
Miksitaj pensoj 

 

Malfrusomeraj spuroj en la naturo miksiĝas kun kraketoj freŝaj de aǔtuno. La fino kaj la 

komenco sin intersalutas. La sunbrilo malfortiĝas kaj malfrue vekiĝas en la mateno. Mi 

promenas en la arbaro atingas la arbaran lagon Ramsjön. Sidiĝas sur benko ĉe la rando de la 

lago. Du virinoj interparolas malantaǔ mi sed tiel mallaǔte ke mi ne aǔdas la vortojn. Krom 

ilia murmurado regas tutan silenton kiel oni en la nuna mondo nur aǔdas longe for de la urboj 

kaj homoj. La vento dormas. La sunradioj ludas sur la preskaǔ senmova akvosurfaco. Apud 

mi ĉe la akvorando kuŝas iom da sablo. Ĉirkaǔ la aliaj flankoj de la lago kreskas betuloj, 

alnoj, tremoloj inter la rokoj kiuj ĉirkaǔbrakas la lagon. En la akvo staras altaj kanoj kiuj jam 

iom flaviĝas. Je la kontraǔa flanko de la lago la betulaj trunkoj aperas kiel blankaj strioj. De 

tie aǔdeblas bunta grandpego. Krom tiuj hakoj profunda silento.La virinoj foriris. Malantaǔ 

mi kreskas filikoj, kiuj oni en kelkaj landoj kolektas junie por naĝigi sur la marsurfacon aǔ 

riveron por ke la amanto kolektu la plektitan kronon. Nun la restantaj, nekolektitaj plantoj 

flaviĝas por baldaǔ bruniĝi kaj morti.  

 

Kelkfoje la sunradioj ludas sur la akvosurfaco, kelkfoje la ombroj prenas iliajn lokojn. Ludo 

inter helo kaj malhelo kiel en la vivo. La pensoj vagas, miksiĝas. La ĉielo bluas. La nuboj 

kolorŝanĝiĝas. La naturo gvidas viajn pensojn. Sidante sur la benko viaj pensoj povas migri 

sur la pado al Santiago de Compostella en silenta soleco. Aǔ ili povas vagi supren inter la 

montaro aǔtune inter ardantaj koloroj surgrunde Aǔ vintre skiante sub neĝopezaj branĉoj en 

vastaj arbaroj. Aǔ en boatoj sur sunbrilaj ondomovanta marsurfaco. La tuto estas via mondo. 

La tuto estas via vivo. Via vivo ankaǔ entenas viajn pensojn pri viaj ideoj kial kaj kiel vi 

troviĝas sur la globo. Laǔ la Skribitaj Tekstoj la Homo iam estis elĵetita el la Paradizo. Ĉu la 

signifo de la vivo estas retrovi, rekrei tion por si? Kio estas la Paradizo? Ĉu la eta punkto apud 

la lago? Ĉu silenta momento? Ĉu ludo de sunradio inter la brancoj en la arbaro? Ĉu ondoj en 

la maro? Ĉu rideto inter homoj? Ĉu amika vorto inter homoj? Ĉu apogo kiam vi preskaǔ 

falas? Ĉu estas muziko kiu trovas vojon al via koro? Ĉu pripensindaj vortoj kiujn vi trovas en 

poemo aǔ romano? Ĉu krei per la manoj iun belaĵon? Ĉu estas doni vian manon al alia homo? 

Ĉu estas faraĵoj kiuj ĝojigas alian homon? Ĉu tio estas la vojo tra la vivo? Ĉu tio estas la 

signifo de la vivo? Ĉu tio estas kolekti saĝecon por porti kiam vi alproksimiĝas al la fino de la 

vojo? Ĉu tio estas retrovi la Paradizon? 

 

Sidante sur la benko apud arbara lago la pensoj flugas, la ideoj pri la vivo migras. Per kio 

estas gvidata via vivo? Ĉu estas nur demandoj? Ĉu ekzistas respondoj? Ĉu eblas diskuti nur 

kun vi mem, nur kun la ondoj, nur kun la nuboj kun la pluvo? Ĉu verkistoj donas al vi 

respondojn? Ĉu la komponistoj, ĉu la artistoj? Serĉu ĉie! Inter naturo, inter homoj, en viaj 

propraj pensoj ĉe la dio en via koro! Ĉio tiu abundaĵo kio ekzistas en la mondo tio estas la 

signifo de la vivo, tio estas la Paradizo. Donu ĝojon kaj vi ricevos ĝojon. Ĉu tio estas la vivo? 

Jes tio verŝajne estas la vivo. 

 

Reiras tra pinarbaro kun sunradioj ludantaj inter la branĉoj kaj trunkoj al kvartalo kun bele 

aranĝitaj ĝardenoj. Daǔrigos al altaj domoj sepetaĝaj. En unu el ili troviĝas duĉambra 

apartamento sur la kvina etaĝo kun vasta superrigardo super arbaro kaj ĉielo. Ĝi atendas min.  

 

 

Kerstin Rohdin 2010 

 

 

  


