
Meze de junio 2012 

 

Estas meze de junio, sed ŝajnas, ke la kalendaro tute renversiĝis, aǔ almenaǔ, ke la vetero tute 

ne plu scias aǔ memoras kia ĝi devas esti. Nun estas du sinsekvaj tagoj kun multe da pluvo 

kaj kompreneble tute griza ĉielo. Elrigardante tra la fenestro oni povas facile imagi al si, ke 

novembro montras sin al vi. 

 

Tamen mi volas rakonti, ke inter tiuj grizaj momentoj veteraj ankaǔ povas okazi, ke la suno 

atingas nin, kaj eĉ varmigas nin. Mi kun esperantaj geamikoj antaǔ kelkaj tagoj veturis al 

insulo en la suda Stokholma arkipelago. Tie ni trovis bonan restoracion apud ĵeteo. 

Same bona estis la vindindaĵo super vastaj akvoj, kiuj estis ĉirkaǔtenataj per rokoj el griza 

granito, sur kiuj kreskis verdaj kreskaĵoj, plantoj, arboj. Detempo al tempo oni povis vidi 

velboatojn kun blankaj veloj malrapide gliti sur la blua akvosurfaco. Tio donas la ĵustan 

bildon de sveda somero. 

 

Alprosimiĝas la eble plej granda festo en Svedio ”la mezsomera festo”. Tiam ĉiuj floroj plej 

abunde floras kaj homoj ŝatas promeni en la herbejoj, senti la odorojn kaj ĝui la kolorojn de 

floroj. Ankaǔ aǔskulti la somergajajn kantojn de la birdoj, kiuj reflugis al la fora norda lando 

por naski kaj nutri siajn idojn. La birdokantoj feliĉas je tiaj okazoj. La homoj ĝuas la abundan 

naturon dum tiuj plej longaj tagoj de la jaro, kiam la suno subiras preskaǔ en la nordo, 

almenaǔ en nordokcidento. La homoj, kiuj ŝategas, eĉ amas la helajn noktojn en junio, 

sentas malĝojon, se eĉ la taga lumo similas la novembra malhelo. Tamen ni loĝantoj en 

Nordio neniam ĉesas sian sopiron al la helaj noktoj aǔ kiel oni ankaǔ povas diri al "la blankaj 

noktoj". Dum tiuj noktoj ni volas danci en la plenodoraj herbejoj, ni volas senti la amon al la 

naturo, ni volas senti la amon al la homoj. Multaj estas la poemoj, la rakontoj pri tiuj helaj 

noktoj. La junulinoj plukas sep florojn kaj ilin metas sub la kuseno por en la sonĝo vidi la 

amanton, kiu fariĝu sian edzon. Nia "granda verkisto" August Strindberg priskribas rakonton 

pri Mezsomero en sia fama libro ”La loĝantoj sur Hemsö”.Tiu libro aperis ankaǔ esperante. 

Ni festas ĉitiun jaron centjaran jubileon de la morto. Tio sonas iom strange, ke oni festas la 

mortotagon, sed….  Mezsomero portas ĉirkaǔ si odoron de paganeco, de preĝoj al la 

revenanta suno. Estas facile imagi al si, ke la Nordlandanoj povas dubi pri la daǔra ekzisto de 

la suno dum la monatoj novembro kaj decembro. En la plej norda parto de niaj landoj la suno 

eĉ perdiĝas sub la horizonto dum tiuj monatoj. En la fantazio vi facile povas imagi, kion povis 

fari la homoj en malnovaj tempoj sen elektra lumo ! Eĉ en Stokholm, kiu fakte situas en la 

"suda" duono de la lando dum la jula tempo noktiĝas antaǔ la tria horo posttagmeze ! 

 

Dum diversaj malnovaj festotagoj oni kutimas ĝui specialan tradician manĝaĵon. En malnovaj 

tempoj antaǔ la dancado en la herbejoj ĉirkaǔ alta stango vestita per folioj de diversaj 

”folioarboj” (en Nordio ni ja havas multajn pinarbojn ne foliarbojn) kaj grandaj ringoj 

plektitaj per floroj. Preskaǔ ĉiuj homoj ja loĝis en la kamparo. Unue venis la laboro, la rikolto 

de la herbo, poste la farmoposedanto regalis per ”festa” manĝo. Tio konsistis el haringoj kun 

acida laktokremo kaj novelprenitaj terpomoj el la tero kaj kompreneble multe da la 

hejmefarita brando. Nuntempe oni ofte desertmanĝas fragojn kun batita kremo kaj eble finas 

per kafo kaj torto.  

La infanoj dancas ĉirkaǔ la alta verdevestita stango kaj devus kanti diversajn "danckantojn", 

kiuj ĉiuj pli malpli temas pri serĉado de iu junulo/junulino por ami. Tiuj "ludkantoj" kiujn 

antaǔe preskaǔ ĉiuj konis, nun nur malmultaj rekonas, en la tempo de popfestivaloj kaj "song 

contest" Se vi volas pli ekkoni pri Mezsomera festo legu Shakespeare "Mezsomera sonĝo" aǔ 

Strindberg, kiu rakontas pri la loĝantoj de Hemsö. 

 

Eble maljuna esperantisto kiel mi elprenas libron de la librobreto kaj legas pri Somermezo, 

sopirante pri antaǔaj tagoj kaj noktoj. 
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