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Hodiaǔ estas varma, suna dimanĉo, kvankam jam finiĝas la dua aǔtuna monato. Ŝajnas ke 

nuntempe la aǔtuno pli belas ol printempo. Oni devas kapti la belajn tagojn kiam ajn ili venas. 

La belajn tagojn mi klopodis plenigi per multaj agrablaj eventoj aǔ taskoj. Mi volas dividi kun 

vi iom de tio kion mi faris. 

 

Tio, kion mi eble plej ŝatas el ĉio estas la akvo, la vastaj surfacoj kaj la grandaj ondoj aǔ la pli 

etaj ondoj, kiuj plaǔdas apud ŝtonoj aǔ rokoj, kiuj sufiĉe abundas ĉirkaǔ Stockholm. Do oni 

povas diri, ke mi elektis bonan, novan loĝlokon. Plurfoje mi promenis aǔ iris laǔ la insulo 

Djurgården en Stockholm. Tio estas sufiĉe granda insulo, iam ĉasejo de la reĝoj, sed nun tre 

ŝatata promenadejo por la urbaj loĝantoj, aǔ kurejo por ili, kiuj ŝatas ”jogging”. Laǔ la akvo 

estas belaj padoj, de kiuj oni bone vidas diversajn famajn turojn kaj konstruaĵojn en 

Stockholm. Oni vidas la turojn de la multaj preĝejoj. Sur la insulo ja ankaǔ staras multaj 

imponaj domoj de antaǔaj tempoj, kiam riĉaj komercistoj de Stockholm konstruis siajn 

somerdomojn sur Djurgården apud la maro. Nun kelkaj el ili fariĝis etaj restoracioj aǔ kafejoj. 

En la plej ekstrema terpeco mi trovis etan, ĉarman kafejon, kie eblas vidi ondojn plaǔdantajn 

ĉe la bordaj rokoj. Multaj etaj boatoj kuras tien kaj reen, aǔ la velboatoj fiere flugas super la 

akvosurfaco. Kelkfoje tage majeste preternaĝas la pramŝipoj al Finnlando. Ili kreas pli grandaj 

ondoj, kies bruo rakontas fabelojn el foraj lokoj. 

 

Iom pli sude laǔ la marbordo de la Balta Maro mi trovis vilaĝeton Dalarö. Tie mi povas 

grimpi sur la montetoj kaj vidi foren al la vastaj akvoj. Sur la malhelblua akvosurfaco, kiu 

brilas de amasoj da sunrefleksoj kuras multaj velboatoj kun blankaj veloj. Dalarö estis en 

antaǔaj tempoj la suda doganejo de Stockholm. Nun oni uzas la imponan, brikan doganejon 

kiel manĝejo, kie oni povas gustumi haringojn, tipan manĝaĵon ĉe la Balta Maro dum oni 

rigardas la havenon kaj la ŝipojn. Multaj el la malnovaj domoj estas konstruitaj en stilo, kiun 

oni nomas svisan stilon., tio estas ornamaĵoj ĉirkaǔ la fenestroj, tre belaspekta. En Dalarö nia 

”granda verkisto” Strindberg kelkfoje verkis dum la someroj. Eta insulo ekster Dalarö estas 

tiu, kiu rolas en la romano ”Hemsoloĝantoj”.  

 

Ekzistas multaj naturrezervejoj ĉirkaǔ Stockholm. Apud Dalarö estas unu kun multe de 

printempaj kaj frusomeraj floroj. Tien mi vojaĝis por rigardi anemonojn, kaltojn, fritilariojn 

buntajn kun krucliniaj floroj. Ankaǔ amasoj da sovaĝaj orkideojn troveblas tie. Apud tiu 

rezervejo estas la maro kun multaj diversaj maraj birdoj. Inter multaj el la insuloj iras 

pramboatoj portante la urbanojn al la somerdomoj aǔ la rokoj sur kiuj oni sunbruniĝas aǔ de 

kie oni naĝas. Stockholm estas bela somerurbo. 

 

Dum aǔtuniĝas mi vizitis iun preĝejon, en kiu oni havis grandan koncerton kun la nomo ”Pax 

vocis”. Tio estis granda koncerto kun kantoj, dancoj el pli ol deko de diversaj kulturoj kaj 

pluraj religioj. Pluraj grupoj venis de Azio kaj ili montris siajn dancojn kaj muzikojn vestitaj 

en siaj buntaj kaj riĉaj kostumoj. Tiu programo, kiun oni povas kompari kun arta internacia 

vespero en UK, aǔ eble eĉ pli impona daǔris pli ol du horoj. Mi vizitis tiun programon kun 

esperanta amikino kaj ni diris, ke ĉiuj esperantistoj en Stockholm devintus ĉeesti ĝin. Kun 

novigita animo mi iris hejmen tiun vesperon. 

 

Venontan monaton mi ŝatus viziti ekspozicion pri ”Inka oro” kaj mi tre antaǔĝojas tion. Post 

tio mi ĝuos prezentaĵon de Don Giovanni de Mozart, kiu estos montrata per grandekrano de 

Metropolitan en New York. Vi vidas, ke Stockholm havas multon por regali vin kaj subĉiele 

dum sunaj, belaj tagoj aǔ endome, kiam la griza aǔtuno alvenas. 
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