin 

paŝtantaj. Iuj portas la idon en la ventra saketo. Estas vera kangurua prezentado dum la malhelo 

falas ĉirkaŭ ni. 

 

Venontan tagon ni ĉirkaŭ-vojaĝas en la regiono. Estas fekunda regiono sur kalka grundo. Ni vizitas 

Margaret River en kiu multaj vitejoj sin vastas. Aŭstralio kreskas kiel nova ”vinkultivisto”. Ni 

haltas en kelkaj vitejoj por gustumi vinon. Ofte oni tie aranĝas agrablajn ejojn kun etaj artaj 

ekzposicioj ankaŭ pri aborigena arto. En iu gustumejo ne sufiĉis nur vino sed ili ankaŭ regalas nin 

per fromaĝo. Eĉ oni povas aĉeti vinon kaj fromaĝon kaj manĝi surloke. La regiono estas verda, 

fekundaspekta kaj riĉa inter etaj deklivoj. Ni ĉirkaŭaŭtis sur etaj, sed bonaj, asfaltitaj vojoj inter 

arbaretoj, inter kampoj kaj inter vitejoj. 

 

Antaŭ ol ni denove tranoktis en la agrabla domo ni eliras en la malhelon, vidas multege da steloj eĉ 

Grandan Urson. La Suda Kruco verŝajne kaŝas sin malantaŭ arboj. Ni provas vidi ”possum” sed 

ankaŭ ili ne volas sin montri. En la mateno ni daŭrigas eĉ pli suden kaj la homoj avertas pri la 

malvarmo. Ni atingas pli grandajn arbarojn kun tre altaj arboj, kelkloke arbustajn kampojn kun 

diverskoloraj floroj, ruĝaj, multe de diversaj flavaj, kelkaj pendantaj, kelkaj kiel penikoj, kiuj 

komence havas blankajn kovrilojn antaŭ ol ili ekfloras. Kelkaj aspektas kiel flavaj grandaj 

botelskoveloj. La arboj ankaŭ floras, la pipromento-arboj kun amasoj de blankaj floroj kiuj 

bonodoras. Plej multaj el la arboj estas divers-specaj eŭkalipto-arboj. Kelkaj estas tre altaj kun 

novaj folioj kaj burĝonoj sur la pinto. Kiam oni havas superrigardon super ili aspektas kvazaŭ ili 

estus kovritaj per ora kovrilo. Kiam la suno ankaŭ brilas super tio estas mirakla vidindaĵo. Kelkaj 

arboj kreskas kvazaŭ en etaĝoj, unu fasko super la alia kaj ĉe la pinto staras eta fasko sur alta 

”stango”. 

 

Ekzistas multegaj Naciaj Parkoj. Oni povas veturi per aŭto aŭ migri tra ili. Ni veturas tra arbaro 

kun grandegaj altaj arboj, rektaj trunkoj, vere imponaj. La vojo serpentumas malsupren kaj la 

travivaĵo montras sin impona kiel la plej grandioza katedralo. Ofte la trunkoj estas nigraj ĉar oni 

kontrole ĉiun jaron aŭ ĉiun duan jaron forbrulas la malaltan kreskaĵon sub la arboj por eviti 

grandan nekontroleblan fajron. La fajro ankaŭ fekundigas la teron, tiel ke ĉio pli bone kreskos 

poste. Kelkfoje kiel vi scias ja okazas grandajn nekontrolitajn kaj danĝerajn fajrojn. Ankaŭ la 

kontrolitaj fajroj postlasas multajn trunkojn tute nigrajn de fulgo. Tiaj arboj aspektas tre bele inter 

la normalaj ofte blankaj trunkoj. La tuto aspektas kiel miksaĵo inter la Bono kaj la Malbono. En iu 

parto la tuta arbaro konsistas nur el nigraj arboj kaj ĝi aspektas kiel Arbaro de la Morto. 

 

Tra granda parto de imponiga divers-speca arbaro ni alvenas al Nacia Parko kie oni povas 

”promeni” sur ponto inter la arbopintoj por studi kiel aspektas la flaŭro kaj la faŭno en tia speco de 

arbaro. Oni aŭdas multajn birdojn, vidas papiliojn buntajn, vidas diversajn kriptogamojn. Bona 

ideo montri eltondaĵon de la naturo de la supro por ne maltrankviligi ĝin per turismaj piedoj. En 

apuda haltejo troviĝas tre alta arbo en kies trunko oni enmetis grandajn najlojn, tiel ke oni povas 

grimpi 40 metrojn alten al eta balkono. Antaŭe oni faris tiajn ”konstruaĵojn” diversloke en la arbaro 

por gvati pri nekontrolitaj fajroj. La gvatisto sidas dum horoj aŭ tagoj sur tia balkono kaj kontrolas. 

Nun oni uzas unu el tiuj kiel turisma allogaĵo. Oni povas fari etan promenadon ĉirkaŭe por vidi kiel 

riĉa estas la kreskaĵo. 

 



Alvenante al la suda marbordo ni tranoktas en farmo de juna familio. Ili kultivas multajn divers-

specajn fruktojn. En diversaj lokoj de la lando oni kultivas plej diversajn fruktojn; citrusfruktojn, 

avocado-fruktojn, figojn, nuksojn, mango-fruktojn, papaja-fruktojn ktp. Tiu ĉi farmo pleje kultivas 

bluajn eŭkalipto-arbojn kiuj kreskas rapide por fabriki paperon kaj vendi al Japanio. Ili kultivas 

orfiŝetojn por vendi al zoologiaj butikoj. Ili opinias tion tre profita. En diversaj lokoj dum nia 

vojaĝo ni estas regalitaj per mirakle bona bovaĵo. Eble tio estas la ”nacia manĝaĵo”! La familio 

estas konstruanta la domon kaj ni povas loĝi en pli malnova domo, kiu iam apartenis al ŝiaj 

gepatroj. Ili nun translokiĝis al la urbeto. Ĉio aspektas kvazaŭ oni forlasis la laboron por reveni 

morgaŭ . Ekster tiu farmdomo estas grandaj kampoj kun grupoj da arboj kvazaŭ en faskoj kaj 

kelkaj bovinoj paŝtas sin. Tia ”bildo” oni ofte vidas; grupo da arboj sur granda kampo kaj bovinoj 

sin paŝtantaj. En la vesperoj kaj matenoj la birdoj tute alispecaj ol ĉi tie koncertas. En la 

proksimeco situas konataj lokoj kiel ”Denmark”, kiu estas eta urbeto kun tradiciaj urbetaj domoj 

laŭ aŭstralia modelo kaj ”Bornholm”, kiu estas nur klubdomo. 

 

Daŭrigas pli orienten laŭ la suda marbordo. La rokoj anstataŭas la sablan strandon. Ruĝaj, sovaĝaj 

rokoj super kiuj la ondoj sin ĵetas. Oni sentas ke la mondo finiĝas, sed kontraŭe ni staras en la 

punkto kie Gondwana, la superkontinento antaŭ milionoj da jaroj rompiĝis kaj vere oni havas la 

senton de sovaĝa disrompiĝo en la kreiĝo de la nuna mondo. Starante tie oni vere sentas la tuŝon de 

la monda kreiĝo. Sentas sin parto de miraklo, kiam la grandegaj ondoŝaŭmoj sin ĵetas super pintaj 

ruĝaj rokoj.  

 

Ni ankoraŭ daŭrigas laŭ la suda marbordo kaj atingas unu el la multaj lumturoj laŭ la divers-speca 

bordo de la insulo. Ofte oni vidas rememorojn pri perditaj ŝipoj. Ĉie estas pli malpli malfacile 

albordiĝi. Konstrui lumturon estas la plej necesa laboro. En multaj lokoj mi vidas rakonton pri la 

diversaj etapoj de la konstruo ĝis oni finkonstruis la nunan lumturon ofte en la dudekaj jaroj de la 

20-a jarcento. Ni alvenas al Leeuwin, alta absolute blanka lumturo kontraŭ absolute blua ĉielo. La 

turo gardas la renkontiĝon inter la Pacifiko kaj la Hinda Oceano. Estas potenca miksaĵo inter la 

ondoj de la du oceanoj. Aŭstralio montras multajn nekredeble potencajn naturajn vidindaĵ ojn.  

 

Reirante al Perth ni trairas internon de la lando, nur eta angulo kompreneble, ĉar ja estas giganta 

kontinento. Nun ni pasas ebenaĵon, kie kreskas greno, la tiel nomatan ”greno-zonon”. Kelkloke ni 

pasas salajn lagojn. Strange vidi grandajn lagojn tute blankajn. Bedaŭrinde ili kreskas kaj en 

grandeco kaj en nombro. Sub la tero estas multe da subteraj lagoj kaj riveroj de antaŭaj tempoj kaj 

oni boras por uzi la akvon de tie. Malbonŝance iun fojon oni boris tro profunden kaj rompis la 

fundon tiel ke la akvo forfluis. Sude de Perth oni diras ke ekzistas grandega subtera lago, kiu donas 

akvon al granda parto de la lando ĉirkaŭ Perth. Ni vidas grandajn akvotubojn laŭlonge de la vojo. 

Iu tubo kondukas akvon al la iama ormineja urbo Kalgoorlie. Ekzistas akvomanko en multaj partoj 

de Aŭstralio. En Perth oni rajtas akvumi nur dum du matenaj kaj vesperaj horoj. Estas problemoj 

por lavi la porcelanon. Oni devas purigi la aŭton per akvo en eta poto. En la urbo Brisbane ĉe la 

orienta marbordo oni forigis ĉiujn fontanojn kaj similajn ornamaĵojn por savi la akvon kaj plantis 

kaktojn anstataŭ. Tamen oni rajtas sin duŝi, uzi lavmaŝinon, havi naĝejojn en siaj ĝardenoj. Iom 

neracie! Oni provas elsaligi la marakvon por havi pli da akvo, sed estas multekosta projekto. Kelkaj 

el la riveroj estas grandaj ĉe la elfluejoj, sed preskaǔ senakvaj iom da dekoj da kilometroj en la 

lando. Kelkaj riveroj fluas ne al la maro, sed en la landon. Ili estas restaĵoj de riveroj kiuj fluis el 

Antarkto antaŭ la dispartiĝo. Ĉio estas alia en la lando Down Under. Mi legas ke en iu aborigena 

lingvo loko estas nomita Dunder, kio en la angla lingvo facile fariĝas Down Under, kio 

kompreneble ankaŭ fariĝas iu moko. 

 



En la vespero ni alproksimiĝas al Perth, iras malsupren de la altebenaĵo al la urbo ĉe la maro. Bela 

vespera lumo kaj bela vidindaĵosuper la urbo. La bordo estas ofte plata kun ebenaĵoj. En pli interna 

regiono la lando estas altebenaĵo kun kelkaj montetoj, sed pli malpli la tuta kontinento estas nealta. 

 

Post iom da tempo en Perth ni komencas nian grandan aventuron, la noktan flugon al Brisbane, kiu 

havas nomon de kapitano. Ni daŭrigas al la fratino kaj poste al la onklino de Allan. Brisbane 

vekiĝas kaj montras sin esti granda, vigla urbo, la tria je grandeco. La urbodomo similas al Big Ben 

en Londono. La preĝejoj kaj katedralo estas angleaspektaj. La Parlamentejo ŝanĝiĝis al kasino. La 

luksaj salonoj jam frumatene estas plenaj de azianoj kiuj provas sian bonŝancon. Unu preĝejo estis 

ŝanĝita al patkukejo. Plaĉa parto de la urbo estas ”South Bank”, la suda flanko de la rivero 

Brisbane, kie oni konstruis naĝejon, parkon, restoraciojn ĉe la akvo. Bela ponto en formo de 

komandejo de ŝipo transiras la riveron. Ni alvenas al marĉolando en la rivero. Ĝi montras kiel 

aspektis antaŭe, sed funkcias ankaŭ kiel savilo por la tero kontraŭ inundoj. 1974 okazis granda 

inundo kaj multaj homoj perdis siajn domojn. Post mallonga promeno tra pluvarbaro ni atingas la 

botanikan ĝardenon. Estas tempo enbusiĝi por la vojaĝo enlanden. 

 

Post trihora vojaĝo ni atingas farmon kun vastega ebenaĵo ĉirkaŭ la domo. Ni ne vidas alian domon 

kaj la arboj videblaj estas plantitaj. Absolute plata ebenaĵo ĝis la horisonto. La farmisto kultivas 

milojn da hektaroj da kotono, kiu estas eksportita al Ĉinio. Mi vojaĝas kun li sur grandega maŝino 

por spruĉi venenon kontraŭ insektoj. Interesa travivaĵ o! Estas tre varma kaj seka tie. Oni bezonas 

akvumi la plantojn. Ili boris profundan puton. Kiam ili ekpumpas, la akvo elverŝiĝas en kanalon, 

fluas pluen al alia kanalo laŭ longe de la kampo. En tiu kanalo ili enmetas gumajn tubojn, kiu per 

premo transportas la akvon inter la vicoj de la kotonplantoj. La akvo bezonas 24 horojn por flui de 

unu flanko de la kampo ĝis la alia. Diversloke sur la ebenaĵo oni konstruis grandajn digojn en kiuj 

oni kolektas pluvon por akvumado. La grundo konsistas el tre fekunda nigra tero kaj sub ĝi argilo. 

Tio retenas la akvon kaj ne lasas ĝin traflui teren. Oni trinkas la pluvakvon. 

 

La praavoj de la farmisto venis de Prusio 1861. Lia patro same kiel multaj aliaj ricevis grandegan 

terarealon kiam ili revenis hejmen de la mondmilito. La patro militservis en Indonesio. Mi parolas 

kun lia patrino kiu devenis de Kimbrio kaj Irlando. Ŝi loĝas en tiu farmo pli ol 60 jarojn. Ŝi 

rakontas ke ŝi kiel infano rajdis al la lernejo same kiel aliaj infanoj. La gepatroj havis pli varian 

kultivadon ol la filo, kiu specialiĝis je kotono. Hodiaŭ oni ja devas specialiĝi. 

 

Ĉiuj domoj sur la kamparo estas sufiĉe grandaj kvadrataj kaj havas verandon pli malpli ĉirkaŭ la 

domo. Tio donas ombron en la domo. La domoj sur la kamparo situas tre dise. Ni daŭrigas per 

kvinhora aŭtoveturado al la distrikto kie oni kultivas brutaron. La naturo ŝanĝiĝas kaj montriĝas pli 

de deklivoj, valoj, arbaroj. Ni pasas urbeton Eidsvold inter sufiĉe altaj deklivoj. Iu norveg-skota 

familio Archer vivis tie kaj ludis grandan rolon por la urbeto, politike, ekonomie, kulture. Ilia 

”homestead” nun estas muzeo. Iu verkis grandan libron pri tiu familio. En tiu ĉi regiono oni multe 

interesiĝas pri kaj studas sian historion.  

 

Ni alvenas al la malnova farmo Malakoff. Malakoff estas nomo de viro kiu antaŭ longe konstruis 

altajn fajrogardoturojn en Germanio ekz en Jena kaj ankaŭ estas batalloko kaj fortikaĵo apud la 

Nigra Maro en la Krimea milito kaj nomo de stacio de subtera fervojo en Parizo. Certe la unua 

posedanto de la tero konis pri tiuj aferoj. Girlie Goody 66-jara virino estas la nuna ”farmisto” en la 

farmo. Ŝi posedas pli ol 700 gebovojn, kiujn ŝi ”amas” kaj bone traktas. Tial ili ofte gajnas 

premiojn en grandaj brutmontradoj kiuj okazas en pluraj urbetoj. Ŝiaj gepatroj kreis tiun farmon, 

konstruis sian domon per ligno de hotelo el apuda ormineja urbo. Komence de la 20-a jarcento iu 



en la familio gvidis 52 ĉevalojn, kiuj transportis vaporkaldronegon ses tunoj pezan supren laŭ 

granda deklivo en sovaĝa tereno. Kolektiĝis multaj orfosistoj kaj dum dek jaroj estis vigla urbo kun 

trinkejoj kaj lernejo. Nun restas nur eta ”tombejo”, kiun la loka historia societo aranĝis antaŭ 

nelonge. La familio Goody ludis kaj ludas grandan rolon en la regiono. La avino nun 96-jara estas 

priskribita en la lokaj historiaj libroj kiel tre forta kaj brava virino. Same estas priskribita unu el ŝiaj 

filoj Tom, kiu estis ”stockman” (cowboy) kaj konas la regionon same kiel sian propran poŝon. Li 

gvidis miraklan ekskurson en preskaŭ sovaĝa tereno, supren malsupren laŭ fortaj deklivoj. 

 

La vivo en la farmo estas pli malpli kiel dum la tridekaj jaroj. En la kuirejo oni kuiras la manĝaĵon 

sur forno kiun oni hejtigas per ligno eĉ kiam estas 40 gradoj ekstere kaj certe pli interne. Ekzistas 

fridujo kaj televido en la domo, sed oni vivas kaj laboras laŭ malnovaj metodoj. La klimatizado 

konsistas el malfermitaj fenestroj. Por komuniki inter la farmoj kaj inter la ”laborantoj” en la sama 

farmo oni uzas radion. Du junaj homoj devis venigi bovinojn de unu paŝtejo al alia. Ili havas 

kontakton per radio kun Girlie en Landcruiser por trovi kaj transporti la bovinojn. Mi estas kun ili 

en la arbaro. Iu kaprino kiu ricevas la nomon Kerstin naskis idon ĵuste en la datreveno de Pär-

Johan, mia filo. La restado en Malakoff vere estas travivaĵo ekster tio, kio ordinara turisto povas 

travivi. Mi ricevas plurajn novajn geamikojn. 

 

Jen kelkaj linioj kiujn mi skribis al Girlie: 

 

Deep into the red valley  Profunde en la ruĝan valon 

Deep into the narrow valley Profunde en la mallarĝan valon 

Over creeks and red paths  Super riveretoj kaj ruĝaj padoj 

Steep up, steep down  Krute supren, krute malsupren 

Between the trees you find  Inter la arboj vi trovas 

a lot of cattle belonging to  multajn bovinojn apartenantajn al 

a fantastic woman  eksterordinara virino 

who loves them  kiu amas ilin 

and treats them as friends  kaj traktas ilin kiel geamikoj 

Treats the nature  Traktas la naturon 

as a wonderful place  kiel mirakla loko 

where you can live in peace kie vi povas vivi en paco 

the few years of  la malmultajn jarojn de 

your time on earth  via tempo sur la tero 

The light falls from the side La lumo falas deflanke 

in between the black trunks inter la nigraj trunkoj 

The shadows grow long on the grass La ombroj kreskas longaj sur la herbo 

The birds pass the veranda  La birdoj preterflugas la verandon 

preparing themselves for the night preparantaj por la nokto 

Soon the dark sky will be  Baldaŭ la malhela ĉielo estos 

lit up by millions of stars  lumigata per milionoj da steloj 

Near and far away  Proksime kaj longe for 

The time stops in eternity  La tempo ĉesos en eterneco 

 

Kerstin Rohdin   

 


