
ETA VIZITO EN STOKHOLMO 

 

Matenas. Ankoraǔ malheletas. Sidas ĉe la kuireja tablo kun mia taso da kafo. Sur la ĉielo 

strioj da malhelaj nuboj. Sub ili aperas iom post iom la aǔroro. La frosto tremas en la aero, 

antaǔ ol la malforta varmo de la suno superfortas la froston. 

 

Vestita en longa subpantalono kaj trikita jako sub la vintra mantelo mi enbusiĝis kaj post 

duona horo mi alvenis en la centron de Stockholm. La mondo ĉirkaǔ la buso estas vestita en 

maldika tavolo da neĝo. La arboj vestiĝas per prujno. La oblikva sunbrilo origas la froston, 

kreas briliantojn sur la neĝo. Lagoj, golfoj videblas, kie glitkuristoj jam frumatene sketas. La 

urbo estas kaptita en forta teno de la klara vintra tago. ”Venezio de la Nordo” estas tenata de 

la glacio. Glacirompa ŝipo tranĉis vojon por surakva trafiko. Kiel facile La Naturo superas la 

civilizacion de la socio! Malgraǔ la frosto la homoj kuras inter la diversaj butikoj kaj 

vojaĝoficejoj, kiuj ĉiuj reklamas malmultekostajn varojn kaj vojaĝojn, por ke homoj uzu sian 

monon ankaǔ dum malaltkonjunkturo. 

 

Mi trovis la varojn, kiujn mi intensis aĉeti en la urbo – paperon por leteroj kaj skribilojn. Mi 

trovis miajn ”goji-berojn” en la Centra Bazaro. Oni diras ke tiu nomo signifas”feliĉoberoj”.  

Mi aǔskultis koncerton – adiaǔon al Kristnasko en Klara preĝejo, unu el la plej malnovaj de 

Stockholm. La koncerto komenciĝis per solena ludado de kariljono. 

 

Sub malforta sunbrilo mi pasumis ”Unter den Linden” en la Reĝa Ĝardeno. Muziko sonis. 

Infanoj sketis. La ruĝa preĝejo de Jakob dominas la foran parton de la Reĝa Ĝardeno kaj la 

Placo de Karl XII. La kafejo Söderberg, kiu estas somera kafejo kaj ne izolita por vintra 

vetero, tamen estis malfermita. La glacio okupas la kadrojn de la etaj fenestroj. Mi vidas la 

mondon kiel etajn artaĵojn enkadrigitajn per glacio. Kelkaj centimetroj da neĝo surgrunde. 

Homoj en dikaj vintraj vestoj vagas tien kaj reen kun pakaĵoj kaj plastaj sakoj. Mi sentis min 

parto de klasika rusa romano kiel rigardanto el la kafejo al la enloĝantoj, kiuj rapidis sur la 

stratoj de Sankt Petersburg. Homoj kurantaj vestitaj en longaj vintraj manteloj dum la frosto 

premas la urbon. 

 

Malforta lunarko alte surĉiele. Krepusko ĉirkaǔbrakas arbojn kaj domojn. Mi interparolas kun 

Doktoro Glas, kiu ĵuste tie ĉi, antaǔ cent jaroj ofertis al sia rivalo glason da akvo fortigita per 

trodozo da medikamento por liberigi lian edzinon – ĉu eble por si mem? Post iom da parolo 

kun la fama Doktoro Glas en la romano de Hjalmar Söderberg mi eliris, por laǔ la kajo de 

Strömmen kun la sunsubiro rebrilanta en la akvo retrovi la vojon al mia buso hejmen. 
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