
Vizito en Nordokcidenta Usono 
 

Denove mia filino donis al mi la grandan ĝojon viziti ŝin kaj ŝian familion en fora Usono dum 
tri semajnoj. Tio estas granda ĝojo por mi, ĉar ni vidas nin reciproke tre malofte.  
 
Kiel vi certe komprenas nia komuna tempo estis plena de babilido pri aferoj kiuj okazis de 
lastfoje, admiroj pri novaj kreaĵoj en la domo. Ili propramane konstruis novan ĉambron kiun 
ili nomas bibliotekon – konstruis novajn vandojn, eĉ vitran ”tirpordon”, multegajn 
librobretojn fiksitajn ĉe la muro. Krome ili konstruis novan plafonon kaj novan lignan 
plankon. Ĉirkaǔ la malnova fajrejo ili konstruis novan mantelpiece. Estis vere granda laboro 
pri kiu ili tre fieris. Prave estas prifierinda laboro. 
Ingegärd multon lernis dum la jaroj kiam ili loĝis en Usono, unue en San Diego kaj poste en 
Bellevue, apud Seattle. 
 
Grandega ĝojo estis vidi ilin tri, precize lerni pri ĉio kio okazis al la nepo, Henrik, kies 17-a 
datreveno okazis dum mia vizito. Mi vidis lin kelkperiode dum lia vivo, tiel ke mi povis sekvi la 
evoluon. Nun li estas alta viro (189 cm) kaj estas tre, tre okupita per la lernejo kaj per usona 
futpilkludado, iu sovaĝa ŝporto, kiu preskaǔ rompis lian manon. Li instruis kelkajn regulojn al 
avino, kiu provis enkapigi ilin kaj lerte diskuti kun li pri la temo. Li havas longajn labortagojn, 
hejmtaskojn kiuj ĉiun tagon daǔras horojn. Oftaj testoj kaj de tempo al tempo ili devas skribi 
longajn eseojn ekz en historio. La studlibro en tiu fako estas 600-paĝa. 
 
Dum la juna generacio laboradas avino kun sia filino ĝuis matenmanĝon apud la fajro en la 
nova fajrejo en la biblioteko. Ni havis nekredeble multe priparoli kaj ni feliĉis ke niaj voĉoj ne 
strikis. Mi akompanis Ingegärd en ĉio kion ŝi faris. Ĉiun tagon ni ”promenadigis” du hundojn, 
unu nigran elegantan, parte labrador, alia pli malgrandan aspektantan kiel vulpo. Ni 
promenis inter la kvartaloj kaj rigardis diversspecajn vilaojn kaj ĝardenojn. Inter la kvartaloj 
restis pecoj de la antaǔa arbarego. Grandegaj cedroj, abioj, valoj, montetoj. Ankaǔ en la 
ĝardenoj oni lasis resti grandajn arbojn.  
 
Iun tagon ni aǔtis al Downtown Bellevue por rigardi kiel multe oni dum la lastaj jaroj 
konstruis altajn nubskrapilojn. La urbo multe kreskis, ĉar tiu urbo Bellevue ja estas la 
”hejmloko” de Microsoft. La hejmo de Bill Gates, la kreanto de Microsoft, situas ĉe 
LakeWashington, kiu situas inter Bellevue kaj la grandurbo Seattle. Elegantaj, vitraj domoj sin 
streĉas al la ĉielo en la centro de Bellevue, sur lokoj kie antaǔe situis vilaoj kaj malgrandurbaj 
stratoj. Niklas, la edzo de Ingegärd, kiu laboras ĉe Microsoft loĝas je promenada distanco de 
sia laboro. Bonŝance en granda urbo! 
 
Ni festis Thanksgiving hejme en ilia domo. Ingegärd, kiu tre ŝatas bele ordigi en kaj ekster la 
domo aranĝis etosoplenan bufedon kaj manĝotablon. La mebloj devenas de la hejmo de miaj 
gepatroj, poste ili staris en mia hejmo kaj nun ĉe Ingegärd en Usono. Ni manĝis meleagron 
kompreneble. Ili iam vivis sovaĝaj en Ameriko. En kelkaj lokoj ili ankoraǔ tion faras. Dum la 
multaj horoj, kiujn la meleagro pasigas en la forno ĝi estas plenigita de ”stuffing” (ŝtopaĵo). 
Kutime estas tre grasa enhavo, sed Ingegärd enmetis sovaĝan rizon kaj plurajn fruktojn. Pli 
saniga kaj bongusta! Ignamo, burĝonbrasiko, kaj konfitaĵo de oksikoko ankaǔ nepras sur la 
telero. La deserto estas pajo kun limeto aǔ nuksoj. Ni plej solene festis la grandan usonan 
feston Thanksgiving. Miaj ”infanoj” bone lernis kiel konduti en sia nova lando! 



 
Ili nun dum dudek jaroj loĝis en Okcidenta Usono, nuntempe en la regiono nomita 
Nordokcidento (Northwest). La ŝtato estas la lasta el la ŝtatoj en Usono eble krom Alaska. La 
granda teritorio Oregon estis dividita 1898 en la nuna Oregon kaj la plej norda parto fariĝis 
Washington State. La okcidenta parto de Usono havas pli da vasteco, oni vidas pli grandan 
parton de la ĉielo ol en la orienta parto. Vere tiu parto ne aspektas tiel, kiel oni imagas al si 
Usono kun nubskrapiloj kaj dense lokigitaj domoj, sed oni vidas vastajn kampojn, densajn 
arbarojn kun grandaj cedro-arboj kaj abioj, riverojn kun rapidaj torentoj, lagojn kaj maron. 
Multaj nomoj estas indiandevenaj en tiu regiono. Ofte la nomoj estas nomoj de diversaj 
triboj, kiuj iam loĝis kaj vagadis en tiu naturo. Kelkaj ekz: Yakima, Spokane, Isaquah, Walla-
Walla, Waiilatpu. La nomo de la granda urbo Seattle devenas de la nomo de indian-tribestro. 
 
Ni faris tritagan interesan vojaĝon tra la montoĉeno Kaskadoj al la Orienta parto de la ŝtato 
Washington, kiu aspektas tute alia ol la regiono laǔ la bordo. La ĉeborda regiono estas dense 
loĝigita, grandaj urboj kaj havenoj. La interna parto konsistas el malaltaj vastaj montoj sur 
kiuj oni kultivas grenon, maizon aǔ paŝtigas bovinojn. Lastatempe multaj vitejoj establiĝis sur 
la deklivoj de la montoj. La terkvalito estas tre taǔga por tia kultivado. Apud ĉiu vitejo oni 
aranĝis popularajn vingustumejojn. En unu loko malnova eta lernejo fariĝis luksa 
vingustumejo. Sur la etikedo de la buteloj estas bildo kaj nomo de la lernejo. Populara vino! 
Ni tranoktis en la urbeto Walla-Walla, kiu iam estis la regiono de la tribo kun la sama nomo. 
Nun ĝi havas universitaton kun 10 000 studentoj. Domoj kaj ”campus” similas al tiuj de britaj 
universitatoj. Laǔ la stratoj de la urbo staras multaj sufiĉe belaj domoj en stilo de Viktoria de 
la unua duono de la 20-a jarcento kaj kelkaj malpli elegantaj domoj. Tiu sufiĉe agrabla urbeto 
estas nun populara loĝloko por emirituloj kaj tio signifas ke la prezoj de la domoj kreskas. 
 
En la mezo de la 19-a jarcento komencis blankuloj veni al Okcidento (The West). Kelkaj venis 
de la sudo, el Kalifornio al Oregon Country. Ili ĉasis, fiŝkaptis kaj vendis peltojn de la bestoj. 
Fariĝis Oregon-febro. Baldaǔ, jam 1843, oni komencis konstrui lernejojn, preĝejojn kaj krei 
vilaĝetojn. Kelkloke la blankuloj kaj la indianoj sufiĉe bone kunlaboris. Iu tribo kune kun iuj 
blankuloj kreis alfabeton kaj lernejojn. Kelkloke ili eĉ kreis teksejojn, segejojn kaj forĝejojn. Ili 
komercis. En diversaj lokoj tiaj aferoj okazis, sed iom post iom la indianoj estis forpelitaj de 
diversaj leĝoj fare de la Kongreso de USA. Nun la indianoj loĝas en pluraj rezervejoj, en kiuj 
oni vendas indianajn manlaborojn, aranĝas hotelojn, restoraciojn, muzeojn, sed ankaǔ 
kasinojn kaj grandegajn butikojn kun malmultekostaj varoj por vendi al turistoj.  
 
En urbeto Topinish ni vizitis interesan indianmuzeon, kiu rakontis pri la vivo kaj kulturo de la 
tieaj triboj. Ili ofte konstruis domojn al kiuj oni revenis dumvintre, nur uzis la tendojn 
somertempe. Ili kunvivis kun la naturo, rigardis la teron kiel Patrino Tero. Ili uzis diversajn 
plantojn, ekz ”sage-bush”, plantoj kiujn oni ofte vidas tute sekaj ĉirkaǔpuŝitaj de la vento. Ili 
abunde kreskas sur la deklivoj. Ĉiuj partoj de tiuj plantoj estis uzitaj en la ĉiutaga vivo de la 
indianoj. Ili preĝas al la bestoj, kiujn ili devas ĉasi kaj mortigi kaj pardonpetas al ili. En la 
muzeo estis montritaj belegajn manlaborojn, diversajn vestojn eĉ gantojn. Estis multege por 
lerni en tiu muzeo, sed oni bezonus multe pli da tempo por profunde vidi ĉion. 
 
En Walla Walla ni vizitis alian muzeon pri Marcus Whitman. La indianoj de tiu regiono iel 
alvokis Whitman veni al ili por instrui al ili ”civilizacion”. Whitman venis kun sia edzino, kiu 
naskis kvar filinojn en Walla-Walla. Whitman kun familio bone kunlaboris kun la indianoj, 



kreis lernejon, malsanulejeton., komencis krei alfabeton. Ili helpis al unu la aliaj. Sed 
malbonŝance okazis epidemion de morbilo. Indianoj kaj blankuloj malsaniĝis. Ĉiuj ricevis la 
saman medikamenton, sed bedaǔrinde ĝi ne helpis al la indianoj, kiuj grandskale mortis. La 
indianoj kredis ke la blankuloj mortigis ilin kaj aranĝis grandan masakron 1897, dum kiu 
preskaǔ ĉiuj blankuloj estis mortigitaj. Unu el la filinoj postvivis. Mi vidis foton pri ŝi en iu 
libro pri historio de ”The West”. 
 
En la jaro 1843 okazis La Granda Migrado tra la kontinento. La vojo, kiun ili vojaĝis per 
vagonoj aǔ per ĉevaloj estas nomita Oregon Trail. Ankau’ ni per aǔto parte sekvis ĝin. 
Plurloke ni trovis signojn kaj informojn pri ĝi. La konata Marcus Whitman sekvis ĝin. 1844 sep 
orfaj infanoj troviĝis sur tiu ”vojo”, alvenis al la vilaĝeto de Whitman, kiu alprenis ilin en sian 
familion. Inter la jaroj 1804–06 volis du anglaj aventuristoj serĉi vojon tra la kontinento por 
trovi Columbia River kaj la vojon al La Pacifiko. Ili bone dokumentis sian ”vojaĝon”. Ankaǔ laǔ 
la vojo oni vidis ŝildojn rememore pri ili. 
 
Rakonto de 1860: En tiu jaro Cynthia Ann Parker kiel naǔjarulino estis for-rabita de 
Comanche-indianoj kaj ŝi vivis en tiu tribo, edziniĝis kun viro el la tribo. Ili havis tri infanojn. 
Kelkajn jarojn pli poste, post interbatalo inter la tribo kaj blankuloj ŝi estis rekonita de sia 
onklo kaj estis reprenita por vivi en la socio de la blankuloj. Ŝia familio estis malagrabla al ŝi 
kaj ŝia filino, nomis ilin barbaroj kaj entute traktis ilin malŝate. La patrino volis reveni al la 
prerio , sed ne estis permesata tion fari. Ŝia filino malsaniĝis en pneumonito en la jaro 1883. 
Ŝi mem mortis kelkajn jarojn pli poste. Unu el ŝiaj filoj vivis sur la prerio, fariĝis resistanto 
kontraǔ la blankuloj. Li hazarde trovis la tombon de sia patrino kaj kunportis kun si ŝiajn 
korpajn restaĵojn kaj entombigis ŝin sur ŝian karan prerion. Kelkajn monatojn pli poste li 
mem mortis kaj estis entombigita apud ŝi. 
 
Mi ja partoprenis la grandan feston Thanksgiving. Ĝi memorigas pri unuaj komunaj danko-
festenoj inter indianoj kaj blankuloj por la jara rikolto. Tio okazis jam en la 17-a jarcento kiam 
la Pilgrimoj alvenis per la ŝipo Mayflower. Kelka tempo post la komuna danko-festeno 
laǔdire la blankuloj masakris grandajn grupojn de indianoj. Laǔ mi iom stranga ideo, ke la 
novaj loĝantoj en Usono dum jarcentoj memor-festas tiun unuan Thanksgiving post tia 
okazintaĵo.  
 
Nuntempe la indianoj ĉiun jaron celebras feston al la Suno padelantaj laǔ la marbordo 
pasante la insulon Camino (proksime al la kanada limo). Antaǔe fiŝkaptistoj de Seattle paǔzis 
sur tiu insulo survoje al Alaska por fiŝkapti salmojn kaj aliajn fiŝojn. Nun Ingegärd kun familio 
havas dometon tie kaj ni promenadis laǔlonge de La Pacifiko, vidante ardeojn, maraglon. 
Tiun lastan oni povas vidi de la fenestro de la dometo. 
 
Mark Twain skribis: La teritorio estas mirakle riĉa je oro, arĝento, plumbo, karbo, fero, 
hidrargo … ŝtelistoj, mordistoj, banditoj, sinjorinoj, infanoj, advokatoj, kristanoj, indianoj, 
ĉinoj, hispanoj, spekulistoj, ruzistoj, sovaĝaj hundoj, poetoj, predikantoj, kunikloj … 
 
Jen kelkaj el miaj rememoroj de mia vizito en The West! 


