
AǓTUNO 

 

Aǔtuno komenciĝas: Fino de septembro. Kelkaj tagoj belaj varmaj. Mi povas sidi ekstere en 

la arbaro legante aǔ en parkoj en Stockholm. Ĵus nun mi legas libron, kiu fikcie estas verkita 

de Lorenzo Da Ponte, kiu verkis libretojn por operoj de Mozart. Li rakontas pri sia vivo kaj 

pri sia kunlaboro kun Mozart. La stilo de la libro estas tre agrabla. Legante mi sentas min 

vizitanta la 18-an jarcenton.  

 

Iun sunan tagon mi sidis kun mia libro apud la Reĝa Biblioteko (nacia biblioteko). La parko 

apud ĝi ricevis novan statuon de verkisto Hjalmar Söderberg. Li estis famulo en la sveda 

literaturo komence de la 20-a jarcento.Li promenis tra Stockholm kaj ”observis” kiel la 

verkistoj faris en tiu periodo. En la Reĝa Ĝardeno situas kafejo memore al li. Ĝi ludas gravan 

rolon en lia romano ”Doktoro Glas”. En tiu loko situis akvotrinkejo kaj s-ro Glas miksis 

arsenikon en glason da akvo por la edzo de unu el liaj pacientoj, juna, bela edzino de maljuna 

pastro. Hjalmar Söderberg apartenis al la ”observantoj” de la vivo, de la homoj, de sia urbo 

Stockholm, kiun li tre ŝatis. Mi nun bone komprenas tion, kiam mi promenas en la sama urbo.  

 

Mi loĝas jam dum tri jaroj apud tiu urbo. Dum miaj ĉirkaǔvagadoj mi ekkonis la urbon, 

ekŝatis ĝiajn akvosurfacojn kaj belajn domfacadojn. Mi trovis kelkajn ejojn, kie mi sidas kaj 

observas la vivon de la urbo aǔ ĝuas bongustan manĝaĵon. Vidas la rapidan kuradon de 

homamaso sur Hötorget (pajloplaco) en la centro de la urbo. Multe da fruktoj, legomoj kaj 

floroj aĉeteblas tie. La homoj rapidas al diversaj farendaĵoj aǔ se la suno iom videblas kaj 

varmas la homoj ĝuas ĝin sur la ŝtuparo de la blufarbita Koncertejo, kie la 10-an de decembro 

la Nobelpremio solene estas disdonata. 

 

Mi kelkfoje sidas apud Strömmen (torento) apud la Parlamentejo kaj la Muzeo pri la 

Mezepoko en urbo Stockholm, kiu tiam aspektis tute alie ol hodiaǔ. Sidi apud rapidfluanta 

akvo centre en la urbo dum krepuskiĝas varma, somera vespero estas ĝuo. Videblas ĉirkaǔ mi 

la Reĝa Palaco, la Parlamentejo, la Operejo kaj mia amata ruĝa preĝejo de Jakob. Mi vizitis 

plurajn el la preĝejoj en Stockholm, kie oni tre ofte povas aǔskulti orgenkoncertojn senkoste; 

Bach, Beethoven, César Franck, Händel k.a. Dum la aǔtuno okazis pluraj koncertoj sub la 

nomo ”Vox pacis”. Tiam mi aǔskultis muzikon de sameoj (jojk), tibetanoj, (blovinstrumento) 

hindoj (tamburoj), ankaǔ kantistoj – dancistoj el diversaj relegiaj tradicioj. Mi sentis la 

mondon malfermatan alveni en mia urbon. 

 

En profundaj grotoj sub Skeppsholmen (la porŝipa insuleto) eblas ĉiaǔtune renkonti la argilajn 

soldatojn el Ĉinio tre bone ekspoziciitajn. Imagu promeni inter ”artaĵoj” faritaj de antaǔ 4000-

5000 jaroj de la alia flanko de nia globo! La tekstoj tre pedagogie instruas pri la malnova 

historio kaj vivo de la unua imperiestro de la imperio de Qin. Ekster la Orientazia Muzeo, kiu 

situas super la grotoj la supervido al Malnova Urbo kaj akvoj plenaj de boatoj brilas en la bela 

aǔtuna vetero. 

 

En la apuda Nacia Muzeo post studo de pluraj ĉambregoj de Arto mi povas en la kafejo ĝui 

miraklan ŝokoladtorton – preskaǔ same bongustan kiel tiu en la Rusa Muzeo en St Peterburgo. 

Kun bona gvidisto mi ĉirkaǔpromenis en la Malnova Urbo en la kvartaloj de Bellman nia 

granda verkisto kaj trubaduro en la 18-a jarcento. Tiam la plej multaj de la enloĝantoj de 

Stockholm loĝis en la Malnova Urbo ĉirkaǔ 30.000. Ili trinkis dekoble da alkoholo – biero ol 

nun. Akvo ne trinkeblis pro malpureco. La stratoj malbonodoris de malpura forĵetaĵo. Kia 

diferenco dum pli malpli ducent jaroj ! Mi trovis malnovan restoracion de la 16-a jarcento kun 

la nomo Magnus Ladulås. – unu el la plej unuaj reĝoj de Svea Regno. 



Tie bongustis la en Svedio tipaj malgrandaj frititaj heringoj. 

 

Kiam ankoraǔ la finsomera suno brilis mi vojaĝis per etaj boatoj al urbetoj en la arkipelago – 

urbetoj kun ruĝaj aǔ flavaj lignaj dometoj. Ĉe la maro plej ofte la dometoj estas flavaj aǔ eble 

blankaj. En la arbaro ili estas ruĝkoloraj. La vivo trankvilas en la etaj havenoj kaj en la 

apudmaraj urbetoj. Laǔdire la arkipelago inkluzive la urbo konsistas el 30.000 insuloj kaj 

insuletoj. Pluraj el ili estas rokoj kaj montetoj. Multaj havenoj kun ŝipoj kaj boatoj, kiuj iras al 

aliaj havenoj ĉe la Balta Maro ; ĉefe al Finnlando kaj Estonio. De la alvenantaj ŝipoj vi povas 

vidi la Artan Ĝardenon « Millesgården » (la Gardeno de Milles), kie la statuoj etendiĝas al la 

ĉielo. Unu el la plej konataj estas « Mano de Dio » granda mano en kiu staras homo. Tiom da 

ĝuindaj, belaj lokoj inter akvo kaj rokoj troveblas en Stockholm. Mi nur tuŝis kelkajn lokojn, 

kiujn mi laste vizitis. 

 

Per tiuj bildoj mi volas saluti vin de Stockholm kaj rakonti al vi iom pri miaj travivaĵoj dum la 

lastaj someraj tagoj. Mi ankaǔ estas tre dankema, ke mi povas kaj kapablas ĝui tiajn belajn 

tagojn, ke mi kapablas iri kaj vidi. 

 

Fine de septembro 2010 

 

Kerstin 


