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Devjatnin en kostumo de piediranto. Julio 1912.

I.Anstataŭ antaŭparolo
Dum mia pli ol dudekjara esperantista agado, mi elprovis diversajn manierojn de la

propagando de nia kara lingvo: mi korespondadis kun gesamideanoj de la tuta mondo, mi
eldonadis  diversajn  propagandajn libretojn,  foliojn  kaj  broŝurojn,  mi  gvidis  kursojn en
Kovno, en Vilno, mi faris multegajn propagandajn paroladojn, krom tiuj-ĉi du urboj, en
Moskvo, en Peterburgo, eĉ en kelkaj malgrandaj distriktaj rusaj urboj (ekzemple en Lida,
en Oŝmjana).  Fine,  post la VII Universala Kongreso en Antverpeno,  mi translokiĝis  en
Parizon, kie mi loĝis preskaŭ la tutan jaron (de aŭgusto 1911 ĝis julio 1912) tute dediĉinte
min al Esperanto kaj Esperantismo.

En Parizo mi preskaŭ ĉiutage estis vizitanta diversajn sekciojn de Pariza Esperantista
Grupo, en kiuj mi ankaŭ faris paroladojn, konferencojn kaj lecionojn de Esperanto, kaj en
decembro  de  pasinta  (1911)  jaro  mi  fondis  tie  «Diversnacian  esperantan  Societon
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Artistan», kiun dum nia unua ĝenerala kunveno la 21-an de decembro 1911 ni decidis nomi
«Zamenhofa Artista Adeptaro», kaj kies reĝisoro estis elektita mi, sekretario-kasisto s-ro
H. van Etten kaj sufloro s-ro Blangarin.

La celo de la fondita Societo estas jena:
1. Propagandi Esperanton per diversaj artoj, prezentataj publike.
2. Doni al la geesperantistoj la eblecon, dum la horoj de ripozo, agrable kaj utile,

aŭdante sian, tiel diri, duan patran lingvon, prezentatan en teatra ludado, muziko
k.t.p.

3. Ekzercadi en partoprenantaj amatoraj bonan artistan guston, disvolvadi en ili la
naturan, iafoje kaŝitan talenton, kaj alkutimigadi ilin ludi, muziki, kanti, deklami
kaj paroli publike.

4. Aranĝi  enlandajn  kaj  eksterlandajn  artistajn  vojaĝojn,  por  montri  en  aliaj
esperantigataj  urboj  la  eblecon  de  nia  kara  lingvo  kaj  tiamaniere  akceli  ĝian
ĉiulokan disvastiĝadon.

5. Partopreni  en  teatraj  prezentadoj  kaj  koncertoj  dum  la  estontaj  Kongresoj
Internaciaj.

Kaj jen estas la ĉefaj principoj de Z.A.A.
I. Nerompebla fideleco al la Fundamento de Esperanto.
II. Libereco, egaleco kaj frateco inter ĉiuj geanoj.
III. Deviga uzado de Esperanto dum ĉiuj niaj kunvenoj.
IV. Forigo de ĉiuj religiaj aŭ politikaj diskutoj.
V. Absoluta sendependeco.

Dum la unua jaro de sia ekzistado, Z.A.A. akiris jam 63 geanojn, apartenantajn al 14
diversaj nacioj kaj tute ĝuste plenumis sian taskon: de januaro ĝis julio ni aranĝis en Parizo
kvin esperanto-propagandajn spektaklojn; la 3-an de marto, laŭ invito de niaj samideanoj,
ni partoprenis en Esperanta Spektaklo-Koncerto en franca urbo Creil kaj, fine, tri niaj anoj
(s-ino  Schaeferm,  Romano  kaj  mi)  ludis  unuaktan  komedion  «Urso»  dum  la  Oka
Universala Kongreso en Krakovo.

Sendube, ni havis la sukceson, kaj nia kara Majstro doktoro L.L.Zamenhof afable
konsentis akcepti la titolon de honora membro de nia Z.A.A.!

Sed… tiu ĉi esperanta agado ne povis min plene kontentigi!...  Mi ĉiam pensis, ke
nun venis jam la tempo, kiam ni, apostoloj de Esperanto, devas propagandi nian karan
lingvon inter tiel nomata “simpla popolo”, kiu certe pli ol ni, “kleruloj”, bezonas lingvon
internacian,  kaj  pri  kiu  ni,  propagandistoj,  scienculoj-gramatikistoj,  tro  multe  nin
okupantaj per diversaj lingvaj, sĥolastikaj demandoj, – tute forgesis!..

Kaj mi decidis, ke mia devo estas iri al tiu “simpla popolo”, nome iri, iri piede, sed
ne komforte veturi, – kaj doni al ĝi ne ŝtonon, sed panon, kiun alportis nia kara Majstro
por la feliĉo de la tuta homaro, sed ne por plezuro de kelkaj feliĉaj kleruloj.

Do, mi decidis iri piede el Parizo en Krakovon al la VIII Kongreso, kaj dum mia
piedvojaĝo propagandi nian karan lingvon en ĉiuj laŭvojaj urboj, urbetoj kaj vilaĝoj, kaj
tiamaniere akiri inter niaj malfeliĉaj kaj spirite pli malfortaj gefratoj kiel eble plej grandan
nombron da adeptoj.

Mia decido estis firma kaj nerompebla, – sed por plisukcesigi mian sufiĉe malfacilan
entreprenon, mi volis trovi kelkajn samideanojn,  kiuj konsentus akompani min en mia
vojaĝo, kaj mi anoncis pri mia intenco dum unu el kunvenoj de Latina sekcio1 de Pariza
esperantista grupo, kiun mi estis vizitanta ĉiusabate.

Sed mia anonco estis renkontita per ridego!... Nur unu sola samideano – turko (!)
Romano ekinteresiĝis pri mia intenco, kvankam ankaŭ li demandis min, ĉu mi efektive
1 Eble temas pri la grupo en la latina kvartalo (Quartier Latin)
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serioze intencas iri piede ĝis Krakovo? Kaj kiam mi respondis jese, li diris, ke li ankaŭ volas
iri kun mi.

Post  unu semajno,  vendrede,  mi  venis  en la  kunvenon de l’  Pariza  Esperantista
grupo, en Sorbonne, kaj sciigis pri mia decido al la prezidanto de l’ grupo s-ro Bourlet, kiu
komunikis pri tio al ĉiuj ĉeestintoj kaj… en grandega salono de Sorbonne ankaŭ ektondris
ridego!...

Ĉiuj de ĉiuj flankoj penis min konvinki, ke mia ideo estas freneza, ke marŝi piede
preskaŭ  du  mil  kilometrojn  ne  estas  eble,  ke  min  povas  ataki  rabistoj,  ke  mi  povas
malsaniĝi, eĉ morti pro laciĝo k.t.p., – kaj unu el plej obstinaj skeptikuloj s-ro Ferter eĉ
simple  diris,  ke  mi  neniam  per  miaj  propraj  kruroj  atingos  Krakovon.  Tamen  me  ne
ŝanceliĝis kaj komencis min prepari por vojaĝo. Tiam subite aperis ankoraŭ tri junuloj, kiuj
esprimis sian deziron iri kun mi, kaj tiamaniere komence ni havis malgrandan trupon el
kvin personoj  de kvin  diversaj  nacioj:  mi – ruso,  Romano – turko,  Cervos  – hispano,
Chomette – franco kaj Urban – bohemo.

Pri nia vojaĝo ekparolis multaj esperantaj kaj eĉ naciaj gazetoj, pri ni parolis en ĉiuj
esperantaj sekcioj de Parizo kaj ĉiuj senpacience atendis la komencon de nia vojaĝo.

Sed kiam fine venis la tago de nia eliro el Parizo, tri el niaj kunvojaĝontoj malaperis,
kaj restis fidela al sia vorto nur unu turko Romano, kiu tre frue matene la 2-an de julio,
akompanata de sia kuzo Max Leon, venis al mi, kaj ni triope direktis nin al antaŭurbo de
Parizo Vincenne, en kiu devis kunveni niaj parizaj samideanoj, dezirantaj nin akompani,
kaj ankaŭ kinematografistoj de firmaoj Gaumont kaj Parthé fréres.

II. De Parizo ĝis Meaux
Je la 9-a matene  la 2-an de julio,  marde,  en Vincenne kolektiĝis  niaj  amikoj

samideanoj: f-ino Gaillot (mia ĉarma Toё!), s-ino Prevost, s-roj Couteaux, Solsona, Zigler,
Houbart, Max Leon, Remond, multaj samideanoj de la XIII kvartalo kaj de la grupo en St.
Gervais.  Ni  estis  kelkfoje  kinematografitaj,  kaj,  post  belega  adiaŭa  deklamado  de  s-ro
Couteaux,  ni  tutkore  kaj  amike  disiĝis  kun  tiuj,  kiuj  devis  rapidi  al  sia  laboro,  kaj
akompanataj de f-ino Gaillot, s-ino Prevost, s-roj Solsona, Couteaux, Max Leon kaj kelkaj
aliaj, ni ekmarŝis antaŭen, direktante nin al Ligny2. Niaj amikoj akompanis nin pli ol du
kilometrojn, sed, fine, ankaŭ ili adiaŭis nin kaj ni restis nur duope antaŭ longega vojo al
Krakovo!..

La komenco de la vojo estis por ni plej malfacila: unue, ni ne ankoraŭ alkutimiĝis al
marŝado, la rimenoj de niaj ŝarĝaj sakoj tranĉis kaj dolorigis niajn ŝultrojn, la vojo ŝajnis al
ni ne oportuna, kaj due, niaj koroj estis plenaj de malgaja sento post la ĵusa adiaŭo kun niaj
geamikoj!  Kaj mi devis konfesi tute malkaŝe, ke mi preskaŭ estis certa, ke ni,  efektive,
neniam atingos Krakovon kaj revenos en Parizon. Tamen paŝo post paŝo ni ĉiam marŝis kaj
marŝis antaŭen, ripozante en laŭvojaj urbetoj kaj vilaĝoj kaj disdonante dum la ripozoj la
propagandajn broŝurojn, per kiuj nin provizis s-ro Bourlet kaj kiuj estis senditaj de li en
tiujn urbojn, kiujn ni devis trairi.

Je la 8-a vespere ni, fine, venis en urbon Meaux, en kiu estas esperantista grupo,
antaŭsciigita  pri  nia  alveno.  Kiam  ni  alproksimiĝis  al  Meaux,  estis  jam  mallumo  kaj
komenciĝis pluvo, – kaj ni, kvazaŭ blinduloj, preskaŭ palpe vagadis en la urbo, penante
trovi la loĝejon de l’ delegito de UEA s-ro Varnier. Ni estis tute malsekaj, malsataj kaj lacaj
kaj kredeble ni longe ankoraŭ vagadus en la urbo, se ni ne renkontus la estimatan pastron
Fleury, kiu, malgraŭ pluvo, afable akompanis nin ĝis la loĝejo de s-ro Varnier. Sed tie ĉi nin
atendis  ree  malagrablaĵo:  s-ro  Varnier  ne  estis  hejme,  ĉar  li  ankoraŭ  antaŭ  du  horoj
forveturis sur bicikledo por nin renkonti, sed kredeble, dank’ al mallumo kaj pluvo, li nin

2 Supozeble temas pri Lagny-sur-Marne.
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ne povis ekvidi! Tamen ni eksciis pri la loko de esperantistaj kunvenoj, kaj la pastro afable
proponis al  ni akompani nin ĝis la kunvenejo esperantista.  Proksime de la hotelo “des
Trois Rois” ni fine renkontis s-ron Varnier, kiu ĝoje salutis nin kaj akompanis al tiu hotelo,
ĉar en ĝi estis kunveno de esperantistoj, kaj ankaŭ estis preparita por ni ĉambro kun du
litoj kaj bonega vespermanĝo. Memkompreneble, ke ni estis malsataj, kvazaŭ lupoj kaj tute
lacaj, tial, malgraŭ tre agrabla kaj amika societo kaj tutkora akcepto de niaj gesamideanoj,
ni  ne  povis  longe  resti  en  la  kunveno  kaj  baldaŭ  post  la  vespermanĝo  foriris  en  nian
ĉambron  kaj  ekdormis  tiel,  kiel  povas  dormi  nur  homoj,  farintaj  55  kilometrojn  kun
ŝarĝegaj sakoj sur la ŝultroj.

III.De Meaux ĝis Chateau Thiery
La 3-an de julio, merkrede, frue matene, post amika adiaŭo ni devis forlasi niajn

gastamajn samideanojn kaj iri al sekvanta urbo – Chateau Thiery. Malgraŭ tio, ke estis
ankoraŭ tre frue, sur la stratoj de Meaux kolektiĝis amaso da scivoluloj, kiuj kun mirego
rigardis  nin,  kaj  ni  de  ĉiuj  flankoj  aŭdis  la  signifoplenajn  vortojn:  “Esperanto”,
“piedvojaĝo”, “Parizo”, “Krakovo”. Evidente ĉiuj tre interesiĝis pri nia afero. Unu el niaj
samideanoj, s-ro Roussel, nin fotografiis, kaj ni ekmarŝis antaŭen. S-roj Varnier kaj Menier
akompanis nin dum 5 kilometroj ĝis nia unua ripozo kaj poste revenis, kaj ni daŭrigis nian
vojon.

Subite,  kiam ni  estis  proksimume 10  kilometrojn  de  Meaux,  ni  ekaŭdis  post  ni
bruon de aŭtomobilo. Ni haltis, por doni al ĝi vojon, sed la aŭtomobilo ankaŭ haltis, kaj mi
ekaŭdis krion: “Bonan tagon, sinjoroj! Ĉu vi ne konsentos veturi iomete kun mi?” Ni estis
tre agrable surprizitaj: en la aŭtomobilo estis nia samideano s-ro Dauvergne, kiu veturis
pro siaj komercaj aferoj laŭ nia vojo. Kompreneble ni kun plezuro akceptis lian afablan
proponon, kaj 16 kilometrojn ni komforte veturis en la aŭtomobilo, gajninte tiamaniere pli
ol kvar horojn kaj konservinte niajn fortojn por la plua vojo.

En  malgranda  urbeto  Mery  sur  Marne3 ni  haltis,  kaj  s-ro  Dauvergne  gastame
proponis  al  ni  tagmanĝi  kun li  en  restoracio.  En  la  sama  restoracio  ni  trovis  multajn
gastojn,  kiuj  tagmanĝis  en  la  sama  salono.  S-ro  Dauvergne  komunikis  al  ili  pri  nia
entrepreno, ĉiuj tre ekinteresiĝis, kaj ni havis bonegan okazon por propagando, disdonante
propagandajn broŝurojn kaj foliojn kaj multe parolante pri nia lingvo kaj pri Esperantismo.
Ĉiuj  kun  granda  intereso  aŭskutis  nin,  demandis  pri  diversaj  detalaĵoj  de  Esperanta
gramatiko,  admiris  la  eblecon  kaj  la  facilecon  de  nia  mirinda  lingvo,  provis  eĉ  paroli
kelkajn esperantajn frazojn kaj apartajn vortojn kaj estis tute frapitaj per la simpleco kaj
logikeco  de  Esperanta  vortfarado.  Tiamaniere  ni  akiris  kelkajn  sincerajn  amikojn  kaj
adeptojn de nia ideo. Post la tagmanĝo ni adiaŭis s-ron Dauvergne kaj niajn noveakiritajn
gesamideanojn kaj, plikuraĝigitaj  per niaj unuaj sukcesoj,  vigle ekmarŝis antaŭen laŭ la
vojo al Chateau Thiery, daŭrigante la propagandon en ĉiuj urbetoj kaj vilaĝoj, kie ni estis
ripozintaj en kafejoj aŭ en bierejoj.

IV. Chateau Thiery
La 3-an de julio ni venis en Chateau Thiery. Sur la vojo apud la urbo nin renkontis

s-ro Borson, delegito de UEA kaj prezidanto de la grupo esperantista. Li alkondukis nin en
la “Hotel de Cygne”, kie estis preparita por ni ĉambro, sed ni ne estis tre lacaj, ĉar parton
da vojo (16 km) ni veturis en aŭtomobilo kaj marŝis nur proksimume 36 kilometrojn, – tial
ni, lasinte en la hotelo niajn pakaĵojn, tuj mem ekiris kun s-ro Borson, por ĉirkaŭrigardi la
urbon.

Estas  tre  rimarkinda  la  antikva  kastelo,  fondita  ankoraŭ  en  723  jaro  de  Karlo

3 Supozeble Mary-sur-Marne.
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Martelo  (pro  tio  nome la  urbo  ricevis  sian  nomon:  “Kastelo”  –  france  “Chateau”).  La
restaĵoj de tiu kastelo, ĝis nun ankoraŭ bone koservitaj, staras sur alta monto kaj estas
ĉirkaŭitaj per belega parko – la plej ŝatata de la urbanoj loko por promenado. De la kastelo
etendiĝas ankaŭ tre bone koservitaj antikvaj altaj kaj dikegaj muroj, kaj sub la kastelo kaj
sub  la  tuta  parko  en  la  monto  estas  vidataj  grandaj  subteraĵoj,  kies  longaj  koridoroj
kondukas al ĉirkaŭaĵoj de la urbo.

En la muro de unu el malnovaj domoj, kie nun estas la redakcio de loka ĵurnalo “L’
Avenir de l’ Aisne”, ni vidis kanonan kuglegon, kiu restis post la milito de 1814 jaro (dum
Napoleono).

Post la promenado en la urbo, dum kiu ni ankaŭ ne preterlasis kelkajn okazojn por
propagando, ni, laŭ invito de s-ro Borson, vizitis lian loĝejon, kie ankaŭ estas Esperanta
Oficejo. S-ro Borson akceptis nin tre gastame kaj amike, konatigis nin kun sia filo (ankaŭ
esperantisto) kaj kun kelkaj samideanoj, kaj poste proponis al ni eltrinki po unu glaso da
ĉampanvino sed, anstataŭ unu, ni eltrinkis, kompreneble, po kelkaj glasoj. Dum nia amika
babilado s-ro Borson interalie rakontis al ni tre interesan historion el sia propra vivo. Tiu ĉi
historio estas vera esperanta romano.

En 1870 li volis edziĝi kun s-ino Julliette Lefort, – sed, dank’ al milito, la geedziĝo
ne okazis, la gefianĉoj disiĝis kaj tre longe ne vidis unu la alian. Poste s-ro Borson edziĝis
kun  alia  virino  kaj  s-ino  Lefort  ankaŭ  edziniĝis,  kaj  tiamaniere  ŝajnis,  ke  la  estintaj
gefianĉoj disiĝis por ĉiam, sed la sorto, aŭ pli bone Esperanto, ĉion ŝanĝis. En 1908 jaro s-
ro Borson vidviĝis kaj antaŭ ne longe vidviniĝis ankaŭ s-ino Lefort, – kaj ĉar nun ili ambaŭ
estas liberaj kaj ambaŭ estas esperantistoj,  ili  renovigis siajn rilatojn kaj interkonsentis
post unu monato geedziĝi. Nun, kiam mi skribas tiujn ĉi liniojn, niaj karaj gesamideanoj
certe jam estas geedzoj kaj kune laboras por nia ideo.

Vespere la saman tagon ni ĉeestis la kunvenon de la grupo de Chateau Thiery kaj
konatiĝis kun multaj niaj gesamideanoj, inter kiuj ni pasigis kelkajn tre agrablajn horojn
en amika babilado. Same kiel en Meaux, niaj gesamideanoj subskribis nian taglibron kaj s-
ro Delanoue eĉ skribis por ni tre belan francan versaĵon. La kunveno finiĝis tre malfrue
nokte, kaj ni, veninte en nian hotelon, kun plezuro kuŝiĝis en la preparitajn por ni molajn
kaj purajn litojn. Superflue estas diri, ke ni bonege ekdormis, kaj vekiĝis frue matene tute
refreŝigitaj kaj pretaj daŭrigi nian vojon.

V.Épernay. Châlons sur Marne
Ĵaŭde, la 4-an de julio, frue matene ni foriris el Chateau Thiery, direktante nin al

Epernay. En tiu ĉi urbo, kiel ni sciis ankoraŭ en Parizo, estas koncentrigitaj la idistoj, kaj ni
havis  la  intencon fari  tie  ĉi  paroladon,  por  montri,  ke  Ido havas  nenian signifon,  sed,
veninte la urbon, ni estis agrable suprizitaj, eksciinte, ke Ido tie ĉi tute formortis kaj ke el
kelkaj idistoj en Epernay nuntempe restis nur s-ro Rene Lemaire, kiu tamen ankaŭ jam
disreviĝis, forlasis Idon kaj ne fariĝis esperantisto nur pro tio, ke li  hontas konfesi sian
eraron!.. Do, ni havis nenion por fari en Epernay, kaj ni tre rapidis veni frutempe en St.
Dizier, kie oni nin jam delonge atendis, kaj pro tio ni decidis, kontraŭ nia plano, veturi 30
kilometrojn ĝis Châlons sur Marne per vagonaro.

Tiamaniere  ni  venis  en  Châlons  je  la  10-30 matene.  Tie  ĉi  nin  atendis  la  unua
malagrablaĵo, kiu povus tute malkuraĝigi nin, se nur ni ne estus ĝustaj esperantistoj! Laŭ la
jarlibro de UEA por la nuna jaro, ni sciis, ke en Châlons sur Marne estas delegito de UEA s-
ro Boyer, – do ni sendis al li cirkuleron pri nia vojaĝo, s-ro Bourlet ankaŭ sendis al li por
transdoni al ni la pakaĵon kun propagandaj broŝuroj kaj ni mem, el Meaux, sciigis lin per
poŝtkarto pri la tago de nia alveno, sed… ĉio estis vana! Kiam ni, post longa marŝado tra la
urbo, kun niaj ŝarĝegaj pakoj, tute lacaj, trovis fine lian loĝejon, li forestis, kaj lia edzino, eĉ
ne invitinte nin eniri, diris al ni, ke ŝia edzo estas tiel multe okupata, ke li tute ne havas



sufiĉe da tempo, por okupi sin per Esperanto, ke nun li estas forveturinta el Châlons, kaj ŝi
eĉ ne scias, kiam li revenos. Ni petis la permeson lasi en ilia leĝejo almenaŭ niajn pakaĵojn,
ĉar ni estas tro lacaj kaj ni bezonas trovi ie en la urbo lokon por ripozo, – sed ŝi respondis,
ke ŝi tuj ankaŭ devas foriri kaj pro tio ŝi ne povas akcepti niajn pakaĵojn. Ni tre petis ŝin
esti  pli  favora al  ni,  dirante, ke ni baldaŭ revenos, – kaj tiam ŝi,  fine (kvankam tre ne
volonte), konsentis, kaj montris al ni ian malpuran ĉambraĉon en teretaĝo, en kiu ni metis
sur la  plankon niajn pakaĵojn kaj  tuj  foriris  en la urbon,  esperante  trovi  almenaŭ unu
esperantiston.

Ni estis en la urbdomo (mairie), en kelkaj librovendejoj kaj kafejoj, en redakcio de
ĵurnalo  “Petit  Republicain”  ktp.,  sed  neniu  povis  sciigi  nin  pri  iu  ajn  adreso  de
esperantistoj.

Fine, vagante jam sencele sur la stratoj, ni renkontis nekonatan sinjoron (li estis,
kiel  ni  poste  ekcsiis,  s-ro  Bernard,  16,  rue  Lachet),  kiu,  kvankamn  li  tute  ne  estas
esperantisto, tre volonte kaj afable konsentis nin helpi. Li alkondukis nin al s-ro Roussel,
oficisto de fame konata Châlona advokato s-ro Bellay (rue Chamorus), kiu akceptis nin
sufiĉe afable. S-ro Roussel rakontis al ni, ke li estis iam esperantisto, sed, kiam aperis Ido,
li, kiel amiko de René Lemaire, akceptis ankaŭ Idon, kiun li tute malaprobas. Tiamaniere li
estas nun nek Esperantisto, nek Idisto, kvankam li tre ŝatas Esperanton kaj la ideon de
Esperantismo.  Li  tre  volis  nin  helpi  kaj  aranĝi  kunvenon,  por  ke  ni  povu  fari  la
konferencon, sed ĉar ni ne povis resti en Châlons por la tuta morgaŭa tago, li  ne havis
sufiĉe da tempo, por anonci pri nia konferenco. Tamen s-ro Roussel estis tre afabla kaj
promesis al ni publikigi pri nia piedvojaĝo kaj pri la progreso de Esperanto en loka gazeto.
Nia fabla akompananto s-ro Bernard ankaŭ donis al ni solenan promeson nepre ellerni
nian lingvon, ĉar li,  evidente, estis tute konvinkita. Ĉe l’  adiaŭo li  diris al mi: “Nun mi
kredas, ke Esperanto, havante tiajn batalantojn, kiel vi, finfine venkos, devas venki ĉiujn
skeptikulojn!”

Antaŭ la tagmezo ni revenis al la loĝejo de s-ro Boyer, por preni niajn pakaĵojn kaj
foriri el Châlons. S-ino Boyer nun jam estis pli afabla kaj invitis nin en la loĝejon, dirante,
ke post kelkaj minutoj, al tagmanĝo devas reveni ŝia edzo… Evidente ŝi forgesis, ke antaŭ
du horoj ŝi diris al ni, ke ŝi tute ne scias, kiam revenos ŝia edzo. Ni eniris kaj, efektive, post
10-15 minutoj venis ankaŭ s-ro Boyer (mi kuraĝas kredi, ke li nenie estis forveturinta kaj ke
li eble estis hejme, kiam ni vizitis lin antaŭ du horoj). Li transdonis al ni la pakaĵon kun
propagandaj  broŝuroj,  kiun  li  ricevis  de  s-ro  Bourlet  el  Parizo,  kaj  ni,  ripozinte
proksimume 10 minutojn, dankis s-ron Boyer por lia eksterordinara afableco kaj foriris el
malgastama Châlons sur Marne.

Tuj apud la urbo, en bela valo, sub altaj kaj densaj arboj ni decidis ripozi kaj iomete
manĝeti.  Hazarde  en  la  sama  valo  promenadis  kaj  petolis  multaj  gelernantoj  de
popollernejo – geknaboj de 8-12 jara aĝo – kun siaj instruisto kaj instruistino. Ili kun miro
ĉirkaŭis  tiun  lokon,  kie  ni  ripozis  kaj  kun  scovolo  rigardis  niajn  kostumojn,  niajn
esperantajn ĉapojn kaj la verdajn standardojn kun la steloj, penante diveni, kiu ni estas. Ni
aŭdis,  ke  kelkaj  el  ili  diris,  ke  ni  estas  japanoj,  la  aliaj  supozis,  ke  ni  estas  vagantaj
muzikistoj ktp. Dezirante kontentigi ilian infanan scivolecon kaj uzante bonan okazon por
fruktoporta propagando, ni komencis paroli  al  ili  pri  Esperanto kaj disdonis pli ol cent
francajn  esperantajn  broŝurojn,  kiujn  ili  kun  ĝojo  akceptis  kaj  gaje  ekkuris  al  siaj
geinstruistoj. Romano sekvis ilin, dezirante konatiĝi kun iliaj geinstruistoj, – kaj subite mi
aŭdas lian ĝojan ekkrion: “Sinjoro! Venu tien ĉi: jen estas esperantistoj!”

Kio  do  okazis?  Kiam  li  estis  alproksimiĝanta  al  tiu  benko,  sur  kiu  sidis  la
geinstruistoj, li ekaŭdis la voĉon de l’ instruistino, kiu diris: “Bonan tagon sinjoro!”

Kompreneble  mi  tuj  mem  venis  al  la  samideanino  kaj  konatiĝis  kun  ŝi.  S-ino
Campion (tia estas ŝia nomo) antaŭe loĝis en Auxerre (departamento Jonne) kaj  tie  ŝi



ellernis nian lingvon kun helpo de s-ro Cestre (la prezidanto de Auxerre’a grupo), – sed
poste, translokiĝinte en Châlons-on, ŝi de longa tempo ne okupis sin per Esperanto kaj
preskaŭ forgesis ĝin. Ni detale rakontis al ŝi pri la nuna brilanta stato de nia lingvo, ŝi estis
tute  mirigita  kaj  diris  al  ni,  ke  de  nun  ŝi  renovigos  siajn  okupojn  per  Esperanto  kaj
propagandos ĝin inter siaj gelernantoj kaj gekonatoj. La instruisto ankaŭ tre favore rilatis
al  niaj  rakontoj  kaj  promesis  al  ni  kun  helpo  de  s-ino  Campion  senprokraste  ellerni
Esperanton kaj presi pri ĝi kaj pri nia propaganda piedvojaĝo artikolon en lokaj gazetoj.

Ni  tre  longe  interparolis  kun  simpatiaj  geinstruistoj  kaj  ankaŭ  kun  multaj
scivolemuloj el Châlons, kiuj, ekvidinte niajn verdajn standardojn kaj la ĉapojn kun verdaj
steloj aliĝis al nia sufiĉe multnombra grupo kaj tre atente aŭskultis, nian propagandon. Tiu
ĉi agrabla aventuro tute rekompencis nin por la malagrablaĵoj, ricevitaj de ni en Châlons,
kaj ni estis tre kontentaj, ĉar ni estis tute certaj, ke post nia vizito tre multaj ge-Châlonanoj
fariĝos niaj samideanoj-esperantistoj.

Je  la  3-a  posttagmeze  ni  foriris,  akompanataj  per  bondeziroj  de  niaj  hazardaj
aŭskultintoj, kaj ekmarŝis laŭ la vojo al St.-Dizier, kie ni devis esti morgaŭ.

VI.Unua nokto en kampo. Vitry. St. Dizier
Ni marŝis  tre  rapide,  farante  po 6  kilometroj  ĉiuhore  kaj  ripozante  nur po 5-10

minutoj post ĉiu horo, sed la suno ankoraŭ pli rapide ruliĝis al la horizonto, kaj kiam ni
estis apud vilaĝo Pogny (14 kilometroj for de Vitry), estis jam malfrua vespero kaj ni estis
tiel lacaj, ke ni devis halti por longa ripozo.

Mi restis apud la vojo gardi niajn pakaĵojn kaj Romano ekiris en vilaĝon, por aĉeti
lakton. Reveninte, li emocie rakontis al mi, ke vilaĝanoj komence ne volis vendi al li lakton
kaj supozis, ke li estas, eble, rabisto aŭ ŝtelisto, – kaj kiam mi proponis tie ĉi noktiĝi, li
energie  protestis,  dirante,  ke  nin  povas  ataki  rabistoj,  aŭ  sovaĝaj  bestoj,  aŭ  ke  venos
ĝandarmoj kaj arestos nin. Mi tamen insistis pri mia propono, kaj ni restis. Mi preparis
fajron, trovis en apuda kampo terpomon, kiun mi bakis sur la fajro, sed dormi mi tute ne
povis:  unue,  malbenitaj  kuloj  furioze  nin  atakis;  due  estis  terure  varmege:  Romano
ĉiuminute ĝemis kaj plendis, dirante, ke post tiu ĉi terurega noktiĝo li certe malsaniĝos kaj
ne povos daŭrigi la vojon al Krakovo; trie, li ĉiuminute atendis, ke nin atakos rabistoj aŭ
sovaĝaj bestoj, apenaŭ mi komencis dormeti, li estis demandanta min, ĉu mi dormas, aŭ
ne.. Ĉiu eĉ plej malgranda nokta brueto timigis lin kaj li demandis min, kio ĝi estas! Finfine
mi tute perdis la esperon ekdormi, kaj je la 2-a nokte ni ekmarŝis al Vitry. Tiu ĉi nokta
marŝado ĝis Vitry tute ne estis laciga, ĉar ni ne sentis varmegon de l’ suno, kaj ni povis iri
multe pli rapide, ol dum tago. En Vitry ni tute ne haltis, sed ripozis dum unu horo apud tiu
ĉi  urbeto  sur  la  bordo  de  rivero.  Tie  ĉi  ni  trovis  kelkajn  fiŝkaptistojn  kaj  bonege
propagandis inter ili nian karan lingvon. Poste ni daŭrigis nian vojon preskaŭ senhalte kaj
nur en mezo de l’ vojo inter Vitry kaj St. Dizier ni haltis en kampo kaj dormis proksimume
dum du aŭ tri horoj. En St. Dizier ni venis je la 8-a vespere, vendrede, la 5-an de julio. Ni
direktis nin al la stacidomo, ĉar s-ro Aussenac, delegito de UEA, kiun ni sciigis pri nia
alveno, estas fervojoficisto. Sed ni ankoraŭ sufiĉe longe vagadis en la urbo, ĝis kiam ni fine
trovis la stacidomon, ĉar la urbo estas granda kaj kelkaj el renkontitaj de ni personoj ne
povis bone klarigi al ni la vojon. Unu fojon, ekzemple, du junuloj komencis disputi inter si,
ĉu ni devas iri dekstren aŭ maldekstren! Sed ni forlasis ilin kaj ekiris rekten, ĝis kiam ni
renkontis unu sinjoron, kiu montris al ni la ĝustan vojon.

En la stacidomo ni baldaŭ trovis s-ron Aussenac, kiu alkondukis nin en la hotelon
“du Soleil d’Or”, en kiu estis preparita por ni ĉambro kaj tre bongusta vespermanĝo, kaj ni
kun neesprimebla plezuro formetis niajn ŝarĝegajn pakaĵojn kaj kuŝiĝis sur molaj puraj
litoj, kiuj, post noktiĝo en kampo, ŝajnis al ni ĝusta paradizo.

La tutan duan tagon, sabate (la 6-an de julio), ni restis en St. Dizier. De la mateno ni



ĉirkaŭrigardis kelkajn vidindaĵojn de la urbo, kaj post tagmeze ni helpis al s-ro Aussenac
prepari  per hektografo invitojn al  la  konferenco,  kiun ni  devis  fari  hodiaŭ vespere,  kaj
ankaŭ  artikolon  pri  nia  vojaĝo  kaj  pri  Esperanto  por  loka  gazeto  “Le  Patriote”,  kies
direktoro, s-ro Gaviard, eksciinte pri nia piedvojaĝo, fariĝis tre favora al Esperanto kaj per
la  letero  de  la  7-a  julio  proponis  sian  gazeton  por  ĉiama  publikigado  de  diversaj
propagandaj  artikoloj  pri  Esperanto.  Tio  estis  tre  grava  fakto  por  loka  esperantista
movado, kaj ni vizitis estimatan direktoron de “Le Patriote” por danki lin en la nomo de la
geesperantistaro.

La invitojn por la vespera konferenco ni mem kun s-ro Aussenac disdonis en la
urbo, kaj tiamaniere je la 8-30 vespere en la urbdomo, kie devis estis niaj paroladoj, jen
venis proksimume 25-30 personoj, kiuj tre atente aŭskultis niajn paroladojn.

Romano rakontis france pri nia piedvojaĝo kaj mi esperante – pri Esperanto kaj
Esperantismo, kaj mia parolado estis tradukata en francan lingvon de s-ro Aussenac. Post
la paroladoj, multe aplaŭdataj de la ĉeestintoj, ni disdonis al ĉiuj po unu ekzemplero da
francaj propagandaj broŝuroj kaj po unu numero de “La Movado”. La kunvenon ĉeestis
ankaŭ s-ro Gaviard, kiu faris multajn notojn dum niaj paroladoj kaj poste presis en sia
gazeto longan artikolon (en franca lingvo), kiu kompreneble havis grandan signifon por nia
afero.  La  kunveno  finiĝis  je  la  11-30  nokte,  kaj  ni,  akompanataj  de  kelkaj  niaj  novaj
konatoj, revenis en nian hotelon, kaj duan tagon tre frue matene ni foriris el St. Dizier,
direktante nin al Commercy.

VII.Stainville, Ligny, Commercy
La 7-an de julio, dimanĉe, apenaŭ tagiĝis ni jam daŭrigis nian vojon. Kiam ni estis

apud urbeto Stainville kaj sidiĝis, por iomete ripozi, ni ekvidis francan ĝandarman oficiron,
kiu iris, kredeble promenante, kun iu sinjorino. Proksimiĝinte al ni, li haltis, suspekteme
ekrigardis  nin  kaj  demandis,  kiuj  ni  estas  kaj  kien  ni  iras.  Mi  respondis,  ke  ni  estas
esperantistoj-propagandistoj  kaj  ke  ni  iras  Krakovon  al  la  VIII  Universala  Kongreso
Esperantista. Tiu ĉi respondo evidente ne kontentigis lin kaj li demandis nin, ĉu ni havas
pasportojn. Mi montris al li la paperon, kiun ni ricevis de la Franca Propaganda Societo
Esperantista, kiun li tre atente tralegis kaj videble tre ekinteresiĝis pri nia entrepreno, –
aparte li miris, ke ni vojaĝas piede. Ni komencis detale rakontadi al li pri nia lingvo kaj pri
ĝia disvastiĝo en la tuta mondo. S-ro ĝandarmo kaj ankaŭ akompananta lin sinjorino jam
aŭdis iom pri Esperanto, sed ĝis nun ili ne havis la okazon konatiĝi kun ĝi pli proksime, –
kaj jen ni donis al ili la unuan lecionon kaj havigis ilin per kelkaj ekzempleroj de franca
propaganda broŝuro, esperanta ĵurnalo “La Movado”, kelkaj esperantaj poŝtkartoj ktp. Ili
ambaŭ tre ekinteresiĝis kaj admiris la facilecon de Esperanta gramatiko kaj vortfarado, –
kaj tiamaniere nia estimata ĝandarmo, dezirinte eble kapti nin, mem estis kaptita de ni por
nia ideo. Ili  akompanis nin pli  ol unu kilometron ĝis proksima vilaĝo kaj poste ni tute
amike disiĝis.

Kiam ni estis apud urbeto Ligny, estis jam tre malfrue, kaj ni vidis, ke ni ne povas
hodiaŭ veni en Commercy, kie ni esperis trovi grandan esperantistan grupon kaj delegiton
de UEA s-ron Bastein (ĉar pri tio estis noto sur la kovriloj de francaj propagandaj broŝuroj
kaj ankaŭ en julia numero de “Franca Esperantisto”). Do, ni decidis iri en la stacidomon,
por tie noktiĝi, – sed… multajn “sedojn” ni renkontis dum nia longa marŝado! Kiam ni
venis en la stacidomon, la staciestro diris, ke li ne povas permesi al ni resti en la stacidomo
ĝis la mateno, ĉar je la 11-a nokte oni fermas ĉiujn ĉambrojn. Kion fari? Ni devis foriri, por
trovi ian alian lokon por noktiĝo. Ni venis en ian malpuran hotelon, sed la mastrino, post
longa interkonsiliĝo kun iu sinjoro (kredeble ŝia edzo, aŭ io simila), diris al ni, ke ŝi ne
havas por ni ĉambron. Tiam laŭ la konsilo de iu hazarda konatulo, kiun ni renkontis sur la
vojo, ni ekiris al la urba senpaga noktiĝejo (france oni nomas ĝin “aisile de nuit”). Tie ĉi iu



tre  serioza  kaj  severa  sinjoro  atentege  trarigardis  niajn  dokumentojn,  kaj,  fine,  oni
malfermis antaŭ ni la pordon de ia ĉambraĉo, simila al malpura kelo de malliberejo (eĉ kun
krado en la fenestro!). Memkompreneble, ni ne konsentis akcepti tiun afablan gastamecon
kaj  foriris  el  Ligny,  preferante  ankoraŭ  unu  fojon  noktiĝi  en  kampo,  anstataŭ  esti
formanĝitaj de cimoj. Do, trapaŝinte du kilometrojn post Ligny, ni haltis kaj kuŝiĝis apud la
vojo  en  arbetaĵoj.  Sed  la  nokto  ree  estis  treege  malvarma,  kaj  mia  juna,  timema
kunvojaĝanto Romano tremegis, neniamaniere povinte varmiĝi. Por tio ni ree preskaŭ tute
ne dormis kaj je la 2-a nokte daŭrigis la vojon. La 8-an de julio, lunde, antaŭ tagmezo,
ni  venis  en  Commercy  kaj  haltis  en  la  unua  kafejo,  kiun  ni  trovis  apud la  vojo  en  la
komenco de la urbo. Tie ĉi ni trinkis ĉokoladon, kaj poste mi restis en la kafejo kaj Romano
ekiris en la urbon, por trovi s-ron Bastien (delegito de UEA), al kiu ni ankoraŭ el Parizo
sendis cirkuleron pri nia piedvojaĝo kaj poste, dum la vojo, poŝtkarton pri la tago de nia
alveno. Romano vagadis sufiĉe longe, kaj, reveninte, sciigis al mi tre malagrablan novaĵon,
– ke s-ro Bastien antaŭ tri  jaroj translokiĝis el Commercy en St.-Briene kaj ke post lia
forveturo  la  esperanta  movado  en  Commercy  tute  haltis!  Tamen  li  sukcesis  trovi  du
estintajn  esperantistojn:  direktoron  de  popola  lernejo  s-ron  Mongeau  kaj  doktoron
Charvel, kiuj nuntempe tute forlasis kaj forgesis Esperanton. Do, ni luis ĉambron en la
“Hôtel de France”, lasis niajn pakaĵojn kaj ekiris viziti “la estintajn esperantistojn”.

S-ro  Mongeau  akceptis  nin  tre  afable,  sed  li  jam  tute  ne  povis  paroli  esperante,
malgraŭ tio, ke li ankoraŭ antaŭ 15 jaroj fariĝis esperantisto. Tamen, kiam ni rakontis al li,
kiel  disvastiĝis  nuntempe nia  lingvo en la  tuta  mondo, li  estis  tute  mirigita  kaj  solene
promesis al ni renaskiĝi por Esperanto kaj rekomenci propagandi ĝin inter siaj lernantoj
kaj gekonatoj. Jen kion li skribis en mia taglibro: “Mi deziras bonan sukceson al la kuraĝaj
vojaĝantoj, kiuj havis la afablecon saluti malnovan samideanon, kiu esperas renaskiĝi por
Esperanto”.

Poste ni vizitis ankaŭ doktoron Charvel, konatiĝis kun lia edzino kaj konvinkis ankaŭ
ilin renovigi siajn sciojn pri Esperanto. Reveninte en la hotelon, ni skribis multajn leterojn
al niaj Parizaj geamikoj kaj poste kun plezurego kuŝiĝis en freŝajn litojn.

VIII.La vojo ĝis Nancy. Nancy
La 9-an de julio,  marde,  ni  vekiĝis je la 6-a matene kaj  ree ekmarŝis antaŭen,

direktante nin al Nancy. Nia vojo kuŝis laŭ la bordoj de l’ kanalo “Marne au Rhein”, kaj
dum unu el niaj ripozoj mi kun plezuro min banis en la tre pura akvo de l’  kanalo. En
urbeto Liverdun ni vidis tre strangan fenomenon: trans la ponton oni trenis per ĉevaloj tre
grandan boaton – unu el tiuj, kiuj naĝas en la kanalo. Ĝis nun mi neniam vidis, ke boatoj
uzas pontojn por translokiĝi de unu bordo de rivero aŭ kanalo al la alia. En Nancy ni estis
proksimume je la 6-a vespere kaj ni venis rekte al la loĝejo de s-ro Maresquelle (profesoro
de liceo kaj delegito de UEA), kiun ni antaŭ du tagoj sciigis pri nia alveno. La sorto nun
estis pli favora al ni, ĉar ni renkontis s-ron Maresquelle ĉe la pordo de lia loĝejo. Li akceptis
nin tutkore, konatigis nin ankoraŭ kun unu samideano, s-ro Niegler, kaj ni, akompanataj
de ambaŭ niaj novaj konatuloj, iris al la “Hôtel de la Meuse”, en kiu estis preparita por ni
ĉambro  kaj  vespermanĝo.  Bedaŭrinde  ni  estis  en  Nancy  en  tre  malbona  tempo:  estis
ekzamenoj, – kaj ĉar la plej granda parto de esperantistoj en Nancy estas profesoroj aŭ
studentoj, ĉiuj estis okupataj per ekzamenoj kaj oni ne povis aranĝi por ni kunvenon. Do,
post tre bongusta vespermanĝo, ni tuj kuŝiĝis kaj dormis ĝis je la 8-a matene.

Dum la tuta dua tago de nia ĉeesto en Nancy, merkredon de la 10-a de julio, ni uzis
por ĉirkaŭrigardi la urbon en kiu estas tre multe da vidindaĵoj, kiel ekzemple “la place de
Stanislas” kun belega statuo de pola reĝo Stanislavo, mirinde belaj fontanoj,  grandiozaj
konstruaĵoj de la “Hôtel de ville” (urbdomo), “Bureau de Postes” (poŝtoficejo), Universitato
ktp. Kiam ni estis promenantaj en la stratoj de l’ urbo, en kelkaj lokoj tre multaj personoj



estis haltantaj kun miro kaj ni aŭdis, kiel ili diris: “Jen estas tiuj du esperantistoj, kiujn ni
vidis  en kinematografejo  de  Pathé”!  Romano hazarde renkontis  sur  la  stratoj  du siajn
samlandanojn kaj mi unu polon (studenton), kiujn ni tre facile adeptigis al Esperanto, kaj
ili  diris  al  ni,  ke  nun,  kiam  ili  konvinkiĝis  pri  la  viveco,  facileco  kaj  praktikeco  de
Esperanto, ili nepre kaj senprokraste ĝin ellernos.

Kun  unu  el  samlandanoj  de  Romano  ni  sufiĉe  longe  promenadis  en  belega  urba
ĝardeno.  Tie  ĉi  ni  renkontis  tre  interesan,  kvankam  iom  malsobran,  viron,  kiu  treege
mirigis nin: li parolas france, itale, hispane, germane kaj eĉ arabe; li estas simpla laboristo
– anarĥisto. Sur la dekstra kruro li havas elpikitan (tatuitan) surskribon: “A bas buveŭrs
du sang” (“for trinkantoj sangon”), kaj sur la dekstra brako: “vive l’ anarchie!” (“vivu la
anarĥio”). Li tre longe kaj sufiĉe tedige estis rakontanta al ni pri siaj aventuroj kaj pri siaj
planoj, kaj ni estis tre kontentaj, kiam ni fine liberiĝis de lia malsobra babilado. Je la 6-a
vespere  ni  ankoraŭ  unu  fojon  vizitis  s-ron  Maresquelle  kaj  konatiĝis  ĉe  li  kun  nia
samideano s-ro Verain (konsulo por junuloj),  kiu transdonis al ni pakaĵojn kun francaj
propagandaj broŝuroj, kiujn li ricevis por ni de s-ro Bourlet el Parizo.

Reveninte en la hotelon, ni trovis en la manĝejo tre multe da gastoj,  inter kiuj ni
komencis propagandi nian lingvon. Ni havis grandegan sukceson, ĉar ĉiuj nin aŭskultis tre
atente  kaj  kun  granda  intereso,  kaj  kun  danko  akceptis  de  ni  multajn  propagandajn
broŝurojn,  foliojn  kaj  poŝtkartojn.  Tiamaniere  dum  la  vespermanĝo  ni  akiris  multajn
adeptojn de nia ideo.

Inter la gastoj estis unu ĵurnalisto, kiu estis demandanta min pri diversaj detalaĵoj de
nia piedvojaĝo kaj pri la esenco de Esperantismo, kaj diris al mi, ke li intencas verki kaj
presi en loka gazeto grandan artikolon pri nia afero. Li mem, laŭ liaj vortoj, kelkfoje jam
aŭdis  pri  Esperanto,  sed  ĝis  nun li  opiniis,  ke  tiu  ĉi  movado  ne  estas  serioza,  ke  per
Esperanto sin okupas nun diletantoj, aŭ homoj, kiuj ne scias, per kio plenigi sian liberan
tempon; sed nun li konvinkiĝis, ke Esperanto efektive estas tre serioza afero, kiu evidente
havos brilantan estontecon kaj per kiu oni devas sin okupi, – kaj tial li promesis tuj mem
ellerni nian lingvon kaj propagandi ĝin en sia rondo.

IX.De Nancy ĝis Strasburg
Ĵaŭde, la 11-an de julio, je la 7-a matene ni foriris el Nancy, lasta granda franca

urbo,  kaj  paŝo post paŝo proksimiĝadis  al  la  germana limo. Kiam ni  estis  apud urbeto
Hudviller, ni ekaŭdis post ni bruon, kaj tre proksime de ni (kaj tre malalte), maldekstree de
la  vojo,  ni  ekvidis  unu  post  la  alia  du  aeroplanojn,  kiuj  flugis  laŭlonge  de  nia  vojo,
direktante sin evidente ankaŭ al la germana limo. Ni povis sufiĉe longe ilin vidi, ĝis kiam ili
malaperis post horizonto; – kaj mi diris ŝerce al mia kunvojaĝanto, ke estus tre bone kaj
agrable, se ni povus same rapide flugi: kiel multe da diversaj landoj ni povus viziti dum tiu
tempo, kiun ni uzos, por veni nur en Krakovon! Sed poste, kiam ni estis en urbo Luneville,
ni ekvidis la samajn aeroplanojn sur milita kampo apud la urbo. “Vidu, mi diris al Romano:
ni sekve marŝas pli rapide, ol aeroplanoj!”

En  urbeto  Marianville  ni  ripozis  kaj  trinkis  kafon  en  ia  restoracio  apud  la  vojo,
kompreneble,  propagandante  nian  lingvon.  Sed,  dum  interparolo,  unu  el  gastoj  de  la
restoracio diris al ni, ke sur la germana limo limgardistoj iafoje arestas transmigrantojn la
limon kaj longe esploras iliajn pakaĵojn kaj vestojn, ofte malliberigante ilin por du-tri tagoj.
Do  ni  decidis  transiri  la  germanan  limon  ne  piede,  sed  per  vagonaro,  kaj  pro  tio  ni
deflankiĝis iomete de nia vojo norden, kaj de Avriourt ĝis Avricuort Deutsch, kiu estas jam
en Germanujo, ni veturis per vagonaro. Kaj ni tre bone faris, ĉar en Avricuort Deutsch
limaj impostoficistoj tute malatente kaj ne severe rigardis niajn pakaĵojn, kaj post kvin
minutoj ni jam estis tute liberaj por daŭrigi nian vojon tra Germanujo. En la stacidomo
mem ni ŝanĝis niajn francajn frankojn (kiuj – ho, ve! – estis jam tre malmultaj) per la



germanaj markoj.
Ripozinte iomete en la stacidomo, kie ni trinkis kafon, ni kuraĝe ekmarŝis antaŭen al

la unua nia germana etapo – urbeto Zabern. Ni venis tien ĉi jam tre malfrue vespere kaj,
por ne noktiĝi ree en kampo (ĉar estis tre malbona vetero), ni luis ĉambron en ia hotelo
(gasthaus)  apud  la  stacidomo.  Nun  komenciĝis  por  ni  malfacilaĵoj  pro  nesciado  de
germana lingvo, ĉar mi tute ne povis paroli germane kaj mia kunvojaĝanto Romano, kiu
kredis, ke li scias germanan lingvon, apenaŭ povis balbutante kaj kun multaj eraroj eldiri
unu-du germanajn frazojn, sed en tia bona germana lingvo, ke oni lin preskaŭ tute ne povis
kompreni.

En Zabern tute ne ekzistas esperantistoj, tial ni eĉ ne vizitis la urbon, sed vekiĝinte je
la 4-a matene, ni ekmarŝis al Strasburg, rapidante veni kiel eble plej frue, por havi sufiĉe da
tempo ĉirkaŭrigardi  la  urbon,  en  kiu  estas  tre  multaj  vidindaĵoj.  Kaj  ni  faris  bonegan
marŝadon, veninte en Strasburg al la tagmezo (dum 8 horoj ni firis 32 kilometrojn, nur du
fojojn ripozinte po duono da horo!).

Do, ni venis en Strasburg vendrede, la 12-an de julio, ĝuste tagmeze. Nur iomete
ripozinte,  ni  tagmanĝis  en  ia  restoracio  kaj  tuj  mem  ekiris  serĉi  esperantistojn  laŭ  la
adresoj, kiujn ni trovis en la jarlibro de UEA. Sed la sorto ree estis malfavora al ni: pro la
somero,  ĉiuj  niaj  samideanoj  forveturis  el  la  urbo en kamparon,  kaj  ni  trovis  absolute
neniun. Tamen ni ne perdis la kuraĝon, ĉar ni trovis en la jarlibro de UEA adreson de unu
delegito, s-ro Schwartz, kiu loĝis en Kehl-am-Rhein, tre proksime de Strasburg (nur kvin
kilometroj). Kaj ni komencis ĉirkaŭrigardi la urbon.

Ni  vidis  belegan reĝan palacon,  en kiu nun loĝas  unu el  la  filoj  de  l’  imperiestro
Vilhelmo, ĉar li estas efektiva studento (juristo) de Strasburga universitato. Estas ankaŭ
rimarkinda la publika biblioteko, universitato, multegaj pontoj kaj statuoj, inter kiuj al mi
aparte plaĉas la statuo de l’ imperiestro Vilhelmo 1-a antaŭ reĝa palaco. Sed la plej ĉefa el la
Strasburgaj  vidindaĵoj  estas  sendube majesta  konstruaĵo  de  la  ĉefpreĝejo  aŭ  katedralo,
fame konata pro sia belega hotika arkitekturo kaj aparte per la famega astronomia horloĝo,
kiu estas efektive mirindaĵo el mirindaĵoj (unu el la sep mirakloj de l’ mondo) kaj kiun mi
detale priskribas en la sekvanta ĉapitro.

X.La Strasburga Katedrala horloĝo
La  unua  astronomia  horloĝo  en  la  Strasburga  ĉefpreĝejo  estis  komencita  de  iu

nekonata mekanikisto en 1352 jaro. Tiu horloĝo staris iam apud la muro, kiu troviĝas nun
kontraŭ  la  horloĝo.  Apud  tiu  muro  ĝis  nun  ankoraŭ  konserviĝis  la  ŝtonoj,  kiuj  estis
subtenantaj la lignan kaĝon de l’ horloĝo.

Ĝi konsistis el tri partoj: sube estis universala kalendaro, en meza parto – astrolabo
kaj en la supra – tri reĝoj kaj la Sankta Virgulino, skulptitaj el ligno. Ĉiuhore la reĝoj estis
klinantaj  sin  antaŭ  la  Virgulino  kaj  samtempe  sonorilaro  estis  sonoranta  diversajn
melodiojn. Poste koko svingis la flugilojn kaj kantis.

En la mezepoko oni alkalkulis tiun horloĝon, kune kun la ĉefpreĝeja belega turo, al la
sep mirakloj  de  Germanujo,  pri  kio  ĝis  nun oni  povas legi  en la  biblioteko de la  urba
preĝejo  en  Mainz.  Jen  kio  estas  tie  skribita:  “Septem  Germaniae  spectamina:  turris
Argentinensis, chorus Coloniensis, horologium Argentinum, organum Ulmense, nun dinae
Francofurtenses, mechanika Nurnbergensis, structura Aŭgustana”.

Sed la movilaro de tiu unua horloĝo difektiĝis (oni ne scias, kiam) kaj ĝi haltis. Tial en
1547 jaro oni decidis anstataŭi ĝin per alia horloĝo, starigota sur la nuna loko. Tri famaj
matematikistoj de tiu epoko (Miĥailo Herr, Kristo Herlin kaj Nikolas Prugner) desegnis la
planon kaj zorge estis observantaj la konstruadon de la nova horloĝo. Tiu laboro en 1570
jaro estis daŭrigata de studento Dasypodius el Strasburgo, kaj la konstruado mem estis
komisiita  al  du  horloĝistoj  mekanikistoj  al  la  fratoj  Isaako  kaj  Josias  Habrecht.  La



Strasburga legendo rakontas, ke al Dasypodius oni elpikis la okulojn, por ke li ne povu fari
alian similan horloĝon. Tobiestimmer estis pentrinta la horloĝon, kaj en 1574 jaro ĝi estis
finita. Sed en 1789 la horloĝo ree difektiĝis kaj haltis.

En 1836 jaro la urba Strasburga konsilantaro decidis rekonstrui la faman vidindaĵon
kaj komisiis tiun laboron al fame konata mekanikisto el Strasburg – s-ro Schwilgné. Li
komencis sian laboron la 24-an de junio 1838 kaj finis ĝin en la fino de 1842.

Jen estas la detala priskribo de tiu belega miraklo. Tuj post la fera krado (barilo) estas
ĉielglobo, kies videbla kvadranto montras la astronomian steltempon. La malantaŭe vidata
granda  metala  rondo  estas  eterna  kalendaro,  montranta  la  monatojn,  la  tagojn,  la
dimanĉan  literon,  la  tagan  sanktulon  kaj  ĉiujn  ekleziajn  festojn.  En  la  mezo  de  tiu  ĉi
kalendaro oni povas vidi la ĉefajn fenomenojn de l’ suno, kiel sunleviĝo kaj sunkuŝiĝo, la
turnado de l’ tero ĉirkaŭ la suno kaj la eklipsojn. Maldekstre de la kalendaro staras Apolo,
montranta per la sago daton, kaj dekstre – Diano, diino de ĉasado. Maldekstre de Apolo
troviĝas radaro, super kiu estas skribite: “Comput eclésiatique”, montranta la komplikitan
tempokalkuladon de Mezepoko,  kiun eklezio Katolika uzas  ankoraŭ ĝis  nun.  Sur  tiu  ĉi
“Comput” oni povas vidi la jaron, la indikton, la sunan ciklon, la oran nombron (lunan
ciklon), la indikton, la dimanĉan literon, la epaktojn kaj eĉ la ŝanĝiĝantan Paskon. Dekstre
de Diano estas “Equations solaires et lunaires”, kiu anstataŭas la mezan tempon per la vera
kaj montras ĉiujn lunajn deirojn de la tervojo. Super eterna kalendaro ĉiutage trapasas po
unu veturileto;  tiuj  veturiletoj  (ĉaroj)  montras la sep tagojn de la semajno: dimanĉe la
sunaj ĉevaloj tiras la ĉaron de Apolo; lunde – ĉaron de Diano, tirata per cervo; marde –
ĉaron de Merkuro tiras linkoj; ĵaŭde veturas Jupitero sur aglo; vendrede – amdiino Venus
en la ĉaro, tirata per kolomboj; fine, sabate venas dio Saturno, formanĝanta infanon, kiel
emblemo de l’ ĉion detruanta tempo.

La ornamaĵoj de la suba parto de l’ horloĝo estas tre antikvaj: ili estis pentritaj de
Tobias Stimmer en 1574 jaro. En la kvar anguloj de la kalendaro estas vidataj la kvar regnoj
de l’ antikva mondo: Persujo, Asirio, Grekujo kaj Romo. Super la diaj veturiletoj (ĉaroj)
estas “Pio” kaj “Peko” kaj apud ili – kreado kaj revivigo de l’ mortintoj, la mondjuĝo kaj
disigo de la piuloj de la pekuloj.

La  horloĝo  super  la  dia  ĉararo  montras  la  mezan  tempon  Strasburgan,  sed  ne
mezeŭropan, kiu je 29 minutoj antaŭiras la Strasburgan. Ambaŭflanke de tiu ĉi horloĝo
sidas  po  unu anĝeleto:  la  maldekstra  sonoras  kvaronhorojn  kaj  la  dekstra  tenas  en  la
manoj sablhorloĝon, kiun li ĉiuhore renversas. Tuj super ĉi horloĝo, en la mezo mem de la
tuta  horloĝkonstruaĵo,  estas  la  planedaro.  En  la  centro  troviĝas  la  suno,  kaj  ĉirkaŭ  ĝi
moviĝas Merkuro, Venuso, Tero kun luno, Marso, Jupitero kaj Saturno. En la kvar anguloj
vidiĝas la 4 epokoj de l’ homa vivo.

Super la planedaro estas vidata la luno en la stelita ĉielo.  Maldekstre de ĝi virino
personigas la Kristan Eklezion kaj dekstre – sepkapa drako, kiel emblemo de Antikristo.

Super la luno troviĝas ankoraŭ du etaĝoj: en la suba staras la Morto, sonoranta la
horojn per osto; la Morton ĉirkaŭas kvar figuroj,  prezentantaj la 4 homajn epokojn. La
unuan kvaronon de ĉiu horo sonoras per ludilo la infano, la duan – ĉasisto per la sago, la
trian – militisto per la glavo,  kaj  la kvaran – maljunulo per sia lambastono.  Ĉiuj kvar
sonoras nur dum tago, – dume la Morto sonoras ankaŭ nokte. En la supra etaĝo staras
Jesuo Kristo, kaj kiam sonoras la 12-a horo, preter li trapasas la dek du apostoloj, kiujn li
ĉiun aparte benas. Sur la supraĵo de l’ meza parto de la horloĝo staras profeto Jeremio kun
kvar evangelistoj kaj anĝeloj, – kaj sur la pinto estas Uhlberger, fama preĝejkonstruisto,
kiu en 1574 jaro gvidis la konstruadon de l’ horloĝo.

Dekstre de la horloĝo estas vidata ŝraŭbforma ŝtuparo, kiu kondukas al la diversaj
fakoj,  por  reguli  la  mekanismon.  Maldekstre  estas  kvarangula  turo,  en  kiu  troviĝas  la
horloĝaj  peziloj.  Ĝiaj  tri  bildoj  prezerntas:  Uranion,  Kopernikon  (pentritaj  ankaŭ  de



Stimmer) kaj Schwilgné, la genian konstruinton de la unua horloĝo; tiu ĉi bildo anstataŭas
la bildon de Stimmer.

Sur la supro de l’  turo staras koko, kiu en la tagmezo kantas trifoje, frapas per la
flugiloj kaj streĉas la kolon kaj voston.

Oni rakontas, ke du leonoj, starantaj dekstre kaj masldekstre de la horloĝo, blekis
dum la dekdua horo, sed kiam al Dasydopius oni elpikis la okulojn, li por venĝo difektis
tiun mekanismon kaj ĝis nun oni ne povis ĝin refunkciigi.

La priskribita horloĝo povas akurate montri la tempon dum 25 000 da jaroj, – kaj tial
ne estas mirinde, ke apud tiu efektiva miraklo konstante oni vidas multegajn vizitantojn,
kiuj atente aŭskultas la klarigojn de la pordisto.

XI.Kehl-am-Rhein. Sundheim
Ĉirkaŭrigardinte ankoraŭ  kelkajn vidindaĵojn de l’  urbo,  ni estis tiel lacaj,  ke 5

kilometroj de Strasburg ĝis Kehl-am-Rhein ŝajnis al ni grandega vojo, kaj ni decidis veturi
ĝis tiu urbo per tramvojo.  Dum la  vojo  ni  havis  la  plezuron vidi  majestan,  larĝan  kaj
rapidfluantan Rejnon, trans kiu apud Kehl estas konstruita belega kaj tre longa ponto. En
Kehl ni alveturis je la 6-30 vespere kaj tuj komencis serĉi s-ron Schwartz. Laŭ la jarlibro de
UEA ni havis tute precizan lian adreson: Hauptstrasse N. 147 (poste ni eksciis, ke preskaŭ
ĉiuj  germanaj  urboj  kaj  vilaĝoj  havas  “Hauptstrasse”,  ĉar  “Hauptstrasse”  signifas  “ĉefa
strato”), – sed ni neniamaniere povis trovi tiun ĉi numeron! Ni vidis numerojn 142, 145
poste 237, 483 k.t.p., sed 147 tute ne ekzistis. En niaj serĉadoj al ni tre fervore helpis kelkaj
el lokaj loĝantoj, sed vane: la numeron 147 ni ne povis trovi!

Tute lacaj kaj ĉagrenitaj pro nia malsukceso, ni eniris en la ĝardenon de iu restoracio,
por ripozi  kaj  trinki  kafon.  La mastro de l’  restoracio,  hazarde,  povis  paroli  france.  Ni
demandis lin, ĉu li ne scias, kie troviĝas la domo kun № 147. Kaj li respondis, ke tiu ĉi
numero apartenas al la domo, en kiu troviĝas lia restoracio kaj en kiu ni nun estas. Tiam ni
demandis, ĉu li ne konas s-ron Schwartz? Li respondis, ke li tre bone konas s-ron Schwartz,
kiu antaŭ du jaroj loĝis en tiu ĉi domo, sed nun li translokiĝis en vilaĝon Sundheim, kiu
troviĝas  proksimume  3  kilometroj  for  de  Kehl-am-Rhein.  Feliĉe  en  Sundheim  estas
telefono, kaj nia afabla mastro tuj mem elvokis s-ron Schwartz, kiu respondis, ke li  tuj
alvenos, – kaj efektive post kvarono da horo li alveturis sur bicikledo al ni. Ni restis en la
ĝardeno apud restoracio ankoraŭ dum unu aŭ du horojn kaj poste, je la 11-a nokte, laŭ
invito de s-ro Schwartz, ni iris al li en Sundheim por tie pasigi la nokton.

Ni venis tien tre malfrue kaj por neniun maltrankviligi en la domo, ni mallaŭte trairis
en la fojnejon sub la tegmento de korta stalo kaj kun plezuro ekdormis sur la freŝa aromata
fojno. Matene ni konatiĝis  kun la patro de s-ro Schwartz,  kiu parolas france, kaj  tutan
tagon  (sabaton)  de  la  13-a  julio ni  pasigis  en  tiu  afabla  kaj  simpatia  familio.  Ni
ĉirkaŭrigardis ilian vilaĝan mastrumaĵon, poste ni nin banis en la rivereto, kiu fluas apud
la  domo  mem  en  la  ĝardeno,  poste  ni  kun  apetito  tagmanĝis,  kaj  s-ro  Schwartz  nin
fotografiis.

Antaŭ vespero ni revenis en Kehl-am-Rein kune kun s-ro Schwartz, kiu devis veturi
en Colmar (en Alzaso).  Ni  venis  en la  saman restoracion,  ĉar  tie  ĉi,  laŭ invito  de  s-ro
Schwartz, devis kunveni kelkaj esperantistoj, kiuj estis sciigitaj pri nia alveno. Sed pro iaj
kaŭzoj nur unu s-ro Denner,  junulo,  tute nova kaj  ne ankoraŭ sperta esperantisto,  kiu
tamen estas tre fervora kaj aldonita al nia afero.

Post forveturo de s-ro Schwartz, li restis kun ni en la restoracio ĝis je la 11-a nokte kaj
multe  helpis  al  ni  propagandi  Esperanton inter  la  gastoj,  kiuj  kunvenis  en  tre  granda
nombro, pro tio, ke morgaŭ estos dimanĉo. Forirante hejmen, s-ro Denner promesis al ni
montri la vojon al Karlsruhe, kiun ni decidis viziti laŭ konsilio de s-ro Schwartz, ĉar tie
estas tre  granda kaj  fervora esperantista  grupo.  Tiu ĉi  decido estis  iom tro rapida,  ĉar



Karlsruhe  tute  ne  kuŝis  laŭ  nia  vojo,  kaj  por  viziti  ĝin,  ni  devis  fari  proksimume 200
superfluajn kilometrojn! La nokton ni pasigis en la ĝardeno, ĉirkaŭanta la restoracion, ĉar
en la ĉambroj estis tro varmege. Je la 6-a matene ni leviĝis kaj trinkis teon, kaj je la 7-a
venis s-ro Denner, kiu ne sole montris al ni la vojon al Karlsruhe, sed eĉ akompanis nin du
kilometrojn.

XII.De Kehl-am-Rein ĝis Baden-Baden
Ĝuste en ta tagmezo dimanĉe la 14-an de julio ni venis en urbeton Neufreistat (20

km for de Kehl-am-Rein), kaj haltis en restoracio por ripozi kaj manĝi. De nun ni decidis
marŝi  malfrue  vespere,  eĉ  nokte  kaj  tre  frue  matene,  ĉar  dum  tagoj,  pro  varmego,  la
marŝado estis tro malfacila. Tie ĉi ni ankoraŭ unu fojon konvinkiĝis, kiel ne oportune estas
vojaĝi en lando, kies lingvo ne estas konata. En la restoracio en Neufreistat ni uzis multe da
penoj,  por  klarigi  al  la  mastro,  kion ni  volas  manĝi,  kaj  kiam Romano demandis,  kiel
nomiĝas la urbo, en kiu ni haltis, la mastro respondis: “Baden”. Ni estis tre mirigitaj kaj
embarasitaj per tiu ĉi respondo, ĉar ni sciis, ke Baden tute ne kuŝas sur nia voĵo, sed, feliĉe,
en  tiu  ĉi  momento  venis  iu  sinjoro,  kiu  parolis  france,  kaj  tiam  ni  klarigis  tiun  ĉi
malkompreniĝon: la mastro ne komprenis la demandon de Romano kaj, anstataŭ urbo,
nomis la regionon, en kiu ĝi troviĝas, – dume la urbo nomiĝas “Neufreistat”.

Je la 6-a vespere ni  venis  en la urbeton Schwarzach.  Dum la ripozo en kafejo,  ni
konatiĝis kun iu sinjoro, kiu povis paroli france, kaj li demandis nin, ĉu ni venis tien ĉi por
viziti Baden-Baden? Ni respondis, ke ne: ni iras al Karlsruhe. Li tre miris pri tio kaj insiste
konsilis al ni nepre viziti Baden, kiu estas tre vidinda kaj kuŝas nur je 12 kilometrojn for de
Schwarzach iom flanke de la vojo al Karlsruhe. “Ĉu vi scias, aldonis tiu sinjro, ke germanoj
havas eĉ kanton kiu diras, ke “kiu ne vidis Baden-Baden, tiu ne estis en Germanujo”. Ni
pripensis la aferon kaj decidis jene: ĉar ni jam tute egale deflankiĝis de nia vojo, decidinte
iri  de  Kehl-am-Rhein  ne  al  Stuttgart,  sed  al  Karlsruhe,  do  por  ni  ne  faros  grandan
diferencon viziti ankaŭ Baden, – sed por regajni la perditan tempon, ni povas poste veturi
parton de la vojo de Karlsruhe ĝis Stuttgart per vagonaro. Kaj jen je la 8-a vespere ni
ekmarŝis al Baden. Sed la klarigoj de sinjoro en Schwarzach nin iomete trompis, ĉar li
nomis al ni nur tri urbetojn ĝis Baden (Leiberstung, Halderstung kaj Sinzheim) kaj forgesis
ankoraŭ unu urbeton – Oos (antaŭ Baden), kaj tiamaniere ĝis Baden efektive estis ne 12,
sed 18 kilometroj. Do kiam ni faris 10 kilometrojn, estis jam nokto, kaj nokto tre malluma,
kaj tial ni haltis apud urbeto Sinzheim kaj kuŝiĝis en arbaro apud la vojo, farinte el branĉoj
ion similan al tendoj. Sed la nokta malvarmo kaj timemeco de Romano ree ne permesis al
ni longe dormi, kaj je la 1-a nokte ni foriris de nia noktiĝo.

Je  la  6-a  matene  ni  estis  en  urbeto  Oos  (3  km  antaŭ  de  Baden)  kaj,  ekvidinte
malfermitan restoracion, kun ĝojo eniris en la ĉirkaŭantan ĝin ĝardenon, por ripozi kaj
eltrinki po unu taso da kafo. Antaŭ ni aperis fame konata Schwarz-Wald, apud kiu, aŭ pli
vere inter kiu, kuŝas Baden-Baden, kaj ni, rapidante viziti la urbon, ekmarŝis antaŭen al la
“Nigra Arbaro”.

En Baden-Baden ni venis proksimume je la 8-a matene kaj direktis nin rekte al la
stacidomo,  por  forlasi  tie  niajn  pakaĵojn  en  la  konservejo.  Iomete  ripozinte,  ni  ekiris
ĉirkaŭrigardi la urbon, kiun tiel laŭdis al ni sinjoro en Schwarzach. Baden ne estas granda,
sed efektive belega! Ĝi kuŝas en pitoreska, poezia valo inter montoj, kiuj ĉirkaŭas ĝin de
ĉiuj  flankoj  kaj  kvazaŭ  zorgeme  gardas  kontraŭ  malvarmaj  ventoj.  Je  la  9-30  matene
granda  urba  termometro  sur  unu  el  placoj  montris  23˚  super  nulo  en  ombro,  sed  la
varmego ne esis tro forte sentata, ĉar tra la tuta urbo laŭlonge estas farita kanalo, kiu donas
tre agrablan malvarmeton. Tiu ĉi kanalo estas tre rimarkinda per tio, ke ĝi prezentas el si
kvazaŭ ŝtuparon (kompreneble – tute deklivan), kies ĉiu ŝtupo estas digita per larĝaj kaj
dikaj  tabuloj.  La akvo de l’  kanalo estas malprofunda,  sed tre pura,  ĉar la fundo de la



kanalo estas pavimita per lignaj tabuloj kaj nur en ĝia mezo estas ne pavimita per tabuloj
(sed kun ŝtona fundo) kvazaŭ alia kanalo, larĝa proksimume du metrojn kaj pli profunda,
en kiu estas vidataj multnombraj fiŝoj. Trans la kanalo estas konstruitaj multegaj pontoj
por piedirantoj kaj  por veturantoj.  La plano de l’  urbo estas tre originala:  preskaŭ ĉiuj
domoj  estas  tute  apartigitaj  unu de  la  alia  per  belegaj  ĝardenoj  kaj  florĝardenetoj.  La
arkitekturo de l’ domoj ankaŭ estas tre originala kaj mirinde bela: multaj domoj aspektas
kvazaŭ  iaj  kasteloj  kun  turoj  kaj  turetoj  en  diversspecaj  stiloj,  kaj  faras  neesprimeble
agrablan impreson.

 Ĉirkaŭrigardinte  la  urbon,  ni  vizitis  ankaŭ  la  urban  ĝardenon,  kiun  oni  nomas
“Cuner-am-Lage” (la nomo de iam estinta urbestro); tiu ĉi ĝardeno, kun ĉiuj ĝiaj mirinde
belaj konstruaĵoj, estis donacita al la urbo de unu riĉa amerikano Lichtental. Mi nenie kaj
neniam vidis tiel belan ĝardenon.

El la urba ĝardeno ni supreniris laŭ unu el krutaj stratoj sur altan plataĵon, kie ankaŭ
estas granda ĝardeno kun multaj restoracioj kaj kafejoj. Tie ĉi ni iomete ripozis, trinkis
lakton kaj poste suprenleviĝis sur la monton “Merkur” (800 metrojn alta). Nia marŝado laŭ
la zorge farita vojeto al la supro de “Merkur” daŭris du horojn, – do sekve tiu vojo estas
longa proksimume 10 kilometrojn! Sur la supro de “Merkur” estas konstruita el  ŝtonoj
centmetra rondforma turo,  kiun ni,  kompreneble,  supreniris  kaj  de sur kiu ni  havis  la
plezuron admiri belegan panoramon de Baden-Baden, de multaj aliaj urbetoj kaj vilaĝoj,
ankaŭ la  siluetojn  de  l’  montoj  “Schwarrz-Wald”  kaj  tre  malproksime sur  horizonto  la
bluiĝantan kurban rubandon de Rhein.

Sur la muroj, sur la pordoj kaj sur la fenestroj de l’ turo estas multegaj subskriboj kaj
datoj de vizitintoj, sed nenie ni trovis eĉ unu vorton pri Esperanto! Sekve ni estis la unuaj
esperantistoj, kiuj vizitis Merkuron kaj ĝian altan turon, – kaj ni en multaj lokoj sur la
supraĵo de l’ turo skribis: “Vivu Esperanto!” kaj la daton de nia vizito (la 15-an de julio).

XIII.Karlsruhe
Malsuprenirinte de sur Merkuro, ni ekiris al la stacidomo kaj preninte niajn pakaĵojn,

aĉetis biletojn kaj, laŭ la antaŭe decidita plano, forveturis al Karlsruhe per vagonaro, – kaj
ni tre bone faris, ĉar vagado en Baden-Baden kaj supreniro sur la Merkur tiel lacigis nin, ke
ni absolute ne estis kapablaj iri piede, kaj sekve ni devus resti en Baden-Baden por la tuta
nokto kaj perdi tro multe da tempo.

En Karlsruhe ni alveturis je la 6-a vespere, lunde, la 15-an de julio. Tie ĉi mi restis
en  la  stacidomo  por  gardi  niajn  pakaĵojn,  kaj  Romano  ekiris  en  la  urbon,  por  trovi
delegiton de UEA s-ron Bode, kies adreso estas presita en la jarlibro de UEA. Post duono
da horo li revenis kun la frato de s-ro H.Bode – Max Bode, kiu akompanis nin ĝis la hotelo.
Ni alivestiĝis, iomete nin purigis kaj poste, akompanataj de s-ro Max Bode, sufiĉe longe
ĉirkaŭrigardadis la urbon. Sed la samideanojn ni bedaŭrinde ne trovis, ĉar, same kiel en
aliaj urboj, la plej granda parto da ili, forveturis en kamparon. Je la 9-a vespere ni venis en
loĝejon de s-roj Bode, kie ni estis tre amike akceptitaj. Ni konatiĝis kun la gepatroj de s-roj
Bode  kaj  kun  tri  iliaj  fratinoj,  el  kiuj  unu  (f-ino  Lina  Bode)  povas  jam  iomete  paroli
esperante kaj la alia nur komencis lerni nian lingvon, sed ambaŭ ili parolas france, kaj ni
kun helpo de Esperanto povis facile kompreni unu la alian. Post vespermanĝo, kiun afable
proponis al ni la gastamaj gemastroj, ni kune kun la tuta familio de gesinjoroj Bode, vizitis
unu el la restoraciaj ĝardenoj kaj aŭskultis belan orkestran koncerton.

La duan tagon je la 10-a matene al ni en la hotelon venis s-ro Max Bode, kaj ni kune
kun li vizitis la redakcion de l’ gazeto “Badische Presse”, la plej grava gazeto en la provinco
Baden, kies ĉefurbo estas Karlsruhe. La redaktoro ne konas ankoraŭ Esperanton, kaj dum
nia interparolo s-ro Bode estis nia interpretisto. Estimata s-ro redaktoro kun scivolemo kaj
tre detale estis demandanta nin pri nia piedvojaĝo, pri disvastiĝo de nia lingvo kaj ĝenerale



pri  Esperanta movado. Li  diris  al  ni,  ke li  tre interesiĝas pri Esperanto kaj  dum tiu ĉi
somero, kiam li  estos iom pli libera, li  nepre ĝin ellernos. Kiel rezulto de nia vizito, en
vespera eldono de “Badische Presse” aperis artikoleto pri ni, pri nia propaganda esperanta
pidevojaĝo, pri la VIII Universala Kongreso en Krakovo kaj ĝenerale pri Esperanto. Elirinte
el la redakcio, ni tre longe vagadis en la urbo, ĉirkaŭrigardante ĝiajn stratojn, ĝardenojn,
statuojn kaj aliajn vidindaĵojn, sed post Baden ni trovis tie ĉi nenion aparte rimarkindan,
krom la palaco de l’ granda Badena duko (provincestro).

Vespere ni intencis fari konferencon pri Esperanto, kaj fratoj M. kaj H. Bode vizitis
kaj invitis al tiu konferenco tre multajn siajn konatojn (ne esperantistojn), sed je la 9-a
vespere ni kunvenis nur sesope: mi, Romano, fratoj Bode, ilia patro kaj ankoraŭ unu juna
samideano – s-ro Baumgarte, kiu nur antaŭ nelonge komencis lerni Esperanton. Tamen
estante en la sama ĝardeno, en kiu ni estis hieraŭ, ni faris sufiĉe bonan propagandon eĉ per
nia ĉeesto, – ĉar tre multaj el ĉeestintoj en la ĝardeno jam legis la noteton, presitan en
“Badische Presse” kaj evidente tre interesiĝis pri nia afero.

Reveninte en la hotelon, mi sufiĉe longe interparolis kun mia kunvojaĝanto Romano
kaj ni venis al la konkludo, ke ni faris sufiĉe malsaĝe, deflankiĝinte de nia vojo, ĉar ni faris
preskaŭ 200 superfluajn kilometrojn nur por konatiĝi kun du esperantistoj, kaj ni perdis
tute vane tri tagojn!

XIV.De Karlsruhe ĝis Stuttgart
Merkrede, la 17-an de julio je la 8-a matene ni forlasis Karlsruhe kaj ekmarŝis laŭ

la  vojo  al  Stuttgart.  La  urbetojn  Durlach kaj  Krufzingen  ni  trairis  ne  haltante  kaj  nur
iomete ripozis en kampo, – sed apud vilaĝo Berghausen ni decidis ripozi iom pli longe.

Kiam ni sidis apud la vojo kaj interparolis pri nia ankoraŭ tre longa piedvojaĝo, ni
subite ekvidis iun sinjoron, veturantan sur bicikledo. Sur la kapo de tiu sinjoro estis turka
nacia ĉapo (feso), kaj Romano, eksciinte en li samlandanon, ekkriis al li turkan “selamon”
(saluton).

La sinjoro haltis, respondis la saluton ankaŭ en turka lingvo kaj konatiĝis kun ni. Li
estis turka milita sendito en Germanujo, s-ro “Süchdi Mechmed”. Post kelkaj minutoj de
interparolo, eksciinte pri nia entrepreno, li invitis nin al si en vilaĝon Berghausen, kie li
loĝis dum la somero, kaj proponis al ni tre bongustan tagmanĝon. Kompreneble dum la
tagmanĝo ni tre multe parolis al li pri esperanto kaj pri nia ideo, kaj li estis tute ravita per
la simpleco, beleco kaj facileco de nia lingvo. Romano donis al li turkan lernolibron kaj mi
la  germanan,  kaj  li  diris  al  ni,  ke  li  tuj  mem  komencos  lerni  Esperanton,  kaj  poste
propagandos ĝin en sia lando.

Post la tagmanĝo ni dankis nian gastaman mastron kaj ekmarŝis antaŭen.
La urbetojn Sullingen kaj Klein Steinbach ni trairis sen apartaj aventuroj kaj nur en

Pforzheim (35 km for de Karlsruhe) ni hazarde akiris du adeptojn por Esperanto. Jen kio
okazis.

Veninte en Pforzheim proksimume je la 10-a vespere, ni demandis du renkontitajn de
ni sinjorojn pri la vojo al Illingen. Ili detale klarigis al ni la vojon, sed poste unu el ili,
ekvidinte  eĉ  en  mallumo  la  verdajn  stelojn  sur  nia  ĉapoj,  ekkriis:  “ha,  vi  estas
esperantistoj!” Ili  ambaŭ aŭdis pri nia lingvo, sed ne ankoraŭ lernis ĝin, – sed kiam ni
rakontis al ili pri la nuna disvastiĝo de Esperanto, pri Esperantaj kongresoj kaj pri tio, ke ni
nun faras propapagandan piedvojaĝon el Parizo en Krakovon, – ili estis tre mirigitaj kaj
promesis  al  ni  tuj  komenci  lerni  Esperanton.  Ni  donis  al  ili  kelkajn  propagandajn
germanajn broŝurojn (eldono de Müller kaj Borel) kaj, demandinte ankoraŭ unu fojon pri
la vojo, foriris laŭ direkto al Stuttgart.

Proksimume je la 12-a nokte ni haltis en kampo, por almenaŭ iomete ekdormi, sed la
nokta malvarmo ree ne permesis al ni bone dormi, kaj je la 3-a matene ni daŭrigisd nian



vojon. En Illingen ni iomete ripozis kaj poste jam preskaŭ senhalte iris en Stuttgart. Tie ĉi
ni ankaŭ eniris en la stacidomon, por ne marŝi en la urbo kun niaj ŝarĝaj sakoj, – kaj post
mallonga ripozo kaj matenmanĝo, Romano ekiris en la urbon, por trovi delegiton de UEA
s-ron Haussler, al kiu ni skribis pri la tago de nia alveno. Post unu horo Romano revenis,
akompanata  de  s-ro  Haussler,  kiu  alkondukis  nin  en  la  “Hotel  Central”,  en  kiu  estis
preparita por ni la ĉambro. Tie ĉi ni povis alivestiĝi kaj ripozi ĝis la vespero.

Ĝuste je la 8-a vespere s-ro Haussler, venis al ni en la hotelon kaj akompanis nin en
“Elzasan  Tavernon”,  kie  lokiĝas  konstanta  sidejo  de  la  Stuttgarta  Esperantista  grupo
“Esperanto-Stelo”  kaj  kie  hodiaŭ,  pro  nia  alveno,  devis  kunveni  la  stuttgartaj
gesamideanoj.  Kiam  ni  eniris  en  la  salonon,  tie  jam  estis  tre  multaj  geesperantistoj
(proksimume  30-32  personoj).  Al  la  9-a  horo  venis  la  prezidanto  de  la  grupo  s-ro
Christaller, kaj poste petis permeson ĉeesti  la kunvenon la reprezentantoj de Stuttgarta
esperantista laborista grupo.

Post  tre  varma  kaj  amika  saluto  de  soro  Christaller,  ni  komencis  la  paroladojn:
Romano rakontis pri nia piedvojaĝo de Parizo ĝis Stuttgart, kaj mi parolis pri Esperanto
kaj Esperantismo kaj pri la taskoj de la esperantistoj-propagandistoj. Niaj paroladoj havis
tre  grandan  sukceson  kaj  estis  brue  aplaŭditaj  de  ĉiuj  ĉeestantoj,  kaj  kelkaj  ne
esperantistoj, kiuj venis pro simpla scivolemo, estis tute konvinkitaj pri la vivkapableco kaj
grandega utileco de Esperanto.

La kunveno finiĝis je la 11-30 nokte kaj ni foriris en nian hotelon, akompanataj de s-
ro  Bölling,  kiu  afable  proponis  al  ni  montri  la  vojon.  La  kunvenon  ĉeestis  ankaŭ  la
vicprezidanto de la esperantista grupo en esslingen (14 kilometrojn for de Stuttgart) s-ro
Jan,  kiu  afable  invitis  nin  viziti  morgaŭ  vespere  la  Esslingenan  grupon,  kaj  ni
interkonsentis renkontiĝi morgaŭ je la 3-a tagmeze en la stacidomo, por iri de tie kune en
Esslingen.

Dian tagon, vendrede, la 19-an de julio je la 9-a matene nin vizitis en la hotelo s-
ro Christaller kaj proponis al ni akompani nin tra la urbo kaj viziti la redakciojn de lokaj
gazetoj. Ni kun danko akceptis lian afablan proponon, kaj ĝis la tagmezo ni vagadis en la
urbo  kaj  vizitis  le  redakciojn  de  la  gazetoj  “Schwäbischer  Merkur”,  “Württemberger
Zeitung” kaj “Neues Tagblatt”. Ni dankis la redaktorojn por ilia favora rilato al nia afero kaj
por la presitaj de ili artikoloj pri nia piedvojaĝo kaj pri la konferencoj, ĉar tiuj artikoloj faris
bonegan kaj grandegan impreson al la publiko. Ĉiuj redaktoroj akceptis nin tre afable kaj
promesis al ni ĉiam servi per siaj gazetoj al la afero de l’ propagando de Esperanto, kies
disvastiĝon kiel eble plej larĝan ili tutkore deziras.

Al la tagmezo ni venis en Esperantan restoracion. Ĝi efektive estas Esperanta, ĉar la
mastro jam iomete parolas esperante, li aligis sian entreprenon al UEA kaj eĉ uzas apartajn
metalajn markojn kun la surskribo “Esperanto”, per kiuj oni pagas la tagmanĝojn.

Tie ĉi kunvenis ankorsaŭ kelkaj niaj samideanoj kaj ni kune tre gaje tagmanĝis. Je la
3-a horo, laŭ hieraŭa interkonsento, ni renkontiĝis en la stacidomo kun s-ro Jan, por iri
kune en Esslingen, sed s-ro Christaller, kiu ankaŭ decidis iri kun ni, invitis nin komence al
si,  por eltrinki  po unu glaso da kafo.  Kompreneble ni akceptis  lian afablan inviton kaj
vizitis lian hejmon, kie ni konatiĝis kun lia edzino kaj filo. Tuj post la kafo ni kvarope, (mi,
Romano, s-ro  Christaller kaj s-ro Jan) ekmarŝis al Esslingen.

XV.Esslingen. Heidenheim. Giengen
En Esslingen ni venis je la 7-a vespere, vendrede, la 19-an de julio. Min tre mirigis

kaj kortuŝis s-ro Christaller! Jen efektive sufiĉe malforta homo kaj tamen li, kiel junulo,
marŝis kun ni piede 14 kilometrojn de Stuttgart ĝis Esslingen!

Tie ĉi, post amika adiaŭo, ni disiĝis, ĉar s-ro Christaller devis rapidi per vagonaro
reveni  en  Stuttgart.  Je  la  8-a  vespere  okazis  granda  kunveno  de  Esslingenaj



geesperantistoj, kiun vizitis ankaŭ multaj reprezentantoj de la loka laborista sindikato, kiuj
deziris konatiĝi kun Esperanto kaj kun ideo de Esperantismo.

Do niaj paroladoj devis havi pure propagandan karakteron,– tial mi post la rakonto
de  Romano  pri  nia  piedvojaĝo,  klarigis  al  la  ĉeestintoj  pri  la  celo  kaj  signifo  de  nia
piedvojaĝo kaj poste tre detale parolis pri  la  esenco de esperantismo kaj  pri signifo de
lingvo internacia ĝenerale kaj de Esperanto, aparte por gelaboristaro.

Mia  parolado  evidente  faris  tre  bonan  impreson,  ĉar  post  bruaj  aplaŭdadoj,  la
reprezentantoj de laborista sindikato diris al mi, ke ili senproksraste komencos kursojn de
esperanto por laboristoj.

Kompreneble, mi parolis esperante, kaj mia parolado estis tradukata de s-ro Jan en
germanan lingvon, por ke min bone komprenu neesperantistoj kaj aparte la reprezentantoj
de l’ laborista sindikato.

La  kunveno  finiĝis  je  la  12-a  nokte  kaj  poste,  akompanataj  de  multaj  junuloj-
samideanoj, ni foriris en la hotelon, en kiu estis preparita por ni ĉambro. Sed ni ne tuj
kuŝiĝis, ĉar la junuloj invitis nin ankoraŭ en la rstoracion de l’ hotelo, kie ni trinkis kafon
kaj amike babiladis ankoraŭ proksimume dum unu horo.

Je la 7-a matene, sabate, la 20-an de julio ni ekmarŝis laŭ la vojo al Hildenheim,
kie, kiel ni eksciis en Stuttgart kaj Esslingen, ekzistas esperantista grupo kaj loĝas delegito
de UEA s-ro Mayer, al kiu hieraŭ el Stuttgart ni sendis la cirkuleron pri nia piedvojaĝo kaj
la sciigon pri la tago de nia alveno.

Dum la marŝado ni haltis ne malproksime de urbeto Vestinheim en unu kafejo por
ripozo.  En la  kafejo  ni  trovis  germanan ĝandarmon,  kiu  ion manĝis.  Li  ekrigardis  nin
suspekteme kaj post du-tri minutoj sin turnis al ni kun la demandoj, kiu ni estas, de kie,
kien kaj pro kio ni iras. Romano, kiu iom pli multe komprenas germane, ol mi, diris al li, ke
ni esatas esperantistoj-propagandistoj kaj ke ni iras piede el Parizo en Krakovon por ĉeesti
la VIII Universalan Kongreson Esperantistan. La ĝandarmo rigardis nin kun mirego kaj
videble ne kredis tion, kion diris al li Romano. Tiam mi montris al li paperon de l’ Franca
Societo Esperantista kun la germana traduko de ĝia enhavo kaj ankaŭ mian taglibron kun
multegaj subskriboj de tiuj esperantistaj grupoj, kiujn ni vizitis kaj eltranĉaĵojn el francaj
kaj  germanaj  gazetoj  pri  nia  piedvojaĝo.  La  ĝandarmo  estis  frapita:  li  rigardis  niajn
dokumentojn, legis eltranĉaĵojn el gazetoj kaj, fine, evidente konvinkiĝis,  ke ni ne estas
rabistoj, aŭ iaj danĝeraj vagistoj, sed tre pacaj piedvojaĝantoj. –El Parizo? En Krakovon?
Piede? Ĉiam piede? Tiuj demandoj senhalte kaj seninterrompe saltis unu post la alia el lia
buŝo.

Ni kontentigis lian scivolemecon,  donis al li germanan propagandan broŝuron kun
vortaro kaj kelkajn propagandajn foliojn, kaj li mem komencis rakontadi pri ni kaj pri nia
afero al multaj ĉeestintoj en la kafejo, propagandante nian lingvon senkompare pli bone, ol
ni mem, ĉar ĉiuj lin tre atente aŭskultis kaj petis de ni la libretojn,  kiujn ni tre volonte
disdonis al ili.

Je la 7-a vespere ni venis en Heidenheim. Tie ĉi nin de ĉiuj flankoj ĉirkaŭis strataj
knabaĉoj, kiuj akompanis nin tra la tuta urbo kaj helpis al ni trovi la loĝejon de s-ro Mayer
(delegito de UEA). Sed bedaŭrinde s-ro Mayer ne estis hejme: oni diris al ni, ke li pro iaj
aferoj forveturis el la urbo kaj revenos nur morgaŭ. Ni volis atendi lin, sed ni ne povis trovi
por  ni  ian  ĉambron por  la  nokto:  en  la  urbo  estis  ia  nacia  festo  kaj  ĉiuj  hoteloj  estis
troplenigitaj. Kion fari? Ni ja ne povis noktiĝi sur la strato! Kaj jen ni ree ekmarŝis antaŭen,
decidinte halti por ripozo en proksima urbeto.

Tute lacaj, sub pluvego, ni je la 11-a nokte venis en Giengen. Feliĉe ni baldaŭ trovis
sufiĉe puran hotelon kaj por 2 markoj luis ĉambron kun du litoj. La mastro de l’ hotelo tuj
mem ekkonis  nin  laŭ  la  ĉapoj,  ĉar  en  hodiaŭa  numero  de  l’  Stuttgarta  gazeto  “Neues
Tagblatt”, kiun li abonas, li jam legis pri nia piedvojaĝo. Do, ni trovis tre bonan okazon por



la  propagando  inter  multaj  gastoj,  kiujn  ni  trovis  en  la  hotela  restoracio.  La  mastro
subskribis mian taglibron, donis al ni poŝtkartojn kun la bildoj de Giengen kaj promesis al
ni sendi artikoleton pri nia trapaso al la loka gazeto “Brenztal-Bote”, kiu estas eldonata en
Giengen.  Ni  reciproke  donacis  al  li  kelkajn  esperantajn  poŝtkartojn  kaj  ankaŭ
propagandajn broŝurojn, por ke li disdonu ilin al siaj gastoj.

XVI.Brenz. Günzburg. Burgau
La  21-an  de  julio,  dimanĉe,  ni  vekiĝis  sufiĉe  malfrue  –  je  la  8-30.  La  pluvo

daŭrigis fali senhalte, kaj ni tute vane atendis ĝis kiam ĝi ĉesiĝos. Do, malgraŭ la pluvo, ni
je la 10-a matene daŭrigis nian vojon kaj posttagmeze venis en urbeton Brenz. Tie ĉi ni
haltis en “Gasthaus” por iomete ripozi kaj sekiĝi. En la kafejo, dank’ al dimanĉo, kolektiĝis
multaj vizitantoj kaj ni havis tre bonan okazon por la propagando. Aparte ekinteresiĝis pri
nia  vojaĝo la  gemastroj  kaj  ilia  kuzino (gesinjoroj  Bosch):  ili  eĉ  penis,  kun helpo de  l’
donitaj  de ni germanaj lernolibroj,  interparoli  kun ni pri nia afero kaj  videble estis tre
kontentaj, kiam ili sukcesis nin kompreni. Ni donis al ili esperantan tekston kaj ili ĝojis,
kiel infanoj, kiam ili konstatis, ke ili tute facile, sen antaŭa lernado, povas legi esperante
kaj  preskaŭ ĉion kompreni  kun helpo de malgranda esperanta-germana vortaro.  Tiu ĉi
originala  leciono  daŭris  dum  pli  ol  unu  horon  kaj  tre  multaj  ĉeestintoj  kun  intereso
aŭskultis  niajn klarigojn. Gesinjoroj Bosch tre domaĝis, ke ni ne povas resti  kun ili  pli
longe, kaj petis nin sendi al ili el Augsburg aŭ el München pli detalajn lernolibrojn kun
germana-esperanta vortaro.

Iomete sekiĝinte, ni daŭrigis nian vojon, sed apenaŭ ni faris du aŭ tri kilometrojn, ree
komenciĝis pluvo kaj malvarma vento, kiuj persekutis nin dum la tuta tago. Proksimume 4
kilometroj antaŭ Günzburg ni kaŝis nin sub la ponto, kiu estas konstruita trans ia malplena
loko, en kiu akvo estas kredeble nur dum printempo. Tamen ni estis tre kontentaj, ke ni
almenaŭ povis ripozi en senpluva loko. Tuj post tiu ĉi ponto ni vidis ankoraŭ tri similajn
kaj  ni  ŝerce  diris,  ke  tiuj  pontoj  estas  intence  konstruitaj  por  kaŝi  sub  ili  diversajn
vagantojn, similajn al ni, dum malbona vetero.

Je la 8-a vespere ni venis en Günzburg kaj decidis kaŝi nin de la pluvo en la restoracio
de l’ stacidomo. Feliĉe la mastrino de l’ restoracio parolis france. Kiam ni rakontis al ŝi pri
nia piedvojaĝo kaj pri ĝia celo, ŝi tre ekinteresiĝis kaj afable konsentis iamaniere nin helpi:
ŝi iris al la stacidomestro, rakontis al li pri niaj vojaj aventuroj, montris niajn paperojn kaj
taglibron, troplenigitan per subskriboj de niaj samideanoj kaj per gazetaj eltranĉaĵoj pri nia
piedvojaĝo,  kaj  la  stacidomestro  afable  konsentis  permesi  al  ni  pasigi  la  nokton  en  la
atendejo de la 2-a klaso.

En la restoracio de l’ stacidomo dum la vespermanĝo ni konatiĝis kun kvar laboristoj
(masonistoj) italoj, kiuj, ekaŭdinte nian esperantan interparolon, pensis komence, ke ni
parolas itale. Ili tre ekinteresiĝis pri nia lingvo, ĉar ili preskaŭ ĉion komprenis, same kiel
mi estis komprenanta ilian italan interparolon (Romano parolis itale, sed mi tute ne). Ni
tre longe parolis kun ili pri Esperanto kaj pri ĝia utileco en alilando – kaj ili entuziasme
akceptis nian proponon ellerni Esperanton, kiu montris sin al ili tiel simpla kaj facila. Do,
ni akiris ankoraŭ kelkajn adeptojn por nia lingvo.

La nokton ni pasigis preskaŭ sen dormo pro malvarmo, ĉar ni estis tute malsekaj. Je
la 6-a matene ni  eliris  el  Günzburg laŭ la vojo al  Burgau.  La pluvo,  feliĉe,  ĉesiĝis,  sed
malvarmego kaj vento estis teruraj! Tamen tiu malvarmego multe helpis al nia marŝado,
ĉar,  dezirante  varmiĝi,  ni  marŝis  tre  rapide kaj  faris  dum du horoj  16 kilometrojn sen
rpozo! Tiamaniere je la 8-a matene ni estis jam en Burgau.

La urbo Burgau estas tre rimarkinda pro sia komika originaleco, kiun ni nevole estis
rimarkantaj sur ĉiu paŝo. Enirinte en la urbon, ni kun miro ekvidis, ke laŭ unu el stratoj
preskaŭ ĉiuj domoj havas numeron unuan nur kun partumoj: ekzemple, unu domo havas



№ 1 2/3, la dua № 1 ½, la tria № 1 1/19 ktp., kaj sur unu ni subite ekvidis № 383 ½! La
arkitekturo de l’ domoj ankaŭ estas originala: la plej granda parto el ili estas unuetaĝaj kun
tre malgrandaj fenestroj; en la anguloj de multaj domoj estas starigitaj statuoj de diversaj
sanktuloj, kaj unu eĉ havas tiujn sanktulojn  en du eksteraj anguloj kaj, krom tio, en la
muro  super  la  fenestroj  estas  skulptitaj  kvar  evangelistoj.  La  stratoj  estas  kurbaj  kaj
mallarĝaj kun tre neoportunaj trotuaroj, faritaj el simplaj neglatitaj ŝtonoj. Sur unu el la
stratoj ni renkontis tre strangan veturilon, en kiu estis enjungitaj ĉevalo kaj bovino! Mi
neniam vidis ion similan dum mia sufiĉe longa vagado en la mondo…

Ni estis tiel lacaj kaj la vetero tiel malbonega, ke ni decidis de Burgau ĝis Augsburg
932 km)  veturi  per  vagonaro,  des  pli,  ke  de  Burgau  ĝis  Augsburg  ni  ne  sciis  iajn  ajn
almenaŭ  iomete  rimarkindajn  aŭ  vizitindajn  lokojn.  La  stacidomo,  kredeble  por  ne
interrompi la originalecon de l’ urbo, troviĝas ne en la urbo, sed du kilometrojn for de ĝi,
kaj la vojo al la stacidomo estas eksterordinare stranga: ni, ekzemple, trapasis unu straton,
kiu prezentas el si tre malgrandan lignan ŝtuparon kun difektitaj ŝtupoj kaj kondukas trans
mallarĝan ankaŭ lignan ponton, sur kiu eĉ du homoj ne povas iri apude, sed devas sekvi
unu post la alia. Ne malproksime de stacidomo ni rimarkis ankoraŭ unu strangaĵon: tra la
fenestro de unu dometo ni ekvidis ĉevalon, kiu estis en la ĉambro.

XVII.Augsburg
En Augsburg ni alveturis je la 2-a posttagmeze, lunde, la 22-an de julio. Mi restis

en la stacidomo kaj Romano ekiris en la urbon, por trovi de legiton de UEA s-ron Schmalzl,
al kiu ankoraŭ el Stuttgart ni sendis la leteron pri nia alveno.

Baldaŭ li revenis kun s-ro Schmalzl, kiu alkondukis nin en preparitan por ni hotelon
(Hôtel  Central),  en kiu ni povis ripozi ĝis  la vespero. Ni estis  tiel  lacaj,  ke eĉ ne povis
manĝi, sed tuj mem kuŝiĝis kaj ekdormis, kvazaŭ mortaj.

Je la 6-a vespere al ni venis Schmalzl kaj ni kune kun li ekiris rigardi la urbon. Ni
promenadis ĝis je la 8-a kaj poste revenis hotelon, kie jam kunvenis multaj Augsburgaj
gesamideanoj, por nin saluti kaj aŭskulti niajn paroladojn. Ĉeestis pli ol 50 personoj. Post
la rakonto de Romano pri nia propaganda piedvojaĝo, mi faris paroladon pri Esperanto kaj
Esperantismo.  Niaj  paroladoj  estis  bruege  aplaŭditaj  kaj  poste  preskaŭ  ĉiuj  ĉeestintoj
kantis  ĥore  nian Esperantan himnon. La prezidanto,  s-ro Schmalzl,  dankis  kaj  tutkore
salutis nin en la nomo de siaj societanoj, kaj poste, kiam mi, same kiel en aliaj vizititaj
urboj, petis, ke ĉiuj ĉeestintoj en la kunveno subskribu mian taglibron, li eĉ skribis por ni
esperantan versaĵon. Ĝenerale la akcepto estis ne nur bona kaj gastama, sed entuziasma!

La  tutan  duan  tagon  ni  vagadis  tra  la  stratoj  de  l’  urbo  kaj  rigardis  diversajn
vidindaĵojn.

El la specialaĵoj de l’ urbo estas tre rimarkindaj la frontonoj de multaj domoj sur la
ĉefaj  stratoj.  Multajn el  ili  mi eĉ desegnis  en mia voja kajero.  Krom tio tre multaj,  pli
malnovaj  domoj  havas  kuprajn  tegmentojn,  kiuj  estas  tre  multekostaj  (ekzemple,  la
tegmento de l’  urba domo kostas pli ol 100 000 markojn). Estas ankaŭ tre rimarkindaj
kelkaj antikvaj domoj kun pentraĵoj sur la muroj; kelkaj el tiuj pentraĵoj preskaŭ jam tute
malaperis, sed multaj bone konserviĝis ĝis nun.

Belega estas la urbdomo kaj tiel nomata “Perlaĥturo” konstruita laŭ pura Renesanca
stilo,  kaj  ankaŭ la Armilejo (konstruita  en 1607 jaro de Elias  Holl)  kun bronza grupo,
prezentanta Ĉefanĝelon Miĥaelon, kiu mortigas drakon per ponardego.

Ni  vizitis  ankaŭ  belegan  kaj  tre  vastan  urban  ĝardenon,  kaj  poste  tagmanĝis  en
gastama familia rondo de s-ro Schmalzl.

Post la tagmanĝo ni vizitis la redakcion de l’ gazeto “Neue Augsburger Zeitung” kaj tie
tre longe interparolis kun la redaktoro (s-ro Schmalzl estis nia interpretisto) pri nia afero,
pri  la  celo  de nia  piedvojaĝo,  pri  nuna disvastiĝo  de Esperanto,  ktp.  La redaktoro nin



akceptis  tre afable kaj  promesis al  ni propagandi nian lingvon inter siaj  gelegantoj  kaj
gekonatoj,  ĉar, kiel li  diris,  nun li  konvinkiĝis,  ke Esperanto kaj Esperantismo evidente
disvolviĝas kaj ĉiam pli kaj pli disvastiĝas en la tuta mondo kaj sekve tiu ĉi movado estas
tre grava.

Je  la  6-30  vespere  ni  ĉeestis  multnombran  social-demokratian  kunvenon  de  la
Augsburgaj laboristoj-teksistoj, kiuj tiutage matene komencis sian ekonomian strikon, kaj
la redaktoro de loka social-demokrata gazeto, kun kiu nin konatigis s-ro Schmalzl, rakontis
pri nia afero kaj pri la celo de nia piedvojaĝo al multaj ĉeestintoj, kaj promesis al ni presi
pri ni kaj pri Esperanto en sia gazeto. Tiamaniere ni nur per nia ĉeesto inter laboristoj-
teksistoj jam faris propagandon de nia lingvo kaj interesigis tre multajn.

Post la kunveno ni ankoraŭ iomete vagadis en la urbo, kaj malfrue  vespere revenis en
nian hotelon, tute kontentaj je la pasinta tago.

XVIII.München
Frue  matene,  la  24-an  de julio ni  foriris  el  Augsburg  kaj  rapidege  ekmarŝis  al

München, kie hodiaŭ vespere nin atendis niaj gesamideanoj, antaŭsciigitaj pri nia alveno el
Augsburg.

La vetero estis belega,  kaj ni rapide tramarŝis pli ol 30  kilometrojn kun malgrandaj
ripozoj en Hochzoll,  Mering,  Merching kaj Alt Hegnenberg,  en kiu ni,  kiel ĉie kaj ĉiam,
konstante kaj tre sukcese propagandis Esperanton.

Sed veninte al Hegnenberg, de kiu ĝis Müncheno restis ankoraŭ 35-40 kilometroj, ni
konstatis,  ke ni neniamaniere povas ĝustatempe veni en München, –  aŭ,  se eĉ  ni venos
frutempe, ni estos tiel lacaj, ke ni ne povos partopreni la kunvenon, kaj nur vane perdos la
tutan tagon kaj trompos niajn gesamideanojn.

Do ni decidis lastan pecon da vojo ĝis München veturi per vagonaro.
Kaj ni bonege faris,  ĉar ni alveturis en München je la 3-a horo posttagmeze, bone

ripozis en la vagono kaj ankoraŭ havis sufiĉe da tempo, por ne rapidante tagmanĝi en la
stacidomo. Post la tagmanĝo Romano ekiris en la urbon, por trovi iun samideanon, kaj
baldaŭ revenis kun s-ro Hans Tressel (delegito de UEA), kiu afable alkondukis nin en la
“Pension Herzog Wilhelm” (en Georg Wilhelmstrasse),  en kiu estis preparita por ni tre
bona ĉambro kun du litoj.

Je la 9-a vespere ni, akompanataj de s-ro Tressel, venis en Munkenan Esperantistan
Klubon, kie nin jam atendis multaj gesamideanoj. Post la reciproka amika interkonatiĝo
kaj post saluto de la prezidanto, ni, same, kiel en aliaj urboj, faris niaj paroladojn kaj estis
brue aplaŭditaj de ĉiuj ĉeestintoj. La kunvenon ĉeestis ankaŭ la prezidanto de Münchena
Esperantista grupo “München de 1904” s-ro Karl Meyer, kiu tutkore salutis nin de siaj
samsocietanoj.

Por moragaŭa tago ĝis tagmezo nin promesis akompani tra la urbo s-ro Geyer, kaj je
la 4-a horo post tagmezo al ni promesis veni s-ro Pfeufer. La kunveno finiĝis je la 12-a
nokte, kaj poste ni foriris en nian loĝejon, akompanataj de s-ro Tressel.

Matene  la  25-an  de julio al  ni  venis  s-ro  Geyer,  kiu  afable  akompanis  nin  kaj
montris la urbon.

Kompreneble, dum unu tago ni ne povis ĉirkaŭrigardi ĉiujn vidindaĵojn de la urbo,
ĉar ili estas tro multaj, tamen ni vidis sufiĉe, por havi ĝeneralan ideon pri München, urbo
de artoj.

La centra, pli malnova parto de l’ urbo, estas apartigita per multaj belaj pordegoj, post
kiuj komenciĝas jam antaŭurboj, nun preskaŭ ĉiuj kunigitaj sub la sama nomo “München”.
Ni vidis la pordegon de Sendlinger kaj de Isar. Tiu ĉi lasta estas sufiĉe antikva (de XV
jarcento) kaj sur ĝiaj muroj ĝis nun konserviĝis belegaj pentraĵoj.

En la centro de l’ urbo troviĝas belega “Marienplatz”, sur kiu fiere altiĝas majesta urba



(aŭ magistrata) domo, konstruita en hotika stilo kun multegaj turoj kaj turetoj. Sur la plej
alta el ili troviĝas rimarkinda horloĝo: ĉiutage je la 11-a antaŭ tagmezo aperas la figuroj de
armitaj kavaliroj, kiuj batalas inter si, dume en la pordo sub ili estas vidataj la figuroj de
muzikistoj, kiuj ludas.

El multaj preĝejoj ni vidis fame konatajn katolikajn preĝejojn de Sankta Petro kaj de
Sankta Spirito kaj protestantajn preĝejon en Romano-Hotika stilo sur la maldekstra bordo
de  la  rivero  Isar  en  Steinsdorfstrasse.  El  aliaj  konstruaĵoj,  kiujn  ni  vidis,  estas  aparte
rimarkindaj jenaj: 1. La urba popolbanejo kun alta turo. Tiu banejo estis donacita al la urbo
de inĝeniero Müller kaj kostas 7 000 000 markojn. Ĝi estas fama pro sia purega akvo, kiu
estas alkondukita el apudaj montoj. 2. “Maximilianeum” – palaco de la reĝo Maksimiliano,
konstruita  en  speciala  Maksimiliana  stilo  kun  intenca  celo  –  bele  fini  la  straton
(Maksimilian), kies ĉiuj domoj ankaŭ estas konstruitaj  en la sama stilo. La strato estas
ornamita  per  belega  statuo  de  Maksimiliano.  3.  Ŝtata  (urba)  bierfarejo  kun  popola
restoracio, kiu estas tre rimarkinda pro tio, ke ĝi egale estas vizitata kiel de simpla popolo,
tiel ankaŭ de la mondumanoj kaj inteligentuloj. 4. Grandega reĝa palaco, en mezo de tiu
troviĝas  vastega  kvarangula  korto  kun  kvar  pordegoj.  5.  Apud  la  reĝa  palaco  troviĝas
granda kaj majesta halo kun du statuoj de generaloj Tilli kaj Wreede kaj kun du blankaj
marmoraj leonoj. En tiu ĉi halo ĉiutage dum la tagmezo ludas milita muziko.

En la mezo de l’ urbo fluas la rivero Isar kun multaj digoj kaj belegaj akvofaloj; tiu ĉi
rapida rivero fluas en Danubon. Ĝi estas rimarkinda pro verda koloro de la akvo kaj pro sia
rapideco kaj malvarmeco. La verdan koloron de l’ akvo oni klarigas per tio, ke Isar fluas el
Bavaraj Alpoj, kie estas multe da feracido. Jen efektive estas Esperanta rivero!

XIX.Esperanta Propaganda Ligo. Parkurbo-Esperanto
En Munkeno ekzistas du Esperantaj Societoj kun Esperanta Klubo, kelkaj esperantaj

hoteloj,  restoracioj  kaj  kafejoj,  multaj  konduktoroj  de  tramvojoj  parolas  esperante.
Ĝenerale la Esperanta movado tie ĉi estas tre vigla. Sed la plej rimarkinda, oni povas eĉ diri
unika  en  la  mondo,  Esperanta  entrepreno  estas,  sendube,  Munkena  Esperanta
“Propaganda  Ligo”,  kiu  nun  estas  okupata  per  grandioza  laboro:  “Ĝi  komencis
konstruadon de esperanta urbo, kiu estos nomata “Parkurbo-Esperanto”!

Ĉiuj novaj ideoj en la senhalta evoluo de la tutmonda civilizacio kaj kulturo havas la
saman  sorton.  Rememoru  Galileon,  Kolumbon,  Kopernikon,  aeroplanojn,  elektron,
kinematografon, ktp., – senfine! En ĉiuj regionoj de arto, scienco, industrio kaj socia vivo
ni povas rimarki la saman strangan fenomenon: komence unuajn geniajn pionirojn oni
mokas,  insultas,  nomas malsaĝuloj,  frenezuloj,  eĉ  danĝeraj  homoj,  iafoje  oni  eĉ  severe
persekutas ilin, – sed forpasas tempo, la homaro pliriĉiĝas ankoraŭ per unu nova, tre utila
akiro, senkonscie uzas tiun akiron en sia ĉiutaga vivo, – kaj al neniu eĉ por unu momento
venas la penso, ke iam estis la tempo, kiam oni kredis, ke nia tero estas senmova, ke oni
veturis per ĉevaloj en neoportunaj veturiloj, ke ni lumigadis niajn loĝejojn per fumantaj kaj
malbonodorantaj sebaj kandeloj, ke pri flugado en la aero ni ne kuraĝis eĉ revi… Al ĉiuj
ŝajnas, ke tiuj utilaj kaj nun necesegaj fruktoj de homa genio ekzistis eterne, ke sen ili eĉ la
vivo mem ne estas ebla, kaj neniu volas kompreni, kiom da laboro, kiom da energio, kiom
da fizikaj kaj spiritaj fortoj elspezis la kreintoj de nia nuna moderna oportuna ekzistado!

Tralegu teknikajn esploradojn pri simpla, de ĉiuj konata ŝraŭbo, aŭ fizikajn, kemiajn
aŭ  medicinajn  spertojn  pri  inercio,  pri  konsisto  de  akvo  kaj  aero,  pri  la  malgranda
mikrobo,  ktp.,  kaj  vi  estos  frapita!  Paŝo  post  paŝo,  briko  post  briko,  malrapide  estis
preparata de multaj modestaj geniuloj majesta konstruaĵo de la moderna civilizacio.

Sed ĝi, tiu majesta konstruaĵo, ne estas ankoraŭ finita. La progreso senhalte marŝas
antaŭen, kaj ĉiu nova tago alportas novajn perfektaĵojn, novajn elpensaĵojn en ĉiuj regionoj
de la moderna homa vivado. Kaj en la nombro de tiuj senfinaj elpensaĵoj unu el la unuaj



lokoj sendube apartenas al la efektivigo de la ideo pri lingvo internacia.
Tiu ĉi ideo ne estas nova: ankoraŭ en la antikva epoko de Aleksandro Macedona la

homaro komprenis, kiel multe da malbono povus esti forigita, se ĉiuj popoloj de la tuta
mondo, krom multegaj naciaj lingvoj, havus unu komunan internacian lingvon, – kaj jen,
laŭ  muta,  eble  ne  ankoraŭ  tute  konscia  interkonsento,  estis  akceptita,  kiel  internacia
lingvo, la lingvo latina.

Kiel granda estis la urĝa bezono de l’ homaro havi internacian lingvon, montras tio, ke
la lingvo latina ekzistis en la rolo de lingvo internacia dum 1500 jaroj post malapero de la
popolo, kiu en ĝi parolis!

Sed finfine la lingvo latina malmoderniĝis, fariĝis tro malfacila por lernado kaj iom
post iom konservis sian internacian signifon nur en malgranda rondo da scienculoj, – kaj
anstataŭ ĝi sur la areno de socia vivo aperis kune kvar internaciaj lingvoj: la lingvo franca,
kiel  lingvo salona kaj  politika,  la  germana – lingvo de scienculoj,  la  angla  – lingvo de
komercistoj kaj la itala, kiel lingvo de muziko.

Tiamaniere, por esti meze klera, meze edukita homo, estis necese lerni almenaŭ kvar
internaciajn lingvojn. Memkompreneble, ke por la plej granda parto da homaro tia laboro
estis neplenumebla, kaj jen per si mem naskiĝis la ideo krei iun artefaritan internacian
lingvon.

Mi ne volas enuigi  vin per rakontado pri  multegaj  provoj de multaj  scienculoj  kaj
kvazaŭ-scienculoj, kiuj penis solvi tiun ĉi malfacilan taskon, – pri tiu temo mi devus paroli
tro longe, ĉar nur dum du lastaj centjaroj, komencante de franca filozofo Deskarts, aperis
kelkaj centoj da diversaj sistemoj de artefarita internacia lingvo – mi devas nur diri, ke ĉiuj
tiuj  sistemoj  montriĝis  aŭ  tro  malfacilaj  kaj  nekompreneblaj,  aŭ  ne  logikaj,  iafoje  eĉ
sensencaj, kaj pro tiuj multaj kaj tre gravaj kaŭzoj ili tute ne estis taŭgaj por tiu rolo, kuin
ili pretendis – kaj unu post la alia ili nerimrakeble malaperis, cedinte sian lokon al unu
unika, efektive internacia lingvo, kreita de D-ro Zamenhof kaj publikigita la 2-an de junio
1887.

Mi  ne  bezonas  ankaŭ multe  paroli  pri  nia  kara Esperanto  kaj  pri  ĝiaj  mirindegaj
kvalitoj, per kiuj ĝi superis ĉiujn ĝis nun ekzistintajn aliajn sistemojn de lingvo internacia,
ĉar tio signifus frapi en malfermitan pordon, aŭ argumenti, ke duoble du estas kvar. Nun
venis la tempo, kiam ĉiuj, kies kapoj ne estas ankoraŭ difektitaj, konsentas, ke Esperanto,
kaj nur Esperanto, estas tiu unika lingvo, kiu kapablas efektivigi la belan antikvan ideon
pri la kreo de lingvo internacia, ke unike nur ĝi estas tiu potenca levilo, per kiu oni povas
renversi “la murojn de miljaroj inter la popoloj dividitaj”, kaj pri kiu iam profetis en la
Biblio antikva profeto Ĉefaniaĥ.

Nun la tuta mondo, eĉ ĉiuj niaj malamikoj, multnombraj skeptikuloj, akceptis, ke nia
kara  Esperanto  ne  nur  ekzistas,  sed  vivas.  Niaj  multnombraj  por-Esperantaj  kaj  per-
Esperantaj organizaĵoj, niaj societoj kaj grupoj, dissemitaj en diversaj urboj kaj urbetoj en
ĉiuj landoj de la tuta mondo, niaj ĉiujaraj Universalaj Kongresoj, ĉiam pli kaj pli almilitas
novajn adeptojn en plej  diversaj  klasoj de la tuta tera loĝantaro, kaj paŝo post paŝo ni
senhalte ĉiam pli kaj pli alproksimiĝas al tiu tempo, kiam “la bela sonĝo de l’ homaro por
eterna ben’ efektiviĝos”!

Sed en tiu ĉi senhalta Esperanta movado laŭ la vojo de civilizacio kaj kulturo, la vojo,
kiu tamen komenciĝis  nur antaŭ 25 jaroj,  kompreneble,  estas ankoraŭ (kaj  devas  esti)
multaj mankoj: idealo ne estas atingebla, alie ĝi ne estus idealo, – kaj eĉ la suno havas
makulojn…  Certe  ni  bezonas  ankoraŭ  multajn  perfektigojn,  multajn  novajn  utilajn
organizaĵojn, multajn plibonigojn en diversaj fakoj de nia Esperantujo.

Jen kial ni, malnovaj pioniroj de l’ unua epoko de nia movado, kiuj vidis la unuajn
timemajn paŝojn de Esperanto-infano, kiuj direktis laŭ la ĝusta vojo Esperanto-junulon kaj
kiuj nun helpas al Esperanto-viro – ien kial ni ĉiam kun ĝojo salutas naskiĝon de iu nova



societo aŭ grupo, nova organizaĵo, nova entrepreno en nia Esperanta movado, kaj jen kial
ni  ne  povas  trovi  necesajn  konformajn  vortojn,  por  sufiĉe  bone  esprimi  nian
eksterordinaran  admiron  kaj  koran  dankon,  al  niaj  Münchenaj  samideanoj  kaj  al  la
elpensinto de nova grandioza Esperanta entrepreno, s-ro Schuler, – entrepreno similaj al
kiu ĝis nun neniam ankoraŭ ekzistis en nia movado de tiu jam sufiĉe malproksima tempo,
kiam “en la mondon venis nova sento”.

Ŝajne,  estas  superflue  klarigi,  ke  mi  volas  paroli  pri  la  internacia  konstruado  de
Parkurbo-Esperanto.

Tiu ĉi signifplena entrepreno estas tiel grandioza, tiel giganta, tiel eksterordinara, ke
ĝi ŝajnas eĉ ne versimila, kaj oni ne devas miri, se la plej granda parto da niaj eĉ plej fidelaj
samideanoj ne povas kredi, ke jam nun io simila estas efektivigebla. Tamen la fakto restas
fakto, kaj en ĝia realeco povas konvinkiĝi per siaj propraj okuloj ĉiu, kiu havas la deziron
kaj  eblecon  viziti  en  München  la  administrejon  de  la  Propaganda  Ligo  “Parkurbo-
Esperanto”.

Mi  mem  laŭ  la  naturo  estas  tre  skeptikema,  kaj  kiam  mi,  dum  nia  propaganda
piedvojaĝo  de  Parizo  ĝis  Krakovo,  la  24-an  de julio,  venis  en  Münchenon  kaj  estis
invitita kune kun mia kunvojaĝanto s-ro Romano, viziti la oficejon de la Propaganda Ligo,
– mi devas konfesi, ke mi ne volonte, nur pro ĝentileco, akceptis tiun afablan inviton. Mi,
kiel ĉiuj, tute nature opiniis, ke konstrui urbon ne estas same facile, kiel fortrinki glason da
biero kaj de la deziro ion fari ĝis la plenumo estas ankoraŭ tre granda spaco. Sed kiam mi
transpaŝis la sojlon de la granda kaj tre oportuna oficejo, mi estis frapita! Mi ne kredis al
miaj propraj okuloj: al mi ŝajnis, ke mi vidas ian mirindan agrablan sonĝon, el kiu mi tuj
mem estos vekita, por reveni al mia ĉiutaga enua vivo… Sed, feliĉe, ĝi ne estis sonĝo: antaŭ
mi staris vivaj homoj, entuziasmigitaj per viva afero kaj energie laborantaj pro nia sankta
ideo.  La  animo de la  tuta  entrepreno,  neelĉerpebla  fonto  da  energio  kaj  morala  forto,
nelacigeblaj administrantoj klarigis al mi la esencon de la direktata de li komerca fako de la
entrepreno;  talenta  arkitekto  s-ro  Sievers,  la  direktoro  de  la  teknika  fako,  montris  la
detalan planon de la konstruota Parkurbo kaj multajn detalajn desegnojn de la privataj
domoj kaj de kelkaj konstruaĵoj komunaj (teatro, kazino, hotelo, publikaj banejoj ktp.); mi
konatiĝis  kun  la  geoficistoj,  laborantaj  en  la  administrejo,  mi  vidis  la  fruktojn  de  ilia
diligenta laborado,  kaj… kaj  mi ne povas al  vi  klarigi,  kion mi sentis!  Do,  jen estas  la
efektiviĝanta bela sonĝo de l’ homaro! Jen estas unu el “utopioj”, pri kiuj mokis kaj mokas
niaj  antikvaj  kaj  modernaj  saĝeguloj,  kaj  kiuj  tamen  spite  al  malbonaj  profetadoj  de
sennombraj  skeptikuloj,  subite  fariĝas  evidentaj  faktoj,  same  kiel  moviĝo  de  la  tero,
transoceana  vojo  al  Ameriko,  elektra  lumo,  telegrafo,  aerveturado,  lingvo  internacia
Esperanto! Kaj mi ekhontis mian nekredemecon, mian skeptikecon, same kiel tiuj,  kiuj
juĝas ian aferon apriori  kaj  poste konstatas,  ke ili  eraris!  “Vouloir  c’est  pouvoir”,  diras
francoj, kaj mi volas kredi, ke tiu ĉi proverbo estas vera, ĉar la konstruado de la Esperanta
urbo dependas nur de bona volo de kelkaj  niaj  entreprenemaj samideanoj,  kiuj  “volis”
dediĉi sin al tiu ĉi afero.

Unu Münchena  bankiero,  s-ro  Schuler,  tre  klera  kaj  progresema  homo,  favora  al
Esperanto  kaj  komprenanta  ĝian  grandan  signifon  por  la  homaro,  proponis  al  la
Münchenaj  esperantistoj  grandan  spacon  da  tero  (pli  ol  1.000.000  da  kv.  metroj)  en
“Gräfelfing”, apud Müncheno (en Bavarujo). Kaj jen laŭ la plano de nia kara samideano s-
ro Schuler, Münchenaj samideanoj fondis societon, nomitan Propaganda Ligo, kies la plej
ĉefa tasko estas efektivigi la ideon pri la konstruado de Esperanta urbo. Por tiu ĉi celo estas
invitita konata Münchena arkitekto s-ro Sievers, kiu ellaboris belegan planon de la estonta
urbo, kaj la afero rapidpaŝe ekmarŝis antaŭen.

S-ro Schuler ne ŝparis monrimedojn, por firme starigi la entreprenon: li luis bonegan
loĝejon por la administrejo, invitis kelkajn spertajn geoficistojn, kaj komenciĝis la laboroj.



Sur  tiu  spaco  da  tero,  kiu  estas  prezentita  sur  la  plano  oni  povas  konstrui  800
domojn, sed se tiu ĉi nombro estos ne sufiĉa, tiaokaze oni povas aligi ankoraŭ tre grandan
spacon de apudkuŝanta tero, kiu estas ne okupita.

Nun jam estas venditaj kelkaj domoj kun la placoj kaj ĝardenoj al kelkaj diversnaciaj
samideanoj,  kaj  en la  oficejo  de  la  Ligo  oni  preparas  nun desegnojn de  kelkaj  apartaj
domoj.

Laŭ la ideo de la entreprenantoj,  ĉiu aparta domo estos ĉirkaŭita per ĝardeno,  aŭ
parko, kaj pro tio la urbo mem nomiĝas “Parkurbo”. Dank’ al tio, en la urbo estos ĉiam
freŝa parka saniga aero, kaj la domoj estos bone ŝirmitaj kontraŭ polvo kaj strata bruo kaj
ankaŭ garantiitaj kontraŭ fajro.

Laŭ la regularo de la Propaganda Ligo, en Parkurbo povas loĝi nur esperantistoj, aŭ
amikoj de Esperantismo, en kies familioj almenaŭ po unu ano devas ellerni Esperanton.

Sed,  kiel  tute  juste  opinias  la  entreprenantoj,  Parkurbo-Esperanto  devas  esti
dezirinda pilgrimloko ne nur  por  esperantistoj,  sed ĝi  devas  forlogi  per  siaj  vidindaĵoj
ankaŭ ĉiujn aliajn ne-esperantistojn, kiuj pro tio certe adeptiĝos al la ideo de esperantismo.
Tial la entreprenantoj intencas prepari en la Parkurbo klimatan kaj aeran kuraclokon, en
kiu multaj fremduloj povus trovi por si refreŝigon, resanigon kaj distron.

Por atingi tiun ĉi celon, en Parkurbo estas projektitaj multaj komunaj konstruaĵoj, kiel
ekzemple, teatro, kazino, publikaj banejoj, restoracioj, hoteloj, ktp., kaj en la oficejo de la
Propaganda Ligo estas jam preparitaj multaj desegnoj de tiuj konstruaĵoj, kaj kelkajn el ili
proponis  konstrui  multaj  privataj  entreprenistoj.  Do,  la  konstruado  povas  esti  tuj
komencita.

Krom  tio  en  Parkurbo  estas  projektita  rifuĝejo,  en  kiu  povas  pasigi  someran
libertempon malriĉaj infanoj de lerneja aĝo, kiuj interesiĝos pri Esperanto, kaj tiu ĉi ideo,
krom  sia  bonfara  signifo,  havas  ankaŭ  grandegan  signifon  propagandan,  ĉar  junaj
geknaboj, reveninte post la somera libertempo hejmen, sendube propagandos nian lingvon
inter siaj kamaradoj kaj samaĝuloj, kaj tiamaniere altiros ilin al nia movado.

Multaj  esperantistoj,  kiuj  deziras kaj kapablas esti  komizoj,  vendistoj,  librotenistoj
k.t.p. en diversaj komercejoj kaj vendejoj, povas trovi por si oficojn en Parkurbo. Multaj
metiistoj kaj ne riĉaj komercistoj, kiuj volos fondi iajn metiejojn, butikojn, vendejojn ktp.,
kaj kiuj ne havas por tio sufiĉe da monrimedoj, povos tre facile veni en Parkurbon, ĉar la
entreprenantoj intencas doni al tiuj personoj krediton por la komenco de iliaj malgrandaj
privataj entreprenoj, kaj tiamaniere por multaj centoj da nunaj kaj estontaj geesperantistoj
nuntempe aperas tre malofta okazo fondi en sia propra esperanta hejmo bonan kaj feliĉan
ekzistadon.

La  kapitalo  de  la  Propaganda  Ligo  estas  nun  2.000.000  da  markoj4 –  kaj  la
entrepreno estas bazita sur la sana, fortika, firma kaj reala fundamento – do, ni havas
plenan eblecon esti absolute certaj, ke la afero ne haltos sur duonvojo, sed estos efektive
bone finita, sed… Ne timu tiun ĉi “sed-on”! Ĝi estas uzita de mi nur por stilistikaj celoj: por
pli bone transiri al la alia parto de mia priskribo.

En  diversaj  klopodoj  pri  la  bonstato  de  la  konstruota  urbo,  niaj  estimataj
entreprenantoj  ne forgesis  ankaŭ multajn spiritajn postulojn de estontaj  loĝantoj  de la
Parkurbo-Esperanto.  Ili  volas  ornami  la  urbon  per  monumento  de  nia  majstro,  per
monumento de Paco, ili volas konstrui belan preĝejon, teatron, klubon ktp. Sed por ĉion
tion ĉi  fari,  estas necesa granda mono, – kaj  jen,  por trovi  inter esperantistoj  mem la
necesajn  por  tio  monrimedojn,  la  spritaj  entreprenantoj  decidis  aranĝi  grandan
Internacian Loterion.

La esenco de la Internacia Loterio estas jena.
1. La tuta kvanto da biletoj estas dividita je dek serioj po 10.000 biletoj en ĉiu serio.

4 Kosto de la tero.



2. Ĉiu aparta serio enhavas 90.000 gajnojn de 3 ĝis 1000 markoj, kaj la ĉefa gajno de
la tuta loterio estas belega domo en Parkurbo kun granda ĝardeno kaj kun ĉiuj
necesaj mastrumaj konstruaĵoj.

3. Ĉiuj biletoj en ĉiuj dek serioj havas do 90.000 gajnojn, kies la tuta sumo egalas al
400.000 markoj kaj 25.000 markoj – la prezo de la lotumita domo.

4. Ĉiuj gajnaj kaj malgajnaj biletoj estas metitaj en intence preparitaj maŝinfermitaj
kovertoj, tute egalaj laŭ sia eksteraĵo, kiujn oni povas malfermi nur distranĉinte
per tondilo, aŭ tranĉilo.

5. La  gajnoj  estas  pagataj  de  la  Propaganda  Ligo  senprokraste,  tuj  mem  post  la
prezento de la gajninta bileto.

6. Post la disvendo de la biletoj de ĉiuj dek serioj kaj post disdono de gajnoj, okazos
ankoraŭ  ĝenerala  loterio  dum  kiu  estos  lotumita  la  ĉefa  gajno  –  domo  en
Parkurbo, valoranta 25.000 markojn, tial ĉiuj,  gajnintaj eĉ malgrandan sumon,
estas invitataj konservi siajn biletojn ĝis la okazonta ĝenerala loterio.

7. Esperantaj  societoj  kaj  grupoj,  aliĝintaj  al  la  Propaganda  Ligo  kaj  samtempe
aĉetintaj 500 (kaj pli) biletojn, ricevas por ĉiuj 100 po ses biletoj senpage.

8. La prezo de ĉiu lotloterio, enhavanta unu bileton, estas 50 sd. (1 marko); por ĉiuj
20 aĉetitaj biletoj unu bileto estas aldonata senpage.

9. La biletoj povas esti vendataj nur al personoj, aliĝintaj al la Propaganda Ligo.
10. La rezulto de l’ loterio estos publikigita en ĉiuj Esperantaj gazetoj.

Kiel vi mem vidas, karaj gelegantoj, tiu loterio ne estas simila al multaj aliaj loterioj,
kiuj havas laŭordajn numerojn de biletoj gajnintaj kaj malgajnintaj dum ia antaŭe difinita
tempo,  kiam oni  anoncas,  kiuj  numeroj  gajnis.  Ne!  La  Internacia  Loterio  konsistas  el
gajnantaj aŭ malgajnantaj biletoj, enmetitaj en apartaj zorgeme preparitaj kovertoj, kaj la
posedanto de l’ bileto, post malfermo de la koverto, tuj povas scii, ĉu li gajnis ion kaj kiom
nome, kaj se li gajnis, li tuj povas ricevi monon, ne atendante ian antaŭedifinitan tempon.

Ĉiuj gajnoj de la loterio egalas al 40% de la tuta sumo, t.e. por ĉiuj dek biletoj oni
havas proksimume unu gajnon, – kion donas nenia alia loterio.

La dismetado de la gajnoj po 1000, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 60, 50, 40, 25, 10,
5 kaj 3 markoj en la lotloterio, fermado kaj miksado de tiuj lotloterioj estis faritaj de la
aparte elektita absolute konfidinda komisio de la Propaganda Ligo, – kaj nuntempe nek la
membroj de tiu komisio, nek iu alia persono povas scii, en kiuj kovertoj estas gajnoj aŭ
malgajnoj. Malfermo aŭ sekreta esplorado de la lotloterioj per lumo estas tute ne ebla, pro
tio, ke la kovertoj, estas faritaj maŝine el papero nepenetrebla por lumo.

Jen efektive estas du grandiozegaj entreprenoj, kiujn la tuta Esperanta mondo devas
tutkore kaj ĝoje saluti, ĉar en nia Esperanta movado ĝis nun ekzistis ankoraŭ nenio, kio
povus  tiel  fortege  antaŭenpuŝi  nian  Esperantan  movadon!  Tutkoran  amikan  dankon
meritas niaj energiaj kaj kuraĝaj samideanoj, dediĉintaj ĉiujn fortojn por nia sankta afero
kaj por feliĉigo de la tuta homaro.

Karaj gesamideanoj! Ĉi vi bone komprenas la signifon de tio, kion oni preparas por ni
nun sur la bordoj de malgranda rivero Würm? Ĉu vi povas imagi al vi tiujn postsekvojn,
kiuj povas veni post la efektivigo de tiu genia ideo?

Mi  ne  timas  pligrandigi,  se  mi  diros  al  vi,  ke  tiuj  postsekvoj  devas  esti  same
grandiozaj, kiel la ideo mem pri la konstruado de “Parkurbo-Esperanto”.

Ĝis  nun  niaj  pacaj  batalantoj  sukcesis  fondi  multegajn,  sendube  tre  utilajn
Esperantajn organizaĵojn, ni havas jam nian Esperantan popolon, ni havas Esperantujon,
sed ni ne ankoraŭ havas nian propran Esperantan hejmon: niaj adeptoj estas dissemitaj en
diversaj landoj, en diversaj urboj, kaj nur unu semajno ĉiujare dum la Kongresoj ili povas
kunveni en unu granda internacia familia rondo. Kaj jen ni havos nian propran Esperantan



urbon,  en  kiu  sendube  post  kelka  tempo  koncentriĝos  ĉio,  kio  iamaniere  rilatas  al
Esperanto  kaj  Esperantismo,  kaj  kiun  konstante  povas  vizitadi  niaj  samideanoj  el  ĉiuj
landoj de la tuta mondo. En Parkurbo-Esperanto ili  sentos sin hejme, inter amikoj kaj
fratoj; ili ne rimarkos tie ian diferencon de lingvoj, nacioj, religioj, politikaj konvinkoj: ili
ĉiuj estos absolute egalaj.

Kaj  loĝantoj  de  apudaj  urboj  kaj  urbetoj  –  neesperantistoj,  –  vidonte  tiel  bonan
ekzemplon  de  amika  socia  vivado  de  siaj  najbaroj  –  esperantistoj,  kompreneble,  ne
prokrastos imiti ilin, ili ellernos nian lingvon kaj aliĝos al ni – kaj tiamaniere iom post iom
la loĝantaro de Parkurbo-Esperanto ĉiam pli kaj pli  grandiĝos kaj fine venos la tempo,
kiam la nun konstruota Parkurbo fariĝos ĉefurbo de la tuta nia kara Esperantujo.

Kaj  kiam  venos  tiu  feliĉa  tempo,  tiam  ni  jam  ne  timos  niajn  kontraŭulojn  kaj
malaperos el la mondo malamo kaj malpaco, frat’ fraton ne atakos ŝakale, kaj “la homaro
faros en konsento unu grandan rondon familian”.

Ne diru, karaj gesamideanoj, ke tio estas nur neefektivigebla revo, utopio! Nia karega
Esperanto antaŭ nelonge ankaŭ estis utopio kaj nun ĝi vivas, kreskas kaj floras spite al ĉiuj
skeptikuloj! Memoru, ke niaj kunuloj estas amo, paco kaj vero, kaj niaj principoj – egaleco,
frateco kaj libereco, – kaj kun tiaj kunuloj kaj kun tiaj principoj ĉio estas efektivigebla!

XX.Munĥena gazetaro. Vizito al la “Societo-Esperanto”. La vojo ĝis Prien
Je la 1-a posttagmeze, laŭ afabla invito de s-ro Geyer ni iris al li, por tagmanĝi. Tie-ĉi

ni restis preskaŭ dum du horoj en agrabla amika babilado kun nia gastama samideano.
Post  la  tagmanĝo  ni  ankoraŭ  tre  longe  vagadis  en  la  urbo  kaj  interalie  vizitis  la

redakcion  de  la  ĉefaj  Munĥenaj  gazetoj:  “Bayerischer  Kurier”  kaj  “Münchner  Neueste
Nachrichten”, kiuj en siaj numeroj de la 24-a de julio enpresis la notojn pri nia piedvojaĝo
kaj pri la VIII Kongreso. La redaktoroj akceptis nin tre gastame kaj ni, per s-ro Geyer, kiu
estis  nia  tradukinto,  tre  longe  interparolis  kun  ili  pri  nia  afero.  Ambaŭ  redaktoroj
demandis nin pri diversaj detaloj de nia vojaĝo, pri disvastigo de Esperanto en Francujo,
ktp. Ili estis evidente tre ekinteresigitaj pri la Esperanta movado kaj promesis al ni ĉiam
favore  rilati  al  nia  afero  kaj  helpi  per  siaj  gazetoj  al  la  disvastigo  kaj  propagando  de
Esperanto.

Je  la  8-a  vespere  al  ni  en  la  hotelon  venis  s-ro  Tressel,  kiu  akompanis  nin  en
Esperantan Hotelon (Hotel “Reichshof”), kie, pro nia alveno, estis organizita kunveno de la
“Munĥena Societo-Esperanto”. Tie ĉi,  kiel ĉie kaj ĉiam, oni akceptis nin tutkore, kaj ni
pasigis  ankoraŭ  unu  agrablan  vesperon  en  la  familia  rondo  de  niaj  Munĥenaj
gesamideanoj. Romano, kiel ĉie, rakontis al la ĉeestintoj pri nia vojaĝo, kaj mi parolis pri la
esenco de Esperantismo kaj pri la deveno de “Ido” kaj pri ĝiaj morte naskitaj ideoj, pro kiuj
ĝi nun preskaŭ jam tute pereis. Je la 12-a nokte ni revenis en nian hotelon, kaj duan tagon
tre frue, apenaŭ tagiĝis, ni foriris el Munĥeno, direktante nin al la urbeto Prien, kie, kiel
oni diris al ni en Munĥeno, estas tre bone organizita esperantista grupo kaj ankaŭ loĝas
delegito de UEA, s-ro Hans Hübner, la prezidanto de l’ grupo kaj la kunposedanto de l’
gazeto “Priener Zeitung”.



Aŭtoro de la foto estas redaktoro de “Chiemsee Zeitung”. Grupo de esperantistoj en Prien 
(Chiemsee). La 28-a de julio 1912.

La tutan vojon de Rosenheim (65 kilometrojn!) ni faris nur kun tre mallongaj ripozoj
en kelkaj laŭvojaj urbetoj kaj vilaĝoj.

En Rosenheim ni venis malfrue vespere, tute lacaj kaj malsategaj. Tie ĉi en la fervoja
stacidomo ni ripozis jam preskaŭ du horojn, manĝis varman supon kaj trinkis lakton kaj
kafon. Poste, demandinte pri la vojo, ni ekmarŝis al Prien. Nokte ni nur iomete ripozis
apud vilaĝo Bohmann en kampo, sed dank’ al malvarmo kaj timemeco de Romano, ni ree
preskaŭ tute ne dormis.

En Prien ni venis je la 10-11 matene, sabate la 27-an de julio. Ni haltis en la unua
kafejo,  kiun ni  trovis en la komenco de l’  urbo.  Apud tiu kafejo kreskas grandega tilio
(proksimume tri metroj en diametro!), kiu havas, kiel al ni klarigis la mastrino de l’ kafejo,
pli ol 500 jarojn. Tie ĉi ni trinkis kafon, kaj poste Romano ekiris serĉi samideanojn, kaj mi
restis lin atendi.

Post duono da horo li  revenis kun s-ro Dister (la 2-a prezidanto de la grupo) kaj
alportis la leteron de s-ro Hübner (la 1-a prezidanto kaj delegito de UEA), kiu skribis, ke li
atendis nin ĝis hieraŭ, sed poste, pro urĝaj aferoj, li devis forveturi Munĥenon kaj revenos
nur morgaŭ.

Tamen  s-ro  Dister,  kvankam  li  ne  estas  ankoraŭ  tre  sperta  en  esperanto,  plene
anstataŭis s-ron Hübner: li afable alkondukis nin en preparitan por ni ĉambron en “Kaiser-
Hotel”, kie ni iomete nin purigis kaj post duono da horo ni jam ekiris kun li ĉirkaŭrigardi la
urbon kaj konatiĝi kun Prienaj gesamideanoj.

Sur la stratoj ni estis kelkfoje agrable surprizitaj, ĉar multaj renkontantoj salutis nin
esperante:  evidente oni nin atendis kaj estis tre kontentaj nin vidi.  Ni konatiĝis kun la
edzino de s-ro Dister, kiu ne povas ankoraŭ paroli esperante, sed parolas france. Ŝi afable
akompanis nin al belega lago “Chiemsee”, en kiu ni kun plezuro nin banis; poste ni vizitis
tre bone aranĝitan “Sanatorium” (sanigejo), promenadis sur la alta plataĵo apud la urbo kaj
je la 6-a vespere revenis en la urbon. S-ro Dister nin fotografiis dufoje kune kun kelkaj aliaj



gesamideanoj, kaj je la 8-30 vespere ni venis en la “Kaiser-Hotelon”, kie nin jam atendis
tre multaj gesamideanoj.

Post reiproka interkonatiĝo kaj salutoj, mi rakontis al ili  pri nia piedvojaĝo kaj pri
diversaj manieroj de propagando de nia lingvo. Mi parolis esperante, sed, ĉar multaj el
ĉeestintoj ne bone ankoraŭ komprenas esperante, mia parolado estis tradukata komence
de Romano france kaj poste de s-ro Dister germane, kaj ĉiuj estis tre kontentaj.

La esperantista grupo en Prien estis fondita de energia kaj laborema s-ro Hübner nur
la 12-an de januaro de tiu ĉi jaro, sed ĝi havas jam 34 anojn. Tiu ĉi nombro, ŝajne, ne estas
granda, sed oni devas memori, ke en Prien estas nur 1200 da loĝantoj, kaj tiamaniere tie ĉi
estas 3% da esperantistoj, – do, kompare kun aliaj urboj, tiu ĉi nombro estas tre granda.
Ekzemple,  en  Munĥeno,  kun  600 000  da  loĝantoj,  estas  nur  proksimume  300
esperantistoj, t.e. nur 1/10 %! Ĝenerale Prien estas tre rimarkinda urbeto pro sia kulturo
kaj progrsemeco. Tie ĉi ekzistas propra gazeto “Chiemseer-Zeitung”, tre bone organizita
sanigejo  (Sanatorium),  multaj  bonaj  magazenoj  ktp.  La  ĉitiea  geesperantistaro  estas
entuziasme aldonita al nia afero kaj tre diligente kaj fervore lernas kaj propagandas nian
lingvon. La animo de l’ tuta esperanta movado en Prien, kiel unuvoĉe atestas ĉiuj Prienaj
samideanoj, estas nia fervorega samideano s-ro Hübner, la fondinto de la grupo, profesoro
de  Esperanto,  gvidanto  de  konstantaj  esperantaj  kursoj  kaj  kunposedanto  kaj
kunlaboranto  de  l’  gazeto  “Chiemseer-Zeitung”,  kiu  pro  tiu  kaŭzo,  estas  tre  favora  al
esperanto kaj multe helpas al la regula propagando de nia afero en Prien kaj en ĉiuj apudaj
vilaĝoj kaj urbetoj. Jen estas vere imitinda ekzemplo!

Duan tagon, la 28-an de julio, dimanĉe, ni decidis atendi s-ron Hübner, ĉar por ni
estis tre agrable konatiĝi persone kun tiu vera apostolo de Esperanto. Kaj ni ne vane restis:
je la 9-a matene s-ro Hübner venis al ni kaj ni pasigis ankoraŭ kelkajn agrablajn horojn en
lia simpatia societo. Li konatigis nin kun la redaktoro de “Chiemseer-Zeitung”, kiu ankaŭ
nin fotografiis kune kun kelkaj samideanoj, inter kiuj estis kvinjara filineto de s-ro Hübner
malgrandeta Gertruda. Tiu ĉi ĉarma etulineto tre bone parolas multajn esperantajn frazojn
kaj eĉ deklamis al ni malgrandan esperantan versaĵeton “Paŝtisteto”. De tiu interesa grupo
s-ro Hübner faris kliŝĵon kaj presis la poŝtkartojn, kiujn li poste sendis al la VIII Kongreso
en Krakovo, kaj la gekongresanoj multe estis demandintaj min pri tiu ĉarma etulineto-
esperantistino, kiu sidas sur miaj genuoj.

XXI. Bad-Reichenhall. Salzburg
La saman tagon post tagmeze, laŭ nia plano, ni devis iri al Salzburg, sed s-ro Hübner

konsilis al ni viziti ankaŭ kurac-urbon Bad-Reichenhall, kie ekzistas antaŭ nelonge fondita
esperantista  grupo.  Kion fari?  De Prien  ĝis  Bad-Reichenhall  estas  65  kilometroj  kaj  ĝi
kuŝas flanke de nia vojo, – kaj jen ni decidis viziti tiun urbon per fervojo.

Do, akompanataj de s-roj Hübner, Dister kaj kelkaj aliaj samideanoj, ni venis en la
stacidomon kaj aĉetis biletojn ĝis Bad-Reichenhall. Sed, ne alkutimiĝinte al la veturado per
fervojo  kaj  ne  sciante  germanan  lingvon,  por  bone  demandi,  ni  faris  tre  malagrablan
eraron: la fervoja linio de Prien atinginte stacidomon Freising5, dividiĝas je du branĉoj, el
kiuj  unu  kondukas  al  Bad-Reichenhall  kaj  la  alia  al  Salzburg,  kaj  ni,  mi  ne  scias
kiamaniere, anstataŭ Bad-Reichenhall alveturis Salzburgon! Pro tiu ĉi nevola eraro ni devis
pagi  monpunon  por  veturado  sen  biletoj  de  Freissing  ĝis  Salzburg,  aĉeti  biletojn  de
Salzburg ree ĝis Freising kaj poste jam fini la lastan duonon da vojo de Freising ĝis Bad-
Reichenhall kun niaj antaŭaj biletoj.

Dank’ al tiu ĉi tute vana vagado, ni alveturis en Bad-Reichenhall nur je la 5-a horo
vespere. Tie-ĉi, laŭ la kutimo, mi restis en la stacidomo gardi niajn pakaĵojn, kaj Romano

5 Supozeble temas pri Freilassing.
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ekiris  serĉi  esperantistojn.  Post  duono  da  horo  li  revenis,  akompanata  de  tre  juna
esperantistino Manjo Mayerhauser, la filino de delegito de UEA s-ro fritz Mayerhauser.

Ŝi rakontis al ni, ke ŝia patro ricevis hodiaŭ leteron el Prien pri nia alveno, sed li ne
sciis, kiam alvenos kaj pro tio kune kun aliaj gesamideanoj foriris en ĉirkaŭaĵojn de Bad-
Reichenhall, por partopreni en popola montara festo kaj komisiis al ŝi nin renkonti kaj
gvidi en la urbo ĝis kiam li revenos. Kaj nia ĉarma malgranda gvidantino bonege plenumis
la komision de sia patro: ŝi akompanis nin en la urban ĝardenon, montris al ni diversajn
vidindaĵojn  de  tiu  ĝardeno:  salakvujo,  kelkajn  sanigejojn,  multajn  rimarkindajn
konstruaĵojn ktp.

Baldaŭ revenis s-ro Mayerhauser, kiu renkontis nin tre afable kaj proponis al ni viziti
la popolan feston apud la montoj en ĉirkaŭĵoj de la urbo, dirante, ke tie ni trovos ankoraŭ
kelkajn gesamideanojn kaj inter ili – nian parizan samideanon, s-inon Schaefer, kiu nun
estis kelkajn tragojn en Bad-Reichenhall,  atendante la VIII Kongreson. Kompreneble ni
kun plezuro akceptis lian proponon kaj vizitis la feston. Tie en tre malgranda, sed amika
familia rondo de niaj gesamideanoj ni pasigis kelkajn agrablajn horojn, rigardante naciajn
popolajn dancojn kaj tre originalajn kaj belajn montarajn Bavarajn kostumojn.

Je  la  12-a  nokte  ni  akompanis  s-inon Schaefer  ĝis  ŝia  loĝejo  kaj  poste  gesinjoroj
Mayerhauser  kun  sia  ĉarma  filineto  akompanis  nin  ĝis  la  hotelo,  en  kiu  estis  por  ni
preparita ĉambro, kaj ni disiĝis ĝis morgaŭ.

Duan  tagon  je  la  7-a  matene  s-ro  Mayerhauser  venis  al  ni,  por  akompani  nin  al
matena koncerto en la “Reĝa ĝardeno”, kiun oni aranĝas ĉiutage dum la kuraca sezono (de
majo ĝis septembro) por malsanuloj, sin kuracantaj en Bad-Reichenhall. Je la 10-a matene
al la Esperanta Oficejo (magazeno de s-ro Mayerhauser) kunvenis kelkaj gesamideanoj kaj
ni kune, laŭ la afabla invito de s-ro Haupt, vizitis lian tre interesan sanigejon, en kiu oni
kuracas per kunpremita aero kaj per enspirado de l’ bonodora vaporo el montaraj pinoj.

Post la tagmanĝo ni ĉiuj promenadis en apudurba montaro kaj de sur granda altaĵo
kun  plezuro  rigardis  belegan  panoramon  de  l’  urbo  kaj  ĝiaj  ĉirkaŭaĵoj,  kaj  poste,
akompanataj de ĉiuj niaj gesamideanoj, ni foriris en Salzburgon, kien ni venis je la 8-a
vespere.

Tie ĉi nin atendis malagrablaĵo. Mi restis en la stacidomo kaj Romano ekiris por trovi
en la urbo delegiton de UEA kaj la prezidanton de l’ grupo esperantista s-ron Pezlederer.
Post du horoj de marŝado sub la pluvego, Romano revenis tute malseka kaj lacega kaj
rakontis al mi, ke s-ro Pezlederer, al kiu ni hieraŭ skribis el Prien pri nia alveno, akceptis
lin tre malafable, diris, ke nia vojaĝo estas sensenca, ke ni nur vane perdas nian tempon,
poste donis al li kelkajn utilajn (?) konsilojn kaj diris, ke neniu el esperantistoj nun estas en
Salzburg, ĉar ĉiuj forveturis en kamparon (strange, ke dum la somero oni forveturas el
Salzburg, kiu estas aparte vizitata nome somere!). Li persiste konsilis al ni tuj mem veturi
per vagonaro en Linz, ĉar li pensis, ke, marŝante ĉiam piede, ni neniamaniere povas veni
ĝustatempe en Krakovon. Sed ni ne povis la saman tagon forlasi Salzburgon, ĉar ni devis
morgaŭ ricevi kelkajn leterojn de niaj  amikoj,  kaj  pro tio ni estis  urĝe necese pasigi la
nokton en Salzburg.  Do,  ni  restis  ĝis  la  mateno en la  atendejo  de  la  III-a  klaso  de  la
Salzburga stacidomo, ĉar, pro manko de mono, ni absolute ne povis lui ĉambron en hotelo.
Kompreneble  ni  preskaŭ ne dormis  kaj  je  la  6-a matene ni  eliris  el  la  stacidomo,  por
ĉirkaŭrigardi la urbon kaj demandi en la ĉefa poŝtoficejo la leterojn, sed la poŝtoficejo estis
ankoraŭ fermita, kaj ni, por ne perdi vane la tempon, vizitis kelkajn vidindaĵojn.

Plej  rimarkinda el ili,  sendube, estas, la konata Salzburga kastelo, konstruita en la
mezo de l’ urbo sur alta monto kaj vidata de tre malproksime. Belega estas la ĉefpreĝejo,
tiel  nomata “Dom-Kirche”, en kiu ni vidis belegajn pentraĵojn de fame konataj artistoj.
Kontraŭ la  enirejo en la  ĉefpreĝejon sur  la  sama placo (“Dom-Platz”)  staras  grandioza
monumento  de  “Sankta  Virgulino”;  sur  la  apuda  placo  (“Residenz-Platz”)  estas  belega



fontano kun akvujo kaj sur la “Mozart-Platz” altiĝas mirinde bela monumento de Mozart.
Tre atentindaj ankaŭ estas multaj  domoj sur “Kaiser Quai” laŭ maldekstra bordo de la
rivero Salzach: ili estas alkonstruitaj al tre alta ŝtona monto kaj ŝanas kvazaŭ algluitaj al ĝi,
– kaj kelkaj butikoj estas simple elĉizitaj kavernoj en la monto kaj havas nur unu muron de
l’ flanko de la strato.

Je la 8-a matene ni ree venis en la poŝtoficejon, kiu nun estis jam malfermita. Sed –
ree malagrablaĵo: ni neniamaniere povis interkompreniĝi kun la poŝtoficistoj, ĉar kun ni ne
estis,  kiel  ĉiam,  iu  ajn  el  Salzburgaj  samideanoj.  Kaj,  malgraŭ  tio,  ke  s-ro  Pezlederer
malbone akceptis hieraŭ mian kunvojaĝanton, mi decidis iri al li kaj peti, ke li nin helpu.
Bedaŭrinde ni ne trovis lin hejme kaj devis iri en Rathaus (urbdomo), en kiu li havas la
oficon. S-ro Pezlederer tiun ĉi fojon estis iom pli afabla (li eĉ proponis al mi… cigaredon)
kaj konsentis akompani nin en la poŝtoficejon. Sed leterojn ni ne trovis kaj nur kun helpo
de s-ro Pezlederer ni faris skribanoncojn, ke oni transsendu al ni korespondaĵojn en Linz.
Mi ne volas multe paroli pri s-ro Pezlederer, kiel delegito de UEA, ĉar feliĉe dum nia longa
piedvojaĝo ni renkontis nur unu similan al li: s-ron Boyer en Chalon-sur-Marne.

XXII. De Salzburg ĝis Linz. Mauthausen. Danubo
Marde la 30-an de julio post tagmeze ni foriris de Salzburg, direktante nin al Linz.
Ni feliĉe trapasis urbetojn Strass, Neundorf, Neumarkt, en kiuj dum la ripozo ni faris

bonegan propagandon, – sed poste komenciĝis ree pluvego, kaj je la 9-a vespere ni kaŝis
nin en la stacidomo de urbeto Steindorf. Tie ĉi ni renkontis tre agrablan kaj feliĉan okazon
por la propagando. La staciestro, s-ro Ambrosch, tre klera kaj inteligenta homo, eksciinte
pri la celo de nia piedvojaĝo, estis ravita je nia ideo kaj tre ekinteresiĝis pri Esperanto.

Li parolas kelkajn lingvojn, studas la lingvon rusan, araban, hebrean kaj antaŭ kelkaj
jaroj konatiĝis kun Volapük, kiun li poste forlasis. Pri Esperanto li aŭdis kaj legis, sed ne
havis  ĝis  nun  la  okazon  konatiĝi  kun  esperantistoj.  Kiam  mi  donis  al  li  esperantan
poŝtkarton kun mia versaĵo (“Vivu Esperanto”)  li  tuj  mem legis kaj bone komprenis la
enhavon de tiu ĉi versaĵo. Li estis tute frapita, kaj diris al ni, ke Esperanto tiel al li plaĉis kaj
nia ideo estas tiel forloga kaj bela, ke li ne nur ellernos la lingvon, sed ankaŭ propagandos
Esperantismon. Ni estis tre ĝojaj akiri tian samideanon, ĉar li sola valoras eble pli multe, ol
cent  aliaj.  S-ro  Ambrosch  enskribis  sian  nomon  en  mia  ĵurnalo  kaj  eĉ  metis  en  ĝi  la
stampon de l’ stacidomo “Steindorf”. Li afable proponis al ni iomete ripozi kaj atendi ĝis
kiam ĉesiĝos la pluvo, aŭ eĉ noktiĝi en la stacidomo, – sed ni rapidis kaj pro tio, tutkore
dankinte lin, ni je la 12-a nokte sub la pluvo foriris el Steindorf.

La urbetojn Strasswalch, Brun, Mühlham kaj kelkajn vilaĝojn ni trapasis nokte kaj je
la 6-a matene  la 31-an de julio ni venis en Frankenmarkt kaj eniris en unuan kafejon,
kiun ni ekvidis malfermitan, por ripozi kaj trinki teon. Poste ni senhalte iris la tutan tagon
kaj  la  tutan  nokton  ĝis  Linz,  nur  iomete  ripozante  en  laŭvojaj  urbetoj  Vöcklamarkt,
Neugarten, Tilmelckaŭ, Vöcklabruck kaj Attnang, kiujn ni trapasis ankoraŭ tage, sed post
Attnang venis jam malluma kaj malvarma nokto kun pluvo, kaj ni preskaŭ eĉ ne ripozis.
Nokte  ni  trapasis  urbetojn:  Schwenenstad,  Lambach,  Wels,  Marchtrenk,  Neubau  kaj
kelkajn vilaĝojn kaj je la 9-a matene ĵaŭde la 1-an de aŭgusto ni, fine, venis al urbo Linz.

Ni  estis  tute  lacaj,  apenaŭ  povis  moviĝi  kaj  krom  tio  al  ni  okazis  la  plej  grava
malfeliĉo; ni havis nur kelkajn helerojn, ĉar ni elspezis la tutan monon, kiun ni havis, – kaj
ni ne povis daŭrigi la vojon!

Feliĉe ni trovis en Linz s-rojn Aumayer (delegito de UEA) kaj d-ron Robert Klauber,
kiuj konsentis prunti al ni 15 kronojn, por ke ni povu veturi per vaporŝipo ĝis Vieno. Ni tion
ĉi akceptis kaj havis la plenan rajton akcepti, ĉar, vizitinte kelkajn grupojn esperantistajn
en la urboj, kiuj ne estis laŭ nia vojo (Baden, Karlsruhe, Prien, Bad-Reichenhall), ni faris
pli  ol  200 superfluajn kilometrojn kaj  tial  ni  devis  regajni  la  perditan tempon, por  ne



malfruiĝi al la Kongreso kaj krom tio ni urĝe bezonis longedaŭran ripozon por restarigi
niajn fortojn. Sed la sorto evidente ree estis malfavora al ni, ĉar ni malfruiĝis kaj venis al la
haveno en Linz, kiam la vaporŝipo jam fornaĝis, – tial ni devis atendi ĝis la 9-a matene
morgaŭ, ĉar la vaporŝipoj el Linz al Vieno iras unu fojon dum tago – je la 9-a matene. Do,
por ne perdi la tempon kaj ŝpari iom da mono, ni decidis ree iri piede ĝis la stacio (haveno)
Mauthausen je 25 kilometroj de Linz. Kaj ni bone faris, ĉar dum la vojo ni havis kelkajn
okazojn propagandi nian lingvon en laŭvojaj urbetoj Steiregg, St. Georgen kaj Anter Gusen.
Antaŭ Mauthausen ni haltis en unu “Gasthaus”, por ripozi kaj pasigi la nokton, ĉar post tri
noktoj, kiujn ni pasigis sen dormo (en Salzburg kaj dum la vojo ĝis Linz), ni urĝege bezonis
bonan, longan ripozon kaj oportunan lokon por dormo. La ĉambro kaj la litoj, kiujn ni luis
por unu krono en “Gasthaus”, estis sufiĉe malpuraj, sed ni dormis de la 11-a nokte ĝis la 6-a
matene, kvazaŭ mortaj kaj bonege ripozis.

Je la 8-a matene la 2-an de aŭgusto ni venis en Mauthausen, aĉetis biletojn, kaj je
la 9.50 matene ni estis jam sur vaporŝipo “Marie-Valerie”.

La vojaĝo per vaporŝipo, vendrede la 2-an de aŭgusto, estis por ni tia lukso, kiun ni ne
ĝuis dum la tuta vojo! Ni efektive estis ripozantaj korpe kaj anime, ni havis la eblecon spiri
freŝan aeron kaj plezuriĝi per belegaj vidaĵoj de l’ pitoreskaj bordoj de majesta Danubo.

Ne estas eble priskribi detale ĉiujn vidindaĵojn, kiujn ni preterpasis dum nia sufiĉe
longa vojaĝo inter  altaj  kaj  belegaj  montoj  sur ambaŭ bordoj  de  rapidfluanta belulo –
Danubo kaj kiujn ni estis renkontantaj sur ĉiu kilometro.

Sed kune kun plezuriĝo ni ne lasis sen atento la oportunan okazon, por propagandi
nian lingvon.

Inter multaj  vojaĝantoj  ni konatiĝis  kun konstantaj  laĝantoj  de Vieno;  s-ino Anna
Janschick kaj s-roj Kamillo Janschick kaj Francois Schrök, kiuj treege ekinteresiĝis pri nia
lingvo kaj promesis ellerni ĝin kaj propagandi inter siaj geamikoj kaj gekonatoj.

Ili volonte subskribis mian ĵurnalon kaj diris, ke, venonte Vienon, ili enskribiĝos en
Vienan Esperantan Societon.

Tiamaniere,  ankoraŭ ne vizitinte la Vienan geesperantistaron,  ni  jam akiris  por ĝi
kelkajn novajn anojn.

XXIII.Vieno
Vendrede la 2-an de aŭgusto,  je  la  6-30 vespere  ni  alvenis  en la ĉefurbon de

Aŭstrujo. En la haveno nin neniu renkontis, kvankam ni skribis pri nia alveno al delegito
de UEA, s-ro Sös6, – kaj ni en la komenco mem estis tre embarasitaj, tute ne sciante la
urbon. Kion fari? Laŭ la kutimo, mi restis en la atendejo de la haveno, kaj Romano ekiris
en la urbon, por trovi s-ron Sös. Sed reveninte proksimume post du horoj, li diris, ke s-ro
Sös mem ne povas veni, ĉar li devas iri en la ekstran kunvenon de Vienaj geesperantistoj,
por interkonsiliĝi  pri  akcepto de du francaj  esperantistaj  karavanoj,  kiuj,  laŭ la vojo al
Krakovo, la 9-an de aŭgusto vizitos Vienon, – pro tio s-ro Sös petis, ke ni iru rekte en la
kunvenon laŭ la donita de li adreso. Kaj ni, preninte niajn pakaĵojn, venis en la kafejon
“Pruckel” en “Stubenring”, kie ni trovis jam tre multajn esperantistojn kaj reprezentantojn
de kelkaj Vienaj Esperantaj organizaĵoj. Ni estis akceptitaj tre kore kaj amike, kaj inter aliaj
mi havis la plezuron konatiĝi kun ĉarma “polino en Wien” – fraŭlino Anna Bodek kaj kun
unu mia samlandano, polo el Lodz, s-ro Ludwik Klotz, (studento de medicino de Krakova
Universitato). Mi rakontis al la ĉeestintoj pri nia piedvojaĝo de Parizo ĝis Vieno, kaj ĉiuj
evidente estis tre kontentaj, ĉar ĉiuj aŭskultis min atente kaj kun granda intereso.

Post la kunveno unu el la samideanoj s-ro Faroŝ afable akompanis nin al nia loĝejo en
unu Bohema popola lernejo (fermita de Aŭstra registaro), kie ni povis loĝi, pagonte nur po

6 Supozeble Edmund Sós.
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80 heleroj por ĉiu nokto.
Duan tagon matene mi vizitis s-ron Sös, kiu akompanis min en la ĉefan poŝtoficejon,

kie mi ricevis kelkajn leterojn. Poste li montris al mi kelkajn urbajn vidindaĵojn kaj ni kune
vizitis la redakciojn de du Vienaj gazetoj “Neues Wiener Tagblatt” kaj “Neue Freie Presse”,
kies redaktoroj kun granda intereso aŭskultis la rakonton de s-ro Sös pri nia piedvojaĝo kaj
promesis morgaŭ presi artikolojn pri nia afero (kaj ili  plenumis la promeson, ĉar duan
tagon en vesperaj numeroj de tiuj gazetoj efektive aperis la artikoloj). Post la tagmanĝo ĝis
la vespero mem ni vagadis en la urbo kaj tiel laciĝis, marŝante la tutan tagon, kvazaŭ ni
faris  sen  ripozo  100  kilometrojn  laŭ  tre  neoportuna  vojo.  Kompreneble,  ke  reveninte
hejmen, ni tuj mem enlitiĝis kaj ekdormis.

Matene ni dormis ĝis la 9-a kaj bonege ripozis.
Je la 10-a horo ni jam estis en la sidejo de Vienaj esperantistoj, en kafejo “Pruckel”7,

kie ni ankoraŭ hieraŭ interkonsentis renkontiĝi kun mia samlandano s-ro Klotz. Kun li ni
ĉirkaŭrigardis  la  centron  de  l’  urbo  (“Innere  Stadt”),  kie  estas  koncentrigitaj  multaj
vidindaĵoj, kaj ni havis la plezuron admiri belegajn konstruaĵojn de Reĝa Operdomo (stilo
“Renesanco”),  de  du  Reĝaj  Muzeoj  –  Naturscienca  kaj  Arthistoria,  inter  kiuj  staras
grandioza  monumento  de  Mario-Therezo.  Neesprimeblan  impreson  faras  potenca
konstruaĵo de la Parlamento kun grandega kaj bela statuo de Minervo (diino de Justeco)
kaj  kun larĝa ŝtuparo,  ornamita per ok bustoj  de antikvaj  grekaj  kaj  romanaj  famuloj:
Herodotus,  Polybius,  Ksenofontus,  Fukididus,  Titus  Livius,  Tacitus,  Salustius  kaj  julius
Caeser.  Al  la  belega  Urbdomo  (en  hotika  stilo)  kondukas  larĝa  aleo,  ornamita  per  ok
statuoj de estintaj urbaj agantoj, kaj en du ĝardenoj, ambaŭflanke de tiuj statuoj, ŝprucas
du  altaj  fontanoj,  kiuj  donas  tre  agrablan  malvarmeton.  Kontraŭ  la  Urbdomo  estas
konstruita ankaŭ belega urba teatro.

En multaj preĝejoj aparte allogas la ĉefpreĝejo de Sankta Stefano (en hotika stilo) kaj
“Wotivkirche”,  konstruita  dum  1856-1879  por  rememoro  pri  la  atenco  je  la  vivo  de  l’
imperiestro  Franco-Jozefo  en  1853  jaro.  Sed  la  plej  belan,  kvankam  tre  malgajnan
impreson, faras la maŭzoleo kaj monumento de l’ imperiestriedzino Elisabeth, mortigita en
Ĝenevo (Svisujo). Apud la statuo estas ne granda akvujo kun du fontanoj, de kiuj etendiĝas
en la ĝardenon tre bela aleo. Tre rimarkindaj estas kelkaj ruĝaj (!) lilioj, kiuj kreskas en tiu
akvujo.

Nian ĉirkaŭrigardon de la urbo ni finis en la Universitato, kiun ni vidis sufiĉe detale
ekstere kaj interne. La interna korto kun grandaj verdaj bedoj estas ĉirkaŭita per galerio,
ornamita per multegaj statuoj de famaj scienculoj. Interna divido de la konstruaĵo ankaŭ
faras  belegan  impreson;  aparte  rimarkindaj  estas  du  vastaj  salonoj  por  disertacioj  kaj
ekzamenoj.

Kompreneble du tagoj ne estas sufiĉaj, por detale ĉirkaŭrigardi tiun grandan urbon,
kiel Vieno, kun du milionoj da loĝantoj, tamen eĉ tio, kion ni vidis, tute bone montris al ni
la kulturecon de l’ urbo.

Dank’  al  du fontoj,  tre  akvoriĉaj,  kiuj  estas enkondukitaj  en la  urbon el  la  apuda
montaro kaj donas bonegan trinkakvon, en la urbo dum lasta tempo tute malaperis tifo kaj
aliaj stomakaj malsanoj, kaj nur tuberkulozo, pro iaj neklarigeblaj kaŭzoj, regas ankoraŭ
tre fortike kaj ĉiam turmentas la loĝantaron.

Vespere, por bone ripozi antaŭ la morgaŭa marŝado, ni restis hejme, kaj feliĉa okazo
donis al ni eblecon varbi kvin adeptojn por Esperanto. En la sama lernejo, kie ni loĝis, ni
konatiĝis kun bohemaj studentoj: Franco kaj Jozefo Palanskij (la fratoj) el Brno, Franco
Vaclik el Ĉesŝke Budejovice, Dobromir Pekárek el Pribislav kaj Jaroslav Klima el Strelice
Brna Morava, kiuj tre ekinteresiĝis pri nia afero kaj skribe promesis al ni senprokraste
ellerni Esperanton kaj propagandi ĝin inter siaj kamaradoj. Sed la plej notinda fakto estas
7 Eble temas pri "Café Prückel”.
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tio, ke unu el ili – Frantiŝek Polanskij – ĝis nun estis idisto, sed, eksciinte, kiel disvastiĝas
Esperanto en la tuta mondo, li decidis por ĉiam forlasi Idon, kiu evidente ne povas havi
sukceson, kaj okupi sin nur per Esperanto. Tio estis por ni tre grava akiro. Do, nia lasta
vespero en Vieno ne perdiĝis vane, ĉar ni faris la unuan lecionon al niaj novaj adeptoj kaj
tute ekflamigis ilin per nia sankta ideo.

XXIV.De Vieno ĝis Marische-Ostraŭ
En Vieno ni ricevis de s-ro Rosenstok8 el Krakovo 20 kronojn kaj por regajni la antaŭe

perditan tempon kaj tiamaniere ne malfruiĝi al la Kongreso, ni decidis ĝis Preraŭ9 veturi
per vagonaro, ĉar piede dum kvar tagoj ni ne povus veni en Krakovon, kaj, krom tio, ĝis
Preraŭ  ni  nenie  povus  trovi  esperantistajn  grupojn.  Do  la  saman  tagon  (la  5-an  de
aŭgusto, lunde) al vespero ni estis jam en Preraŭ, de kiu ni havis jam plenan eblecon iri
piede kaj veni en Krakovon ĝustatempe.

Bedaŭrinde en Preraŭ ni ne trovis gesamideanojn, ĉar ili ĉiuj forveturis en kamparon.
En niaj serĉadoj al ni afable helpis unu el policanoj, sed tute vane, kaj je la 6-a vespere ni
foriris el Preraŭ.

Malfrue vespere ni venis en Leipnik10. Tie ĉi ni perdis la vojon kaj ne sciis, kiamaniere
iri al Marische Weisskirchen kaj Zauchel. Subite ni renkontis sur la strato iujn tri virojn,
kiujn ni demandis pri la vojo. Unu el ili tuj mem konsentis nin akompani tra la urbon kaj
montri la vojon. Ni kompreneble, kun danko akceptis lian proponon, – sed post 100-200
metroj el iaj flankaj stratoj aperis aliaj du kamaradoj de nia akompananto kaj aliĝis al ni.
Ni trapasis unu tie longan malluman straton kaj devis turni dekstren, – sed en tiu ĉi loko al
ni renkonte iris du policanoj, kaj niaj akompanantoj subite haltis kaj jam ne volis plu iri
kun ni. Tio ŝajnis al ni iom suspektinda, kaj ni jam tre singardeme daŭrigis nian vojon.
Apud unu el trinkejoj ni ekvidis kelkajn personojn, kiujn ni demandis pri la vojo kaj unu el
ili diris, ke li veturas ĝis Marische Weisskirchen kaj ke li konsentus alveturigi nin al tiu ĉi
urbo, se ni bone al li pagus, – sed ni ne konsentis veturi kun li, prerferinte iri piede. Post
kelkaj minutoj ne ekaŭdis post ni bruon kaj ni ekvidis la saman viron, kiu veturis jam ne
sola, sed kun tri aliaj nekonatuloj, ŝajne kun tiuj samaj, kiuj nin akompanis en la urbo.

Ni  malrapidigis  la  paŝojn  kaj  iris  ankoraŭ  pli  singardeme  antaŭen,  ĉiuminute
atendante ian surprizon. Sed, feliĉe, nenio okazis, krom fulmotondro kaj pluvego, kiu nin
malsekigis. Tamen ni estis tre kontentaj je malbonega vetero, ĉar ĝi, eble liberigis nin de
malagrabla aventuro.

Proksimume post noktmezo, kiam la pluvo ĉesis, ni decidis iomete ripozi kaj kuŝiĝis
en kampo sur la amaso de antaŭnelonge rikoltita tritiko. Mi tuj mem ekdormis, malgraŭ
malvarmo, – sed subite mi estis vekita per la voĉo de Romano, kiu kriis: “Ni foriru de tie
ĉio,  mi  petas!  Mi  estas  tute  malseka kaj  al  mi estas malvarmege!” Kaj  mi  ekvidis  lian
ridindan figuron: formetinte de si la surtuton, li premis ĝin per la manoj, penante forigi el
ĝi la akvon, dume la pluvo senkompate frapadis lian kurbiĝintan dorson. Li estis tremanta
pro la malvarmo kaj petegis min marŝi antaŭen kiel eble plej rapide, por varmiĝi. Mi ne
povis rifuzi lian peton kaj ni forlasis nian ripozejon. Mi havis kun mi mantelon, kiu sufiĉe
bone defendis min kontraŭ la pluvo kaj  malvarmo, sed Romano havis nenion, kaj,  por
almenaŭ iomete kaŝi  sin, li  prenis sian longegan turkan ĉemizon kaj  kovris  per ĝi  sian
kapon kaj dorson, – kaj lia figuro fariĝis tiel komika, ke mi ne povis rigardi lin sen rido!
Nur je la 3-a matene ni venis en Marische Weisskirchen11 kaj decidis iri en la stacidomon,
por iomete ripozi, sekiĝi kaj varmiĝi kaj ankaŭ por demandi iun ajn pri la vojo al Zauchtel.

8 Certe Leon Rosenstock.
9 Nun Přerov.
10 Hodiaŭ Lipník nad Bečvou.
11 Hodiaŭ Hranice (distrikto Přerov).
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Post tre longa vagado en la urbo, ni, dank’ al du hazarde renkontitaj sinjoroj (kiuj kun
mirego rigardis strangan figuron de Romano), ni, fine, trovis la stacidomon, kaj tie ĉi unu
el fervojaj servantoj montris al ni vojon al Zauchtel tra urbeton Pohl. Li diris, ke ĝis Pohl
estas nur duonhoro da marŝado, sed, ne sciante la lokon, ni vagadis en kampoj pli ol du
horojn, kaj nur je la 6-a matene ni venis en Pohl. Tie ĉi ni kun ĝojo ekvidis unu kafejon, kiu
jam estis malfermita, kaj ni eniris, por trinki kafon kaj varmiĝi.

La mastrino de l’ kafejo, eksciinte pri nia piedvojaĝo, diris al ni, ke ŝi legis pri ĝi en
Viena ilustrita ĵurnalo “Kleine Illustrierte Zeitung”. Mi montris al ŝi mian vojan taglibron
kaj ŝi estis tute ravita je nia ideo kaj volonte, kun danko akceptis donitajn al ŝi esperanto-
germanajn ŝlosilojn.

Dum nia interparolo kun la mastrino en la kafejon venis unu artileristo (kaporalo),
kiu  ankaŭ  treege  ekinteresiĝis  pri  nia  piedvojaĝo  kaj  komunikis  al  ni,  ke  inter  liaj
kamaradoj-artileristoj estas tre multaj, kiuj jam estas iomete konataj kun Esperanto, sed
ĝis  nun neniu ankoraŭ prenis  sur  sin  la  zorgojn ordigi  la  aferon kaj  komenci  regulajn
kursojn de nia lingvo. Li diris al ni, ke en Aŭstrujo ekzistas proksimume 26 diversaj lingvoj
kaj idiomoj, kaj estas tre malfacile instrui rekrutojn (junajn soldatojn) al la deviga germana
lingvo, – tial li tre bone komprenas, kian signifon povus havi Esperanto, se ĝi estus oficiale
akceptita en militistaro! Kaj li promesis al ni, ke de nun li dediĉos sin al la propagando de
nia lingvo inter kamaradoj-artileristoj.

Ripozinte iomete, ni ekmarŝis al Zauchtel. Tiu ĉi peco da vojo estis la plej malagrabla
kaj laciga! En vilaĝo Deutsche Vasnik, laŭ la konsilo de iu maljunulo, ni decidis uzi pli
mallongan, rektan vojon tra kampoj,  – kaj  ni tute perdis la vojon!  Ni vagadis la tutan
tagon, kaj, dank’ al tio, ke en la slava parto de Aŭstrujo ĉiuj urbetoj kaj vilaĝoj havas du
nomojn – germanan kaj slavan, ni tute ne povis trovi kelkajn urbetojn, kiujn ni havis en
niaj planoj. Nur je la 8-a vespere ni venis, fine, al Zauchtel. Post multaj demandoj ni, fine,
trovis la stacidomon kaj eniris en la bufedon, por ripozi kaj trinki kafon. Sed ni ne povis
resti longe, ĉar ni tre rapidis, – do post duono da horo ni, detale demandinte pri la vojo,
ekmarŝis al Stauding (ĉeĥe “Studenka”). Sed la sorto evidente decidis nin persekuti: ni ree
perdis la vojon kaj dufoje, kvazaŭ promenante, ĉirkaŭiris la stacidomon, farinte tiamaniere
laŭ ia tre malbona vojo pli ol 8 kilometrojn, ĝis kiam ni hazarde renkontis iun viron, kiu
parolis pole kaj montris al ni la ĝustan vojon. Proksimume post la 2-a nokte ni venis en
Seitendorf, sed tie ĉi mi rimarkis, ke ni ree iras malbone kaj ke ni perdis la vojon. Pro tio ĉi
ni eĉ iomete malpaciĝis, disputante, kien iri? En la vilaĝo ĉiuj dormis. Kion fari? Kaj mi,
malgraŭ  la  protestoj  de  Romano,  decidis  atendi,  ĝis  kiam  iu  vekiĝos,  por  ke  ni  povu
demandi pri la vojo.

Je la 5-a matene mi, fine, rimarkis unu vilaĝanon kiu eliris el sia domo en la korton.
Feliĉe, li komprenis pole, kaj mi povis kun li paroli. Kaj jen mi konvinkiĝis, ke ni efektive
eraris,  treege eraris,  ĉar ni  uzis tute malan vojon.  Do,  ni devis reveni  kaj  fari  ankoraŭ
proksimume 2 aŭ 3 kilometrojn, ĝis kiam ni trovis la vojon al Stauding. En vilaĝo Petrovitz
ni iomete ripozis, kaj poste jam sen malagrablaj aventuroj daŭrigis nian vojon.

XXV. Marische-Ostraŭ. Hruschau. Mydlniki
Je la 6-a vespere, merkrede, la 7-an de aŭgusto ni venis en Marische-Ostraŭ12, kie

estas esperantistoj, al kiuj ni ankoraŭ en Preraŭ skribis pri nia alveno. Tie ĉi estis plene
rekompencitaj por ĉiuj malagrablaĵoj, kiujn ni havis dum nia malfeliĉa marŝado de Preraŭ.
Vere,  ni  trovis  tie  ĉi  nur  kvar  gesamideanojn:  s-ron Esterak (delegito  de UEA),  s-inon
Baroch, s-ron Von Lindl kaj s-ron Hahn, – sed ili  estas efektive esperantistoj,  en ĝusta

12  Supozeble Mährisch Ostrau.
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signifo  de  tiu  ĉi  vorto!  Ni  estis  amike,  frate  akceptitaj:  por  ni  oni  preparis  bonegan
ĉambron, ĉiuj kune kaj ĉiu aparte penis esprimi al ni siajn favorajn amikajn sentojn, kaj ni
pasigis en ilia familia rondo kelkajn tre agrablajn horojn. S-ro Esterak kaj s-ino Baroch
donacis al ni siajn fotografaĵojn, s-ro Hahn al ĉiu el ni (al mi kaj al Romano) donacis po
unu elektra lanterneto… Evidente ĉiuj volis fari al ni ian agrablaĵon. Ni sentis nin, efektive,
inter geamikoj!

La duan tagon ni vizitis ĉiujn niajn samideanojn en iliaj hejmoj kaj poste ankaŭ la
redakcion de unu loka gazeto (“Ostrauer Zeitung”) kaj dankis la redaktoron por lia afabla,
bonfavora rilato  al  Esperanto  kaj  por  la  presita  de li  artikolo  pri  nia  afero  kaj  pri  nia
propaganda piedvojaĝo. La redaktoro akceptis nin tre aminde kaj promesis al ni ellerni
nian  lingvon  kaj  de  tempo  al  tempo  presi  en  sia  ĵurnalo  propagandajn  artikolojn  pri
diversaj faktoj el esperanta movado.

Je la 11-a matene, la 8-an de aŭgusto, post varmega adiaŭo kun niaj gesamideanoj,
ni, akompanataj de s-roj Esterak kaj Hahn, forlasis la gastaman urbon. S-ro Hahn havis
iajn urĝajn aferojn kaj baldaŭ revenis en la urbon, sed s-ro Esterak akompanis nin ĝis
Hruschau (du kilometrojn de Marische-Ostraŭ). Tie ĉi nin ĉirkaŭis multaj scivolemuloj, kaj
ni, uzante la okazon, bonege propagandis nian lingvon kaj disdonis multajn propagandajn
broŝurojn kaj ŝlosilojn. Poste, kore ĉirkaŭpreninte amindan s-ron Esterak, ni jam duope
ekiris laŭ la vojo al urbeto Orderberg, kiun ni atingis je la 3-a post tagmeze. Tie ĉi ni ripozis
kaj je 5-a vespere vigle kaj gaje ekmarŝis antaŭen al nia jam tre proksima celo – Krakovo.

Nun ni jam estis certaj, ke ni ĝustatempe venos al la Oka kaj ke nia sufiĉe malfacila
kaj longa vojo post du tagoj estos finita.

Kion do nun diros niaj Parizaj mokemuloj kaj multaj skeptikuloj, kiuj profetis, ke ni
neniam per niaj  propraj kruroj faros 1500 kilometrojn de Parizo ĝis Krakovo? Hontu,
gesinjoroj, – ĉar ni faris eĉ 1668 kilometrojn kaj ni ne petis de vi viajn krurojn!

Nun ni  devis  marŝi  ankoraŭ  nur  145  kilometrojn.  Kia  bagatelo,  kompare  kun tiu
grandega  spaco,  kiun  ni  trapaŝis  ĝis  nun!  Sed  ni  devis  veni  en  Krakovon,  kiel  ni
interkonsentis kun d-ro Rosenstok, inter je la 4-a kaj 6-a horo vespere la 10-an de aŭgusto,
ĉar nin intencis renkonti reprezentanto de la firmao Pathé, por nin kinematoigrafii, kaj
sekve ni havis nur 48 horojn,  dum kiuj ni devis fari  145 kilometrojn,  t.e.  se ni marŝos
ĉiuhore po 5 kilometroj, tiaokaze ni havos por ripozo 20 horojn. Kaj ni marŝis senhalte la
tutan nokton, ĉiam tenante nin apud linio de fervojo, por ree ne perdi la vojon.

Malfrue  vespere  kaj  nokte  ni  transiris  Dittmansdorf,  Seibersdorf,  Pruchna,
Dragomischl, Chybi, Zabrzeg, Dzieditz kaj je la 6-a matene la 9-an de aŭgusto (vendrede)
ni estis jam en Jawiszovice, farinte tiamaniere 61 kilometrojn dum 13 horoj!

En Jawiszovice ni ripozis du horojn kaj je la 8-a matene daŭrigis la vojon.
La vetero estis tre malvarma kaj preskaŭ la tutan tagon falis pluvo, – sed por ni tia

vetero estis eĉ agrabla, ĉar ni povis iri pli rapide. Kaj ni efektive marŝis rapidege, haltante
nur por tre mallongaj ripozoj (po 10-15 minutoj) en Oswiesim, Libiac, Chzanow, Trzebinia,
Krzeszowice kaj Rudava, kaj al la meznokto ni estis jam apud Mydlniki, farinte dum 18
horoj 74 kilometrojn! Sed ni jam estis tiel lacaj, ke ni ne plu povis marŝi kaj haltis apud
Mydlniki  en kampo, por bone ripozi  kaj  purigi  nin,  ĉar  nun ĝis  Krakovo restis  nur 10
kilometroj, kaj ni tute ne bezonis plu rapidi.

Apud malgranda rivereto inter arbetaĵo ni preparis al ni el branĉoj la tendon, bruligis
fajron kaj, malgraŭ malvarmo, bonege ekdormis ĝis la mateno.

Nun ni povis diri, ke ni atingis nian celon! Ni alivestiĝis, purigis kaj lavis nin, kaj tute
viglaj, bone ripozintaj, malrapide kaj gaje, kvazaŭ promenante, ekmarŝis al Krakovo. Apud
Krakow-Lobsov malantaŭ ni veturis iu bienhavanto, kiu proponis al ni alveturigi nin ĝis
Krakovo, – sed ni dankis lin, dirante, ke ni preferas iri piede kaj ke ni nur volas trovi ian
kafejon, por trinki kafon, ĉar ni havas sufiĉe da tempo ĝis je la 4-a horo post tagmeze, kiam



nin renkontos niaj samideanoj el Krakov. Tiam li proponis montri al ni bonan kafejon en la
komenco de l’ urbo, kie ni povas ripozi kaj atendi niajn samideanojn. Ni danke akceptis
tiun proponon kaj kune kun li alveturis al kafejo.

La  bienhavanto  jam  legis  en  Krakovaj  gazetoj  pri  nia  piedvojaĝo  kaj  pri  la  Oka
Kongreso kaj kun granda intereso aŭskultis miajn rakontojn pri kelkaj niaj vojaj aventuroj.

En la kafejo li gastame proponis al ni vinon kaj kafon kaj poste foriris, – kaj ni restis,
atendante niajn samideanojn el Krakovo kaj ripozante.

XXVI.Krakovo!
Ĝuste je la 4-a horo post tagmezo ni eliris el la kafejo kaj ekmarŝis laŭ  la vojo al

Krakovo. Sed post 200-300 paŝoj ni de malproksime ekvidis amason da junuloj kun verdaj
standardoj, kiuj rapide iris renkonte al ni: tio estis niaj Krakovaj samideanoj, elirinte el
Krakovo, por nin renkonti sur la vojo. Kune kun ili estis ankaŭ reprezentanto de l’ Pariza
firmao “Parthé fréres” kun sia helpanto kaj kun granda kinematografia aparato.

La renkontiĝo  estis  ĝojega  kaj  brua:  ni  amike salutis  unu la  alian kaj  komenciĝis
senfinaj  demandoj,  rakontoj,  gajaj  ekklamoj,  ŝercoj,  rido  ktp.,  kiel  ĉiam  okazas  dum
renkontiĝo inter amikoj, kiuj tre longe ne vidis unu la alian.

Kompreneble, ĉiuj, kiuj venis, por nin renkonti, jam de longe sciis el gazetoj pri nia
piedvojaĝo, kaj ĉiuj rapidis rakonti al ni, en kiaj gazetoj kaj kiam ili pri tio legis. Kelkaj el
renkontintoj havis kun si fotografilojn kaj fotografiis nin, kaj poste la reprezentanto de
Parthe kinematografiis komence nin solajn kaj poste la tutan scenon de nia renkontiĝo kun
la samideanoj. De ĉiuj flankoj nin ĉirkaŭis amaso da scivoluloj, kiuj kun intereso rigardis la
tute  novan  por  ili  scenon,  sed  estis  vidate,  ke  ĉiuj  tre  bone  komprenas  la  sencon  kaj
signifon de tiu sceno.

Akompanataj de granda amaso da samideanoj kaj scivoluloj, ni solene, triumfe marŝis
laŭ la stratoj de Krakovo, direktante nin al  la Komerca Akademio,  kie estis aranĝita la
Akceptejo.

Ĉiuj  stratoj  estis  ornamitaj  per  la  verdaj  standardoj,  sur  ĉiuj  muroj  estis  vidataj
diversaj  esperantaj  afiŝoj  kaj  anoncoj  pri  spektakloj,  koncertoj,  ekspozicioj  ktp.;  en  la
fenestroj de multaj magazenoj kaj butikoj estis elstarigitaj verdaj steloj kaj avizoj “Firmao
speciale  rekomendata”;  sur  la  vagonoj  de  la  tramvojo  kaj  sur  la  hoteloj  ankaŭ  flirtis
esperantaj standardoj. Per unu vorto la tuta urbo havis tute esperantan aspekton.

Fine ni  venis  al  la  Akceptejo.  Sur  la  strato  apud la  Akceptejo  estis  starigitaj  altaj
stangoj, ĉirkaŭvolvitaj per verdaj girlandoj, kun verdaj standardoj sur la pintoj kaj inter ili
super la pordo estis fiksita granda elpendaĵo kun subskribo: “La Akceptejo. Ekspozicio”.

Sur la larĝa ŝtuparo en la antaŭĉambro nin renkontis kaj kore salutis s-ro Rosenstok,
sekretario de la loka Organiza Komitato, la animo de l’ Oka kongreso, – kiu enkondukis nin
en la Akceptejon. Tie ĉi ni estis renkontitaj per bruaj aplaŭdoj kaj per entuziasmaj krioj:
“bravo”, “vivu” ktp.

Ŝanĝinte  niajn  provizorajn  kartojn  per  la  ĝustaj  Kongreskartoj  kaj  lasinte  niajn
pakaĵojn en la Akceptejo, ni, akompanataj de kelkaj niaj Krakovaj samideanoj, ekiris al la
stacidomo, por ekscii tie la adreson de nia loĝejo, ĉar en la stacidomo por ĉiuj alveturantaj
samideanoj estis aranĝita speciala oficejo-informejo, en kiu oni estis ricevanta diversajn
informojn pri loĝejoj, manĝejoj ktp. Por ni la loĝejo estis preparita en strato Studenska №
15 (privata domo), tre proksime de la Akceptejo. Do, ricevinte la adreson de l’ loĝejo, ni
revenis en la Akceptejon, prenis niajn pakaĵojn kaj estis akompanitaj de niaj samideanoj al
nia loĝejo. Poste oni akompanis nin ankaŭ al vegetara manĝejo “Prziroda” (“Naturo”), en
kiu dum la tuta kongresa semajno por ni estis preparataj tagmanĝoj kaj vespermanĝoj.

Do, ni estis  en Krakovo!  Nia celo estas sukcese atingita,  kaj  mi povus nun starigi
punkton kaj forlasi la plumon, ĉar miaj vojaj notoj, kolektitaj en tiu ĉi libro sub la titolo



“Propaganda piedvojaĝo de Parizo ĝis Krakovo”, ankaŭ estas finitaj, – sed mi opinias mian
devon diri ankoraŭ kelkajn vortojn speciale por tiuj, feliĉe tre malmultaj gesinjoroj, kiuj,
pro iaj nekompreneblaj kaŭzoj, volis diskreditigi nian piedvojaĝon kaj nuligi ĝian signifon,
kvankam tiu signifo (mi tute ne volas esti tro modesta!) estas efektive tre granda.

XXVII.Al niaj malamikoj
Dum  la  Kongreso  mi  renkontis  unu  el  miaj  francaj  amikoj,  kun  kiu  mi  longe

interparolis pri nia piedvojaĝo, kaj kiu intrealie sciigis min, ke, post nia foriro el Parizo,
kelkaj parizanoj diris, ke ni tute ne iros ĝis Krakovo piede, sed ke, forlasinte Parizon, ni de
ia proksima stacio veturos per fervojo, kaj ke li aŭdis ankaŭ en Krakovo, ke ni preskaŭ la
tutan vojon de Parizo ĝis Krakovo veturis per fervojo, ĉar en multaj lokoj oni vidis nin
enirantaj en vagonaron.

Mi tuj divenis, ke tiu ĉi malbona famo venas de tiuj sinjoroj (mi ne volas ilin nomi…),
kiuj diris ankoraŭ en Parizo, ke ni neniam atingos Krakovon per niaj propraj kruroj, kaj
kiuj poste, veninte iamaniere (mi ne volas diri, per kies kruroj…) ankaŭ al la Kongreso,
ripetis la saman sensencaĵon.

Mi neniam ion kontraŭdirus al tiuj sinjoroj, se ilia babilado estus nur babilado, sed
ĉar mi scias, ke ili havas malbonan celon diskreditigi nin antaŭ la tuta geesperantistaro kaj
tute nuligi la propagandan signifon de nia piedvojaĝo, mi ne povas silenti, kaj mi devas kun
la dokumentoj en la manoj pravigi nin en la opinio de niaj samideanoj kaj montri al ili
longajn orelojn de la personoj, vestintaj sin per leonaj feloj.

Feliĉe,  mi  estas  en  tiu  situacio,  ke  por  mi  estas  tre  facile  tion  ĉi  fari:  niaj
malsamideanoj –ĉikanistoj,  verŝajne, eĉ ne supozas, ke dum mia piedvojaĝo mi ĉiutage
skribis detalajn notojn pri diversaj aventuroj, kiujn ni havis dum la vojo, kaj ke multaj, tre
multaj niaj samideanoj skribis en mia taglibro siajn bondezirojn al ni persone kaj kelkaj
ankaŭ siajn salutojn al nia Majstro kaj al la VIII Kongreso (kelkajn el tiuj salutoj mi eĉ legis
en  Krakovo  publike  dum  la  lasta  labora  kunsido  de  la  Kongreso,  sabate,  la  17-an  de
aŭgusto), kaj en kelkaj lokoj eĉ neesperantistoj atestis pri nia ĉeesto en iliaj urbetoj kaj
vilaĝoj  per  siaj  subskriboj.  Do,  ŝajne,  tiuj  ĉi  centoj  da  propramanaj  subskriboj  en mia
taglibro jam sufiĉe elokvente atestas, ke ni, efektive marŝis piede la tutan vojon, kaj eĉ pli:
el miaj vojaj notoj, kiuj servis al mi kiel materialo por la nun prezentata libro, oni povas
vidi, ke anstataŭ 1500 kilomteroj, kiujn ni devis marŝi laŭ nia kalkulo ankoraŭ en Parizo, ni
marŝis 1778 kilometrojn! Sed pri tio – iom poste, kaj nun mi volas klarigi la aferon de alia
flanko. Unue, mi tute ne komprenas, kial por keklaj personoj ŝajnis tiel  nekredebla nia
sufiĉe simpla entrepreno? Kvazaŭ ni intencis flugi al Marso, sed ne iri piede en Krakovon!
Estis homoj, kiuj ĉirkaŭiris piede la tutan terglobon, ekzistis multaj kuraĝuloj, kiuj vojaĝis
al Norda poluso, en internajn ne esploritajn landojn de centra Afriko ktp., – kaj tiuj faktoj
ne ŝajnis nekredeblaj, – sed kiam ni, du simplaj esperantistoj, dezirante propagandi nian
lingvon kaj kune vizite la VIII Kongreson entreprenis piedvojaĝon el Parizo en Krakovon, –
tiu entrepreno ial ŝajnis eksterordinare mirinda, tiel mirinda, ke preskaŭ ĉiuj, kiuj sciis pri
ĝi, dividiĝis je du malsamaj partioj: unuj vidis en ni iajn legendajn heroojn, oferantajn sin
pro la ideo, kaj la aliaj (kvankam tre malmultaj) diris – mi estas certa, ke ili nur diris, sed
ne kredis,  – ke ni estas iaj  friponoj,  kiuj intencas trompi la tutan esperantan mondon!
Dume ni estas nek horooj, nek trompistoj, – ni simple deziris laŭ niaj fortoj helpi al la
sankta afero de propagando de nia lingvo kaj akceli ĝian kiel eble plej larĝan disvastiĝon en
la  tuta mondo,  kaj  precipe  inter  tiel  nomata “simpla popolo”.  Kaj  jen,  kiel  homoj tute
liberaj, ni kun tiu ĉi celo entreprenis nian piedvojaĝon kaj sukcese ĝin finis. Jen estas ĉio!
Nia  piedvojaĝo  estis  tute  simpla,  ni  neniam  imagis  nin  herooj,  kvankam  ni  bone
komprenis, ke nia entrepreno estas bona kaj tre urila por nia afero. Sed ni ne atendis iajn
laŭrojn, aŭ gloron (por kio?), kaj se pri nia piedvojaĝo bruis kaj bruegis tre multaj francaj,



germanaj kaj aŭstraj esperantaj kaj naciaj gazetoj, ni ĝojis, tre ĝojis, – sed nur pro tio, ke ni
sciis, ke tiuj diversaj gazetaj notoj kaj artikoloj bonege propagandas nian karan lingvon.

Do, nia piedvojaĝo tute ne estis ia heroa, ĝi eĉ ne estis por ni tre malfacila, ĉar ĝi plene
kontentigis nin, kaj sekve ni faris nenian oferon, – kontraŭe: ni plezuriĝis per nia plena
libereco,  ni  ĉiam  spiris  freŝan  aeron,  ni  pasigis  multajn  agrablajn  horojn  inter  niaj
diversnaciaj, diversgentaj samideanoj, ĉie ni estis renkontataj amike, ni vizitis tre multajn
interesajn vidindaĵojn ktp. Ĝenerale, nia vojaĝo alportis al ni multe da plezuro, multe da
ĝojo, – kaj ni volonte ankoraŭ unu fojon farus la saman, eĉ pli longan vojon.

Tamen oni diras, ke ni estas trompistoj, mensogistoj! Sed… kiel strange, eĉ malsaĝe ni
mensogis! Ni tute ne trograndigis tion, kion ni faris: miaj karaj gelegantoj ne trovos en mia
taglibro iajn eksterordinarajn aventurojn, kvankam mi tre facile povus (se mi volus iun
trompi)  elpensi  multajn  mirindaĵojn,  ĉar  neniu ja  povis  min kontroli,  kaj,  eble,  multaj
amatoroj de fantaziaj rakontoj eĉ kun granda plezuro tralegus pri iaj plej nekredeblaj niaj
aventuroj. Sed mi skribis tute simple nur pri tio, kio efektive okazis, nur pri tiuj lokoj kaj
homoj, kiujn ni efektive vidis! Kial do mi ne fantaziis? Kial mi ne estis rakontanta en mia
libro pri iaj mirakloj, malgraŭ tio, ke dank’ al tiaj rakontoj mia libro havus eble pli multe da
sukceso, pli multe da legantoj? Kaj pro kio mi bezonis tiel naive, tiel malsprite trompi la
esperantan mondon, anoncinte, ke ni iros el Parizo en Krakovon piede, kaj poste uzinte
fervojon? Kian celon povus havi tiu malsaĝa trompo, aŭ kian utilon ĝi povus alporti al ni?
Ĉu la materialan? – Ne! Ĉu la moralan? – des pli ne! Do, mi ne komprenas, kiamaniere
normala kapo povus elpensi tian sensencan kulpigon?!

Eble ni volis gloron? Avidis laŭrojn? Jen estas supozo, kiu ŝajnas esti tre proksima al
vero! Sed… se vi veturis de Parizo ĝis Krakovo dum kvardek tagoj per fervojo (per fervojo
dum kvardek tagoj!!), kian gloron ni akirus? Nur la gloron de absolutaj malsaĝuloj, – kaj
tia gloro ŝajne, ne estas alloga! Nun supozu (nur supozu), ke ni iris piede, – tiaokaze kian
gloron, aŭ kian profiton ni akiris? Ke pri ni oni skribis en diversaj esperantaj kaj naciaj
gazetoj?  Nu,  mi  ne  kredas,  ke  ekzistas  en  la  tuta  mondo  almenaŭ  unu  idiotulo,  kiu
konsentus per tia prezo aĉeti tian gloron! Do, nia mensogo estus sencela senutila kaj tute
malsaĝa, kaj sekve ĝi ne estas ebla, ĉar (mi kuraĝas tion diri, ne fanfaronante) ni ne opinias
nin tiel malsaĝaj, kiel niaj longorelaj ĉikanistoj.

Nun – pri la dokumentoj, kiuj servis al mi, kiel materialo por tiu ĉi libro, kiujn mi
multfoje  estis  montranta al  tre  multaj  niaj  senpartiaj  gesamideanoj,  kaj  kiujn  mi ĉiam
volonte  montros  al  ĉiuj  dezirantoj.  Tiuj  ĉi  dokumentoj  estas:  mia  voja  taglibro,  la
eltranĉaĵoj el multaj naciaj francaj, germanaj kaj aŭstraj gazetoj, kiuj presis multajn notojn
kaj  eĉ longajn artikolojn pri  nia piedvojaĝo (en St.  Dizier,  Nancy,  Karlsruhe,  Stuttgart,
Aŭgsburg,  München, Prien,  Wien,  Märische-Ostraŭ),  subskriboj  kaj  fotografaĵoj  de niaj
gesamideanoj,  kiujn  ni  vizitis  en  diversaj  urboj,  urbetoj  kaj  eĉ  vilaĝoj,  kaj,  fine,  eĉ
subskriboj de neesperantistoj (en vilaĝoj Berghausen, Giengen, Brenz, Steindorf).

Do,  atente  trarigardinte  tiujn  dokumentojn,  ĉiu  konvinkiĝos,  ke  ni  marŝis  eĉ  pli
multe, ol ni intencis. Kial? Tion komprenos ĉiu, kiu tralegos mian libron! Tial, ke ni vizitis
multajn  urbojn,  kiuj  komence  tute  ne  estis  en  la  plano  de  nia  piedvojaĝo  (Baden,
Karlsruhe,  Kehl-am-Rhein,  Sundheim,  Prien,  Bad-Reichenhal,  Märische-Ostraŭ).  Niaj
kalumnistoj diras, ke oni vidis nin en vagonoj… Sed ĉu ni tion kaŝas? Tute ne: en mia
taglibro kaj en la nun prezentata libro estas detale priskribitaj ĉiuj okazoj, kiam kaj kial ni
uzis  vagonaron.  Mi  eĉ  priskribis  nian  agrablegan  vojaĝon  per  vaporŝipo  laŭ  Danubo,
kvankam mi facile povus tute silenti pri tiu vojaĝo. Krom tio, ĉu nia piedvojaĝo estis ia
veto, kiu malpremesis al ni veturi per fervojoj, per vaporŝipoij, aŭ eĉ per aeroplanoj? Aŭ ni
promesis iri nur piede? Tute ne: ni ankoraŭ en Parizo diris al multaj niaj samideanoj, ke, se
ni vidos, ke ni ne povas veni en Krakovon ĝustatempe, tiaokaze ni parton de nia vojo, eble,
veturos per fervojo, ĉar nia vojaĝo havis la duoblan celon: unue ni volis bone propagandi



nian lingvon, kaj due – ni devis ĝustatempe veni en Krakovon, ĉar alie tuta nia vojaĝo estus
sensenca: ni ja ne vojaĝis nur por vojaĝi! Tamen, se ni ne deflankiĝus de nia vojo, vizitinte
kelkajn urbojn ekster nia plano, ni tute ne bezonus veturi per fervojo, aŭ per vaporŝipo, ĉar
ni marŝis multe pli rapide, ol ni supozis en Parizo: ni faris po 50, 60 kaj iafoje eĉ po 70
kilometroj ĉiutage! Kaj en rezulto ni iris piede ne 1600 (kiel ni kalkulis en Parizo), sed 1778
kilometrojn kaj veturis per fervojo kaj vaporŝipo 326 kilomterojn, kaj kune ni faris dum 40
tagoj 2104 kilometrojn. Tiuj ĉi ciferoj tre facile povas esti kontrolitaj laŭ detalaj planoj de
tiuj lokoj, kiujn ni trapasis, – kaj se niaj malamikoj prenos sur sin tiun ĉi taskon, ni tutkore
ilin dankos.

Konklude mi volas diri  ankoraŭ nur kelkajn vortojn. Niaj malamikoj povas ĉikani,
babili kaj kalumnii, kiom ili volas, – sed la celo de nia piedvojaĝo estas atingita, ĉar ni estas
tute konvinkitaj, ke en tiuj multegaj lokoj, kiujn ni vizitis, ni akiris multajn centojn da veraj
adeptoj  de  nia  kara  lingvo,  –  kaj  tiu  ĉi  konvinko  tute  rekompencas  nin  por  kelkaj
malagrablaĵoj kaj malfacilaĵoj de nia longa vojo. Nia konscienco estas tute trankvila, kaj ni
povas, ne pro fanfaronado, sed vere diri al la tuta esperanta mondo: “Karaj gesamideanoj!
Ni, laŭ niaj fortoj, plenumis nian devon, kaj ni tutkore deziras, ke inter vi aperu ankoraŭ
kelkaj, kiuj entreprenus la saman propagandan piedvojaĝon, kaj ke ili, simile al ni, akiru
por nia kara Esperanto ankoraŭ kelkajn centojn da adeptoj. Kaj, se nia deziro plenumiĝos,
ni  ne  envios  tiujn  kuraĝulojn  kaj  ne  kalumnios  pri  ili,  simile  al  kelkaj  niaj  parizaj
malamikoj, sed ni samideane salutos ilin kaj sincere ekdeziros al ili plenan sukceson.


	Supozeble Mährisch Ostrau.
	I.Anstataŭ antaŭparolo
	II. De Parizo ĝis Meaux
	III.De Meaux ĝis Chateau Thiery
	IV. Chateau Thiery
	V.Épernay. Châlons sur Marne
	VI.Unua nokto en kampo. Vitry. St. Dizier
	VII.Stainville, Ligny, Commercy
	VIII.La vojo ĝis Nancy. Nancy
	IX.De Nancy ĝis Strasburg
	X.La Strasburga Katedrala horloĝo
	XI.Kehl-am-Rhein. Sundheim
	XII.De Kehl-am-Rein ĝis Baden-Baden
	XIII.Karlsruhe
	XIV.De Karlsruhe ĝis Stuttgart
	XV.Esslingen. Heidenheim. Giengen
	XVI.Brenz. Günzburg. Burgau
	XVII.Augsburg
	XVIII.München
	XIX.Esperanta Propaganda Ligo. Parkurbo-Esperanto
	XX.Munĥena gazetaro. Vizito al la “Societo-Esperanto”. La vojo ĝis Prien
	Aŭtoro de la foto estas redaktoro de “Chiemsee Zeitung”. Grupo de esperantistoj en Prien (Chiemsee). La 28-a de julio 1912.
	XXI. Bad-Reichenhall. Salzburg
	XXII. De Salzburg ĝis Linz. Mauthausen. Danubo
	XXIII.Vieno
	XXIV.De Vieno ĝis Marische-Ostraŭ
	XXV. Marische-Ostraŭ. Hruschau. Mydlniki
	XXVI.Krakovo!
	XXVII.Al niaj malamikoj

