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Mateno. Sunradioj brilas en la roso. La mondo estas plena da diamantoj. Silento. Atendo. La 

sunradioj brilas inter la pinarbaj trunkoj. Tia la pinarba arbaro estas plej bela. Pado gvidas al enarbara 

lago. Apudas ruĝaj pomoj en ĝardenoj. Sorpoj abundas en sorpujoj, donas ruĝan koloron en la verdo. 

Manĝaĵo por ampeloj vintre. Sur la fora benko virino en ruĝa jako. Ŝi, kiu alvenas restas ĉe pli fora 

flanko, kiel oni faras en Nordio. De sur la benko, kie ŝi sidas flugas el ŝia cerbo ideoj, pensoj, revoj. La 

oreloj aŭskultas la silenton de la arbara lago. La kanoj ĉe la strando oriĝas senbrue. La akvosurfaco 

brilas kiel novpolurita arĝento aŭ moviĝas de miloj da naĝantaj fiŝetoj. La ankoraŭ verdaj folioj de 

tremolo forte moviĝas senvente. Sube sur la tero kuŝas oraj moneroj de la sama tremolo. La filikoj 

kupre koloras. La lilioj de la valo, kiuj somere produktas ruĝajn berojn, kiuj portas en si morton, nun 

jam estas kaptitaj de detrua morto, kaj montras siajn foliojn tute velkitajn kaj morte brunajn. Tamen 

tiu planto montras plej belajn kaj bonodorajn florojn printempe. Ĉu vi povas kompreni tion? 

 

Ŝi, kiu sidas sur la benko, englitas en la Naturon. La pensoj kaj sentoj eniĝas en ”Landet som icke är”. 

La sentoj vekiĝas. Eble ŝi, kiu sidas sur la benko, sentas pli, ol vi. Eble ŝi volas kompreni pli? Kion ŝi 

volas kompreni? La vojo tra la vivo jam longe trenis ŝin. Ĉu ŝi dum tiu vojaĝo vizitis ”Landet som icke 

är”? Ŝi ne scias. Ŝi volas kompreni. Sed multo estas nekomprenebla. La verdaj folioj de la arbaro 

baldaŭ bruniĝas. Kelkaj bele oriĝas, ruĝiĝas dumvoje. Kio okazas al ŝi, al la homo, al la homoj 

dumvoje? Kiel aspektas en ”Landet som icke är”? Kie situas ”Landet som icke är”? Ĉu eblas trovi 

aliulon, kiu komprenas la lingvon de ”Landet som icke är”? Ĉu trovi tiun estas UNU el la taskoj de la 

vivo? Kelkfoje la sopiro je tio grandas. La pensoj de ŝi, kiu sidas sur la benko, imagas al si, ke ŝi trovis 

iun, kiu konas la lingvon de ”Landet som icke är”, kun kiu eblas paroli per vortoj, per sentoj, per 

pensoj, per karesoj, per silento. Ŝi , kiu sidas sur la benko, aŭdas la venton diri; ”Ĉiu tion sopiras”. Ĉiu 

sopiras viziti ”Landet som icke är”. Ĉiu sopiras fari al si bildon pri ”Landet som icke är”. Iel oni 

bezonas kompreni, sed ne ĉiel. 

 

Viro venas, deprenas la vestojn, naĝas en la lago. Aliras al ŝi, kiu sidas sur la benko, diras: ”La akvo 

estas malvarma”. Ŝi, kiu sidas sur la benko, respondas: ”Estas bone scii tion”. 
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