
VOJAĜO OKCIDENTEN 

Estas jam 13.30-a horo mia tempo. La aviadilo malfruas jam unu horon. La neĝado de la matena 

forirtempo preskaŭ tuj ĉesis. Eĉ iom da sunbrilo! Iu viro intervjuis min pri kiel mi uzas la flughavenon 

kaj kiel mi atingis ĝin. Mi rakontis pri mia nekutima vojaĝo per antaŭurba trajno de Brandbergen, 

anstataŭ per Arlanda Express, iom pli longedaŭra, sed ne malkomforta. Mi rakontis al li pri la 

esperantokongreso en Rejkjaviko kaj iom pri espranto, ĉar mi nun flugos tien. Li interesiĝis pri 

vortfarado, sed ja ne havis tempon multe paroli pri tio. Estis agrabla interparolo, agrabla persono. 

Nun la aviadilo eliras al la ”taxing-vojo”. Estas ĉiam agrabla sento, kiam la fortoj kolektiĝas, streĉiĝas 

al leviĝo. Sub mi videblas neĝo kaj nigraj pinarbaroj. Blanka kaj nigra, kiel grafikaĵo. La naturo mem 

kreas la arton. Sub mi la nuboj sin paŝtas kiel etaj ŝafidoj. La suno eĉ varmigas mian vangon tra la eta 

fenestro. Granda kampo de neĝopintoj brilantaj en ekkrepuskanta suno. Inter la neĝopintoj 

profundaj valoj. La belaj norvegaj montoj ankoraŭ estas vestitaj en blankaj, vintraj festovestoj. La 

ombroj desegnas la neĝokovritajn montojn, kvazaŭ ili estus fokoj ripozantaj sur maraj rokoj. Fore 

ekbrilas, ĉu la akvosurfaco de la Atlantiko brilas en subiranta suno, dum la terglobo turniĝas? La 

blankaj neĝokovritaj montopintoj nun griziĝas kiel veraj klifoj en la malfortiĝanta lumo. Kelkloke 

arĝentbrilas akvoflakoj. Okcidente oriĝas la sunsubiro kaj la proksimo pli kaj pli griziĝas. Kia ”miraklo” 

esti parto en la artaĵo de la bela norvega montaro. Baldaŭ ni forlasas Norvegion kaj direktiĝas super 

Nordan Atlantikon al Islando, la fabelĉirkaŭita insulo en la vasta maro.  

Iam, kiam mia nepo estis etulo, mi flugis kun li super Islando. Mi rakontis al li pri la nobeloj norvegaj, 

kiuj protestis kontraŭ la reĝo. Mi diris, ke ili ne plu ŝatis la reĝon kaj pro tio velis per siaj vikingaj 

boatoj al fora insulo Islando. Ili trovis insulon blankan de glacio kaj nomis la nekonatan landon ”Glacia 

Lando” (Islando). La rakonto multe amuzis la knabeton kaj li laŭte ridis. Sur tiu izolita insulo inter 

malgranda grupo de bravaj homoj konserviĝis la praskandinavaj fabeloj aŭ sagaoj. Fama rakontanto 

aŭ kolektanto estis Snorre Sturlasson. La skandinava libro pri saĝeco kaj vivokonsiloj ”Havamal” 

postvivis por instrui al venontaj skandinavoj. El Havamal: ”Saĝecon tiu bezonas, kiu foren vojaĝas”, 

”Pli bonan ŝarĝon ne eblas porti ol multe da saĝeco”, ”Al bona amiko la vojo mallongas, eĉ se li fore 

loĝas”, ”Io, kio neniam mortas estas la prijuĝo pri mortinto”. Pli poste venis kristanaj misiistoj el 

Irlando por proponi novan religion al la islandanoj. Post iom da tempo la islandanoj konvinkiĝis, ke la 

nova religio estas pli taŭga. Por fariĝi veraj kristanoj ili devis esti baptitaj. Troviĝis lago ekster 

Rejkjaviko, sed la islandanoj rifuzis esti baptitaj en la malvarma akvo de la lago. ”Ne”, ili diris, ”ni 

atendos ĝis ni venos al la varmaj fontoj”, kiuj ja abunde troviĝas sur la vulkana insulo. 

Dika nebula tavolo inter la aviadilo kaj la tero. La suno brilas sur la supra flanko de la nuboj. Ĝi 

aspektas kiel vasta glacio kaj mi dezirus sketi vasten en la suna vetero. La kapitano de la aviadilo nun 

informas, ke ni baldaŭ surteriĝos en Rejkjaviko, kie estas -5 gradoj C. Baldaŭ ni traflugos la 

nubotavolon kaj ekvidos la vulkanan insulon. La informo en la islanda lingvo estis por mi tute 

nekomprenebla, kvankam oni diras, ke la islanda lingvo estas lulilo de la aliaj skandinavaj lingvoj. 

Dikaj akvoplenaj nuboj kaŝas la insulon. Grizas kiel amaso da polvo sub la lito. Eĉ nigras la nuboj, kiujn 

ni traflugas malsupren. Aperas la nigra tero – la nigra lafo. Ofte Islando envolvas sin per grizaj 

pluvovualoj. Super la nigra grundo aperas ora sunsubiro. Kelkaj cindroamasaĵoj! Malsekece, pluvece! 

Antaŭ ni en la flughaveno aperas la maro. Surteriĝas! 

Denove supren! Ankoraŭ okcidenten! Ĉu tago aŭ nokto? Mi ne plu scias. Nun hejme la korpo ankoraŭ 

ne lernis, kiam estas tago aŭ nokto. 



Verŝajne en la aviadilo nun noktiĝas. Malhelas. Tiu, kiu kapablas dormas – dormetas. Sur eta ekrano 

antaŭ vi, vi povas sekvi la vojon de la aviadilo. Super la Atlantiko, super sudo de Grenlando, pasas la 

latitudon de Nuuk, la ĉefurbo de Grenlando. Denove super granda maro, super Hudson Bay, super 

Kanado, iom suden super Usono, super Rocky Mountains (Rokaj Montoj). Ĉu tago, ĉu nokto. Laŭ la 

mapo estas ankoraŭ longa vojo al la okcidenta marbordo, al Seattle, al la celo, kien ni alvenos, kiam 

denove aŭ cŭ ankoraŭ estas vespero. La kompatinda korpo ne scias, ĉu esti veka aŭ dormanta. Ekster 

la aviadilo nun helas kaj sube videblas altaj, akraj montopintoj en tute blankaj, sunbrilantaj vestoj 

impona, granda montegaro La Olimpoj en nordokcidenta angulo de Usono glore kaj brile salutas min 

kun la reĝa Mount Rainer kiel la superulo. Apude oni vidas la montegaron La Kaskadoj. 

Post la surteriĝo kaj ĉiuj kontroloj, fotado de ĉiuj fingropintoj kaj okuloj, eta pendola trajnoveturado, 

rulŝtuparvojaĝo supren mi renkontas mian filinon kaj la plej etan nepinon, kiuj venis akcepti min en la 

flughaveno. GRANDA ĜOJO!! Por ĉiuj okazantaĵoj, paroladoj, ĝojoj, malvarmumoj, sunumadoj, 

promenadoj, ekskursoj, manĝadoj, manĝaĵoj ktp ktp, ne estas spaco detale rakonti en tiu ĉi letero. 

Tamen multon ni travivis kune malgraŭ, ke mia filino kaj mi ”ĝuis” fortan malvarmumon dum pli ol 

duono de la kuna tempo. Grava tasko estis trovi taŭgan medikamenton, tiel ke ni povos interparoli 

sen perdi la voĉon, kio kelkfoje okazis. Ni kapablis fari kelkajn promenadojn, diversajn ekskursojn, eĉ 

al la somerdomo ĉe la maro, kie la suno brilis kaj la ondoj flustris pri eventoj de la vasta Pacifiko. Ni 

vidis kiel en la ĝardeno de la loĝdomo la floroj pli bunte aperis de tago al tago. Ni veturis al grandegaj 

kampoj de jonkviloj, same kiel en Nederlando. Poste venos la tulipoj plurkoloraj. 

Dumtage mia filino kaj mi sidis en ”sitting-room” kaj interŝanĝis informojn pri tio, kio okazis dum la 

jaro, dum ni ne renkontiĝis. Ni rigardis malnovajn fotojn pri la familio kaj miris pri kiel junaj kaj freŝaj 

ni ĉiuj aspektis. La unua foto estis mia filino kiel bebo. Ni parolis pri diversaj memoroj de malnovaj 

tempoj. Ni ankaŭ parolis pri pripensendaĵoj ekz kiel stranga estas la tempo, kiu samtempe povas 

rapide pasi kaj preskaŭ ĉesi moviĝi. Ni parolis pri generacioj, ke infanoj ne konas siajn gepatrojn kiel 

junaj homoj. Nur post la adoleskaj jaroj la infanoj pretas elrigardi el siaj propraj kaĝoj kaj tiam la 

gepatroj jam estas mezaĝaj. Eĉ pli tio rilatas al geavoj, kiuj jam estas maljunaj, kiam la genepoj estas 

plenkreskaj. Mia nun 22-jara nepo kompreneble tute ne memoris, kiam mi vizitis lin kiel etulo, kiam 

ni rampis surplanke ludante, aŭ kiam mi flutludis kaj li dancis aŭ kiam ni ludis aviadilflugadon. Nur 

nun li eltrovis, ke avino estas ”amuza”. Ni tri generacioj kune promenis. La du pli aĝaj generacioj 

opiniis, ke ni ĉiuj estas samaĝaj, sed la plej juna ne tiom aplaŭdis tiun ideon. 

La tri knabinoj, adoptitaj de Etiopio, frekventis la lernejon ĝis malfrue en la posttagmezo. 

Hejmenvenintaj ili devis tuj okupiĝi pri lernejaj hejmtaskoj. Multe de tiuj oni faras sur komputile, ekz 

skribi artikolon pri eventoj dum la semajno pri lokaj, enlandaj kaj mondaj eventoj. Ili faras esploradon 

per la komputilo. La 13-jarulino faras tion. La 11-jarulino multe laboris pri matematiko kun multe da 

helpo de sia patrino. Neniu el ili tre granda amanto de matematiko. Dum la grandaj knabinoj strebis 

pri hejmtaskoj, la Etulino nun 6-jara kaj mi ludis, kikis pilkon, enigis ”basket-ball” en korbon 1,5 

metrojn pli alte ol ŝi mem, ŝi biciklis, rampis en granda, japana ĉerizarbo. Mi samaĝa rampis en 

granda betulo.  

Kun la 13-jarulino mi iom parolis pri arto kaj muziko. Mi vizitis ŝian lernejan koncerton. 25 gelernantoj 

en diversaj grupoj prezentis tion, kion ili lernis dum la jaro. Mia nepino ludas violonon en la 

arĉinstrumenta orkestro. La 11-jarulino kaj mi per komputilo kreis zoologian ĝardenon kun ĝirafoj kaj 

aliaj bestoj. Ŝi ankaŭ montris al mi sian ”pad”, kion ŝi aĉetis per propra mono. Ŝi ŝatas fari diversajn 



laborojn hejme kaj gajnas monon. Ŝi tre ŝatis montri al mi ĉion fareblan sur sia ”pad”. ”Modernaj 

tempoj”! Tamen ŝi ankaŭ legis al mi tutan paperan libron pri aventuroj de knabino. De ĉiuj knabinoj 

mi ricevis artaĵon, kiun ili kreis. 

Ni manĝis multajn interesajn manĝaĵojn; etiopian, mediteranean, ”seafood”, krudspicitan salmon 

(eble tio estas la sveda manĝo). Ĉio hejmefarita kaj bongustega. Mia filino fariĝis bonega kuiristino. Ŝi 

ankaŭ preparis etajn bongustegajn kuketojn, kiuj ne estas bakitaj en forno kaj kies nomon mi ne 

konas. Ŝi preparis ”baklava”, grekdevena porpaska kuko (fakte ĝi troviĝas en tuta orienta 

Mediteraneo). Kiel vi vidas mi havis ege, ege bonan tempon, kaj estis plene dorlotita. 

Mi malkovras al vi iun sekreton pri Usono. La vero estas, ke en Usono ne nur ekzistas nubskrapuloj, 

sed ankaŭ etaj domoj, unufamiliaj domoj, ĉirkaŭ kiuj estas ĝardenoj plenaj da floroj kaj fruktoarboj. 

Kie mi estis kreskis multaj japanaj ĉerizoarboj kaj grandaj pinarboj ofte pli altaj ol tiuj en Svedio. Estas 

arbaraj padoj proksimaj. Kelkaj urboj estas grandaj kun altegaj domoj kaj multe da homoj, aliaj urboj 

estas sufiĉe malgrandaj kun kvartaloj de malgrandaj kaj unufamiliaj domoj. 

Laste mi nur volas diri, ke mi alvenis en duonvintra, venta, pluva, griza vetero, sed jam dum la lasta 

semajno ĉiuj arboj, arbustoj verdas kaj montras sin en diversaj koloroj en plena pompo. Montegaroj 

ĉirkaŭbrakas la urbon. Kamelioj, magnolioj, forsitioj, japanaj ĉerizarboj ĉie abunde floras, ornamas 

stratojn kaj ĝardenojn. Japanaj ĉerizarboj eĉ plenigas la grandajn parkejojn ĉe supermerkadejoj. Mi 

travivis sufiĉe rapidan transformiĝon de vintro al somero. Nun ĉe mia skribotablo hejme ne sciante ĉu 

tago ĉu nokto mi rigardas abundajn neĝerojn vigle danci ekster la fenestro. 

Korajn salutojn 

Ĉu tagajn, ĉu noktajn, ĉu vintrajn, ĉu printempajn 


