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Antaŭparolo 
Kara leganto!  

Verŝajne vi mire demandas vin, kial mi tradukis en Esperanton la romanon 
de Nikolaj Ostrovskij Kiel ŝtalo estis hardata. Ja krom Ostrovskij la sovetia 
literaturo havas multajn elstarajn verkistojn.  

El ĉiuj ceteraj verkoj mi elektis nome tiun ĉi, ĉar ĝi evidente estas unu el la 
plej popularaj kaj ŝatataj ne nur inter sovetia junularo, sed ankaŭ inter junuloj 
de multaj aliaj landoj.  

La aŭtoro priskribas heroecan batalon de ruslanda junularo por la sovetia 
potenco. En tiu batalo niaj gejunuloj estis fordonintaj ĉiujn fortojn, ili oferis 
siajn vivojn por venko de la revolucio. Ili timis neniujn obstaklojn: malsaton, 
malvarmon, la plej malfacilajn kondiĉojn de laboro kaj severajn atakojn de 
malamikoj.  

La lando estis travivanta malfacilegan tempon: mankis nutraĵoj, vestoj, 
hejtaĵo, estis grandparte detruita industrio, kaj trafiko ne povis priservi 
bezonojn de la juna respubliko. Tamen niaj gejunuloj plej aktive partoprenis en 
la batalo kontraŭ malamikoj.  

La aŭtoro konatigas nin kun rimarkindaj reprezentantoj de la juna generacio, 
kiu por la efektivigo de socia egaleco, por la frateco kaj justeco oferas sian 
personan feliĉon, sian certan kaj trankvilan vivon; ĝi senrezerve estas fidela al 
laborista klaso, al la partio de Lenin, batalante ankaŭ kontraŭ perfiduloj kaj 
oportunistoj.  

Ostrovskij talente pentras sian ĉefan heroon Paŭlo Korĉagin, kiu malgraŭ la 
terura malsano, kateninta lin al la lito, malgraŭ turmentaj doloroj kaj blindeco, 
kreas sian verkon por laŭeble helpi sian popolon. Dank’ al siaj neordinaraj 
volforto kaj persisto, kaj precipe al kredo je justo de siaj ideoj, li sukcese finis 
sian laboregon pri la libro.  

La herooj de Ostrovskij servas kiel bona ekzemplo kaj modelo de eltenemo, 
rezisto kaj sinoferemo en la batalo por la hela futuro, por la paco, por feliĉo, 
frateco kaj egaleco sur nia tuta planedo.  

Mi ne dubas, ke la ekssovetiaj esperantistoj ĝojos pri apero de tiu ĉi libro en 
Esperanto, kaj alilandaj esperantistoj kun intereso konatiĝos kun heroa batalo 
de nia junularo.  

Solomon Cins  
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ĈAPITRO 1 
“Kiu el vi antaŭ la festo venis al mi reciti lecionon, ekstaru!” 
Ŝvelgrasa homo en sutano, kun peza kruco sur la kolo minace ekrigardis la 

gelernantojn. Malgrandaj koleraj okuloj kvazaŭ trapikus kvar knabojn kaj du 
knabinojn, stariĝintaj de sur siaj benkoj. La geknaboj timeme rigardis la homon 
en la sutano.  

“Sidiĝu,” li flanken svingis al la knabinoj. 
Tiuj rapide sidiĝis, facile ekspirinte.  

   La okuletoj de la patro Bazilo koncentriĝis je la kvar figuretoj. 
“Nu, venu ĉi tien, kolombetoj miaj!” 
La patro Bazilo ekstaris, forŝovis la seĝon kaj aliris ĝuste al la knaboj, 

kunpremiĝintaj arete.  
“Kiu el vi, fiuloj, fumas?”  
Ĉiuj kvar mallaŭte respondis:  
“Ni ne fumas, patro.” 
La vizaĝo de la popo purpuriĝis.  
“Vi ne fumas, kanajloj, sed kiu el vi enŝutis tigtabakon en la paston? Vi ne 

fumas, jen do ni nun vidos! Elturnu viajn poŝojn! Nu, vigle! Kion mi al vi diras? 
Elturnu!” 

La tri knaboj komencis elpoŝigi sian havaĵon kaj metis ĝin sur la tablon. La 
popo atenteme kontrolis la flankajn kudrliniojn, serĉante postsignojn de tabako, 
sed nenion trovinte, li okupiĝis pri la kvara nigrokula knabo en grizeta ĉemizo 
kaj blua pantalono kun flikaĵoj sur la genuoj.  

“Kaj vi? Kial vi staras kvazaŭ idolo?” 
La nigrokululo, rigardante kun kaŝita malamego, obtuze respondis:  
“Mi ne havas poŝojn,” kaj li mantuŝis flankajn kudroliniojn.  
“Ha-a-a, vi ne havas poŝojn! Do vi opinias, ke mi ne scias, kiu faris tian 

malnoblaĵon — difekti la paston! Vi opinias, ke ankaŭ nun vi restos en la 
lernejo? Ne, kolombeto mia, nun vi ne evitos la punon. Pasintan fojon nur 
dank’ al insista peto de via patrino mi lasis vin en la lernejo, sed nun mia 
pacienco estas elĉerpita. Marŝ’ el la klasĉambro!” Li dolorige kaptis orelon de 
la knabo kaj forpelis lin en koridoron, ferminte post li la pordon.  

La gelernantoj tute silentiĝis, kuntiriĝis. Neniu estis komprenanta, pro kio 
Paŭĉjo Korĉagin estis forpelita el la lernejo. Nur Serĝo Bruzĵak, lia kamarado 
kaj amiko, vidis kiel Paŭĉjo enŝutis en la paskan paston de la popo plenmanon 
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da tabako, tie, en la kuirejo, kie la ses malprogresintaj lernantoj atendadis la 
popon. Ili devis reciti siajn lecionojn jam en la popa loĝejo.  

Forpelita Paŭĉjo sidiĝis sur la lastan ŝtupon de la perono. Li pensis pri tio, 
kiel li revenos hejmen kaj kion li diros al sia patrino, tiel zorgema, laboranta ĝis 
malfrua nokto kiel kuiristino ĉe akciza inspektoro.  

Larmoj sufokis Paŭĉjon.  
   “Nu kion mi nun faru? Kaj ĉio okazis ja pro tiu malbenita popo. Kaj por kiu 
diablo mi ŝutis tabakon en lian paston? Serĝo min instigis: ‘Enŝutu,’ li diris, ‘al 
tiu viperaĉo abomeninda’. Kaj mi do ŝutis. Al Serĝo nenio minacas, sed min 
oni verŝajne forpelos”.  
   Jam delonge komenciĝis tiu malpaco inter li kaj la patro Bazilo. Iam Paŭĉjo 
interbatiĝis kun Miĉjo Levĉukov, kaj pro tio li estis punita per restado en la 
klasĉambro post lecionoj. Por ke Paŭĉjo ne petolu en la malplena klaso, 
instruisto venigis la batemulon al la pli aĝaj lernantoj de la dua klaso. Paŭĉjo 
eksidis sur malantaŭa benko.  
   La instruisto, malgrasega, en nigra jako, rakontis pri la terglobo, pri la astroj. 
Paŭĉjo aŭskultis, malferminte la buŝon pro miro, ke la terglobo ekzistas jam 
dum multaj milionoj da jaroj, ke la steloj estas similaj al la tero. Li estis tiom 
surprizita, ke li eĉ intencis sin levi por diri al la instruisto: “En la sankta libro 
estas ne tiel skribite”, sed li ne kuraĝis tion fari por ne esti punita.  

Pro bona kono de la religia instruo la popo ĉiam notis al Paŭĉjo la kvinon. 
Ĉiujn preĝojn, la novan kaj la malnovan testamentojn li sciis tute perfekte; tute 
firme li sciis, kion kreis Dio en tiu aŭ alia tago. Paŭĉjo decidis do peti la patron 
Bazilon respondi kelkajn demandojn. Jam en la sekvanta leciono, apenaŭ la 
popo sidiĝis sur sian seĝon, Paŭĉjo levis la manon kaj, ricevinte la permeson 
paroli, ekstaris.  

“Patro, sed kial la instruisto de la dua klaso diras, ke la tero ekzistas 
milionojn da jaroj, sed ne kvin milojn, kiel en la sankta...” kaj li tuj falis sur 
sian lokon pro akuta ekkrio de la patro Bazilo.  

“Kion vi diris, aĉulo? Jen kiel vi lernas dian vorton!”  
Paŭĉjo ne sukcesis eligi eĉ sonon, kiam la popo kaptis lin je ambaŭ oreloj 

kaj komencis bati lian kapon kontraŭ la muron. Post minuto pribatita kaj 
timigita, li estis elĵetita en koridoron.  

Forte estis punita Paŭĉjo ankaŭ de sia patrino.  
La sekvantan tagon ŝi iris en la lernejon kaj per insistaj petoj atingis, ke la 

patro Bazilo reakceptis la filon en la lernejon.  
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De tiam Paŭĉjo ekmalamis la popon per sia tuta estaĵo. Li malamis kaj timis. 
Al neniu li pardonis siajn etajn ofendojn; ne forgesis ankaŭ nemerititan vipadon 
de popo, li krueliĝis, fariĝis kaŝiĝema.  

Multajn etajn ofendojn ankoraŭ toleris la knabo flanke de la popo; la patro 
Bazilo peladis lin for el la klaso, tutajn semajnojn starigis lin en angulon pro 
bagateloj kaj eĉ neniun fojon demandis de li lecionojn, kaj antaŭ la pasko, pro 
tio li devis kun aliaj neprogresintoj veni al la popo hejmen por reciti la 
lecionojn. Tie, en la kuirejo, Paŭĉjo enŝutis tabakon en la paston.  

Neniu vidis tion, tamen la popo tuj divenis, kies laboro ĝi estis.  
...Leciono finiĝis, infanaro amase elkuris en la korton kaj ĉirkaŭis Paŭĉjon. 

Li malserene silentis. Serĝo Bruzĵak ne eliris el la klaso. Li sentis, ke li estas 
kulpa, sed neniel povis helpi sian amikon.  

Tra malfermita fenestro de instruistejo elŝoviĝis kapo de la lernejestro 
Jefrem Vasiljeviĉ, kaj lia intensa baso igis Paŭĉjon ektremeti.  

“Sendu tuj al mi Korĉagin!” li ekkriis.  
Kaj Paŭĉjo kun la tremanta koro eniris la instruistejon.  

* 
La mastro de stacidoma bufedejo, ne juna, pala, kun senkoloraj okuloj, 

pretere rigardis flanke starantan Paŭĉjon. 
“Kiomaĝa li estas?” 
“Dek-du-jara,” respondis la patrino.  
“Nu, do li restu. La kondiĉo estas jena: ok rubloj monate kaj nutraĵo dum 

labortagoj, tagnokton li devas labori, tagnokton ripozi — kaj neniu ŝtelado.” 
“Nu, kiel povas esti tio, kiel povas esti? Li ne ŝtelos, mi garantias,” timigite 

diris la patrino.  
“Do, li hodiaŭ komencu labori,” ordonis la mastro kaj, turninte sin al la 

vendistino, staranta apud li ĉe la vendobreto, petis:  
“Zina, konduku la knabon al la vazlavejo, diru al Frosja, ke ŝi donu al li 

laboron anstataŭ Griĉjo.” 
La vendistino formetis la tranĉilon, per kiu ŝi tranĉis ŝinkon kaj kapsigninte, 

ekiris tra salono, sin direktante al flanka pordo, kondukanta en la lavejon. 
Paŭĉjo sekvis ŝin. La patrino rapideme kuniris, flustrante al li haste:  

“Vi do penu, Paŭĉjo, ne hontigi vin.” 
Kaj akompaninte la filon per trista rigardo, ŝi ekiris al la elirejo.  
En la lavejo regis streĉa laboro: monto da teleroj, forkoj, tranĉiloj altiĝis sur 

la tablo, kaj kelkaj virinoj viŝis ĉion per viŝtukoj, metitaj trans la ŝultrojn.  
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Rufa knabo kun hirtaj haroj, iomete pli aĝa ol Paŭĉjo, klopodis apud du 
grandegaj samovaroj. La lavejo estis plena de vaporo pro la granda tino kun 
bolanta akvo, kie estis lavataj manĝiloj, kaj Paŭĉjo komence ne povis distingi 
vizaĝojn de laborantaj virinoj.  

Li staris, ne sciante kion fari kaj kien sin loki. La vendistino Zina venis al 
unu el la virinoj, lavantaj la manĝilojn, kaj prenante ŝin je la ŝultro, diris:  

“Jen, Frosja, al vi oni sendis tiun ĉi novan knabon anstataŭ Griĉjo. 
Komprenigu al li, kion li devas fari.” 

Alparolinte Paŭĉjon kaj montrinte la virinon, kiun ŝi ĵus nomis Frosja, Zina 
klarigis:  

“Ŝi estas ĉi tie ĉeflaboristino. Kion ŝi diros al vi, tion vi faru.” Ŝi sin turnis 
kaj foriris al la bufedejo.  

“Bone,” mallaŭte respondis Paŭĉjo kaj demande ekrigardis Frosjan, kiu 
staris antaŭ li. Tiu, forviŝinte ŝviton de sur la frunto, rigardis lin desupre, 
kvazaŭ taksante liajn kvalitojn kaj kuspante la manikon, diris per mirinde dolĉa 
brusta voĉo: 

“Via afero, karuleto, estas malgranda: jen tiun akvujon varmigu matene 
kaj zorgu, ke en ĝi ĉiam estu bolanta akvo. Brullignon vi, kompreneble, splitigu. 
Poste jen tiuj samovaroj ankaŭ devas esti prizorgataj de vi. Kiam necesos, 
purigu tranĉilojn kaj forkojn. Ankaŭ postlavaĵon vi forportu. Laboro ne mankos, 
karulo, vi sufiĉe ŝvitos,” ŝi parolis laŭ la maniero de provinco de Kostroma, 
akcentante je “a”, kaj pro tiu parolmaniero kaj pro ŝia stumpnaza vizaĝo Paŭĉjo 
iom vigliĝis.  

Tiu onklino, videble, estas sufiĉe bona, li decidis kaj pli kuraĝe turnis sin 
al Frosja:  

“Do, onklino, kion mi devas fari nun?” 
Li diris kaj konfuziĝis. Laŭta ridego de la virinoj surdigis liajn lastajn 

vortojn.  
“ Ha-ha-ha!.. Frosja jam sukcesis akiri novan nevon...” 
“ Ha-ha!..” Frosja ridis pli forte ol ĉiuj.  
Paŭĉjo pro la vaporo ne rimarkis ŝian vizaĝon, tamen Frosja havis nur dek 

ok jarojn.  
Jam tute konfuzita, li turnis sin al la knabo kaj demandis:  
“Kion mi devas nun fari?” 
Sed la knabo je la demando nur ekridis:  
“Demandu la onklinon, ŝi al vi ĉion stampos, sed mi ĉi tie estas nur 

provizore,” kaj turniĝinte, li elkuris tra la pordo, kondukanta al la kuirejo.  
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“Venu ĉi tien, helpu viŝi forkojn,” ekaŭdis Paŭĉjo la voĉon de jam nejuna 
lavistino. “ Kial vi henas? Kion ridindan diris la knabeto? Jen prenu do,” ŝi 
donis al Paŭĉjo la viŝtukon, “prenu unu randon inter la dentojn, kaj alian randon 
tiru forte. Jen forketon tiel purigu, ĝiajn dentojn tien kaj reen, nur atentu, ke 
neniu rubero restu. Ĉe ni pro tio oni severe punas. Sinjoroj forkojn trarigardas 
kaj, se ili rimarkas malpuraĵon, okazas malagrablaĵo: la mastrino tuj forpelas.” 

“Ĉu la mastrino?” ne komprenis Paŭĉjo. “Ĉe vi ja estas la mastro, kiu 
dungis min.” 

La lavistino ekridis:  
“Nia mastro estas simila al meblo, la dikventrulo. La vera ĉefo ĉi tie estas 

la mastrino. Ŝi hodiaŭ forestas. Jen vi laboros, tiam vi vidos.” 
La pordo de la lavejo malfermiĝis kaj eniris tri kelneroj, portante amason 

da malpuraj manĝiloj.  
Unu el ili, ŝultrolarĝa, strabokula, kun granda kvarangula vizaĝo, diris:  
“Moviĝu pli vigle. Tuj venos la tagmeza trajno, sed vi malhastas.” 
Rigardante Paŭĉjon, li demandis:  
“Kaj kiu estas tiu?” 
“Nova helpanto,” respondis Frosja.  
“Aha, la nova,” li prononcis. “Do jen kia afero,” kaj la peza brako 

malleviĝis sur la ŝultron de Paŭĉjo kaj puŝis lin al la samovaroj, “tiuj devas esti 
ĉiam tute pretaj, tamen, kiel vi vidas: unu estingiĝis kaj la alia apenaŭ spiras. 
Hodiaŭ vi ne estos punita, sed morgaŭ, se tio ripetiĝos, vi ricevos en vian 
muzelon. ĉu vi komprenis?” 

Paŭĉjo, ne dirinte eĉ unu vorton, sin okupis pri la samovaroj.  
Tiamaniere komenciĝis lia laborvivo. Neniam antaŭe li tiel penadis, kiel 

en sia unua labortago. Li komprenis: ĉi tie ne estas hejmo, kie oni povas 
malobei la patrinon. La strabulo klare diris: se vi ne obeos, vi ricevos baton en 
la muzelon.  

Disflugadis fajreroj el la dikventraj kvarsitelaj samovaroj, kiam Paŭĉjo 
balgumis iliajn tubojn per sia boto. Preninte sitelojn kun postlavaĵo, li flugis al 
kloako, jen li almetis brullignon sub la akvujon, jen li sekigis sur la bolantaj 
samovaroj humidajn viŝtukojn; li faris ĉion, kio estis al li ordonata. 
Malfruvespere laciĝinta Paŭĉjo iris malsupren en la kuirejon. La maljuna 
lavistino Anisja, rigardante la pordon, tra kiu foriris Paŭĉjo, diris:  

“Vidu, la knabeto estas ia nenormala: li flugas tien-reen kvazaŭ freneza. 
Evidente, ne pro bona vivo oni sendis lin labori.” 

“Jes, la knabo estas laborema,” diris Frosja, “tian ne necesas instigi.” 
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“Li baldaŭ senfortiĝos,” rediris Luŝa, “ĉiuj dekomence fervoras... 
Je la sepa matene, elturmentita pro la sendorma nokto kaj senfina kurado, 

Paŭĉjo transdonis la bolantajn samovarojn al sia alternanto — dikvizaĝa 
knabaĉo kun arogantaj okuloj.  

Konvinkiĝinte, ke ĉio estas en ordo, kaj ke la akvo en la samovaroj bolas, 
la knabaĉo, ŝovinte la manojn en poŝojn, kraĉis tra la kunpremitaj dentoj, kaj, 
kun mieno de malrespekta supereco, ekrigardinte Paŭĉjon per la blanketaj 
okuloj, diris per tono ne permesanta kontraŭdiron:  

“He vi, gapulo! Morgaŭ venu je la sesa matene por min anstataŭi.” 
“Kial je la sesa?” demandis Paŭĉjo. “Oni ja alternas je la sepa.” 
“Kiu devas alterni, tiu alternu, sed vi venu je la sesa. Se tamen vi multe 

bojos, mi tuje makulos vian foton. Kia figuro! Apenaŭ oni dungis lin, kaj jam li 
suprenlevas sian nazon.  

* 
Lavistinoj, transdonintaj sian deĵoron al la nove venintaj, kun intereso 

aŭskultis paroladon de la knaboj. La aroganta tono kaj provoka konduto de la 
knabaĉo kolerigis Paŭĉjon. Li proksimiĝis je unu paŝo al sia laborkolego, sin 
preparante por regali la arogantulon per forta pugnobato, sed la timo esti 
forpelita post sia unua labortago, haltigis lin. Malgraŭ forta kolero, Paŭĉjo diris:   

“Estu pli kvieta, ne atakaĉu, aliel vi brogos vin. Morgaŭ mi venos je la 
sepa, kaj pugni mi povas ne malpli bone ol vi; se vi volas provi — bonvolu.” 

La kontraŭulo retiriĝis je unu paŝo kaj kun miro rigardis la hirtiĝintan 
Paŭĉjon. Tian kategorian kontraŭagon li ne atendis kaj iomete konfuziĝis.  

“Do bone, ni vidos,” li balbutis.  
La unua labortago finiĝis bone, kaj Paŭĉjo marŝis hejmen kun sento de 

homo, honeste meritinta sian ripozon. Nun ankaŭ li akiras panon, kaj neniu 
povas diri al li, ke li estas parazito.  

La matena suno estis malrapide leviĝanta el post blokego de la segejo. 
Baldaŭ ankaŭ la dometo de Paŭĉjo vidiĝos. Jen tuj post la bieno de 

Leŝĉinskij.  
“La patrino verŝajne ne dormas, kaj mi revenas post laboro,” pensis Paŭĉjo 

kaj ekiris pli rapide, fajfante. “Montriĝis ja ne tiel malbone, ke oni forpuŝis min 
el la lernejo. Tute egale la malbenita popo persekutus min, sed nun mi kraĉas 
sur lin,” meditis Paŭĉjo, alirante la domon kaj, malfermante la kortpordon, li 
rememoris: “sed al tiu blondharulo mi nepre batos la muzelon, nepre.” 

La patrino klopodis en la korto pri samovaro. Ekvidinte la filon, ŝi 
demandis maltrankvile:  

 8



“ Nu, kiel?” 
“Bone,” respondis Paŭĉjo.  
La patrino volis averti lin pri io. Li komprenis — tra la malfermita 

fenestro estis videbla larĝa dorso de Artjom.  
“Ĉu Artjom revenis? “ li demandis konfuziĝinte.  
“Li venis hieraŭ kaj restos ĉi tie. Li laboros en la lokomotivejo.” 
Paŭĉjo heziteme malfermis la ĉambropordon.  
La granda figuro, sidanta ĉe la tablo dorse al li, sin turnis, kaj Paŭĉjon 

alrigardis el sub la densaj nigraj brovoj severaj okuloj de lia frato.  
“Ha, vi venis, tabakulo? Nu, saluton!” 
Nenion agrablan promesis al Paŭĉjo konversacio kun la veninta frato.  
“Artjom jam ĉion scias,” decidis Paŭĉjo. “Artjom povas insulti kaj povas 

ankaŭ bati.” 
Paŭĉjo timetis la fraton.  
Sed Artjom, evidente, ne intencis bati la junan fraton; li sidis sur tabureto, 

sin apoginte kontraŭ la tablon, kaj senĉese rigardis Paŭĉjon, mokeme aŭ 
malestime.  

“Do, vi diras, ke vi jam finis viajn universitatajn studojn, ĉiujn sciencojn 
vi jam ekposedis kaj nun okupiĝas pri postlavaĵoj? “ diris Artjom.  

Paŭĉjo fiksis sian rigardon al fendiĝinta tabulo de la planko, atente 
esplorante eliĝintan najlokapon. Sed Artjom leviĝis kaj foriris al la kuirejo.  

“Videble insultadon aŭ batadon mi evitos”, facile ekspiris Paŭĉjo.  
Dum tetrinkado Artjom trankvile pridemandis Paŭĉjon pri la okazintaĵo en 

la lernejo.  
Paŭĉjo rakontis ĉion.  
“Kaj kio okazos al vi estonte, se vi kreskas tia huligano?” malgaje diris la 

patrino. “Kion do ni faru pri li? Kies karakteron li heredis? Dio mia, kiom da 
suferoj mi eltenis pro tiu bubaĉo,” ŝi plendis.  

Artjom, flankiginte la malplenan tason, diris, sin turninte al Paŭĉjo:  
“Do jen kion mi diros al vi, frateto. Se okazis tiel, kondutu nun tre 

singarde, dum laboro neniujn artifikaĵojn faru, kaj plenumu ĉion, kion oni 
postulas; se ankaŭ de tie oni forĵetos vin, mi ornamos vin dece. Memoru tion. 
Sufiĉas ĉagreni la patrinon. Kien ajn vi trafas, nepre, je diablo, vi ion artifikas. 
Sed nun jam estu fino. Vi laboros unu jaron, kaj poste mi klopodos dungigi vin 
kiel lernanton ĉe la lokomotivejo, ĉar pro tiuj postlavaĵoj vi ne estiĝos homo. 
Necesas lerni metion. Nun vi ankoraŭ estas juna, sed post unu jaro, mi kredas, 
oni vin dungos. Mi transloĝiĝis ĉi tien, kaj ĉi tie mi laboros. La panjo ne plu 
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servu. Sufiĉas por ŝi klini la dorson antaŭ ĉiu kanajlo! Kaj vi, Paŭĉjo, zorgu por 
esti homo.  

Li leviĝis je sia tuta altega staturo, surmetis la jakon kaj diris al la patrino:  
“Mi iros por prizorgi miajn aferojn.” 
Kaj sin klininte ĉe la pordo, li eliris. Jam en la korto, preterirante la 

fenestron, li aldonis:  
“Tie estas botoj kaj tranĉilo por vi, la panjo donos. “ 

* 
La stacidoma bufedo funkciis senĉese, dum tago kaj nokto.  
La fervoja nodo kunigis kvin vojliniojn. La stacidomo estis dense ŝtopita 

de homoj, kaj nur nokte, por du-tri horoj, dum paŭzo inter du trajnoj, ĝi 
kvietiĝis. Ĉi tie, ĉe la stacio, kunvenis kaj disiris diversflanken centoj da 
milit-trajnoj: de fronto, al fronto. De tie — kun kripligitaj kaj dispecigitaj 
homoj, kaj tien — torento da novaj homoj en grizaj unutonaj militistaj 
uniformaj paltoj.  

Du jarojn turbis Paŭĉjo en tiu laboro. La kuirejo kaj la vazlavejo — jen 
estis ĉio, kion li vidis dum tiuj du jaroj. En la grandega teretaĝa kuirejo estis 
febra laboro. Tie laboris pli ol dudek homoj. Dek kelneroj kur-rekuris inter la 
bufedo kaj la kuirejo.  

Paŭĉjo havis jam ne ok, sed dek rublojn monate. Li sufiĉe elkreskis kaj 
fortikiĝis dum du jaroj. Multajn turmentojn li eltenis dum tiu tempo. 

Duonan jaron li fulgiĝis kiel helpkuiristo, estis ĵetita denove en la lavejon 
de la ĉiopova ĉefo — al tiu ne plaĉis la nekonsentema knabeto: jen-jen atendu 
ke li pikos per tranĉilo responde al iu vangofrapo. Pro tio delonge oni forpelus 
lin, tamen lin savis lia nekonsumebla laborkapablo. Li povis labori plej multe ol 
ĉiuj aliaj, tute ne laciĝante.  

Dum urĝaj horoj por la bufedejo, li kuradis kiel freneza kun pletoj, saltante 
trans kelkajn ŝtupojn malsupren al la kuirejo kaj reen.  

Dum noktoj, kiam ĉesis tumulto en ambaŭ salonoj de la bufedejo, 
malsupre, en provizejoj, estis kunvenantaj kelneroj. Komenciĝis riska, hazarda 
kartludo je “dudek unu” aŭ je la “naŭo”. Paŭĉjo vidis ne unu fojon monbiletojn, 
metatajn sur tablojn. Li ne miris, ke ĉiu el ili, dum tagnoktoj de sia deĵorado, 
ricevadis trinkmonon po tridek-kvardek rubloj. Po rublo, po duonrublo ili 
kolektadis. Kaj poste ili drinkis kaj furioze kartludis. Paŭĉjo koleris je ili.  

“Aĉularo malbenita!” li pensis. “Artjom estas unuaranga seruristo, sed li 
ricevas nur kvardek ok rublojn, kaj mi — dek; ili rastas la monon, sed pro kiuj 
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meritoj? Kion faras kelneroj? Ili alportas kaj forportas. Ili fordrinkas kaj 
kartlude prodigas la monon.” 

Paŭĉjo traktis ilin same kiel la mastrojn: ili estis por li fremdaj kaj 
malamikaj. “Ili, malnobluloj, ĉi tie estas lakeoj, sed iliaj edzinoj kaj iliaj karaj 
filoj vivas en urboj kiel riĉuloj”.  

Ili gaste venigis ĉi tien siajn karajn filojn en gimnaziaj uniformoj, ankaŭ 
siajn edzinojn, porke dikajn pro la bonstato. “Kaj ili havas verŝajne pli multe da 
mono, ol sinjoroj, kiujn ili servas”, — pensis Paŭĉjo. Li ne miris ankaŭ pri tio, 
kio estis okazanta dum noktoj en anguletoj de la kuirejo kaj en la 
bufedprovizejoj; Paŭĉjo bone sciis, ke neniu lavistino kaj vendistino longe 
laborus en la bufedejo, se ŝi ne vendus sin pro kelkaj rubloj al ĉiu, kiu havas ĉi 
tie potencon kaj forton.  

Paŭĉjo enrigardis en la profundecon de la vivo, en ĝian fundon, en puton, 
kaj fetoro de mucida ŝimo, de marĉa humido, ekblovis sur lin, avidan pri ĉio 
nova, neprovita.  

Artjom ne sukcesis dungigi la fraton kiel lernanton ĉe la lokomotivejo: oni 
ne dungis pli junan ol dekkvinjaran. Paŭĉjo atendis la tagon, kiam li foriros de 
ĉi tie, lin logis la grandega masonita trafumita konstruaĵo.  

Li ofte vizitis tie Artjomon, iris kun li por pririgardi vagonojn kaj penis 
helpi lin per io.  

Precipe enuige fariĝis, kiam Frosja eksiĝis de sia laborloko.  
Mankis ridanta gaja junulino kaj Paŭĉjo pli akre eksentis, kiel forte li 

amikiĝis kun ŝi. Venante matene en la lavejon, aŭskultante kverelan kriadon de 
la militrifuĝintinoj, li sentis ian malplenecon kaj solecon. 

* 
Dum nokta paŭzo, ĵetante lignon en hejtujon de bolanta kaldrono, Paŭĉjo 

kaŭre sidiĝis antaŭ la malfermita pordeto; duonferminte la okulojn, li 
observadis fajron — estis agrable senti varmon de la forno. En la lavejo neniu 
estis.  

Li ne rimarkis, kiel pensoj revenis al tio, kio antaŭ nelonge okazis al 
Frosja, kaj klare prezentiĝis al li la bildo.  

Sabate, dum nokta paŭzo, Paŭĉjo malsupreniris la ŝtuparon en la kuirejon. 
Pro scivolemo li surgrimpis stakon de brulligno por rigardi la provizejeton, kie 
kutime ariĝis kartludantoj.  

Kaj la kartludo estis tie en sia kulmino. Zalivanov, bruniĝinta pro ekscitiĝo, 
bankieris.  
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Sur la ŝtuparo aŭdiĝis paŝoj. Paŭĉjo turniĝis: de supre iris Proĥoŝka. 
Paŭĉjo ekgrimpis sub la ŝtuparon, atendante, kiam tiu foriros en la kuirejon. 
Sub la ŝtuparo estis mallume, kaj Proĥoŝka ne povis lin vidi.  

Proĥoŝka sin direktis malsupren, kaj al Paŭĉjo estis videbla lia larĝa dorso 
kaj granda kapo. Desupre la ŝtuparon kuris per rapidaj malpezaj paŝoj ankoraŭ 
iu, kaj Paŭĉjo ekaŭdis la konatan voĉon:  

“Proĥoŝka, atendu.” 
Proĥoŝka haltis kaj sin turninte, ekrigardis supren.  
“Kion vi bezonas?” li murmuris.  
La paŝoj sur la ŝtuparo frapetis malsupren kaj Paŭĉjo rekonis Frosjan.  
Ŝi prenis la kelneron je maniko kaj per intermita kaj obtuza voĉo diris: 
“Proĥoŝka, kie do estas la mono, kiun donis al vi la leŭtenanto?” 
Proĥoŝka abrupte forŝiris la manon.  
“Kio? La mono? Sed ĉu mi ne donis al vi? “ parolis li kolere kaj akre.  
“Sed li ja donis al vi tricent rublojn,” kaj en la voĉo de Frosja estis aŭdebla 

sordinita plorĝemo.  
“Tricent rublojn, vi diras?” malice ripetis Proĥoŝka. “Do, vi volas ricevi 

tiun monon? Ĉu ne estos multekoste, sinjorineto, por lavistino? Mi opinias, ke 
sufiĉos tiuj kvindek rubloj, kiujn mi donis. Imagu nur, kia feliĉo! Eĉ plej noblaj, 
kleraj sinjorinoj ne postulas tian grandan sumon. Vi devas danki ja por la donita 
mono — pasigi nokton kaj almanigi kvindek rublojn. Serĉu malsaĝulojn. 
Dekon aŭ dudekon mi ankoraŭ aldonos, kaj finite, kaj, se vi ne estos malsaĝa, 
vi perlaboros ankoraŭ, mi helpos vin.” Kaj ĵetinte la lastajn vortojn, Proĥoŝka 
turniĝis kaj foriris.  

“Fiulo, kanajlo!” Frosja kriis al li, sin apoginte al amaso de hejtligno, kaj 
obtuze ekploregis.  

Ne estas eble esprimi la sentojn, kiuj atakis Paŭĉjon, kiam li aŭdis tiun 
interparolon kaj, starante en mallumo sub la ŝtuparo, vidis Frosjan, tremantan 
kaj batantan sian kapon kontraŭ lignoŝtipojn. Paŭĉjo ne malkaŝis sin, li silentis, 
konvulsie sin kroĉinte al feraj apogiloj de la ŝtuparo, kaj en lia kapo fulmis 
reliefe, klare:  

“Ankaŭ ŝin oni forvendis, malbenitoj! Ho, Frosja, Frosja!..” 
Ankoraŭ pli profunde kaj pli forte li kaŝis sian malamegon al Proĥoŝka, 

kaj ĉio ĉirkaŭa tedegis lin kaj fariĝis netolerebla. “Ho, se mi posedus forton, mi 
bategus tiun malnoblulon ĝismorte! Kial mi ne estas granda kaj forta kiel 
Artjom?” 
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Fajretoj en la forno flagris kaj estingiĝis, tremadis iliaj ruĝaj fajrolangoj, 
kunplektiĝante en longan bluetan volvaĵon; al Paŭĉjo ŝajnis, ke iu mokegante 
montras al li langon.  

Silento regis en la ĉambro, nur krakadis ŝtipoj en la fajrujo kaj aŭdiĝis 
monotona frapado de gutoj, falantaj el krano.  

Klimĉjo, metinte sur breton la lastan, hele purigitan kaserolon, viŝis la 
manojn. Neniu estis en la kuirejo. Deĵoranta kuiristo kaj kuirejaj servistinoj 
dormis en vestejo. Dum tri noktaj horoj la kuirejo estis kvieta, kaj tiujn horojn 
Klimĉjo ĉiam pasigis supre kun Paŭĉjo. Intime amikiĝis la helpkuiristo kun la 
nigrokula hejtisto, kies tasko estis zorgi pri boligo de akvo. Leviĝinte supren, 
Klimĉjo ekvidis Paŭĉjon sidanta kaŭre antaŭ la malfermita hejtujo. Paŭĉjo 
rimarkis sur muro ombron de la konata hirta figuro kaj diris, ne returniĝante:  

“ Sidiĝu, Klimĉjo.” 
La helpkuiristo suprengrimpis la stakon de ŝtipoj, kuŝiĝis tie, ekrigardis 

silente sidantan Paŭĉjon kaj diris, ridetante:  
“Kion vi faras? ĉu vi sorĉas per fajro?” 
Paŭĉjo pene deturnis sin for de la fajrolangoj. Du grandaj brilantaj okuloj 

rigardis Klimĉjon. Tiu ekvidis en ili kaŝatan angoron. La unuan fojon li vidis 
tiun angoron en la okuloj de sia kamarado.  

“Stranga vi estas hodiaŭ, Paŭĉjo...” Kaj post mallonga silento, li demandis: 
“Eble io okazis al vi?” 

Paŭĉjo sin levis kaj sidiĝis apud Klimĉjo.  
“Nenio okazis,” li respondis obtuze. “Malfacile estas al mi ĉi tie.” Kaj liaj 

manoj, kuŝintaj sur la genuoj, pugniĝis.  
“Kio okazis al vi hodiaŭ?” daŭrigis Klimĉjo, leviĝinte iom per la kubutoj.  
“Hodiaŭ mi estas stranga, vi diras? Ne nur hodiaŭ, sed ĉiam ekde mia 

dungiĝo ĉi tie. Vidu, kio okazas ĉi tie! Ni laboregas kiel kameloj, sed 
rekompence nin batas ĉiu, kiu volas, kaj neniu defendas nin. Ni ambaŭ estas 
dungitaj de la gemastroj por servi ilin, sed bati ĉiu rajtas, kiu havas forton. Vi 
povas krevi, sed vi tamen ne sukcesas servi ĉiujn samtempe, kaj kiu ne estas 
kontenta, tiu vin batas. Ni ja penegas por plenumi ĉion, kiel decas, ke neniu 
povu riproĉi nin, ni hastas ĉiuflanken, sed tute egale: se al iu kliento ne estas io 
alportita ĝustatempe, — jen vi ricevu pugnobaton...” 

Klimĉjo timigite interrompis lin:  
“Ne kriu tiel laŭte, ĉar iu venante ekaŭdos.” 
Paŭĉjo saltleviĝis.  
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“Oni aŭdu, tute egale mi foriros de ĉi tie. Purigi relojn de neĝo estas ja pli 
bone, sed ĉi tie... estas tombo, fripono friponon superregas. Kaj kiom multe da 
mono ili ĉiuj havas! Sed nin oni konsideras brutoj, kun junulinoj ili faras ĉion, 
kion ili volas, kaj kiu estas bonkonduta kaj ne fordonas sin, tiun ili tuj forpelas. 
Kien tiuj iru? Oni dungas militrifuĝintinojn, senhejmajn, malsatajn. Tiuj nur 
pro pano restas, ĉi tie ili povas almenaŭ manĝi, kaj pro malsato estas pretaj 
plenumi ajnajn postulojn.” 

Li parolis tiel kolerege, ke Klimĉjo, timante, ke iu aŭdos la parolon, 
eksaltis kaj fermis la pordon, sed Paŭĉjo daŭrigis paroli pri siaj afliktoj.  

“Jen, Klimĉjo, vi silentas, kiam oni batas vin. Kial vi silentas?” 
Paŭĉjo sidiĝis sur la tabureton ĉe la tablo kaj lace klinis la kapon sur la 

manplaton. Klimĉjo ĵetis lignon en la fajron kaj ankaŭ altabliĝis.  
“Ĉu hodiaŭ ni ne legos?” li demandis Paŭĉjon.  
“Mankas libro,” respondis Paŭĉjo, “la kiosko estas fermita. — Ĉu la 

vendisto ne vendas hodiaŭ?” miris Klimĉjo.  
“Ĝendarmoj arestis la vendiston. Oni trovis ĉe li ion,” respondis Paŭĉjo.  
“Pro kio?” 
“ Oni diras, ke pro politiko.” 
Klimĉjo embarasite rigardis Paŭĉjon.  
“Kaj kion signifas tiu politiko?” 
Paŭĉjo levis la ŝultrojn.  
“Diablo ĝin scias! Oni diras, ke se iu luktas kontraŭ la caro, estas nomata 

politiko.” 
Klimĉjo timigite ektremetis.  
“Sed ĉu ekzistas tiuj?” 
“Mi ne scias,” respondis Paŭĉjo.  
La pordo malfermiĝis kaj eniris dormema Glaŝa.  
“Kial do vi ne dormas, knaboj? Unu horon oni povas dormeti dum la 

trajno ne venis. Iru, Paŭĉjo, mi priservos la kaldronon.” 
* 

La servado de Paŭĉjo finiĝis pli frue ol li atendis, kaj ĝi finiĝis tute aliel ol 
li antaŭvidis.  

Iun frostan tagon de januaro Paŭĉjo finis sian laboron kaj estis ironta 
hejmen, sed la knabo, lin anstataŭonta, ne ankoraŭ venis. Paŭĉjo iris al la 
mastrino kaj deklaris, ke li foriras hejmen, sed ŝi ne permesis. Laciĝinta, li 
devis deĵori la duan tagnokton, kaj antaŭ la nokto li tute senfortiĝis. Dum 
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interrompo li devis plenigi la kaldronojn kaj provizi per varma akvo la trajnon, 
kiu venos je la tria horo.  

Paŭĉjo malfermis la kranon, sed akvo ne fluis. La pumpilo evidente ne 
funkciis. Li lasis la kranon malfermita, kuŝiĝis sur brulligno kaj ekdormis, 
laciĝo venkis lin.  

Post kelkaj minutoj ekgluglis, ekmurmuris la krano, kaj akvo ekfluis en la 
kaldronon, plenigis ĝin kaj disverŝiĝis sur kaheloj de planko de la vazlavejo, en 
kiu tiutempe neniu restis. La akvo pli kaj pli altigis sian nivelon. Ĝi kovris la 
plankon kaj penetris sub pordon de la salono. 

Akvostrietoj ŝtele atingis pakaĵojn kaj valizojn de dormantaj pasaĝeroj. 
Neniu estis rimarkinta tion, ĝis la akvo malsekigis pasaĝeron, kuŝantan sur la 
planko; tiu, salte leviĝinte, ekkriis, kaj tiam ĉiuj sin ĵetis al siaj havaĵoj, estiĝis 
tumulto.  

Sed la akvo ĉiam pli kaj pli altiĝis.  
Proĥoŝka, kiu estis kolektanta manĝilojn sur tabloj en la dua salono, 

ekhastis, sin direktinte laŭ krioj de la pasaĝeroj kaj, saltante trans flakoj, alkuris 
al la pordo, forte ĝin malferminte. La akvo, retenata per la pordo, ekfluegis en 
la salonon.  

La krioj laŭtiĝis. En la lavejon enkuris deĵorantaj kelneroj. Proĥoŝka tuj 
sin ĵetis al la dormanta Paŭĉjo.  

Batoj unu post alia ŝutiĝis sur la kapon de la knabo, kiu perdis kapablon 
ion kompreni pro la doloro.  

En liaj okuloj scintilis helaj fulmoj, kaj akra doloro boris la tutan korpon.  
Bategita, li apenaŭ altrenis sin hejmen.  
Matene sombra Artjom, kun la sulkiĝinta frunto, pridemandis Paŭĉjon pri 

ĉio okazinta.  
Paŭĉjo rakontis ĉion.  
“Kiu vin batis? “ mallaŭte demandis Artjom.  
“Proĥoŝka.” 
“ Bone, kuŝu.” 
Artjom surmetis peltaĵon, kaj, ne dirinte eĉ unu vorton, eliris.  

* 
“Ĉu mi povas vidi kelneron Proĥor?” nekonata laboristo demandis al 

Glaŝa.  
“Tuj li venos, atendu,” ŝi respondis.  
Grandega figuro sin apogis al la pordo.  
“Bone, mi atendos.” 
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Proĥor, kiu estis portanta grandan amason da manĝiloj, puŝis per piedo la 
pordon kaj eniris la lavejon.  

“Jen li estas,” diris Glaŝa indikante al Proĥor.  
Artjom faris unu paŝon antaŭen kaj, peze metinte sian brakon sur la ŝultron 

de la kelnero, demandis, rigardante lin fikse:  
“Pro kio vi batis Paŭĉjon, mian fraton?” 
Proĥor volis liberigi la ŝultron, sed terura pugnobato faligis lin sur la 

plankon; li penis leviĝi, sed la dua pugnobato ankoraŭ pli forta ol la unua, fiksis 
lin al la planko.  

Timigitaj laboristinoj sin ĵetis flanken.  
Artjom sin returnis kaj ekiris al la pordo.  
Proĥoŝka kun la sange disbatita vizaĝo turne moviĝis sur la planko.  
Vespere Artjom ne revenis el la lokomotivejo.  
La patrino eksciis, ke Artjom estas arestita kaj troviĝas en la ĝendarmejo.  
Post ses tagoj Artjom revenis vespere, kiam la patrino dormis. Li aliris al 

Paŭĉjo, sidanta sur la lito, kaj demandis milde:  
“Nu, ĉu vi resaniĝis, frateto?” Li eksidis apude. “Iam okazas eĉ pli 

malbone.” Iom silentinte li aldonis:  
“Ne gravas, vi iros al la elektrocentralo, mi jam parolis pri vi. Tie vi akiros 

profesion.” 
Paŭĉjo forte kunpremis per ambaŭ manoj la manegon de Artjom. 
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ĈAPITRO 2 
En la malgrandan urbeton uragane alflugis konsterna sciigo: “Oni faligis la 

caron!” 
En la urbo oni ne volis kredi.  
El trajno, alrampinta tra neĝa ventego, eliĝis du studentoj kun fusiloj super 

uniformaj paltoj kaj taĉmento de revoluciaj soldatoj kun ruĝaj rubandoj sur la 
manikoj. Ili arestis staciajn ĝendarmojn, maljunan kolonelon kaj garnizonestron. 
Kaj en la urbo oni komencis kredi. Tra la neĝe kovritaj stratoj al la placo 
treniĝis miloj da homoj.  

Oni avide aŭskultis vortojn: libereco, egaleco, frateco.  
Pasis la tagoj, bruaj, saturitaj de ekscitiĝo kaj ĝojo. Ekregis trankvilo, kaj 

nur ruĝa flago super la urbodomo, kie mastre dominis menŝevikoj kaj bundanoj, 
atestis pri la okazinta ŝanĝo. Ĉio cetera restis kiel antaŭe.  

Antaŭ fino de la vintro en la urbeto dislokiĝis gvardia kavaleria regimento. 
Ĉiumatene rajdis eskadronoj al la stacio, por kapti dizertintojn, forkurintajn de 
la Sud-okcidenta fronto.  

La vizaĝoj de kavalerianoj aspektis sataj, la homoj altaj kaj fortegaj. 
Oficiroj estis plejparte grafoj kaj princoj kun oraj epoletoj, sur rajdpantalonoj 
arĝentaj pasamentoj, ĉio restis la sama, kiel dum la cara regado,— kvazaŭ eĉ ne 
okazus la revolucio.  

Formarŝis la jaro mil naŭcent deksepa. Por Paŭĉjo, Klimĉjo kaj Serĝo 
Bruzĵak nenio ŝanĝiĝis. Restis la samaj mastroj. Nur dum pluva novembro 
komenciĝis io stranga. Novaj homoj ekmoviĝis en la stacidomo, plejparte la 
tranĉeaj soldatoj kun mirinda kromnomo “bolŝevikoj”. De kie aperis tiu 
kromnomo, solida, peza, neniu sciis.  

Estas sufiĉe malfacile por gvardianoj deteni dizertintojn. Pli ofte krevis la 
stacidomaj fenestrovitroj pro bruego de pafado. Soldatoj amase dizertis de la 
fronto, kaj dum aresto ili defendis sin per bajonetoj. Komence de decembre ili, 
simile al torentoj, ekfluis per vagonaroj.  

Gvardianoj plenigis la stacidomon, esperante reteni la fuĝantojn, sed estis 
konsternitaj per krakado de mitraloj. La homoj, kutimiĝintaj al morto, saltis for 
el vagonoj.  

La grizaj eksfrontanoj forpelis gvardianojn en la urbon. Forpelinte, ili 
revenis al la stacidomo, kaj daŭris veturado de trajnoj unu post la alia.  

* 
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Printempe 1918 tri amikoj iris de Serĝo Bruzĵak, kie ili kartludis je 
“sesdek ses”. Preterirante ili eniris la ĝardeneton de Korĉagin, kuŝiĝis sur 
herbon. Estis enue. Ĉiuj kutimaj okupoj jam tedis. Ili komencis cerbumi, kiel ili 
povus plej bone pasigi la tagon. Subite aŭdiĝis huffrapado, kaj sur la vojo 
aperis rajdanto. La ĉevalo per unu streĉiĝo transsaltis kavon, kiu apartigis 
ŝoseon de la malalta ĝardenbarilo. La rajdanto signale svingis sian skurĝon al 
kuŝantaj Paŭĉjo kaj Klimĉjo.  

“He, knaboj miaj, venu ĉi tien!” 
Paŭĉjo kaj Klimĉjo salte leviĝis kaj alkuris al la barilo. La rajdanto estis 

tute kovrita per polvo, per dika tavolo de griza survoja polvo estis kovritaj la 
uniforma kaskedo, ŝovita al la nuko, kakikolora bluzo kaj samkolora pantalono. 
De sur fortika soldata rimenzono pendis revolvero kaj du germanaj grenadoj.  

“Alportu iom da akvo por trinki, knabetoj!” petis la rajdanto kaj, kiam 
Paŭĉjo ekkuris hejmen por akvo, li sin turnis al gapanta Serĝo: “Diru, knabeto 
mia, kiu regas nun en la urbo.” 

Serĝo rapidante komencis rakonti ĉiujn urbajn novaĵojn.  
“Neniu regas ĉe ni jam du semajnojn. Memdefendo ĉion administras ĉi tie. 

Ĉiuj loĝantoj laŭvice deĵoras dum noktoj por gardi la urbon. Sed kiu kaj kio vi 
estas?” siavice Serĝo demandis.  

“Nu, kiu multe scias, tiu rapide maljuniĝas,” ridetante respondis la 
rajdanto.  

El la domo kuris Paŭĉjo, tenante en la manoj kruĉon da akvo.  
La rajdanto avide, haste eltrinkis ĝin ĝis fundo, redonis la kruĉon al Paŭĉjo, 

ŝirtiris la bridon kaj tuj de la loko ekgalopis al rando de la pinaro.  
“Kiu li estas?” demandis mirigita Paŭĉjo.  
“Kiel mi povas scii?” respondis Klimĉjo, levinte la ŝultrojn.  
“Verŝajne denove registoj ŝanĝiĝos. Pro tio la familio de Leŝĉinskij 

forveturis hieraŭ. Se riĉuloj fuĝas, venos partizanoj,” definitive kaj firme solvis 
tiun problemon politikan Serĝo. Liaj argumentoj estis tiom konvinkaj, ke kun li 
tuj konsentis Paŭĉjo kaj Klimĉjo.  

Ne sukcesis la knaboj dece priparoli tion, kaj sur la ŝoseo aŭdiĝis klakado 
de ĉevalaj hufoj. Ĉiuj tri sin ĵetis al la barilo.  

El la arbaro, el post la domo de forstestro, moviĝis homoj, ĉaroj, kaj tute 
proksime — dek kvin rajdantoj kun fusiloj sur la seloj. Antaŭ la rajdantoj 
distingiĝis duopo: unu estis nejuna en kakikolora oficira jako, zonita per 
rimenoj, kun binoklo sur la brusto, kaj apude — la rajdanto, ĵus parolinta kun la 
knaboj. La unua, pli aĝa, havis sur sia jako ruĝan banton.  
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“Do, kion mi diris?” Serĝo tuŝis Paŭĉjon per kubuto. “Ĉu vi vidas la ruĝan 
banton? Partizanoj. Krevu miaj okuloj, se mi eraras: partizanoj...” Kaj, 
ekkriinte pro ĝojo, li, kvazaŭ birdo, transflugis la barilon.  

Ambaŭ amikoj postsekvis lin. Ĉiuj tri staris nun ĉe rando de la ŝoseo kaj 
rigardis la rajdantojn.  

Ili tute alproksimiĝis. La konato de la knaboj kapsignis al ili kaj, montrinte 
per skurĝo la domon de Leŝĉinskij, demandis:  

“Kiu loĝas en tiu domo?” 
Paŭĉjo, penante ne postresti de la rajdanto, rakontis:  
“Tie loĝas advokato Leŝĉinskij. Hieraŭ li fuĝis. Verŝajne li vin timis...” 
“Kial vi scias, kiuj ni estas?” La pli aĝa demandis, ridetante.  
Paŭĉjo, montrante la ruĝan banton, respondis:  
“Sed kio ĝi estas? Oni tuj povas vidi...” 
Sur la straton eliris loĝantoj, scivoleme pririgardante la taĉmenton, 

eniranta en la urbon. Niaj amikoj staris rande de la ŝoseo kaj ankaŭ ili rigardis 
polve kovritajn, lacajn ruĝgvardianojn.  

Kiam preterveturis, bruegante sur ŝtonoj de la pavimo, la sola kanono de la 
taĉmento kaj ĉaroj kun mitraloj, la knaboj sekvis la partizanojn kaj disiris al siaj 
hejmoj nur kiam la taĉmento haltis urbocentre por dislokiĝi en loĝejoj.  

Vespere, en granda salono de Leŝĉinskij, kie lokiĝis la taĉmenta stabo, ĉe 
granda tablo kun arte ĉizitaj piedoj, sidis kvar homoj: tri oficiroj kaj la 
taĉmentestro kamarado Bulgakov, aĝa homo kun griziĝantaj haroj. 

Bulgakov, disfaldinte sur la tablo la mapon de la gubernio, kondukis sur ĝi 
sian fingron, elpremante per ungo liniojn, kaj parolis, sin turnante al la kontraŭe 
sidanta homo kun elstarantaj zigomoj kaj fortaj dentoj:  

“Vi diras, kamarado Jermaĉenko, ke ni devas komenci la batalon ĉi tie, sed 
mi opinias, ke matene ni retiriĝu. Estus bone retiriĝi nokte, sed la homoj laciĝis. 
Nia tasko estas sukcese retiriĝi al Kazatin, dum la germanoj ne atingis ĝin pli 
frue. Rezisti per niaj fortoj ja estas ridinde... Unu kanono kaj tridek obusoj, 
ducent bajonetoj kaj sesdek sabroj... La germanoj iras kiel fera lavango. Ni 
povos batali nur kuniĝinte kun aliaj retiriĝantaj ruĝaj trupoj. Ni ja devas atenti, 
kamarado, ke krom la germanoj ni havos laŭvoje multe da diversaj 
kontraŭrevoluciaj bandoj. Mia opinio: morgaŭ tuj matene foriri, eksplodiginte 
ponteton post la stacio. Dum germanoj restarigos ĝin, pasos du aŭ tri tagoj. Per 
la fervojo ilia antaŭenmoviĝo estos haltigita. Kiel vi opinias, kamaradoj? Ni 
decidu,” li turnis sin al la sidantoj ĉe la tablo.  
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Struĵkov, sidanta flanke de Bulgakov, kunpremis la lipojn, rigardis la 
mapon, poste Bulgakovon, kaj fine kun peno elpremis la vortojn el sia gorĝo:  

“Mi... sub... tenas Bulgakovon.” 
La plej juna, en laborista bluzo, konsentis:  
“Bulgakov prudente parolas.” 
Kaj nur Jermaĉenko, kiu tage parolis kun la knaboj, nee skuis la kapon.  
“Por kiu diablo ni kolektis la taĉmenton? Por remarŝi antaŭ la germanoj 

sen batalo? Laŭ mia opinio ni devas ĉi tie kunpuŝiĝi. Tedegis jam nur fuĝi... Se 
tio dependus de mi, mi nepre batalus ĉi tie...” Li abrupte formetis la seĝon, 
leviĝis kaj ekpaŝis tra la ĉambro.  

Bulgakov malaprobe rigardis lin.  
“Batali oni devas kun senco, Jermaĉenko. Sed ĵeti homojn al certa 

malvenko kaj ekstermo ni ne rajtas. Jes, tio ja estas ridinda. Post ni moviĝas 
tuta divizio kun peza artilerio, kirasaŭtoj... Oni ne devas infane ludi, kamarado 
Jermaĉenko...” Kaj, returninte sin al la ceteraj, li finis: “Do, decidite: morgaŭ 
matene ni retromarŝos... Sekva demando — pri kontaktoj,” daŭrigis Bulgakov. 
“Ĉar ni retromarŝas la lastaj, ni devas preni la taskon pri organizado de laboro 
trans la fronto, ĉe la germanoj. Ĉi tie estas grava fervoja nodo, la urbeto havas 
du fervojstaciojn. Ni devas prizorgi, ke en la stacio laboru fidinda kamarado. 
Nun ni decidu, kiujn el ni lasi ĉi tie por organizi la laboron. Proponu 
kandidatojn.” 

“Mi opinias, ke ĉi tie devas resti maristo Ĵuĥraj,” diris Jermaĉenko, alirinte 
al la tablo. “Unue Ĵuĥraj estas ĉi-tiea, due, li estas seruristo kaj elektromuntisto 
kaj povas dungiĝi por labori en la elektrocentralo. Kun nia taĉmento Ĵuĥrajon 
neniu vidis, li venos nur nokte. Li estas cerboriĉa homo kaj ĉi tie li organizos la 
laboron. Miaopinie li estas la plej konvena homo.”  

Bulgakov kapjesis.  
“Ĝuste, mi konsentas kun vi, Jermaĉenko. Ĉu vi, kamaradoj, ne 

kontraŭdiras?” li sin turnis al la aliaj. “Ne. Do la demando estas elĉerpita. Ni 
restigos al Ĵuĥraj monon kaj mandaton por laboro... Nun la tria, lasta demando. 
Demando pri armilaro, troviĝanta en la urbo. Ĉi tie estas dudek mil fusiloj, 
restintaj ankoraŭ post la cara milito. Ili estas staplitaj en stalo de kamparano kaj 
restas tie, de ĉiuj forgesitaj. Min informis pri tio la kamparano, kiu posedas la 
stalon. Li volas liberiĝi de tio... Restigi tiun provizon al la germanoj oni certe 
ne devas. Mi opinias, ke necesas forbruligi ĝin. Kaj urĝe, por ke ĝis la mateno 
ĉio estu farita. Tamen la incendio estos danĝera: la stalo staras ĉe rando de la 
urbo inter domoj de malriĉuloj. Vilaĝaj konstruaĵoj povas ekflamiĝi.” 
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Solidkorpa Struĵkov, kun delonge ne razita mentono, ekmoviĝis:  
“Po... po... por kio bruligi? Mi opinias, ke ni dis... disdonu la armilojn al 

loĝ... antaro.” 
Bulgakov rapide sin turnis al li:  
“Ĉu vi diras: disdoni?” 
“Ĝuste. Prudenta ideo!” entuziasme ekkriis Jermaĉenko. “Ni disdonu la 

armilojn al laboristoj kaj ceteraj loĝantoj, kiuj volus ilin havi. Almenaŭ estus 
eble tikli la germanojn, kiam ili tro premos. Kaj ili ja forte premos. Do kiam 
niaj homoj ne plu povos toleri, la knaboj prenos la armilojn. Struĵkov ĝuste 
diris: disdoni. Estus eĉ bone liveri iom da armiloj al kamparanoj. Tiuj kaŝus ilin 
pli profunde, kaj kiam la germanoj komencos rekviziciadon, tiuj karaj fusiloj 
estos vere necesegaj!” 

Bulgakov ekridis.  
“Jes, sed la germanoj ordonos fordoni la armilojn, kaj ĉiuj ilin redonos.” 
Jermaĉenko protestis:  
“Nu, ne ĉiuj redonos. Iuj restigos.” 
Bulgakov demande ĉirkaŭrigardis ĉiujn ĉeestantojn.  
“Ni disdonu la fusilojn,” juna laboristo subtenis Jermaĉenkon kaj 

Struĵkovon.  
“Sekve ni disdonu,” konsentis Bulgakov. “Jen estas ĉiuj demandoj,” li 

diris stariĝante, “nun ni povos ripozi ĝis la mateno. Kiam venos Ĵuĥraj, li 
revidu min. Mi parolos kun li. Kaj vi, Jermaĉenko, iru kaj kontrolu la 
postenojn.” 

Restinte sola, Bulgakov eniris dormoĉambron, najbaran kun la gastsalono 
de la dommastroj kaj, sterninte sian uniforman palton sur matraco, li kuŝiĝis. 

* 
Matene Paŭlo revenis de la elektrocentralo. Jam unu jaron li laboris kiel 

helpanto de hejtisto.  
En la urbo regis neordinara vigleco. Survoje pli kaj pli ofte renkontiĝis 

vilaĝanoj, portantaj po unu aŭ du fusiloj. Paŭĉjo rapidis hejmen, ne 
kompreninte kio okazis. Apud la bieno de Leŝĉinskij surĉevaliĝis liaj hieraŭaj 
konatoj.  

Enkurinte hejmen kaj post hasta sinlavo, sciiĝinte de la patrino, ke Artjom 
ankoraŭ ne venis, Paŭĉjo rapidis al Serĝo Bruzĵak, kiu loĝis en la kontraŭa 
urboparto.  
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Serĝo estis filo de lokomotivestra helpanto. Lia patro havis propran 
dometon kaj etan parcelon. Serĝo forestis. Lia patrino, korpulenta kaj 
blankvizaĝa virino, malkontente rigardis Paŭlon.  

“Diablo scias, kie li estas! Frumatene li forhastis kaj vagadas ie. Li diris, 
ke oni ie disdonas armilojn, do, li verŝajne tie troviĝas. Necesas vergi vin, 
nazmukajn militantojn. Vi ĉiuj jam supermezure sendiscipliniĝis. Tute mankas 
obeo. Duonmetraj buboj volas armilojn. Diru al li, al la fiulo, ke se li almenaŭ 
unu kartoĉon alportos hejmen, mi forŝiros lian kapon. Li ĉiam altrenas ĉian 
fiaĵon, kaj mi devas zorgi. Kaj vi, ĉu ankaŭ vi intencas tien iri?” 

Sed Paŭĉjo jam ne aŭskultis la edifeman patrinon de Serĝo kaj tuj 
forruliĝis al la strato.  

Sur la ŝoseo iris viro kaj portis fusilojn sur ambaŭ ŝultroj.  
“Onklo, diru, kie vi akiris tiujn?” Paŭĉjo alkuris al li.  
“Jen tie, ĉe Verĥovina oni disdonas.” 
Paŭĉjo ekkuregis ne respirante al la menciita adreso. Trakurinte du stratojn, 

li kunpuŝiĝis kun knabo portanta pezan infanterian fusilon kun bajoneto.  
“Kie vi prenis la fusilon?” Paŭĉjo haltigis lin.  
“Apud la lernejo taĉmentanoj disdonas, sed jam nenio restis. Oni ĉion 

disdonis. Oni disdonadis dum la tuta nokto. Restis nur malplenaj kestoj. Mi la 
duan portas,” fiere finis la knabo.  

La novaĵo ĉagrenegis Paŭĉjon.  
“He, diablo, necesus tuj kuri tien, sed ne iri hejmen!” li pensis malespere. 

“Kaj kiamaniere mi pretergapis tion?” Kaj subite frapita de ideo, li abrupte sin 
turnis, per tri saltoj atingis la forirantan knabon kaj forte ŝiris la fusilon el liaj 
manoj.  

“Vi jam havas unu, do sufiĉas por vi. Sed tiu ĉi estu por mi,” Paŭĉjo 
deklaris per tono ne allasanta kontraŭdiron.  

La knabo, furiozigita per tia dumtaga rabo, sin ĵetis al Paŭĉjo, sed tiu 
forsaltis je unu paŝo kaj, elmetinte la bajoneton antaŭen, ekkriis:  

“Saltu for, aŭ mi trapikos vin!” 
La knabo ekploris pro ĉagreno kaj ekkuris returnen, insultante en senpova 

kolero. Sed Paŭĉjo, kontenta, kuregis hejmen. Saltinte trans la barilon, li eniris 
en lignejon, metis sur solivojn, sub tegmento, la akiritan fusilon kaj, ĝoje 
fajfante, eniris en la domon.  

*  
 
    Belegaj estas vesperoj en Ukrainio somere en tiaj malgrandaj urbetoj, kia 
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Ŝepetovka, kies mezo estas urbeto, kaj periferio — kamparo. Dum tiuj kvietaj 
vesperoj la tuta junularo estas eksterhejme. Gejunuloj grupe aŭ popare okupas 
siajn domperonetojn en ĝardenoj kaj ĝardenetoj, grupiĝas senpere en stratoj sur 
traboj, liveritaj por konstruado. Regas rido, kantoj.  
    Aero vibras pro denseco kaj aromo de floroj. Profunde en la ĉielo briletas 
steloj kiel lampiroj, kaj homa voĉo estas aŭdebla tre malproksime...  
    Paŭĉjo ŝatas sian harmonikon. Ameme li prenas surgenuen ĝin — la 
kanteman, duvican, vienan. Liaj fingroj estas lertaj: ili apenaŭ tuŝas la klavojn, 
trakuras vigle de supre malsupren. Ekspiras la basoj, kaj tuj ludas la harmoniko 
bravegan kaj belkantan muzikon...  
    Serpentumas la harmoniko, kaj ne eblas sin deteni por tuj ne ekdanci arde! 
Ne estas eble elteni — la piedoj mem moviĝas verve. Varme spiras la 
harmoniko, estas bone vivi en tiu ĉi mondo.  
    Precipe hodiaŭ vespere estas gaje. Sur traboj ĉe la domo, kie loĝas Paŭĉjo, 
kunvenis ridema junularo, kaj la plej sonora el ĉiuj estas Halinjo, la najbarino 
de Paŭĉjo. La filino de ŝtonĉizisto ŝatas dancojn kaj kantojn kun junularo. Ŝia 
voĉo estas aldo brusta, ĉarmtona.  
    Paŭĉjo timetas ŝin. Ŝia lango estas akra. Ŝi sidiĝas sur la trabojn apud 
Paŭĉjo, ĉirkaŭprenas lin forte kaj ridas:  
    “Hej vi, brava harmonikisto! Bedaŭrinde vi ankoraŭ ne plene kreskis, aliel 
vi estus bona edzeto por mi. Mi ŝatas harmonikistojn, degelas mia koro antaŭ 
ili.”  
    Paŭĉjo ruĝiĝas ĝis harradikoj, — estas bone, ke vespere ne estas videble. 
Li formoviĝas de la petolulino, sed ŝi lin forte tenas kaj ne forlasas.  
    “Nu, kien do vi, karuleto, forkuras? Kia fianĉo do vi estas?” ŝercas la 
knabino.  
    Paŭĉjo sentas per ŝultro ŝian elastan mamon, kaj pro tio li sentas alarmon 
kaj emocion. Kaj ĉirkaŭe rideksplodoj agitas la kutime silentan straton.  
    Paŭĉjo reziste puŝis per la mano la ŝultron de Halinjo kaj diras:  
    “Vi malhelpas al mi ludi, flankiĝu.” 
    Denove eksplodas ridego, mokincitoj, ŝercoj.  
    Enmiksiĝas Marusja:  
    “Paŭĉjo, ludu ion malgajan, ke la melodio kaptu la animon.” 
    Malrapide distiriĝas la balgo de l’ harmoniko, la fingroj provante premetas 
la klavojn. Eksonas al ĉiuj konata, kara melodio. Halina la unua ekkantas. Ŝin 
sekvas Marusja kaj la ceteraj:  
    Kolektiĝis la burlakoj 

 23



    en kaban’ liganta. 
    Ni komforte 
    kaj agorde 
    pro angor' ekkantu! 
    Kaj forŝvebas malproksimen al arbaro sonoraj junaj voĉoj.  
    “Paŭĉjo!” Sonas la voĉo de Artjom.  
    Paŭĉjo kunmetas la balgon de l’ harmoniko kaj agrafas rimenojn.  
    “Oni vokas min, mi foriras.” 
    Marusja diras petante:  
    “Nu, sidu ankoraŭ iom, ludu iomete. Sufiĉas tempo por veni hejmen.” 
    Sed Paŭĉjo rapidas.  
    “Ne. Morgaŭ mi ankoraŭ ludos, sed nun necesas iri. Artjom min vokas,” 
kaj li kuras al sia dometo.  
    Malferminte la pordon de la ĉambreto li vidas, ke ĉe la tablo sidas Roman, 
kamarado de Artjom, kaj ankoraŭ iu tria, al li nekonata.  
    “Ĉu vi vokis min?” demandis Paŭĉjo.  
    Artjom kapmove indikis Paŭĉjon kaj sin turnis al la nekonato:  
    “Jen li estas, fraĉjo mia.” 
    Tiu etendis al Paŭĉjo sian kalozan manon.  
    “Jen kia afero, Paŭlo,” Artjom sin turnis al la frato. “Vi diris, ke ĉe vi, en 
la elektrocentralo malsaniĝis muntisto. Morgaŭ eksciu, ĉu oni povus dungi 
anstataŭ lin spertan homon. Se oni bezonas tiun, sciigu min.” 
    La nekonato intervenis:  
    “Ne, mi iros kune kun li. Mi mem interparolos kun la estro.” 
    “Certe la homo estas bezonata. Ja hodiaŭ la centralo ne funkciis, ĉar 
Stankoviĉ malsaniĝis. La estro dufoje venis por serĉi anstataŭanton, sed ne 
trovis. Kaj funkciigi la centralon kun sola hejtisto li ne kuraĝis. Sed la muntisto 
ekmalsanis je tifo.” 
    “Do, la afero estas farita,” diris la nekonato. “Morgaŭ mi venos al vi, kaj 
ni iros kune,” li sin turnis al Paŭĉjo.  
    “Bone.” 
    Paŭĉjo renkontis la rigardon de la grizaj, trankvilaj okuloj de l’ nekonato, 
atente lin esplorantaj. Fiksa rigardo, sen palpebrumo, iom konfuzis Paŭĉjon. 
Griza jako, tute butonumita, sur larĝa fortika dorso estis forte streĉita, — 
videble ĝi estis tro malgranda por la posedanto. La ŝultrojn kun la kapo kunigis 
forta, bova kolo, kaj la tuta korpo, plena je forto, similis maljunan, dikan kaj 
potencan kverkon.  
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    Adiaŭante lin, Artjom diris:  
    “Do, ĉion bonan, Ĵuĥraj. Morgaŭ vi iros kun Paŭĉjo kaj aranĝos la aferon.                  

*  
 
Germanoj eniris en la urbon tri tagojn post la foriro de la taĉmento. Pri ilia 

veno sciigis fajfo de lokomotivo ĉe la fervojstacio, dezertiĝinta dum la lastaj 
tagoj. Tra la urbo disvastiĝis la sciigo:  
    “La germanoj venas.” 
    Kaj la urbo ekmoviĝis, kiel incitita formikejo, kvankam delonge ĉiuj sciis, 
ke la germanoj nepre venos. Sed tion oni malmulte kredis. Kaj jen, tiuj teruraj 
germanoj ne iras ie, sed jam estas ĉi tie, en la urbo. 
    Ĉiuj urbanoj algluiĝis al bariloj kaj heĝopordetoj. Oni timis eliri eksteren.  
    Kaj la germanoj iris ĉenforme laŭ ambaŭ stratflankoj, lasante la ŝoseon 
libera, vestitaj per malhele verdaj uniformoj, kun fusiloj enmane. La fusiloj 
havis bajonetojn, larĝaj kiel tranĉiloj. Sur iliaj kapoj estis pezaj ŝtalaj helmoj. 
Post iliaj dorsoj pendis grandegaj tornistroj. Kaj ili iris de la fervojstacio al la 
urbo kiel senfina rubando, ili iris streĉite, ĉiuminute pretaj rebati reziston, 
kvankam neniu intencis rezisti al ili.  
    Antaŭe paŝis du oficiroj kun pistoloj en la manoj. Meze de la ŝoseo marŝis 
hetmana ĉefo, tradukisto, vestita per blua ĵupano kun granda felĉapo surkape.  
    La germanoj formis spaliran kvadraton sur la urbocentra placo. Aŭdiĝis 
tamburado. Kunvenis ne granda amaso da kuraĝintaj urbanoj. Hetmanano 
surgrimpis peronon de apoteko kaj laŭte tralegis ordonon de la komandanto, 
majoro Korf.  
    La ordono tekstis: 1 Mi ordonas: ĉiuj urbanoj dum 24 horoj devas alporti 
la tutan armilaron kuglan kaj klingan, kiun ili havas. Pro neplenumo de ĉi tiu 
ordono — mortpafo. 2 En la urbo estas deklarata la militstato, kaj irado sur 
stratoj post la 20a horo estas malpermesita. Urbkomandanto majoro Korf.  
    En la domo, kie antaŭe troviĝis magistrato, kaj post la Revolucio Soveto 
de laboristaj deputitoj, lokigis sin la germana komandejo. ĉe perono de la domo 
postenis sentinelo, jam ne en ŝtala helmo, sed en la parada kasko, kun grandega 
imperiestra aglo. En la sama korto estis loko por la alportataj armiloj.  
    Dum la tuta tago urbanoj, timigitaj per minaco de mortpafo, alportis 
armilojn. Plenaĝuloj ne vidigis sin. Armilojn portis nur junuloj kaj adoleskantaj 
knaboj. La germanoj neniun detenis.  
    Tiuj, kiuj ne volis porti al la komandejo, nokte ĵetis siajn armilojn sur la 
ŝoseon, kaj matene germana patrolo kolektadis ilin, ŝarĝis en ĉaron kaj veturigis 
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al la komandejo.  
    Post la tagmezo, kiam finiĝis la fiksita tempo por fordoni la armilojn, 
germanaj soldatoj kalkulis siajn trofeojn. Entute la urbanoj fordonis dek kvar 
mil fusilojn. Do ses mil fusilojn la germanoj ne rericevis. Amasaj traserĉoj 
donis tre sensignifajn rezultojn.  
    Ĉe mateniĝo de la sekva tago ekster la urbo, apud la malnova hebrea 
tombejo, estis mortpafitaj du fervojistoj, ĉe kiuj dum serĉado estis trovitaj 
fusiloj.  

*  
 
    Artjom, aŭskultinte la ordonon, rapidis hejmen. En la korto li renkontis 
Paŭĉjon, prenis lin je la ŝultro kaj mallaŭte, sed insiste, demandis lin:  
    “Ĉu vi ion alportis de la deponejo?” 
    Paŭĉjo intencis prisilenti la fusilon, sed li ne volis mensogi al la frato kaj 
ĉion rakontis.  
    Ili kune iris al la lignejo. Artjom prenis la fusilon, kaŝitan sur solivoj, 
eltiris la obturilon, deprenis la bajoneton kaj, preninte la fusilon je ties tubo, 
svinge, per la tuta forto, frapegis ĝin kontraŭ palison de la barilo. La kolbo 
dispeciĝis. Restaĵoj de la fusilo estis forĵetitaj malproksimen en foran lokon 
post la ĝardeno. La bajoneton kaj obturilon Artjom ĵetis en necesejon.  
    Ĉion ĉi farinte, li sin turnis al la frato.  
    “Vi jam ne estas malgranda, Paŭĉjo, vi komprenas, ke kun armilo ne decas 
ludi. Mi diras al vi serioze: nenion alportu hejmen. Vi scias, ke pro tio oni 
riskas sian vivon. Neniam trompu min. Se vi okaze ion alportos, kaj oni trovos 
tion, tiam min oni mortpafos la unuan. Ja vin, nazmukulon, oni ne tuŝos. La 
tempo nun estas hunda, ĉu vi komprenas?” 
    Paŭĉjo promesis nenion alporti.  
    Kiam ili iris ambaŭ tra la korto hejmen, ĉe pordego de la domo de 
Leŝĉinskij haltis kaleŝo. El ĝi eliris la advokato kun la edzino kaj infanoj — 
Nelli kaj Viktor.  
    “Alflugis la birdetoj,” kolere diris Artjom. “Ha, tumulto do komenciĝas, 
damne!” Kaj li eniris en la domon.  
    Dum la tuta tago Paŭĉjo malgaje pensis pri la fusilo. Tiutempe lia amiko 
Serĝo laboris per tuta forto en malnova forlasita ligna remizo, forĵetante per 
fosilo grundon apud la muro. Fine la kavo estis preta. Serĝo metis tien volvitajn 
en ĉifonojn tri tute novajn fusilojn, kiujn li akiris dum la disdonado. Li ne 
intencis fordoni ilin al la germanoj — ne por tio li penegis dum la tuta nokto, ne 
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por perdi sian akiraĵon.  
    Superŝutinte la kavon per grundo, li kompakte ramis ĝin, subtrenis sur la 
ebenigitan lokon amason da rubaĵo kaj senutilaĵo. Kritike pririgardinte la 
rezulton de sia laboro kaj trovinte ĝin kontentiga, li demetis la ĉapon kaj 
forviŝis ŝviton de sia frunto.  
    “Nu, jen. Nun oni serĉu. Kaj se oni trovos, oni ne scios, kies ligna remizo 
ĝi estas”.  

*  
 
    Paŭĉjo nerimarkeble por si mem amikiĝis kun la severaspekta 
elektromuntisto, kiu jam la tutan monaton laboris en la elektrocentralo. 
    Ĵuĥraj montris al la helpanto de hejtisto la mekanismon de dinamo kaj 
kutimigis lin al la laboro.  
    La komprenema adoleskulo plaĉis al la maristo. Ĵuĥraj ofte vizitis 
Artjomon dum liberaj tagoj. Prudenta kaj serioza maristo pacience aŭskultis 
ĉiujn rakontojn pri vivkondiĉoj, precipe kiam la patrino de Paŭĉjo plendis pri 
liaj petolaĵoj. Li povis tiel trankvilige influi je Maria Jakovlevna, ke ŝi forgesis 
siajn malagrablaĵojn kaj fariĝis pli vigla.  
    Foje Ĵuĥraj haltigis Paŭĉjon en la korto de la elektrocentralo, inter amaso 
de brulligno, kaj ridetante diris:  
    “Via patrino diris, ke vi ŝatas pugnobatalon:” Li, ŝi diris, estas batalema 
kiel koko.” Ĵuĥraj ekridis aprobe. “Ĝenerale, batali ne estas malutile, sed oni 
devas scii, kiun kaj pro kio bati.” 
    Paŭĉjo, ne komprenante, ĉu Ĵuĥraj mokas lin, aŭ parolas serioze, respondis:  
    “Mi batas ne vane, sed ĉiam juste.” 
    Ĵuĥraj neatendite proponis:  
    “Ĉu vi volas, ke mi instruu vin pri la regula pugna batalo?” 
    Paŭĉjo mirigite rigardis lin.  
    “Pri kia do regula?” 
    “Jen vi vidos.” 
    Kaj Paŭĉjo aŭskultis la unuan mallongan lekcion pri la angla bokso.  
    Ne facile ekposedis Paŭĉjo tiun ĉi sciencon, sed li ekposedis ĝin perfekte. 
Multfoje li estis falinta, frapita per pugno de Ĵuĥraj, sed li montriĝis diligenta 
kaj pacienca disĉiplo.  
    Iun varmegan tagon Paŭĉjo, reveninta de Klimĉjo, vagante sencele en la 
ĉambro kaj ne trovante por si okupon, decidis lokiĝi en sia plej ŝatata loko — 
sur la tegmento de gardbudo en angulo de la ĝardeno, post la domo. Li trairis la 
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korton, eniris la ĝardenon kaj, atinginte lignolatan remizon laŭ listeloj 
surgrimpis la tegmenton. Penetrinte tra densaj branĉoj de ĉerizarboj, pendantaj 
super la remizo, li atingis mezon de la tegmento kaj kuŝiĝis sub sunradiojn.  
   Unu parto de la gardbudo flankis al la ĝardeno de Leŝĉinskij, kaj, se atingi 
la randon, videbliĝis la tuta ĝardeno kaj la domo. Paŭĉjo antaŭenŝovis la kapon 
super la listelon kaj ekvidis parton de la korto kun kaleŝo, staranta tie. Estis 
videble, ke servosoldato de germana leŭtenanto, loĝanta ĉe Leŝĉinskij, brosis 
vestaĵojn de sia estro. Paŭĉjo ofte vidis la leŭtenanton apud la pordego de la 
bieno.  
    La leŭtenanto estis stumpstatura, ruĝvanga, kun malgrandaj tonditaj 
lipharoj, kun nazumo kaj uniforma kaskedo kun lakita viziero. Paŭĉjo sciis, ke 
la leŭtenanto loĝis en flanka ĉambro, kies fenestro rigardas al la ĝardeno kaj 
estas videbla de la tegmento.  
    Nun la leŭtenanto sidis ĉe la tablo kaj ion skribis, poste li prenis la 
skribaĵon kaj eliris. Doninte la leteron al la servosoldato, li ekiris laŭ vojeto de 
la ĝardeno al la heĝopordo, kondukanta straten. Li haltis apud laŭbo, volvita per 
raŭpkreskaĵo — evidente li parolis kun iu. El la laŭbo eliris Nelli Leŝĉinskaja. 
Preninte ŝin subbrake, la leŭtenanto ekiris kun ŝi al la pordeto, kaj ambaŭ ili 
eliris sur la straton.  
    Ĉion ĉi observis Paŭĉjo. Li estis jam dormonta, kiam li ekvidis, ke en la 
ĉambron de l’ oficiro eniris la servosoldato, pendigis uniformon sur hokon, 
malfermis la fenestron kaj, ordiginte la ĉambron, eliris kaj fermis la pordon. Tuj 
Paŭĉjo ekvidis lin apud la ĉevalejo.  
    Tra la malfermita fenestro Paŭĉjo ĉion bone vidis en la ĉambro. Sur la 
tablo kuŝis rimenoj kaj ankoraŭ io brilanta.  
    Puŝata de neeltenebla scivolemo, Paŭĉjo senbrue forlasis la tegmenton kaj 
per trunko de la merizujo descendis en la ĝardenon de Leŝĉinskij. Kliniĝinte, li 
per kelkaj saltoj atingis la malfermitan fenestron kaj enrigardis la ĉambron. Sur 
la tablo kuŝis zono kun transŝultra rimeno kaj pistolujo kun bonega pistolo 
“Mannlicher”.  
    Paŭĉjo ĉesis spiri. Kelkajn sekundojn en li daŭris lukto, sed kaptita de 
senpripensa aŭdaco, li kurbiĝis, prenis la pistolujon, eltiris la nigre brilan 
revolveron, ne ankoraŭ uzitan, kaj retiriĝis. Ĉirkaŭrigardinte, li singarde 
enŝovis la revolveron en la poŝon kaj haste ekkuris tra la ĝardeno al la merizujo. 
Rapide surgrimpinte, kvazaŭ simio, sur la tegmenton, Paŭĉjo rigardis 
malantaŭen. La soldato paceme parolis kun ĉevalisto. En la ĝardeno regis 
silento. Li malsupreniĝis de la remizo kaj ekkuregis hejmen.  
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    La patrino estis okupata en la kuirejo, kaj ŝi ne atentis pri Paŭĉjo.  
    Kaptinte ĉifonon de post kofro, Paŭĉjo ŝovis ĝin en la poŝon, ne 
rimarkeble forglitis tra la pordo, trakuris la ĝardenon, transgrimpis la barilon 
kaj atingis la vojon, kondukantan al la arbaro. Subtenante per mano la pistolon, 
peze batantan lian femuron, li hastis al malnova ruiniĝinta brikfarejo.  
    Liaj piedoj apenaŭ tuŝis la teron, vento siblis en liaj oreloj.  
    Ĉe la brikfarejo estis kviete. Iuloke trafalinta tegmento, montoj da 
disbatitaj brikoj kaj ruiniĝantaj kalcinfornoj inspiris angoron. Ĉion ĉi tie kovris 
altaj loloj. Kaj nur la tri amikoj de tempo al tempo venis ĉi tien por ludi. Paŭĉjo 
konis multajn kriptajn lokojn, kie li povus kaŝi la ŝtelitan trezoron.  
    Engrimpinte en breĉon de kalcinforno, li singardeme ĉirkaŭrigardis, sed la 
vojo estis senhoma. Milde susuris pinoj, facila venteto kirlis survojan polvon. 
Forte odoris peĉo.  
    Funde de la fornego, en angulo, Paŭĉjo metis la revolveron, volvitan en 
ĉifonon, kaj fermis ĝin per piramideto el malnovaj brikoj. Elirinte, li ŝtopis la 
breĉon per brikoj, memorfiksis la ordon de la brikoj kaj, reveninte sur la vojon, 
li rapide sin direktis returnen.  
    Liaj genuoj tremetis.  
    “Kiel ĉio finiĝos?” li pensis, kaj lia koro kunpremiĝis iel treme-alarme.  
    Al la elektrocentralo li iris pli frue ol kutime, nur por ne esti hejme. Li 
prenis ŝlosilon de gardisto kaj malfermis larĝan pordon al la motora halo. Kaj 
dum li purigis la cindrujon, pumpis akvon en kaldronegon kaj klopodis bruligi 
la fajrujon, li pensis: “Kio nun okazas en la domo de Leŝĉinskij?” 
    Jam malfrue, ĉirkaŭ la dek-unua, Paŭĉjon vizitis Ĵuĥraj, vokis lin al la 
korto kaj mallaŭte lin demandis:  
    “Kial en via hejmo hodiaŭ okazis traserĉo?” 
    Paŭĉjo timigite ektremis.  
    “Kio? Traserĉo?” 
    Post mallonga silento Ĵuĥraj aldonis:  
    “Jes, la afero ne estas agrabla. ĉu vi scias, kion oni serĉis?” 
    Paŭĉjo bone sciis, kion oni serĉis, sed li ne kuraĝis rakonti al Ĵuĥraj pri la 
ŝtelo de la pistolo. Tremante pro maltrankvilo, li demandis:  
    “Ĉu oni arestis Artjomon?” 
    “Neniun oni arestis, sed oni ĉion renversis hejme.” 
    Pro tiuj vortoj li ekfartis iom pli facile, sed la alarmo ne pasis. Dum kelkaj 
minutoj ĉiu pensis pri siaj propraj aferoj. Unu el ili, sciante la kaŭzon de la 
serĉado, maltrankviliĝis pri la sekvoj, la alia ne sciis, kaj pro tio streĉis sin por 
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esti preta.  
    “Diablo ilin konas, eble ili ekflaris ion pri mi? Artjom nenion scias pri mi, 
sed kial oni serĉis ĉe li. Necesas esti pli singardema”, pensis Ĵuĥraj.  
    Ili disiris silente, ĉiu al sia laboro.  
    Kaj en la bieno estis granda tumulto.  
    La oficiro, malkovrinta foreston de sia pistolo, vokis la soldaton. Sciiĝinte, 
ke la pistolo malaperis, li, ordinare ĝentila kaj sinreganta, svinge frapis la 
soldaton je orelo. Tiu, ŝanceliĝinte pro la frapo, staris etendiĝinta kiel kordo, 
kaj, konsciante sian kulpon, palpebrumis, humile atendante, kio plu sekvos.  
    La advokato, invitita por klarigoj, ankaŭ indignis kaj petis pardonon de la 
leŭtenanto pro tio, ke en lia domo okazis tia malagrablaĵo.  
    Ĉeestinta Viktor Leŝĉinskij diris al la patro pri sia supozo, ke la pistolon 
povus ŝteli iu el la najbaroj, precipe huligano Paŭlo Korĉagin. La patro 
komencis urĝe klarigi al la leŭtenanto la penson de la filo, kaj tiu senprokraste 
ordonis venigi patrolon por traserĉo.  
    La serĉado donis neniun rezulton, kaj tio konvinkis Paŭĉjon, ke eĉ tiaj 
riskoplenaj entreprenoj iam finiĝas bone.  
 
 
NOTOJ POR LA 2A ĈAPITRO 
 
 
 
menŝeviko.  
Adepto de la menŝevismo — oportunisma tendenco en Ruslanda 
social-demokratia laborista partio (RSDLP), formiĝinta post la skismo en la 2a 
kongreso de RSDLP en 1903.  
 
bundano.  
Membro de Bund — Universala juda laborista unio en Litovio, Pollando kaj 
Ruslando, kreita en 1897.  
 
bolŝeviko.  
(laŭ PIV bolŝevisto). Adepto de bolŝevismo (doktrino de la bolŝevista partio, 
formiĝinta sub la influo de Lenin post la skismo en 1903), membro de la 
bolŝevista partio, komunisto.  
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burlako.  
Riverlaboristo, kiu trenis ŝipojn irante laŭ rivera bordo aŭ remante.  
 
hetmano.  
Titolo de militestro kaj armeestro, speciale ĉe kozakoj. 29 apr. 1918 helpe la 
germanaj okupaciaj aŭtoritatoj generalo de la cara armeo P. Skoropadskij estis 
elektita kiel hetmano de Ukrainio.  
 
ĵupano.  
Mallonga pola kaj ukraina palto. 
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ĈAPITRO 3 
 
 
    Tonjo staris ĉe malfermita fenestro. Ŝi enue rigardis la konatan kaj karan 
por ŝi ĝardenon, ĉirkaŭantajn sveltajn poplojn, apenaŭ tremetantajn pro facila 
venteto. Kaj ne estis kredeble, ke la tutan jaron ŝi ne vidis la gepatran bienon. 
Ŝajnis, ke ŝi nur hieraŭ forlasis ĉi tiujn lokojn, konatajn de la infanaĝo, kaj 
revenis hodiaŭ per matena trajno.  
    Nenio ŝanĝiĝis ĉi tie: la samaj akurate tonditaj vicoj de frambaj arbustoj, la 
samaj geometrie desegnitaj vojetoj, plantitaj per la floroj ŝatataj de la patrino — 
la trikoloraj violoj. Ĉio en la ĝardeno aspektas ordigita. Ĉie estas videbla 
pedanta mano de instruita forstisto. Kaj tiuj puraj, desegnitaj vojetoj enuigis 
Tonjon.  
    Ŝi prenis nefinlegitan romanon, malfermis pordon al verando, 
malsupreniris laŭ ŝtuparo en la ĝardenon, puŝis malgrandan kolorigitan 
heĝpordon kaj malrapide ekiris al lageto apud la fervojstacia akvoturo. Trairinte 
la ponteton, ŝi eliris sur ŝoseon similan al aleo. Ĉe la dekstra flanko estis lageto, 
ĉirkaŭita per densa salika arbetaro. Maldekstre komenciĝis arbaro. Komence ŝi 
direktis sin al lagetoj kaj al malnova ŝtonminejo, sed haltis, rimarkinte malsupre 
ĉe la lageto svingitan fiŝkaptistan kanon.  
   Klininte sin super kurbiĝinta saliko, ŝi disigis la branĉojn kaj ekvidis 
sunbrunan junulon, nudpiedan, kun pantalono kuspita ĝis super la genuoj. 
Flanke troviĝis rustiĝinta lada skatoleto kun vermoj. La junulo estis forlogita de 
fiŝkaptado kaj ne rimarkis ŝian fiksitan alrigardon.  
    “Ĉu oni povas kapti fiŝojn ĉi tie?” 
    Paŭĉjo kolere sin turnis. Sin tenante je la saliko, kliniĝinte proksime al la 
akvo, staris nekonata fraŭlino. Ŝi estis vestita en blanka marista bluzeto kun 
blua striita kolumo kaj en hele griza mallonga jupo. Borderitaj ŝtrumpetoj firme 
ĉirkaŭis ŝiajn sveltajn sunbrunajn krurojn kun piedoj en brunkoloraj ŝuetoj. Ŝiaj 
kaŝtankoloraj haroj formis pezan torditan plektaĵon.  
    La mano kun fiŝkaptilo ektremetis, la flosileto ekbalanciĝis, kaj de ĝi 
ekkuris rondoj de ondiĝanta akvo.  
    Sed la voĉeto de malantaŭe aŭdiĝis ekscitite:  
    “Jen atentu! Fiŝo ektuŝis. Ĉu vi vidas?!” 
    Paŭĉjo tute konfuzita ŝirtiris la kanon. Kune kun la gutoj elakviĝis la 
vermeto, turniĝanta sur la hoko.  
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   “Nu, jen, diable. Provu nun kapti fiŝojn. Alportis la ogro tiun”, kolere pensis 
Paŭĉjo kaj, por ŝirmi sian konfuzon, svinge ĵetis la kanon pli malproksimen en 
akvon inter du lapoj, ĝuste tien, kien li ne devis ĵeti, ĉar la hoko povus alkroĉiĝi 
je subakva branĉego.  
    Li konjektis kaj, ne returniĝante, eksiblis flanken al la supre sidanta 
fraŭlino:  
    “Kial vi krias? Pro tio ĉiuj fiŝoj diskuros.” 
    Kaj li aŭdis de supre sarkasman kaj mokan replikon:  
    “La fiŝoj jam delonge diskuris sole nur pro via aspekto. Ĉu oni kaptas 
fiŝojn dum tago? He, vi, ve-fiŝisto!” 
    Tio jam estis tro por Paŭĉjo, kiu penis esti ĝentila. Li ekstaris kaj, metinte 
kaskedon sur la frunton, kio ĉiam atestis pri lia kolero, li eldiris elektante plej 
delikatajn vortojn:  
    “Eble vi, fraŭlino, malaperu ien, ĉu ne?” 
    La okuloj de Tonjo iomete mallarĝiĝis, scintilis pro momenta rideto.  
    “Ĉu mi malhelpas vin?” 
    En ŝia voĉo jam ne estis moko, en ĝi estis io amika, repaciĝanta, kaj 
Paŭĉjo, kiu estis jam respondonta per arogaĵo al tiu fraŭlino aperinta ne sciate 
de kie, estis senarmita.  
    “Nu kial do? Rigardu, se vi volas. Libera spaco sufiĉas por ĉiu,” li 
konsentis kaj, rekaŭrinte, denove komencis observi la flosileton. Tiu 
proksimiĝis al la lapfolio kaj estis evidente, ke la hoko kroĉiĝis al radiko. Tiri 
ĝin Paŭĉjo ne kuraĝis.  
    “Se la hoko alkroĉiĝis, ne eblos ĝin liberigi. Sed almenaŭ ŝi foriru”, li 
rezonis.  
    Sed Tonjo, sidiĝinte pli oportune sur la apenaŭ balanciĝanta saliko, metis 
la libron sur siajn genuojn kaj komencis observi la sunbrunan nigrokulan 
malĝentilulon, kiu tiel neafable renkontis ŝin, kaj nun intence ŝin neglektis.  
    Paŭĉjo bone vidis en la spegula akvo la sidantan fraŭlinon. Ŝi legis, kaj li 
gardeme tiris la ŝnuron. La flosileto subakviĝis, la ŝnuro streĉiĝis.  
    “Alkroĉiĝis, damnita!” aperis la penso, kaj per straba rigardo li vidis en 
akvo la ridantan vizaĝeton.  
    La ponteton al la akvopumpejo trairis du junuloj — gimnazianoj de la sepa 
klaso. Unu, filo de la lokomotivejestro inĝeniero Suĥarko, blonda lentuga 
deksepjara stultulo kaj sentaŭgulo, kiun oni nomis en la lernejo Ŝurka la 
Variolita, kun bona kankaptilo, kun bravece dentpremita cigaredo. Apude estis 
Viktor Leŝĉinskij, svelta, dorlotita junulo.  
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    Suĥarko, okulsignante, sin klinis al Viktor kaj parolis:  
    “La knabino estas frandaĵo, alian similan vi ne trovos ĉi tie. Mi certigas 
vin: ro-man-ti-ku-li-no. Ŝi lernas en Kievo, en la sesa klaso. Ŝi venis al sia patro 
por la somerferioj. Ŝia patro estas ĉi tie forstestro. Ŝi estas konata kun mia 
fratino Liza. Mi iam sendis al ŝi letereton, imagu, kun tia altspirita enhavo: 
kvazaŭ mi estus freneze enamiĝinta, kaj nun kun kortremo mi atendus vian 
respondon. Kaj eĉ el Nadson mi elskrapis konvenan versaĵeton.  
    “Kio do sekvis?” scivoleme demandis Viktor.  
    Suĥarko, iom konfuzita, respondis:  
    “Ja ŝi prudas, vi scias, fieraĉas. Ne difektu vian paperon, ŝi diris. Sed 
komence ja ĉiam okazas tiel. Mi estas sperta en tiuj aferoj. Vi scias, ne volas 
okupiĝi pri tio: necesas longa tempo por amindumi kaj ĉirkaŭiri apud ŝi. Multe 
pli bone estas: mi venas vespere al la barakoj, kie loĝas laboristinoj de fervojo, 
kaj por tri rubloj mi tian belulinon elektas... Kaj sen ia ajn afektado. Mi kune 
kun Valjka Tiĥomirov vizitadis — ĉu vi konas la fervojmastron?” 
    Viktor grimacis kun malestimo.  
    “Ĉu vi okupiĝas pri tia fiaĵo?” 
    Ŝurka maĉis la cigaredon, kraĉis kaj diris mokeme:  
    “Ho, kia pudora vi estas. Mi ja scias, pri kio vi okupiĝas.” 
    Viktor interrompis lin:  
    “Do, vi konatigos min kun tiu ĉi?” 
    “Certe, ni iru pli rapide, dum ŝi ne foriris. Hieraŭ matene ŝi mem kaptis 
fiŝojn.” 
    La amikoj jam alproksimiĝis al Tonjo. Eliginte cigaredon el la buŝo, 
Suĥarko dande kliniĝis:  
    “Saluton, mademoiselle Tonjo. ĉu vi kaptas fiŝojn?” 
    “Ne, mi observas, kiel oni kaptas,” respondis Tonjo.  
    “Ĉu vi ne estas konataj?” ekurĝis Suĥarko, prenante Viktoron je la brako.   
“Mia amiko, Viktor Leŝĉinskij.”  
    Viktor konfuzite etendis la manon al Tonjo.  
    “Sed kial hodiaŭ vi ne kaptas fiŝojn?” Suĥarko penis startigi konversacion.  
    “Mi ne kunprenis la kaptilon,” respondis Tonjo.  
    “Tuj mi alportos ankoraŭ unu,” ekrapidis Suĥarko. “Dume vi kaptu per la 
mia, kaj mi tuj alportos.” 
    Tiel li estis plenumanta sian promeson konatigi Viktoron kun Tonjo kaj 
klopodis lasi ilin solaj.  
    “Ne, ni malhelpos. Ĉi tie oni jam kaptas,” respondis Tonjo.  
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    “Kiun ni malhelpos?” demandis Suĥarko. “Aĥ tiun?” Li nur nun rimarkis 
Paŭĉjon sidanta ĉe arbusto. “Nu, tiun mi tuj forpelos, momente, oni ne sukcesos 
kalkuli ‘unu-du’!”  
    Tonjo ne sukcesis lin deteni. Li malsupreniĝis al Paŭĉjo.  
    “Kunvolvu vian hokfadenon senprokraste. Foriĝu tuj de ĉi tie,” sin turnis 
Suĥarko al Paŭĉjo. “Nu, rapide, rapide,” li parolis, vidante, ke Paŭĉjo trankvile 
daŭrigas kapti.  
    Paŭĉjo levis la kapon, ekrigardis Suĥarkon per la okuloj promesantaj 
nenion bonan.  
    “Sed vi, pli modere. Retenu vian langon.” 
    “Kio-o-o?” ekbolis Suĥarko. “Vi eĉ rezonas, ĉifonulo mizera! For de ĉi 
tie!” li forte frapis per ŝupinto la skatolon kun vermoj. Ĝi turniĝis en aero kaj 
klake falis en la akvon. La gutoj de disŝprucata akvo trafis sur la vizaĝon de 
Tonjo.  
    “Suĥarko, ĉu vi ne hontas? “ ŝi kriis.  
    Paŭĉjo saltis. Li sciis, ke Suĥarko estas filo de la estro de la lokomotivejo, 
kie laboris Artjom, kaj se li tuj batus tiun rufan muzelon, la gimnaziano plendus 
al la patro, kaj la afero nepre atingus Artjomon. Ĝi estis la nura kaŭzo, kiu 
retenis lin de la tuja venĝopuno.  
    Suĥarko, sentante ke Paŭĉjo tuj lin batos, sin ĵetis antaŭen kaj per ambaŭ 
manoj puŝis la bruston de Paŭĉjo staranta ĉe la akvo. Tiu svingis la brakojn, 
kliniĝis, sed konservis la ekvilibron kaj ne falis en la akvon.  
    Suĥarko estis du jarojn pli aĝa ol Paŭĉjo kaj famiĝis kiel la unua 
pugnobatisto kaj skandalulo.  
    Paŭĉjo ricevinte tian frapon tute perdis la sintenon. 

“Ha, tiel! Nun ricevu!” kaj per mallonga svingo de la brako li redonis al 
Suĥarko tranĉigan frapon en la vizaĝon. Tiam, ne lasante al li la tempon por 
rekonsciiĝi, Paŭĉjo kroĉe kaptis la uniforman gimnazian jakon, tiris al si kaj 
trenis lin en la akvon.  
    Starante ĝis genuoj en la akvo, malsekiginte siajn brilantajn ŝuojn kaj 
pantalonon, Suĥarko per ĉiuj fortoj penadis sin elŝiri en la kroĉaj manoj de 
Paŭĉjo. Puŝinte la gimnazianon en la akvon, Paŭĉjo elsaltis sur la bordon.  
    Furioziĝinta Suĥarko impetis al Paŭĉjo, preta disŝiri lin je pecoj.  
    Elsaltinte sur la bordon kaj rapide turninte sin al la atakanta Suĥarko, 
Paŭĉjo rememoris:  
    “Apogo sur la maldekstran kruron, la dekstra estas streĉita kaj iomete 
fleksita. La frapo sekvu ne nur per la mano, sed per la tuta korpo, de malsupre 
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sub la mentonon”.  
    Fffrap!  
    Ekgrincis la dentoj. Akute krieginte pro terura doloro en la mentono kaj en 
la mordpremita lango, Suĥarko ridinde svingis la manojn, kaj peze, per la tuta 
korpo, plonĝis en la akvon.  
    Kaj sur la bordo, ne povante sin regi, ridegis Tonjo.  
    “Brave, brave!” ŝi kriis, aplaŭdante. “Tio estas admirinda!” 
    Kaptinte sian kanon, Paŭĉjo ektiris ĝin kaj forŝirinte la ŝnuron, elsaltis sur 
la vojon.  
    Forirante li aŭdis Viktoron diri al Tonjo:  
    “Tiu estas la plej bruta huligano, Paŭlo Korĉagin.”  

*  
 
    Ĉe la stacio estiĝis maltrankvilo. De la foraj stacioj venis onidiroj, ke 
fervojistoj komencas striki. Ĉe la najbara granda stacio laboristoj de 
lokomotivejo aranĝis ion seriozan. Germanoj arestis du lokomotivestrojn, 
suspektitajn pri veturigo de agitfolioj. Inter laboristoj, ligitaj kun kamparo, 
komenciĝis seriozaj ribeloj pro rekvizicioj kaj pro revenado de la grandaj 
terposedantoj al siaj bienoj.  
   Skurĝoj de hetmanaj policistoj striigis dorsojn de vilaĝanoj. En la gubernio 
vastiĝis partizana movado. Jam oni kalkulis ĉirkaŭ deko da partizantaĉmentoj, 
kiujn organizis bolŝevikoj.  
    Fjodor Ĵuĥraj dum tiuj tagoj ne havis trankvilon. Li dum la tempo, kiun li 
pasigis en la urbo, plenumis grandan laboron. Li konatiĝis kun pluraj fervojistoj, 
vizitadis vesperfestenojn, kie kunvenis junularo kaj kreis fortan grupon el 
mekanikistoj kaj lignosegistoj de la lokomotivejo. Li provis esplori Artjomon. 
Al la demando, kiel li rilatas al la bolŝevika movado, la fortega mekanikisto 
respondis al Ĵuĥraj:  
    “Vi scias, Fjodor, ke rilate al tiuj partioj mi estas malmulte kompetenta. 
Sed mi ĉiam pretas helpi, se necesas. Vi povas kalkuli je mi.” 
    Fjodor estis kontenta pri tiu respondo — li sciis, ke Artjom estas ano de la 
laborista medio, kaj se li ion diris, li tion faros. Sed pri la partio li videble 
ankoraŭ nenion scias. “Tio ja ne gravas, la tempo nun estas tia, ke li baldaŭ 
akiros tiun konon”, pensis la maristo.  
    Fjodor transiris labori el la elektrocentralo al la lokomotivejo. Tie estis pli 
oportune labori: laborante en la elektrocentralo, li estus disa de la fervojo.  
    La trafiko estis intensa. La germanoj veturigis al Germanio per miloj da 
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vagonoj ĉion, kion ili rabis en Ukrainio: sekalon, tritikon, brutojn... 
                                 *  
 
    Neatendite la hetmana gardistaro arestis en la stacio telegrafiston 
Ponomarenko. Oni kruele batis lin kaj, evidente, li rakontis pri la agitado de la 
lokomotiveja kamarado Roman Sidorenko, kiu amikiĝis kun Artjom.  
    Por aresti Romanon, dum laboro venis du germanoj kaj hetmanano 
—helpanto de la stacia komandanto. Veninte al la stablo, kie laboris Roman, la 
oficiro nenion dirante, skurĝis lian vizaĝon.  
    “Kanajlo, iru kun ni! Tie ni priparolos ion,” li diris kaj timige rikanante 
tiris la mekanikiston je la maniko. “Tie vi agitos!” Artjom, laborinta ĉe la 
najbara ŝraŭbtenilo, formetis fajlilon kaj minace proksimiĝis per sia tuta grando 
al la hetmanano kaj, detenante la estiĝantan koleregon, diris raŭke:  
    “Ĉu vi rajtas bati, vi, aĉulo?” 
    La hetmanano retiriĝis, eligante pistolon. Malalta, etkrura germano 
formetis de ŝultro pezan fusilon kun larĝa bajoneto kaj movis la obturilon.  
    “Halt!” li blekegis, preta pafi ĉe la unua ekmovo.  
    La giganta mekanikisto senhelpe staris antaŭ tiu fiaspekta soldato, senforta 
por ion fari.  
    Oni arestis ilin ambaŭ. Post unu horo oni liberigis Artjomon, sed Romanon 
oni ŝlosis en la pakaĵkelo.  
    Post dek minutoj en la lokomotivejo neniu laboris. ĉiuj laboristoj kunvenis 
en la apudstacia ĝardeno. Al ili aliĝis komutistoj kaj aliaj laboristoj de la 
materiala deponejo. Ĉiuj estis terure indignaj. Iu skribis alvokon kun postulo 
liberigi Romanon kaj Ponomarenkon.  
    Indigno pli intensiĝis, kiam hetmanano, alkurinta al la ĝardeno kun aro da 
militgardistoj, svingante revolveron kriis:  
    “Se vi ne revenos, ni tuj surloke arestos ĉiujn! Kaj iun ni mortpafos.” 
    Sed la krioj de la koleraj laboristoj igis lin retiriĝi al la stacidomo. El la 
urbo jam hastis kamionoj, plenaj de germanaj soldatoj, kiujn alvokis la stacia 
komandanto.  
    Laboristoj komencis fuĝi al siaj domoj. Ĉiuj rompis la laboron, eĉ la stacia 
deĵoranto. Tiel montriĝis la agado de Ĵuĥraj. Ĝi estis la unua amasa elpaŝo ĉe la 
fervoja stacio.  
    Germanoj starigis sur la stacia kajo pezan mitralon. Ĝi staris kiel saltpreta 
ĉashundo. Metinte la manon sur la tenilon, kaŭre sidis apude germana kaporalo.  
    La stacio senhomiĝis.  
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    Nokte komenciĝis arestoj. Oni arestis ankaŭ Artjomon. Ĵuĥraj ne noktumis 
hejme, oni ne trovis lin.  
    Oni kolektis ĉiujn laboristojn en grandega vardeponejo kaj deklaris 
ultimate: revenu al laboro aŭ iru al la milita tribunalo. Preskaŭ ĉiuj laboristoj de 
la fervojo strikis. Dum la tuta tagnokto neniu trajno pasis, kaj je la distanco de 
cent dudek kilometroj okazis batalo kun la multnombra partizana taĉmento, kiu 
detruis fervojon kaj eksplodigis pontojn.  
    Nokte al la stacio venis vagonaro kun germanaj trupoj, sed lokomotivestro, 
lia helpanto kaj hejtisto eskapis el la lokomotivo. Krom la milita trajno en la 
stacio atendis sian vicon ankoraŭ du trajnoj.  
    Malferminte la pezan pordegon, en la deponejon eniris germana 
stacikomandanto, ties helpanto kaj grupo da germanaj soldatoj.  
    La helpanto vokis:  
    “Korĉagin, Politovskij, Bruzĵak. Vi tuj veturos kiel trajna brigado. Okaze 
de rifuzo sekvos surloka mortpafo. Ĉu vi veturos?” 
    La tri laboristoj malgaje kapjesis. Oni eskortis ilin al la lokomotivo, sed la 
vickomandanto jam elkriis la nomojn de novaj brigadanoj por la nova trajno.  

*  
 
    La lokomotivo kuris antaŭen, kolere spirblovante kaj erupciante arojn da 
scintilaj fajreroj, profunde spiradis kaj rompante mallumon, hastis laŭ la reloj 
en profundon de la nokto. Artjom plenigis la fajrujon per karbo, frape fermis 
per piedpuŝo la pordeton, suĉis iom da akvo el apude staranta kurtnaza tekruĉo 
kaj sin turnis al la maljuna lokomotivestro Politovskij:  
    “Do, ni veturigas, paĉjo?” 
    Tiu kolere okulsignis el sub la pendantaj brovoj:  
    “Jes, ni veturigas, ĉar bajoneto puŝas nian dorson...” 
    “Ni forlasu ĉion kaj fuĝu de la lokomotivo,” proponis Bruzĵak, strabe 
rigardante la germanan soldaton, sidantan en la tendro.  
    “Mi opinias same,” grumblis Artjom, “sed ja tiu ulo estas post niaj dorsoj.” 
    “Jes...” nedifineble eldiris Bruzĵak, rigardante tra la fenestro.  
    Proksimiĝinte al Artjom, Politovskij flustris:  
    “Ni ne devas konduki la trajnon, ĉu vi komprenas? Tie oni batalas, la 
ribelintoj eksplodigis relvojojn, kaj ni venigos tiujn hundojn, kiuj neniigos ilin 
dum unu momento. Vi scias, filo mia, ke mi dum la cara tempo ne faris la 
similan, kiam laboristoj strikis. Kaj ankaŭ nun mi ne faros tion. Estus 
malhonoro al ni por ĉiam, se ni venigus la ekzekutistojn al niaj kamaradoj. Ja la 
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unua brigado fuĝis. Sian vivon la bravuloj riskis, sed ili fuĝis. Ne eblas al ni 
konduki la trajnon. Kiel vi opinias?” 
    “Mi konsentas, paĉjo, sed kion ni faru pri tiu?” li perokule indikis la 
soldaton.  
    La lokomotivestro sulkigis la vizaĝon, viŝis per stupo ŝviton de sia frunto 
kaj per la brulumitaj okuloj rigardis la manometron, kvazaŭ esperante trovi tie 
respondon al la turmenta demando. Poste li kolere, kun nuanco de malespero, 
sakris.  
    Artjom suĉis akvon el la tekruĉo. Ambaŭ pensis pri la samo, sed neniu 
kuraĝis eldiri siajn konsiderojn. Artjom rememoris la eldiron de Ĵuĥraj: 
    “Kiel vi, frateto, tenas vin rilate al la bolŝevika partio kaj la komunisma 
ideo?” 
    Kaj la respondo de Artjom estis:  
    “Mi ĉiam pretas helpi, vi povas esti certa pri mi... Bona helpo! Ni 
veturigas la ekzekutistojn...” li aldonis al si mem.  
    Politovskij, kliniĝinte super la kesto kun ilaro, duonfronte al Artjom, 
eldiris kun peno:  
    “Kaj tiun ni devas likvidi, ĉu vi komprenas?” 
    Artjom tremetis. Politovskij ekgrincis per la dentoj kaj aldonis:  
    “Alia eliro ne estas. Ni frapos lin kaj la regulilon ni ĵetu en la fornon, 
levilstangojn — en la fornon, la lokomotivon ni malrapidigu kaj forlasu ĝin.” 
    Kvazaŭ forĵetante la pezan sakon de sur siaj ŝultroj, Artjom diris:  
    “Bone.” 
    Artjom, kliniĝinte al Bruzĵak, rakontis al li pri la akceptita decido.  
    Bruzĵak ne tuj respondis. ĉiu el ili ege riskis. Ĉiu lasis hejme familion. 
Grandan familion havis Politovskij: li lasis hejme naŭ gefamilianojn. Sed ĉiu 
konsciis, ke ne estas eble daŭrigi la veturadon.  
    “Nu, mi konsentas,” diris Bruzĵak, “sed kiu do lin...” Li ne finis la frazon 
kompreneblan por Artjom.  
    Artjom sin turnis al la maljunulo, klopodanta ĉe la regulatoro, kaj kapjesis, 
kvazaŭ dirante, ke ankaŭ Bruzĵak konsentas kun lia opinio, sed tuj turmentata 
de nesolvebla demando, li proksimiĝis al Politovskij.  
    “Sed kiel ni faros tion?” 
    Tiu ekrigardis al Artjom.  
    “Vi komencu. Vi estas la plej forta. Per la rompstango ni frapos lin unu 
fojon, kaj punkto.” La maljunulo tre ekscitiĝis.  
    Artjom kuntiris la brovojn.  

 39



    “Mi tion ne kapablas fari. La manoj ne obeas min. Se oni konsideras, ke la 
soldato ne kulpas. Oni ankaŭ lin pelis per bajoneto.” 
    La okuloj de Politovskij ekbrilis:  
    “Vi asertas, ke li ne kulpas, ĉu? Sed ankaŭ ni ja ne kulpas, ke oni nin ĉi 
tien enpuŝis. Ni ja ekzekutistojn veturigas. Tiuj ĉi ‘senkulpaj’ mortpafos la 
partizanojn, sed ĉu la partizanoj estas kulpaj? He, vi kompatinda! Vi estas forta 
kiel urso, sed vi ne kapablas fari ion...” 
    “Bone,” raŭke diris Artjom, prenante la stangon, sed Politovskij flustris:  
    “Mi prenos, mi tion pli bone faros... Prenu fosilon kaj iru en la tendron por 
ĵeti karbon de tie. Se necesos, frapu la germanon per la fosilo. Kaj mi venos 
kvazaŭ por ŝoveli karbopecojn.” 
    Bruzĵak kapjesis:  
    “Vi ĝuste proponas, maljunulo.” Kaj li ekstaris ĉe la regulilo.  
    La germano en drapa senviziera kaskedo kun ruĝa ringstrio sidis ĉe rando 
de la tendro, metinte la fusilon inter la piedoj, kaj fumis cigaron, iufoje 
observante la klopodantajn laboristojn.  
    Kiam Artjom grimpis supren por rasti karbon, la sentinelo ne multe atentis 
tion. Kaj poste, kiam Politovskij, kvazaŭ dezirante forrasti pli multe da karbo 
de rando de la tendro pergeste petis tiun iom flankiĝi, la germano obeeme 
translokiĝis malsupren al la pordeto, kondukanta en la maŝinejon de la 
lokomotivo.  
    Obtuza, abrupta frapo per la rompstango, trarompinta la kranion de la 
germano, konsternis Artjomon kaj Bruzĵakon kvazaŭ bruligo. La korpo de la 
soldato simile al sako falis apude.  
    La griza drapa senviziera kaskedo rapide ruĝiĝis per sango. Ekgrincis la 
fusilo, frapinta la feran randon de la tendro.  
    “Finite,” flustris Politovskij, forĵetante flanken la stangon kaj konvulsie 
sulkiginte la vizaĝon. “Nun por ni reveno ne eblas.” 
    Lia voĉo ektremis, sed tuj, rompante la preman silenton, kiu opresis ĉiujn, 
transiris en krion.  
    “Elŝraŭbu la regulilon, pli vigle!” li kriis.  
    Post dek minutoj ĉio estis farita. La lokomotivo, ne plu gvidata, 
malrapidigis sian kuradon.  
    Per pezaj svingoj aperis antaŭ la lumrondo de la lokomotivo malhelaj 
siluetoj de apudvojaj arboj, kiuj tuj denove kuris en la blindan obskuron. 
Reflektiloj de la lokomotivo, penante frakasi la mallumegon, kunpuŝiĝis kun 
ĝia densa kurteno kaj konkeradis de la nokto nur dekon da metroj. La 

 40



lokomotivo, kvazaŭ konsuminte siajn lastajn fortojn, spiradis pli kaj pli malofte.  
    “Saltu, filo mia!” Artjom aŭdis post si la voĉon de Politovskij kaj liaj 
manoj forlasis la tenilon. La atleta korpo inercie flugis antaŭen kaj la piedoj 
solide puŝiĝis kontraŭ la teron, kiu glitis el sub ili. Kurinte antaŭen du paŝojn, 
Artjom falis peze renversiĝinte je la kapo. De sur ambaŭ piedŝtupetoj eksaltis 
ankoraŭ du ombroj.  

*  
En la domo de Bruzĵak ne estis gaje. Antonina Vasiljevna, la patrino de 

Serĝo, dum la lastaj kvar tagoj tute perdis la trankvilon. De la edzo estis neniuj 
sciigoj. Ŝi sciis, ke lin, kune kun Korĉagin kaj Politovskij prenis la germanoj 
por priservi lokomotivon. Hieraŭ venis tri hetmanaj policistoj kaj malĝentile, 
kun insultado, demandesploris ŝin. El tiu ĉi demandado ŝi malklare konjektis, 
ke okazis io malbona, kaj, kiam la policistoj foriris, la virino, turmentata de la 
premiga necerteco, surmetis kaptukon, decidinte iri al Maria Jakovlevna, 
esperante ion ekscii de ŝi pri la edzo.  
    La pli aĝa filino, ordiganta la kuirejon, ekvidinte la forirantan patrinon, 
demandis: 

“ Kien vi iras, panjo?” 
Antonina Vasiljevna, rigardinte la filinon per la larmoplenaj okuloj, 

respondis:  
    “Mi iros al la familio de Korĉagin. Eble mi ion ekscios pri la patro. Se 
Serĝo venos, diru al li, ke li iru al la stacio kaj vizitu la familion de Politovskij.” 
    Valja tenere ĉirkaŭpremis la ŝultrojn de la patrino, trankviligante ŝin kaj 
akompanante ĝis la pordo:  
    “Ne maltrankviliĝu, panjo.”  

*  
Maria Jakovlevna renkontis la patrinon Bruzĵak kiel ĉiam gastame. Ambaŭ 

virinoj atendis ekaŭdi unu de la alia ion novan, sed post la unuaj vortoj la 
espero malaperis.  
    Ankaŭ ĉe Korĉagin nokte okazis polica traserĉo. Oni serĉis Artjomon. 
Forirante oni ordonis al Maria Jakovlevna tuj post la reveno de la filo informi 
pri tio la komandejon.  
    La patrino estis terure timigita pro la nokta vizito de patrolo. Ŝi estis sola. 
Paŭlo, kiel kutime, nokte laboris en la elektrocentralo.  
    Paŭlo venis frumatene. Aŭskultinte rakonton de la patrino pri la nokta 
traserĉo kaj serĉado de Artjom, li sentis, ke lian tutan korpon plenigas premanta 
angoro pri la frato. Malgraŭ la diferenco de karakteroj kaj ŝajna malafableco de 
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Artjom, la fratoj forte amis unu la alian. Ĝi estis rigora amo sen reciprokaj 
konfesoj, kaj Paŭlo klare konsciis, ke ne ekzistas ofero, kian li ne farus 
senhezite, se ĝi montriĝus necesa por la frato.  
    Li ne ripozinte kuris al la stacio kaj lokomotivejo por serĉi Ĵuĥrajon, sed 
ne trovis lin kaj de konataj laboristoj li nenion povis ekscii pri iu el la 
forveturintoj. Nenion sciis ankaŭ la familio de Politovskij. Paŭlo renkontis en la 
korto Borison, la plej junan filon de Politovskij kaj eksciis, ke nokte okazis 
polica traserĉo ankaŭ ĉe Politovskij. Oni serĉis la patron.  
    Atinginte nenion, Paŭlo revenis al la patrino, laca falis en la liton kaj tuj 
dronis en maltrankvila dorma hulo.  

*  
 
    Valja turnis la kapon je la frapo de la pordo.  
    “Kiu estas tie?” ŝi demandis kaj levis la pordohokon.  
    Tra la malfermita pordo aperis rufa, hirta kapo de Klimĉjo. Li, videble, 
rapide kuris, anhelis kaj ruĝiĝis pro la kurado.  
    “Ĉu la patrino estas hejme?” li demandis ŝin.  
    “Ne, ŝi foriris.” 
    “Kien ŝi foriris?” 
    “Ŝajnas, ke al Korĉaginoj.” Valja detenis, je la maniko la forkurontan 
Klimĉjon.  
    Tiu heziteme rigardis la fraŭlinon.  
    “Jes, simple mi bezonas ŝin vidi.” 
    “Por kio?” Valja taŭzis la junulon. “Nu, diru pli rapide, rufa urso, parolu, 
ne dolorigu mian animon,” per ordona tono komandis la junulino.  
    Klimĉjo forgesis ĉiujn avertojn, la kategorian ordonon de Ĵuĥraj transdoni 
la letereton nur al Antonina Vasiljevna persone, elpoŝigis sebe makulitan 
papereton kaj donis ĝin al Valja. Li ne povis rifuzi al la blonda fratino de Serĝo, 
ĉar rufa Klimĉjo en siaj rilatoj al tiu bonega knabino ne estis indiferenta. Vere, 
la modesta kuiristeto neniam konfesus eĉ al si mem, ke Valja plaĉas al li. Li 
fordonis al ŝi la letereron, kiun ŝi rapide tralegis.  
    “Kara Tonjo! Ne maltrankviliĝu. Ĉio estas en bona ordo. Ni estas vivaj kaj 
sanaj. Baldaŭ vi ekscios ankoraŭ ion. Transdonu al la ceteraj, ke ĉio statas bone, 
ke ili ne maltrankviliĝu. La letereton neniigu. Zaĥar.” 
    Traleginte la letereton, Valja sin ĵetis al Klimĉjo:  
    “Rufa urseto, karulo mia, kie vi prenis ĝin? Diru, kie vi ricevis ĝin, 
stumblanta urso?” Ŝi per la tuta forto taŭzis la konfuzitan Klimĉjon, kaj li, sen 
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pensi plu, faris alian eraron.  
    “Ĝin donis Ĵuĥraj.” Rememorinte, ke li ne rajtis paroli pri tio, li aldonis: 
“Sed li diris, ke mi al neniu ĝin donu.” 
    “Nu, bone, bone!” ridis Valja. “Mi diros al neniu. Kuru, mia rufulo, al 
Paŭĉjo, tie vi trovos ankaŭ mian patrinon.” Ŝi facile puŝetis la kuiristeton 
kontraŭ la dorson.  
    Post unu sekundo la rufa kapo de Klimĉjo svingiĝis post la korta pordo.  
    Neniu el la triopo revenis hejmen. Vespere Ĵuĥraj venis al Korĉaginoj kaj 
rakontis al Maria Jakovlevna pri ĉio okazinta en la lokomotivejo. Li trankviligis, 
kiel li povis, la timigitan virinon, ke ĉiuj tri loĝas en fora vilaĝo ĉe onklo de 
Bruzĵak, kie ili estas sekuraj. Certe nun ilia reveno ne estas ebla, sed germanoj 
estas ege embarasataj kaj baldaŭ oni povas atendi ŝanĝojn.  
    Ĉio okazinta ankoraŭ pli intime amikigis la familiojn de la forveturintoj. 
Kun granda ĝojo estis legataj maloftaj leteretoj, sendataj al la familioj, sed en 
ties domoj fariĝis pli dezerte kaj silente.  
    Vizitine foje, kvazaŭ senintence, la maljunulinon Politovskij, Ĵuĥraj 
transdonis al ŝi monon.  
    “Jen, patrino, estas por vi subtenaĵo de via edzo. Nur atentu bone, ke neniu 
sciu pri tio.” 
    La maljunulino danke premis lian manon:  
    “Ho, mi dankas, aliel estus malfeliĉo: la infanoj malsatas.” 
    La mono estis el la sumo, restigita de Bulgakov.  
    “Nu, ni vidu, kio sekvos. Kvankam la striko fiaskis pro minaco de 
mortpafo, kvankam laboristoj laboras, sed la fajro brulas, oni ne povas ĝin 
estingi, kaj tiuj tri estas bravuloj, veraj proletoj,” pensis la maristo entuziasme, 
marŝante de la domo de Politovskij al la lokomotivejo.  

*  
 
    En malnova forĝejo, kies fulgita muro rigardis al la vojo apud la vilaĝo 
Vorobjova Balka, ĉe la fajra faŭko de forno, duonfermante la okulojn pro la 
helega lumo, Politovskij per longa tenajlo turnis jam arde ruĝan ferpecon.  
    Artjom premadis pendigitan ĉe solivo levilon, blovigante la balgon.  
    La lokomotivestro, bonhumore ridetante en sian barbon, parolis:  
    “Majstro en vilaĝo nun ne pereos, laboro ĉiam troviĝos, kiom oni volas. 
Jen mi perlaboros iom dum unu aŭ du semajnoj kaj verŝajne mi povos sendi al 
la familio lardon kaj farunon. En vilaĝo, filo mia, forĝisto ĉiam estas honorata. 
Ni sate manĝos ĉi tie, kiel burĝoj, he-he. Sed Zaĥar ja estas specifa subjekto, li 
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estas pli forte ligita kun la kamparaj laboroj, li enfosis sin kun sia onklo en la 
teron. Nu, tio estas fakte komprenebla. Ni, Artjom, havas nek korton, nek  
orton, nur sanon kaj manon. ĉiamaj proletoj ni estas, he-he, sed Zaĥar dividiĝis 
je du duonoj: unu piedo estas en lokomotivo, la alia en kamparo.” Li tuŝis per la 
tenajlo la ardantan ferpecon kaj aldonis jam serioze, penseme: “Kaj nia afero, 
filo mia, estas fumsimila. Se baldaŭ oni ne forpelos la germanojn, ni devos nin 
fortreni al Jekaterinoslavlj aŭ al Rostov, aliel oni pendigos nin inter tero kaj 
ĉielo, tio estas klara.” 
    “Jes,” grumblis Artjom.  
    “Kiel niaj familianoj fartas tie, ĉu ne alkroĉiĝis al ili hajdamakoj?” 
    “Jes, patro, ni kuiris la kaĉon... Nun ni devas abdiki niajn hejmojn.” 
    Politovskij rapide kaptis el la forno inkandeskan pecon kaj tuj metis ĝin 
sur la amboson.  
    “Do, filo mia, frapu!” 
    Artjom prenis pezan martelon, forte svingis ĝin super sia kapo kaj frapis. 
Fasko da brilaj fajreroj kun facila susura krakado ŝprucis tra la forĝejo, 
lumiginte por momento ĝiajn malhelajn angulojn.  
    Politovskij turnadis la ardigitan pecon sub la potencajn frapegojn, kaj la 
feraĵo obeeme platiĝis kiel moliĝinta vakso.  
    Tra malfermita pordego de la forĝejo malluma nokto spiris per varma 
vento.  

*  
 
    Lago malsupre estas malhela, grandega. La pinoj, kiuj ĉirkaŭas ĝin de ĉiuj 
flankoj, klinas siajn majestajn kapojn.  
    “Kiel vivaj”, pensas Tonjo. Ŝi kuŝis en valeto sur granita bordo, kovrita 
per herbo. Alte, supre, post la valeto, estas pinaro, kaj malsupre, ĉe la piedo de 
la krutaĵo, troviĝas la lago. Ombro de la ĉirkaŭaj rokoj faras randojn de la lago 
ankoraŭ pli malhelaj.  
    Ĝi estas la plej ŝatata anguleto de Tonjo. Ĉi tie, je unu versto de la stacio, 
en la malnovaj ŝtonminejoj, en profundaj kavegoj, ekrojis fontoj, kaj nun estiĝis 
tri trafluaj lagoj. Malsupre, apud la dekliva vojo al la lago mem, aŭdiĝas 
plaŭdado. Tonjo levis la kapon kaj disiginte branĉojn per la mano, rigardis 
malsupren: de la bordo al mezo de la lago per fortaj svingoj naĝas sunumita, 
elaste moviĝanta korpo. Tonjo vidas la brunan dorson kaj nigran kapon de la 
naĝanto. Li blove spiras kiel rosmaro, tranĉante la akvon per mallongaj 
braksvingoj sin renversas, ruliĝas, plonĝas kaj, finfine laciĝinte, kuŝiĝas dorse 
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sur akvon, ferminte la okulojn pro sunlumego, senmova, disetendinte la brakojn 
kaj iom fleksinte sin.  
    Tonjo mallevis la branĉon. “Tio ja ne decas”, “ ŝi mokeme pensis kaj 
okupiĝis pri legado.  
    Forlogita de la libro, kiun donis al ŝi Leŝĉinskij, Tonjo ne rimarkis, kiel iu 
transgrimpis la granitan elstaraĵon, apartigantan ŝian placeton de la pinaro, kaj 
nur kiam sur la libron falis ŝtonero el sub piedo de la grimpinto, ŝi ektremis pro 
surprizo, levis la kapon kaj ekvidis Paŭĉjon Korĉagin. Li staris mirigita de 
subita renkonto, kaj, ankaŭ konfuzita, intencis foriri.  
    “Estas li, kiu ĵus sin banis,” konjektis Tonjo, vidante la malsekajn harojn 
de Paŭĉjo.  
    “Ĉu mi timigis vin? Mi ne sciis, ke vi estas ĉi tie, do mi senintence...” 
dirinte tion, li metis sian manon sur la elstaraĵojn de la roko. Ankaŭ li rekonis 
Tonjon.  
    “Vi ne malhelpis min. Se vi volas, ni eĉ povas konversacii pri io.” 
    Paŭĉjo mirigite rigardis Tonjon.  
    “Pri kio ni konversaciu?” 
    Tonjo ekridetis.  
    “Nu kial vi staras? Vi povas sidiĝi jen ĉi tien,” ŝi montris la ŝtonon. “Diru, 
kiel vi estas nomata.” 
    “Mi estas Paŭĉjo Korĉagin.” 
    “Kaj mia nomo estas Tonjo. Do ni konatiĝis.” 
    Paŭĉjo konfuzite ĉifis sian kaskedon.  
    “Do, via nomo estas Paŭĉjo?” interrompis la silenton Tonjo. “Tio ne bele 
sonas. Paŭlo estus pli bona. Tiel mi vin nomos. Ĉu vi ofte venas ĉi tien...” ŝi 
volis diri: sin bani, sed ne dezirante montri, ke ŝi ĵus vidis lin sin bani, ŝi 
aldonis: “por promeni?” 
    “Ne, ne ofte, nur kiam mi havas liberan tempon,” Paŭlo respondis.  
    “Ĉu vi laboras ie?” trude demandis Tonjo.  
    “Mi laboras kiel kaldronhejtisto en la elektrocentralo.” 
    “Diru, kie vi lernis tian majstran bokson?” neatendite demandis Tonjo.  
    “Sed kial vi scivolas pri mia bokso?” malkontente grumblis Paŭlo.  
    “Ne koleru, Korĉagin,” ŝi diris, sentante, ke Paŭlo estas malkontenta pro 
ŝia demando. “Min tio tre interesas. Jen estis la pugnofrapo! Oni ne devas bati 
tiel senkompate,” ŝi ekridetis.  
    “Sed ĉu vi kompatas?” demandis Paŭlo.  
    “Ne, mi tute ne kompatas, male, mi trovas, ke Suĥarko ricevis laŭ sia 
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merito. Kaj al mi tiu sceneto liveris grandan plezuron. Oni diras, ke vi ofte 
boksumas.” 
    “Kiu diras?” sin streĉis Paŭlo.  
    “Ekzemple Viktor Leŝĉinskij diras, ke vi estas kvazaŭ profesia atakulo.” 
    Paŭlo malsereniĝis.  
    “Viktor estas kanajlo, dorlotita farnientulo. Li danku min, ke li ne ricevis 
la saman frapon. Mi aŭdis, kion li diris pri mi, sed mi ne volis malpurigi miajn 
manojn.  
    “Kial vi tiel insultas, Paŭlo? Tio estas malbona,” Tonjo interrompis lin.  
    Paŭlo koleriĝis.  
    “Pro kiu diablo mi paroladas kun tiu ĉi strangulino? Jen ŝi komandas: mia 
nomo ne plaĉas al ŝi, aŭ mi ne devas insulti”, li pensis.  
    “Kial vi koleras je Leŝĉinskij?” demandis Tonjo.  
    “Fraŭlino en pantalono, sinjorido, diablo prenu lian animon! Miaj manoj 
jukas por bati tiujn ulojn: li ĉiam emas ies fingrojn surtreti, ĉar li estas riĉa, kaj 
tial al li ĉio estas permesata, sed mi kraĉas sur liajn riĉaĵojn. Se li iam tuŝos min 
iel, li tuj ricevos mian plenan repagon. Tiujn oni nur pugne povas instrui,” li 
parolis ekscitite.  
    Tonjo bedaŭris, ke ŝi menciis la nomon de Leŝĉinskij. Tiu junulo, videble, 
havis malnovajn kontojn kun la dorlotita gimnaziano, kaj ŝi ŝanĝis la parolon 
por pli trankvila temo: ŝi komencis demandi Paŭlon pri liaj familio kaj laboro.  
    Nerimarkeble por si mem, Paŭlo komencis detale respondi demandojn de 
la fraŭlino, forgesinte pri sia deziro foriri.  
    “Diru, kial vi ĉesis lerni?” demandis Tonjo.  
    “Oni forĵetis min el la lernejo.” 
    “ Pro kio?” 
    Paŭĉjo ruĝiĝis.  
    “Mi al la popo en paston enŝutis tabakon; pro tio oni faris al mi malvenon. 
La popo estis kolerega, la vivo fariĝis neeltenebla pro li. — Kaj Paŭĉjo rakontis 
al ŝi pri ĉio.  
    Tonjo scivoleme aŭskultis. Li forgesis sian konfuziĝon, rakontadis al ŝi, 
kiel al malnova konatino, ankaŭ pri tio, ke lia frato ne revenis hejmen. Neniu el 
ili rimarkis, ke konversaciante amike kaj vigle ili pasigis kelkajn horojn. Fine 
Paŭlo rekonsciiĝis kaj ekstaris.  
    “Jam estas tempo por iri al la laboro. Mi tro babilis, sed ja necesas ekhejti 
la kaldronojn. Nun Danilo komencos grumbli.” Li maltrankvile aldonis: “Do, 
adiaŭ, fraŭlino, nun mi devas kuregi al la urbo.” 
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    Tonjo rapide leviĝis, surmetante sian jakon.  
    “Ankaŭ mi devas iri, ni iru kune.” 
    “Ho ne, mi ja kuros, tiel ne taŭgas al vi.” 
    “Kial ne? Ni vetkuru, kaj ni vidos, kiu estas pli rapida.” 
    Paŭĉjo neglekte rigardis ŝin.  
    “Vetkuri? Vi ja ne povus kun mi!” 
    “Nu, ni vidos. Antaŭ ĉio ni elrampu el ĉi tie.” 
    Paŭlo transsaltis la ŝtonon, etendis sian manon al Tonjo, kaj ili venis al 
larĝa trahakita arbaleo, kondukanta al la fervoja stacio.  
    Tonjo haltis meze de la aleo.  
    “Do, ni tuj kuru: unu, du, tri. Kaptu min!” Kaj ŝi impetis antaŭen. 
Rapide-rapide svingiĝis la plandoj de ŝiaj ŝuetoj, la blua jaketo flirtis pro vento.  
    Paŭlo ekkuris post ŝin.  
    “Tuj mi ŝin atingos”, li pensis, flugante post la svingiĝanta jaketo, sed li 
atingis ŝin nur fine de la aleo, proksime al la stacio. Pro inercio li iom puŝis ŝin 
kaj forte kaptis ŝiajn ŝultrojn.  
    “Jen kaptiĝis la birdeto!” li gaje kriis, anhelante.  
    “Lasu min, vi dolorigas min,” sin defendis Tonjo.  
    Ili ambaŭ staris anhelante, kun la batantaj koroj, kaj Tonjo, senforta pro la 
freneza vetkuro, iom, kvazaŭ hazarde, alpremis sin al Paŭlo kaj pro tio fariĝis 
pli intima al li. Tio daŭris unu momenton, sed ĝi gravuriĝis en la memoro.  
    “Neniu iam povis min atingi,” ŝi diris, sin liberiginte de liaj manoj.  
    Ili tuj disiĝis. Svinginte adiaŭe per la kaskedo, Paŭlo ekkuris al la urbo. 
Kiam Paŭlo malfermis pordon de la hejtejo, hejtisto Danilo, jam klopodanta ĉe 
la fajrujo, kolere sin turnis.  
    “Ĉu vi ne ŝatus veni eĉ pli malfrue? Ĉu mi devas bruligi la fajron anstataŭ 
vi?” 
    Sed Paŭĉjo gaje frapis ŝultron de la hejtisto kaj repaciĝe diris:  
    “Post unu momento, maljunulo, la fajrujo estos preta.” Kaj li ekklopodis 
apud la kunmetita hejtligno.  
    Noktomeze, kiam Danilo, kuŝanta sur la hejtligno, ronkis kiel ĉevalo, 
Paŭlo, lubrikinte la tutan vapormaŝinon, viŝis la manojn kaj, preninte el kesto la 
sesdek-duan libron el la serio pri Giuseppe Garibaldi, enprofundiĝis en legadon 
de forloga romano pri senfinaj aventuroj de la legende fama gvidanto de la 
italaj “ruĝĉemizuloj”.  
    “Ŝi ekrigardis la dukon per siaj belegaj bluaj okuloj...” 
    “Ankaŭ tiu havas bluajn okulojn,” rememoris Paŭlo. “Ŝi estas ia 
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neordinara, ne simila al tiuj riĉulinetoj,” li pensis, “kaj ŝi kuras kiel diablo”.  
    Profundiĝinte en rememorojn pri la dumtaga renkonto, Paŭlo ne aŭdis 
kreskantan bruon de la maŝino: ĝi tremis pro streĉiĝo, grandega inercirado 
furioze rotaciis, kaj la betona fundamento, sur kiu ĝi staris, nerve tremadis. 

Paŭlo rimarkis la manometron: la montriloj je kelkaj dividlinioj leviĝis 
supren kaj troviĝis jam super la ruĝa signal-linio.  
    “Ha vi, diablo!” Paŭlo salte leviĝis de la kesto kaj impetis al la 
vaporregulilo, turnis ĝin dufoje, kaj post la muro de la hejtejo eksiblis vaporo, 
ellasata per tubo en riveron. Paŭlo transigis la rimenon sur la radon de pumpilo. 
Li ekrigardis Danilon. Tiu dormis trankvilege, larĝe malferminte sian buŝon kaj 
eligante per la nazo terurajn sonojn. Post duona minuto la montriloj de la 
manometro revenis al ĝusta loko.  

*  
 
    Disiĝinte de Paŭlo, Tonjo sin direktis hejmen. Ŝi pensis pri la ĵus okazinta 
renkonto kun tiu nigrokula junulo kaj, ne konsciante tion mem, ĝojis pri ĝi.  
    “Kiom da fajro kaj persisto estas en li! Kaj li tute ne estas tia malĝentilulo, 
kia ŝajnis al mi. Ĉiuokaze, li tute ne similas ĉiujn ĉi salivumajn 
gimnazianojn...” 
    Li apartenis al alia gento, al alia medio, kiun ĝis nun Tonjo ne kontaktis.  
    “Mi povas malsovaĝigi lin,” ŝi pensis, “kaj tio estos interesa amikeco”.  
    Alirante al sia domo, Tonjo ekvidis gastojn sidantaj en la ĝardeno, ili estis 
Liza Suĥarko kaj la gefratoj Nelli kaj Viktor Leŝĉinskij. Viktor estis leganta. 
Evidente ili atendis ŝin.  
    Ŝi salutis ĉiujn kaj sidiĝis sur benkon. Dum sensignifa malserioza 
konversacio Viktor Leŝĉinskij, sidiĝinte apud Tonjo, mallaŭte demandis:  
    “Ĉu vi tralegis la romanon?” 
    “Aĥ, jes, la romanon!” subite rememoris Tonjo. “Sed mi ĝin...” Ŝi preskaŭ 
diris, ke la libro estis forgesita apud la lago.  
    “Do kiel ĝi plaĉis al vi?” Viktor atente ekrigardis ŝin.  
    Tonjo iom pensis kaj, malrapide desegnante per ŝupinto iun strangan 
figuron sur sablo de la vojeto, levis la kapon kaj rigardis lin.  
    “Ne, mi komencis alian romanon, pli interesan ol tiu, kiun vi donis al mi.”  
    “Ho, tiel,” ofendite diris Viktor, distrenante la vortojn. “Sed kiu estas la 
aŭtoro?” li demandis.  
    Tonjo ekrigardis lin per scintilaj, mokemaj okuloj.  
    “Neniu...” 
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    “Tonjo, invitu viajn gastojn en la ĉambron, vin atendas teo!” vokis de la 
balkono ŝia patrino.  
    Preninte subbrake la du knabinojn, Tonjo sin direktis al la domo. Kaj 
Viktor, irante poste, rompis sian kapon pri la vortoj diritaj de Tonjo, ne 
komprenante ilian sencon.  

*  
 
    La unua sento, ankoraŭ ne konsciita, sed nerimarkeble enirinta en la vivon 
de la juna hejtisto, estis tiel nova, tiel nekompreneble emocia. Ĝi alarmis la 
riske petoleman, malkvietan, ribeleman junulon.  
    Tonjo estis filino de la ĉefa forstestro, kaj tiu estro estis por li egala al 
advokato Leŝĉinskij.  
    Kreskinta en mizero kaj malsato, Paŭlo malamike rilatis al tiuj, kiuj laŭ lia 
difino estis riĉuloj. Li singardeme aprezis kaj timeme renkontis sian senton, li 
ne vidis en Tonjo junulinon de sia medio, similan al Halina, la filino de 
ŝtonĉizisto, simpla kaj komprenebla, kaj rilatis al Tonjo malkonfide, preta forte 
rebati ĉian miksiĝon kaj neglekton al si, hejtisto, fare de tiu bela kaj klera 
fraŭlino.  
    Dum la tuta semajno Paŭlo ne vidis la filinon de la forstestro, kaj hodiaŭ li 
decidis iri al la lago. Li intence iris preter ŝia domo, esperante ŝin renkonti. 
Malrapide irante preter barilo de la bieno, fine li rimarkis la konatan ŝipistan 
ĉemizeton. Li levis pinstrobilon apud la barilo kaj ĵetis ĝin, celante la 
ĉemizeton.  
    Tonjo rapide sin turnis. Ekvidinte Paŭlon, ŝi elkuris al la barilo. Ŝi gaje 
ridetis, etendante al li manon.  
    “Fine vi venis,” ŝi ĝoje diris. “Kie vi kaŝis vin dum la tuta tempo? Mi estis 
ĉe la lago, kaj tie mi forgesis libron. Mi esperis, ke vi venos. Venu ĉi tien, en 
nian ĝardenon.” 
    Paŭlo nee movis la kapon.  
    “Mi ne venos.” 
    “Kial?” ŝiaj brovoj leviĝis pro miro.  
    “Ja via patro verŝajne insultos min. Kaj vi estus punita pro mi. Por kio, li 
diros, vi venigis tiun ĉifonulon?” 
    “Vi diras absurdaĵon, Paŭlo,” Tonjo koleriĝis. “Tuj venu ĉi tien. Mia patro 
neniam ion dirus. Vi mem tion vidos. Venu.” 
    Ŝi ekkuris, malfermis la pordeton, kaj Paŭlo, ne tute certa, sekvis ŝin.  

“Ĉu vi ŝatas legi librojn?” ŝi demandis, kiam ili sidiĝis ĉe ronda tablo, 
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enfosita en la grundon.  
    “Mi tre ŝatas,” vigliĝis Paŭlo.  
    “Kiun el la legitaj libroj vi trovas la plej plaĉa?” 
    Iom pensinte, Paŭlo respondis:  
    “Ĝuzeppa Garibaldi.” 
    “Giuseppe,” Tonjo korektis. “Ĉu tiu libro tre plaĉas al vi?” 
    “Jes, mi tralegis sesdek ok librojn el la serio pri li. Post ĉiu salajro mi 
aĉetas po kvin librojn. Kia homo estis tiu Garibaldi!” entuziasme diris Paŭlo. 
“La heroo! Tion mi komprenas! Kiom da fojoj li devis batali kontraŭ 
malamikoj, kaj ĉiam li superis. En ĉiuj maroj li navigis, en ĉiuj landoj li estis! 
Ho, se li nun vivus, mi aliĝus al li. Laboristoj estis liaj kunuloj, kaj ĉiam li 
batalis por la bono de malriĉuloj.” 
    “Ĉu vi volas, ke mi montru al vi nian bibliotekon?” diris Tonjo kaj prenis 
lian manon.  
    “Ne, mi ne iros en la domon,” kategorie rezignis Paŭlo.  
    “Kial vi obstinas? Ĉu vi timas?” 
    Paŭlo ekrigardis siajn nudajn piedojn, ne tute purajn, kaj gratis sian nukon.  
    “Sed ĉu viaj patrino aŭ patro ne puŝos min for de tie?” 
    “Ĉesigu fine tiujn parolojn, aŭ mi definitive koleriĝos.” 
    “Nu, Leŝĉinskij ja ne permesas eniri lian domon, li konversacias kun la 
homoj de nia speco en la kuirejo. Mi vizitis ilin por unu afero, kaj Nelli eĉ ne 
enlasis min en la ĉambron — verŝajne ŝi pensis, ke mi malpurigos iliajn 
tapiŝojn, diablo ŝin scias,” ridetis Paŭlo.  
     “Venu, venu.” Ŝi prenis lin je ŝultroj kaj amikece puŝis lin sur la 
balkonon.  
    Kondukinte lin tra la manĝoĉambro en la ejon kun grandaj ŝrankoj el 
kverko, Tonjo malfermis la pordetojn. Paŭlo ekvidis kelkajn centojn da libroj, 
vicigitaj laŭ dimensio, kaj li konsterniĝis pro la neniam vidita riĉeco.  
    “Tuj mi trovos por vi interesan libron, kaj vi promesu ĉiam veni al ni por 
preni ilin. ĉu bone?” 
    Paŭĉjo ĝoje kapjesis.  
    “Mi ŝatas librojn.” 
    Ili pasigis kelkajn horojn tre bone kaj gaje. Ŝi konatigis lin kun sia patrino. 
Tio montriĝis ne tiel terura, kaj la patrino de Tonjo plaĉis al li.  
    Tonjo venigis Paŭlon en sian ĉambron, montris al li siajn librojn kaj 
lernolibrojn.  
    Apud tualeta tableto staris negranda spegulo. Veniginte al ĝi Paŭlon, Tonjo 
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ridante diris:  
    “Kial vi portas tiajn sovaĝajn harojn? Ĉu vi neniam tondas kaj kombas 
ilin?” 
    “Mi tute fortondas ilin, kiam ili elkreskas: kion do ankoraŭ fari pri ili?” 
ĝenate sin pravigis Paŭlo.  
    Tonjo ridante prenis de la tableto kombilon kaj per rapidaj movoj kombis 
liajn hirtajn buklojn.  
    “Jen nun estas tute alia afero,” ŝi diris pririgardante Paŭlon. “Harojn 
necesas bele tondi, aliel vi aspektas sovaĝe.” 
    Tonjo kritike pririgardis lian senkoloriĝintan ĉemizon kaj ĉifonitan 
pantalonon, sed nenion diris.  
    Paŭlo rimarkis tiun rigardon, kaj li ĉagreniĝis pro sia vestaĵo.  
    Adiaŭante lin, Tonjo invitis vizitadi la domon. Kaj ŝi prenis lian promeson 
veni post du tagoj por kune kapti fiŝojn.  
    En la ĝardenon Paŭlo trafis dum unu momento tra la fenestro, ĉar li ne 
volis denove iri tra la ĉambroj kaj renkontiĝi kun la patrino.  

*  
La foresto de Artjom kaŭzis al la familio de Korĉagin malfacilaĵojn. La 

salajro de Paŭlo ne sufiĉis. Maria Jakovlevna decidis priparoli la situacion kun 
la filo: ĉu ŝi ne devus denove labori. Interalie, Leŝĉinskij denove bezonis 
kuiristinon. Sed Paŭlo protestis:  
    “Ne, panjo, mi trovos por mi iun kromlaboron. En la segejo oni bezonas 
tabuldismetistojn. Duontagon mi laboros tie, tiam sufiĉos por ni, sed vi ne 
laboru, ĉar Artjom koleros je mi: ĉu vi ne povis, li diros, solvi la aferon sen 
laborigi la patrinon.” 
    La patrino insistis pri neceso de sia laboro, sed Paŭlo obstinis kaj ŝi 
konsentis.  
    Sekvatage Paŭlo jam laboris en la segejo, dismetante por sekigo ĵus 
segitajn tabulojn. Tie li renkontis konatajn knabojn: sian lernejan kamaradon 
Miĉjon Levĉukov kaj Ivaĉjon Kuleŝov. Li interkonsentis kun Miĉjo labori 
duope pokvante. La mongajno montriĝis sufiĉe bona. Tagon Paŭlo pasigis en la 
segejo, kaj vespere li kuris al la elektrocentralo.  
    Post dektaga laboro Paŭlo alportis al la patrino sian salajron. Donante la 
monon, li konfuzite iom piedumis surloke kaj, fine, petis:  
    “Vi scias, panjo, aĉetu por mi satenetan ĉemizon, bluan, kian mi havis en 
la pasinta jaro. Por tio necesas duono da mono, sed mi ankoraŭ perlaboros, ne 
timu, ĉar tiu ĉi ĉemizo jam malnoviĝis,” pravigis sin Paŭlo, kvazaŭ petante 
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pardonon pro sia peto.  
    “Certe, certe, Paŭĉjo, jam hodiaŭ mi aĉetos, kaj morgaŭ vi havos ĝin. 
Estas vero, ke vi ne havas novan ĉemizon.”Ŝi tenere rigardis sian ilon.  

*  
Paŭlo haltis apud barbirejo kaj, palpinte rublon en la poŝo, malfermis a 

pordon.  
    La barbiro, viglega fraŭlo, rimarkinte la veninton, per kapmovo montris al 
la fotelo en sia kutima maniero.  
    “Sidiĝu.”  
    Sidiĝinte en profunda, komforta fotelo, Paŭlo ekvidis en la spegulo 
konfuzitan, honteman fizionomion.  
    “Ĉu tute forigi, per maŝineto?” demandis la barbiro.  
    “Jes. Tamen ne, ĝenerale tondu miajn harojn. Nu, kiel estas nomata tiu 
frizaĵo ĉe vi?” kaj li faris senesperan geston per sia mano.  
    “Mi komprenas,” ridetis la barbiro.  
    Post kvarona horo Paŭlo eliris ŝvitanta, elturmentita, sed akurate tondita 
kaj frizita. La barbiro longe kaj persiste laboregis super la malobeemaj hirtaĵoj, 
sed akvo kaj kombilo venkis, kaj la haroj kuŝis belege.  
    Surstrate Paŭlo libere ekspiris kaj surtiris pli profunde la kepon.  
    “Kion diros la patrino, kiam ŝi ekvidos?”  

*  
 
    Paŭlo ne venis por kapti fiŝojn, kaj tio ofendis Tonjon.  
    “Ne tre atentema estas tiu knabaĉo-hejtisto”, ŝi pensis ofendite. Sed kiam 
Paŭlo ne venis ankaŭ la sekvajn tagojn, ŝi ekenuis.  
    Ŝi jam estis ironta por promeni, kiam ŝia patrino, duone malferminte la 
pordon, diris:  
    “Al vi venis gasto, Tonjo. Ĉu vi permesas?” 
    Ĉe la pordo staris Paŭlo, kaj Tonjo en la unua momento eĉ ne rekonis lin.  
    Sur li estis nova sateneta blua ĉemizo kaj nigra pantalono. Ciritaj botoj 
brilis, kaj Tonjo tuj rimarkis, ke liaj haroj estas tonditaj, ne plu hirtaj, kiel 
antaŭe, kaj la fulga hejtisto prezentiĝis en tute alia aspekto.  
    Tonjo volis esprimi sian miron, sed ne dezirante konfuzi la knabon, kiu 
jam sentis sin ĝenata, ŝajnigis, ke ŝi ne rimarkis la mirigan ŝanĝon.  
    Ŝi komencis lin riproĉi:  
    “Ĉu vi ne hontas? Kial vi ne venis kapti fiŝojn? Ĉu tiel vi plenumas vian 
promeson?” 
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     “Mi laboris en la segejo dum tiuj tagoj kaj ne povis veni.” 
     Li ja ne povis diri, ke por aĉeti ĉemizon kaj pantalonon li devis labori 
tiujn lastajn tagojn ĝis elĉerpiĝo.  
     Sed Tonjo mem divenis tion, kaj la tuta ofendo kontraŭ Paŭlo malaperis 
sen postsigno.  
    “Ni iru promeni al la lageto,” ŝi proponis, kaj ili ekiris en la ĝardenon, kaj 
de tie al la ŝoseo.  
    Kaj jam, kiel al sia amiko, Paŭlo konfesis al Tonjo la grandan sekreton pri 
revolvero ŝtelita de la leŭtenanto kaj promesis al ŝi iun proksiman tagon 
profundiĝi en la arbaron por tie pafi.  
    “Tamen ne denuncu min,” li diris neatendite familiare.  
    “Mi neniam vin perfidos,” solene promesis Tonjo.  
 
NOTOJ POR LA 3A ĈAPITRO 
 
Nadson, Semjon Jakovleviĉ (1862—1887).  
Rusa poeto, aŭtoro de popularaj lirikaj poemoj kaj romancotekstoj.  
hajdamako.  
Ano de la liberiga movado en Ukrainio, je la dekstra bordo de Dnepro. Dum la 
interna milito 1918—1920 la adeptoj de sendependiĝo de Ukrainio nomis sin 
hajdamakoj. 
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ĈAPITRO 4 

 
Akra, senindulga batalo de la klasoj skuegis Ukrainion. Pli kaj pli multe da 

homoj prenis armilojn, kaj ĉiu kunpuŝiĝo naskis novajn partoprenantojn.  
    Malproksime en pasinteco restis la tagoj de paco por civitanoj.  
    Tempesto kirlis neĝon, skuadis kadukajn kabanojn kvazaŭ per kanonaj 
salvoj kaj loĝantoj sin premis al muroj de keloj, kaŝis sin en memfaritaj 
tranĉeoj.  
    La gubernion inundis lavango de diverskoloraj kaj diversnuancaj bandoj 
de Petlura: malgrandaj kaj grandaj paĉjoj-atamanoj, diversaj Goluboj, Angeloj, 
Arĥangeloj, Hordijoj kaj senfina nombro da aliaj banditoj.  
    Eksoficiroj, dekstraj kaj maldekstraj ukrainiaj eseroj — ĉiu kuraĝa 
aventuristo, kolektinta areton da murdistoj, proklamis sin atamano, iufoje li 
disvolvis la flav-bluan standardon de Petluranoj kaj laŭ siaj povo kaj forto 
uzurpis la regpotencon.  
    El tiuj “diversfelaj” bandoj, subtenataj de kulakoj kaj regimentoj de la 
galicia korpuso de atamano Konovalec, kreis siajn regimentojn kaj diviziojn la 
ĉefatamano Petlura. Tiun esero-kulakan merdon atakis ruĝaj partizanaj 
taĉmentoj, kaj tiam tremis la tero sub centoj kaj miloj da ĉevalhufoj, mitralĉaroj 
kaj artileriaj veturiloj.  
    En tiu aprilo de la ribela jaro 1919 ĝismorte terurigitaj filistroj, nenion 
komprenantaj kaj stultiĝintaj, frotante matene postdormajn okulojn, 
malfermante fenestrojn de siaj dometoj, timeme demandis pli frue vekiĝintan 
najbaron:  
    “Avtonom Petroviĉ, kiu regas hodiaŭ en la urbo?” 
    Kaj Avtonom Petroviĉ, subtenante sian pantalonon, timigite ĉirkaŭrigardis.  
    “Mi ne scias, Afanas Kirilloviĉ. Nokte iuj venis. Ni vidu: se oni komencos 
rabi hebreojn, do certe venis la anoj de Petlura, kaj se venis la ‘kamaradoj’, tuj 
ni ekscios laŭ iliaj paroloj. Do mi esploras la situacion — kies portreton mi 
elpendigu por ne erari, ĉar, vi scias, mia najbaro Gerasim Leontjeviĉ ne 
priatentis bone kaj pendigis portreton de Lenin. Tuj al li ensaltis triopo el 
taĉmento de Petlura. Apenaŭ ekvidinte la portreton, ili sin ĵetis al la dommastro! 
Vi komprenas, ke ili regalis lin per dudek skurĝobatoj. ‘Ni,’ ili diris, ‘de vi, 
hundido, komunista muzelo, la tutan haŭton forŝiros’. Kaj kiel ajn li penadis 
pravigi sin, kiel ajn li ploregis — nenio helpis.” 
    Rimarkinte aretojn da armitoj, irantaj sur ŝoseo, loĝantoj fermis siajn 
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fenestrojn kaj sin kaŝis. Kiu scias...  
    Sed laboristoj kun kaŝita malamego rigardis la flav-bluan standardon de 
Petluraj apaĉoj. Senfortaj antaŭ tiu inundo de ŝovinismo kaj “sendependismo”, 
ili estis reviviĝantaj nur kiam en la urbon kojne puŝis preterirantaj ruĝaj trupoj, 
kiuj heroece sin defendis de la flav-blu-anoj, premantaj de ĉiuj flankoj. Dum 
unu aŭ du tagoj flirtis la kara skarlata standardo super la urbodomo, sed la trupo 
marŝis for, kaj denove malsupreniĝis krepusko.  
    Nun la urbon posedas kolonelo Golub, la “belo kaj fiero” de la 
Transdnepra divizio.  
    Hieraŭ lia dumilhoma taĉmento de kaphakuloj solene eniris en la urbon. 
Sinjoro kolonelo rajdis belegan nigran stalonon fronte de la taĉmento kaj, 
malgraŭ la varma aprila suno, li estis vestita per kaŭkaza burko kaj ŝafofela 
petlurana ĉapo kun silka triangulo kaj kvasto, per ĉerkesa jako kun kompleta 
armilaro — ponardo kaj sabro, ornamita per ĉizita arĝento.  
    Bela estas sinjoro kolonelo Golub: nigraj brovoj, pala vizaĝo kun delikata 
flaveta nuanco pro senfina drinkado. Pipo inter la dentoj. Antaŭ la revolucio 
sinjoro kolonelo estis agronomo ĉe la plantejoj de sukerfabriko, sed tia vivado 
estas enuiga kaj ne komparebla kun la vivo de atamano. Tial la agronomo 
elnaĝis kun kloaka elemento, inundinta la tutan landon, jam kiel sinjoro 
kolonelo.  
    En la sola urba teatro estis aranĝita pompa balo honore al la venintoj. Ĝin 
ĉeestis la tuta “elito” de la Petlura intelektularo: ukrainaj instruistoj, du filinoj 
de la popo — la pli aĝa, belulino Anja kaj la juna Dina, sensignifaj subsinjoroj 
— eksoficistoj de grafo Potockij, kaj areto da urbanoj, kiuj titolis sin “libera 
kozakaro”, la ukrainaj eseraj epigonaĉoj.  
    La teatro estis svarme svarma. Vestitaj per naciaj ukrainaj kostumoj, 
okulfrapaj, broditaj per floroj, ornamitaj per buntaj kolieroj kaj rubandoj, 
instruistinoj, popidinoj kaj etburĝaj urbaninoj estis ĉirkaŭitaj de la tuta rondo da 
sprontintantaj suboficiroj, kvazaŭ kopiitaj de malnovaj pentraĵoj pri kozakoj de 
Zaporoĵio.  
    Tondris la regimenta orkestro. Sur la scenejo oni febre prepares spektaklon 
“Nazar Stodola”.  
    Ne estis elektra lumo. Pri tio oni raportis al la sinjoro kolonelo en la stabo. 
Li, honorinte per ĉeesto de la propra persono la balon, aŭskultinte sian 
adjutanton, subleŭtenanton — kiu ŝanĝis la rusan familian nomon Polancev por 
la ukraina Palanicja — diris neglekte, sed ordone:  
    “Ke lumo estu! Mortu, sed trovu elektromuntiston kaj funkciigu la 
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elektrocentralon.  
    “Mi obeas, sinjoro kolonelo.” 
    La subleŭtenanto ne mortis kaj trovis la muntistojn.  
    Post unu horo du soldatoj kondukis Paŭlon al la elektrocentralo. 
    Sammaniere oni venigis elektromuntiston kaj maŝiniston.  
    Palanicja diris mallonge:  
    “Se ĝis la sepa ne aperos la lumo, mi pendigos vin ĉiujn tri!”  Li montris 
per la mano feran stangon.  
    Tiuj koncize formulitaj konkludoj faris sian efikon, kaj post difinita tempo 
la lumo aperis.  
    La balo jam estis en sia kulmino, kiam aperis sinjoro kolonelo kun sia 
amikino, filino de bufedmastro, en kies domo li loĝis — dikbraka fraŭlino kun 
sekalkoloraj haroj.  
   La riĉa bufedmastro sukcesis ebligi al ŝi lernadon en gimnazio de l’ 
gubernia ĉefurbo.  
   Sidiĝinte sur honorajn lokojn, ĉe la scenejo mem, la kolonelo signalis, ke 
oni komencu, kaj la kurteno tuj leviĝis. Antaŭ la spektantoj vidiĝis por 
momento la dorso de la reĝisoro, forkuranta de la scenejo.  
   Dum la spektaklo suboficiroj kun siaj fraŭlinoj glutadis konsiderindan 
kvanton da hejmfarita brando, liverita por la bufedo de ĉieestanta Palanicja, kaj 
diversajn manĝaĵojn, akiritajn per rekvizicio. Fine de la spektaklo ĉiuj forte 
ebriiĝis.  
   Saltinte sur la scenejon, Palanicja faris teatrecan mangeston kaj deklaris 
ukraine:  
   “Estimataj gesinjoroj, tuj ni komencos danci.” 
   En la salono oni vigle aplaŭdis. Ĉiuj eliris en la korton por ke la soldatoj, 
mobilizitaj kiel gardistoj, povu forporti la seĝojn kaj liberigi la salonon. Post 
duona horo en la teatro regis saltoj kaj prancoj en fajfodancoj.  
   Senbridiĝintaj suboficiroj bravege dancis hopakon kun urbaj belulinoj, 
ruĝiĝintaj pro varmego, kaj pro frapado de pezaj piedoj tremis muroj de la 
kaduka teatro.  
   Samtempe de la mueleja flanko en la urbon estis venanta armita 
rajdtaĉmento.  
   Ĉe la urborando la Petluraj gardistoj kun mitraloj, rimarkinte la rajdantojn, 
maltrankviliĝis kaj sin ĵetis al la armiloj. Klakis obturilo. La noktan mallumon 
tranĉis akuta krio:  
  “Halt! Kiu venas?” 
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   El mallumo elŝoviĝis du malhelaj figuroj, kaj unu el ili, proksimiĝinte, 
muĝis per laŭta drinkula baso:  
   “Mi estas atamano Pavluk kun mia taĉmento, sed ĉu vi estas el la taĉmento 
de Golub?” 
   “Jes,” respondis suboficiro, elpaŝinta antaŭen.  
   “Kie mi povas dislokigi la taĉmenton?” demandis Pavluk.  
   “Mi tuj telefonos al la stabo,” respondis la suboficiro kaj malaperis en 
apudvoja dometo.  
   Post minuto li elkuris de tie kaj ordonis:  
   “Forprenu, knaboj, la mitralon de la vojo, ebligu pluan rajdon al sinjoro 
atamano.” 
   Pavluk tiris la bridrimenojn, haltigante la ĉevalon apud la lumigita teatro, 
ĉirkaŭ kiu oni vigle promenadis.  
   “Ho, ĉi tie estas gaje!” li diris, sin turnante al apude haltinta kozaka 
kapitano. “Ni deĉevaliĝu. Hukmaĉ, bonŝance ankaŭ ni nin distros. Ni elektos 
konvenajn virinaĉojn, ĉi tie da ili estas la diabla abundo. Hej, Staleĵko,” li kriis, 
“dislokigu la bubojn laŭ loĝejoj! Ni restas ĉi tie. La eskorto restu kun mi.” Kaj 
li peze, de sur la ekŝanceliĝinta ĉevalo, saltis teren.  
   Ĉe la teatra enirejo Pavluk estis haltigita de du armitaj soldatoj.  
   “La bileton!” 
   Sed li malestime rigardis ilin, flanken movinte unu soldaton per sia ŝultro. 
Sammaniere lin sekvis dekduo da liaj taĉmentanoj. Iliaj ĉevaloj staris apude, 
ligitaj al la barilo.  
   Oni tuj rimarkis la nove venintojn. Precipe Pavluk elstaris per sia grandega 
figuro, vestita per oficira jako el bona drapo, blukolora gvardia pantalono kaj 
vila ĉapo. Sur lia ŝultro pendis pistolo “Mauser”, el la poŝo vidiĝis mangrenado.  
   “Kiu li estas?” demandis flustre starantoj post la rondo de dancantoj, kie 
nun la helpanto de Golub demonstris iun forkirlan dancon. Kun li pare rondiris 
la pli aĝa popidino. Simile al ventumilo supren leviĝantaj jupoj malkovris al la 
ravitaj militistoj silkan trikotaĵon de la tro vigliĝinta fraŭlino.  
   Disiginte per ŝultroj la dancantojn, Pavluk eniris en mezon de la rondo. Li 
per malhelaj okuloj rigardis la krurojn de la popfilino, prilekis siajn sekiĝintajn 
lipojn kaj ekiris rekte tra la rondo al la orkestro, ekstaris ĉe la scenejo, svingis 
sian plektitan skurĝon.  
   “Hopakon, fajre!” 
   La muzikmajstro malatentis lin.  
   Tiam Pavluk abrupte svingis la manon kaj skurĝis laŭlonge de lia dorso.  
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   La majstro eksaltis kvazaŭ mordita de serpento. La muziko tuj ĉesis, la halo 
silentiĝis.  
   “Tio estas arogaĵo!” flamiĝis la filino de la bufedmastro. “Vi ne devas tion 
permesi,” ŝi nerve premis kubuton de apude sidanta Golub.  
   Golub peze leviĝis, piedpuŝis seĝon staranta antaŭ li, faris tri paŝojn al 
Pavluk kaj haltis rekte kontraŭ li. Li tuj rekonis Pavlukon. Golub havis ankoraŭ 
ne kvititan konton kun tiu rivalo pri regado en la distrikto.  
   Antaŭ unu semajno Pavluk fintis sinjoron kolonelon per la plej porkeca 
maniero.  
   En kulmino de la batalo kontraŭ ruĝa regimento, kiu plurfoje taŭzis la 
taĉmenton de Golub, Pavluk, anstataŭ persekuti la bolŝevikojn de la malfronto, 
faris enrompon en urbeton, dispremis malgrandajn gardtaĉmentojn de la ruĝuloj 
kaj, prizorginte sian defendon, aranĝis neimageblan rabadon. Certe, kiel decis 
al vera ano de Petlura, li organizis kontraŭhebrean pogromon.  
   La ruĝuloj tiutempe komplete disbatis la dekstran flankon de la Goluba 
taĉmento kaj foriris.  
   Kaj nun tiu aroga kavaleria kapitano enrompiĝis ĉi tien kaj eĉ kuraĝas en 
ĉeesto de sinjoro kolonelo bati lian muzikmajstron. Ne, tion li ne povis allasi. 
Golub komprenis, ke, se li tuj ne subpremos ĉi orgojlan atamanaĉon, li perdos 
sian prestiĝon en la regimento.  
   Pikante unu la alian per la okuloj, ili dum kelkaj sekundoj staris silente. 
Poste premante en la mano tenilon de sabro kaj per la alia palpante pistolon en 
sia poŝo, Golub kriegis:  
   “Kial vi aŭdacas bati mian homon, kanajlo?” 
   La mano de Pavluk malrapide glitis al la pistolujo.  
   “Pli facile, sinjoro Golub, pli facile, aliel vi povas perdi la danctakton. Ne 
tretu mian ŝatatan kalon, mi koleriĝos.” 
   Tio superis la paciencon de Golub.  
   “Prenu ilin ĉiujn kaj ĵetu for el la teatro kaj skurĝu ĉiun po dudek kvin 
fojojn!” kriis Golub.  
   Sur pavlukanojn el ĉiuj flankoj, simile al ĉashundoj, sin ĵetis la suboficiroj 
de Golub.  
   Ekfrapis pafo, kvazaŭ elektrolampo ĵetita surplanken, kaj en la halo 
ekturniĝis, eksvarmis, kiel du hundaj herdoj, la interbatalantoj. En blinda batalo 
ili hakis unu la alian per sabroj, kaptadis reciproke je haroj kaj rekte je gorĝo, 
kaj de ili fuĝis kun porkida jelpado morte teruritaj virinoj.  
   Post kelkaj minutoj senarmitajn pavlukanojn, batante, oni forĵetis sur 
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straton.  
   Pavluk dumbatale perdis sian ĉapon, lia vizaĝo estis sange disbatita, liaj 
armiloj forprenitaj. Li furiozis. Kun sia taĉmento li galope forrajdis laŭlonge de 
la strato.  
   La balo estis fuŝita. Neniu plu pensis pri amuziĝo. La virinoj kategorie 
rifuzis dancadon kaj postulis revenigi ilin hejmen, sed Golub ekbaŭmis.  
   “Neniu eliru el la salono. Sentineloj postenu,” li ordonis.  
   Palanicja rapideme klopodis plenumi la ordonojn.  
   Je abundaj protestoj Golub estis obstine respondanta:  
   “Estimataj sinjorinoj kaj sinjoroj, dancado daŭru ĝis la mateno. Mi mem 
komencas la unuan valson.” 
   La orkestro ekludis denove, sed oni tamen ne sukcesis gaji.  
   Ne sukcesis la kolonelo kun la popfilino fari la unuan rondon, kiam impete 
alkurintaj sentineloj ekkriis tra la pordo:  
   “Pavlukanoj ĉirkaŭas la teatron!” 
   La fenestro ĉe la scenejo estis krake frakasita de surstrate. Tra la rompita 
kadro enŝoviĝis stumpa muzelo de mitralo. Ĝi malsaĝe moviĝis, celante 
kurantajn figurojn, kaj kvazaŭ de diablo oni ekhastis al mezo de la halo.  
   Palanicja pafis helan milkandelan plafonlampon, kaj, tiu krevinte kvazaŭ 
bombo, priŝutis ĉiujn per pluvo de vitreroj.  
   Estiĝis mallumo. De la strato oni kriis:  
   “Ĉiuj eliru en la korton!” kaj sekvis terura insultado.  
   Sovaĝaj, histeriaj krioj de virinoj, furiozaj komandkrioj de Golub kuranta 
tien-reen tra la halo, penante rekonsciigi la suboficirojn, pafoj kaj krioj en la 
korto — ĉio ĉi kuniĝis, farante neimageblan bruĥaoson. Neniu rimarkis, kiel 
Palanicja, forglitinte angilsimile tra malantaŭa pordo sur najbaran dezertan 
straton, kuregis al la stabo de Golub.  
   Post duonhoro en la urbo estiĝis vera milito. Trankvilon de la nokto rompis 
senĉesa bruego de pafado, mitraloj krakadis kvazaŭ disŝutante plumberojn. 
Plene torporitaj loĝantoj saltis for el siaj varmaj litoj, sin kroĉinte al fenestroj.  
   Sed jen la pafado iom post iom kvietiĝas, nur ĉe la rando de la urbo, abrupte, 
simile al hundo, bojas mitralo. La batalo mildiĝas. Apenaŭ mateniĝas...  

 
*  

 
   Onidiroj pri pogromo cirkulis tra la urbo. Ili enrampis ankaŭ en la dometojn 
de hebreoj, malaltaj, kun oblikvaj fenestretoj, iamaniere pendantajn ĉe la kota 
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deklivo super rivero. En tiuj skatoloj, nomataj domoj, en nekredebla denseco, 
loĝis la hebrea malriĉularo.  
   En presejo, kie jam la duan jaron laboris Serĝo Bruzĵak, kompostistoj kaj 
helplaboristoj estis hebreoj. Serĝo vivis kun ili kiel kun propraj parencoj. Kiel 
unu amika familio ili ĉiuj sin tenis kontraŭ la mastro, bone nutrita, 
memkontenta sinjoro Blumŝtejn. Inter la mastro kaj la presejlaboristoj daŭris 
senĉesa batalo. Blumŝtejn penis ricevi multe, sed pagi malmulte, kaj pro tio ne 
unufoje la presejo estis fermita dum du aŭ tri semajnoj: la presistoj strikis. Ili 
estis dek kvar homoj. Serĝo, la plej juna, turnis radon de la presmaŝino po dek 
du horoj tage. Hodiaŭ Serĝo rimarkis maltrankvilon de laboristoj. Dum la lastaj 
maltrankvilaj monatoj la presejo laboris ne regule — de mendo al mendo. 
   Estis presataj alvokoj de la “ĉefa” atamano.  
   Ftiza presisto Mendel vokis Serĝon flanken.  
   Rigardante lin per siaj tristaj okuloj, li diris:  
   “Ĉu vi scias, ke en la urbo okazos pogromo?” 
   Serĝo mirigite ekrigardis lin.  
   “Ne, mi ne scias.” 

Mendel metis sian sekiĝintan flavan manon sur la ŝultron de Serĝo kaj 
patrece konfideme ekparolis:  
   “Pogromo okazos, tio estas fakto. Hebreoj estos murdataj. Mi demandas vin: 
ĉu vi volas helpi viajn kamaradojn en tiu plago aŭ ne?” 
   “Certe mi volus, se mi povus. Parolu, Mendel.”  
   La presistoj atente aŭskultis tiun interparolon.  
   “Vi estas bona junulo, Serĝo, ni fidas vin. Ja ankaŭ via patro estas laboristo. 
Kuru tuj hejmen kaj parolu kun via patro: ĉu li konsentos kaŝi en sia hejmo 
kelkajn maljunulojn kaj virinojn, kaj ni anticipe interkonsentos, kiujn vi kaŝos. 
Poste vi petu rekomendon de viaj familianoj, kie ankoraŭ oni povus sin kaŝi. 
Tiuj banditoj dume ne persekutas rusojn. Do, kuru, Serĝo, ĉar tempo mankas.” 
   “Bone, Mendel, estu certa, ke mi tuj kuros al Paŭĉjo kaj Klimĉjo — tie oni 
nepre donos rifuĝejon.” 
   “Atendu minuton,” maltrankviliĝis Mendel, detenante forirontan Serĝon. 
“Kiuj ili estas, tiuj Paŭĉjo kaj Klimĉjo? Ĉu vi bone konas ilin?” 
   Serĝo certige kapjesis.  
   “Nu jes, ili ja estas miaj bonaj amikoj. Paŭĉjo Korĉagin estas la frato de tiu 
seruristo.” 
   “Ha, Korĉagin,” trankviliĝis Mendel. “Tiun mi konas. Kun li mi loĝis en la 
sama domo. Tiun oni povas fidi. Iru, Serĝo, kaj pli rapide revenu kun 
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respondo.” 
   Serĝo elkuris sur la straton.  

 
*  

 
   La pogromo komenciĝis la trian tagon post la batalo inter la taĉmentoj de 
Pavluk kaj Golub.  
   Disbatita kaj forĵetita el la urbo, Pavluk retiriĝis kaj okupis najbaran 
urbeton, perdinte dum la nokta batalo dudekon da homoj. La saman nombron 
perdis ankaŭ la taĉmento de Golub.  
   Mortigitojn oni rapide forveturigis al tombejo kaj la saman tagon 
entombigis ilin sen aparta pompo, ĉar estis nenia kaŭzo por fanfaroni. Du 
atamanoj mordis unu la alian, kiel vagantaj hundoj, kaj fari iun bruon pro la 
enterigo ne decus. Palanicja intencis aranĝi luksan funebradon, deklarinte 
Pavlukon ruĝa bandito, sed kontraŭ tio estis la komitato de eseroj, kies ĉefo 
estis popo Bazilo.  
   La nokta kunpuŝiĝo elvokis malkontenton en la taĉmento de Golub, precipe 
en la eskorta cento de Golub, kie estis plej multe da mortigitoj, kaj por estingi 
tiun malkontenton kaj firmigi la spiriton, Palanicja proponis al Golub 
“plifaciligi la ekzistadon”, kiel li mokege nomis la pogromon. Li klopodis pruvi 
la neceson de tio, argumentante per malkontento en la taĉmento. Tiam la 
kolonelo, kiu komence ne deziris rompi trankvilon de la urbo antaŭ sia 
edziĝfesto kun la filino de la bufedmastro, pro minacoj de Palanicja konsentis.  
   Vere, sinjoron kolonelon iomete konfuzis tiu operacio lige kun lia aliĝo al la 
partio de eseroj. Kaj malamikoj povas ja estigi nedeziratajn dirojn ĉirkaŭ lia 
nomo, ke li, kolonelo Golub, estas pogromisto, kaj nepre ili denuncos pri li al la 
“ĉefa” atamano. Sed dume Golub malmulte dependis de la “ĉefa” — li provizis 
sian taĉmenton je propra krimo, risko kaj timo. Krome la “ĉefa” mem bonege 
sciis, kia frataro servas al li, kaj li mem kelkfoje postulis monon por sia 
registaro de tiel nomataj rekvizicioj. Kaj koncerne la famon de pogromisto, 
Golub jam havis sufiĉe da ĝi.  
   La rabomurdoj komenciĝis frumatene.  
   Antaŭmatena griza nebuleto ŝvebis super la urbo. Senhomaj stratoj, similaj 
al malsekaj strioj de tolo, senorde envolvantaj la bizare planitajn hebreajn 
kvartalojn, estis senvivaj. La blindaj fenestretoj estis kurtenitaj kaj nepenetreble 
formitaj per ŝutroj.  
   De ekstere ŝajnis, ke la kvartaloj dormas sian profundan antaŭmatenan 
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dormon, sed en la domoj oni ne dormis. Familioj, vestitaj, sin preparis al la 
venanta malfeliĉo, ili kolektiĝis en iu ĉambreto, kaj nur malgrandaj infanoj, 
nenion komprenantaj, dormis trankvile sur brakoj de siaj patrinoj.  
   Salomiga, la eskortestro, nigra, kun cigana vizaĝo, kun blua cikatro pro 
sabrobato sur la vango, ĉi-matene dum longa tempo estis vekanta Palanicjan, la 
adjutanton de Golub.  
   Malfacile vekiĝis la adjutanto. Neniel li povis sin forŝiri de idiota sonĝo. 
Ankoraŭ gratis lian gorĝon per siaj ungegoj grimacanta diablo, kiu persekutis 
lin dum la tuta nokto. Kaj kiam li fine levis sian kapon, pretan krevi pro doloro, 
li komprenis, ke ne diablo, sed Salomiga lin vekas.  
   “Do leviĝu vi, ĥolero,” skuis lian dorson Salomiga. “Jam estas malfrue, 
estas la tempo por komenci. Tiom multe vi drinkis!” 
   Palanicja tute vekiĝis, eksidis kaj, kurbiĝinte pro pirozo, forkraĉis acidan 
salivon.  
   “Kion komenci?” li sensence gapis Salomigan.  
   “Kion? La judojn sentripigi. Ĉu vi ne scias?”  
   Palanicja rememoris: jes ĝuste li tute forgesis. Hieraŭ li multe drinkis en 
vilaĝeto, kien kaŝis sin sinjoro kolonelo kun sia fianĉino kaj areto da kompanoj.  
   Resti eksterurbe dum la pogromo estis oportune por Golub. Poste li povus 
diri, ke okazis miskompreno dum lia foresto, kaj Palanicja sukcesos ĉion dece 
priaranĝi. Ho, tiu Palanicja estas granda spertulo pri la “faciligo de ekzistado”!  
   Li verŝis sitelon da akvo sur sian kapon, kaj li reakiris kapablon pensi racie. 
Li ekkuris tien-reen, disdonante diversajn ordonojn.  
   La eskorta cento jam estis sur ĉevaloj. Antaŭvidema Palanicja, por eviti 
eventualajn komplikiĝojn, ordonis postenigi patrolon, kiu apartigis la urbon de 
la fervojo kaj laborista antaŭurbo.  
   En la ĝardeno de Leŝĉinskij estis starigita mitralo, direkte al la ŝoseo. Se 
laboristoj intencus interveni, ili estus renkontitaj per plumbo.  
   Kiam ĉiuj preparoj estis finitaj, la adjutanto kaj Salomiga surĉevaliĝis.  
   Ekrajdante, Palanicja rememoris:  
   “Haltu, mi preskaŭ forgesis. Necesas du ĉaroj: ni prizorgu doton por 
Golub... Ho-ho-ho... La unua predo, kiel ĉiam, apartenas al la estro, kaj la unua 
virinaĉo, ĥa-ĥa-ĥa, al mi, la adjutanto. Ĉu vi komprenis, vi, ŝtipo sencerba?” 
   La lastaj vortoj estis destinitaj al Salomiga.  
   Tiu responde ekbrilis per flaveta okulo.  
   “Por ĉiu sufiĉos.” 
   Ĉiu ekrajdis laŭlonge de l’ ŝoseo. Fronte rajdis la adjutanto kaj Salomiga, 
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ilin sekvis senorda aro da eskortistoj.  
   La mateno sereniĝis. Apud duetaĝa domo kun rustiĝinta ŝildo “Galanteria 
vendejo de Fuks” Palanicja ektiris la bridon.  
   Lia maldikkrura grizkolora ĉevalino maltrankvile ekfrapis ŝtonon per hufo.  
   “Do kun dia helpo ni komencu de tie ĉi,” diris Palanicja, saltante de sur la 
ĉevalino. “Hej, knaboj, for de la ĉevaloj!” li sin turnis al la eskortistoj. “La 
spektaklo komenciĝas. Nenies kranion frakasu, por tio ankoraŭ batos la horo; 
ankaŭ virinojn ne tuŝu, se ne estas tre granda deziro, paciencu ĝis la vespero.” 
   Unu el la gardistoj, vidigante fortikajn dentojn, protestis:  
   “Kial do, sinjoro subleǔtenanto, kaj se laŭ bonvola konsento?” 
   Ĉirkaŭe oni ekridegis. Palanicja ekrigardis la demandinton kun rava aprobo.  
   “Nu, certe, se laŭ la bonvola konsento, agu, neniu rajtas tion malpermesi.” 
   Alpaŝinte al la fermita pordo de la vendejo, Palanicja forte ĝin piedbatis, 
sed firma kverka pordo eĉ ne tremetis.  
   Ili devus komenci ne ĉi tie. La adjutanto ĉirkaŭiris la domon, direktis sin al 
la pordo, kondukanta en la loĝejon de Fuks, subtenante permane sian sabron. 
Lin sekvis Salomiga.  
   En la domo oni tuj aŭdis la frapon de hufoj sur la pavimo, kaj kiam ĉe la 
vendejo ĉesis la frapado kaj tra la muro aŭdiĝis voĉoj, la koroj kvazaŭ 
forŝiriĝus, kaj la korpoj ŝajnis rigidiĝi. En la domo estis tri homoj.  
   Riĉa Fuks ankoraŭ hieraŭ fuĝis el la urbo kun siaj filinoj kaj la edzino, kaj 
en la domo li lasis por gardi sian havaĵon servistinon Riva, subpremitan 
dek-naŭ-jaran junulinon. Por ke ŝi ne timu en la malplena loĝejo, li proponis 
venigi ŝiajn maljunajn gepatrojn kaj kune loĝi ĝis lia reveno.  
   La ruza komercisto trankviligis la apenaŭ protestantan knabinon, dirante, ke 
pogromo probable ne okazos, ĉar kion oni rabu de la malriĉuloj? Kaj li, post sia 
reveno, nepre donacos al ŝi, Riva, ŝtofon por robo.  
   Ĉiuj tri en doloriga espero aŭskultis: eble la rabistoj preterrajdos, povas esti 
ili eraris, haltis ne apud tiu ĉi domo, povas esti tio estas nura ŝajno. Sed kvazaŭ 
refutante tiujn esperojn, oni abrupte frapis ĉe la pordo de la vendejo.  
   Maljuna Pejsaĥ, kun arĝenta kapo, kun infane timigitaj bluaj okuloj, starinta 
ĉe la pordo, kondukanta al la vendejo, ekflustris preĝon. Li preĝis al ĉiopova 
Jehovo kun tuta pasio de konvinkita fanatikulo. Li petis la dion forturni plagon 
de tiu ĉi domo, kaj la maljunulino apude staranta pro lia flustrado ne tuj povis 
ekaŭdi la bruon de alproksimiĝantaj paŝoj.  
   Riva sin kaŝis en la plej malproksima ĉambro, ŝoviĝinte post grandan 
bufedŝrankon.  
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   Abrupta, kruda frapego ĉe la pordo resonis per konvulsia tremo en korpoj 
de la gemaljunuloj.  
   “Malfermu!” 
   Sekvis frapo pli forta ol la unua kaj insultado de furioziĝintaj homoj. Sed 
mankas forto por movi la manon kaj levi la hokon.  
   De ekstere oni kelkfoje rapide frapis per kolboj. La pordo eksaltetis je 
rigliloj kaj, cedante, ekknaris.  
   La domon plenigis armitoj, serĉeme pririgardantaj ĉiujn angulojn. La pordo 
de la vendejo estis forigita per kolbobato. Tien oni eniris kaj malfermis riglilojn 
de la ekstera pordo.  
   Komenciĝis rabado.  
   Kiam la ĉaroj estis ĝissupre ŝarĝitaj per ŝtofoj, ŝuoj kaj alia akiraĵo, 
Salomiga direktis sin kun ili al la loĝejo de Golub kaj, jam revenante en la 
domon, li aŭdis sovaĝan krion. Palanicja, lasinte siajn kunulojn rabi la vendejon, 
eniris ĉambron. Ĉirkaŭrigardinte ĉiujn tri per siaj verdaj okuloj de linko, li diris 
al la gemaljunuloj:  
   “For!” 
   Nek la patro, nek la patrino moviĝis.  
   Palanicja ekpaŝis kaj malrapide tiris la sabron el sabringo.  
   “Panjo!” korŝire kriis la filino.  
   Ĝuste tiun krion aŭdis Salomiga.  
   Palanicja sin turnis al la trafe venintaj kamaradoj kaj ordonis abrupte: 
   “Forĵetu ilin!” Li montris la gemaljunulojn, kaj kiam oni perforte forpuŝis 
ilin post la pordon, Palanicja diris al la reveninta Salomiga: 
   “Postenu tie post la pordo, kaj mi parolos kun la knabino pri io.” 
   Kiam la maljuna Pejsaĥ je la krio sin ĵetis al la pordo, peza bato en la 
bruston forpuŝis lin al muro. La maljunulo anhelis pro doloro, sed tiam 
Salomigan kroĉe kaptis kiel lupino ĉiam kvieta maljuna Tojba.  
   “Ho, lasu min, kion vi faras?” 
   Ŝi penis atingi la pordon, kaj Salomiga ne povis deŝiri ŝiajn maljunajn 
fingrojn, konvulsie kroĉiĝintaj je lia ĵupano.  
   Rekonsciiĝinta Pejsaĥ sin ĵetis por helpi ŝin.  
   “Lasu, lasu!.. Ho, filino mia!” 
   Ili duope forpuŝis Salomigan de la pordo. Li furioze ŝiris el sub la zono 
revolveron kaj per forĝita kolbo batis la grizan kapon de la maljunulo. Pejsaĥ 
falis silente.  
   Kaj el la ĉambro aŭdiĝis krioj de Riva.  
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   Kiam oni fortrenis sur la straton freneziĝintan Tojban, aŭdiĝis teruraj 
kriegoj kaj helpokrioj.  
   Krioj en la domo ĉesis.  
   Elirinte el la ĉambro Palanicja, ne rigardante al Salomiga, kiu jam tenis 
anson de la pordo, haltigis lin:  
   “Ne eniru, ŝi sufokiĝis: mi iom tro kovris ŝin per kuseno.” 
   Transpaŝinte la kadavron de Pejsaĥ, li trafis per piedo en malhelan, densan 
likvaĵon.  
   “Iel malsukcese ĉio komenciĝis,” li diris, elirante sur la straton.  
   Ilin silente sekvis la ceteraj, kaj de iliaj piedoj sur planko de la ĉambro kaj 
sur la ŝtupoj restis sangaj spuroj.  
   Kaj en la urbo jam disvolviĝis pogromo. Eksplodetis mallongaj lupaj 
kunpuŝiĝoj inter la rabistoj ne dividintaj predon, kelkloke svingis eltirintaj 
sabroj. Preskaŭ ĉie ili batis unu la alian per pugnoj.  
   El bierejo oni rulis sur pavimon deksitelajn barelojn.  
   Poste oni rampis al loĝejoj.  
   Neniu rezistis. Oni serĉadis en ĉambraĉoj, haste ekzamenis kaŝangulojn, kaj 
superŝarĝitaj ili iris for, restiginte post si amason da ĉifonoj kaj lanugon el 
ŝiritaj kusenoj kaj matracoj. En la unua tago estis nur du viktimoj: Riva kaj ŝia 
patro, sed venanta nokto estis portonta kun si neeviteblan pereon por multaj.  
   Vesperiĝe la tuta diverskonsista herdo de ŝakaloj jam estis ebria ĝisblue. 
Brutiĝintaj en haladzo de alkoholo petluranoj atendis la nokton.  
   Mallumo malligis la manojn. En la nokta nigro estas pli facile dispremi 
homon: eĉ ŝakalo ŝatas nokton, sed ĝi ja ankaŭ atakas nur kondamnitojn.  
   Multaj homoj neniam forgesos tiujn terurajn du noktojn kaj tri tagojn. Kiom 
da kripligitaj, disŝiritaj vivoj, kiom da junaj kapoj, griziĝantaj dum tiuj sangaj 
horoj, kiom da larmoj verŝitaj, kaj kiu scias, ĉu estis pli feliĉaj tiuj, kiuj restis 
vivi kun vakitaj animoj, kun superhoma turmento pro ne forviŝebla malhonoro 
kaj mokego, kun angoro, kiun oni ne povas esprimi, kun sopiro pri senrevene 
pereintaj proksimuloj! Indiferentaj pri ĉio, sur mallarĝaj stratetoj, konvulsie 
etendinte la brakojn, kuŝis korpoj de junaj knabinoj — murditaj, elturmentitaj, 
kurbigitaj.  
   Kaj nur apud la rivero mem, en la dometo de forĝisto Naum, la ŝakaloj, sin 
ĵetintaj al lia juna edzino Sara, trovis frakasan repuŝon. La forĝisto-atleto, plena 
de sia dudek-kvar-jara forto, kun ŝtalaj muskoloj de martelisto, ne cedis sian 
vivkunulinon.  
   En terura mallonga kunpuŝiĝo en la dometo estis frakasitaj du kapoj de 
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petluranoj, kvazaŭ putraj akvomelonoj. Terure en sola kolerego de pereonto, la 
forĝisto furioze defendis la du vivojn, kaj dum longa tempo krakis sekaj pafoj 
apud la rivero, kien kuris la militistoj de Golub, sentinte iun danĝeron. Eluzinte 
ĉiujn kartoĉojn, Naum sendis la lastan kuglon al Sara, kaj mem ĵetis sin 
renkonte al la morto kun bajoneto en la manoj. Li falis, falĉita de plumba hajlo 
sur la unua ŝtupo, preminte la teron per sia peza korpo.  
   En ĉaroj, tirataj de grasaj ĉevaloj, aperis en la urbo fortikaj vilaĝanoj de 
proksimaj ĉirkaŭaĵoj. Ili ŝarĝis siajn ĉarojn per tio, kio plaĉis al ili, kaj, 
akompanataj de siaj filoj kaj parencoj el la taĉmento de Golub, rapidis 
forveturigi la akiraĵojn al siaj vilaĝoj por reveni ankoraŭ du aŭ tri fojojn.  
   Serĝo Bruzĵak, kiu kun sia patro kaŝis en kelo kaj subtegmento duonon da 
siaj kamaradoj-presistoj, estis revenanta hejmen tra legomĝardeno.Subite li 
ekvidis kuranton sur la ŝoseo.  
   Svingante la manojn, en longa flikita surtuto, sen ĉapo, kun la vizaĝo livida 
pro teruro, kuris maljuna hebreo. Lin sekvis petlurano sur griza ĉevalo, rapide 
atingante, preta por sabrobato. Aŭdante frapadon de ĉevalaj hufoj post sia dorso, 
la maljunulo levis la manojn, kvazaŭ defendante sin. Serĝo impete ĵetis sin sur 
la vojon, alkuris al la ĉevalo, ŝirminte la maljunulon per si mem.  
   “Ne tuŝu lin, bandito, hundo!” 
   Ne dezirante deteni baton de la sabro, la rajdanto per ĝia plata flanko frapis 
la junan blondan kapon.  
 
 
 
NOTOJ POR LA 4A ĈAPITRO 
 
Petlura, Simon Vasiljeviĉ (1879-1926).  
Ekde 14 nov. 1918 membro de la ĉefa Direktorio (= registaro) de Ukraina 
Popola Respubliko (UPR) kaj ĉefa atamano de la armeo de UPR; ekde 10 feb. 
1919 prezidanto de la Direktorio. Petlura estis mortigita en Parizo de Ŝvarcbard 
pro kontraŭhebreaj pogromoj en Ukrainio.  
 
atamano.  
Estro de kozaka taĉmento.  
 
esero.  
Membro de la partio de socialistaj revoluciuloj.  
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Galicio.  
Nomo por parto de la okcident-ukrainia teritorio (regionoj de Lviv, 
Ivano-Frankivsk kaj Ternopil). En novembro de 1918 tie estis fondita 
Okcident-Ukraina Popola Respubliko, poste aneksita de Pollando. La galicia 
korpuso de OUPR subtenis la armeon de Petlura en la batalo kontraŭ la Ruĝa 
Armeo.  
 
“Nazar Stodola”.  
Dramo de ukraina verkisto Taras Ŝevĉenko (1814”1861).  
 
hopako. Ukraina popoldanco kaj dancmuziko. 
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ĈAPITRO 5 
 

La ruĝuloj persiste premadis trupojn de la “ĉefa” atamano Petlura. La 
regimento de Golub estis vokita al la fronto. En la urbo restis nur ariera 
defendo kaj komandejo.  
   Ekmoviĝis homoj. La hebrea loĝantaro, uzante provizoran batalpaŭzon, 
enterigis la murditojn, kaj en la dometoj de hebreaj kvartaloj reaperis vivo.  
   Dum kvietaj vesperoj aŭdiĝis neklara bruego de kanonado. Ie proksime 
pasis bataloj.  
   Fervojistoj iris al vilaĝoj por serĉi iun laboron.  
   La gimnazio estis fermita.  
   En la urbo estis deklarita milita stato.  
 
                              *  
 
   Netravidebla, malserena nokto.  
   Dum tiuj noktoj eĉ larĝe malfermitaj pupiloj ne povas superregi 
mallumon, kaj homoj iras palpe, blinde, riskante en kiu ajn kavo rompi sian 
kapon.  
   Urbanoj scias, ke dum tiu tempo oni sidu hejme kaj vane ne uzu lumon 
de siaj lampoj. La lumo povas altiri iun neinvititan. Prefere oni restu en 
mallumo. Tiel estas pli trankvile. Ekzistas homoj, kiuj ĉiam estas 
maltrankvilaj. Ili estu irantoj, sed la bona urbano indiferentas al ili kaj mem 
neniam iros.  
   Kaj jen dum tia nokto iris homo.  
   Atinginte la dometon de Korĉagin, li diskrete frapis la fenestron kaj, ne 
ricevinte la respondon, li frapis la duan fojon pli forte kaj pli insiste.  
   Paŭĉjo sonĝis: lin celas per mitralo iu stranga estaĵo, ne simila al homo. 
Li penas fuĝi, kaj la mitralo iel terure frapas.  
   La vitro tinte tremas pro insista frapado.  
   Saltinte for de la lito, Paŭlo aliris al la fenestro, penante distingi la 
frapanton. Sed krom svaga, malhela silueto li vidis nenion.  
   Li estis sola en la hejmo. Lia patrino forveturis al sia pli aĝa filino, kies 
edzo laboris kiel maŝinisto en sukerfabriko. Kaj Artjom laboris kiel forĝisto 
en najbara vilaĝo, svingante martelegon por enspezi nutraĵon.  
   Frapi la fenestron povis nur Artjom.  
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   Paŭlo decidis malfermi la fenestron.  
   “Kiu estas tie?” li eldiris en la mallumon.  
   La figuro ekmoviĝis post la fenestro, kaj kruda, obtuza baso respondis:  
   “Estas mi, Ĵuĥraj.” 
   Sur la fenestrobreton estis metitaj du manoj, kaj samnivele kun la 
vizaĝo de Paŭlo aperis la kapo de Ĵuĥraj.  
   “Mi venis al vi por tranokti. Ĉu vi permesas, frateto?” li flustris. 
   “Certe do,” amike respondis Paŭlo. “Nenia diskuto pri tio. Grimpu rekte 
tra la fenestro.” 
   La peza korpo de Ĵuĥraj ŝoviĝis tra la fenestro.  
   Ĝin fermante post si, la veninto ne tuj foriris de la fenestro. Li staris, 
aŭskultante, kaj kiam la luno elglitis el nuboj, lumiginte la vojon, li atente 
pririgardis ĝin kaj sin turnis al Paŭlo.  
   “Ĉu ni ne vekos vian patrinon? Verŝajne ŝi dormas?” 
   Paŭlo diris al Ĵuĥraj, ke hejme krom li neniu estas. La maristo eksentis 
sin pli libere kaj ekparolis pli laŭte:  
   “Min, frateto, serioze komencis persekuti tiuj buĉistoj. Ili volas kvitiĝi 
pro la lasta tumulteto ĉe la fervojstacio. Se nia kunularo estus pli konkorda, 
ni povus dum la pogromo aranĝi por la “grizaj ĵupanoj” bonan akcepton. 
Sed, vi komprenas, ke la popolo ankoraŭ ne kuraĝas ŝoviĝi en la fajron. Ni 
fiaskis. Nun oni ĉasas min. Dufoje oni provis kaptoĉirkaŭi min. Hodiaŭ mi 
apenaŭ eskapis. Mi aliris al la domo, nature de malantaŭe, kaj ekstaris apud 
remizo. Mi ekvidis, ke en la ĝardeno iu staris, sin premante al arbotrunko. 
Sed la bajoneto lin perfidis. Nature mi tuj estis for. Do nun mi venis al vi. 
Ĉi tie mi, frateto, ankros por kelkaj tagoj. Ĉu vi ne kontraŭas? Do, bone.” 
   Ĵuĥraj, sible spirante, estis fortiranta siajn kotkovritajn botojn.  
   Paŭlo ĝojis, ke Ĵuĥraj venis. Dum la lasta tempo la elektrocentralo ne 
funkciis, kaj Paŭlo enuis sola en la malplena loĝejo.  
   Ambaŭ enlitiĝis. Paŭlo tuj ekdormis, kaj Ĵuĥraj fumis dum longa tempo. 
Poste li ellitiĝis kaj, senbrue pasante per nudaj piedoj, aliris al la fenestro. 
Li longe rigardis la straton kaj, reveninte en la liton, ekdormis, venkita de 
laciĝo. Lia mano, ŝovita sub la kusenon, tenis pezan pistolon “Colt”, ĝin 
varmigante per sia varmo.  
 

*  
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   La neatendita nokta alveno de Ĵuĥraj kaj komuna vivo kun li dum tiuj ok 
tagoj iĝis signifoplenaj por Paŭlo. La unuan fojon li aŭdis de la maristo tiel 
multe pri la gravaj, emociaj kaj novaj aferoj, kaj tiuj tagoj fariĝis decidaj por la 
juna kaldronhejtisto.  
   La maristo, premita kiel en muskaptilo per du embuskoj, utiligante la 
altruditan nenifaradon, la tutan ardon de sia kolerego kaj pasia malamo al la 
“flav-bluaj” banditoj, kiuj sufokis la tutan provincon, transdonis al avide 
aŭskultanta Paŭlo.  
   Ĵuĥraj parolis brile, klare, kompreneble, per simpla lingvaĵo. Por li nenio 
estis nesolvita. La maristo firme sciis sian vojon, kaj Paŭlo komencis kompreni, 
ke tiu enplektaĵo je diversaj partioj kun belaj titoloj “socialistoj-revoluciuloj, 
social-demokratoj, pola partio de socialistoj” estas malicaj malamikoj de 
laboristoj, ke nur la sola revolucia, neŝancelebla batalanto kontraŭ ĉiuj riĉuloj 
estas la partio de bolŝevikoj.  
   Antaŭe Paŭlo senespere implikiĝis en tio ĉi.  
   Kaj granda, forta homo, konvinkita bolŝeviko, hardita per maraj skualoj, 
ano de Ruslanda Social-Demokratia Laborista Partio de Bolŝevikoj ekde la jaro 
mil naŭcent dek kvin, Fjodor Ĵuĥraj, maristo de Balta Maro, estis rakontanta 
severegan veron de la vivo al la juna hejtisto, kiu rigardis lin per ĉarmitaj 
okuloj.  
   “Mi, frateto, en mia infanaĝo, estis preskaŭ simila al vi,” li parolis. “Ankaŭ 
mi ne sciis, kiel uzi mian forton, la malobeema naturo serĉis eliron eksteren. Mi 
vivis en mizero. Kiam mi observis satajn kaj bele vestitajn filojn de sinjoroj, 
malamo atakis min. Mi batadis ilin tre ofte senkompate, sed nenio rezultis el tio 
krom terura vipado fare de mia patro. Batalante unuope, oni ne povas renversi 
la vivon. Vi, Paŭĉjo, havas ĉion por esti bona batalanto por la afero de 
laboristoj, nur vi estas tre juna kaj vi havas tre malklaran komprenon pri la 
klasbatalo. Mi rakontos al vi, frateto, pri la vera vojo, ĉar mi scias, ke el vi 
rezultos efiko por nia praktiko. Kvietajn kaj glate kombitajn dandojn mi ne 
toleras. Nun sur la tuta terglobo komenciĝis incendio. Ekribelis la sklavoj kaj la 
malnovan vivon ili devas forpeli. Sed por tio necesas kuraĝa bubaro, ne 
dorlotitoj de panjoj, nepre la popolo de fortika speco, kiu antaŭ batalo ne kaŝas 
sin en fendojn kiel blatoj pro lumo, sed batas senindulge.” 
   Li forte frapis la tablon per sia pugno.  
   Ĵuĥraj leviĝis. Ŝovinte la manojn en poŝojn, malserena, li komencis paŝi tra 
la ĉambro.  
   Nenifarado deprimis Fjodoron. Li forte bedaŭris, ke li restis en tiu ĉi urbeto, 
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kaj, konsiderante la pluan restadon ĉi tie senutila, li firme decidis transiri la 
frontlinion al la trupoj de la Ruĝa Armeo.  
   En la urbo restis grupo el naŭ anoj de la partio, kiuj devis labori.  
   “Ili sin interligos sen mi, kaj mi ne povas plu sidi kunmetinte la manojn. 
Sufiĉas, jam mi perdis vane dek monatojn”, pensis Fjodor en ekscito.  
   “Kiu do vi estas, Fjodor?” Paŭlo foje demandis lin.  
   Ĵuĥraj leviĝis, enpoŝiginte la manojn. Li ne tuj komprenis la demandon.  
   “Ĉu vi ne scias, kiu mi estas?” 
   “Mi opinias, ke vi estas bolŝeviko aŭ komunisto,” mallaŭte respondis Paŭlo.  
   Ĵuĥraj ekridis, ŝerceme frapis sian larĝan bruston, kovritan per striita 
marista ĉemizo.  
   “Tio estas klara, frateto. Ĝi estas la sama fakto, kiel tio, ke bolŝeviko kaj 
komunisto estas la samo.” Li tuj reserioziĝis. “Se vi tion komprenas, do 
memoru, ke al neniu kaj nenie oni devas paroli pri tio, se vi ne volas, ke oni 
senintestigu min. Ĉu vi komprenis?”  
   “Mi komprenis,” firme respondis Paŭlo.  
   En la korto aŭdiĝis voĉoj, kaj, ne frapinte, oni malfermis la pordon. La 
mano de Ĵuĥraj rapide glitis en la poŝon, sed li tuj elpoŝigis ĝin. En la ĉambron 
estis eniranta Serĝo Bruzĵak, malgrasiĝinta kaj pala, kun la pansita kapo. Lin 
sekvis Valja kaj Klimĉjo.  
   “Saluton, diablido,” ridetante Serĝo etendis la manon al Paŭĉjo. “Ni gaste 
venis al vi triope. Valja ne permesas al mi iri sola, ŝi timas. Kaj Klimĉjo ne 
permesas al Valja iri sola, ĉar ankaŭ li timas. Malgraŭ ke li estas rufa, li tamen 
scias, al kiu kaj kien estas danĝere iri sola.” 
   Valja ŝercante fermis lian buŝon per sia mano.  
   “Jen kia babilulo,” ŝi ekridis. “Hodiaŭ li persekutas Klimĉjon.” 
   Klimĉjo bonhumore ridis, montrante siajn blankajn dentojn.  
   “Kion oni povas postuli de la malsana homo? Lia gamelo estas difektita, kaj 
pro tio li misparolas.” 
   Ĉiuj ekridis.  
   Serĝo, ne ankoraŭ refortiĝinta pro la frapo, komfortiĝis sur la lito de Paŭĉjo, 
kaj baldaŭ inter la geamikoj fluis vigla konversacio. Ĉiam gaja, ne ĉargeniĝanta 
Serĝo, nun kvieta kaj deprimita, estis rakontanta al Ĵuĥraj pri la sabrobato de la 
petlurano.  
   Ĵuĥraj konis ĉiujn venintojn. Li multfoje vizitis Bruzĵakojn. Al li plaĉis tiu 
junularo, ne ankoraŭ trovinta propran vojon en vortico de la batalo, sed klare 
esprimanta strebon de sia klaso. Kaj li atente aŭskultis rakontojn de la gejunuloj 
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pri tio, kiel ĉiu el ili helpis kaŝi hebreajn familiojn, savante tiujn de la pogromo. 
Tiuvespere li multe parolis pri bolŝevikoj, pri Lenin, helpante ilin kompreni 
aktualajn eventojn.  
   Malfrue vespere Paŭlo adiaŭis siajn gastojn.  
   Ĉiuvespere Ĵuĥraj estis forlasanta la hejmon kaj revenis nokte. Antaŭ sia 
foriro li klopodis pritrakti kun siaj restantaj kamaradoj iliajn taskojn.  
   Sed tiunokte Ĵuĥraj ne revenis. Vekiĝinte matene, Paŭlo ekvidis nur 
malplenan liton.  
   Obsedate de iu neklara antaŭsento, Korĉagin rapide sin vestis kaj eliris el la 
hejmo. Ŝlosinte la loĝejon kaj metinte la ŝlosilon en certan lokon, Paŭlo iris al 
Klimĉjo, esperante ekscii de li ion pri Fjodor. La patrino de Klimĉjo, malalta, 
larĝvizaĝa virino kun variolkava fizionomio, estis lavanta tolaĵojn, kaj je la 
demando de Korĉagin pri Fjodor, ŝi abrupte respondis:  
   “Kion? Ĉu mi ne havas aliajn okupojn ol zorgi pri via Fjodor? Pro li, raspa 
diablo, oni renversis la tutan domon de Zozuliĥa. Por kio do vi lin bezonas? Ĉu 
taŭga kunulo por vi? Formiĝis la kompanio: Klimĉjo, vi...” Ŝi kolere premadis 
la lavatan tolaĵon.  
   La patrino de Klimĉjo havis akran langon kaj estis kverelema.  
   Poste Paŭlo vizitis Serĝon kaj rakontis al li pri sia maltrankviliĝo. Valja 
enmiksiĝis en la konversacion:  
   “Kial vi maltrankviliĝas? Probable li restis ĉe siaj konatoj.” Tamen en ŝia 
voĉo ne estis certeco.  
   Al Paŭlo mankis pacienco longe resti ĉe Bruzĵakoj. Li foriris malgraŭ la 
admono kune tagmanĝi. Paŭlo proksimiĝis al sia domo, esperante renkonti 
Ĵuĥrajon. La pordo estis ŝlosita. Li haltis kun peza sento: nenia deziro eniri 
malplenan loĝejon.  
   Dum kelkaj minutoj li staris en la korto, meditante, kaj instigata de iu 
neklara intenco, li eniris la remizon. Traŝovinte sin sub tegmenton, flankigante 
puntan araneaĵon, li eltiris el sekreta anguleto la pezan revolveron 
“Mannlicher”.  
   Elirinte kaj sentante en sia poŝo ekscitan pezon de la pistolo, li ekiris al la 
fervojstacio.  
   Li nenion eksciis pri Ĵuĥraj kaj, revenante, apud la konata bieno de la 
forstisto, li malrapidigis siajn paŝojn. Kun neklara espero li rigardis fenestrojn 
de la domo, sed la domo kaj la ĝardeno estis senhomaj. Kiam la bieno restis 
post li, li rigardis vojetojn de la ĝardeno, kovritajn per rustkoloraj pasintjaraj 
folioj. Forlasita kaj dezerta aspektis la ĝardeno. Evidente ne tuŝis ĝin zorgema 
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mano de la mastro, kaj pro tiu senhomeco kaj silento de la granda malnova 
domo li sentis plian malgajon.  
   La lasta kvereleto kun Tonjo estis la plej serioza el ĉiuj antaŭaj. Ĝi okazis 
neatendite, preskaŭ antaŭ unu monato.  
   Malrapide pasante al la urbo, profunde enpoŝiginte la manojn, Paŭlo 
rememoradis pri estiĝo de tiu kverelo.  
   Dum hazarda survoja renkonto Tonjo invitis lin al sia hejmo.  
   “Miaj gepatroj foriros al la familio de Bolŝanskij por naskiĝdata festo. Mi 
sola restos en la domo. Venu, Paŭĉjo, ni legos tre interesan libron de Leonid 
Andrejev “Saŝka Ĵiguljov”. Mi jam tralegis ĝin, sed kun vi mi plezure relegus. 
Ni tre bone pasigos la vesperon. Ĉu vi venos?” 
   El sub blanka ĉapeto, kompakte ĉirkaŭanta densajn kaŝtankolorajn harojn, 
al Korĉagin atende rigardis ŝiaj grandaj okuloj.  
   “Mi venos.“  
   Kaj ili disiĝis.  
   Paŭlo rapidis al siaj maŝinoj, kaj pro la penso, ke antaŭ li estas la tuta 
vespero kun Tonjo, la hejtujoj ŝajnis bruli pli arde kaj ŝtipoj kraketadis pli gaje.  
   La saman vesperon je lia frapo ĉe la larĝa ĉefa pordo, ĝin malfermis Tonjo. 
Iomete konfuziĝinte, ŝi diris:  
   “Ĉe mi estas gastoj. Mi ne atendis ilin, Paŭĉjo, sed vi ne devas foriri.” 
   Korĉagin sin turnis al la pordo forironte.  
   “Ni iru,” ŝi kaptis lin je la maniko. “Al ili estos utile konatiĝi kun vi.” Kaj 
brakuminte lin, ŝi kondukis lin tra manĝejo al sia ĉambro.  
   Enirinte, ŝi sin turnis al la sidantaj gejunuloj kaj ridetante diris:  
   “Ĉu vi ne estas konataj? Mia amiko Paŭlo Korĉagin.” 
   Ĉe malgranda tablo en mezo de la ĉambro sidis: Liza Suĥarko, beleta, 
brunvizaĝa gimnazianino, kun kaprice konturita buŝeto, kun koketa frizaĵo, iu 
ne konata al Paŭlo longa junulo en akurata nigra jako kun glate kombitaj haroj, 
brilantaj pro iu aroma parfumaĵo, kun grizaj, enuantaj okuloj, kaj inter ili, en 
eleganta gimnazia jaketo, sidis Viktor Leŝĉinskij. Li estis la unua, kiun Paŭlo 
rimarkis, apenaŭ Tonjo malfermis la pordon.  
   Leŝĉinskij tuj rekonis Paŭlon, kaj liaj maldikaj sagoformaj brovoj leviĝis 
pro miro.  
   Paŭlo staris ĉe la pordo kelkajn sekundojn, bruligante Viktoron per 
malbonpromesa rigardo. Tiun ĝenan silenton Tonjo rapidis rompi, invitante 
Paŭlon eniri, kaj, sin turnante al Liza, ŝi diris:  
   “Konatiĝu.” 
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   Liza, scivoleme pririgardante la enirinton, leviĝetis.  
   Paŭlo abrupte sin turnis kaj ekiris rapide tra la duonluma manĝejo al la 
elirpordo. Tonjo atingis lin jam sur la perono kaj, kaptinte lin je la ŝultroj, 
emocie diris:  
   “Kial vi foriris? Mi ja intence volis ke ili konatiĝu kun vi.” 
   Sed Paŭlo demetis ŝiajn manojn kaj abrupte respondis:  
   “Vi ne bezonas elmontri min antaŭ tiu fiulo. Al mi ne konvenas esti en tiu 
kompanio. Povas esti, ke ili estas agrablaj al vi, sed mi malamas ilin. Mi ne 
sciis, ke vi amikas kun ili, aliel mi neniam venus al vi.” 
   Tonjo, retenante sian indignon, interrompis lin:  
   “Kiu donis al vi la rajton tiel paroli kun mi? Mi ne demandas vin, kun kiu vi 
amikas, kaj kiu venas al vi.” 
   Paŭlo, descendante laŭ ŝtupoj en la ĝardenon, abrupte respondis:  
   “Nu, ili venu al vi, sed mi neniam plu venos.” Kaj li ekkuris al la heĝpordo.  
   De tiam li ne renkontiĝis kun Tonjo. Dum la pogromo, kiam Paŭlo kun la 
elektromuntisto kaŝis hebreajn familiojn, la kverelo forgesiĝis, kaj hodiaŭ li 
denove ekvolis renkontiĝi kun ŝi.  
   La malapero de Ĵuĥraj kaj soleco, lin atendanta en la hejmo, deprimis lin. 
La griza rubando de ŝoseo, ankoraŭ ne sekiĝinta de printempa koto, kun kavetoj 
plenaj de akvo, turnis dekstren.  
   Malantaŭ la domo, absurde elstaranta al la vojo mem, kun la muro kvazaŭ 
fava pro makule defalinta stukaĵo, kuniĝis du stratoj.  
 

*  
 
   Ĉe la vojkruco apud detruita kiosko kun frakasita pordo kaj renversita 
elpendaĵo “Vendejo de mineralakvoj”, Viktor Leŝĉinskij adiaŭis al Liza.  
   Retenante ŝian manon en la sia, li diris, signifoplene rigardante en ŝiajn 
okulojn:  
   “Ĉu vi venos? Vi min ne trompos?” 
   Liza koketeme respondis:  
   “Mi venos, venos. Atendu.” 
   Kaj, forirante, ŝi ekridetis al li per promesantaj nigraj, iom nebuligitaj 
okuloj.  
   Irinte dekon da paŝoj, Liza ekvidis du homojn, kiuj aperis sur la ŝoseo. 
Antaŭe iris fortika, masiva laboristo kun larĝa brusto, en malbutonumita jako, 
el sub kiu vidiĝis striita ĉemizeto, en nigra surfruntigita kepo, kun malhele blua 
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ekimozo ĉe la okulo.  
   Li paŝis firme per iom kurbiĝintaj kruroj, vestitaj per mallongaj flavaj botoj.  
   Je tri paŝoj post li, preskaŭ tuŝante lian dorson per bajoneto, iris petlurano 
en griza ĵupano kun du kartoĉujoj sur la zono. El sub vila ĉapo rigardis la 
nukon de l’ arestito du mallarĝaj streĉitaj okuloj. Flavaj pro fumado lipharoj 
elstaris flanken.  
   Liza, iom malrapidiginte siajn paŝojn, transiris al alia flanko de la ŝoseo. 
Kaj malantaŭ ŝi sur la ŝoseo iris Paŭlo.  
   Sin turninte dekstren al sia domo, ankaŭ li ekvidis la irantojn. Liaj piedoj 
algluiĝis al la tero. En la antaŭa li tuj rekonis Ĵuĥrajon.  
   “Do jen pro kio li ne revenis!”  
   Ĵuĥraj estis alproksimiĝanta. La koro de Paŭlo ekbatis kun terura forto. 
Pensoj flugis unu post la alia, li ne povis kapti kaj ordigi. Estis tro mallonga 
tempo por ion decidi. Unu afero estis klara: Ĵuĥraj estis pereanta.  
   Kaj, rigardante la alirantojn, Paŭlo tute perdiĝis en aro de sentoj lin 
ekregintaj. Li ne sciis, kion li faru.  
   En la lasta minuto li rememoris, ke en lia poŝo estas la revolvero. Kiam ili 
estos preterpasintaj, necesos tuj pafi en la dorson de tiu ĉi ulo kun pafilo, kaj 
tial Fjodor estos libera. Kaj pro la tuja decido ĉesis dancado de la pensoj. Forte, 
ĝis doloro kunpremiĝis la dentoj. Ja ne pli frue ol hieraŭ Fjodor diris al li: “Por 
tio necesas kuraĝa bubaro...” 
   Paŭlo rapide ekrigardis malantaŭen. La strato, kondukanta al la urbo, estis 
libera. Sur ĝi estis neniu. Nur malproksime antaŭe iu virina figureto en 
printempa mallonga palto rapide iris. Ŝi ne malhelpos. La duan straton de la 
vojkruco, li ne povis vidi.  
   Paŭlo proksimiĝis al rando de la ŝoseo. Ĵuĥraj ekvidis lin je la distanco de 
kelkaj paŝoj. Fjodor ekrigardis lin per unu okulo. Ektremis liaj densaj brovoj. Li 
rekonis Paŭlon kaj pro surpriziĝo malrapidigis siajn paŝojn. Lia dorso ektuŝis 
pinton de la bajoneto.  
   “Nu, vi, moviĝu, aliel vi ricevos la kolbobaton!” falsete ekkriis la 
eskortanto.  
   Ĵuĥraj ekiris pli rapide. Li intencis ion diri al Paŭlo, sed sin detenis kaj 
kvazaŭ salute svingis la manon. Timante altiri atenton de la lipharulo, Paŭlo sin 
turnis flanken, ŝajnigante sian indiferenton pri ĉio okazanta.  
   Sed lian kapon boris alarma penso: “Se mi pafos kaj maltrafos, la kuglo 
eble trafos Ĵuĥrajon...” 
   Ĉu li povis pensi longe, kiam la soldato jam estis apude?  
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   Kaj okazis tiel: la eskortanto estis preteriranta; Korĉagin neatendite sin ĵetis 
al li kaj, kaptinte lian fusilon, per impeta movo, klinis ĝin al la tero. La bajoneto 
grincante ekskrapis la ŝtonon.  
   La soldato ne atendis atakon kaj por momento konsterniĝis, sed li tuj ektiris 
la fusilon per la tuta forto. Premante per sia korpo, Paŭlo retenis ĝin. Ektondris 
pafo. La kuglo batiĝis kontraŭ ŝtonon kaj, zuminte glitsaltis en kavon.  
   Pro la pafo Ĵuĥraj sin ŝovis flanken kaj returniĝis. La soldato furioze tiregis 
sian fusilon el la manoj de Paŭlo. Li tordis la manojn de la junulo. Sed Paŭlo ne 
ellasis la fusilon. Tiam la furioziĝinta soldato per impeta puŝo faligis Paŭlon sur 
la teron. Sed ankaŭ tiu ĉe penego repreni la fusilon fiaskis. Falante, Paŭlo 
faligis kun si ankaŭ la eskortanton, kaj ne ekzistis forto, kiu igus lin ellasi la 
armilon en tiu minuto.  
   Per du saltoj Ĵuĥraj apudiĝis. Lia fera pugno, arke svinginte, malleviĝis sur 
la kapon de la soldato, kaj post sekundo, forŝirita de Korĉagin, kuŝinta sur la 
tero, ricevinte du plumbe pezajn batojn en la vizaĝon, la petlurano falis en 
kavon kiel sako.  
   La samaj fortaj manoj levis Paŭlon de la tero kaj starigis lin sur la piedojn.  
 

*  
 
   Viktor, forlasinta la krucvojon, iris fajfante melodion “Donna emobile...” el 
“Rigoletto”. Li ankoraŭ estis sub influo de la renkontiĝo kun Liza kaj ŝia 
promeso veni morgaŭ por la rendevuo apud la forlasita uzino.  
   Inter pasiaj amindumantoj el la gimnazio cirkulis onidiroj, ke Liza Suĥarko 
estas fraŭlino kuraĝa pri amaferoj.  
   Impertinenta kaj memfida Semĉjo Zalivanov foje rakontis al Viktor, ke li 
posedis ŝin. Kaj, kvankam Leŝĉinskij ne tute kredis al Semĉjo, tamen Liza estis 
tre interesa kaj alloga objekto, kaj li decidis morgaŭ ekscii, ĉu Zalivanov diris 
la veron.  
   “Se ŝi nur venus, mi estus decidoplena. Ja ŝi permesas sin kisi. Kaj se 
Zalivanov ne mensogis...” Liaj pensoj estis interrompitaj. Li flankeniĝis, 
preterlasante du soldatojn. Unu el ili rajdis kurtvostan ĉevalon, svingante 
sitelon, evidente por trinkigi la animalon. La alia, vestita per kurta bekeŝo, 
larĝega blukolora pantalono, tenante per sia mano genuon de la rajdanto, gaje 
ion rakontis.  
   Preterlasinte ilin Viktor jam estis ironta pluen, kiam pafo sur la ŝoseo lin 
haltigis. Returninte sin Viktor ekvidis, ke la rajdanto, impete sproninte la 
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ĉevalon, ekhastis direkte al la pafo. Lin sekvis la alia, subtenante per mano sian 
sabron.  
   Leŝĉinskij postkuris ilin, kaj kiam li proksimiĝis al la ŝoseo, li aŭdis alian 
pafon. De la vojkurbiĝo al Viktor freneze sin ĵetis la rajdanto. Li batis sian 
ĉevalon per piedoj kaj la sitelo, kaj engalopinte en la unuan korton, li kriis:  
   “Knaboj, al armiloj! Tie oni nian homon murdis!” 
   Post minuto el la korto elkuris kelkaj homoj, klakante per obturiloj.  
   Viktor estis arestita.  
   Sur la ŝoseo kolektiĝis kelkaj homoj. Inter ili Liza, kiu estis detenita kiel 
atestantino.  
   Pro timo ŝi restis sur la loko, kiam ŝin preterkuris Ĵuĥraj kaj Paŭlo. Ŝi kun 
miro rekonis en la junulo, atakinta la soldaton, Paŭlon, kun kiu Tonjo volis ŝin 
konatigi.  
   Unu post la alia, ili transsaltis barilon de ies bieno, kaj tuj sur la ŝoseo 
ekgalopis rajdanto. Ekvidinte Ĵuĥrajon, forkurantan kun fusilo kaj eskortinton, 
penantan leviĝi, la rajdanto direktis la ĉevalon al la barilo.  
   Ĵuĥraj turniĝis, levis la fusilon kaj pafis. La rajdanto impetis returnen.  
   Apenaŭ movetante la vunditajn lipojn, la eskortinto rakontis pri ĉio, kio 
okazis.  
   “Kial vi, stultulo, el sub via nazo ellasis la arestiton? Nun vi ricevos dudek 
kvin batojn sur la postaĵon per fusila ŝargostango.” 
   La eskortinto kolere replikis:  
   “Vi estas tro prudenta, mi vidas. Ellasis el sub la nazo! Kiu do povis scii, ke 
tiu aĉulo sin ĵetos sur min furiozege?” 
   Ankaŭ Liza estis esplordemandita. Ŝi rakontis la samon, kion la eskortinto, 
sed ŝi kaŝis, ke ŝi konas la atakinton. Tamen ilin ambaŭ oni kondukis en 
komandejon.  
   Nur vespere laŭ ordono de la komandanto oni liberigis ilin.  
   La komandanto proponis al Liza eĉ persone akompani ŝin hejmen. Sed ŝi 
rifuzis. La komandanto odoris je vodko kaj lia propono promesis nenion bonan.  
   Ŝin akompanis Viktor.  
   Ĝis la fervojstacio estis malproksime kaj irante subbrake kun Liza, Viktor 
ĝojis pri la okazintaĵo.  
   “Sed ĉu vi scias, kiu liberigis la arestiton?” demandis Liza, kiam ŝi troviĝis 
jam apud sia domo.  
   “Ne, kiel mi povas scii?” 
   “Ĉu vi memoras tiun vesperon, kiam Tonjo intencis konatigi nin kun iu 
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junulo?” 
   Viktor haltis.  
   “Ĉu kun Paŭlo Korĉagin?” li demandis mirigite.  
   “Jes, ŝajnas, ke lia familinomo estas Korĉagin. Vi memoras, ke li foriris tiel 
strange? Do, tiu estas li.” 
   Viktor staris konsternita.  
   “Sed ĉu vi ne eraris?” li demandis Lizan.  
   “Ne, mi bonege memoras lian fizionomion.” 
   “Kial vi ne diris pri tio al la komandanto?” 
   Liza indigniĝis.  
   “Ĉu vi opinias, ke mi povas fari tian malnoblaĵon?” 
   “Kion vi konsideras malnoblaĵo? Ĉu vi opinias, ke rakonti, kiu atakis la 
eskortiston, estas malnoblaĵo?” 
   “Sed ĉu laŭ via opinio tio estas honesta? Vi forgesis, kion ili faras. Ĉu vi ne 
scias, kiom da hebreaj georfoj estas en la gimnazio, kaj vi volas, ke mi ankoraŭ 
rakontu pri Korĉagin? Dankon. Mi ne pensis tiel pri vi.” 
   Leŝĉinskij ne atendis tian respondon. Li ne intencis malpaciĝi kun Liza, kaj 
li penadis paroli pri io alia.  
   “Vi ne koleru, Liza, mi nur ŝercis. Mi ne sciis, ke vi estas tiom principa.” 
   “Via ŝerco montriĝis malbona,” sektone respondis Liza.  
   Ĉe la domo de Suĥarko Viktor, adiaŭante, demandis:  
   “Ĉu vi venos, Liza?” 
   Kaj li aŭdis ŝian nedefinitivan respondon:  
   “Mi ne scias.” 
   Pasante al la urbo, Viktor cerbumis: “Nu, fraŭlino, se vi konsideras tion 
malhonesta, mi havas pri tio tute kontraŭan opinion. Certe, por mi estas tute 
egale, kiu kiun liberigis”.  
   Al li, hereda pola nobelo, estis abomenaj tiuj same kiel la aliaj. Tute egale 
baldaŭ venos polaj legioj, kaj tiam do ekestos la vera ŝtatpotenco, la vera 
nobela potenco de Rzeczpospolita. Sed en tiu ĉi kazo estas ebleco likvidi la 
kanajlon Korĉagin. Oni rapide forŝiros lian kapon.  
   Viktor restadis en la urbo sola. Li loĝis ĉe sia onklino, la edzino de la 
vicdirektoro de sukerfabriko. Liaj gepatroj kaj Nelli jam delonge loĝis en 
Varsovio, kie Zygmunt Leŝĉinskij okupis gravan postenon.  
   Veninta al la komandejo, Viktor eniris en malfermitan pordon.  
   Post iom da tempo, akompanata de kvar soldatoj, li iris al la domo de 
Korĉagin.  
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   Montrante lumigitan fenestron, li diris mallaŭte:  
   “Jen tie.” Turninte sin al la apude staranta subleǔtenanto, li demandis: “Ĉu 
mi povas foriri?” 
   “Bonvolu. Ni ĉion faros mem. Mi dankas por la komplezo.” 
   Viktor rapide ekpaŝis sur trotuaro.  
 
                              *  
 
   Paŭlo, ricevinte la lastan baton en la dorson, puŝiĝis per etenditaj manoj 
kontraŭ muron de malluma ĉambro, kien oni alkondukis lin. Palpinte per la 
manoj ion similan al tabullito, li sidiĝis, elturmentita, elbatita, deprimita.  
   Oni arestis lin, kiam li tute ne atendis tion. “Kiel la petluranoj povis ekscii 
pri li? Ja neniu vidis lin. Kio nun okazos? Kie estas Ĵuĥraj?” 
   Li forlasis la mariston en la domo de Klimĉjo. Paŭlo iris al Serĝo, kaj Ĵuĥraj 
atendis la vesperon, por eskapi de la urbo.  
   “Kiel bone estas, ke mi kaŝis la revolveron en kornika nesto,” pensis Paŭlo. 
“Se ili trovus ĝin, mi estus pereinta. Sed kiamaniere ili eksciis?” Tiu demando 
turmentis lin pro sia nerespondeblo.  
   Malmulton profitis la petluranoj el la havaĵo de Korĉagin. Siajn kostumon 
kaj harmonikon la frato prenis kun si en la vilaĝon. La patrino kunprenis sian 
kofreton, kaj la serĉantoj povis trovi malmulton.  
   Sed neniam Paŭlo forgesos la vojon de sia domo ĝis la komandejo. La 
nokto estis malluma, kiel peĉo. La ĉielo estis kovrita per nuboj, kaj, puŝata de 
malantaŭe kaj de la flankoj per senkompataj piedfrapoj, li iris senkonscie, en la 
stato de indiferenteco.  
   Post la pordo aŭdiĝis voĉoj. En la najbara ĉambro troviĝis la gardistaro de 
la komandejo. Sub la pordo vidiĝis hela strio de lumo. Korĉagin leviĝis kaj, 
singardeme iretante laŭlonge de la muro, palpe ĉirkaŭiris la ĉambron. Kontraŭ 
la kuŝejoj li palpe trovis fenestron kun firma dentohava krado. Li pripalpis ĝin 
— ĝi estis farita solide. Verŝajne iam ĉi tie estis iu provizejo.  
   Atinginte la pordon, li staris minuton, streĉe aŭskultante. Poste li facile 
formetis la pordanson. La pordo abomene knaris.  
   “Senlubrika malbenita!” insultis Paŭlo.  
   Tra mallarĝa fendo li ekvidis ies malpurajn piedojn kun disigitaj fingroj ĉe 
la rando de la tabullito. Post plia facila ekpremo sur la anson la pordo jam 
senĝene ekkvikis. De la kuŝejo leviĝis dormema taŭzita figuro, kaj, bestece 
skrapante per la tuta fingrokvino sian pedikplenan kapon, eligis torenton da 

 79



vortoj. Kiam la oketaĝa insulto, eldirita per pigre monotona voĉo, estis finita, la 
figuro, tuŝinte fusilon starantan apude, flegme sentencis:  
   “Fermu la pordon, kaj, se vi aperos ankoraŭ foje, vi ricevos la kvinon en 
vian...” 
   Paŭlo fermis la pordon. En la najbara ĉambro oni ridegis.  
   Multon li trapensis dum tiu nokto. La unua provo enmiksiĝi en la batalon 
finiĝis por Korĉagin malsukcese. De la unua paŝo oni kaptis lin kaj enŝlosis kiel 
muson en kesto.  
   Kaj kiam, sidante, li forgesiĝis en duondormo, aperis la bildo de lia patrino, 
ŝia malgrasa sulkoplena vizaĝo kun la konataj karaj okuloj. Ŝvebis la penso: 
“Estas bone, ke ŝi forestas, malpli da malĝojo”.  
   De la fenestro sur la planko desegniĝis griza kvadrato.  
   Iom post iom mallumo estis retiriĝanta.  
   Proksimiĝis mateno. 
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ĈAPITRO 6 

 
En granda malnova domo estis lumigita nur unu kurtenita fenestro. En la 

korto ekbojis per impona baso ĉene ligita Trezor.  
   Tra dormeto Tonjo aŭdis nelaŭtan voĉon de sia patrino:  
   “Ne, ŝi ankoraŭ ne dormas. Venu, Liza.” 
   Delikataj paŝoj kaj karesema, impeta brakumo de l’ amikino forigis ŝian 
lastan dormemon.  
   Tonjo lace ridetis.  
   “Estas bone, ke vi venis, Liza. Ni havas ĝojon — hieraŭ pasis la kriza stato 
de la patro, kaj hodiaŭ li dormas trankvile dum la tuta tago. Ankaŭ mi kaj la 
panjo ripozis post la sendormaj noktoj. Rakontu, Liza, ĉiujn novaĵojn,” Tonjo 
altiris la amikinon al si sur la sofon.  
   “Ho, estas tre multe da novaĵoj! Parton de ili mi povas rakonti nur al vi,” 
ridis Liza, ruzete rigardante al Jekaterina Miĥajlovna.  
   La patrino de Tonjo, impona sinjorino, malgraŭ siaj tridek ses jaroj havanta 
viglajn movojn de junulino, saĝajn grizajn okulojn, ne belan sed agrablan kaj 
energian vizaĝon, ekridetis.  
   “Mi kun plezuro lasos vin solaj post kelkaj minutoj. Sed nun rakontu viajn 
novaĵojn aŭdeblajn por ĉiuj,” ŝi ŝercis, proksimigante sian seĝon al la sofo.  
   “La unua novaĵo: ni ne plu lernos. La gimnazia konsilantaro decidis doni 
diplomojn al lernantoj de la sepa klaso. Mi tre ĝojas,” Liza vigle parolis. “Min 
tiel tedis tiuj algebro kaj geometrio! Por kio ni devas lerni ĉion ĉi? Knaboj eble 
lernos plu, kvankam ili mem ne scias, kie ili lernos. Ĉie estas frontoj, bataloj. 
Terure!.. Oni edzinigos nin, kaj edzino neniun algebron bezonas.” Dirinte tion 
Liza ekridis.  
   Sidinte iom kun la knabinoj, la patrino foriris.  
   Liza pli proksimiĝis al Tonjo kaj, brakuminte la amikinon, ŝi flustris pri la 
kunpuŝiĝo ĉe la vojkruco.  
   “Imagu mian miron, Tonjo, kiam mi rekonis la fuĝanton, ke li estas ... kiu? 
Ĉu vi divenas?” 
   Tonjo scivoleme aŭskultante la rakonton demande levis la ŝultrojn.  
   “Korĉagin!” salve pafis Liza.  
   Tonjo ektremis kaj dolore ŝrumpiĝis.  
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   “Korĉagin?” 
   Liza, kontenta pri la efekto, jam estis priskribanta sian malpaciĝon kun 
Viktor.  
   Forlogita de sia rakonto, ŝi ne rimarkis, kiel paliĝis la vizaĝo de Tonjo, kiel 
ties delikataj fingroj nerve palpis teksaĵon de la blua bluzo. Liza ne sciis, kiel 
alarme kunpremiĝis la koro de Tonjo, ŝi ne sciis, kial maltrankvile ektremas 
okulharoj de la belegaj okuloj.  
   Tonjo jam ne aŭdis la rakonton pri la ebria subleŭtenanto. Ŝin ekregis la 
sola penso: “Viktor Leŝĉinskij scias, kiu atakis la eskortiston. Por kio Liza diris 
al li pri tio?” Tiun penson ŝi nevole eldiris aŭdebla.  
   “Kion diris?” ne komprenis Liza.  
   “Por kio vi rakontis al Viktor pri Paŭĉjo Korĉagin? Li ja denuncos...”  
   “Nu, ne!” rediris Liza. “Mi ne kredas tion. Por kio li farus tion, finfine?” 
   Tonjo impete sidiĝis, ĝisdolore preminte siajn genuojn per la manoj.  
   “Vi nenion komprenas, Liza! Li kaj Korĉagin estas malamikoj, kaj al tio 
aldoniĝas ankoraŭ unu cirkonstanco... Kaj vi faris grandan eraron, rakontinte al 
Viktor pri Paŭĉjo.” 
   Liza nur nun rimarkis emocion de Tonjo, kaj tiu nevole ellasita “Paŭĉjo” 
vidigis al ŝi la aferojn, pri kiuj ŝi nur malklare konjektis.  
   Nevole sentante sin kulpa, ŝi konfuze eksilentis.  
   “El tio sekvas, ke estas vero,” ŝi pensis. “Strange, Tonjo interesiĝas pri 
simpla laboristo...” Ŝi tre volis paroli pri tiu temo, sed pro ĝentileco ŝi sin 
detenis. Penante iel mildigi sian kulpon, ŝi kaptis la manojn de Tonjo.  
   “Ĉu vi tre maltrankviliĝas, Tonjo?” 
   Tonjo distrite respondis:  
   “Ne, eble Viktor estas pli honesta, ol mi opinias.” 
   Baldaŭ venis Demjanov, modesta, malgracia junulo, ilia samklasano. Ĝis lia 
veno la konversacio inter la fraŭlinoj stagnis.  
   Adiaŭe akompanante siajn gekamaradojn, Tonjo longe staris sola. Sin 
apoginte sur la heĝopordon, ŝi rigardis malhelan rubandon de la vojo, 
kondukanta al la urbo. Ŝin prizefiris la eterna vagulo-vento, saturita de 
malvarma humido kaj printempa mucideto. Malbonaŭgure, kvazaŭ per malklare 
ruĝaj pupiloj, malproksime scintilis fenestretoj de urbaj domoj. Jen tie ĝi estas, 
tiu urbeto fremda por ŝi. En ĝi, sub unu el la tegmentoj, ne sciante pri la 
danĝero, restas ŝia fidela kamarado. Kaj eble li forgesis pri ŝi. Multaj tagoj 
forkuris post ilia lasta renkonto. Tiam li ne estis prava, sed ĉio jam delonge 
estas forgesita. Morgaŭ ŝi revidos lin, kaj revenos ilia amikeco, emocia kaj 
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bona. Ĝi revenos, Tonjo scias tion. Nur la nokto ne perfidu. Estas ia malbona la 
nokto, ĝi kvazaŭ embuskus kaj atendus... Estas malvarme.  
   Ĵetinte la lastan rigardon sur la vojon, Tonjo eniris la domon. En la lito, 
sinvolvante per litkovrilo, ŝi estis endormiĝanta kun la penso: nur la nokto ne 
perfidu!..  
   Frumatene, kiam ĉiuj ankoraŭ dormis hejme, Tonjo vekiĝis, rapide sin 
vestis. Senbrue, por neniun veki, ŝi eliris en la korton, malligis Trezoron, 
grandan vilozan virhundon, kaj ekiris kun ĝi en la urbon. Kontraŭ la domo de 
Korĉagin ŝi haltis por minuto nedecideme. Poste, puŝinte la pordon, ŝi eniris la 
korton. Trezor kuris antaŭe, svingante la voston...  
   La saman fruan matenon Artjom revenis el la vilaĝo. Li venis en ĉaro kun la 
forĝisto, ĉe kiu li laboris. Li surŝultrigis sakon da perlaborita faruno kaj ekiris 
tra la korto. Lin sekvis la forĝisto, portante ceteran havaĵon. Ĉe la malfermita 
pordo Artjom ĵetis la sakon de sur la ŝultroj kaj vokis:  
  “Paŭĉjo!” 
  Sed li ne ricevis respondon.  
  “Portu en la domon sen pensi longe!” diris la alirinta forĝisto.  
  Metinte la havaĵon en la kuirejo, Artjom eniris la ĉambron kaj haltis 
konsternita. Ĉio estis traserĉita, renversita, malnovaj ĉifonoj estis disĵetitaj sur 
la planko.  
  “Diable, kio estas ĉio ĉi?” ne komprenante grumblis Artjom, sin turnante al 
la forĝisto.  
   “Jes, estas malordo,” tiu konsentis.  
   “ Kie estas la knabaĉo?” Artjom komencis koleri.  
   Sed la loĝejo estis malplena, kaj ne estis kiun demandi. La forĝisto adiaŭis 
kaj forveturis. Artjom eliris en la korton kaj ĉirkaŭrigardis.  
   “Mi ne komprenas, kiu strangaĵo okazis! La loĝejo estas malfermita, Paŭĉjo 
forestas.” 
   Malantaŭ li aŭdiĝis paŝoj. Artjom sin turnis. Antaŭ li, streĉinte la orelojn, 
staris grandega virhundo. De la korta pordo al la domo iris nekonata junulino.  
   “Mi bezonas vidi Paŭlon Korĉagin,” ŝi diris, pririgardante Artjomon. Ŝia 
voĉo estis mallaŭta.  
   “Ankaŭ mi bezonas vidi lin. Diablo scias, kie li estas! Jen mi venis, la 
loĝejo estas malfermita, kaj li forestas. Kaj vi, ĉu vi venis al li?” li sin turnis al 
la fraŭlino.  
   Responde li aŭdis demandon:  
   “Ĉu vi estas Artjom, la frato de Korĉagin?” 
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   “Jes, sed pri kio temas?” 
   Sed la junulino, ne respondante al li, maltrankvile rigardis la malfermitan 
pordon. “Kial mi ne venis hieraŭ? Ĉu eble, eble?..” Kaj pezo en ŝia brusto 
premis ankoraŭ pli forte.  
   “Vi trovis la loĝejon malfermita, kaj Paŭlo forestis?” ŝi demandis Artjomon, 
kiu mirigite rigardis ŝin.  
   “Sed vi, propre, kiun koncernon havas al Paŭlo?” 
   Tonjo proksimiĝis al li kaj, ĉirkaŭrigardinte, impete ekparolis:  
   “Mi ne scias precize, sed se Paŭlo ne estas hejme, li estas arestita.” 
   “Pro kio?” nerve ektremis Artjom.  
   “Ni venu en la ĉambron,” diris Tonjo.  
   Artjom aŭskultis ŝin silente. Kiam ŝi rakontis al li ĉion, kion ŝi sciis, li 
malesperiĝis.  
   “Nu, estu ĉio trioble damnita! Ne estis malĝojo, do diabloj alportis 
laŭvoje...” li balbutis deprimite. “Nun estas kompreneble, kial en la loĝejo estas 
tia ĥaoso. Entiris diabla forto la knabaĉon en tiun historion... Kie mi nun serĉu 
lin? Sed vi, fraŭlino, kiu vi estas?” 
   “Mi estas filino de la forstestro Tumanov. Mi konas Paŭlon.” 
   “Ha-a...” nedifineble voĉis Artjom. “Jen farunon mi akiris por iom nutri la 
knabon, sed ĉi tie jen kio okazis...” 
   Tonjo kaj Artjom silente rigardis unu la alian.  
   “Mi nun foriras. Kredeble vi trovos lin,” mallaŭte diris Tonjo, adiaŭante 
Artjomon. “Vespere mi venos al vi, kaj vi rakontos al mi.” 
   Artjom silente kapjesis.  
 

* 
 
   En angulo zumis malgrasa muso, vekiĝinta post vintra dormado. Sur rando 
de malnova elfrotita sofo, apoginte la manojn sur la genuoj, sidis juna 
vilaĝanino, fiksinta sencelan rigardon al malpura planko.  
   La urba komandanto, preminte cigaredon en angulo de la buŝo, per larĝaj 
literoj finskribis folion kaj sub la vortoj “Komandanto de la urbo Ŝepetovka” la 
subleǔtenanto kun plezuro metis sian arabeskan subskribon kun komplika 
hoketo ĉe la fino. Ĉe la pordo aŭdiĝis tinto de spronoj. La komandanto levis la 
kapon.  
   Antaŭ li staris Salomiga kun pansita brako.  
   “Kiu vento vin alportis? “ la komandanto salutis lin.  
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   “Ĉu tion povas fari vento? Mian brakon iu bohunano dishakis ĝis la osto.” 
   Salomiga, malatentante ĉeeston de la virino, abomeninde sakris.  
   “Do, ĉu vi venis ĉi tien por resaniĝi?” 
   “Ni resaniĝos en la transa mondo. Ĉe la fronto la malamikoj premas tiel, ke 
el ni eĉ akvo gutas.” 
   La komandanto haltigis lin, montrante per kapmovo la virinon.  
   “Ni poste priparolos tion.” 
   Salomiga peze sidiĝis sur tabureton kaj demetis sian kepon kun kokardo, 
sur kiu estis stampita emajla tridento — la ŝtata blazono de UPR.  
   “Golub sendis min,” li komencis nelaŭte. “Baldaŭ ĉi tien translokiĝos 
divizio de la siĉ-pafistoj. Entute ĉi tie kuiriĝos kaĉo, tial mi devas ĉion ordigi. 
Eble la ĉefatamano venos kun iu eksterlanda eminentulo. Tial neniu ĉi tie 
parolu pri la pogromaj “amuzoj”. Kaj kion vi skribas?” 
   La komandanto metis sian cigaredon en alian buŝangulon.  
   “Ĉi tie sidas unu fiulo, knabaĉo. Komprenu, estis kaptita en la stacio tiu 
Ĵuĥraj, vi memoras, kiu atakigis fervojistojn kontraŭ nin.” 
   “Do?” interesite proksimiĝis Salomiga.  
   “Nu, vi komprenas, stultulo Omelĉenko, la stacia komandanto, sendis al mi 
Ĵuĥrajon sub eskorto de kozako, kaj tiu knabaĉo liberigis lin dum plenluma tago. 
Ili senarmigis la eskortinton, elbatis liajn dentojn kaj eskapis. Ĵuĥraj malaperis 
sen postsignoj, sed tiu ĉi estis kaptita. Jen legu la materialon,” li etendis al 
Salomiga staketon da skribita papero.  
   Tiu supraĵe trarigardis ĝin, foliumante per la maldekstra mano.  
   Traleginte, li fiksis la okulojn ĉe la komandanto:  
   “Kaj vi nenion sukcesis ekscii de li?” 
   La komandanto nerve tiris vizieron de la kaskedo.  
   “Kvin tagojn mi penegas, sed li silentas. ‘Nenion,’ li diras, ‘mi scias, ne mi 
liberigis lin.’ Estas iu bandita degenerulo. Vi komprenas, la eskortisto rekoninte 
lin, preskaŭ sufokis lin ĉi tie, la fiulon. Mi kun peno lin forŝiris. Omelĉenko 
punis la kozakon pro la arestito per dudek kvin batoj. Do tial la kozako tiun 
knabaĉon terure batis. Deteni la arestiton plu ne necesas, mi petas la stabon 
permesi, ke ni ‘elspezu’ lin.  
   Salomiga malestime kraĉis.  
   “Se li estus en miaj manoj, li ekparolus. Ne vi, popido, povas 
esplordemandi. Kia komandanto povas fariĝi pastriĝonta seminariano? Ĉu vi 
regalis lin per ŝargostango?” 
   La komandanto ekkoleris:  
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   “Vi tro multe permesas al vi. Viajn mokojn vi povas lasi al vi mem. Mi 
estas komandanto ĉi tie, kaj mi petas ne enmiksiĝi.” 
   Salomiga ekrigardis la kokpozan komandanton kaj ridegis:  
   “Ĥa-ĥa!.. Popfilo, ne pufigu vin, aliel vi krevos. Diablo prenu vin kaj viajn 
aferojn. Prefere diru, kie oni povas akiri iom da hejmfarita brando.” 
   La komandanto ridetis.  
   “Tion oni povas.” 
   “Kaj tiun,” Salomiga perfingre montris la paperujon, “se vi volas, ke oni 
ekzekutu lin, prezentu lin dek-ok-jara anstataŭ dek-ses-jara. La hokon desegnu 
jen ĉi tie, aliel oni povas malkonfirmi la verdikton.” 
 

* 
 
   Ili estis triope en la provizejo. Barboza maljunulo en trivita kaftano kuŝis 
flanke sur tabullito, fleksinte siajn malgrasajn gambojn en larĝa tola pantalono. 
Li estis arestita pro tio, ke el lia stalo malaperis ĉevalo de la petlurano luloĝanta 
ĉe li. Sur la planko sidis mezaĝa virino kun ruzaj ĉirkaŭkurantaj okuloj, kun 
pintforma mentono, kiu okupiĝis pri produktado de brando. Oni akuzis ŝin pri 
ŝtelo de horloĝo kaj de aliaj valoraĵoj. En angulo sub fenestro, metinte la kapon 
sur sian ĉifitan ĉapelon, en duonforgeso kuŝis Korĉagin.  
 

* 
 
   En la provizejon oni venigis junulinon kun grandaj timplenaj okuloj, kun 
bunta kaptuketo surmetita laŭ vilaĝana maniero. La junulino staris dum unu 
minuto kaj sidiĝis apud la brandistino.  
   Tiu esploreme observis la novulinon kaj rapide ekparolis:  
   “Do, oni arestis vin, knabinjo?” 
   Ne ricevinte respondon, ŝi plu persistis:  
   “Pro kio oni vin ĉi tien, ha? Eble pro kaŝa brandfarado?” 
   La juna vilaĝanino, leviĝinte kaj rigardinte la tedan virinon, mallaŭte 
respondis:  
   “Ne, oni arestis min pro mia frato.” 
   “Kaj li pri kio kulpas?” daŭre tedis la virinaĉo.  
   La maljunulo enmiksiĝis:  
   “Por kio vi maltrankviligas ŝin? Al la knabino eble la mondo ŝajnas 
abomeninda, sed vi tamburas.” 
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   La virino rapide returnis sin al la dormbenko.  
   “Sed kial vi edifas min? Mi ja ne kun vi parolas.” 
   La maljunulo kraĉis:  
   “Ne gluiĝu al la knabino, mi diras.” 
   En la provizejo estiĝis silento. La junulino sternis grandan tukon, kuŝiĝis 
sur ĝin, metinte la kapon sur la manon.  
   La brandistino komencis manĝi. La maljunulo mallevis siajn piedojn sur la 
plankon, malrapide faris paperan rulaĵon kun tabako kaj ekfumis. Tra la ĉambro 
ekŝvebis nuboj da fetora fumo.  
   Ŝmacante per plen-plena buŝo, la virino grumblis:  
   “Ĉu vi ne povas pacienci sen fumaĉo, dum oni manĝas?” 
   La maljunulo sarkasme ekridis:  
   “Ĉu vi timas malgrasiĝi? Baldaŭ vi tra la pordo ne trairos. Prefere vi al la 
knabo donu ion por manĝi, anstataŭ remburi vin mem.” 
   La virino rediris ofendite:  
   “Mi diras al li: manĝu iom, sed li ne volas. Sed pri mi — retenu la langon. 
Mi manĝas ne vian panon.” 
   La junulino sin turnis al la virino kaj demandis, indikante per la kapo al 
Korĉagin.  
   “Ĉu vi scias, pro kio li estas arestita?” 
   La virino ekĝojis, ke oni parolas kun ŝi, kaj volonte informis:  
   “Li estas ĉi-tiea knabo, Korĉagin, la pli juna filo de la kuiristino.” 
   Sin klininte al orelo de la junulino, la brandistino flustris:  
   “Li liberigis bolŝevikon. Iu maristo ĉi tie estis, lue loĝinta ĉe mia najbarino 
Zozuliĥa.” 
   La junulino rememoris: “mi petas la stabon permesi, ke ni elspezu lin”.  
 

* 
 
   La fervojstacion plenigadis eskalone milittrajnoj unu post la alia. Kiel 
senorda amaso ruliĝis el ili batalionoj da siĉ-pafistoj. Laŭ reloj malrapide 
rampis ŝtale vinktita kvarvagona kirastrajno “Zaporoĵec”. De la 
vagonplatformoj oni fortrenis kanonojn. El ŝarĝvagonoj oni elkondukis 
ĉevalojn. Tuj oni selis ilin por ekrajdo kaj, forpuŝante senordajn amasojn de 
infanterianoj, trabatis al si la vojon al stacia korto, kie estis formiĝanta 
kavaleria taĉmento.  
   Klopode kuradis suboficiroj, elkriante numerojn de siaj trupoj.  
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   La stacidomo zumis kiel svarmanta vesparo. El senforma amaso de 
diversvoĉaj tumultaj homoj iom post iom formiĝis kvadratoj de plotonoj,        
kaj baldaŭ torento da armitoj enfluis en la urbon. Ĝis la vespero sur ŝoseo tinte 
bruis veturiloj kaj treniĝis arieroj de l’ divizio de siĉ-pafistoj.  
   Fine, fermante la procesion, tramarŝis la stabroto, plenvoĉe kanteganta per 
cent dudek gorĝoj:  
Kial bru’ kaj tumult’  
Rumoregas?  
En Ukraini’ Petlura  
Nun regas... 
   Korĉagin leviĝis al la fenestro. Tra la krepusko de frua vespero li aŭdis 
bruegon de radoj sur strato, piedklakadon de multegaj homoj, multvoĉan 
kantadon.  
   Malantaŭ li iu diris mallaŭte:  
   “Evidente trupoj eniras la urbon.”  
   Korĉagin sin returnis.  
   Parolis la junulino, venigita hieraŭ.  
   Li aŭdis ŝian rakonton: la brandistino atingis sian celon.  
   Ŝi venis el vilaĝo, sep verstojn for de la urbeto. Ŝia pli aĝa frato Gricko, 
ruĝa partizano, dum la periodo de la sovetoj estris komitaton de malriĉuloj. 
Kiam foriris la ruĝuloj, foriris ankaŭ Gricko, zoninte sin per mitrala 
kartoĉbendo. Kaj nun la familio ne plu vivas normale. Oni forprenis la solan 
ĉevalon. La patron oni veturigis al la urbo, kaj li suferis en malliberejo. La 
vilaĝestro, unu el tiuj kiujn Gricko subpremis, venĝe venigas diversajn 
militistojn por kantonmenti en ilia domo. La familio tute mizeriĝis. Hieraŭ al la 
vilaĝo venis komandanto por amasa traserĉo. La vilaĝestro venigis lin al ili. La 
komandanto pririgardis la junulinon, kaj matene kunprenis ŝin al la urbo por 
“esplordemandado”.  
   Korĉagin ne povis endormiĝi, senspure malaperis trankvilo, kaj obsedis lin 
la penso, de kiu li ne povis liberiĝi: “Kio okazos plu?”  
   Pike doloris lin la batita korpo. Kun besta kruelo bategis lin la eskortisto.  
   Por eviti la malŝatatan pensadon, li komencis aŭskulti la flustradon de la 
najbarinoj.  
   Tute mallaŭte rakontis la junulino, kiel la komandanto altrudis sin, minacis, 
admonis, sed renkontinte repuŝon, li furioziĝis: “Mi ĵetos vin,” li diris, “en 
kelon, de tie vi ne eliros”.  
   Nigro vualis la angulojn. Baldaŭ venos nokto, sufoka kaj maltrankvila. 
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Denove aperas la pensoj pri la nekonata morgaŭo. Estas la sepa nokto, sed 
ŝajnas ke pasis monatoj. Malmola estas la kuŝejo, ne kvietiĝis doloro. Ili restis 
nur tri en la ĉambro. La maljunulo ronkas sur sia tabullito, kvazaŭ sur la hejma 
arkforno. Li estas saĝe trankvila kaj bone dormas ĉiunokte. La virinon liberigis 
la subleǔtenanto por akiri brandon. Ĥristina kaj Paŭlo kuŝas sur la planko tre 
proksime unu al la alia.  
    Hieraŭ tra la fenestreto li vidis Serĝon. Tiu longe staris sur la strato, sopire 
rigardante fenestrojn de la domo.  
   “Evidente li scias, ke mi estas ĉi tie”.  
   Dum tri tagoj oni transdonis al li pecojn da acida sekala pano. Oni ne diris, 
kiu ilin donis por li. Dum du tagoj la komandanto ne maltrankviligis lin per sia 
enketado.  
   Kion tio povus signifi?  
   Dum la enketado li nenion diris, li ĉion kontestis.  
   Li eĉ mem ne sciis, kial li silentis. Li volis esti kuraĝa, forta, kiel tiuj, pri 
kiuj li legis en libroj, sed kiam oni arestis lin, kiam oni kondukis lin nokte kaj 
apud la grandega vapormuelejo unu el la eskortantoj diris: “Por kio ni konduku 
lin plu, sinjoro subleǔtenanto? Ni pafu kuglon en lian dorson — kaj finite”, li 
ektimis. Jes, estas terure morti en sia dek-sepa vivojaro! Ja la morto signifas por 
ĉiam ne plu vivi.  
   Ankaŭ Ĥristina pensas. Ŝi scias pli multe ol tiu ĉi junulo. Li verŝajne 
ankoraŭ ne scias... Sed ŝi aŭdis.  
   Li ne dormas, turnas sin de flanko al flanko dum noktoj. Ĥristina kompatas, 
tre kompatas lin, sed ŝi havas propran malfeliĉon — ŝi ne povas forgesi la 
terurajn vortojn de la komandanto: “Morgaŭ mi trovos punon por vi. Se vi ne 
volas kun mi, vi iros al la kazerno. La kozakoj ne rifuzos vin akcepti. Elektu”.  
   Ho, kiel estas malfacile, kaj de nenie ŝi povas atendi indulgon! Ĉu ŝi kulpas, 
ke Gricko foriris al la ruĝuloj? Ho, kiel malfacile estas vivi en tiu ĉi mondo!  
   Obtuza doloro kunpremas ŝian gorĝon. Senhelpa malespero, timo atakis ŝin, 
kaj Ĥristina mallaŭte ekploris.  
   La juna korpo tremas pro neimagebla angoro kaj veo.  
   En angulo ĉe la muro moviĝas ombro.  
   “Kio al vi?” 
   Per varma flustrado Ĥristina konfesis sian angoron al la silentema najbaro. 
Li aŭskultas, silentas, kaj nur lia mano tuŝis la manojn de Ĥristina.  
   “Ili torturos min ĝismorte, la malbenitaj,” glutante larmojn kun nekonsciita 
teruro ŝi flustris. “Mi pereos, la forto estas ilia.” 
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   Kion li, Paŭlo, povus diri al tiu ĉi junulino? Vortoj mankas. Ne estas kion 
diri. La vivo premis ringe.  
   Eble ne lasi ŝin morgaŭ, lukti? Oni batos ĝismorte aŭ forhakos la kapon per 
sabro — kaj fino. Kaj por almenaŭ iomete esprimi sian simpation al la junulino, 
venenita per malfeliĉo, li tenere karesis ŝian manon. Ŝiaj plorĝemoj kvietiĝis. 
De tempo al tempo sentinelo ĉe la enirejo laŭte demandis preterpasantojn per la 
kutima “Kiu iras?”, kaj ree estis silento. Profunde dormis la maljunulo. 
Malrapide rampis nepercepteblaj minutoj. Li ne komprenis, kiam ŝiaj brakoj 
forte lin ĉirkaŭprenis kaj altiris.  
   “Atendu, kolombeto,” flustris la varmaj lipoj, “tute egale mi pereos: se ne 
oficiro, la aliaj min mortturmentos. Prenu min vi, karulo, por ke ne tiu hundo 
mian virgecon forrabu..” 
   “Kion vi diras, Ĥristina?” 
   Sed ŝiaj fortaj manoj ne forlasis lin. La lipoj ardaj, lipoj sukplenaj... Estas 
malfacile ilin rezigni. La vortoj de l’ junulino estis simplaj kaj teneraj. Li scias 
ja, kial ŝi parolas tiel.  
   Kaj jen foriĝis ien flanken la hodiaŭo. Estas forgesitaj seruro sur la pordo, 
la rufa kozako, la komandanto, brutala batado, sep sufokaj noktoj, kaj nur por 
momento restis la ardaj lipoj kaj la vizaĝo apenaŭ humida pro larmoj.  
   Subite li rememoris Tonjon.  
   “Kiel mi povis ŝin forgesi?.. Forgesi ŝiajn belajn okulojn?”  
   Sufiĉis la forto por sin deŝiri. Kiel ebria li leviĝis kaj metis siajn manojn sur 
la kradon. La manoj de Ĥristina trovis lin.  
   “Kial do vi?” 
   Kiom da sento estis en tiu demando! Li kliniĝis al ŝi kaj forte premante 
ŝiajn manojn, diris:  
   “Mi ne povas, Ĥristina. Vi estas bona,” kaj ion li parolis, kion li ne 
komprenis mem.  
   Li rektiĝis kaj por disŝiri la netolereblan silenton, ekpaŝis al la dormbenko. 
Eksidinte sur la rando, li ektaŭzis la maljunulon.  
   “Avĉjo, estu afabla, donu al mi fumi.” 
   En la angulo, sin volvinte en tukon, ploregis la junulino.  
   Tage venis la komandanto, kaj kozakoj forkondukis Ĥristinan. Ŝi adiaŭis 
Paŭlon per la okuloj, en kiuj estis riproĉo. Kaj kiam post ŝi frappe fermiĝis la 
pordo, lia animo fariĝis ankoraŭ pli peza kaj sombra.  
   La maljunulo ĝis vespero eltiris el la junulo neniun vorton. Oni ŝanĝis la 
gardistaron kaj skribistojn de la komandanto. Vespere oni venigis novan 
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arestiton. Paŭlo rekonis en li Dolinnik, la lignaĵiston de sukerfabriko. Fortika, 
malalta, vestita per senkoloriĝinta ĉemizo sub trivita jako. Per atentema rigardo 
li esploris la ĉambron.  
   Paŭlo vidis lin en 1917, en februaro, kiam la revolucio atingis ankaŭ la 
urbeton. Dum bruaj manifestacioj li aŭskultis nur unu solan bolŝevikon. Tiu 
estis Dolinnik. Li oratoris al soldatoj, grimpinte sur barilon apud la vojo. 
Gravuriĝis en memoro liaj konkludaj vortoj:  
   “Sekvu la bolŝevikojn, ili ne perfidos!” 
   De tiam li ne vidis la lignaĵiston.  
   La maljunulo ekĝojis pri la nova najbaro. Evidente, al li estis malfacile sidi 
silente dum la tuta tago. Dolinnik sidiĝis apud li sur lian tabulliton, fumis kun li 
kaj demandis lin pri ĉio.  
   Poste li sidiĝis apud Korĉagin.  
   “Do, kion bonan vi diros?” li demandis la junulon. “Kiamaniere vi trafis ĉi 
tien?” 
   Aŭdante unusilabajn respondojn, Dolinnik sentis, ke lia kunparolanto estas 
malkonfidema, kaj pro tio li avaris pri la vortoj. Sed kiam la laboristo eksciis 
pro kio oni akuzas la junulon, li mirigite fiksis siajn saĝajn okulojn sur 
Korĉagin kaj pliproksimiĝis.  
   “Do, vi diras, ke vi liberigis Ĵuĥrajon? Jen kia afero. Mi eĉ ne sciis, ke oni 
arestis vin.” 
   Paŭlo pro surprizo iom levis sin per kubuto.  
   “Kiu estas Ĵuĥraj? Mi nenion scias. Oni povas akuzi min pri ĉio.” 
   Sed Dolinnik ridetante ekmoviĝis.  
   “Lasu, amiko mia, antaŭ mi ne kriptu. Mi scias pli multe ol vi.” 
   Li parolis tute mallaŭte, ke la maljunulo ne aŭdu:  
   “Mi ja mem akompanis Ĵuĥrajon. Nun li verŝajne estas en la celita loko. 
Fjodor ĉion rakontis al mi pri tiu okazo.” 
   Iom silentinte, en medito pri io, li aldonis:  
   “Vi, kiel evidentiĝas, estas brava knabo. Sed tio, ke vi sidas ĉi tie, kaj ke ili 
scias pri ĉio, tiu tuta afero por neniu diablo taŭgas, mi povas diri eĉ, ke la afero 
estas tute aĉa.” 
   Li demetis sian jakon, sternis ĝin sur la planko, sidiĝis, apoginte sian 
dorson kontraŭ la muron, kaj denove komencis prepari rulpaperon kun tabako.  
   La lastaj vortoj de Dolinnik diris ĉion al Paŭlo. Estis klare, ke Dolinnik 
estas fidinda homo. Se li akompanis Ĵuĥrajon, tio signifas...  
   Vespere li jam sciis, ke Dolinnik estas arestita pro agitado inter kozakoj de 
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Petlura. Li estis kaptita ĉe la faro, kiam li estis disdonanta flugfoliojn de la 
gubernia revolucia komitato kun alvoko kapitulacii kaj transiri al la ruĝuloj.  
   Singardema Dolinnik rakontis al Paŭlo malmulton.  
   “Kiu scias?” li pensis. “Se oni komencos bati la knabon per ŝargostangoj... 
Li estas ankoraŭ juna”.  
   Malfrue vespere, sin preparante por dormo, li konfesis sian antaŭtimon per 
ĝenerala konciza frazo:  
   “Nia stato, Korĉagin, ne estas enviinda. Ni vidu, kio rezultos.” 
   La sekvantan tagon en la arestejo aperis nova malliberulo, konata en la tuta 
urbo barbiro Ŝlema Zelcer, kun grandegaj oreloj kaj maldika kolo. Li 
rakontadis al Dolinnik ekscitiĝe kaj mangestante:  
   “Nu, do jen: Fuks, Bluvŝtejn, Trahtenberg bonvenigos Petluran. Laŭ la 
malnova rusa moro ili portos al li salut-panon kun salo. Mi diris: se vi volas 
porti, portu, sed kiu subskribos tion de la tuta hebrea loĝantaro? Mi petas 
pardonon — neniu. Ili estas prudentaj. Fuks posedas vendejon, Trahtenberg 
muelejon, sed kion mi posedas? Kaj kion havas la cetera mizerularo? Tiuj 
almozuloj havas nenion. Tamen mi havas tro longan langon. Hodiaŭ mi razis 
suboficiron, tiun el la nove venintaj, kaj mi demandis: ‘Ĉu atamano Petlura 
scias pri la pogromoj aŭ ne? Ĉu li akceptos tiun delegacion?’ Ho, kiom ofte mi 
havis malagrablaĵojn pro mia lango? Kaj kion faris tiu suboficiro, laŭ via opinio, 
post kiam mi lin razis, pudris, ĉion faris altgrade? Li leviĝis kaj anstataŭ pagi, li 
arestis min pro agitado kontraŭ la registaro.” Zelcer batis per pugno sian 
bruston. “Kia agitado? Kion tian mi diris? Mi ja nur demandis la homon... Kaj 
pro tio oni arestis min.” 
   Zelcer ekscitite tordis butonon sur la ĉemizo de Dolinnik, tiris jen unu lian 
manon, jen la alian.  
   Dolinnik nevole ekridetis, aŭskultante la indignigitan barbiron. Kiam Ŝlema 
silentiĝis, Dolinnik diris serioze:  
   “He, Ŝlema, vi estas saĝa homo, sed vi agis malsaĝe. Ĉu vi trovis taŭgan 
tempon por babili? Mi ne konsilus al vi trafi ĉi tien.” 
   Zelcer kompreneme rigardis lin kaj malespere svingis sian manon. La pordo 
malfermiĝis kaj oni enpuŝis la brandistinon, konatan al Paŭlo. Ŝi kolere insultis 
la kozakon, kiu ŝin alkondukis:  
   “Ke fajro vin forbruligu kune kun via komandanto! Mortaĉu li pro mia 
brando!” 
   La gardisto frape fermis post ŝi la pordon, kaj estis aŭdeble, kiel li ŝovis la 
riglilon.  
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   La virino sidiĝis sur tabulliton; la maljunulo ŝerce salutis ŝin.  
   “Do, vi denove venis al ni, tamburulino? Sidiĝu, estu gastino.” 
   La brandistino malafable rigardis la maljunulon kaj preninte sian havaĵon, 
volvitan en ĉifonon, translokiĝis sur la plankon apud Dolinnik. Oni denove ŝin 
arestis, ricevinte de ŝi kelkajn botelojn de hejmfarita brando.  
   Post la pordo en la gardistejo aŭdiĝis krioj, movoj. Ies strida voĉo kriis 
ordonojn. ĉiuj arestitoj turnis siajn kapojn al la pordo.  
 

* 
 
   Sur la placo, apud senpretenda preĝejeto kun antikva sonorilejo, estis 
okazanta evento, eksterordinara por la urbeto. Ĉirkaŭante la placon de tri 
flankoj, per regulaj rektangulaj formacioj dislokiĝis trupoj de la divizio de la 
siĉ-pafistoj en plena batalekipo.  
   Fronte, komencante de la preĝeja perono, per vicoj, atingante la lernejan 
barilon etendiĝis en ŝakaj kvadratoj tri infanteriaj regimentoj.  
   Kiel griza, polve kovrita amaso, metinte fusilojn al la piedoj, dense 
ĉirkaŭvolvitaj per kartoĉbendoj, kun strangaj rusaj ferhelmoj, similaj al duone 
distranĉitaj kukurboj, staris soldatoj de la plej batalkapabla divizio de la 
Direktorio.  
   Bone vestita el la provizoj de la cara armeo, konsistanta je pli ol duono el 
kulakoj, konscie batalantaj kontraŭ la sovetoj, la divizio estis kantonmentita en 
la urbeto por defendi la gravegan strategian fervojnodon.  
   El Ŝepetovka laŭ kvin diversaj direktoj etendiĝis brilantaj relstrioj. Perdi 
tiun punkton por Petlura signifus perdi ĉion. La Direktorio ja sen tio posedis 
nur etan teritorion, kies ĉefurbo estiĝis modesta urbeto Vinnica.  
   La ĉefatamano decidis mem kontroli la trupojn. Ĉio estis preta por lia 
renkonto.  
   En malantaŭaj vicoj, pli malproksime por ne esti videblaj, en angulo de la 
placo, oni lokigis la regimenton de rekrutoj. Neniu el tiuj vilaĝaj junuloj, 
kaptitaj de nokta patrolo en iliaj fornoj-litoj aŭ sur stratoj, intencis militi.  
   “Ni ne estas malsaĝuloj,” ili diris.  
   La plej granda sukceso de la oficiroj de Petlura estis eskorte venigi la 
mobilizitojn al la urbo, dividi ilin po-rote kaj disdoni armilojn. Sed jam la 
sekvan tagon triono da rekrutoj malaperis, kaj ĉiutage ili malmultiĝis.  
   Disdoni al ili botojn estus malprudentege, kaj botoj ja ne estis multaj. Oni 
ordonis veni al la mobiliza oficejo piedvestitaj. Tio donis mirindan rezulton. 
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Oni ne povis eĉ ekscii, kie la rekrutoj akiris tiun neimageblan, ĉifonitan 
piedvestaĉon, kiu tenis sin sur piedoj nur per drato aŭ ŝnuro!  
   Por la parado oni venigis ilin nudpiedaj.  
   Post la infanterio etendiĝis la kavaleria regimento de Golub.  
   La kavalerianoj detenis densajn amasojn de scivoluloj. Ĉiuj volis vidi la 
paradon.  
   La ĉefatamano mem venos! En la urbo tiuj okazoj estis raraĵo. Kaj neniu 
volis preterlasi la senpagan spektaklon.  
   Sur ŝtuparo de la preĝejo kolektiĝis koloneloj, kapitanoj kaj aliaj oficiroj, 
ambaŭ popfilinoj, areto da ukrainaj instruistoj, grupeto da “liberaj”  kozakoj, 
ĝibeta prezidanto de la urbestraro — entute la elito, prezentanta la “societon”, 
kaj meze de ili, vestita per ĉerkesa kamizolo, estis ĉefinspektoro de infanterio. 
Li komandis la paradon.  
   En la preĝejo popo Bazilo sin vestis per paska ornato.  
   Estis preparata solena renkonto al Petlura. Oni alportis kaj fiksis la 
standardon kun du koloroj — flava kaj blua. Antaŭ ĝi devis ĵuri la rekrutoj.  
   La diviziestro en trivita aŭto “Ford” kun forfrotita farbo sin direktis al la 
stacidomo por renkonti Petluran.  
   La inspektoro de infanterio alvokis sveltan, kun dande torditaj lipharetoj, 
kolonelon Ĉernjak.  
   “Prenu iun kun vi, kontrolu la komandejon kaj la arieron, zorgu, ke ĉio estu 
pura kaj orda. Se estas arestitoj, kontrolu kaj la aĉularon forpelu.” 
   Ĉernjak klakis per kalkanumoj, kunprenis iun apudan kapitanon kaj 
forrajdis.  
   La inspektoro sin turnis afable al la pli aĝa popfilino:  
   “Sed kio pri la tagmanĝo, ĉu ĉio estas en ordo?” 
   “Ho jes, tie la komandanto klopodas,” respondis la popfilino, trapikante la 
belan inspektoron per la okuloj.  
   Subite ĉio ekmoviĝis: laŭ la ŝoseo haste galopis rajdanto, kliniĝinta al kolo 
de ĉevalo. Li svingis per la mano kaj kriis:  
   “Ili venas!” 
   “Al la lokoj!” kriegis la inspektoro.  
   La ĉefserĝentoj kuris al la spaliroj.  
   Kiam la aŭto ekternis apud la preĝeja perono, orkestro ekludis la himnon 
“Ne pereis Ukrainio”.  
   El la aŭto, sekvante la diviziestron, plumpe elrampis la ĉefatamano mem — 
Petlura, mezkreska viro, kun firme fiksita anguleca kapo sur purpura kolo, 
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vestita per blukolora ĵupano el bona gvardia drapo, zonita per flama rimeno kun 
agrafita al ĝi eta pistolo “Broŭning” en ŝama pistolujo. Sur lia kapo estis 
kakikolora plata kaskedo, nomata kerenko, kun la kokardo — emajla tridento.  
   Nenio militeca estis en la figuro de Simon Petlura. Li aspektis tute ne milita 
homo.  
   Malkontenta pro io, li aŭskultis koncizan raporton de la inspektoro. Poste al 
li sin turnis la prezidanto de la urbestraro kun salutparolo.  
   Petlura distrite aŭskultis, rigardante trans lian kapon al la vicigitaj 
regimentoj.  
   “Ni komencu inspektadon,” li kapsignis al la inspektoro.  
   Ascendinte sur etan podion ĉe la standardo Petlura sin turnis al soldatoj kun 
dekminuta parolado.  
   La parolado ne estis konvinka, Petlura parolis sen inspiro, videble laciĝinte 
dum la vojaĝo. Li finis en bruo de trejnitaj soldataj krioj: “Gloro! Gloro!” Li 
descendis de la podio kaj viŝis per poŝtuko sian ŝvitan frunton. Poste kun la 
inspektoro kaj la diviziestro li inspektis la trupojn. Preterirante vicojn de la 
rekrutoj, li malestime mallarĝigis siajn okulojn, nervoze mordetante la lipojn.  
   Antaŭ la fino de l’ inspektado, kiam la rekrutaj plotonoj per malregulaj 
vicoj estis alirantaj al la standardo, apud kiu staris popo Bazilo, kaj kisis 
evangelion kaj angulon de la standardo, okazis io neatendita.  
   Enigmamaniere sur la placon penetris delegacio, veninta al Petlura. Kun 
pano kaj salo en la manoj elpaŝis riĉa lignokomercisto Bluvŝtejn, lin sekvis 
galanteria komercisto Fuks kaj ankoraŭ tri solidaj komercistoj.  
   Bluvŝtejn, lakeece sin klinante, prezentis la pleton al Petlura. Ĝin prenis 
apuda serĝento.  
   “Hebrea loĝantaro esprimas al vi, ĉefo de la ŝtato, sian sinceran dankon kaj 
estimon. Bonvolu akcepti la gratulfolion.” 
   “Bone,” grumblis Petlura, supraĵe trarigardante la paperon.  
   Sed tuj elpaŝis Fuks.  
   “Ni plej humile petas vin ebligi remalfermon de niaj entreprenoj kaj defendi 
nin de pogromo,” Fuks pene elpremis el si la malfacilan vorton. Petlura kolere 
sulkigis la brovojn.  
   “Mia armeo ne okupiĝas pri pogromoj. Vi devas fiksi tion en via memoro.” 
   Fuks senhelpe disetendis la brakojn.  
   Petlura nerve movis la ŝultrojn. Li koleris kontraŭ la neĝustatempe veninta 
delegacio. Li sin turnis. Post lia dorso, mordante nigran lipharon, staris Golub.  
   “Ĉi tie oni plendas pri viaj kozakoj, sinjoro kolonelo. Esploru la aferon kaj 
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uzu necesajn rimedojn,” diris Petlura, kaj turninte sin al la inspektoro ordonis: 
“Ni komencu la paradon.” 
   La missorta delegacio ne atendis renkonton kun Golub kaj ekrapidis forgliti. 
La tuta atento de la spektantoj estis fiksita al preparo por la ceremonia marŝo. 
aŭdiĝis abruptaj komandvortoj.  
   Golub ofensive sin movis al Bluvŝtejn kun ekstere trankvila vizaĝo kaj 
distingeble flustris:  
   “Tuj estu for de ĉi tie, nebaptitaj animoj, aŭ mi faros kotletojn el vi.” 
   Tondris orkestro, kaj la unuaj trupoj ekmarŝis tra la placo. Alirante al la 
loko, kie staris Petlura, soldatoj mekanike bojkriis laŭte “gloro!” kaj sin turnis 
laŭ la ŝoseo al flankaj stratoj. Fronte de la rotoj, vestitaj per novaj kakikoloraj 
uniformoj, senĝene marŝis oficiroj, svingante promenbastonojn kvazaŭ dum 
promenado. La modon marŝi kun bastonetoj, kaj por soldato — kun fusilvergoj, 
enkondukis la siĉ-anoj unuafoje.  
   Ariere iris la rekrutoj, kiel senorda amaso, perdante marŝtakton, puŝante 
unu la alian.  
   Susurado de nudaj piedoj ne faris bruon. Ĉefserĝentoj penegis per ĉiuj 
fortoj ordigi la marŝon, sed tio ne estis ebla. Kiam almarŝis la dua roto, 
dekstraflanka junulo en tola ĉemizo gapis la ĉefatamanon, malferminte la buŝon 
pro la miro, kaj je tuta sia svingo falis sur la pavimon, trafinte en iun kaveton 
per piedo. Lia fusilo, tintante ekruliĝis sur ŝtonoj. La junulo penis sin levi, sed 
tuj li estis faligata de la postmarŝantaj soldatoj.  
   Inter la spektantoj aŭdiĝis rido. La plotono miksis sian ordon. La placon ĝi 
trairis tute fuŝe. La malprospera knabo, kaptinte la fusilon, kuris por atingi siajn 
kamaradojn.  
   Petlura sin forturnis de tiu malagrabla sceno; ne atendante la finmarŝon de 
la kolono, li ekiris al la aŭto. La inspektisto, sekvante lin, singardeme demandis:  
   “Ĉu sinjoro atamano restos por tagmanĝo?” 
   “Ne,” abrupte respondis Petlura.  
   Malantaŭ alta barilo de la preĝejo, inter amaso da spektantoj, la paradon 
rigardis Serĝo Bruzĵak, Valja kaj Klimĉjo.  
   Forte ĉirkaŭbrakinte la stangojn de la krado, Serĝo malamege kaj fikse 
rigardis vizaĝojn de la malsupre starantaj homoj.  
   “Ni iru, Valja, la spektaklo finiĝas,” li diris provoke laŭte, ke ĉiuj aŭdu, kaj 
forlasis la barilkradon.  
   Oni konsternite sin turnis al li. Neniun atentante, li ekiris al la pordeto. Lin 
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sekvis la fratino kaj Klimĉjo.  
 

* 
 
   Algalopinte al la komandejo, kolonelo Ĉernjak kun kapitano forsaltis de la 
ĉevaloj. Transdoninte tiujn al soldato, ili rapide eniris la gardistejon.  
   “Kie estas la komandanto?” abrupte demandis Ĉernjak deĵorantan soldaton.  
   “Mi ne scias,” tiu balbutis, “ien foriris.” 
   Ĉernjak pririgardis la malpuran, ĥaosan gardistejon, distaŭzitajn litaĵojn, sur 
kiuj neglekte sin etendis kozakoj de l’ komandanto. Ili eĉ ne pensis stariĝi antaŭ 
la venintaj oficiroj.  
   “Kian brutejon vi faris ĉi tie?” ekmuĝis Ĉernjak. “Kial vi kuŝaĉas kiel 
akuŝontaj porkinoj?” li atakis la kuŝantojn.  
   Unu el la kozakoj, eksidinte sate ruktis kaj malamike grumblis:  
   “Kial vi krias? Ni havas niajn proprajn kriilojn.” 
   “Kio?” alsaltis Ĉernjak. “Kun kiu vi parolas, bovina muzelego? Mi estas 
kolonelo Ĉernjak! Ĉu vi aŭdis, hundido? Leviĝu tuj, aliel mi donos al ĉiuj 
vergobatojn!” kuradis tra la gardistejo la ekscitiĝinta kolonelo. “Dum unu 
minuto forbalau la tutan malpuraĵon, ordigu la litojn, rehavigu al viaj muzeloj 
homan aspekton. Al kiuj vi similas? Ne al kozakoj, sed al bando da rabistoj.” 
   Lia kolerego estis senlima. Li furioze puŝis per piedo iun ujon kun ruba 
fluidaĵo, kiu staris survoje.  
   La kapitano ne postrestis, abunde ŝutante insultaĵojn kaj konvinke  
svingante sian trivostan skurĝon, li pelis la kuŝemulojn for el la litoj.  
   “La ĉefatamano inspektas la paradon. Li povas veni ĉi tien. Vigle moviĝu!” 
   Vidante, ke la afero serioziĝas, kaj ke ili efektive povas ricevi la vergojn, 
—— la nomo de Ĉernjak estis bone konata al ĉiuj,—— la kozakoj komencis 
kuradi kvazaŭ brogitaj. La laboro ekbolis.  
   “Necesas rigardi la arestitojn,” proponis la kapitano. “Kiu scias, kiujn ili 
tenas ĉi tie? Eble venos la ĉefatamano, kaj povos okazi malagrablaĵo.” 
   “Kiu havas la ŝlosilon?” Ĉernjak demandis gardiston. “Tuj malŝlosu.” 
   La ĉefgardisto ekhastis kaj malŝlosis la seruron.  
   “Sed kie estas la komandanto? Ĉu mi longe atendu lin? Trovu lin tuj kaj 
sendu lin ĉi tien,” komandis Ĉernjak. “La gardistaron elkonduku en la korton 
kaj vicigu laŭ ordo... Kial la fusiloj estas sen bajonetoj?” 
   “Ni nur hieraŭ ŝanĝis la gardistaron,” volis pravigi sin la ĉefgardisto kaj 
ĵetis sin al la pordo por serĉi la komandanton.  
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   La kapitano piedpuŝis la pordon de la provizejo. De la planko leviĝis kelkaj 
homoj, la ceteraj restis kuŝantaj.  
   “Malfermu la pordon,” ordonis Ĉernjak, “ĉi tie ne estas sufiĉe da lumo.” 
   Li fikse rigardis vizaĝojn de l’ arestitoj.  
   “Pro kio vi estas arestita?” li abrupte demandis la maljunulon sidantan sur 
dormbenko.  
   Tiu leviĝis, suprentiris la pantalonon kaj, timigita de l’ subita krio, balbutis:  
   “Mi ja mem ne scias. Oni arestis min, kaj jen mi sidas ĉi tie. Ĉevalaĉo 
malaperis de la korto, sed mi ja ne kulpas pro tio.” 
   “Kies ĉevalaĉo? “ interrompis la kapitano.  
   “La armea. Miaj kantonmentaj loĝantoj fordrinkis ĝin kaj transmetis la 
kulpon sur min.” 
   Ĉernjak per rapida rigardo ekzamenis la maljunulon de la kapo ĝis la piedoj, 
senpacience movinte la ŝultron.  
   “Forprenu vian fatrason, kaj marŝu for de ĉi tie!” kriis li sin turninte al la 
brandistino.  
   La maljunulo ne tuj kredis, ke oni liberigis lin, kaj sin turninte al la kapitano, 
palpebrumis per siaj duonblindaj okuloj.  
   “Do, ĉu tio signifas, ke oni permesas al mi foriri?” 
   Tiu kapsignis: foriĝu, foriĝu plej rapide.  
   La maljunulo rapide malligis sian sakon de la dormbenko kaj, 
flanken-flanken forglitis tra la pordo.  
   “Kaj vin pro kio oni arestis?” Ĉernjak demandis la virinon.  
   Tiu, finmanĝante kukon, rapide ekparolis:  
   “Oni maljuste min arestis, sinjoro estro. Mi estas vidvino. Oni mian 
brandon trinkis kaj min do pro tio malliberigis.” 
   “Ĉu vi vendas hejmfaritan brandon?” demandis Ĉernjak.  
   “Ĉu tio estas vendo?” ofendiĝis la virino. “Li, la komandanto, prenis de mi 
kvar botelojn kaj nenion pagis, eĉ neniun groŝon. Kaj ĉiuj ja tiel faras: la 
brandon trinkas, sed monon ne pagas. Ĉu tio estas komerco?” 
   “Sufiĉas, tuj foriĝu de tie ĉi al diablo.” 
   La virino ne atendis ripeton de l’ ordono kaj, kaptinte sian korbon, dankeme 
sin klinante retiriĝis dorse al la pordo.  
   “Dio donu al vi bonan sanon, sinjoroj estroj.” 
   Dolinnik rigardis tiun komedion per larĝe malfermitaj okuloj. Neniu el la 
arestitoj komprenis la aferon. Estis klara nur tio, ke alvenis iuj estroj, kiuj povas 
decidi la sorton de la arestitoj.  
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   “Kaj vi pro kio? “ Ĉernjak sin turnis al Dolinnik.  
   “Ekstaru antaŭ sinjoro kolonelo!” kriegis la kapitano.  
   Dolinnik malrapide kaj malfacile levis sin de la planko.  
   “Pro kio oni arestis vin, mi demandas?” ripetis sian demandon Ĉernjak.  
   Dolinnik dum kelkaj sekundoj rigardis torditajn lipharojn de la kolonelo, 
lian glate razitan vizaĝon, vizieron de lia nova plata kaskedo “kerenko” kun 
emajla kokardo, kaj subite ekbrilis ebriiga ideo: “Kaj se bonŝancos?”  
   “Oni arestis min pro tio, ke mi iris tra la urbo post la oka vespere,” li diris la 
unuan pretekston, kiu venis en lian kapon.  
   Li atendis tute en suferiga streĉiĝo.  
   “Sed kial vi nokte vagadas?” 
   “Ne nokte ja, sed ĉirkaŭ la dek-unua.”  
   Li parolis kaj jam ne kredis je l’ absurda fortuno.  
   Liaj genuoj ektremis, kiam li aŭdis la mallongan: “Formarŝu!” 
   Dolinnik, forgesinte pri sia jako, ekpaŝis al la pordo, kaj la kapitano jam 
demandis la sekvantan.  
   Korĉagin estis la lasta. Li sidis sur la planko, tute perpleksita per ĉio vidata, 
kaj li eĉ ne sukcesis ekkonscii, ke oni liberigis Dolinnikon. Li ne povis 
kompreni, kio okazas. Ĉiuj estas liberigataj. Sed Dolinnik, Dolinnik... Li diris, 
ke li estis arestita pro nokta irado... Fine li komprenis.  
   La kolonelo komencis enketadon de la malgrasa Zelcer per la ordinara “Pro 
kio?” La pala kaj ekscitita frizisto respondis impete:  
   “Oni diras al mi, ke mi agitas, sed mi ne komprenas, en kio konsistas mia 
agitado.” 
   Ĉernjak streĉis sian atenton.  
   “Kio? Agitado? Pri kio vi agitadas?” 
   Zelcer nekompreneme disflankigis la manojn:  
   “Mi ne scias, sed mi nur diris, ke oni kolektas subskribojn de hebrea 
loĝantaro por la peto al la ĉefatamano.” 
   “Por kiu peto?” Ĉernjak kaj la kapitano proksimiĝis al Zelcer.  
   “Por la peto pri malpermeso de pogromoj. Vi scias, ke ĉi tie estis terura 
pogromo. La loĝantaro timas.” 
   “Kompreneble,” Ĉernjak interrompis lin. “Ni preskribos al vi peton, juda 
muzelo,” kaj, sin turnante al la kapitano, li diris: “Tiun frukton necesas forkaŝi 
pli malproksimen. Forkonduku lin en la stabon. Tie mi konversacios kun li 
persone. Mi ekscios, kiu intencas transdoni la peton.” 
   Zelcer provis kontesti, sed la kapitano, bruske svinginte la manon, skurĝis 
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lian dorson.  
   “Silentu, fiulo!” 
   Kurbiĝinte pro doloro, Zelcer forsvingiĝis en angulon. Liaj lipoj ektremis, li 
apenaŭ detenis aperantan ploregon.  
   Dum la lasta sceno Korĉagin ekstaris. En la provizejo nun restis nur li kaj 
Zelcer.  
   Ĉernjak staris antaŭ la junulo kaj palpis lin per la nigraj okuloj.  
   “Nu, kaj kial vi estas ĉi tie?” 
   Je sia demando la kolonelo aŭdis rapidan respondon:  
   “Mi fortranĉis de selo randan pecon da ledo por plandumoj.” 
   “De kiu selo?” la kolonelo ne komprenis.  
   “Ĉe ni loĝas du kozakoj... Do mi de malnova selo fortranĉis pecon por fari 
plandumojn, kaj la kozakoj pro tio kondukis min ĉi tien.” Kaptita de freneza 
espero liberiĝi, li aldonis: “Se mi scius, ke estas malpermesite...” 
   La kolonelo ignoreme rigardis Korĉaginon.  
   “Kaj pri kio do okupiĝis tiu ĉi komandanto, diablo lin scias. Kiajn arestitojn 
li kolektis!” Kaj sin turnante al la pordo li ekkriis:  
   “Vi povas iri hejmen kaj diru al via patro, ke li punu vin kiel decas. Nu, 
flugu for!” 
   Ne kredante al si mem, kun la koro preta salti for el la brusto, kaptinte 
kuŝantan sur la planko jakon de Dolinnik, Korĉagin sin ĵetis al la pordo. Li 
trakuris la deĵorejon kaj post la dorso de eliranta Ĉernjak traglitis en la korton 
kaj de tie al la strato.  
   En la provizejo restis sola malfeliĉa Zelcer. Li kun turmenta sopiro 
ĉirkaŭrigardis, instinkte farinte kelkajn paŝojn al la pordo, sed en la deĵorejon 
eniris gardisto, fermis la pordon, pendigis la seruron kaj eksidis sur tabureto ĉe 
la pordo.  
   Sur la perono Ĉernjak kontente sin turnis al la kapitano:  
   “Estas bone, ke ni venis ĉi tien. Vi vidas, kiom da fiuloj kolektiĝis. Kaj la 
komandanton mi enkarcerigos por du semajnoj. Nu, ni nun rajdu, ĉu ne?” 
   En la korto la ĉefgardisto vicigis sian taĉmenton. Ekvidinte la kolonelon li 
alkuris kaj raportis:  
   “Ĉio estas en ordo, sinjoro kolonelo.” 
   Ĉernjak enigis la piedon en ingon, facile saltis sur la selon. La kapitano 
klopodis ĉe sia obstina ĉevalo. Ordigante la bridon, Ĉernjak diris al la 
ĉefgardisto:  
   “Diru al la komandanto, ke mi ellasis la tutan sentaŭgaĵon, kiun li enŝovis 
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en la arestejon. Sciigu lin, ke mi arestos lin por du semajnoj pro tio, kion li 
faraĉis ĉi tie. Kaj tiun, kiu restas tie, tuj konduku al la stabejo. La gardistaro 
estu preta por inspektado.” 
   “Jes, certe, sinjoro kolonelo,” la ĉefgardisto tuŝis la vizieron.  
   Sproninte la ĉevalojn, la kolonelo kaj la kapitano ekgalopis al la placo, kie 
la parado jam estis finiĝanta.  
 

* 
 
   Transsaltinte jam la sepan barilon Korĉagin haltis. Li ne plu havis fortojn 
por kuri. La malsataj tagoj en la sufoka, neaerumata provizejo senfortigis lin. Li 
ne povis iri hejmen, kaj se oni ekscius, ke li estis ĉe Bruzĵakoj, tiu familio estus 
neniigita. Kien iri?  
   Li ne sciis, kion li faru, kaj li kuris lasante post si legomĝardenojn kaj 
kortojn de la bienoj. Li rekonsciiĝis nur puŝinte per la brusto ies barilon. Li 
rigardis kaj senmoviĝis: post la alta lignotabula barilo estis la ĝardeno de la 
forstestro. Ĝuste ĉi tien lin alportis liaj tute laciĝintaj kruroj. Ĉu li intencis kuri 
ĉi tien? Ne.  
   Sed kial li trovis sin ĝuste ĉe la domo de la forstestro?  
   Li ne povis respondi al tio.  
   Necesis iom ripozi ie kaj poste pripensi, kien plu iri; en la ĝardeno estas 
ligna laŭbo, tie neniu vidos lin.  
   Korĉagin suprensaltis, kaptis randon de tabulo, surgrimpis la barilon kaj 
falis en la ĝardenon. Rigardinte la domon, apenaŭ videblan el post la arboj, li 
ekiris al la laŭbo. Ĝi estis malfermita preskaŭ de ĉiuj flankoj. Somere ĝin 
ĉirkaŭvolvis ampelopsoj, sed nun ĝi estis nuda.  
   Li returnis sin al la barilo, sed estis jam malfrue; post sia dorso li aŭdis 
furiozan bojadon. De la domo laŭ vojeto, superŝutita de folioj, al li kuregis 
grandega hundo.  
   Paŭlo sin preparis por defendo.  
   La unuan atakon li rebatis per piedo. Sed la hundo pretiĝis al la dua. Kiu 
scias, kiel finiĝus tiu duelo, se la sonora voĉo, bone konata al Paŭlo, ne krius:  
   “Trezor, reen!” 
   Laŭ la vojeto kuris Tonjo. Fortirinte la hundon je kolrimeno, ŝi turnis sin al 
Paŭlo, staranta apud la barilo:  
   “Kiamaniere vi venis ĉi tien? Ja vin povus murdi la hundo. Bone, ke mi...” 
   Ŝi tuj paŭzis. Ŝiaj okuloj larĝe malfermiĝis. Kiel ege similas al Korĉagin tiu 
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junulo, iel envaginta ĉi tien!  
   La figuro apud la barilo moviĝis kaj mallaŭte diris:  
   “Vi... ĉu vi ne rekonas min?” 
   Tonjo ekkriis kaj impete ekpaŝis al Korĉagin.  
   “Paŭĉjo, ĉu estas vi?” 
   Trezor perceptis ŝian krion kiel signalon por atako kaj per forta salto sin 
ĵetis antaŭen.  
   “For!” 
   Trezor, ricevinte kelkajn batojn de Tonjo, ofendite subpremis la voston kaj 
sintrenis al la domo.  
   Tonjo, kunpremante la manojn de Korĉagin, diris:  
   “Ĉu vi estas libera?” 
   “Sed ĉu vi scias?” 
   Tonjo, ne povante reteni sian emocion, impete respondis:  
   “Mi ĉion scias. Liza rakontis al mi. Sed kiamaniere vi venis ĉi tien? Ĉu oni 
liberigis vin?” 
   Korĉagin respondis lace:  
   “Oni liberigis min erare. Mi fuĝis. Verŝajne oni jam serĉas min. Ĉi tien mi 
trafis senintence. Mi volis ripozi en tiu laŭbo.” Kaj, kvazaŭ petante pardonon, li 
aldonis: “Mi tre laciĝis.” 
   Dum kelkaj momentoj ŝi rigardis lin kaj, tute kaptita de profunda kompato, 
de varma tenero, maltrankvilo kaj ĝojo, premadis liajn manojn:  
   “Paŭĉjo, karulo mia, amata mia, mia bona Paŭĉjo... Mi amas vin... Ĉu vi 
aŭdas? Mia obstina knabaĉo, kial vi foriris tiam? Nun vi iros al ni, al mi. Pro 
nenio mi forlasos vin. Ĉe ni estas trankvile, vi restos kiom necesos.” 
   Korĉagin kapneis.  
   “Se oni trovos min ĉe vi, kio tiam okazos? Mi ne devas rifuĝi ĉe vi.” 
   Ŝiaj manoj ankoraŭ pli forte ekpremis liajn fingrojn, la palpebroj ektremis, 
la okuloj ekbrilis.  
   “Se vi ne venos, vi neniam plu vidos min. Artjom ja forestas, oni kondukis 
lin eskorte al lokomotivo. Oni mobilizis ĉiujn fervojistojn. Do kien vi iros?” 
   Korĉagin komprenis ŝian maltrankvilon, sed la timo endanĝerigi la karan 
por li junulinon detenis lin. Ĉio travivita lacigis lin. Li aspiris ripozon, lin 
turmentis malsato. Li cedis.  
   Kiam li sidis en la ĉambro de Tonjo, en la kuirejo la filino kaj la patrino 
interparolis.  
   “Atentu, panjo. En mia ĉambro nun sidas Korĉagin. Ĉu vi memoras lin? Li 
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estas mia lernanto. Mi nenion kaŝos de vi. Li estis arestita pro liberigo de 
maristo-bolŝeviko. Li fuĝis, kaj li ne havas rifuĝejon.” Ŝia voĉo tremis. “Mi 
petas vin, panjo, konsenti ke li nun restu ĉe ni.” 

La okuloj de la filino petege rigardis la patrinon. 
Tiu esploreme rigardis la okulojn de Tonjo.  
“Bone, mi ne kontraŭas. Sed kie vi lokigos lin?” 
Tonjo ruĝiĝis kaj konfuzite, ekscitiĝante, respondis:  
“Li restu en mia ĉambro sur la sofo. Dume ni povas ne sciigi la paĉjon.” La 

patrino rigardis rekte en la okulojn de la filino.  
   “Ĉu tio estis la kaŭzo de viaj larmoj?” 
   “Jes.” 
    “Li ja estas ankoraŭ knabo.” 
   Tonjo nerve taŭzis la manikon de sia bluzo.  
   “Jes, sed se li ne fuĝus, oni pafekzekutus lin kiel plenaĝulon.” 
   Jekaterina Miĥajlovna estis maltrankvila pro ĉeesto de Korĉagin en la domo. 
Ŝin maltrankviligis ankaŭ lia aresto kaj la senduba simpatio de Tonjo al tiu ĉi 
knabo, kaj tio, ke ŝi tute ne konis lin.  
   Kaj Tonjo estis kaptita de mastruma vervo.  
   “Li devas sin bani, panjo. Tuj mi tion aranĝos. Li estas malpura kiel vera 
hejtisto. Dum longa tempo li ne lavis sin.” 
   Ŝi kuradis, hastis, hejtis banejan fornon, preparis tolaĵon. Kaj impete, 
evitante averton kaj klarigon, ŝi kaptis Paŭlon je la mano kaj tiris lin en la 
banĉambron.  
   “Vi devas demeti vian tutan vestaĵon. Jen estas kostumo. Vian vestaĵon 
necesas lavi. Vestu jen tion,” ŝi diris, montrante la seĝon, kie estis akurate 
metitaj blukolora marista bluzo kun blanka stria kolumo kaj pantalono kun 
kloŝformaj krurumoj.  
   Paŭlo mirigite ĉirkaŭrigardis. Tonjo ridetis.  
   “Ĝi estas mia maskerada kostumo. Ĝi taŭgos por vi. Nu, mastrumu, mi 
forlasas vin. Dum vi banos vin, mi preparos manĝaĵon.” 
   Ŝi fermis la pordon. Alia faro ne eblis, kaj Korĉagin rapide senvestiĝis kaj 
eniĝis en la bankuvon.  
   Post unu horo ĉiuj tri — la patrino, la filino kaj Korĉagin — tagmanĝis en 
la kuirejo.  
   Post la malsatado Paŭĉjo nerimarkeble por si malplenigis tri telerojn. 
Komence li sentis sin ĝenata de Jekaterina Miĥajlovna, sed poste, vidante ŝian 
amikan rilaton, li kutimiĝis.  
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   Kiam post la tagmanĝo ĉiuj kunvenis en la ĉambro de Tonjo, Paŭlo laŭ peto 
de Jekaterina Miĥajlovna, rakontis pri siaj aventuroj.  
   “Kion do vi intencas fari plu?” demandis Jekaterina Miĥajlovna.  
   Paŭlo enpensiĝis.  
   “Mi volas revidi Artjomon kaj poste fuĝi.” 
   “Kien?” 
   “Mi pensas penetri al Umanj aŭ al Kievo. Mi mem ankoraŭ ne scias, sed de 
ĉi tie nepre necesas malaperi.” 
   Paŭlo ne kredis, ke ĉio tiel rapide ŝanĝiĝis. Ankoraŭ matene estis arestejo, 
sed nun apude estas Tonjo, li surhavas puran vestaĵon kaj ĉefe — li estas libera.  
   Jen kiel iufoje turniĝas la vivo: mallumo senespera, aŭ denove ridetas la 
suno. Se ne estus minaco de nova aresto, li nun estus feliĉa junulo.  
   Sed ĝuste nun, dum li estas ĉi tie, en tiu granda kaj kvieta domo, oni povus 
lin trovi.  
   Estis necese foriri ien ajn, sed ne resti ĉi tie.  
   Sed foriri de ĉi tie li tute ne volis, diablo prenu! Kiel estis interese legi pri la 
heroa Garibaldi! Kiel li enviis lin, sed ja la vivo de tiu Garibaldi estis malfacila, 
oni peladis lin tra la tuta mondo. Jen li, Paŭlo, nur sep tagojn travivis en teruraj 
turmentoj, sed ŝajnas al li, ke tuta jaro forpasis.  
   Videble li, Paŭlo, fariĝas ne tute bona heroo.  
   “Pri kio vi pensas?” demandis Tonjo, sin klininte super lin. Ŝiaj okuloj 
ŝajnis al li senfundaj en sia malhela lazuro.  
   “Tonjo, ĉu vi volas, ke mi rakontu al vi pri Ĥristina?..” 
   “Rakontu,” vigle diris Tonjo.  
   “... kaj ŝi ne plu revenis.” La lastajn vortojn li diris pene.  
   En la ĉambro estis aŭdeble, kiel ritme tiktakas horloĝo. Tonjo, klininte la 
kapon, preta ploregi, dolore mordis siajn lipojn.  
   Paŭlo ekrigardis ŝin.  
   “Mi devas foriri de ĉi tie nepre hodiaŭ,” rezolute diris Paŭlo.  
   “Ne, ne, hodiaŭ vi iros nenien!” 
   Ŝiaj maldikaj varmaj fingroj delikate eniĝis en liajn hirtajn harojn kaj karese 
taŭzis ilin...  
   “Tonjo, vi devas helpi min. Necesas ekscii pri Artjom en la lokomotivejo 
kaj porti letereton al Serĝo. En kornika nesto estas mia revolvero. Mi ne povas 
iri, sed Serĝo devas ĝin preni. Ĉu vi povas tion fari?” 
   Tonjo leviĝis.  
   “Mi tuj iros al Suĥarko. Kun ŝi — al la lokomotivejo. Skribu vian letereton, 
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mi ĝin portos al Serĝo. Kie li loĝas? Kaj se li volus veni, ĉu mi diru, kie vi 
estas?” 
   Iom pensinte, Paŭlo respondis:  
   “Li mem alportu ĝin vespere en la ĝardenon.” 
   Tonjo revenis hejmen malfrue. Paŭlo dormis profundan dormon. Pro tuŝo 
de ŝia mano li vekiĝis. Ŝi estis gaje ridetanta.  
   “Artjom tuj venos. Li ĵus revenis post vojaĝo. Oni permesis al li unuhoran 
foreston laŭ la garantio de la patro de Liza. Lia lokomotivo estas en la 
lokomotivejo. Mi ne povis diri al li, ke vi estas ĉi tie. Mi diris, ke mi bezonas 
lin por tre grava afero. Sed jen li estas.” 
   Tonjo kuris al la pordo. Ne kredante al siaj okuloj, Artjom senmove haltis 
ĉe la pordo. Tonjo enlasis lin kaj fermis la pordon, ke nenion aŭdu en sia 
kabineto la patro malsana je tifo.  
   Kiam la brakoj de Artjom kaptis Paŭlon por lin brakumi, la ostoj de Paŭĉjo 
ekkrakis.  
   “Fraĉjo! Paŭĉjo!” 
 

* 
 
   Estis decidite, ke Paŭĉjo veturos morgaŭ. Artjom aranĝos lin sur la 
lokomotivo de Bruzĵak, kiu iros al Kazatin.  
   Artjom, kutime severema, estis perdinta sian ekvilibron suferanta pro la 
frato, nenion sciante pri lia sorto. Nun li estis senfine feliĉa.  
   “Do, matene je la kvina vi venos al la stokejo. Oni ŝarĝos hejtlignon por la 
lokomotivo kaj tiam vi okupos vian lokon. Mi volus ankoraŭ paroli kun vi, sed 
jam estas tempo por reveni. Morgaŭ mi akompanos vin. Oni formos el ni 
fervojistan batalionon. Kiel dum la germana okupacio ni estas eskortataj.” 
   Artjom adiaŭis kaj foriris.  
   Rapide krepuskiĝis. Serĝo devis veni al barilo de la ĝardeno. Atendante 
Korĉagin paŝadis tra la malhela ĉambro de angulo al angulo. Tonjo kun la 
patrino estis ĉe la patro Tumanov.  
   La renkontiĝo kun Serĝo okazis jam en mallumo, kaj la amikoj forte premis 
la manojn unu de la alia. Ankaŭ Valja venis kun la frato. Ili parolis mallaŭte.  
   “Mi ne alportis la revolveron. En via korto abundas soldatoj, veturiloj staras. 
Oni bruligas fajron. Mi neniel povis surgrimpi la arbon. Jen kia fiasko,” Serĝo 
pravigis sin.  
   “Ne gravas,” lin trankviligis Paŭlo. “Eble tiel estas pli bone. Dumvoje oni 
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povus pripalpi ĝin, kaj tiam oni forŝirus mian kapon. Tamen vi nepre prenu 
ĝin.” 
   Valja proksimiĝis al li.  
   “Kiam vi forveturos?” 
   “Morgaŭ, Valja, frumatene.” 
   “Sed kiel vi liberiĝis, rakontu.” 
   Paŭlo rapide, flustrante, rakontis pri siaj aventuroj.  
   Ili varme adiaŭis reciproke. Serĝo ne ŝercis, kiel kutime, li emociiĝis.  
   “Feliĉan vojon, Paŭlo, ne forgesu nin,” malfacile eldiris Valja.  
   Ili foriris kaj tuj degelis en la mallumo.  
   Silento regas en la domo. Nur horloĝo ritme faras siajn senlacajn paŝojn. Al 
neniu el ili ambaŭ venas la penso pri dormo, ĉar post ses horoj ili disiĝos kaj 
probable neniam plu revidos unu la alian. Ĉu estas eble dum tiu mallonga 
tempo rakonti pri milionoj da pensoj kaj vortoj, kiujn portas en si ĉiu el ili?  
   Juneco, senlime belega juneco, kiam pasio ne ankoraŭ estas komprenebla, 
sed nur malklare sentebla en rapida batado de koroj; kiam la mano timeme 
ektremas kaj impete flankiĝas, hazarde tuŝinte mamon de la amikino, kaj kiam 
virga amikeco ne permesas fari la lastan paŝon! Kio povas esti pli intima ol la 
brakoj de amatino ĉirkaŭpremintaj la kolon, kaj la kiso bruliga kiel elektra 
sparko.  
   Dum la tuta daŭro de la amikeco tio estis lia dua kiso. Krom la patrino 
neniu karesis Paŭĉjon, sed multaj batis lin. Kaj pro tio pli efike estis sentata la 
kareso.  
   En sia subpremata kaj kruela vivo li ne sciis pri tia ĝojo. Kaj la junulino, kiu 
nun staris sur lia vivovojo estis lia granda feliĉo.  
   Li sentis odoron de ŝiaj haroj kaj ŝajne vidis ŝiajn okulojn.  
   “Mi tre amas vin, Tonjo! Mi ne povas rakonti tion al vi, mi ne povas.” 
   Liaj pensoj interrompiĝis. Kiel obeema estas ŝia elasta korpo!.. Sed ilia 
virga amikeco superas ĉion.  
   “Tonjo, kiam finiĝos la tuta tumulto, mi nepre fariĝos elektromuntisto. Se 
vi ne forlasos min, se vi efektive serioze min amas, sed ne ludas per mi, tiam mi 
estos por vi bona edzo. Neniam mi batos vin. Estu malbenita mia animo, se mi 
iam ofendos vin.” 
   Timante ekdormi en reciproka brakumo, por ke la patrino de ekvidu ilin kaj 
ne pensu pri ili malbone, ili disiris.  
   Jam mateniĝis, kiam ili ekdormis, firme interkonsentinte ne forgesi unu la 
alian.  
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   Frumatene Jekaterina Miĥajlovna vekis Paŭlon.  
   Li rapide leviĝis.  
   Kiam li ŝanĝis la vestojn en la banĉambro, surmetante la botojn kaj la jakon 
de Dolinnik, la patrino vekis Tonjon.  
   Tra fenestreto de granda lokomotivo, ĉirkaŭita per nuboj de siblanta vaporo, 
rigardis la patro de Serĝo.  
   Ili rapide adiaŭis unu la alian. Paŭĉjo firme premis ferajn tenilojn de la 
lokomotiva eskaleto kaj sin levis supren. Li returnis sin. Apud reltransirejo 
staris du konataj figuroj: la alta de Artjom kaj apud li, svelta kaj eta — de 
Tonjo.  
   Vento kolere hirtigis kolumon de ŝia bluzo kaj taŭzis buklojn de la 
kaŝtankoloraj haroj. Ŝi svingis la manon.  
   Artjom, deflanke ekrigardinte Tonjon, kiu apenaŭ detenis sin de plorego, 
vespiris:  
   “Aŭ mi estas kompleta stultulo, aŭ al tiuj ambaŭ mankas klapoj en la kapoj. 
Ho, Paŭĉjo! Jen kia bubo!” 
   Kiam la trajno malaperis post vojkurbiĝo, Artjom sin turnis al Tonjo:  
   “Do, ĉu ni estu amikoj?” Kaj en la manego kaŝiĝis la eta mano de Tonjo.  
   De malproksime atingis ilin bruego de l’ trajno plirapidiganta sian kuron. 
 

 
NOTOJ POR LA 6A ĈAPITRO 
 
Bohunano.  
Soldato de la taĉmento “Bohun”, kiun gvidis ruĝa komandanto Ŝĉors.  
 
Siĉ.  
Stabejo de la sendependema ukraina kozakaro sur la Dnepra insulo Hortica. 
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ĈAPITRO 7 

 
Dum la tuta semajno la urbeto, ĉirkaŭita per tranĉeoj kaj ĉirkaŭvolvita per 

araneaĵo de pikdrataj baroj vekiĝis kaj endormiĝis sub la bruego de kanonoj kaj 
klakado de fusila interpafado. Nur dum profunda nokto ĉio kvietiĝis, iufoje ŝiris 
la silenton timigitaj salvoj: gvatpostenoj palpis unu la alian. Kaj ĉe mateniĝo 
proksime de la fervojstacio estis ekmoviĝantaj la homoj apud artileriaj baterioj. 
La nigra faŭko de kanono kolere kaj terure tusegis. La homoj hastis satigi ĝin 
per nova porcio da plumbo. Bombardisto tiris ŝnuron, la tero tremis. Je triversta 
distanco de la urbeto, super la vilaĝo okupita de ruĝuloj, obusoj flugis kun 
hurlo kaj fajfo, surdigante ĉion, kaj, falante ili ĵetis supren disŝiritajn terpecojn.  
   En la korto de antikva pola monaĥejo estis lokita la baterio de ruĝuloj. La 
monaĥejo situis sur alta monteto meze de la vilaĝo.  
   La milita komisaro de l’ baterio kamarado Zamostin salte leviĝis. Li dormis 
metinte la kapon sur trunkon de la kanono. Kuntirante pli streĉe la rimenzonon 
kun peza maŭzer-pistolo, li aŭskultis flugon de obuso, atendante eksplodon. Tra 
la korto aŭdiĝis lia sonora voĉo:  
   “Ni findormos morgaŭ, kamaradoj. Le-vi-ĝu!” La artileriistoj dormis ĉe la 
kanonoj. Ili salte leviĝis tiel rapide, kiel la militkomisaro. Nur Sidorĉuk 
malhastis, li nevolonte levis sian dormeman kapon.  
   “Nu kiaj aĉuloj, apenaŭ mateniĝis, sed ili jam bojas. Kia malnobla popolo.” 
   Zamostin ekridegis.  
   “Senkonsciaj elementoj, Sidorĉuk. Ili ne konsideras, ke vi volas dormi.” 
   La bateriano leviĝis, malkontente grumblante.  
   Post kelkaj minutoj en la monaĥeja korto bruegis kanonoj, kaj en la urbo 
eksplodis obusoj. Sur la altega fumtubo de la sukerfabriko, sur kunmetitaj 
tabuloj trovis oportunan lokon petlurana oficiro kaj telefonisto. Ili ascendis per 
feraj ŝtupoj interne de la tubego.  
   La tuta urbo estis antaŭ ili kvazaŭ sur manplato. De tie ili korektis la 
kanonadon. Al ili estis videbla ĉiu movo de ruĝarmeanoj, sieĝantaj la urbon. 
Hodiaŭ ĉe bolŝevikoj estis granda vigliĝo. Per binoklo estis videbla la movado 
de iliaj trupoj. Al la Podolska stacidomo malrapide ruliĝis kirastrajno, ne 
ĉesigante la kanonadon. Malantaŭ ĝi vidiĝis ĉenoj de infanterianoj. Kelkfoje la 
ruĝarmeanoj atakis, penante ekposedi la urbon, sed la siĉ-anoj fortikigis sin en 
tranĉeoj antaŭ la urbo. De tie uragane fajris pafado. Ĉio ĉirkaŭe pleniĝis per 
furioza krakado de pafoj. Ĝi kreskis ĝis senĉesa muĝego, atingante la plejan 
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streĉiĝon dum atakoj. Kaj, priverŝataj per plumba pluvego, ne eltenante la 
superhoman streĉiĝon, la ĉenoj de bolŝevikoj sin retiradis, lasante sur la kampo 
senmovajn korpojn.  
   Hodiaŭ atakoj kontraŭ la urbon fariĝis pli insistaj, pli oftaj. La aero 
maltrankvile impetis diversflanken pro kanonado. De la fabrika fumtubo estis 
videble kiel, rampante sur la tero, stumblante, nereteneble antaŭeniras la vicoj 
de bolŝevikoj. Ili preskaŭ kaptis la stacidomon. La siĉ-anoj uzis por la batalo 
ĉiujn siajn rezervojn, sed ili ne povis ŝtopi la breĉon ĉe la stacidomo. Plenaj de 
aŭdaca decidemo, la ĉenoj de bolŝevikoj trarompiĝis en la apudstaciajn stratojn. 
Elbatitaj per mallonga terura atako el sia lasta pozicio “la apudurbaj ĝardenoj” 
la siĉ-anoj de la tria regimento, defendintaj la stacidomon, senorde, per disigitaj 
aretoj, sin ĵetis en la urbon. Ne lasante la eblecon rekonsciiĝi kaj halti, 
neniigante per bajonetatako la barpostenojn, la ruĝarmeanoj plenigis la stratojn.  
   Nenia forto povis deteni Serĝon en kelo, kie kaŝiĝis lia familio kaj la plej 
proksimaj najbaroj. Li aspiris eliri supren. Malgraŭ protestoj de la patrino li 
eliris el la malvarmeta kelo. Preter la domo, grincante, pafante ĉiuflanken, 
rapidege traveturis kirasaŭto “Sagajdaĉnij”. Tuj post ĝi dise kuris militistoj de 
Petlura, kaptitaj de paniko. En la korton de Serĝo enkuris unu el la siĉ-anoj. 
Kun febra hasto li forĵetis la kartoĉujon, helmon kaj fusilon, transsaltis la 
barilon kaj malaperis en legomĝardenoj. Serĝo decidis rigardi la straton. Sur la 
vojo al la Sud-okcidenta stacidomo kuris soldatoj de Petlura. Ilian retiriĝon 
ŝirmis kirasaŭto. La ŝoseo, kondukanta al la urbo, estis dezerta. Subite sur la 
vojon elsaltis ruĝarmeano. Li kuŝiĝis kaj ekpafis laŭlonge de la ŝoseo. Lin 
sekvis la dua, la tria... Serĝo vidis ilin: ili kliniĝis kaj pafis kurante. Ne kaŝante 
sin kuris sunbrunigita ĉino kun brulumitaj okuloj, en subĉemizo zonita per 
kartoĉrubandoj, kun grenadoj en ambaŭ manoj. Antaŭ ĉiuj, elstariginte 
manmitralon, kuregis tute juna ruĝarmeano. Tio estis la unua ĉeno de la 
ruĝarmeanoj, kiuj enrompiĝis en la urbon. La sento de ĝojo ekregis Serĝon. Li 
sin ĵetis sur la ŝoseon kriegante:  
   “Vivu la kamaradoj!” 
   Pro neatenditeco la ĉino preskaŭ faligis lin. Jam li volis kolerege forpuŝi 
Serĝon, sed ekzaltita aspekto de la junulo haltigis lin.  
   “Kien Petluro fuĝis?” anhele kriis la ĉino.  
   Sed Serĝo ne plu aŭdis lin. Li rapide enkuris la korton, kaptis la kartoĉujon 
kaj fusilon, forlasitajn de la siĉ-ano kaj hastis por atingi la ruĝarmeanojn. Li 
estis rimarkita, kiam la Sud-okcidenta stacidomo estis jam konkerita. Kaptinte 
kelkajn trajnojn kun municio, forĵetinte la malamikojn en arbaron, la ruĝaj 
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trupoj haltis por ripozi kaj reformiĝi. Juna mitralisto aliris al Serĝo kaj mirigite 
lin demandis:  
   “De kie vi venis, kamarado?” 
   “Mi estas ĉi-tiea, el ĉi urbeto, kaj mi nur atendis, kiam vi venos.” 
   Serĝon ĉirkaŭis ruĝarmeanoj.  
   “Mia lin konas,” ĝoje ridetis la ĉino. “Lia kliis ‘Vivu kamaladoj!’. Lia 
esatas boliseviko nia, juna, bona,” li aldonis, entuziasme frapante la ŝultron de 
Serĝo.  
   Kaj la koro de Serĝo ĝoje batadis. Oni tuj akceptis lin kiel sian 
batalkamaradon. Li ja kun ili estis konkeranta la stacidomon en la 
bajonetsturmo.  
   La urbeto reviviĝis. Elturmentitaj urbanoj eliris el siaj keloj kaj kaŝejoj kaj 
hastis al kortpordegoj por rigardi la ruĝajn trupojn, kiuj eniris en la urbon. 
Antonina Vasiljevna kaj Valja rimarkis Serĝon marŝanta en la vicoj de 
ruĝarmeanoj. Li iris sen ĉapo, zonita per kartoĉrubando, kun fusilo sur la ŝultro.  
   Antonina Vasiljevna indigne svingis la manojn.  
   Ŝia filo Serĝo enmiksiĝis en la batalon. Ho, tio ne finiĝos por li senpune! 
Necesas ja nur imagi: li marŝas kun fusilo antaŭ la tuta urbo. Sed poste kio 
sekvos?  
   Kaptita de tiuj pensoj, Antonina Vasiljevna ne plu detenante sin ekkriis:  
   “Serĝo, marŝ’ hejmen tuj! Mi montros al vi, kanajlo! Vi konatiĝos hejme 
kun la milito!” Ŝi direktis sin al la filo intencante haltigi lin.  
   Sed Serĝo, ŝia Serĝo, kiun ŝi pli ol unu fojon severe punadis, rigore rigardis 
al la patrino kaj, ruĝiĝante pro honto kaj ofendo, replikis:  
   “Ne kriu! Mi nenien iros de ĉi tie.” Kaj li preterpasis ne haltinte. Antonina 
Vasiljevna ekflamis:  
   “Aĥ, jen kiel vi parolas kun via patrino! Do ne intencu reveni hejmen post 
tio.” 
   “Kaj mi ne revenos!” ne returniĝante Serĝo kriis responde.  
   Antonina Vasiljevna konsternite restis stari sur la vojo. Preter ŝi moviĝis 
vicoj de sunumitaj, polvokovritaj batalantoj.  
   “Ne ploru, patrinjo! Vian fileton ni elektos komisaro,” aŭdiĝis ies forta 
mokema voĉo.  
   Gaja rido trakuris en la plotono. Frunte de la roto fortaj voĉoj agorde 
ekkantis:  

 
Paŝu kuraĝe ni fratoj  
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hardu nin lukta fervor’.  
Al la libero trabatu  
bruste ni vojon kun glor’. 
 
   Potence aliĝis la vicoj al la kantado, kaj en la komuna ĥoro estis ankaŭ la 
sonora voĉo de Serĝo. Li trovis la novan familion. Kaj en ĝi unu bajoneto estis 
lia.  
 

* 
 
   Sur la pordego de la bieno de Leŝĉinskij estas blanka kartono. Sur tiu oni 
povas legi la mallongan vorton ‘Revkomo”. Apude estas fajra plakato. Rekte al 
la brusto de la leganto estas direktitaj la fingro kaj okuloj de ruĝarmeano. Kaj 
subskribo:  
   “Ĉu vi aliĝis al la Ruĝa Armeo?” 
   Nokte kunlaborantoj de la divizia politika fako algluis en diversaj lokoj 
tiujn mutajn agitantojn. Samloke estis la unua alvoko de la revkomo al ĉiuj 
laboruloj de la urbo Ŝepetovka:  
   Kamaradoj! Proletaj trupoj okupis la urbon. Estas restarigita la Soveta 
potenco. Ni alvokas la urbanojn esti trankvilaj. La sangaj pogromistoj estas 
forĵetitaj, sed por ke ili neniam plu revenu, por definitive ekstermi ilin, aliĝu al 
la Ruĝa Armeo. Per ĉiuj fortoj subtenu la potencon de laboruloj. La armea 
administra potenco en la urbo apartenas al la garnizonestro, la civila potenco 
— al la revolucia komitato. Revkomprezidanto Dolinnik  
 

* 
 
   En la bieno de Leŝĉinskij aperis novaj homoj. La vorto “kamarado”, pro kiu 
oni ankoraŭ hieraŭ riskis sian vivon, nun sonis ĉie. Ne estas esprimebla la 
emocia vorto “kamarado”.  
   Dolinnik forgesis pri sonĝo kaj ripozo. La lignaĵisto klopodis funkciigi 
revolucian administradon.  
   Sur la pordo de malgranda ĉambro de somerdomo estis fiksita paperpeco, 
sur kiu per krajono estis skribita “Partia komitato”. Tie sides kamaradino 
Ignatjeva, trankvila kaj sintenema. La politika fako de la divizio komisiis al ŝi 
kaj al Dolinnik organizadon de la organoj de la soveta administracio.  
   Pasis nur unu tago, kaj jam ĉe la tabloj sidis oficistoj, kraketis tajpilo, estis 
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organizita komisariato pri nutraĵprovizado. Komisaro Tiĵicki estas moviĝema 
kaj nervoza. Tiĵicki laboris en la sukerfabriko kiel helpanto de mekanikisto. En 
la unuaj tagoj de la fortikigo de la soveta reĝimo li kun persisto de polo 
komencis frakasi la aristokratan eliton de la fabrika administrantaro, kiu 
embuskis, kaŝinte sian malamon al bolŝevikoj.  
   Dum la fabrika kunveno, kolereme frapante per la pugno la randon de la 
tribuno, li ĵetadis al ĉirkaŭstarantaj laboristoj asprajn senindulgajn vortojn en la 
pola lingvo.  
   “Certe,” li parolis, “kio estis, tio ne plu estos. Sufiĉe niaj patroj kaj ni mem 
dum la tuta vivo laboregis por Potocki. Ni konstruis por ili palacojn, kaj 
rekompence lia grafa moŝto pagis al ni nur tiom, ke ni ne mortaĉu dum la 
laboro. Dum multaj jaroj grafoj Potocki kaj princoj Sanguŝka rajdas sur niaj 
dorsoj! Ĉu inter ni estas malmultaj polaj laboristoj, kiujn Potocki tenis sub la 
jugo, same kiel rusojn kaj ukrainojn? Do inter tiuj laboristoj cirkulas onidiroj, 
kiujn disvastigas lakeoj de la grafo, ke la soveta potenco ilin ĉiujn dispremos 
per siaj feraj manoj. Tio estas malnobla kalumnio, gekamaradoj. Neniam 
ankoraŭ laboristoj de diversaj nacioj posedis tiajn rajtojn, kiel nun. Ĉiuj proletoj 
estas fratoj, sed sinjorojn ni subpremos, estu certaj.” 
   Lia mano desegnis arkon kaj denove falis sur la randon de la tribuno. “Kiu 
dividis nin je popoloj, kiu devigis verŝi sangon de fratoj? Reĝoj kaj nobeloj 
ekde pratempo sendis polajn kamparanojn kontraŭ turkojn, kaj ĉiam unu popolo 
atakis kaj ruinigis alian. Tiom da homoj estas ekstermitaj, tiaj malfeliĉoj okazis! 
Kaj kiu bezonis tion, ĉu ni? Sed baldaŭ ĉio ĉi finiĝos. Venis fino por tiuj fiuloj. 
Bolŝevikoj ĵetis al la tuta mondo la vortojn terurajn por la burĝaro: ‘Proletoj de 
ĉiuj landoj, unuiĝu!’ Nia savo kaj nia espero pri la feliĉa vivo estas en tio, ke 
laboristo al laboristo estu frato. Aliĝu, kamaradoj, al la Komunista partio. Estos 
ankaŭ Pola respubliko, sed soveta, sen Potocki-oj, kiujn ni ekstermos ĝis la 
lasta radiko, kaj en Soveta Pollando ni mem fariĝos la mastroj. Kiu el vi ne 
konas Bronislavon Ptaŝinski? La revkomo postenigis lin kiel komisaron de nia 
fabriko. ‘Ne nulo, ĉio estu ni’. Ni ankaŭ havos nian feston, kamaradoj, nur 
malatentu tiujn kaŝiĝintajn serpentojn! Kaj se nia laborista konfido helpos, ni 
organizos fratecon de ĉiuj popoloj en la tuta mondo!” 
   La oratoro diris tiujn novajn vortojn el la profundo de sia simpla laborista 
koro.  
   Kiam li forlasis la tribunon, junularo akompanis lin per konsentaj aklamoj.  
   Nur la pli aĝaj timis esprimi sian opinion. Kiu scias? Eble la bolŝevikoj 
morgaŭ retiriĝos, kaj tiam oni devos pagi ĉiun sian vorton. Se vi ne trafos 
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pendumilon, el la fabriko oni certe forpelos vin.  
   Komisaro pri klerigo estas malgrasa svelta instruisto Ĉernopisski. Dume li 
la sola inter la loka instruistaro estas fidela al bolŝevikoj. En la kontraŭa domo 
de la revkomo lokiĝis roto por speciala destino. Ĝiaj anoj deĵoras en la 
revkomo. Vespere en la ĝardeno, antaŭ la enirejo, streĉe preta staras mitralo kun 
serpenta kartoĉrubando, rampanta en la akceptilon. Apude staras du postenantoj 
kun fusiloj.  
   Al la revkomo sin direktis kamaradino Ignatjeva. Ŝi rimarkis junan 
ruĝarmeanon kaj demandis lin:  
   “Kiomjara vi estas, kamarado?” 
   “La dek-sepa jaro komenciĝis.” 
   “Ĉu vi estas ĉi-tiea?” 
   La ruĝarmeano ridetas.  
   “Jes, nur antaŭhieraŭ dum la batalo mi aliĝis al la armeo.” 
   Ignatjeva fikse rigardis lin.  
   “Kie laboras via patro?” 
   “Li estas helpanto de lokomotivestro.” 
   Tra la heĝopordo eniris Dolinnik kun iu militisto. Ignatjeva sin turnante al li, 
diris:  
   “Jen mi trovis gvidanton por la distrikta komitato de la komsomolo. Li estas 
ĉi-tiea.” 
   Dolinnik rapide rigardis al Serĝo.  
   “Via nomo? Ha, la filo de Zaĥar Bruzĵak! Nu, bone, do agu, instigadu 
gejunulojn.” 
   Serĝo mirigite rigardis ilin.  
   “Sed kio pri la roto?” 
   Jam ascendante la peronon, Dolinnik respondis:  
   “Tion ni aranĝos.” 
   Vespere, la duan tagon, estis fondita la loka komitato de la Junkomunista 
unio de Ukrainio.  
   La nova vivo enŝiriĝis neatendite kaj impete. Ĝi tute plenigis lin. Ĝi enkirlis 
lin en sian vorticon. Serĝo forgesis sian familion, kvankam tiu estis tre 
proksime.  
   Li, Serĝo Bruzĵak, estas bolŝeviko. Multfoje li tiris el sia poŝo pecon da 
blanka papero, kie sur la folio de la komitato de la KP(b)U estis skribite, ke li 
estas komsomolano kaj sekretario de la komitato. Sed se iu kuraĝus dubi pri tio, 
tiu vidus sur lia uniforma ĉemizo la revolveron “Mannlicher” en hejmfarita 
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pistolujo sur la rimeno — donaco de kara Paŭĉjo. Ĝi estas la plej konvinka 
mandato. He, bedaŭrinde forestas Paŭĉjo!  
   Serĝo dum tutaj tagoj kuradis komisiite de la revkomo. Jen ankaŭ nun 
Ignatjeva atendas lin. Ili devas veturi al la fervojstacio, al la politika fako de l’ 
divizio por tie ricevi literaturon kaj gazetojn por la revkomo. Li rapide elkuris 
sur la straton. Kunlaboranto de la politika fako en aŭtomobilo atendis ilin.  
   Estas malproksime ĝis la stacidomo. Tie, en vagonoj, estis la stabo kaj la 
politika fako de la unua soveta ukraina divizio. Ignatjeva uzis la veturadon por 
pli detale pridemandi Serĝon.  
   “Kion vi faris en via fako? Ĉu vi kreis organizaĵon? Vi devas agiti viajn 
amikojn, infanojn de laboristoj. En la plej proksima tempo necesas krei grupon 
de komunista junularo. Morgaŭ mi kompilos kaj presos alvokon de la 
komsomolo. Poste ni kunvenigos la junularon en la teatro por mitingo. En la 
politika fako mi konatigos vin kun Ustinoviĉ. Al mi ŝajnas, ke ŝi laboras inter 
viaj samaĝuloj.  
   Evidentiĝis, ke Ustinoviĉ estas dek-ok-jara junulino kun malhelaj tonditaj 
haroj, en nova kakikolora ĉemizo zonita per mallarĝa rimeno. Serĝo eksciis de 
ŝi multe da novaĵoj, kaj ŝi promesis helpi lin en lia laboro. Adiaŭante ŝi ŝarĝis 
lin per pakaĵego da literaturo kaj speciale ŝi aldonis libreton — la programon 
kaj statuton de la komsomolo.  
   Malfrue vespere ili revenis al la revkomo. En la ĝardeno lin atendis Valja. 
Ŝi riproĉe atakis la fraton.  
   “Ĉu vi ne hontas? Ĉu vi tute forlasis vian hejmon? La patrino pro vi ploras 
ĉiutage, la patro koleras. Okazos skandalo.” 
   “Okazos nenio, Valja. Por iri hejmen mi ne havas tempon. Mi ĵuras al vi, ke 
mankas tempo. Ankaŭ hodiaŭ mi ne venos. Sed mi ja devas iom paroli kun vi. 
Venu nun al mi.” 
   Valja ne povis rekoni la fraton. Li tute ŝanĝiĝis. Kvazaŭ iu ŝargus lin per 
elektro. Sidiginte la fratinon sur seĝon, Serĝo komencis tuj, sen ĉirkaŭfrazoj:  
   “Jen estas la afero. Aliĝu al la komsomolo. Ĉu ne estas kompreneble? Ĝi 
estas Komunista unio de junularo. Por tiu afero mi estas elektita prezidanto. Ĉu 
vi ne kredas? Tralegu!” 
   Valja tralegis kaj konfuzite rigardis la fraton.  
   “Kion mi faros en la komsomolo?” 
   Serĝo disetendis la brakojn.  
   “Kion? Ĉu mankas aferoj por fari? Mia kara! Sed mi ja dum tutaj noktoj ne 
dormas. Necesas disblovi agitadon. Ignatjeva diras, ke ni kunvenigu ĉiujn en la 
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teatro kaj rakontu pri la soveta potenco. Kaj mi, ŝi diras, devos prelegi. Mi 
opinias, ke mi ne kapablas, ĉar mi ja ne scias prelegi. Tial mi fiaskos, kiel oni 
diras. Nu, sed vi tamen diru rekte: kio pri la komsomolo?” 
   “Mi ne scias. La patrino tute koleriĝos.” 
   “Ne atentu la patrinon, Valja,” rediris Serĝo. “Ŝi ne estas kompetenta pri tio. 
Ŝi nur zorgas, ke ŝiaj infanoj estu apud ŝi. Pri la soveta sociordo ŝi havas nenion 
kontraŭan. Male, ŝi simpatias. Tamen ŝi volas, ke ĉe la fronto batalu ne ŝiaj filoj. 
Sed ĉu tio estas justa? Ĉu vi memoras, kion Ĵuĥraj rakontadis al ni? Paŭĉjo ne 
atentis sian patrinon. Kaj nun ni akiris la rajton vivi kiel decas. Do, Valinjo, ĉu 
vi efektive rifuzas? Sed kiel estus bone! Vi okupiĝus inter junulinoj kaj mi inter 
junuloj. La rufan Klimĉjon mi jam hodiaŭ prilaboros. Nu, Valinjo, ĉu vi aliĝos 
al ni aŭ ne? Jen mi havas libreton pri tiu afero.” 
   Li elpoŝigis ĝin kaj donis al ŝi. Valja, flankigante siajn okulojn de la frato, 
mallaŭte demandis:  
   “Kaj kio okazos, se revenos la petluranoj?” 
   Serĝo unuafoje ekpensis pri tiu demando.  
   “Mi ja certe foriros kun ĉiuj. Sed kio pri vi? La patrino certe estos  
malfeliĉa.” Li eksilentis.  
   “Vi enskribu min, Serĝo, tiel ke la patrino ne sciu kaj neniu sciu, nur mi kaj 
vi. Mi helpos vin ĉiamaniere. Tiel estus pli bone.” 
   “Ĝuste, Valja.” 
   En la ĉambron eniris Ignatjeva.  
   “Jen estas mia fratineto, kamaradino Ignatjeva, ŝia nomo estas Valja. Mi 
parolis kun ŝi pri la ideo. Ŝi tute konvenas, sed vi komprenas, ke mia patrino 
estas serioza... Ĉu oni povus akcepti ŝin tiel, ke neniu sciu pri tio? Se ni devos 
retiriĝi, mi ja certe prenos mian fusilon kaj ekiros, sed ŝi kompatas la patrinon.”  
   Ignatjeva sidis sur rando de la tablo kaj atente lin aŭskultis:  
   “Bone. Tiel estos pli bone.” 
 

* 
 
   La teatro estas plenplena de parolema junularo, venigita ĉi tien per anoncoj 
tra la tuta urbo pri okazonta mitingo. Ludas blovorkestro de laboristoj de la 
sukerfabriko. Plej multaj en la salono estas lernantoj: gimnazianoj kaj lernantoj 
de la duagrada elementa lernejo.  
   Ilin allogis ĉi tien ne tiom la mitingo, kiom la spektaklo.  
   Fine leviĝis la kurteno kaj sur la podio aperis ĵus veninta sekretario de la 
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regiona partia komitato kamarado Razin.  
   Malgranda, magra kun la pinta nazeto li altiris ĉies atenton. Lian paroladon 
oni aŭskultis kun granda intereso. Li parolis pri la batalo, kiu disvastiĝis tra la 
tuta lando, kaj li alvokis la junularon unuiĝi ĉirkaŭ la Komunista partio. Li 
parolis kiel vera oratoro. En lia parolado estis multe da vortoj kiaj “ortodoksaj 
marksistoj”, “social-ŝovinistoj” k. t. p., kiujn la ĉeestantoj certe ne komprenis.  
   Kiam li finis, oni rekompencis lin per laŭtaj aplaŭdoj. Li transdonis la 
parolrajton al Serĝo kaj forveturis.  
   Okazis tio, kion Serĝo timis. Li ne havis sukceson en sia parolado. “Kion 
mi diru, pri kio?” — li penegis trovi necesajn vortojn kaj li ne povis ilin trovi. 
Ignatjeva sidanta ĉe la tablo helpis lin, flustrinte:  
   “Parolu pri organizado de la ĉelo.” 
   Serĝo tuj transiris al praktikaj entreprenoj.  
   “Vi jam aŭdis, gekamaradoj, nun ni devas krei la ĉelon de la komsomolo. 
Kiu el vi subtenas tion?  
   Intervenis Ustinoviĉ por helpi. Ŝi komencis rakonti pri organizado de 
junularo en Moskvo. Konfuzita Serĝo staris flanke.  
   La rilato de la ĉeestantaro ekscitis lin, kaj li malamike rigardis en la salonon. 
Ustinoviĉ estis malatente aŭskultata. Zalivanov ion flustris al Liza Suĥarko, 
malestime rigardante al Ustinoviĉ. En la antaŭa vico interbabilis gimnazianinoj 
de superaj klasoj kun la pudritaj nazetoj kaj la ruzeme pafantaj ĉiuflanken 
okuloj. En angulo, ĉe enirejo al la podio, sidis grupo de junaj ruĝarmeanoj. 
Inter ili Serĝo ekvidis konatan junan mitraliston. Li sidis ĉe rando de la sceneja 
lamparo, nerve moviĝis, malame rigardante al la dande vestitaj Liza Suĥarko 
kaj Anna Adamovska, kiuj senĝene babiladis kun siaj amindumantoj.  
   Rimarkinte, ke oni ne aŭskultas ŝin, Ustinoviĉ rapide finis sian paroladon 
kaj cedis sian lokon al Ignatjeva. Ŝia trankvila parolado kvietigis la 
aŭskultantojn.  
   “Gekamaradoj, gejunuloj,” ŝi parolis, “ĉiu el vi povas pripensi ĉion, kion vi 
aŭdis ĉi tie, kaj mi estas certa, ke inter vi troviĝos tiuj, kiuj eniros la revolucion 
kiel aktivaj partoprenantoj, sed ne spektantoj. La pordo por vi estas malfermita, 
ĉio dependas nur de vi mem. Ni volas, ke vi mem esprimu vian opinion. 
Dezirantoj estas invitataj tion fari.” 
   En la salono denove ekregis silento. Sed jen de la malantaŭaj vicoj eksonis 
voĉo:  
   “Mi volas diri!” 
   Al la scenejo sin traŝovis iom strabanta Miĉjo Levĉukov, simila al urseto.  
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   “Se tiel statas la afero, oni devas helpi bolŝevikojn, mi ne rifuzas tion. 
Serĝo konas min. Mi aliĝas al la komsomolo.  
   Serĝo gaje ridetis.  
   “Vi vidas, gekamaradoj!” li tuj impetis al la mezo de la scenejo. “Mi ja diris 
al vi, ke Miĉjo estas nia knabo, ĉar lia patro estis fervoj-komutisto. Li estis 
mortpremita de vagono. Pro tio Miĉjo restis malklera. Sed en nia afero li tuj 
orientiĝis, kvankam li ne studis en la gimnazio.” 
   En la salono aŭdiĝis bruo kaj krioj. Parolrajton petis gimnaziano Okuŝev, 
filo de apotekisto, junulo kun zorge frizita hartufo. Reordiginte sian uniforman 
ĉemizon, li komencis:  
   “Mi petas pardonon, gekamaradoj. Mi ne komprenis, kion oni volas de ni. 
Ĉu tion, ke ni okupiĝu pri politiko? Sed kiam ni lernos? Ni devas fini nian 
studadon en la gimnazio. Alia afero, se estus organizita iu sporta societo aŭ 
klubo, kie ni povus kunveni, legi... Sed se ni okupiĝos pri politiko, poste oni 
pendumos nin pro tio. Pardonu min. Mi opinias, ke neniu konsentos pri tio.” 
   En la salono eksonis rido. Okuŝev saltis for de la scenejo kaj sidiĝis. Lian 
lokon okupis la juna mitralisto. Furioze ŝovinte la ĉapon sur la frunton, ĵetinte 
koleran rigardon al la sidantoj, li forte ekkriis:  
   “Ĉu vi ridas, rampobestoj?” 
   Liaj okuloj similis du braĝajn karberojn. Profunde enspirinte, tremante pro 
kolerego, li ekparolis:  
   “Mia nomo estas Ivan Ĵarkij. Mi konas nek mian patron, nek la patrinon, mi 
estis senprizorga. Kiel almozulo mi kuŝaĉis apud bariloj. Mi malsatadis kaj 
havis neniun rifuĝejon. Mia vivo similis la hundan, ne la vian, dorlotitan de viaj 
patrinoj. Kaj jen venis la Soveta potenco, kaj ruĝarmeanoj trovis min kaj 
adoptis min per la tuta plotono, vestis min, instruis pri lego kaj skribo kaj ĉefe 
ili havigis al mi la komprenkapablon de homo. Pro ili mi fariĝis bolŝeviko kaj 
restos tiu dum mia tuta vivo. Mi bone scias, por kio oni batalas: por nia bono, 
por la malriĉularo, por la potenco de laboristoj. Kaj jen vi henas kiel ĉevalviroj, 
sed tion vi ne scias, ke apud la urbo ducent kamaradoj falis mortaj, por ĉiam 
pereis...” La voĉo de Ĵarkij eksonis kiel streĉita kordo. “Ili senhezite oferis siajn 
vivojn por nia feliĉo, por nia afero... En la tuta lando ili pereas, ĉe ĉiuj frontoj, 
kaj vi dum tiu tempo ĉi tie amuzas vin per karuseloj. Jen vi nomas ilin 
kamaradoj,” li subite turnis sin al la prezidantaro, “jen tiujn,” li montris per 
fingro al la salono, “sed ĉu ili komprenos? Ne! Homo sata ne estas kamarado 
por la malsata. Ĉi tie nur unu troviĝis, ĉar li estas malriĉulo, orfo. Ni faros nian 
aferon sen vi,” li furioze atakis la kunvenon, “mi ne petos vin, por kiu diablo 
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necesas tiuj! Tiuj indas nur por esti neniigitaj per mitraloj!” fine li kriis 
anhelante kaj, forlasinte la scenejon, neniun rigardante, li sin direktis al la 
elirejo.  
   Neniu el la prezidantaro restis por la spektaklo. Irante al la revkomo, Serĝo 
diris ĉagrene:  
   “Kia fuŝaĵo okazis. Ĵarkij pravas. Ni nenion atingos kun tiaj gimnazianoj. 
Nun min kolero obsedas.” 
   “Vi ne devas miri,” Ignatjeva interrompis lin, “proleta junularo preskaŭ ne 
estas ĉi tie. Plimulto apartenas aŭ al etburĝaro, aŭ al urba intelektularo, al 
filistroj. Necesas agi inter laboristoj. Apogu vin al la segejo kaj sukerfabriko. 
Tamen la mitingo estis utila. Inter gelernantoj estas bonaj kamaradoj.” 
   Ustinoviĉ konsentis kun Ignatjeva:  
   “Nia tasko estas enigi en la konscion de ĉiu homo niajn ideojn, niajn 
sloganojn. Pri ĉiu nova evento la partio atentigos ĉiujn laborulojn. Ni aranĝos 
tutan vicon da mitingoj, kunsidoj, kongresoj. La politika fako de la divizio 
malfermos someran teatron ĉe la fervoja stacio. Post kelkaj tagoj venos speciala 
agit-trajno, kaj ni disvolvos nian agadon grandskale. Ni memoru, ke Lenin diris, 
ke ni ne venkos, se ni ne aligos al la batalo multmilionajn amasojn da 
laboruloj.” 
   Malfrue vespere Serĝo akompanis Ustinoviĉ al la stacidomo. Adiaŭante li 
forte premis ŝian manon, por unu sekundo li retenis ĝin en la sia. Ustinoviĉ 
apenaŭ rimarkeble ekridetis.  
   Revenante en la urbon, Serĝo vizitis la gepatrojn.  
   Silente, ne kontraŭdirante, li toleris atakojn de sia patrino. Sed kiam elpaŝis 
la patro, Serĝo mem komencis aktive defendi sin kaj tuj embarasis lin.  
   “Atentu, paĉjo, kiam vi en la germana okupado strikis kaj mortigis en via 
lokomotivo sentinelon, ĉu vi pensis pri la familio? Vi pensis. Kaj tamen vi faris 
tion, ĉar via konscienco de laboristo vin devigis. Ja ankaŭ mi pensis pri la 
familio. Mi certe komprenas, ke se ni retiriĝos, oni komencos persekuti vin pro 
mi. Sed kompense, se ni venkos, ni havos avantaĝon ĉi tie. Sed mi ne povas sidi 
hejme. Vi, paĉjo, mem tion komprenas bone. Pro kio ni kverelu? Mi komencis 
bonan aferon, vi mem devas subteni min, helpi min, sed vi skandalas. Ni 
repaciĝu, paĉjo, kaj tiam ankaŭ la panjo ĉesos insulti min.” Li rigardis la patron 
per siaj klaraj bluaj okuloj, tenere ridetante, certa pri sia praveco.  
   Zaĥar Vasiljeviĉ maltrankvile moviĝis sur la benko kaj tra siaj densegaj 
lipharoj kaj nerazita barbeto vidigis en rideto la flaviĝintajn dentojn. 
   “ Sur mian konscion vi premas, kanajleto? Vi opinias, ke se vi alkroĉis 
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revolveron, mi ne kuraĝos regali vin foje per mia leda zono?” 
   Sed en lia voĉo ne estis minaco. Konfuzite hezitante li aldonis, decidoplene 
etendinte al la filo sian malglatan manon:  
   “Agu, Serĝo, se vi jam ascendis vian vojon, mi ne bremsos, nur ne puŝu nin 
for, vizitu nin.” 
 

* 
 
   Nokto. Lumstrio el duone malfermita pordo kuŝas sur ŝtupoj. En granda 
ĉambro, meblita per remburitaj sofoj pluŝe kovritaj, ĉe larĝa tablo de l’ 
advokato, kunsidas kvinopo. Nun okazas kunsido de la revkomo. Ties membroj 
estas: Dolinnik, Ignatjeva, prezidanto de ĈK Timoŝenko simila al kirgizo en sia 
ronda ĉapo de nord-kaŭkaza kozako, giganta fervojisto Ŝudik kaj lokomotiveja 
laboristo platnaza Ostapĉuk.  
   Dolinnik, kliniĝinte super la tablo kaj fiksinte sian obstinan rigardon sur 
Ignatjeva, per raŭkiĝinta voĉo kvazaŭ ĉizus vorton post vorto:  
   “La fronto bezonas nutraĵon. Ankaŭ laboristoj devas manĝi. Apenaŭ ni 
venis, komercistaĉoj kaj akaparistoj tuj plialtigis la prezojn. La soveta mono ne 
estas akceptata. Oni vendas kontraŭ la malnova cara mono aŭ kontraŭ la mono 
de Kerenskij. Hodiaŭ ni fiksu stabilajn prezojn. Ni bone komprenas, ke neniu 
akaparisto vendos laŭ la stabila prezo. Ili ĉion kaŝos. Tiam ni faros traserĉon kaj 
rekvizicios ĉiujn varojn de la sabotantoj. En ĉi kazo ni ne devas ceremonii. Ni 
ne povas permesi, ke laboristoj daŭre malsatadu. Kamaradino Ignatjeva avertas, 
ke ni ne troigu la premon. Tio, mi diras, estas ŝia inteligentulina mildeco. Ne 
ofendiĝu, Zoja, mi diras tute reale. Krom tio ne temas pri etaj marĉandistoj. Mi 
icevis informon, ke en la domo de drinkejmastro Boris Zon estas kripta kelo. 
En tiun kelon ankoraŭ antaŭ la alveno de Petlura, grandaj komercistoj staplis 
abundajn provizojn de varoj.” Li signifoplene, kun pika sarkasmo, ekrigardis al 
Timoŝenko.  
   “De kiu vi eksciis?” tiu demandis konfuzite. Li bedaŭris, ke Dolinnik 
informiĝis pri tio pli frue ol li, kiu devus scii la unua.  
   “Ha-ha-ha!” ridis Dolinnik. “Mi, frato mia, ĉion vidas. Mi scias ne nur pri 
la kelo,” li daŭrigis, “mi ja scias ankaŭ pri tio, ke vi hieraŭ eltrinkis 
duonbotelon da hejmfarita brando kun la ŝoforo de la diviziestro.” 
   Timoŝenko ekmoviĝis sur la seĝo. Sur liaj flavetaj vangoj aperis ruĝo.  
   “Jen kia ruzulo vi estas!” li diris ravite. Sed, ekvidinte, ke Ignatjeva sulkigis 
sian frunton, li silentiĝis. “Kia diablo! Li havas sian propran ĈK”, pensis 
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Timoŝenko, rigardante la prezidanton de l’ revkomo.  
   “Mi eksciis de Serĝo Bruzĵak,” daŭrigis Dolinnik. “Li havas amikon, kiu 
ŝajne laboris en bufedejo. Do li sciiĝis de la kuiristoj, ke antaŭe Zon provizis 
ilin per ĉiaj necesaĵoj en nelimigita kvanto. Kaj hieraŭ Serĝo akiris precizajn 
informojn, ke kelo ekzistas, necesas nur trovi ĝin. Do vi, Timoŝenko, invitu 
Serĝon kaj aliajn knabojn. Kaj ĉio estu trovita hodiaŭ! Se vi sukcesos, ni 
provizos laboristojn kaj la nutraĵfakon de la divizio.” 
   Post duonhoro ok armitoj eniris la domon de la drinkejmastro, dum du 
restis ĉe la enirejo.  
   La mastro, stumpstatura, ronda kiel deksitela barelo, kun rufaj haregoj sur 
sia vizaĝo, frapante per ligna piedo, komencis komplezumi antaŭ la enirintoj 
kaj per raŭka elgorĝa baso demandis:  
   “Pri kio estas la afero, kamaradoj? Kial en tia malfrua horo?” 
   Post la dorso de Zon, surmetinte negliĝojn, duonfermante la okulojn pro 
lumo de la elektrolanterno de Timoŝenko, staris la filinoj. Kaj en la najbara 
ĉambro, veante, sin vestis korpulenta edzino.  
   Timoŝenko klarigis per du vortoj:  
   “Ni traserĉos.” 
   Estis esplorita ĉiu kvadrata metro de la planko. La granda provizejo kun 
brulligno, staploj, kuirejo kaj granda kelo estis skrupule kontrolitaj. Tamen 
neniu signo de la kripta kelo estis trovita.  
   En ĉambreto apud la kuirejo profunde dormis la servistino de la 
drinkejmastro. Ŝi dormis tiel profunde, ke ŝi eĉ ne aŭdis, kiel oni eniris. Serĝo 
delikate vekis ŝin.  
   “Ĉu vi servas ĉi tie?” li demandis la dormeman junulinon.  
   Tirante litkovrilon al siaj ŝultroj, ŝirmante per mano la okulojn kontraŭ 
lumo, nenion komprenante, ŝi mirigite respondis:  
   “Mi servas. Sed kiuj vi estas?” 
   Serĝo klarigis kaj foriris, petinte, ke ŝi sin vestu. En la granda 
manĝoĉambro Timoŝenko pridemandis la mastron. Li spiregis, parolis ekscitite, 
ŝprucante salivon.  
   “Kion vi volas? Alian kelon mi ne havas. Vi vane perdas la tempon. Mi 
certigas vin, ke tio estas senutila. Mi havis drinkejon, sed nun mi estas 
malriĉulo. La petluranoj prirabis min kaj preskaŭ mortbatis. Mi tre ĝojas pri la 
soveta reĝimo, sed mi havas nur tion, kion vi vidas,” li disetendis siajn 
mallongajn, dikajn brakojn. Kaj liaj okuloj kun sangaj fibroj kuris de la vizaĝo 
de Timoŝenko al Serĝo, de Serĝo ien al angulo kaj plafono.  
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   Timoŝenko nerveme mordetis la lipojn.  
   “Do, vi daŭrigas kaŝi? La lastan fojon mi proponas montri, kie troviĝas la 
kelo.” 
   “Aĥ, kion vi diras, kamarado militisto,” enmiksiĝis la edzino de la 
drinkejmastro, “ni mem ja vere malsatas! Oni ĉion konfiskis de ni.” Ŝi jam 
intencis ekplori, sed ne sukcesis.  
   “Vi malsatas, sed vi havas servistinon,” aldonis Serĝo.  
   “Ĉu servistinon? Ŝi ja estas simple malriĉa junulino ĉe ni loĝanta. Ŝi ne 
havas alian lokon por loĝi. Ĥristinjo mem diru al vi pri tio.” 
   “Bone,” kriis Timoŝenko, perdante la paciencon, “ni komencu la traserĉon!” 
   Jam estis tago, sed en la domo de la drinkejmastro ankoraŭ daŭris persista 
serĉado. Kolera pro malsukceso de la dek-tri-hora serĉado, Timoŝenko jam estis 
preta ĉesigi la klopodojn, sed en la ĉambreto de la servistino, forironta Serĝo, 
subite aŭdis mallaŭtan flustron de la junulino:  
   “Verŝajne en la kuirejo, en la fornego.” 
   Post dek minutoj sub la detruita rusa fornego videbliĝis fera kovrilo de luko. 
Kaj post unu horo kamiono, ŝarĝita per bareloj kaj sakoj, forveturis de la 
drinkejo ĉirkaŭita de amaso da gapantoj.  
 

* 
 
   Iun varmegan tagon kun pakaĵeto enmane venis de la stacidono Maria 
Jakovlevna. Ŝi amare ploris, aŭskultinte la rakonton de Artjom pri Paŭĉjo. 
Sombraj tagoj ektrenis sin por ŝi. Estis neniaj vivrimedoj, kaj ŝi dungiĝis lavi 
tolaĵon de ruĝarmeanoj, kiuj pro tio elklopodis al ŝi militistan nutraĵporcion.  
   Iufoje vespere Artjom pli rapide ol kutime preteriris la fenestron de sia 
domo. Puŝante antaŭ si la pordon, li anoncis de la sojlo:  
   “Venis informo de Paŭĉjo.” 
   “Kara fraĉjo, mi sciigas vin, amata frato, ke mi estas viva, kvankam ne tute 
sana. Kuglo trafis mian femuron, tamen mi estas resaniĝanta. Doktoro diris, ke 
la osto ne estas difektita. Ne maltrankviliĝu pro mi, ĉio estos en ordo. Eble mi 
ricevos forpermeson, tiam mi venos hejmen post lazareto. Al la patrino mi ne 
povis veni, kaj okazis tiel, ke nun mi estas ruĝarmeano de kavaleria brigado je 
la nomo de kamarado Kotovskij, kiu estas sendube konata al vi pro sia heroeco. 
Similajn homojn mi ankoraŭ ne vidis, kaj mi ege estimas la brigadestron. Ĉu 
venis nia panjo? Se ŝi estas hejme, tiam transdonu al ŝi varmegan saluton de ŝia 
pli juna filo. Kaj mi petas pardonon pro maltrankviligo. 
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        Via fratoArtjom, vizitu la forstestron kaj rakontu pri la letero.” 
   Multajn larmojn verŝis Maria Jakovlevna. Sed la filo malprudenta eĉ ne 
skribis sian adreson.  
 

* 
 
   Serĝo tre ofte vizitis verdan vagonon ĉe la stacio kun surskribo: 
   “Agit-propaganta fako de l’ divizia politika fako”. Ĉi tie en eta kupeo estis 
laborantaj Ustinoviĉ kaj Medvedeva. La lasta kun konstanta cigaredo inter la 
dentoj, ruze ridetas buŝangule.  
   La sekretario de la distrikta komsomola komitato nerimarkeble por si mem 
amikiĝis kun Ustinoviĉ kaj, krom pakaĵoj de literaturo kaj revuoj, portis kun si 
de la stacidomo neklaran senton de ĝojo pro mallonga renkonto.  
   Subĉiela teatro de la divizia politika fako ĉiutage estis plenplena de 
laboristoj kaj ruĝarmeanoj. Sur reloj staris agit-trajno de la 12a armeo ornamita 
per okulfrapaj plakatoj. La trajno tage kaj nokte vivis viglegan vivon. Laboris 
presejo, estis eldonataj periodaĵoj, flugfolioj, proklamoj. La fronto estis 
proksima. Serĝo hazarde venis vespere en la teatron. Inter la ruĝarmeanoj li 
trovis Ustinoviĉ.  
   Malfrue nokte, akompanante ŝin al la stacio, kie loĝis laborantoj de la 
agit-trajno, Serĝo demandis ŝin neatendite por si mem:  
   “Kamaradino Rita, kial mi ĉiam volas vin vidi? Kun vi estas tiel bone! Post 
la renkonto mi sentas pli da energio kaj labori mi pretas senfine.” 
   Ustinoviĉ haltis.  
   “Jen kio, kamarado Bruzĵak, ni interkonsentu por estonto, ke vi ne plu 
disfluu en liriko. Mi ne ŝatas tion.” 
   Serĝo ruĝiĝis kiel mallaŭdita lernanto.  
   “Mi diris al vi, kiel al mia amikino,” li respondis, “sed vi min... ĉu mi diris 
ion kontraŭrevolucian? Certe mi neniam plu parolos pri tio, kamaradino 
Ustinoviĉ!  
   Kaj rapide etendinte al ŝi la manon, li preskaŭ kurante ekhastis al la urbo.  
   Dum kelkaj tagoj Serĝo ne estis aperanta ĉe la fervojstacio. Kiam Ignatjeva 
lin vokis, li pretekstis okupatecon. Kaj li efektive estis tre okupita.  
 

* 
 
   Iun nokton oni pafis al Ŝudik, revenanta hejmen laŭ la strato, kie plejparte 
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loĝis superaj oficistoj de la sukerfabriko kaj poloj. Pro tio estis entreprenitaj 
traserĉoj. Estis trovitaj armiloj kaj dokumentoj de la unio de Pilsudski “Pafisto”.  
   Por la kunsido en la revkomo venis Ustinoviĉ. Kondukinte Serĝon iom 
flanken, ŝi trankvile demandis:  
   “Ĉu vi submetiĝis al etburĝa ambicio? Personan konversacion vi ligas kun 
laboro? Tio, kamarado, taŭgas por nenio.  
   Kaj denove, ĉe favora okazo Serĝo komencis viziti la verdan vagonon.  
   Li partoprenis la regionan konferencon. Dum du tagoj li pasie debatis. La 
trian tagon, li, kun la tuta konferencanaro, armiĝis kaj persekutis en apudriveraj 
arbaroj la bandon de Zarudnij — ne ankoraŭ ekstermita subestro de Petlura. 
Reveninte li renkontis ĉe Ignatjeva Ustinoviĉ, akompanis ŝin al la fervojstacio 
kaj adiaŭante li forte premis ŝian manon.  
   Ustinoviĉ kolere detiris la manon. Kaj denove li dum longa tempo ne vizitis 
la agitvagonon. Li intence evitis Ritan, eĉ se li bezonis ŝin. Kaj je ŝia insista 
postulo klarigi sian konduton, li abrupte rediris:  
   “Pri kio mi parolu kun vi? Vi denove akuzos min pri iu etburĝeco aŭ 
perfido antaŭ laborista klaso.  
 

* 
 
   Al la fervoja stacio venis milit-trajnoj de la Kaŭkaza ruĝstandarda divizio. 
Al la revkomo venis tri brunhaŭtaj oficiroj. La alta, maldika, kun talio streĉe 
ĉirkaŭita per ĉize ornamita zono, atakis Dolinnikon:  
   “Vi nenion diru al mi. Liveru cent ĉarojn da fojno. La ĉevaloj falas pro 
malsato.  
   Serĝo estis sendita kun du ruĝarmeanoj por akiri fojnon. En iu vilaĝo ili 
neatendite kunpuŝiĝis kun kulaka bando. La ruĝarmeanojn oni senarmigis kaj 
preskaŭ ĝismorte bategis. Serĝo suferis malpli ol la aliaj, oni kompatis lin pro 
juneco. La anoj de l’ komitato de malriĉularo venigis ilin en la urbon.  
   En la vilaĝon estis sendita taĉmento. Post unu tago la fojno estis akirita.  
   Serĝo estis kuŝe resaniĝanta en la ĉambro de Ignatjeva, ne dezirante 
maltrankviligi sian familion. Ustinoviĉ vizitis lin. La unuan fojon ĉi-vespere li 
eksentis ŝian manpremon, samtempe teneran kaj fortan, kian li mem neniam 
kuraĝus fari.  
 

* 
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   Iun varmegan tagmezon, enirinte la vagonon, Serĝo legis al Rita leteron de 
Korĉagin, rakontante pri sia kamarado. Forirante li mallonge diris:  
   “Mi iros al la arbaro por min bani en la lago.” 
   Ustinoviĉ, interrompante sian laboron, haltigis lin:  
   “Atendu. Ni iru kune.” 
   Ĉe la kvieta spegula lago ili haltis. Freŝeco de diafana tepida akvo estis loga.  
   “Iru direkte al la vojo kaj atendu. Mi min banos,” komandis Ustinoviĉ.  
   Serĝo sidiĝis sur ŝtono ĉe la ponteto kaj turnis sian vizaĝon al la suno.  
   Post lia dorso plaŭdis akvo.  
   Inter arboj sur la vojo li ekvidis Tonjon Tumanova kaj komisaron de la 
agit-trajno Ĉuĵanin. Bela, en sia eleganta militista jako, kun portepeo havanta 
multajn rimenojn, en knarantaj botoj el kromita ledo, li iris kun Tonjo subbrake, 
ion rakontante al ŝi.  
   Serĝo rekonis Tonjon. Ŝi ja venis tiam kun la letero de Paŭĉjo. Ankaŭ ŝi 
fikse rigardis lin, verŝajne rekonante. Kiam ili proksimiĝis al Serĝo, li elpoŝigis 
leteron kaj haltigis Tonjon.  
   “Unu minuton, kamaradino. Mi havas leteron, kiu parte rilatas ankaŭ al vi.” 
   Li etendis al ŝi dense skribitan folion. Liberiginte sian manon, Tonjo legis la 
leteron. La folio apenaŭ rimarkeble tremis en ŝia mano. Redonante ĝin al Serĝo, 
Tonjo demandis:  
   “Ĉu vi nenion plian scias pri li?” 
   “Ne,” respondis Serĝo.  
   Malantaŭe sub la piedoj de Ustinoviĉ ekknaretis gruzoj. Ĉuĵanin rimarkis 
Ritan kaj sin turninte al Tonjo flustris:  
   “Ni iru.” 
   La voĉo de Ustinoviĉ, mokema kaj malestima, haltigis lin:  
   “Kamarado Ĉuĵanin! Oni serĉas vin tie en la trajno dum la tuta tago.” 
   Ĉuĵanin malamike kaj strabe rigardis al ŝi.  
   “Ne gravas. Ili provu agi sen mi dum iom da tempo.” 
   Rigardante la dorsojn de Tonjo kaj de la komisaro, Ustinoviĉ diris:  
   “Kiam do ni forpelos tiun aventuristaĉon!” 
   La arbaro susuris, klinante majestajn ĉapojn de kverkoj. La lago logis per 
sia freŝeco. Serĝo volis sin bani.  
   Post la banado li trovis Ustinoviĉ proksime de trankvila arbaraleo sur 
faligita kverkotrunko.  
   Ili ekiris konversaciante en profundon de la arbaro. Sur negranda senarbejo 
kun altkreska freŝa herbo ili decidis iom ripozi. Estis silente en la arbaro. Nur 
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pri io interflustris kverkoj. Ustinoviĉ kuŝiĝis sur molan herbon, metinte sub la 
kapon fleksitan brakon. Ŝiaj sveltaj kruroj kun piedoj vestitaj per malnovaj 
flikitaj ŝuetoj kaŝis sin en alta herbo. Serĝo ĵetis hazarde rigardon al ŝiaj piedoj 
kaj ekvidis sur la ŝuetoj akuratajn flikaĵojn, ekrigardis sian propran boton kun 
impona truo, el kiu vidiĝis fingro, kaj ridis.  
   “Pri kio vi?” 
   Serĝo montris sian boton:  
   “Kiel ni batalos en tiaj botoj?” 
   Rita nenion respondis. Mordante herbotigon, ŝi pensis pri io alia.  
   “Ĉuĵanin estas malbona komunisto,” diris ŝi fine. “Ĉiuj niaj 
politikfunkciuloj estas ĉifone vestitaj, sed li zorgas nur pri si mem. Li estas 
hazarda homo en nia partio... Kaj ĉe la fronto estas efektive serioza situacio. 
Nia lando devos rebati severegajn atakojn dum longa tempo.” Kaj post iom da 
silento ŝi aldonis: “Ni, Serĝo, devos agi per parolo kaj fusilo. Ĉu vi scias pri la 
decido de la Centra Komitato mobilizi kvaronon de ĉiuj komsomolanoj al 
fronto? Mi opinias, Serĝo, ke ni ne povos nin teni ĉi tie dum longa tempo.” 
   Serĝo aŭskultis ŝin, kun miro kaptante en ŝia voĉo iujn nekutimajn 
nuancojn. Ŝiaj nigraj okuloj, humide glimantaj, estis fiksitaj sur li.  
   Preskaŭ forgesinte sin, li estis dironta al ŝi, ke ŝiaj okuloj similas spegulon, 
kaj en ili ĉio estas videbla, sed li ĝustatempe bridis sin.  
   Rita iom sin levis per kubuto.  
   “Kie estas via revolvero?” 
   Serĝo ĉagrene palpis sian zonon.  
   “En la vilaĝo kulaka bando ĝin forprenis.” 
   Rita ŝovis la manon en poŝon kaj eligis brilantan “Broŭning”.  
   “Ĉu vi vidas tiun kverkon, Serĝo?” ŝi montris per revolvertubo la trunkon 
striitan per profundaj sulkoj, je la distanco de dudek kvin metroj. Suprenĵetinte 
la manon je la nivelo de siaj okuloj, ŝi pafis preskaŭ ne celante. Ŝutiĝis forbatita 
ŝelo.  
   “Cu vi vidas?” ŝi diris kontente kaj denove pafis. Kaj denove susuris la ŝelo 
falinta sur la herbon.  
   “Prenu,” transdoninte al li la revolveron, Rita diris mokeme, “ni vidu, kiel 
vi pafas.” 
   El tri pafoj Serĝo maltrafis unu. Rita estis ridetanta.  
   “Mi opiniis, ke vi pafos pli malbone.” 
   Ŝi metis la revolveron sur la teron kaj kuŝiĝis. Tra la teksaĵo de ŝia bluzo 
reliefiĝis ŝiaj elastaj mamoj.  
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   “Serĝo, venu ĉi tien,” ŝi diris mallaŭte.  
   Li proksimiĝis.  
   “Ĉu vi vidas la ĉielon? Ĝi estas blua. Ankaŭ viaj okuloj estas bluaj. Tio 
estas malbona. Viaj okuloj devus esti grizaj, ŝtalkoloraj. La blua koloro estas tro 
milda.” 
   Subite brakuminte lian blondan kapon, ŝi imperative kisis lian buŝon.  

 
* 

 
   Pasis du monatoj. Estis proksimiĝanta aŭtuno.  
   La nokto alŝteliĝis kaŝe, tute nerimarkite, envolvinte arbojn per nigra vualo. 
Telegrafisto de la divizia stabo, kliniĝinte super la aparato, disŝutante morsan 
triladon, kaptadis la rubandon, kiu serpente rampis el sub liaj fingroj. Li rapide 
kunmetadis sur folio la frazojn, kiujn li formis el punktoj kaj streketoj:  
   Al la stabestro de la Unua divizio, kopie al la prezidanto de la revkomo de 
la urbo Ŝepetovka. Mi ordonas evakui ĉiujn oficejojn de la urbo dek horojn post 
la ricevo de tiu ĉi telegramo. En la urbo restigu batalionon je la dispono de la 
N-a regimentestro, komandanta la lokan batalfronton. Divizia stabo kaj politika 
fako de la divizio, ĉiuj militoficejoj retiriĝu al la fervojstacio Baranĉev. Pri 
plenumo raportu al la diviziestro.  
                                           Subskribo.  
 
   Post dek minutoj tra silentaj stratoj de la urbeto, brilante per okulo de 
acetilena lanterno, hastis motorciklo. Ĝi kraketante haltis ĉe la pordo de l’ 
revkomo. La motorciklisto transdonis la depeŝon al la prezidanto Dolinnik. Kaj 
homoj ekhastis. Enviciĝis speciala roto. Post unu horo tra la urbo frapadis 
veturiloj ŝarĝitaj per havaĵo de la revkomo. Ĉio estis ŝarĝita en vagonojn ĉe la 
fervojstacio.  
   Serĝo, aŭskultinte la depeŝon, postkuris la motorcikliston.  
   “Kamarado, ĉu mi povas veturi kun vi ĝis la fervojstacio?” 
   “Sidiĝu post mi, nur tenu vin fortege.” 
   Kelkajn paŝojn de la vagono, jam kuplita al trajno, Serĝo ĉirkaŭprenis la 
ŝultrojn de Rita kaj, sentante, ke li perdas ion karan, netakseblan, ekflustris:  
   “Adiaŭ, Rita, mia karega kamaradino! Ni ankoraŭ rerenkontiĝos, nur ne 
forgesu min.” 
   En teruro li eksentis, ke li tuj ploregos. Li devis foriri. Ne havante plu 
fortojn por paroli, li nur dolorige premadis ŝiajn manojn.  
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* 

 
   La mateno trovis la urbon kaj la fervojstacion dezertaj, orfiĝintaj. Kvazaŭ 
adiaŭante fajfis lokomotivo de la lasta trajno, kaj malantaŭ la stacio laŭ ambaŭ 
flankoj de la fervojo ekkuŝis defenda ĉeno de la bataliono, speciale restigita en 
la urbo.  
   Falis flavaj folioj, nudigante la arbojn. Vento kaptadis ilin kaj softe rulis ilin 
laŭ la vojo.  
   Serĝo vestita per ruĝarmea uniforma palto, zonita per tolaj kartoĉsakoj, kun 
deko da ruĝarmeanoj okupis vojkrucon ĉe la sukerfabriko. Oni atendis polojn.  
   Avtonom Petroviĉ frapis sur la pordon de sia najbaro Gerasim Leontjeviĉ. 
La lasta ne ankoraŭ vestita, ekrigardis tra la malfermita pordo:  
   “Kio okazis?” 
   Montrante irantajn ruĝarmeanojn kun fusiloj en la manoj, Avtonom Petroviĉ 
okulsignis al sia konato:  
   “Ili foriras.” 
   Gerasim Leontjeviĉ zorgoplene ekrigardis lin:  
   “Ĉu vi scias, kiujn blazonojn havas poloj?” 
   “Ŝajnas, ke aglo unukapa.”  
   “Kie eblas akiri ilin?” 
   Avtonom Petroviĉ kolere gratis sian nukon.  
   “Por ili ne gravas,” li diris post ioma meditado: “ili decidis kaj tuj foriris. 
Sed ni ĉi tie devas rompi la kapojn, kiel akomodiĝi al la novaj aŭtoritatoj.” 
   Rompante silenton, krakegis mitralo. Ĉe la stacidomo neatendite fajfis 
lokomotivo, kaj de tie peze tondris kanono. Hurlante kaj ĝemante alte en la 
ĉielo peza obuso boris la ĉielon. Ĝi falis post la fabriko sur la vojo, volvinte per 
blua fumo apudajn arbustojn. Sur la strato, ĉiuminute rigardante malantaŭen 
estis silente retiriĝantaj sombraj ruĝarmeanaj ĉenoj.  
   Sur la vango de Serĝo malvarmete forglitis larmo. Li haste forviŝis ĝian 
spuron, ĉirkaŭrigardante siajn kamaradojn. Ne, neniu rimarkis tion.  
   Apud Serĝo marŝis alta, malgrasa Antek Klopotovski el la segejo. Liaj 
okuloj renkontiĝis kun la rigardo de Serĝo, kaj Antek malkaŝis siajn sekretajn 
pensojn:  
   “Oni persekutos niajn familianojn, precipe la miajn. ‘Li estas polo,’ ili diros, 
‘sed elpaŝis kontraŭ polaj legioj’. Oni forpelos la maljunulon el la segejo kaj 
vipos lin. Mi admonis lin, ke li iru kun mi, sed mankis al la patro forto por 

 127



forlasi la familion. He, malbenitoj, almenaŭ ni kunpuŝiĝu pli baldaŭ kun ili!” 
Antek nerve korektis la ruĝarmean kaskon, kiu glitis sur liajn okulojn.  
   ...Adiaŭ, kara urbaĉo, nebela, malpura, kun malbelaj dometoj, kun malglata 
ŝoseo! Adiaŭ parencoj, adiaŭ Valja, adiaŭ kamaradoj, restintaj por labori 
konspire! Proksimiĝas fremdaj, kruelaj, senindulgaj kontraŭrevoluciaj polaj 
legioj.  
   Per trista rigardo akompanis la ruĝarmeanojn staciaj laboristoj en siaj bluzoj, 
trafumitaj kaj malpuraj de mazuto.  
   “Ni ankoraŭ revenos, kamaradoj!” emocie ekkriis Serĝo.  
 
 
 
NOTOJ POR LA 7A ĈAPITRO 
 
Revkomo.  
Mll de la revolucia komitato.  
 
KP(b)U.  
Komunista partio (bolŝevika) de Ukrainio.  
 
ĈK.  
Mll de la ruslingva nomo de la Ruslanda Eksterordinara Komisiono, sovetia 
organo por subpremi kontraŭrevolucian kaj sabotan agadon. ĈK estis fondita 7 
(20) dec. 1917 kun la gvidanto Feliks Dzerĵinskij.  
 
Kerenskij, Aleksandr (1881-1970).  
Ruslanda politika aganto, membro de la socialista-revolucia (esera) partio, 
prezidanto de la provizora registaro funkciinta en Ruslando ekde la faligo de la 
carismo ĝis la Oktobra revolucio.  
 
Pilsudski, Jóef (1867-1935).  
Pola politika aganto. En 1918-1922 la ŝtatestro de Pollando.  
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ĈAPITRO 8 

 
Svage briletas rivero en matenkrepuska vualo; ĝi lirlas sur apudbordaj 

ŝtonetoj. De la bordoj ĝis la mezo la rivero estas kvieta, ĝia spegula surfaco 
ŝajnas esti senmova kaj la koloro estas griza, iom briletanta. En la mezo ĝi estas 
malhela, maltrankvila, estas videble, ke ĝi moviĝas, rapidas malsupren. La 
rivero estas majesta, bela. Estas ĝi, pri kiu Gogolj skribis sian nesupereblan 
“Mirakla estas Dnepro...” Per kruta abrupto malsupreniĝas al la akvo la alta 
dekstra bordo. Monte ĝi ekstaris super Dnepro, kvazaŭ haltinte antaŭ vasto de 
la rivero. La tuta maldekstra bordo malsupre estas kovrita per sablaj makuloj 
similaj al kalvoj. Ilin postlasas Dnepro dum printempa inundo, revenante en 
sian fluejon.  
   Ĉe la rivero, enfosiĝinte en la teron per malvasta tranĉeo, troviĝas kvinopo. 
Amike kuŝas ili ĉe stumpnaza mitralo. Tio estas gvatnesto de la 7a fusilista 
divizio. Ĉe la mitralo, vizaĝe al la rivero, kuŝis sur sia flanko Serĝo Bruzĵak.  
   Hieraŭ, senfortigitaj en senĉesaj bataloj, disbatataj per uragana artileria 
fajro de poloj, niaj trupoj forlasis Kievon. Ili transiris sur la maldekstran bordon. 
Ĉi tie ili sin fortikigis.  
   Sed la retiriĝo, grandaj perdoj kaj fine perdo de Kievo peze deprimis la 
batalantojn. La 7a divizio heroe batalis penante trarompiĝi tra la ĉirkaŭaj 
malamikaj baroj, iris tra arbaroj kaj, elirinte al fervojo ĉe la stacio Malin, per 
furioza frapego disĵetis polajn trupojn, forpelis ilin en arbaron, liberiginte la 
vojon al Kievo.  
   Nun, kiam la belega urbo estis forlasita, ruĝarmeanoj malsereniĝis.  
   Poloj okupis negrandan terenon por prepari pluan ofensivon sur la 
maldekstra bordo ĉe fervoja ponto, forpuŝinte la ruĝajn trupojn al Darnica.  
   Sed malgraŭ ĉiuj streboj ili ne povis avanci antaŭen, renkontate per severaj 
kontraŭatakoj.  
   Serĝo rigardis kiel fluas la rivero, kaj ne povis ne pensi pri la pasinta tago.  
   Hieraŭ tagmeze, forlogita de komuna kolerego, li estis renkontanta la polojn 
per kontraŭatako; kaj hieraŭ la unuan fojon li kunpuŝiĝis brust-al-bruste kun 
senliphara legiano. Tiu kuregis al li, elmetinte antaŭen sian fusilon kun longa 
franca bajoneto, simila al sabro. La legiano kuris per leporaj saltoj, kriante ion 
senordan. Dum sekundero Serĝo vidis liajn okulojn, larĝaj pro furiozo. Ankoraŭ 
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post unu momento Serĝo per sia bajonetpinto frapis la bajoneton de la polo. Kaj 
la brilanta franca klingo estis forĵetita flanken.  
   La polo falis...  
   La manoj de Serĝo ne ektremis. Li sciis, ke li mortigados ankaŭ poste, li, 
Serĝo, kiu scipovas ami tiel tenere, tiel forte gardi la amikecon. Li ne estas 
rankora junulo, ne kruela, sed li scias, ke en la besteca malamo ekmarŝis 
kontraŭ lian karan respublikon tiuj trompitaj kaj furioze incititaj soldatoj, 
senditaj de tutmondaj parazitoj.  
   Kaj li, Serĝo, mortigas por proksimigi la tagon, kiam sur la tero oni ne plu 
mortigos unu la alian.  
   Paramonov tuŝis lian ŝultron:  
   “Ni retretu, Serĝo, baldaŭ oni rimarkos nin.” 
 

* 
Jam pli ol unu jaron Paŭlo Korĉagin impetis sur radoj tra la patrolando en 

mitralĉaro, sur kanonfusto, rajdis ĉevaleton kun forhakita orelo. Li maturiĝis, 
fortikiĝis. Li kreskis en mankoj kaj suferoj. Jam sukcesis cikatriĝi lia haŭto, 
frotita ĝis sango per pezaj kartoĉaj sakoj, kaj jam ne plu forlasis lin malmolaj 
kaloj pro fusila rimeno.  
   Paŭlo vidis multon teruran dum tiu jaro. Kun miloj da aliaj soldatoj, 
samkiel li ĉifonitaj kaj malbone vestitaj sed entuziasmaj pro neestingebla flamo 
de batalo por la regpotenco de sia klaso, li piediris tien kaj reen tra sia patrujo 
kaj nur dufoje li estis for de la uragano.  
   La unuan fojon lia femuro estis vundita, la duan fojon li deliris en varmega 
tifo la frostegan februaron 1920.  
   La pedika tifo falĉis la vicojn de la regimentoj kaj divizioj de la 12a armeo 
pli terure ol polaj mitraloj. La armeo dislokiĝis sur grandega tereno, preskaŭ tra 
la tuta norda Ukrainio, barante la pluan marŝadon de poloj. Apenaŭ resaniĝinte, 
Paŭlo revenis al sia batalunuo.  
   Nun la regimento okupis pozicion apud la fervojstacio Frontovka ĉe la 
fervoja linio kuniganta Kazatin kaj Umanj.  
   La stacio situis en arbaro. Apud negranda stacidomo grupiĝis dometoj, 
detruitaj kaj forlasitaj de loĝantoj. Loĝado en ĉi-tieaj lokoj fariĝis neebla. La 
trian jaron jen mildiĝis, jen denove brulis batalegoj. Kiun nur ne vidis 
Frontovka dum tiu tempo?!  
   Denove maturiĝis grandaj eventoj. Dum la 12a armeo terure malgrandiĝinta, 
parte malorganizita, estis retiriĝanta sub premego de polaj armeoj al Kievo, la 
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proleta respubliko estis preparanta frakasan frapegon al la kontraŭrevoluciaj 
polaj militistoj, ebriaj de sia venka marŝo.  
   De la malproksima Norda Kaŭkazo per transiro, senprecedenca por la milita 
historio, estis venigataj al Ukrainio harditaj en bataloj divizioj de la 1a 
Kavaleria armeo de Budjonnij; la 4a, la 6a, la 11a kaj la 14a kavaleriaj divizioj 
estis venantaj unu post la alia al Umanj, grupiĝante en ariero de nia fronto kaj 
sur la vojo al decidaj bataloj neniigante la bandojn de Maĥno.  
   Dek ses mil kvincent sabroj, dek ses mil kvincent batalantoj, brunigitaj de 
la stepa varmego. La tuta atento de la ĉefestraro de la Ruĝa Armeo kaj de la 
komandantoj de la sud-okcidenta fronto estis direktita al tio, ke tiu preparata 
frapego ne estu anticipita de la poloj. La stabo de la respubliko kaj de la frontoj 
zorgeme gardis la grupegon de tiu rajdanta armeo.  
   En la regiono de Umanj estis ĉesigitaj aktivaj batalagoj. Seninterrompe 
frapadis morsaparatoj tra rektaj telegrafaj linioj de Moskvo al la frontstabo en 
Ĥarjkovo kaj de tie al la staboj de 14a kaj 12a armeoj. Sur mallarĝajn 
paperstriojn la aparatoj frapadis ĉifritajn ordonojn: 
   “Malebligu atentiĝon de poloj pri la Kavaleria armeo”. Aktivaj bataloj estis 
entreprenataj nur en lokoj, kie antaŭeniĝo de poloj minacis bataligi la 
kavaleriajn diviziojn.  
   Flagras flave-ruĝaj flamvilaĵoj de lignofajro. Brunaj ringoj de fumo boras 
helice supren. Ne ŝatas fumon moskitaro, ĝi ŝvebas rapide kiel svarmo, 
impetante de loko al loko. Je ioma distanco de la fajro ventumile dislokiĝis 
batalantoj. La fajro kolorigas iliajn vizaĝojn per kupra koloro. Apude en blueta 
cindro varmiĝas gameloj. En ili bobelas akvo. Langeto de flamo ŝtele eliĝis el 
sub brulanta ŝtipo kaj iomete lekis supren de ies harriĉa kapo. La kapo 
forsvingiĝis, malkontente grumblante:  
   “Fu, diablo!” 
   Ĉirkaŭe oni ekridis. Nejuna ruĝarmeano en drapa bluzo, kun tonditaj 
lipharoj, rigardinte la fajron tra fusiltubo, diris per basa voĉo:  
   “Jen la knabo dronis en scienco kaj eĉ fajron ne sentas.” 
   “Rakontu al ni, Korĉagin, kion vi trovis en via libro.” 
   La juna ruĝarmeano, palpante la flokon de bruligitaj haroj, ridetis.  
   “Efektive, la libro estas leginda, kamarado Androŝĉuk. Trovinte ĝin mi 
neniel povas forlogiĝi de ĝi.  
   La najbaro de Korĉagin, stumpnaza junulo, fervore laborante super 
rimeneto de kartoĉujo, tranĉante per dentoj krudan fadenon, scivoleme 
demandis:  
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   “Kaj pri kio oni skribas tie?” Kaj, volvante restaĵon de la fadeno ĉirkaŭ la 
kudrilo, enigita en la kaskedon, li aldonis: “Mi tre interesiĝas, se temas pri 
amo.” 
   Ĉirkaŭe oni ekridegis. Matvejĉuk levis sian erinace tonditan kapon kaj 
malice duonfermante okulon, sin turnis al la junulo:  
   “Amo estas bona afero, Sereda. Vi estas bela junulo, kvazaŭ pentraĵo! Pro 
vi, kiam ajn vi venas, junulinoj perdas la prudenton. Nur malgrandan difekton 
vi havas — via nazo similas rondan moneron. Tamen tio estas korektebla. 
Pendigu je via nazo dekfuntan grenadon. Dum unu nokto ĝi plilongigos la 
nazon.” 
   Pro la ridego time ekronkis ĉevaloj, ligitaj al mitralĉaroj.  
   Sereda ne rapidante sin turnis.  
   “Ne en beleco estas la esenco, sed en la subĉapa gamelo,” li esprimplene 
frapis sian frunton. “Jes, via lango estas kvazaŭ urtiko, sed vi mem estas 
kompleta tripo de kripo, eĉ oreloj malvarmaj.” 
   La kamaradojn, jam pretaj taŭzi unu la alian, disigis grupestro Tatarinov.  
   “Nu, knaboj, por kio necesas mordi unu la alian? Prefere Korĉagin iom legu, 
se la libro indas.” 
   “Agu, Paŭĉjo, agu!” aŭdiĝis de ĉiuj flankoj.  
   Korĉagin proksimigis sian selon al la fajro, eksidis sur ĝin kaj malfermis sur 
la genuoj negrandan dikan libron.  
   “Tiu libro, kamaradoj, estas ‘La Ojstro’. Mi akiris ĝin de la bataliona 
komisaro. Tre impresas min tiu libro. Se vi sidos kviete, mi legos.” 
   “Komencu! Kial ne? Neniu malhelpos.” 
   Kiam la regimentestro kamarado Puzirevskij kun la komisaro nerimarkite 
alrajdis al la fajro, li ekvidis dek unu parojn da okuloj, senmove fiksitaj al la 
leganto. Puzirevskij turnis la kapon al la komisaro kaj per la mano montris la 
grupon:  
   “Jen estas duono da skoltoj de la regimento. Mi havas tie tute junajn 
komsomolanojn, sed ĉiu el tiuj kvar valoras pli ol bona batalanto. Jen tiu, kiu 
estas leganta, kaj jen la alia, ĉu vi vidas? kun la lupidaj okuloj, ili estas 
Korĉagin kaj Ĵarkij. Ili estas amikoj. Tamen inter ili ne estingiĝas kaŝita ĵaluzo. 
Antaŭe la unua skolto estis Korĉagin. Nun li havas seriozan rivalon. Vidu, nun 
ili estas agitantaj nerimarkante, sed kun granda efiko. Por ili estas trovita trafa 
alnomo: la juna gvardio.” 
   “Ĉu la leganto estas la politika gvidanto de l’ skoltoj?” demandis la 
komisaro.  
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   “Ne. La politika gvidanto estas Kramer.” 
   Puzirevskij direktis la ĉevalon antaŭen.  
   “Saluton, kamaradoj!” li laŭte ekkriis.  
   Ĉiuj sin turnis. Facile saltinte de sur la selo, la regimentestro aliris al la 
sidantoj.  
   “Ĉu vi varmigas vin, amikoj?” li demandis, larĝe ridetante, kaj lia vireca 
vizaĝo kun iomete mongolaj, mallarĝaj okuloj perdis sian severecon.  
   La estro estis renkontita per sinceraj salutoj, amike, kiel bona kamarado. La 
komisaro restis sur la ĉevalo, rajdonte plu.  
   Puzirevskij, formetinte malantaŭen sian pistolon, sidiĝis apud Korĉagin kaj 
proponis:  
   “Ni fumu, ĉu? Mi akiris decan tabakon.” 
   Ekfuminte li sin turnis al la komisaro.  
   “Rajdu, Doronin, mi restos ĉi tie. Se oni bezonos min en la stabo, sciigu 
min.” 
   Kiam Doronin estis forrajdinta, Puzirevskij, sin turnante al Korĉagin, 
proponis:  
   “Daŭrigu la legadon, ankaŭ mi aŭskultos.” 
   Finleginte la lastajn paĝojn, Paŭlo metis la libron sur siajn genuojn kaj 
enpensiĝeme rigardis la flamon.  
   Dum kelkaj minutoj neniu diris eĉ unu vorton. Ĉiuj estis impresitaj de la 
pereo de la Ojstro.  
   Puzirevskij, fumante sian cigaredon, atendis interŝanĝon de opinioj.  
   “Tragedia historio,” interrompis la silenton Sereda. “Do ekzistas tiaj homoj 
en la mondo. La homo ne povus tiel elteni, sed kiam li komencis batali por la 
ideo, tiam li ĉion povas atingi.” 
   Li parolis rimarkeble emociite. La libro forte impresis lin.  
   Andreĉjo Fomiĉov, helpanto de ŝuisto, indigne ekkriis:  
   “Se mi kaptus la pastron, kiu ŝovis sian krucon en la buŝon de la malfeliĉa 
Ojstro, mi tuj lin mortigus, la malbenitan!” 
   Androŝĉuk movinte per bastoneto la gamelon pli proksimen al la fajro 
konvinkite replikis:  
   “Morti, se vi scias pro kio, estas tute aparta afero. Tiuokaze homo ankaŭ 
forton ekhavas. Morti necesas eĉ nepre kun pacienco, se vi sentas vian 
pravecon. El tio do la heroeco venas. Mi konis knabon, kiu estis nomata 
Porajka. Kiam blankuloj kaptis lin en Odeso, li trafis rekte en la manojn de tuta 
plotono. Oni eĉ ne sukcesis atingi lin per bajoneto, kiam li ĵetis grenadon sub 
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siajn piedojn. Li mem estis dispecigita kaj ĉirkaŭ si li faligis amason da 
blankuloj. Sed se vi rigardus lian eksteraĵon, vi vidus, ke li estas tute ne 
rimarkinda. Pri li neniu verkos libron, sed valorus tion fari. Inter niaj kamaradoj 
estas multe da elstaraj homoj.” 
   Li kirlis per kulero en la gamelo, etendinte la lipojn gustumis teon el la 
kulero kaj daŭrigis:  
   “Sed la morto povas esti hundeca, senhonora. Ni batalis apud Izjaslavlj, 
antikva urbeto konstruita dum la tempo de la princoj ĉe la rivero Horin, kun 
pola preĝejo kiel nealirebla citadelo. Nu ni ensaltis tien en ĉena ordo, iris paŝon 
post paŝo tra iuj stratetoj. Nian dekstran flankon defendis latvoj. Ni elkuris sur 
ŝoseon kaj vidis, ke tri selitaj ĉevaloj staras apud ĝardeno ligitaj al barilo.” 
    Nu, ni nature atendis, ke ni tuj batos la polajn militistaĉojn. Ĉirkaŭ dekope 
ni enmarŝis en la korton. Antaŭe iris latva rotestro kun granda pistolo “Mauser”.  
   Ni atingis la domon. La pordo estis malfermita. Ni eniris. Certe ni opiniis, 
ke tie estas poloj, sed montriĝis io alia. Nia rajdpatrolo tie agis. Ili trafis tien pli 
frue ol ni. Ni vidis, ke tie okazas tute ne gaja afero: oni mistraktas virinon. Tie 
loĝis iu pola oficiraĉo. Nu, ili kompreneble lian edzinon kuŝigis teren. Kiam la 
latvo ekvidis ĉion ĉi, tuj li ekkriis ion en sia lingvo. Li kaptis tiujn tri kaj fortiris 
ilin en la korton de ni helpate. Ni rusoj estis nur du, sed ĉiuj ceteraj — latvoj. 
La rotestro estis nomata Bredis. Kvankam mi ne komprenas ilian lingvon, mi 
vidis, ke la afero estas klara, kaj ke ili volas ekzekuti la patrolintojn. Firma 
popolo estas tiuj latvoj, firma kiel siliko. Do, ili altiris la krimulojn al ŝtona 
ĉevalejo. Venis ilia fino, mi pensis. Kaj unu el ili, fortegulo kun turpa muzelo, 
rezistis baraktante, blasfemis, menciante kelkajn generaciojn. Pro iu virinaĉo, li 
diris, ili volas min ekzekuti! Ankaŭ aliaj petis indulgon.” 
   Pro ĉio ĉi mi eksentis kvazaŭ frostotremon. Mi alkuris al Bredis kaj diris: 
“Kamarado rotestro, ilin juĝu tribunalo. Por kio vi malpurigu viajn manojn en 
ilia sango? En la urbo ne ankoraŭ finiĝis la batalo, sed ni ĉi tie kun tiuj 
kvitiĝas”. Li rigardis min tiel, ke mi bedaŭris pri miaj vortoj. Liaj okuloj similis 
tiujn de tigro. Li ŝovis la pistolon al mia vizaĝo. Dum sep jaroj mi militas, sed 
nun io malbona okazis: mi ektimis. Mi vidis, ke li pretas mortpafi min sen 
longa pripensado. Li kriis al mi ruse, apenaŭ kompreneble: Per sango estas 
kolorigita nia standardo, kaj tiuj malhonorigas la tutan Ruĝan Armeon. Bandito 
pagas per sia morto. 
   Mi ne povis elteni kaj forkuris de la korto, kaj tie aŭdiĝis pafoj. Finite, mi 
pensis. Kiam mi eniris en la batalĉenojn, la urbo jam estis nia. Jen kio okazis, 
kamaradoj. Kiel hundoj pereis la homoj. Kaj tiuj ĉi rajdpatrolantoj aliĝis al ni 
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apud Melitopolj, antaŭe ili agadis en la bandoj de Maĥno, kanajlaj homoj.” 
   Metinte la gamelon ĉe siajn piedojn, Androŝĉuk komencis malfermi sian 
sakon kun pano.  
   “Iam ŝoviĝas inter nin tia aĉularo. Ne eblas ja ĉiujn kontroli. Ŝajnas, ke 
ankaŭ tiuj klopodas por la revolucio. Pro iliaj fiagoj koto falas sur ĉiujn. Sed 
vidi tion estas malfacile. Ĝis nun mi ne povas forgesi,” li finis, komencante 
tetrinkadon.  
   Nur malfrue nokte endormiĝis la taĉmento de rajdskoltoj. Estis eliganta 
trilojn per la nazo la dormanta Sereda. Metinte sian kapon sur la selon, dormis 
Puzirevskij, kaj ion skribis en sian notlibron la politika gvidanto Kramer.  
   La sekvan tagon, reveninte post skoltado, Paŭlo ligis sian ĉevalon al arbo 
kaj vokis al si Krameron, kiu ĵus finis trinki teon:  
   “Atentu, politika gvidanto, kion vi opinias pri jena afero: mi intencas 
transiri al la Unua Kavaleria Armeo. Tie estas atendataj varmaj aferoj. Ja ne por 
karnavalo ĝi sin preparis en tioma kvanto. Kaj ni devas tumulti ĉi tie sur unu 
loko.” 
   Kramer ekrigardis lin kun miro.  
   “Kio estas transiri? Ĉu la Ruĝa Armeo estas por vi kinejo? Kio ĝi estas? Se 
ni ĉiuj komencos kuradi de unu trupo al la alia, ni havos gajajn aferojn!” 
   “Ĉu ne estas egale, kie militi, ĉi tie aŭ tie?” interrompis Paŭlo. 
   “Mi ja ne dizertas de la fronto.” 
   Kramer kategorie protestis:  
   “Sed kio laŭ vi estas disciplino? Vi, Paŭlo, havas ĉion en ĝusta ordo, sed via 
anarkiemo videble elstaras: vi volas kaj vi faras. Sed la partio kaj komsomolo 
estas bazitaj sur fera disciplino. La partio estas super ĉio. Kaj ĉiu devas esti ne 
tie, kie li volas esti, sed kie li estas bezonata. Puzirevskij rifuzis vian transiĝon. 
Do, estas finita la afero.” 
   Alta, maldika Kramer, kun la flaveta vizaĝo, ektusis pro ekscitiĝo. Firme 
ensorbiĝis preseja polvo en liajn pulmojn, ofte sur liaj vangoj ardis malsaneca 
ruĝo.  
   Kiam Kramer trankviliĝis, Paŭlo diris mallaŭte, sed firme:  
   “Ĉio ĉi estas vera, sed mi tamen transiros al la armeo de Budjonnij. Tio 
estas fakto!” 
   La sekvan vesperon Paŭlo ne plu estis apud la fajro.  
 

* 
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En najbara vilaĝeto, sur monteto apud lernejo, en larĝa rondo kolektiĝis 
kavalerianoj. Sur la malantaŭa parto de mitralĉaro, ŝovinte sian kaskedon sur 
la nukon, grandega kavaleriano taŭzis harmonikon. Iufoje ĝi estis ekmuĝanta, 
perdanta la takton, kaj tiam en la rondo brava kavaleriano kun larĝega 
rajdpantalono stumblis mise en viglega danco.  
   Sur la mitralĉaron kaj sur apudajn plektitajn barilojn grimpis scivolemaj 
vilaĝaj junulinoj kaj junuloj por spekti bravajn dancantojn de kavaleria 
brigado, ĵus veninta al ilia vilaĝo.  
   “Pli da ardo, Toptalo! Tretu la teron. Hej, pli vigle! Harmonikisto, fajron!” 
   Sed grandegaj fingroj de l’ harmonikisto, kiuj povus fleksi hufoferon, ne 
kapablis moviĝi vigle sur la klavaro.  
   “Maĥno forhakis la kapon de Kuljabko,” bedaŭris sunbrunigita 
kavaleriano,” li estis unuaranga harmonikisto. En skadro li ĉiam rajdis ĉe la 
dekstra flanko. Mi bedaŭras pri la knabo. Li estis bona batalanto kaj la plej 
bona harmonikisto.  
   Ĉi tie staris Paŭlo. Aŭdinte la lastajn vortojn, li kubutis vojon al la 
mitralĉaro kaj metis sian manon sur balgon de la harmoniko. Tiu silentiĝis.  
   “Kion vi bezonas?” la harmonikisto strabigis siajn okulojn.  
   Toptalo ĉesis danci. Ĉirkaŭe aŭdiĝis malkontentaj voĉoj:  
   “Kio okazis tie? Kiu ŝtopas?” 
   Paŭlo etendis sian manon al la harmoniko:  
   “Donu, mi provos iomete.” 
   La ludinto nekonfide rigardis al la nekonata ruĝarmeano, heziteme 
formetante la rimenon de sur sia ŝultro.  
   Paŭlo per kutima gesto metis la harmonikon sur sian genuon. Li ventumile 
arkigis la ondsimilan balgon kaj ekŝiris ĝin, vigle fingrumante la klavaron je la 
tuta spirego de l’ harmoniko:  
 
Hej, pometo,  
kien vi ruliĝas?  
Se al ĈoKo trafos vi,  
certe ne saviĝos. 
 
   Toptalo tuj kaptis la konatan melodion, kaj svinginte la manojn, kvazaŭ 
birdo ekflugis laŭ la rondo, montrante neimageblajn figurojn, bravege frapante 
per la manoj siajn botojn, la genuojn, la nukon kaj la frunton, klake frapegante 
la botplandon kaj fine eĉ la malfermitan buŝon.  
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   Kaj la harmoniko instigis, kvazaŭ pelante antaŭen en freneza, fola ritmo, 
kaj Toptalo ekturniĝis kvazaŭ turbo en la rondo, antaŭen ĵetante siajn piedojn, 
anhelante:  
   “Iĥ-aĥ, iĥ-aĥ!” 
 

* 
 
   La kvinan de junio 1920 post kelkaj mallongaj kruelaj interbataloj, la 1a 
Kavaleria armeo de Budjonnij disŝiris la polan fronton ĉe la interspaco de la 
3a kaj 4a polaj armeoj, frakasinte kavalerian brigadon de generalo Savicki, kaj 
direktis sin al Ruĵin.  
   Por likvidi la trarompon, la pola komandantaro en febra rapideco kreis 
sturman grupon. Kvin raŭptankoj, ĵus malŝarĝitaj el vagonaj platformoj de la 
stacio Pogrebiŝĉe, hastis al la batalkampo.  
   Sed la Kavaleria armeo ĉirkaŭiris la urbeton Zarudnici, de kie estis 
preparata la atako kaj aperis en ariero de polaj armeoj.  
   Ĉasante kavalerianojn de la 1a armeo ekhastis kavaleria divizio de 
generalo Kornicki. Al li estis ordonite ataki arieron de la 1a Kavaleria armeo, 
kiu laŭ opinio de la pola komandantaro, intencis ataki la plej gravan strategian 
punkton en ariero de poloj — Kazatin. Sed tio ne faciligis la situacion de poloj. 
Kvankam la sekvantan tagon ili ŝtopis la breĉon kaj post la Kavaleria armeo 
fermiĝis la fronto, en la ariero de poloj estiĝis potenca kavaleria kolektivo, kiu 
neniigante la arierajn bazojn, pretis ataki la polan milittrupon ĉe Kievo. Sur la 
vojo de sia antaŭeniro kavaleriaj divizioj neniigis malgrandajn fervojajn 
pontojn kaj detruis fervojojn mem por malebligi retiriĝon de la poloj.  
   Informiĝinte pere de kaptitoj, ke en Ĵitomir troviĝas stabo de la armeo — 
efektive, tie estis eĉ stabo de la fronto — la komandanto de l’ Kavaleria armeo 
decidis okupi gravajn fervojnodojn kaj administraciajn centrojn Ĵitomir kaj 
Berdiĉev. La sepan de junio ĉe mateniĝo al Ĵitomir jam hastis la kvara 
kavaleria divizio.  
   En unu el skadroj anstataŭ pereinta Kuljabko ĉe la dekstra flanko galopis 
Korĉagin. Li estis akceptita en la skadron laŭ kolektiva peto de kavalerianoj, 
ne dezirintaj forlasi tian eminentan harmonikiston.  
   Ili disvolviĝis ventumile apud Ĵitomir, ne haltigante varmegajn ĉevalojn, 
arĝente ekbrilis iliaj sabroj sub la suno.  
   Ekĝemis la tero, ekspiregis ĉevaloj, la rajdantoj duonleviĝis en siaj 
piedingoj.  
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   La tero rapidege kuris sub la piedoj. Kaj la granda urbo kun siaj ĝardenoj 
hastis renkonten al la divizio. Ili preterrajdis la unuajn ĝardenojn, enrompiĝis 
en la centron kaj la terura kiel morto la batalkrio “hurra!” tremigis la aeron.  
   Konsternitaj poloj preskaŭ ne rezistis. La loka garnizono estis dispremita.  
   Sin klinante al kolo de sia ĉevalo, flugis Korĉagin. Apude sur nigra ĉevalo 
rajdis Toptalo.  
   Antaŭ la okuloj de Paŭlo brava rajdanto per senkompata ekbato dishakis 
legianon, kiu ne sukcesis levi sian fusilon al la ŝultro.  
   Grincante frapadis hufoferoj kontraŭ ŝtonoj de pavimo. Kaj subite ĉe 
stratkurbiĝo, rekte en mezo de la vojo, renkontiĝis mitralo, al kiu kliniĝis tri 
soldatoj vestitaj per bluaj uniformoj kun kvarangulaj kaskedoj. La kvara, kun 
ora serpentosimila galono sur sia kolumo, ekvidinte la galopantojn, elĵetis 
antaŭen la manon kun maŭzerpistolo.  
   Nek Toptalo, nek Paŭlo povis deteni siajn ĉevalojn, kaj rekte, kvazaŭ en 
ungegojn de la morto, sin ĵetis al la mitralo. La oficiro pafis al Korĉagin. Li ne 
trafis... Kvazaŭ pasero ekĉirpis la kuglo apud la vango, kaj la oficiro, puŝegita 
per brusto de la ĉevalo, falis sur dorson, batinte sian kapon kontraŭ la ŝtonojn.  
   En la sama sekundo ridegis sovaĝe la mitralo en febra rapideco. Kaj falis 
Toptalo kune kun sia nigra ĉevalo, trapikita per deko da “burdoj”. 
   La ĉevalo de Paŭlo baŭmis, ronkante pro timo, salte transportis la 
rajdanton super la falintojn rekte al la mitralistoj, kaj lia sabro, strekinte fajran 
arkon, eniĝis en bluan kvadraton de la kaskedo.  
   Denove la sabro leviĝis en aero, preta dishaki la alian kapon. Sed la 
viglega ĉevalo saltis flanken.  
   La skadro kvazaŭ furioza monta rivero sin ĵetis al stratkruciĝo kaj dekoj da 
sabroj strie ekbrilis en la aero.  
   Krioj plenigis longajn mallarĝajn koridorojn de la malliberejo.  
   En ĉeloj, plenŝtopitaj de homoj kun elturmentitaj, magriĝintaj vizaĝoj, 
regas ekscitiĝo. En la urbo bruis batalo, sed ĉu oni povas kredi, ke tio estas 
libero, ke la samideanoj surprize sturmis kaj ekposedis la urbon?  
   Pafado aŭdiĝis jam en la korto. Homoj kuras tra koridoroj. Kaj subite oni 
ekaŭdis la karan, neesprimeble intiman: “Kamaradoj, eliru!”  
   Paŭlo alkuris al fermita pordo kun malgranda giĉeto, el kiu rigardis dekoj 
da okuloj. Furioze li ekbatis per kolbo la seruron. Ankoraŭ kaj ankoraŭ.  
   “Atendu, mi ĝin per grenado...” Mironov haltigis Paŭlon kaj elpoŝigis 
grenadon.  
   Plotonestro Cigarĉenko elŝiris la grenadon.  
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   “Stop! Frenezulo! Tuj oni alportos ŝlosilojn. Kie oni ne povas rompi, ni 
malfermos per ŝlosiloj.  
   Tra koridoro oni jam kondukis la gardistojn, puŝante ilin per revolveroj. 
La koridoro pleniĝis de homoj ĉifonitaj, nelavitaj, kaptitaj de freneza ĝojo.  
   Malferminte larĝan pordon, Paŭlo enkuris la ĉelon.  
   “Kamaradoj, vi estas liberaj. Ni estas anoj de la armeo de Budjonnij, nia 
divizio okupis la urbon.” 
   Iu virino kun larmoplenaj okuloj sin ĵetis al Paŭlo kaj, ĉirkaŭpreninte lin 
kvazaŭ familianon, laŭte ekploris.  
   Pli kara ol ĉiuj trofeoj, pli kara ol la venko estis por la batalantoj de la 
divizio liberigo de kvin mil sepdek unu bolŝevikoj, fermitaj de la polaj 
militistoj en ŝtonaj skatoloj kaj de du mil politikaj funkciuloj de la Ruĝa 
Armeo, kiujn atendis pafekzekuto aŭ pendumilo. Por sep mil revoluciuloj la 
malluma nokto tuj transformiĝis en la sunplenan junian tagon.  
   Unu el la malliberuloj, kun citrone flava vizaĝo, ĝoje sin ĵetis al Paŭlo. Li 
estis Samuil Leĥer, kompostisto de la presejo en Ŝepetovka.  
 

* 
 
   Paŭlo estis aŭskultanta rakonton de Samuil, kies vizaĝo griziĝis. Samuil 
estis rakontanta pri la sanga tragedio en ilia urbeto, kaj liaj vortoj falis en la 
koron kiel gutoj de fandita metalo.  
   “Oni kaptis nin ĉiujn nokte pro denunco de iu fia provokisto. Ni trafis en 
la manegojn de ĝendarmoj. Oni batis nin terure. Mi suferis malpli ol la aliaj, 
ĉar jam post la unuaj batoj mi svenis, falinte sur plankon, dum la ceteraj estis 
pli fortikaj. Ni nenion povis kaŝi. Ĝendarmoj sciis ĉion pli bone ol ni. Ili sciis 
pri ĉiu nia paŝo. Kial ja ne scii, dum inter ni estis perfidulo! Mi ne povas 
rakonti pri tiuj tagoj. Vi, Paŭlo, konas multajn. Ili estas Valja Bruzĵak, Roza 
Gricman, bona deksep-jara junulino el la regiona ĉefurbo kun konfidemaj 
okuloj, Saŝa Bunŝaft, vi konas lin, ankaŭ li estis nia kompostisto, tia gaja 
knabo; li ĉiam desegnis karikaturojn pri la presejmastro. Kaj ankoraŭ du 
gimnazianoj: Novoselov kaj Tuĵic. Nu, tiujn vi konas. Kaj la ceteraj estas el la 
regiona ĉefurbo kaj el la urbeto. Entute estis arestitaj dudek naŭ homoj, inter 
ili ses virinoj. Ili ĉiuj estis brutale torturitaj. Valja kaj Roza estis perfortitaj jam 
en la unua tago. Mokegis la bestaĉoj, kiel ili volis. Oni trenis ilin en la 
prizonĉelojn duonmortaj. Post tio Roza komencis deliri kaj post kelkaj tagoj 
tute freneziĝis.” 
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   Oni ne kredis je ŝia freneziĝo, opiniante, ke ŝi tion ŝajnigas kaj batis ŝin 
dum ĉiu esplordemando. Kiam ŝi estis pafata, terure estis ŝin vidi. Ŝia vizaĝo 
estis nigra pro batoj, la okuloj estis sovaĝaj kaj frenezaj. Ŝi similis 
maljunulinon.” 
   Valja Bruzĵak ĝis la lasta minuto sin tenis bone. Ili mortis kiel veraj 
batalantoj. Mi ne scias, kie ili ĉerpis fortojn... Sed ĉu estas eble rakonti pri ilia 
morto? Ne estas eble. Ilia morto estas pli terura ol vortoj. Valja estis okupata 
pri la plej danĝera afero: ŝi efektivigis kontakton kun radiotelegrafistoj de la 
pola stabo, kaj oni sendis ŝin en la distrikton por komunikaj celoj, kaj en la 
traserĉo oni trovis ĉe ŝi du grenadojn kaj pistolon. La grenadojn al ŝi donis la 
sama provokisto. Ĉio estis aranĝita por akuzi ŝin pri atenco eksplodigi la 
stabon. 
   He, Paŭlo, mi ne povas paroli pri la lastaj tagoj, sed mi parolos, ĉar vi 
postulas. Milita tribunalo verdiktis: Valjan kaj du aliajn pendumi, kaj la 
ceterajn — pafekzekuti.  
   Polajn soldatojn, kiujn ni agitadis, oni juĝis je du tagoj pli frue ol nin.  
   La junan kaporalon, radiotelegrafiston Snegurko, kiu antaŭ la milito 
laboris kiel elektromuntisto en Lodzo, oni akuzis pri perfido de la patrujo kaj 
pri propagando inter soldatoj, kaj li estis kondamnita al pafekzekuto. Li ne 
apelaciis por indulgo kaj estis mortpafita dudek kvar horojn post la juĝo.  
   Valja estis pridemandita, kiel atestantino pri lia afero. Ŝi rakontis al ni, ke 
Snegurko agnoskis la komunisman propagandon, sed kategorie refutis la 
akuzon pri perfido de la patrujo. ‘Mia patrujo,’ li diris, ‘estas Pola Soveta 
Socialisma Respubliko. Jes, mi estas membro de la Pola Komunista Partio, oni 
perforte soldatigis min. Kaj mi malfermadis la okulojn al la soldatoj, samaj 
kiel mi mem, kiujn vi pelis al la fronto. Vi povas pendumi min pro tio, sed mi 
ne perfidis mian patrujon kaj ne perfidos ĝin. Tamen niaj patrujoj estas 
malsamaj. Via estas la nobela, sed la mia estas laborist-kamparana. Kaj en tiu 
mia patrujo, kiu estiĝos, mi estas certa pri tio, neniu nomos min perfidulo’.  
   Post la juĝo oni tenis nin ĉiujn kune, kaj antaŭ la ekzekuto oni translokigis 
nin en malliberejon. Dum nokto oni preparis pendumilon antaŭ la malliberejo, 
proksime al la hospitalo; kaj apud la arbaro, iom flanke de la vojo, kie estas 
ravino, oni elektis lokon por pafekzekuto. Tie estis ankaŭ elfosita la komuna 
kavego por ni ĉiuj.  
   En la urbo la verdikto estis elpendigita, al ĉiuj sciigita, kaj la poloj decidis 
ekzekuti nin publike kaj tage, ke ĉiuj vidu kaj timu. Ekde la mateno oni 
komencis kunpeli homojn al la pendumilo. Iuj iris pro scivolemo, iris malgraŭ 
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la timo. La amaso antaŭ la pendumilo estis grandega. Ĉie vidiĝis la kapoj de 
homoj, kien povis atingi la okuloj. La malliberejo, vi scias, estas barita per 
traboj. La pendumiloj ja estis starigitaj apud la malliberejo, kaj ni aŭdis 
rumoron de homaj voĉoj. Sur la strato estis instalitaj mitraloj, de la tuta 
provinco oni venigis rajdantajn kaj marŝantajn ĝendarmojn. Tuta bataliono 
ĉirkaŭis la ĝardenojn kaj stratojn. Por la pendumotoj oni elfosis apartan kavon 
apud la pendumilo. Ni atendis la finon silente, nur iam interŝanĝante kelkajn 
vortojn. ĉion ni jam priparolis antaŭtage, tiam ankaŭ ni adiaŭis unu la alian. 
Nur Roza flustris ion nekompreneblan en angulo de la ĉelo, parolante al si 
mem. Valja, elturmentita de perforto kaj batado, ne povis iri kaj plejparte 
kuŝadis. Kaj du antaŭurbaj komunistinoj-fratinoj ĉirkaŭpreninte unu la alian 
kaj reciproke adiaŭante sin ne eltenis kaj laŭte ekploris. Stepanov el la 
distrikta centro, juna, forta kiel luktisto, kiu vundis du ĝendarmojn dum la 
aresto, insiste postulis de la fratinoj: ‘Vi ne devas plori, kamaradinoj, vi ne 
devas montri tion. Ni ne ĝojigu la sangajn hundojn. Tute egale oni ne indulgos 
nin, tute egale ni pereos, do ni mortu dece. Neniu el ni rampu per genuoj. 
Memoru, kamaradinoj, ke ni devas morti digne’.  
   Kaj oni venis por konduki nin. Antaŭe iris Ŝvarkovski, la estro de 
kontraŭspiona servo — sadisto, rabia hundo. Se li ne perfortis mem, li cedis 
tion al siaj ĝendarmoj kaj admire spektis. De la malliberejo ĝis la pendumilo 
oni aranĝis koridoron el ĝendarmoj. Kaj staris tiuj ‘kanarioj’, kiel oni moke 
nomis ilin pro iliaj flavaj transŝultraj ŝnuroj kaj elingigitaj sabroj.  
  Oni elpelis nin per kolboj en la korton, envicigis po kvar kaj kondukis nin 
en la straton. Oni starigis nin antaŭ la pendumilo por ke ni vidu pereon de niaj 
gekamaradoj kaj poste venos nia vico. La pendumilo estis alta, muntita el 
dikaj traboj. Sur ĝi estis tri maŝoj el dika tordita ŝnuro, la podio kun eskalo 
apogiĝis sur faligeblan fosteton. La homa maro ondiĝis, apenaŭ aŭdigante 
obtuzan rumoron. Ĉ ies okuloj estis fiksitaj al ni. Ni rekonis niajn konatojn.  
   Sur perono, iom flanke, kunvenis pola nobelaro kun binokloj, inter ili 
oficiroj. Ili venis por vidi, kiel oni pendigos bolŝevikojn.  
   Sub la piedoj estis mola neĝo, la arbaro estis griza pro ĝi, la arbojn kvazaŭ 
kovrus vato, neĝeroj turniĝis, ili falis malrapide, degelante sur niaj varmaj 
vizaĝoj, ili kovris ankaŭ la eskalon. Ni ĉiuj estis apenaŭ vestitaj, sed neniu 
sentis malvarmon, kaj Stepanov eĉ ne rimarkis, ke li staras en nuraj ŝtrumpetoj.  
   Apud la pendumilo estis militprokuroro kaj altranguloj. Fine oni 
elkondukis Valjan kaj tiujn du kamaradojn, kiuj estis kondamnitaj je pendumo. 
Ili prenis unu la alian subbrake. Valja estis en la mezo. Ŝi ne havis forton por 
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iri, la kamaradoj subtenis ŝin, kaj ŝi penis iri rekte, memorante la vortojn de 
Stepanov: ‘Necesas morti digne’. Ŝi estis vestita per trikita bluzo sen palto.  
   Al Ŝvarkovski verŝajne ne plaĉis, ke ili iris subbrake, kaj li puŝis la 
irantojn. Valja diris ion, kaj pro tiu diro rajdanta ĝendarmo tutforte skurĝis 
ŝian vizaĝon.  
   Terure kriis iu virino en la homamaso. Ŝi konvulsiis, puŝis sin tra la 
ĝendarma ĉeno, penante atingi la irantojn, sed oni kaptis ŝin kaj forigis ien. 
Kredeble, ŝi estis la patrino de Valja. Kiam la kondamnitoj estis proksime de 
la pendumilo, Valja ekkantis. Neniam antaŭe mi aŭdis tian voĉon. Kun tia 
pasio povas kanti nur mortonta kondamnito. Ŝi ekkantis la revolucian kanton 
‘Varŝavjanka’ kaj ŝiaj kamaradoj ankaŭ aliĝis. Skurĝoj de rajdĝendarmoj vipis 
ilin kun stulta furiozo, sed ili kvazaŭ ne sentus tion. Oni faligis ilin kaj trenis 
al la pendumilo kiel sakojn. Rapide oni tralegis la verdikton kaj komencis ŝovi 
ilin en la maŝojn. Tiam ni ekkantis:  
 
Leviĝu en mizer’ dronanta...  
 

Oni sin ĵetis al ni de ĉiuj flankoj; mi nur sukcesis vidi, kiel soldato per 
kolbo elbatis la fosteton kaj ĉiuj tri ekkonvulsiis en la maŝoj.  
   Al dek personoj ĉe la pafmuro mem oni tralegis la verdikton, en kiu la 
mortekzekuton oni pro la karitato de la generalo anstataŭigis per dudek-jara 
punlaboro. La ceterajn dek ses oni pafekzekutis.” 
   Samuil ŝiris la kolumon de sia bluzo, kvazaŭ ĝi sufokus lin.  
   “Dum tri tagoj oni ne deprenis la pendumitojn. Ĉe la pendumilo tage kaj 
nokte deĵoris patrolo. Poste oni venigis al la malliberejo novajn arestitojn. Ili 
rakontis, ke la kvaran tagon deŝiriĝis de la maŝo kamarado Toboldin, la plej 
peza, kaj tiam oni deprenis la ceterajn kaj enterigis samloke.  
   Sed la pendumilo daŭre staris. Kiam oni forkondukis min de tie, mi vidis 
ĝin. Kaj tiel ĝi staras kun maŝoj, atendante novajn viktimojn.” 
   Samuil eksilentis, direktinte senmovan rigardon ien malproksimen. Paŭlo 
ne rimarkis, ke la rakonto estis finita.  
   Antaŭ liaj okuloj klare hantis tri homaj korpoj, silente balanciĝantaj kun 
terure deflankiĝintaj kapoj.  
   Ekstere akute sonis kunvoka signalo. Tiu sono devigis Paŭlon rekonsciiĝi. 
Li mallaŭte, apenaŭ aŭdeble, diris:  
   “Ni iru for de ĉi tie, Samuil!” 
   Sur strato, ĉirkaŭigitaj de kavalerianoj, iris kaptitaj polaj soldatoj. Apud la 
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pordego de la malliberejo staris la komisaro de l’ regimento, enskribanta 
lastajn liniojn de ordono en sian notlibron.  
   “Prenu, kamarado Antipov,” li transdonis skribaĵon al stumpstatura 
skadrestro. “Formu rajdpatrolon kaj direktu ĉiujn militkaptitojn al 
Novograd-Volinskij. La vunditojn oni pansu, kuŝigu en veturilojn kaj ekspedu 
laŭ la sama direkto. Forveturigu ilin je ĉirkaŭ dudek verstoj for de la urbo kaj 
lasu ilin iri plu. Ni ne havas tempon okupiĝi pri ili. Konsideru, ke nenia 
malbona trakto okazu al la militkaptitoj.” 
   Enseliĝinte Paŭlo sin turnis al Samuil:  
   “Ĉu vi aŭdis? Ili pendumas niajn homojn, sed ni devas ĝentile akompani 
ilin al iliaj hejmoj! De kie ni prenu fortojn?” 
   La regimentestro sin turnis al li, fikse lin ekrigardis. Paŭlo aŭdis firmajn 
sekajn vortojn, kiujn la estro diris kvazaŭ por si mem:  
   “Pro kruela rilato al senarmilaj militkaptitoj ni mortpafos. Ni ne estas 
kontraŭrevoluciuloj.” 
   Rajdante for de la pordego, Paŭlo rememoris la lastajn vortojn de la 
dekreto de la Revolucia Milita Konsilantaro, legitaj antaŭ la tuta regimento:  
   “La lando de laboristoj kaj kamparanoj amas sian Ruĝan Armeon, fieras 
pri ĝi kaj postulas, ke sur ĝia standardo estu neniu makulo”.  
   “Neniu makulo,” flustras la lipoj de Paŭlo.  
 

* 
 
   Dum la 4a kavaleria divizio okupis Ĵitomir, la 20a brigado de la 7a 
fusilista divizio kiel parto de la sturmgrupo gvidata de kamarado Golikov, 
transiris la riveron Dnepro apud la vilaĝo Okuninovo.  
   Al la grupo, konsistanta el la 25a fusilista divizio kaj Baŝkira kavaleria 
brigado, estis ordonite transiri Dnepron kaj bari la fervojon Kievo-Korostenj 
ĉe la stacio Irŝa. Per tiu manovro estis neniigita la sola vojo por retira marŝo 
de la poloj. Ĉi tie dum la transiro de Dnepro pereis membro de la komsomola 
organizaĵo en Ŝepetovka Miĉjo Levĉukov.  
   Kiam oni kuris sur ŝanceliĝanta flosponto el post monteto, kolere siblante, 
traflugis obuso kaj je pecoj disŝiris akvon. Sammomente Miĉjo malaperis sub 
la flosponto. Akvo forglutis lin kaj ne redonis, nur blonda ruĝarmeano 
Jakimenko, en kaskedo kun forŝirita viziero, mirigite kriis:  
   “Ĉu vi vidas? Miĉjo mergiĝis en la akvon, la knabo pereis, kvazaŭ bovino 
forlekus lin per sia lango!” Li haltis, timigite gapante la malhelan akvon, sed 
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de malantaŭe oni puŝis lin:  
   “Kial vi malfermis vian buŝon, malsaĝulo? Marŝ’ antaŭen!” 
   Tempo mankis por mediti pri la kamarado. La brigado jam postrestis de la 
aliaj, kiuj okupis la dekstran bordon.  
   Serĝo eksciis pri la pereo de Miĉjo nur post kvar tagoj, kiam la brigado 
konkeris la fervojstacion Buĉa kaj sin turnante fronte al Kievo, kontraŭstaris 
severajn atakojn de la poloj, kiuj penis trapuŝi sin al Korostenj.  
   En la ĉeno de fusilistoj apud Serĝo kuŝiĝis Jakimenko. Li ĉesigis furiozan 
pafadon, pene malfermis obturilon de sia tro varmiĝinta pafilo kaj klininte la 
kapon al la tero, sin turnis al Serĝo:  
   “La fusilo postulas paŭzon, ĝi estas kiel fajro.” 
   Serĝo apenaŭ aŭdis lin pro la bruega kanonado. Kiam ĝi iomete kvietiĝis, 
Jakimenko diris, kvazaŭ interalie:  
   “Kaj via kamarado dronis en Dnepro. Mi eĉ ne rimarkis, kiel li 
subakviĝis,” li finis sian parolon kaj palpinte la obturilon, prenis novan 
kartoĉŝargon kaj seriozmiene komencis enigi ĝin en magazenon de la fusilo.  
 

* 
 
   La 11a divizio direktita por konkeri Berdiĉev, renkontis en la urbo 
severegan reziston de la poloj.  
   Surstrate komenciĝis sanga batalo. Barante la vojon antaŭ la kavalerio, 
krakadis mitraloj. Sed la urbo estis okupita, kaj restaĵo de la disbatita pola 
militistaro fuĝis. Ĉe la fervojstacio estis prenitaj kelkaj trajnoj de la malamiko. 
Sed la plej terura frapo por la poloj estis eksplodigo de miliono da 
kanon-obusoj, kiuj estis municia bazo de la pola fronto. En la urbo ŝutiĝis 
vitrosplitoj de fenestroj kaj domoj, kvazaŭ kartonaj, vibris pro eksplodegoj.  
   La atako kontraŭ Ĵitomir kaj Berdiĉev estis por la poloj frapego de la 
ariero, kaj ili per du torentoj urĝe forfluis de Kievo, penege trabatante por si la 
vojon el la fera ringo.  
   Paŭlo perdis la senton de sia aparta personeco. Ĉiuj ĉi tagoj estis saturitaj 
per varmegaj atakoj. Li, Korĉagin, degelis en la amaso kaj, kiel ĉiu el la 
batalantoj, kvazaŭ forgesus la vorton “mi”, restis nur “ni”: nia regimento, nia 
skadro, nia brigado.  
   Kaj eventoj kuregis kun uragana rapideco. Ĉiu tago alportis ion novan.  
   Lavange rajdanta armeo de Budjonnij senĉese atakis, kripligante kaj 
disrompante la tutan polan arieron. Kavaleriaj divizioj ebriigitaj de siaj venkoj, 
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kun pasia kolerego ĵetadis sin kontraŭ Novograd-Volinskij — la koro de la 
pola ariero.  
   Ruliĝante malantaŭen kiel ondo for de kruta bordo, la rajdistoj sin retiradis 
kaj ree sin ĵetadis antaŭen kun timigaj huraoj.  
   Nenio helpis al la poloj, nek retoj de dratbaraĵo, nek furioza rezisto de la 
garnizono, defendanta la urbon. Matene la 27an de junio, vidinte en ĉevala 
vicaro la riveron Sluĉ, la kavalerianoj de Budjonnij enrompiĝis en 
Novograd-Volinskij, persekutante la polojn direkte al la urbeto Korec. 
Samtempe la 45a divizio transiris la rivereton Sluĉ ĉe Novij Miropol kaj la 
kavaleria brigado de Kotovskij atakis la urbeton Lubar.  
   Radiostacio de la 1a Kavaleria armeo ricevis ordonon de la 
frontkomandanto direkti la tutan rajdistaron al Rovno por okupi ĝin. 
Nerezistebla ofensivo de ruĝaj divizioj pelis la polojn kiel disigitajn, 
demoralizitajn grupojn, kiuj serĉis savon.  
   Foje Paŭlo, sendita de la brigadestro al fervojstacio, kie estis kirastrajno, 
renkontis homon, kiun li tute ne esperis renkonti. Lia ĉevalo per impeta salto 
sin levis sur taluson de la relvojo. Paŭlo streĉis bridrimenojn apud la antaŭa 
grizkolora vagono. Severe aspektanta pro sia neatakebleco, kun nigraj 
kanonfaŭkoj, rigardantaj el turoj, staris la kirastrajno. Apud ĝi kelkaj homoj 
makulitaj per lubrikaĵo klopodis, levante pezan ŝtalkurtenon ĉe la radoj.  
   “Kie mi povas trovi la trajnestron?” Paŭlo demandis ruĝarmeanon en leda 
vestaĵo kun sitelo da akvo.  
   “Jen tie,” li mansvingis direkte al la lokomotivo.  
   Haltinte ĉe la lokomotivo, Korĉagin demandis:  
   “Kiu estas la trajnestro?” 
   Homo, de la kapo ĝis la piedoj vestita per ledo kun variolkaveto sur la 
vizaĝo, sin turnis al li.  
   “Mi.” 
   Paŭlo elpoŝigis koverton.  
   “Jen estas ordono de la brigadestro. Faru vian subskribon sur la koverto.” 
   La trajnestro, metinte la koverton sur sian genuon, skribis sian nomon. Ĉe 
meza rado de la lokomotivo iu homo manipulis lubrikilon. Paŭlo vidis nur lian 
larĝan dorson. El poŝo de lia leda pantalono vidiĝis kolbo de revolvero.  
   “Jen estas mia subskribo,” la trajnestro etendis la koverton al Paŭlo.  
   Paŭlo ektiris la bridorimenojn preta forrajdi. La homo kun lubrikilo 
rektiĝis kaj returnis sin. Tiumonente Paŭlo saltis for de la ĉevalo kvazaŭ 
forblovita per vento.  
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   “Artjom, fraĉjo!” 
   La lokomotivestro tute makulita per mazuto rapide formetis la lubrikilon 
kaj per ursa brakumo kaptis la junan kavalerianon.  
   “Paŭĉjo! Sentaŭgulo! Ja estas vi!” li kriis, ne kredante al siaj okuloj.  
   La trajnestro kun miro rigardis tiun scenon.  
   Ruĝarmeanoj-artileriistoj ekridis:  
   “Jen oni vidu, la fratoj renkontiĝis.” 
 

* 
 
   La dek-naŭan de aŭgusto apud Lvovo dum batalo Paŭlo perdis sian 
kaskedon. Li haltigis la ĉevalon, sed la antaŭaj skadroj jam ekatakis polajn 
ĉenojn. Inter avelarbustoj galopis Demidov. Li preterhastis malsupren al rivero, 
kriante:  
   “Oni mortigis la diviziestron!” 
   Paŭlo ektremis. Pereis Letunov, lia heroa komandanto, la homo de 
senrezerva kuraĝo. Sovaĝa kolerego ekregis Paŭlon.  
   Instiginte per malakra sabroeĝo sian ĉevalon kun sangumita buŝfero, li 
ekgalopis al tumulto mem de la batalo.  
   “Haku la fiulojn! Haku ilin! Batu la polan nobelaron! Ili mortigis 
Letunov!” Kaj ne vidante la viktimon, li batis per sabro figuron en verda 
uniformo. Kaptitaj de freneza kolero pro morto de la komandanto, skadranoj 
komplete forhakis la tutan plotonon da legianoj.  
   Ili haste atingis kamparon, persekutante la fuĝantojn, sed ilin jam 
bombardis artileria baterio; ŝrapnelo ŝiradis aeron, disŝprucante morton.  
   Antaŭ la okuloj de Paŭlo ekardis verda flamo kvazaŭ magnezio, io tondre 
frapis la orelojn kaj brulvundis la kapon per ardanta fero. Terure, 
nekompreneble ekturniĝis la tero kaj komencis rotacii, falante flanken.  
   Kiel pajlero Paŭlo estis puŝita for de la selo. Li flugis trans la kapon de sia 
ĉevalo kaj peze batiĝis kontraŭ la teron.  
   Tuj estiĝis nokto.  
 
 
NOTOJ POR LA 8A ĈAPITRO 
 
Maĥno, Nestor (1889-1934).  
Anarkiista aganto en Ukrainio. En aprilo 1918 fondis armitan taĉmenton, kiu 
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batalis kontraŭ la germanaj okupintoj kaj hetmana reĝimo; en 1919-20 
batalis kontraŭ blanka gvardio kaj petlurantoj. Trifoje Maĥno alianciĝis 
kun la bolŝevikoj, kaj trifoje rompis la aliancon.  
 
“La Ojstro” 
Romano de la brita verkistino Ethel Voynich (1864-1960), aperinta en 
1897, la rusa traduko aperis en 1898. 
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ĈAPITRO 9 
 

Polpo havas konveksan okulon, grandan kiel kapo de kato, malhele ruĝan, 
kun verda mezo. Ĝi scintilas per viva lumo. La polpo krablas per siaj palpiloj, 
kiuj similas volvaĵon el serpentoj. Ili tordiĝas, abomeninde susurante per 
skvamo de sia haŭto... La polpo sin movas. Li vidas ĝin preskaŭ ĉe siaj okuloj 
mem. La palpiloj ekrampis sur lia korpo, ili estas malvarmaj kaj bruligas kiel 
urtiko. La polpo eligas sian pikilon, kiu eniĝas en la kapon kiel hirudo kaj 
konvulsie ŝrumpante, suĉas lian sangon. Li sentas, kiel la sango transverŝiĝas el 
lia korpo en la ŝvelan polpon. Kaj la pikilo daŭre suĉas, kaj en la loko, kie ĝi 
eniĝis en la kapon, estas sentata neeltenebla doloro.  
   Ie tre malproksime aŭdiĝis homaj voĉoj:  
   “Kian pulson li nun havas?” 
   Kaj ankoraŭ pli mallaŭte respondis alia voĉo, la virina:  
   “Lia pulso: cent tridek ok batoj minute. Temperaturo: tridek naŭ kaj duono. 
Li daŭre deliras.” 
   La polpo malaperis, sed la doloro restis. Paŭlo sentis, ke ies fingroj tuŝas 
lian pojnon. Li penis malfermi siajn okulojn, sed la palpebroj estis tiel pezaj, ke 
mankis forto por disigi ilin. Pro kio estas tiel varme? Evidente la patrino tro 
hejtis la fornon. Kaj denove ie parolas homoj:  
   “La pulso estas cent dudek du.” 
   Li penis malfermi la palpebrojn. Interne estis fajro. Sufoke. Trinki... Kiel li 
soifas! Li tuj leviĝos kaj trinkos ĝissate. Sed kial li ne leviĝas? Apenaŭ li 
intencis ekmovi sin, la korpo iĝis fremda neobeema, ne lia korpo. La patrino tuj 
alportos akvon. Li diros al ŝi: “Mi volas trinki akvon”. Io krablas apud li. Ĉu ne 
la polpo denove ŝtele alrampis? Jen estas ruĝa koloro de ĝia okulo...  
   De malproksime aŭdiĝis mallaŭta voĉo:  
   “Frosja, alportu akvon!” 
   “Kies nomo ĝi estas?” Paŭlo penegis rememori, sed pro la streĉiĝo li 
mergiĝis en mallumon. Li elnaĝis el tie kaj rememoris: “Mi volas trinki akvon”.  
   Li aŭdis voĉojn:  
   “Ŝajnas, ke li rekonsciiĝas.” 
   Kaj jam pli klare, pli proksime estis tenera voĉo:  
   “Ĉu vi volas trinki, malsanulo?” 
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   “Ĉu mi vere estas malsana, aŭ oni diras tion ne al mi? Sed mi ja malsanas je 
tifo, jen kia afero estas”. Kaj li la trian fojon penis malfermi siajn palpebrojn. 
Fine li sukcesis. Tra mallarĝa fendo de la malfermita okulo li unue perceptis 
ruĝan globon super sia kapo, sed ĝi estis ŝirmita de io malhela: tio malhela 
kliniĝis al li, kaj liaj lipoj sentis duran randon de glaso kaj likvaĵon, vivigan 
likvaĵon. La interna fajro estingiĝis. Li kontentigite flustris:  
   “Jen nun estas bone.” 
   “Malsanulo, ĉu vi vidas min?” 
   Tion demandis la malhelaĵo staranta antaŭ li, kaj jam ekdormante li 
sukcesis respondi:  
   “Mi ne vidas, sed aŭdas.” 
   “Kiu povus diri, ke li restos viva? Sed li, vidu, elbaraktis al la vivo. Mirinde 
forta organismo. Vi, Nina Vladimirovna, rajtas fieri, ĉar vi efektive savis lin de 
la morto.” 
   Kaj virina voĉo emociite diris:  
   “Ho, mi tre ĝojas!” 
   Post dek tri tagoj la konscio revenis al Korĉagin.  
   La juna korpo ne volis morti, kaj fortoj malrapide estis revenantaj al li. Ĝi 
estis la dua naskiĝo, ĉio ŝajnis esti nova, neordinara. Nur lia kapo, kiel 
nelevebla ŝarĝo, kuŝis en gipsa skatolo, kaj mankis forto por delokigi ĝin. Sed 
revenis senso de la korpo, kaj jam fingroj de la manoj povis kunpremiĝi kaj 
rektiĝi.  
 

* 
 
   Nina Vladimirovna, vickuracistino de milithospitalo, ĉe malgranda tablo en 
sia kvadrata ĉambro foliumis dikan kajeron kun siringokolora kovrilo. En ĝi per 
oblikvaj malgrandaj literoj estis faritaj koncizaj enskribaĵoj:  

 
“La 26an de aŭgusto 1920  
Hodiaŭ el sanitara trajno oni venigis al ni grupon de grave vunditaj 
ruĝarmeanoj. Sur liton en angulo ĉe la fenestro oni kuŝigis ruĝarmeanon kun 
frakasita kapo. Li havas nur dek sep jarojn. Oni transdonis al mi koverton kun 
liaj dokumentoj trovitaj en la poŝoj kune kun skribaĵoj de kuracisto. Lia nomo 
estas Pavel Andrejeviĉ Korĉagin. Inter la trovaĵoj estis tute trivita 
membrokarto numero 962 de la Junkomunista unio de Ukrainio, atesto de 
ruĝarmeano ankaŭ ĉifita kaj fragmento el ordono por regimento. Ĝi tekstas, ke 
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la ruĝarmeano Korĉagin estas laŭdita pro brava plenumo de batalskoltado. 
Estis ankaŭ letereto, verŝajne skribita de li mem:  
   ‘Mi petas kamaradojn, okaze de mia morto skribi al miaj parencoj: urbo 
Ŝepetovka, lokomotivejo, al seruristo Artjom Korĉagin’. 
La vundito restadas senkonscia post frapo per obusero, ekde la 19a de aŭgusto. 
Morgaŭ lin esploros Anatolij Stepanoviĉ.  
 
La 27an de aŭgusto 
Hodiaŭ ni esploris la vundon de Korĉagin. Ĝi estas tre profunda. Estas 
trabatita la kranio, kaj pro tio estas paralizita la tuta dekstra flanko de la kapo. 
Hemoragio en la dekstra okulo. La okulo ŝvelis.  
Anatolij Stepanoviĉ intencis forigi la okulon por eviti inflamon, sed mi 
persvadis lin rezigni tiun faron, dum estas espero pri malgrandiĝo de la ŝvelaĵo. 
Li konsentis.  
Min gvidis ekskluzive estetika sento. Se la junulo restos viva, kial ni kripligu lin 
per forigo de la okulo?  
La vundito dum la tuta tempo deliras, sin ĵetas al ĉiuj flankoj. Oni devas 
konstante deĵori apud li. Mi fordonas al li multe da tempo. Mi tre kompatas 
lian junecon kaj mi volas rekonkeri lin de la morto, se mi sukcesos.  
Hieraŭ mi restis en la ĉambro kelkajn horojn post deĵorŝanĝo. Li estas la plej 
grava malsanulo. Mi fikse aŭskultas liajn delirparolojn. Iam li kvazaŭ rakontas. 
Tiel mi ekkonas multon el lia vivo, sed iam li terure insultas. Lia insultado estas 
furioza. Ial tiuj teruraj sakroj dolorigas min. Anatolij Stepanoviĉ diris, ke li 
mortos. La maljunulo grumblis kolere: ‘Mi ne komprenas, kiel oni povas 
soldatigi preskaŭ infanojn? Tio estas indigninda’.  
 
La 30an de aŭgusto 
Korĉagin ankoraŭ ne rekonsciiĝis. Li kuŝas en la speciala ĉambro por 
mortontoj. Apud li preskaŭ konstante sidas flegistino Frosja. Evidentiĝis, ke ŝi 
konas lin. Antaŭ longe ili kune laboris. Kun tre varma atentemo ŝi traktas lin! 
Nun ankaŭ mi sentas, ke lia situacio estas senespera.  
 
La 2an de septembro 
La dek-unua vespere. Hodiaŭ mi havas rimarkindan tagon. Mia malsanulo 
Korĉagin rekonsciiĝis. Li reviviĝis. La krizo pasis. La lastajn du tagojn mi ne 
iris hejmen.  
Nun mi ne povas esprimi mian ĝojon pro la savo de ankoraŭ unu homo. En nia 
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ĉambro estas je unu morto malpli. En mia laciga laboro la plej ĝojiga afero 
estas resaniĝo de malsanuloj. Ili ligiĝas al mi kiel infanoj.  
Ilia amikeco estas sincera kaj simpla, kaj kiam ni disiĝas, mi iufoje eĉ ploras. 
Tio estas iom ridinda, sed vera.  
 
La 10an de septembro 
Hodiaŭ mi skribis la unuan leteron de Korĉagin al liaj parencoj. Li skribis, ke 
li estas facile vundita, kaj ke li baldaŭ resaniĝos kaj revenos. Li perdis multe da 
sango, estas pala kiel vato kaj tre malforta.  
 
La 14an de septembro 
Korĉagin la unuan fojon ekridetis. Lia rideto estas bona. Ordinare li estas tro 
severa por sia aĝo. Li resaniĝas kun konsterna rapideco. Li kaj Frosja estas 
geamikoj. Mi ofte vidas ŝin apud lia lito. Evidente ŝi rakontis pri mi, certe ŝi tro 
laŭdis min, kaj la malsanulo renkontas min kun apenaŭ rimarkebla rideto. 
Hieraŭ li demandis: ‘Doktoro, kial sur via brako estas nigraj makuloj?’ Mi ne 
diris, ke ili estas postsignoj de liaj fingroj, per kiuj li dolore premis mian 
brakon dum la delirado.  
 
La 17an de septembro 
La vundo sur la frunto de Korĉagin aspektas bone. Ni, kuracistoj, estas 
konsternataj de tiu senlima toleremo, kun kiu li eltenas pansadon.  
Ordinare en similaj okazoj oni multe ĝemas kaj kapricas. Kaj tiu ĉi silentas kaj 
kiam oni ŝmiras per jodo la distorditan vundon, li streĉiĝas kiel kordo. Ofte li 
svenas, sed ĝenerale dum la tuta periodo estis neniu ĝemo.  
Ĉiuj scias, ke kiam Korĉagin ĝemas, tio signifas, ke li estas senkonscia. De kie 
li ĉerpas sian persiston? Mi ne scias.  
 
La 21an de septembro 
La unuan fojon oni elveturigis Korĉagin per ĉareto sur grandan balkonon de la 
hospitalo. Kiel li rigardis per unu okulo la ĝardenon, kiel avide li enspiradis 
freŝan aeron! En lia kapo, pansita per gazo, restis malfermita nur unu okulo. 
Tiu brilanta kaj moviĝema okulo rigardis la mondon kvazaŭ la unuan fojon.  
 
La 26an de septembro 
Hodiaŭ oni vokis min malsupren en la atendejon. Tie min renkontis du 
junulinoj. Unu el ili estas tre bela. Ili petis pri vizito al Korĉagin. 
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Ili estas Tonjo Tumanova kaj Tatjana Buranovskaja. La nomo Tonjo estas 
konata al mi. Korĉagin iam ripetadis ĝin dum la deliro. Mi permesis la viziton.  
 
La 8an de oktobro 
Korĉagin la unuan fojon memstare promenas en la ĝardeno. Li plurfoje 
demandis min, kiam li povos forlasi la hospitalon. Mi respondis, ke baldaŭ. 
Ambaŭ amikinoj venas al la malsanulo ĉiun vizitan tagon. Mi scias, kial li 
neniam ĝemas. Je mia demando li respondis:  
“ Legu la romanon ‘La Ojstro’, tiam vi scios.”  
;  
La 14an de oktobro 
Korĉagin forlasis la hospitalon. Ni disiĝis tre varme. La bandaĝo estas 
formetita de la okulo, kaj restis nur sur la frunto. La okulo blindiĝis, sed 
ekstere ĝi aspektas normale. Mi estis tre malgaja pro la disiĝo de tiu bona 
kamarado.  
Tiel okazas ĉiam: oni resaniĝas kaj forlasas nin por eble neniam plu renkontiĝi. 
Adiaŭante li diris: ‘Estus pli bone, se blindiĝus la maldekstra okulo. Kiel mi 
nun pafos?’ 
Li ankoraŭ pensas pri la fronto”.  
 

* 
 
   La unuan tempon post la hospitalo Paŭlo loĝis ĉe Buranovskij, kie ekloĝis 
Tonjo.  
   Li tuj provis altiri Tonjon al la komuna laboro. Li invitis ŝin al la urba 
komsomola kunveno. Tonjo konsentis, sed kiam ŝi eliris el la ĉambro, kie ŝi sin 
vestis, Paŭlo mordetis siajn lipojn. Ŝi estis vestita tre elegante, intence lukse, 
kaj li hezitis konduki ŝin al sia amikaro.  
   Tiam okazis la unua kolizio. Je lia demando, por kio ŝi tiel sin vestis, ŝi 
ofendiĝis.  
   “Mi neniam adaptiĝas al komuna tono; se vi hontas iri kun mi, mi restos.” 
   En la klubo al li estis malfacile vidi ŝin pompe vestita inter armeanaj 
ĉemizoj perdintaj siajn kolorojn kaj simplaj bluzetoj. Liaj geamikoj akceptis 
Tonjon kiel fremdulinon. Sentante tion, ŝi rigardis ĉiujn malestime kaj defie.  
   La sekretario de la varfa komsomola organizaĵo, junulo kun larĝaj ŝultroj en 
kruda diktola ĉemizo, ŝarĝlaboristo Pankratov, vokis Paŭlon flanken. Li 
malamike rigardis Paŭlon, kaj strabinte al Tonjo diris:  
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   “Ĉu vi venigis tiun fibelulinon ĉi tien?” 
   “Jes, mi,” seke respondis Korĉagin.  
   “Hmm-j-jes...” tirante eldiris Pankratov. “Ŝia eksteraĵo ne estas por ni 
konvena, ĉar ĝi similas al la burĝa. Kiel oni enlasis ŝin ĉi tien?” 
   Paŭlo sentis batojn en siaj tempioj.  
   “Ŝi estas mia kamaradino, kaj mi venigis ŝin. Ĉu vi komprenas? Ŝi ne estas 
malamika al ni, nur ŝiaj vestaĵoj... Tio estas vera, tamen oni ne ĉiam devas 
alglui etikedon laŭ vestaĵo. Mi ja komprenas, kiun oni povas venigi ĉi tien kaj 
ne necesas aludi, kamarado.” 
   Li intencis diri ankoraŭ ion malĝentilan, sed li sin detenis, komprenante, ke 
Pankratov esprimas la komunan opinion, kaj sian tutan indignon li metis sur 
Tonjon.  
   “Mi ja diris al ŝi. Por kiu diablo necesas tiu pava pimpo?” 
   Tiu vespero estis komenco de disfalo de la amikeco. Kun sento de amaro 
kaj miro Paŭlo observis, kiel rompiĝas la amikeco, kiu ŝajnis esti tiel forta.  
   Pasis ankoraŭ kelkaj tagoj kaj ĉiu renkonto, ĉiu interparolo kaŭzis pli kaj pli 
grandan fremdecon kaj apenaŭ kaŝatan antipation en iliaj interrilatoj. Senvalora 
individuismo de Tonjo fariĝis netolerebla por Paŭlo.  
   Neceso de la disiĝo estis klara por ambaŭ.  
   Hodiaŭ ili ambaŭ venis en publikan ĝardenon, sternitan per velkintaj brunaj 
folioj, por diri la lastajn vortojn unu al la alia. Ili staris ĉe balustrado super la 
abrupta krutaĵo en la Komercista ĝardeno. Malsupre, kiel griza amaso da akvo, 
briletis Dnepro. Kontraŭ fluo de la rivero, el post koloso de la ponto rampis 
trenŝipo, lace plaŭdante la akvon per padeloj de siaj radoj, tirante post si du 
dikventrajn barĝojn. La subiranta suno kolorigis per oraj tuŝoj la insulon 
Truĥanov kaj per hela flamo la fenestrovitrojn de dometoj.  
   Tonjo rigardis la orajn radiojn kaj diris kun profunda tristo:  
   “Ĉu vere nia amikeco estingiĝos, kiel nun estingiĝas la suno?” 
   Li rigardis ŝin fikse. Streĉe kuntirinte siajn brovojn, li respondis mallaŭte:  
   “Tonjo, ni jam parolis pri tio. Vi certe scias, ke mi amis vin, kaj ankoraŭ 
nun mia amo povas reveni, sed por tio vi devas esti kun mi. Nun mi ne plu estas 
tia Paŭĉjo, kia mi estis antaŭe. Kaj mi estos malbona edzo, se vi opinias, ke 
antaŭ ĉio mi devas aparteni al vi, kaj poste al la partio. Sed antaŭ ĉio mi 
apartenas al la partio kaj poste al vi kaj al ceteraj proksimuloj.” 
   Tonjo triste rigardis la bluon de la rivero, kaj ŝiajn okulojn plenigis larmoj.  
   Paŭlo rigardis ŝian konatan profilon, densajn kaŝtankolorajn harojn, kaj al 
lia koro alfluis ondo de kompato al la junulino, iam tiel kara kaj intima.  

 153



   Li delikate metis sian manon sur ŝian ŝultron.  
   “Forlasu ĉion, kio vin katenas. Venu al ni. Ni kune batados la sinjorojn ĝis 
fino. Ni havas multe da bonaj junulinoj, kune kun ni ili portas la ŝarĝon de 
senkompata batalo, kune kun ni ili suferas ĉiujn mankojn. Ili eble ne estas tiel 
kleraj kiel vi, sed kial vi ne volas esti kun ni? Vi diras, ke Ĉuĵanin intencis 
perforti vin, sed tiu ja estas degenerinto, ne batalanto. Vi diras, ke oni renkontis 
vin malamike, sed por kio vi vestis vin kvazaŭ por burĝa balo? Orgojlo obsedis 
vin, vi ne volis egaliĝi kun malpuraj ĉemizoj. Vi trovis en vi kuraĝon ekami 
laboriston, sed ekami la ideon vi ne povas. Mi bedaŭras pri nia disiĝo, kaj mi 
volus konservi bonan memoron pri vi.” 
   Li eksilentis.  
   La sekvantan tagon surstrate Paŭlo ekvidis ordonon subskribitan de Ĵuĥraj 
— prezidanto de la provinca ĈK. Lia koro ektremis. Li pene atingis la 
eksmariston: oni ne volis enlasi lin. Tiel forte li insistis, ke sentineloj jam 
intencis aresti lin. Tamen Paŭlo sukcesis.  
   Li renkontiĝis kun Fjodor bone. Unu brakon de Fjodor forŝiris obuso. 
Rapide ili interkonsentis pri laboro.  
   “Ni kune strangolos ĉi tie la kontraŭrevolucion, dum vi ne havas fortojn por 
la fronto. Morgaŭ do venu,” diris Ĵuĥraj.  
 

* 
 
   La milito kontraŭ la blankpolaj militistoj finiĝis. La trupoj de la Ruĝa 
Armeo, preskaŭ atingintaj la murojn de Varsovio, konsuminte siajn materiajn 
kaj fizikajn fortojn, izolitaj de siaj bazoj, ne povis ekposedi la lastan pozicion 
de la malamikoj kaj retiriĝis. Okazis “la miraklo ĉe Vistulo”, kiel la poloj 
nomis la retiriĝon de la ruĝaj batalantoj for de Varsovio. La blanksinjora 
Pollando restis viva. La revo pri Pola Soveta Socialisma Respubliko dume ne 
efektiĝis.  
   La lando, priverŝita de sango, bezonis pacon.  
   Paŭlo ne sukcesis revidi siajn proksimulojn, ĉar la urbeto Ŝepetovka denove 
estis okupita de la poloj kaj fariĝis provizora fronta linio. Daŭris intertraktado 
pri paco. Tagojn kaj noktojn Paŭlo pasigis en ĈK, plenumante diversajn 
komisiojn. Li loĝis en la ĉambro de Fjodor. Sciiĝinte, ke lia naskiĝurbeto estas 
okupita de poloj, Paŭlo malĝojiĝis:  
   “Do, kiel estas, Fjodor? Montriĝas, ke mia patrino restos eksterlande, se la 
interpaciĝo finiĝos ĉe la nuna ŝtatlimo.” 
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   Fjodor penis trankviligi lin:  
   “Verŝajne la ŝtatlimo estos fiksita tra Gorin laŭ la rivero. Tial la urbo 
apartenos al ni. Baldaŭ ni scios.” 
   De la pola fronto divizioj estis translokigitaj suden. Uzante la interbatalan 
paŭzon, el Krimeo elrampis Vrangel. Kaj dum la respubliko streĉis ĉiujn siajn 
fortojn ĉe la pola fronto, vrangelanoj antaŭenmarŝis norden laŭ Dnepro, 
proksimiĝante al la provinco de Jekaterinoslav.  
   Por likvidi tiun lastan kontraŭrevolucian neston, eluzante la paciĝon kun la 
polaj militistoj, la lando sendis siajn armeojn al Krimeo.  
   Tra Kievo al la sudo sekvis trajnoj kun homoj, veturiloj, kanonoj, kuirĉaroj. 
En la fervoja fako de ĈK oni febre laboris. Torento da milittrajnoj ŝtopis la 
fervojliniojn, la stacioj estis plen-plenaj, kaj la trafiko estis interrompita, ĉar 
neniu rellinio estis libera. Kaj telegrafaj aparatoj elĵetadis siajn paperstriojn kun 
ultimataj telegramoj, per kiuj oni ordonis liberigi relvojon por tiu aŭ alia divizio. 
Rampis tiuj paperstrioj kun morsaj streketoj kaj punktoj, kaj ĉiu el ili tekstis: 
“Ekster ĉiu ajn vico... surbaze de batalordono... senprokraste liberigi la 
vojon...” Kaj preskaŭ ĉiu el ili minace avertis, ke pro neplenumo de la 
batalordono la kulpintoj estos juĝataj de revolucia milita tribunalo.  
   Kaj pri la ŝtopiĝoj respondecis la fervoja fako de ĉK.  
   Tien perforte enrompiĝis trupestroj kaj svingante siajn pistolojn postulis 
senprokrastan tralason de iliaj trajnoj konforme al tiu kaj alia telegramo de la 
armeestro sub tiu kaj alia numero.  
   Neniu el ili volis aŭskulti, ke tio ne estas efektivigebla. “Mortu, sed tralasu 
antaŭen!” Kaj tuj sekvis terura insultado. En okazoj aparte komplikaj estis urĝe 
alvokata Ĵuĥraj. Kaj tiam ekscititaj homoj, pretaj mortpafi unu la alian, 
trankviliĝis.  
   La fera figuro de Ĵuĥraj malvarme trankvila, lia firma voĉo ne allasanta 
kontraŭdiron, devigadis enŝovi la revolverojn en la ujojn.  
   Paŭlo estis eliranta sur kajon el la stacidomo kun akuta doloro en la kapo. 
Lia laboro en ĈK estis detruanta la nervojn.  
   Foje sur vagonplatformo plenigita de obuskestoj, Paŭlo ekvidis Serĝon. 
Bruzĵak saltis sur lin de la vagono preskaŭ faliginte lin teren kaj forte premis lin 
en sia brakumo.  
   “Paŭĉjo! Diablo! Mi ja tuj vin rekonis.” 
   La amikoj ne sciis pri kio demandi unu la alian, pri kio rakonti. Ja tiom 
multe ili travivis dum tiu tempo! Ili demandis, kaj ne atendante respondon, 
respondis mem. Ili ne rimarkis la signalon de lokomotivo, kaj kiam malrapide 
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ekrampis la vagonoj, ili disŝiris siajn brakumojn.  
   Kion fari? La renkonto estis interrompita, la trajno pli kaj pli akcelis sian 
movadon. Kaj por ne postresti, Serĝo ankoraŭfoje kriis ion al sia amiko, ekkuris 
laŭlonge de la kajo kaj kaptis malfermitan pordon de vagono; kelkaj manoj lin 
kaptis kaj entiris internen. Kaj Paŭlo staris kaj rigardis la forirantan trajnon. 
Nur nun li rememoris, ke Serĝo ne scias pri la pereo de Valja. Ja Serĝo ne estis 
en la naskiĝurbo. Sed li, Paŭlo, ne diris al li pri tio, konsternita de la renkonto.  
   “Li veturu trankvile. Estas bone, ke li ne scias”,  pensis Paŭlo. Li ne sciis, 
ke li vidis sian amikon la lastan fojon. Ne sciis ankaŭ Serĝo, staranta sur 
tegmento de la vagono kaj blovata de aŭtuna vento, ke li moviĝas renkonte al 
sia morto.  
   “Sidiĝu, Serĝo,” persvadis lin Doroŝenko, ruĝarmeano en uniformo true 
bruligita sur la dorso.  
   “Ne gravas, mi kaj vento estas amikoj. Ĝi trablovu min,” ridetante 
respondis Serĝo.  
   Kaj post unu semajno li pereis en la unua batalo sur aŭtuna stepo de 
Ukrainio.  
   De malproksime alflugis la blinda kuglo.  
   Li ektremis pro frapego, ekpaŝis renkonte al bruliga doloro, disŝirinta lian 
bruston, ekŝanceliĝis, ne kriis, ĉirkaŭprenis la aeron, arde alpremis la manojn al 
sia brusto kaj kliniĝinte, kvazaŭ pretigante sin por salto, li peze, simile al fero, 
falis sur la teron, kaj senmove liaj bluaj okuloj ekstrebis al stepa senlimo.  
 

* 
 
   La nervozigaj kondiĉoj de la laboro en ĈK malbone influis la ne ankoraŭ 
refortiĝintan sanon de Paŭlo. Plioftiĝis doloroj pro la kontuzo, kaj fine, post du 
sendormaj noktoj li svenis.  
   Li sin turnis al Ĵuĥraj:  
   “Kiel vi opinias, Fjodor, ĉu estus ĝuste, se mi ŝanĝus mian laboron? Mi 
havas grandan deziron labori en fervoja riparejo laŭ mia profesio, ĉar mi sentas, 
ke ĉi tie mia ‘ŝraŭbo’ ne plu povas elteni. En medicina komisiono oni diris al 
mi, ke mi ne taŭgas por la militservo. Sed ĉi tie estas pli malfacile ol ĉe la 
fronto. Ĉi tiuj du tagoj, kiam ni estis likvidantaj la bandon de Sutir, min tute 
forfalĉis. Mi devas iom ripozi de interpafadoj. Vi ja komprenas, ke mi estas 
malbona batalanto de ĈK, ĉar miaj kruroj apenaŭ tenas min.” 
   Ĵuĥraj zorgoplene ekrigardis Paŭlon.  
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   “Jes, vi aspektas malbone. Estus necese pli frue liberigi vin, pri tio mi 
kulpas, pro laboraj ŝarĝoj mi ne rimarkis tion.” 
   Rezulte de tiu interparolo Paŭlo aperis en la provinca komitato de la 
komsomolo kun papero, kiu tekstis, ke li estas sendita je dispono de la komitato.  
   Turba knabaĉo en kaskedo defie ŝovita sur la nazon, rapide rigardinte la 
paperon, gaje palpebrumis al Paŭlo:  
   “El ĈK? Agrabla institucio... Se vi volas, ni tuj aranĝos laboreton por vi, vi 
ne sukcesos diri: unu-du. Knaboj mankas al ni. Kien vi volas? Ĉu al la 
nutraĵkomitato? Ne? Do, ne necesas. Ĉu al la agitejo ĉe la varfoj vi iros? Ne? 
Bedaŭrinde. Bonega posteno, la plej bona nutraĵprovizo.” 
   Paŭlo interrompis la knabaĉon:  
   “Mi volas labori en la ĉefa fervoja riparejo.” 
   Tiu mirige rigardis lin:  
   “En la ĉefa riparejo? Hm... tie ni ne bezonas homojn. Tamen iru al 
Ustinoviĉ. Ŝi ion trovos por vi.” 
   Post mallonga konversacio kun la brunhaŭta junulino estis decidite, ke 
Paŭlo havos la postenon de la sekretario de la komsomola kolektivo de l’ 
riparejo kun samtempa profesia laboro.  
 

* 
 
   Tiutempe ĉe la sojlo de Krimeo, en la plej mallarĝa terkolo de tiu 
duoninsulo, ĉe la antikva limo iam apartiganta krimeajn tatarojn de la tendaroj 
de dnepraj kozakoj, staris renovigita citadelo de la kontraŭrevolucia armeo, 
terura pro siaj fortikaĵoj — Perekop.  
   En Krimeo, sentante sin en plena sekureco, orgiis kaj festenaĉis en alkohola 
haladzo la malnova mondo, kondamnita al pereo kaj forpelita tien de la tuta 
lando.  
   Aŭtunan malvarman nokton dekmiloj da filoj de la laborpopolo eniris en 
malvarman akvon de la golfo Sivaŝ por nokte travadi ĝin kaj ataki dorson de la                 
malamiko. Inter tiuj miloj iris ankaŭ Ivan Ĵarkij, gardeme portante sur la kapo 
sian mitralon.  
   Kaj kiam ĉe mateniĝo ekbolis en furioza febro Perekop, miloj da ruĝaj 
batalantoj impete atakis rekte la frunton trans fortikaĵojn, en la ariero de la 
blankuloj, ĉe la duoninsulo Litovskij, rampis sur la bordon la unuaj kolonoj, kaj 
inter la unuaj grimpantoj sur ŝtonozan bordon estis Ĵarkij.  
   Eksplodis la batalo senprecedenca laŭ sia krueleco. Kavalerio de la 
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blankuloj en sovaĝa, besta impeto atakis la homojn, kiuj rampis el la akvo. La 
mitralo de Ĵarkij ŝprucadis dise la morton ne haltante eĉ por unu momento. 
Amasoj da homoj kaj ĉevaloj faladis sub la plumba pluvo. Kun febra rapideco 
Ĵarkij ŝargis sian mitralon per novaj kartoĉdiskoj.  
   Perekop bruegis per centoj da kanonoj. Ŝajnis, ke la tero mem falegis en 
senfundan abismon, kaj miloj da obusoj disŝprucante splitojn, portis morton, 
kun sovaĝa jelpo skrapadis la ĉielon. La tero, disfosita, terure vundita, erupciis 
supren, ŝirmante la sunon per nigraj blokoj.  
   La kapo de la drako estis dispremita kaj en Krimeon ekfluis la ruĝa torento, 
teruraj en sia lasta atako divizioj de la 1a Kavaleria armeo. Konvulsiantaj pro 
timego, la blankulaj trupoj en paniko sieĝis ŝipojn, forlasantaj la havenojn de 
Krimeo.  
   La soveta respubliko fiksadis al ĉifonitaj uniformaj ĉemizoj, en la loko kie 
batas koro, orajn rondetojn de ordenoj kun la Ruĝa Standardo, kaj inter ili estis 
la ĉemizo de la juna mitralisto Ivan Ĵarkij.  
 

* 
 

La packontrakto kun poloj estis subskribita, kaj la urbeto, kiel Ĵuĥraj esperis, 
restis en la Soveta Ukrainio. Kiel la ŝtatlimo inter Pollando kaj la Soveta 
Ukrainio fariĝis la rivero je tridek kvin kilometroj de la urbeto. En decembro 
1920, memorindan matenon, Paŭlo venis al la konataj lokoj.  
   Li eliris sur la neĝe kovritan stacikajon, por momento rigardis la ŝildon 
“Ŝepetovka 1” kaj tuj sin turnis maldekstren, al la lokomotivejo. Li demandis 
pri Artjom, sed la seruristo forestis. Alpreminte pli firme la baskojn de la 
uniforma palto, li rapide ekiris tra la arbaro al la urbeto.  
   Maria Jakovlevna sin turnis, aŭdinte pordofrapon kaj invitis eniri. Kaj kiam 
tra la pordo sin ŝovis homo, superŝutita de neĝo, ŝi rekonis la karan vizaĝon de 
sia filo, alpremis la manojn al la koro, ne povante paroli pro la nemezurebla 
ĝojo.  
   Per sia tuta malgrasa korpo ŝi alpremis sin al la brusto de sia filo kaj 
kovrante per multegaj kisoj lian vizaĝon, ŝi ploris per feliĉaj larmoj.  
   Kaj Paŭlo brakumante ŝin, rigardis la elturmentitan vizaĝon de sia patrino, 
sulkoplenan, kaj parolis nenion, atendante ĝis ŝi trankviliĝos.  
   Feliĉo denove ekbrilis en la okuloj de la elturmentita virino. Dum ĉiuj ĉi 
tagoj la patrino ne povis satigi sin per paroloj, rigardante la filon, kiun ŝi jam ne 
esperis revidi. Ŝia ĝojo estis senlima, kiam post ĉirkaŭ tri tagoj, nokte en la 
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ĉambreton sin enpuŝis ankaŭ Artjom kun dorsosako.  
   En la malgrandan loĝejon de Korĉaginoj revenis ĉiuj loĝantoj.  
   Post la malfacilaj travivaĵoj kaj plagoj, eskapinte pereon kuniris la fratoj.  
   “Kion do vi nun faros?” demandis la filojn Maria Jakovlevna.  
   “Denove okupiĝos pri lagroj, patrino,” respondis Artjom.  
   Sed Paŭlo, pasiginte hejme du semajnojn, forveturis al Kievo, kie lin 
atendis laboro.  
 
NOTO POR LA 9A ĈAPITRO 
 
Vrangel, Pjotr (1878-1928).  
Barono, general-leǔtenanto, organizanto de la kontraŭbolŝevika rezistado en la 
suda Ruslando. 4 apr. 1920 la armea konsilantaro elektis lin la ĉefkomandanto 
de la rusa armeo en Krimeo. 
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ĈAPITRO 1 
 

Noktomezo. Jam delonge pretertrenis sian frakasitan korpon la lasta tramo. 
La luno superverŝis per sia senviva lumo la fenestrobreton. Per blueta vualo 
lunradioj kovris la liton, fordonante la ceteran ĉambroparton al duonmallumo. 
En angulo sur tablo estas rondeto el sub kloŝo de la lampo. Rita malalte kliniĝis 
super dika kajero — sia taglibro.  
“La 24an de majo”, strekis akra pinto de ŝia krajono.  
“Mi denove penas priskribi miajn impresojn. Denove restas malplena loko. 
Pasis jam unu monato kaj duono, sed estas skribita neniu vorto. Indas konsenti 
kun tiu peceto de la taglibro.  
   Kiam mi povos trovi tempon por skribi? Jen estas nokto, sed mi skribas. 
Dormo forkuras. Kamarado Segal forveturas por labori en CK. Tiu sciigo nin 
ĉiujn ĉagrenis. Admirinda homo estas nia Lazaro Aleksandroviĉ. Nur nun mi 
komprenas, kia riĉaĵo estis por ni ĉiuj la amikeco kun li. Certe, post forveturo 
de Segal disfalos la rondeto, kie ni studis dialektikan materiismon. Hieraŭ ĝis 
malfrua nokto ni estis ĉe li kontrolante atingojn de niaj ‘patronatoj’. Venis la 
sekretario de la gubernia komsomolkomitato Akim kaj malsimpatia 
matrikulisto Tufta. Mi ne toleras tiun ĉionsciulon.  
   Segal triumfis. Lia lernanto Korĉagin brile pruvis al Tufta, ke tiu ne scias 
historion de la partio. Jes, tiuj du monatoj pasis ne vane. Oni ne bedaŭros pri la 
malŝparitaj fortoj, se ili donas tiajn rezultojn. Onidire Ĵuĥraj transiras por laboro 
en Specialan fakon de l’ armea distrikto. Mi ne scias la kialon.  
   Lazaro Aleksandroviĉ transdonis al mi sian lernanton.  
   ‘Finu tion, kio estas komencita,’ li diris, ‘ne haltu duonvoje. Kaj vi, Rita, 
kaj ankaŭ li havos kion lerni unu de la alia. La junulo ankoraŭ tute ne forlasis 
sian emon al spontaneco. Sentoj regas en lia animo kaj ribelas, kaj ciklonoj de 
tiuj sentoj forpuŝas lin flanken. Kiomgrade mi konas vin, Rita, vi estos por li la 
plej taŭga gvidanto. Mi deziras al vi sukceson. Ne forgesu skribi al mi en 
Moskvon,’ diris al mi Segal adiaŭante.  
   Hodiaŭ el CK oni direktis ĉi tien novan sekretarion por la komitato de la 
Solomenka urboparto. Lia nomo estas Ĵarkij. Mi konas lin pro renkontoj en la 
armeo.  
   Morgaŭ Dubava venigos Korĉaginon. Mi priskribu Dubavan. Mezalta. 
Forta, muskoloza. En la komsomolo li membras ekde 1918, kaj en la partio 
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ekde 1920. Li estas unu el la tri eksigitaj membroj de la gubernia 
komsomolkomitato pro aparteno al la laborista opozicio. Estis malfacile instrui 
lin. Li ĉiutage estis rompanta la studplanon, superŝutante min per demandoj, 
flankigante nin de la studata temo. Inter Oljga Jurenjova, mia dua lernantino, 
kaj Dubava okazis oftaj kvereloj. Jam en la unua vespero, pririgardinte ŝin de l’ 
kapo ĝis la piedoj, li rimarkigis:  
   ‘Via uniformo ne estas kompleta, maljunulino. Necesas havi pantalonon 
kun ledo, spronojn, kavalerian ĉapon kaj sabron. Alie estos nek fiŝo, nek viando.  
   Oljga ne restis ŝuldanta, kaj mi devis ĉesigi la disputon. Dubava ŝajnas esti 
amiko de Korĉagin... Sufiĉas por hodiaŭ. Mi dormu’.” 
 

* 
 
   Varmego sopirigis la teron. Fera balustrado de la transstacidoma ponto ne 
estis tuŝebla pro ardiĝo. Sur ĝin ascendis malviglaj homoj, senfortaj pro la 
varmego. Ili ne estis pasaĝeroj. Sur la ponto iris homoj precipe el apudfervoja 
regiono en la urbon.  
   De la supra ŝtupo Paŭlo ekvidis Ritan. Ŝi venis al trajno pli frue ol li kaj 
observis descendantajn homojn.  
   Je kelkaj paŝoj de Rita Paŭlo haltis. Ŝi ne rimarkis lin. Paŭlo esplore 
rigardis ŝin kun iu stranga scivolemo. Rita estis vestita en stria bluzo kun 
blukolora nelonga jupo el simpla ŝtofo. Ŝia jako el supla ĥromita ledo estis 
metita trans la ŝultron. Neobeemaj haroj borderis ŝian sunbrunan vizaĝon. Ŝi 
staris iom levinte la kapon kaj duonfermante la okulojn pro abunda lumo. La 
unuan fojon Korĉagin rigardis sian amikinon kaj instruistinon per tiaj okuloj, 
kaj la unuan fojon lin trafis la ideo, ke Rita estas ne nur membro de la buroo de 
la gubernia komitato, sed... Kaj, kaptinte sin ĉe tiuj “pekaj” pensoj, ĉagrenita, li 
vokis ŝin:  
   “Mi jam dum tuta horo rigardas vin, sed vi min ne rimarkas. Estas tempo 
por iri, la trajno jam venis.” 
   Ili eliris sur la kajon.  
   Hieraŭ la gubernia komitato elektis Ritan sia reprezentanto por unu el la 
regionaj konferencoj. Kiel helpanto estis elektita Korĉagin. Hodiaŭ ili nepre 
devis trafi en la trajnon, kio estis ege malfacile efektivigebla. La stacidomo 
antaŭ foriro de maloftaj trajnoj troviĝis en la manoj de ĉiopova “envagoniga 
kvinopo”. Sen paspermeso de l’ envagoniga komitato neniu rajtis eliri sur la 
kajon. Ĉiujn enirejojn kaj elirejojn okupis speciala taĉmento de la komitato. 
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Trajno plenplene remburita de homoj, povis veturigi nur dekonon da pasaĝeroj, 
kiuj volis forveturi. Neniu deziris resti, atendi dum multaj tagoj iun hazardan 
trajnon. Miloj da homoj sturmis trairejojn, penante trakubuti vojon al 
nealireblaj verdaj vagonoj. La stacidomo dum tiuj tagoj estis sieĝata, kaj la 
streĉiĝo iufoje finiĝis per pugnobatado.  
   Konante ĉiujn trairejojn Paŭlo elkondukis sian kunulinon tra pakaĵejo. Kun 
granda peno ili trapuŝis sin al la kvara vagono. Ĉe la vagonpordo, detenante 
densan popolamason, staris ŝvitkovrita pro varmego deĵoranto de ĈK, ripetante 
eble la centan fojon:  
   “Mi ja diris al vi, ke la vagono estas superplena, kaj sur bufrojn aŭ 
tegmenton laŭ ordono ni neniun enlasos.” 
   Lin surpremadis koleriĝintaj homoj, ŝovante antaŭ lian nazon siajn biletojn 
de la envagoniga komitato por la kvara vagono. Furioza insultado, krioj, 
interpuŝiĝo regis antaŭ ĉiu vagono. Paŭlo vidis, ke per ordinara maniero ili ne 
sukcesos envagoniĝi, sed ili nepre devis veturi, ĉar sen ili la konferenco ne 
povus okazi.  
   Vokinte Ritan flanken, li klarigis al ŝi sian planon: li trabatos vojon en la 
vagonon, malfermos fenestron kaj entiros ŝin internen. Alie ili fiaskos.  
   “Donu al mi vian jakon, ĝi estas pli bona ol iu ajn mandato.” 
    Paŭlo surmetis ŝian jakon, transmetis en la poŝon sian pistolon, 
demonstracie eksteriginte la kolbon kun ŝnureto. Lasinte la saketon kun nutraĵo 
ĉe la piedoj de Rita, li direktis sin al la vagono. Senceremonie dispuŝinte 
pasaĝerojn, li prenis tenilojn de la vagonŝtuparo.  
   “Hej, kamarado, kien vi?” 
   Paŭlo ekrigardis la masivstaturan deĵoranton.  
   “Mi estas el la Speciala fako de l’ armea distrikto. Tuj mi kontrolos ĉu ĉiuj 
pasaĝeroj havas biletojn de l’ envagoniga komitato,” Paŭlo diris per tono 
allasanta neniun dubon pri liaj rajtoj.  
   La deĵoranto rigardis lian poŝon, viŝis per maniko ŝviton de sia frunto kaj 
diris indiferente:  
   “Nu, kontrolu, se vi sukcesos eniĝi.” 
   Uzante siajn ŝultrojn, brakojn kaj pugnojn, grimpante sur ies ŝultrojn, 
suprentirante sin per la manoj je supraj bretoj, priŝutata per hajlo de insultoj, 
Paŭlo tamen trafis mezon de la vagono.  
   “Kien diablo vin portas, estu vi trioble malbenita!” kriis al li grasa virino, 
kiam li malsupreniĝante surtretis per sia piedo ŝian genuon. La virino 
enpremiĝis per sia pezega maso sur la randon de malsupra benko, tenante inter 
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siaj kruroj ladkruĉon kun butero. Similaj kruĉoj, kestoj kaj korboj staris sur ĉiuj 
bretoj. En la vagono estis neeble spiri.  
   Je la insultado de la virino Paŭlo respondis per demando:  
   “Ĉu vi havas bileton, civitanino?” 
   “Kion?” indignigite rediris tiu al la neatendita kontrolisto.  
   De la plej supra breto kliniĝis ies krimula kapaĉo kaj ekmuĝis kontrabase:  
   “Vasja, kio estas tiu ĉi frukto aperinta ĉi tie? Donu al li la forvojaĝilon.” 
   Rekte super la kapo de Korĉagin aperis tiu, kiu evidente estis Vasja. 
Grandega juna viro kun harplena brusto fikse ekrigardis Paŭlon per okuloj de 
bovo.  
   “Kial vi kroĉiĝis al la virino? Kiun bileton vi bezonas?” 
   De la flanka breto pendis kvar paroj de piedoj. La posedantoj de ĉi piedoj 
sidis ĉirkaŭpreninte unu la alian, energie krakante per la dentoj heliantajn 
semojn kaj kraĉante for la ŝelojn. Ĉi tie videble veturis bone agordita kompanio 
de akaparistoj, tre spertaj krimuloj. Mankis tempo por diskutadi kun ili. Estis 
necese envagonigi Ritan.  
   “Kies estas tiu ĉi kesto?” li demandis mezaĝan fervojiston, montrante la 
lignan keston apud la fenestro.  
   “De tiu junulino,” la fervojisto montris la dikajn krurojn en brunaj ŝtrumpoj.  
   Estis necese malfermi la fenestron, sed la kesto malhelpis. Ne estis loko, 
kien oni povus ĝin transmeti. Preninte la keston en siajn manojn, Paŭlo donis 
ĝin al la mastrino, sidanta sur la supra dormbreto.  
   “Tenu ĝin por momento, civitanino, dum mi malfermos la fenestron.” 
   “Kial vi tuŝas ne vian havaĵon?” jelpe kriis la platnaza knabinaĉo, kiam 
Paŭlo metis la keston sur ŝiajn genuojn. “Moĉjo, iu civitano ĉi tie faras bruon,” 
ŝi turnis sin al la najbaro.  
   Tiu, ne malsupreniĝante de la breto, puŝis la dorson de Paŭlo per la piedo 
vestita en sandalo.  
   “Hej vi, malseka kalvaĵo! Foriĝu de ĉi tie antaŭ ol mi stampos vin.” 
   Paŭlo silente toleris la piedpuŝon. Mordpreminte siajn lipojn, li daŭrigis 
malfermi la fenestron.  
   “Kamarado, demovu vin iomete,” li petis la fervojiston.  
   Liberigante la lokon, li forŝovis ies ladkruĉon kaj ekstaris tute apud la 
fenestro. Rita estis ĉe la vagono. Ŝi rapide donis al li la sakon. Ĵetinte ĝin sur la 
genuojn de la virino kun la ladkruĉo, Paŭlo kliniĝis el la fenestro, kaj kaptinte 
la brakojn de Rita, suprentiris ŝin al si. Apenaŭ la ruĝarmeano el la 
kontraŭakaparista taĉmento rimarkis tiun malobeon de reguloj, Rita jam estis en 
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la vagono. La mallerta ruĝarmeano povis fari nenion krom insulti kaj foriri de 
la fenestro. La aperon de Rita la tuta kompanio de akaparistoj renkontis kun 
kriego, kiu konfuzis kaj maltrankviligis ŝin. Ŝi ne havis lokon por stari, kaj ŝi 
restis sur rando de la benko, tenante sin per ansoj de la supra breto. De ĉiuj 
flankoj aŭdiĝis insultado. Desupre la kontrabaso muĝis:  
   “Tiu fiulo mem eniĝis kaj ankoraŭ knabinaĉon entiris!” 
   Kaj iu nevidato kvikis desupre:  
   “Moĉjo, lumigu al li lanternon inter la okulojn.” 
   La knabinaĉo penadis meti la lignan keston sur la kapon de Korĉagin. 
Ĉirkaŭe estis fremdaj, vulgaraj vizaĝoj. Paŭlo bedaŭris, ke Rita estas ĉi tie, sed 
ili devis iamaniere sin prizorgi.  
   “ Civitano, forprenu viajn sakojn de la trairejo, ĉi tie staros la kamaradino,” 
li sin turnis al tiu, kiun oni nomis Moĉjo, sed responde li ricevis tian obscenan 
frazon, ke li ekbolis pro kolero. Super lia brovo io dolore pike ekpulsis.   
“Atendu, malnoblulo, vi ankoraŭ respondos al mi pro tio,” Paŭlo diris al la 
huligano, apenaŭ detenante sin.  
   Sed tuj desupre li ricevis piedfrapon kontraŭ la kapon.  
   “Vasja, regalu lin ankoraŭ per unu!” oni ululis de ĉiuj flankoj.  
   Ĉio, kion Paŭlo longe subpremis, elŝprucis eksteren kaj, kiel kutime dum 
tiaj momentoj, liaj movoj fariĝis impetaj kaj frakasaj.  
   “Ĉu vi, kanajlaro akaparista, intencas mokegi?” Leviĝinte supren per la 
manoj, kiel per risortoj, Paŭlo atingis la duan breton kaj forte pugnis 
impertinentan vizaĝaĉon de Moĉjo. Li frapis kun tia forto, ke la akaparisto falis 
en trairejon sur ies kapojn.  
   “Rampu for de sur la dormbreto, vi, fiuloj, aliel mi mortpafos vin ĉiujn kiel 
hundojn!” Korĉagin furioze kriis, svingante la pistolon antaŭ la nazoj de la 
kvaropo.  
   La afero turniĝis tute alia. Rita atente observis ĉion, preta pafi ĉiun, kiu 
atencus kapti Paŭlon. La supra breto estis rapide liberigita. La kanajla 
kompanio rapide fuĝis en najbaran parton de la vagono.  
   Sidiginte Ritan, li flustris al ŝi:  
   “Sidu ĉi tie, kaj mi kvitiĝos kun tiuj.” 
   Rita haltigis lin:  
   “Ĉu vi ankoraŭ interbatiĝos?” 
   “Ne, mi tuj revenos,” li trankviligis ŝin.  
   La fenestro denove estis malfermita, kaj Paŭlo tra ĝi elvagoniĝis sur la 
kajon. Post kelkaj minutoj li jam estis ĉe la tablo de reprezentanto de la Fervoja 
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ĈK Burmeister, lia eksestro. La latvo, aŭskultinte lin, ordonis malplenigi la 
tutan vagonon por kontroli ĉies dokumentojn.  
   “Mi ja plendis, ke trajnoj aliras al la kajo por akcepti pasaĝerojn jam plenaj 
de akaparistoj,” grumblis Burmeister.  
   Speciala taĉmento estis puriganta la vagonon. Paŭlo laŭ sia malnova kutimo 
helpis kontroli la vagonaron. Forlasinte ĈK li ne ŝiris ligon kun siaj amikoj, kaj 
kiel sekretario de gejunula kolektivo li sendis multe da plej bonaj 
komsomolanoj por laboro en ĈK.  
   Fininte la kontrolon, Paŭlo revenis al Rita. La vagonon plenigis novaj 
pasaĝeroj: oficvojaĝantoj kaj ruĝarmeanoj.  
   Sur la supra breto en angulo de la vagono restis nur loko por Rita, kaj cetera 
spaco estis tute ŝtopita per pakaĵoj kun gazetoj.  
   “Ne gravas, iel ni lokigos nin,” diris Rita.  
   La trajno ekmoviĝis.  
   Post la fenestro traflosis la virinaĉo sidinta sur amaso da sakoj.  
   “Manjo, kie estas mia ladkruĉo?” aŭdiĝis ŝia krio.  
   Sidante en mallarĝa spaco, forbaritaj de siaj najbaroj per pakaĵoj, Rita kaj 
Paŭlo kun apetito manĝis panon kaj pomojn, gaje rememorante la ĵusan negajan 
epizodon.  
   Malrapide sin trenis la trajno. Troŝarĝitaj, eluzitaj vagonoj knarante kaj 
kraketante per siaj sekaj korpoj tremadis sur reljuntoj. Vespero ekrigardis en la 
vagonon per sia densa bluo. Ĝin sekvis la nokto, kiu ŝirmis malfermitajn 
fenestrojn per nigra kurteno. Tenebro regas en la vagono.  
   Laca Rita ekdormis, metinte la kapon sur sian saketon. Paŭlo sidis rande de 
la breto kun la pendantaj kruroj kaj fumis. Ankaŭ li laciĝis, sed mankis libera 
loko por kuŝi. El la fenestro blovetis freŝa nokta aero. Pro eta skuiĝo de la 
vagono Rita vekiĝis. Ŝi rimarkis la cigaredfajreton de Paŭlo. “Li povas sidi tiel 
ĝis la mateno. Estas klare, ke li ne volas min ĝeni”, pensis Rita.  
   “Kamarado Korĉagin! Forlasu burĝajn antaŭjuĝojn, kuŝiĝu por ripozi,” 
ŝerce ŝi diris.  
   Paŭlo kuŝiĝis apud ŝi kaj ĝue rektigis siajn edemiĝintajn gambojn.  
   “Morgaŭ ni havos amason da laboro. Dormu batalemulo.” 
   Ŝia brako konfideme ĉirkaŭis la amikon, kaj ĉe sia vango li sentis tuŝon de 
ŝiaj haroj.  
   Rita estis netuŝebla por li. Ŝi estis lia amikino kaj samideanino, lia politika 
gvidanto, kaj tamen ja ŝi estis virino. Li tion eksentis unuafoje ĉe la ponto, kaj 
tial lin emociis ŝia brakumo. Paŭlo sentis ŝian proksiman ritman spiradon, ŝiaj 
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lipoj estis ie tute apude. Pro tiu proksimeco aperis nerezistebla deziro trovi tiujn 
lipojn. Streĉinte sian volforton, li subpremis tiun deziron.  
   Rita, diveninta liajn pensojn, ridetis en mallumo. Ŝi jam estis travivinta kaj 
ĝojon de pasio, kaj teruron de perdo. Al du bolŝevikoj ŝi donacis sian amon. 
Kaj ilin ambaŭ forprenis kugloj de blankarmeanoj. Unu estis grandega viro, 
brigadestro, la alia — junulo kun klaraj okuloj.  
   Baldaŭ frapado de la radoj lule endormigis Paŭlon. Nur matene lin vekis 
sirena ekmuĝo de lokomotivo.  
 

* 
 
   Nun Rita kutimis reveni en sian ĉambron malfrue. En ŝia malofte 
malfermata kajero aperis ankoraŭ kelkaj mallongaj notoj.  
“La 11an de aŭgusto 
Finiĝis la gubernia konferenco. Akim, Miĥajlo kaj aliaj forveturis al Ĥarkovo 
por la tutukrainia konferenco. Mi devis plenumi la tutan teknikan laboron. 
Dubava kaj Paŭlo ricevis mandatojn de la gubernia komitato. De la tempo, 
kiam Dubava estis sendita kiel sekretario al la Peĉera distrikta 
komsomolkomitato, li ne plu venis vespere por lernado. Oni superŝarĝis lin per 
laboro. Paŭlo ankoraŭ penas studi, sed jen mi ne havas liberan tempon, jen oni 
forsendas lin ien. Lige kun streĉita situacio ĉe la fervojo, ili estas en stato de 
konstanta mobilizo. Ĵarkij vespere vizitis min. Li estas malkontenta, ke ni 
forprenis gejunulojn de li. Li diris, ke ili estas absolute necesaj por li mem, ĝis 
seneliro.  
La 23an de aŭgusto 
Hodiaŭ, irante tra koridoro, mi vidis ĉe la pordo de la administracia fako 
Pankratovon, Korĉaginon kaj iun nekonaton. Mi aliris kaj aŭdis Paŭlon rakonti: 
‘Tie sidas tiaj uloj, ke mi ne ŝparus kuglon por ili. Unu el tiuj diris, ke ni ne 
rajtas enmiksiĝi en iliajn instrukciojn. Ĉi tie la mastro estas la fervoja komitato 
pri arbaraj aferoj, sed ne iu komsomolo. Kaj lia muzelo, fratetoj miaj... Jen kie 
embuskas parazitoj.’ 
Kaj mi aŭdis elitan sakradon. Pankratov, rimarkinte min, puŝetis Paŭlon. Tiu 
sin turnis kaj, ekvidinte min, paliĝis. Ne rigardante al miaj okuloj, li tuj foriris. 
Nun mi ne revidos lin dum longa tempo. Li ja scias, ke mi al neniu pardonas 
sakradon.  
La 27an de aŭgusto 
Okazis fermita kunsido de nia buroo. La situacio komplikiĝas. Dume mi ne 
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rajtas ĉion enskribi. Akim revenis el la distrikto malserena. Hieraŭ apud la 
rivero Teterev oni denove elreligis sur taluson nutraĵprovizan vagonaron. 
Ŝajnas, ke mi ĉesos skribi. Miaj notoj iel fragmentiĝis. Mi atendas Paŭlon. Mi 
renkontis lin iutage. Li kun Ĵarkij organizas komunumon el kvin anoj.”  
 

* 
 
   Tage Paŭlo en la riparejo estis vokita al telefono. Rita sciigis lin pri libera 
vespero kaj pri nefinita studado de la temo: la kaŭzoj de la fiasko de la Pariza 
komunumo.  
   Vespere, alirante la pordon de la domo en la strato Rond-Universitata, 
Paŭlo rigardis supren. La fenestro de Rita estis lumigita. Li kurante ascendis la 
ŝtuparon kiel ĉiam, frapis per pugno la pordon kaj, ne atendante respondon, 
eniris.  
   Sur la lito, sur kiun neniu el la junuloj rajtis sidiĝi, kuŝis viro en militista 
uniformo. Revolvero, kampa paperteko kaj kaskedo kun kokarda stelo kuŝis sur 
tablo. Apud li, forte lin brakumante, sidis Rita. Ili vigle konversaciis pri io... 
Rita turnis al Paŭlo sian ĝojplenan vizaĝon.  
   Liberiginte sin de la brakumo la armeano leviĝis.  
   “Konatiĝu,” diris Rita, salutante Paŭlon, “tiu estas...” 
   “David Ustinoviĉ,” en simpla maniero anstataŭ ŝi diris la militisto, forte 
premante la manon de Korĉagin.  
   “Veninta neatendite kvazaŭ falinte de la ĉielo,” ridetante diris Rita.  
   Malvarma estis la responda manpremo de Korĉagin. En liaj okuloj briletis 
fulmero de nedirebla ofendo. Li sukcesis rimarki sur la maniko de David kvar 
kvadratojn.  
   Rita estis parolonta, sed Korĉagin interrompis ŝin:  
   “Mi alkuris al vi por diri, ke hodiaŭ mi malŝarĝas hejtlignon sur la riverkajo. 
Ke vi ne atendu min... Kaj vi bonokaze havas la gaston. Do, mi iras, la knaboj 
min atendas malsupre.” 
   Paŭlo malaperis post la pordo same subite kiel li aperis. Hastaj paŝoj frape 
trapasis la ŝtuparon. Obtuze ekbatis malsupre la pordo. Ĉio silentiĝis.  
   “Li estas iom stranga,” necerte respondis Rita la nekomprenan rigardon de 
David.  
   ... Malsupre sub la ponto, profunde enspiris lokomotivo, elĵetinte el sia 
potenca brusto flugantan aron da oraj lampiretoj. Bizara rondodanco de ili soris 
kaj estingiĝis en fumo.  
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   Sin apoginte al balustrado, Paŭlo rigardis scintiladon de diverskoloraj 
signallanternoj ĉe relkomutiloj. Li duonfermis la okulojn.  
   “Tamen ne estas kompreneble, kamarado Korĉagin, kial vin dolorigas, ke 
Rita havas edzon? Ĉu ŝi iam diris al vi, ke tiu ne ekzistas? Kaj eĉ se ŝi dirus, 
kio do sekvus? Kial tio subite vin pikis? Kaj vi ja opinias, kara kamarado, ke 
krom la idea amikeco nenio ekzistas... Kiel do vi preterrigardis tion? Ha?” li 
ironie enketis sin mem. “Sed eble tiu ne estas edzo? David Ustinoviĉ ja povas 
esti frato aŭ onklo... Tiukaze vi, strangulo, senkaŭze koleriĝis kontraŭ la homo. 
Videble vi estas sama kanajlo kiel ĉiu viraĉo. Koncerne la fraton mi povas 
sciiĝi. Mi supozu, ke tiu estas frato aŭ onklo, sed kion do vi diros al ŝi pri ĉio ĉi? 
Ne, vi ne plu iros al ŝi!”  
   Liajn pensojn interrompis muĝo de ripareja sireno.  
   “Estas malfrue, necesas iri hejmen, sufiĉas okupiĝi pri bagatelaĵoj.” 
 

* 
 
   En Solomenka (tiel nomiĝis la urboparto de fervojaj laboristoj) la kvinopo 
kreis malgrandan komunumon: Ĵarkij, Paŭlo, gaja blonda ĉeĥo Klaviĉek, 
Nikolaj Okunev, sekretario de la lokomotiveja komsomolo, kaj Steĉjo Artjuĥin, 
funkciulo de la fervoja fako de ĈK, antaŭ ne longe laborinta kiel kaldronisto en 
la lokomotiva riparejo.  
    Estis trovita ĉambro. Dum tri tagoj post sia laboro ili stukis, blankigis, 
lavis. Ili tiel tumultis kun siteloj, ke iliaj najbaroj supozis incendion. Ili mem 
majstris siajn litojn, faris matracojn el sakoj remburitaj per acerfolioj, kaj post 
kvar tagoj la ĉambro, ornamita per portreto de Petrovskij kaj per grandega 
mapo, jam brilis pro sia virga neteco.  
   Inter la fenestroj estis malgranda breto kun monteto da libroj. Du kestoj 
plakitaj per kartono, servis kiel seĝoj. La pli granda kesto estis ŝranko. En la 
mezo de la ĉambro staris granda bilardotablo sen drapo, liverita ĉi tien el la 
urba mastruma administrejo sur ŝultroj de la komunumanoj. Dum tago ĝi estis 
ordinara tablo, nokte — la lito por Klaviĉek. Ĉiuj alportis tien sian havaĵon. 
Mastrumema Klaviĉek enlistigis la tutan havaĵon kaj estis fiksonta la liston sur 
la muron, sed post konkorda protesto li rezignis tion. En la ĉambro ĉio fariĝis 
komuna. Salajroj, portagaj manĝaĵoj kaj okazaj sendaĵoj — ĉio estis dividata 
egale. Kiel persona propraĵo restis nur armiloj. La komunumanoj unuanime 
decidis, ke ano de la komunumo, kiu rompos la leĝon pri nuligo de la privata 
proprieto, estos eksigita. Okunev kaj Klaviĉek insistis pri suplemento: kaj 
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elĉambrigita.  
   Por inaŭguro de la komunumo kunvenis la tuta aktivularo de la distrikta 
komsomolo. El la najbara domo estis prunteprenita giganta samovaro kaj post 
teo oni eluzis la tutan provizon da sakarino, kaj post tetrinkado eksonegis 
ĥorkanto:  

 
La mond’ per larmoj inundita  
laboro peza — nia viv’!  
Sed venos tago senevita... 
 
   Tala, laboristino de la tabakfabriko, gvidis la ĥoron. Ŝia ruĝkolora 
kaptuketo iom glitis flanken, la okuloj rigardis kun buba petolemo. Ankoraŭ 
neniu sukcesis alrigardi ŝiajn okulojn proksime. Ridante, Tala ridigas aliajn. 
Tiu kartonistino vidas la mondon tra sia floranta dekokjara juneco. Supren 
flugas ŝia mano, kaj voĉo de solkantanto eksonas kiel trumpetsignalo:  
 
Flugu foren la kant’ en elan’!...  
Super la mondo nia flago  
kaj ruĝas kaj blindige flagras  
ĝi estas nia fajra sang’... 
 
   Ĉiuj disiris malfrue, vekinte per siaj voĉoj silentajn stratojn.  
 

* 
 
   Ĵarkij levis telefonan aŭskultilon.  
   “Pli softe, knaboj, nenio estas aŭdebla!” li kriis al laŭtvoĉaj komsomolanoj, 
kiuj plenigis la ĉambron de la respondeca sekretario.  
   La voĉoj plikvietiĝis je du tonoj.  
   “Mi aŭskultas. Ha, ĉu estas vi? Jes, jes, tuj. Ĉu avizo? La sama — liverado 
de hejtligno de la riverkajo. Kio? Ne, li estas nenien sendita. Ĉi tie, ĉu voki? 
Bone.” 
   Ĵarkij fingrogeste vokis Korĉaginon.  
   “Vin petas kamaradino Ustinoviĉ.” Li transdonis al Paŭlo la aŭskultilon.  
   “Mi supozis, ke vi forestas. Hazarde mi havas liberan vesperon. Venu. La 
frato preterveturante vizitis min, dum du jaroj ni ne vidis unu la alian.” 
   “Frato!” 
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    Paŭlo ne aŭskultis ŝiajn vortojn. Li rememoris kaj tiun vesperon kaj tion, 
pri kio li decidis tiam nokte sur la ponto. Jes, necesas veni al ŝi hodiaŭ kaj 
bruligi post si la pontojn. Amo alportas multe da maltrankvilo kaj doloro. Ĉu 
nun estas tempo por paroli pri ĝi?  
   La voĉo en la aŭskultilo demandis:  
   “Kio do, ĉu vi ne aŭdas min?” 
   “Ja ne, mi aŭskultas. Bone. Jes, post la kunsido de l’ buroo.” 
   Li metis la aŭskultilon.  
 

* 
 
   Li rekte rigardis en ŝiajn okulojn kaj, premante randon de la tablo, diris:  
   “Evidente mi ne plu povos veni al vi.” Li diris kaj rimarkis kiel svinge 
leviĝis ŝiaj densaj okulharoj. Ŝia krajono ĉesigis sian kuradon sur paperfolio kaj 
restis senmova sur malfermita kajero.  
   “Kial?”  
   “Iĝas pli kaj pli malfacile eltrovi liberajn horojn. Vi mem scias, ke 
komenciĝis streĉitaj tagoj ĉe ni. Bedaŭrinde, mi devas prokrasti...” 
   Li ekzamenis la diritajn vortojn kaj eksentis ties malfirmecon.  
   “Por kio vi artifikas? Sekve vi ne trovas en vi kuraĝon por diri la veron!” 
   Paŭlo insiste daŭrigis:  
   “Krome, mi delonge volis diri al vi, ke mi malbone vin komprenas. Jen 
kiam Segal min instruis, ĉio konserviĝis en mia kapo, sed kun vi mi neniel 
progresas. Post vi mi ĉiam iris al Tokarev por klarigoj. Mia kaldrono ne kuiras 
bone. Vi devas instrui iun pli kapablan lernanton.” 
   Kaj li forturnis sin de ŝia atenta rigardo. Poste li obstine finis:  
   “Kaj jen sekvas, ke ni ambaŭ ne rajtas senutile uzi nian tempon.” 
   Li ekstaris, akurate formovis la seĝon kaj ekrigardis de supre la kliniĝintan 
kapon, la vizaĝon, paliĝintan en lumo de la lampo. Surmetis sian kaskedon.  
   “Do, adiaŭ, kamaradino Rita! Estas domaĝe, ke mi dum tiom da tagoj 
miskomprenigis vin. Mi devis diri tuj. Tio estas mia kulpo.” 
   Rita mekanike etendis al li sian manon kaj, konsternita de lia neatendita 
malvarmeco, povis nur diri:  
   “Mi ne kulpigas vin, Paŭlo. Se mi ne kapablis trovi ĝustan aliron kaj esti 
komprenata, mi meritas vian hodiaŭan konfeson.” 
   Peze moviĝis liaj kruroj. Sen frapo li fermis la pordon. Ĉe la ekstera elirejo 
li haltis momente. Li ankoraŭ povus reveni, ĉion rakonti... Por kio? Por ricevi 
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frapon en la vizaĝon per malestima vorto kaj retrafi ĉi tien, ĉe la elirejo? Ne.” 
 

* 
 
   Ĉe la parkad-trakoj kreskis tombejoj de riparendaj vagonoj kaj malvarmaj 
lokomotivoj. Vento kirlis etajn segaĵojn sur malplenaj lignodeponejoj.  
   Kaj ĉirkaŭ la urbo, laŭ arbaraj vojetoj, en profundaj ravinoj simile al raba 
linko trotis bando de Orlik. Dum tagoj la bando sin kaŝis en ĉirkaŭaj vilaĝetoj, 
en riĉaj arbaraj abelejoj, sed nokte rampis al fervojo, ŝiris ĝin per siaj ungegoj 
kaj, plenuminte sian teruran laboron, rampis for al sia kaŝejo.  
   Kaj ofte la ŝtalaj ĉevaloj falegis de sur fervoja taluso. Diskrevis je splitoj 
vagonoj-kestegoj, dormantaj homoj estis flane dispremataj, kaj valorega greno 
miksiĝadis kun sango kaj tero.  
   Rabe atakis la bando pacajn provincajn vilaĝojn. Timigitaj kokinoj klukante 
kuris for de la strato. Frapis sencela pafo. Krakis kvazaŭ seka branĉaro sub 
piedoj nelongedaŭra interpafado apud blanka dometo de vilaĝa soveto. Banditoj 
disrajdis al diversaj flankoj tra vilaĝo sur siaj sataj ĉevaloj kaj hakis per sabroj 
kaptitajn homojn. Ili svingis siajn sabrojn kun fajfa ekspiro, same kiel oni hakas 
hejtlignon. Ili malofte pafis, ŝparante kartoĉojn.  
   Ili malaperis same rapide, kiel aperadis. La bando ĉie havis siajn okulojn, 
siajn orelojn. Tiuj okuloj boris la blankan dometon de la soveto, gvatis ĝin el 
korto de loka popo aŭ el riĉa kulaka domo. Kaj tien, al arbaraj densejoj 
etendiĝis nevideblaj fadenoj. Tien fluis municio, pecegoj de freŝa porkviando, 
boteloj da grize viola hejma brando kaj ankoraŭ tio, kio estis transdonata 
senbrue, flustre al subaj bandestroj kaj poste per plej komplika reto — al Orlik 
mem.  
   La bando havis entute du-tri centojn da kaphakistoj, sed ili estis nekapteblaj. 
Sin dividinte je kelkaj partoj, la bando manovris en du-tri distriktoj samtempe. 
Eltrovi ĉiujn ne estis eble. Bandito estis dum nokto, sed tage li montriĝis paca 
vilaĝano: li okupiĝis pri io en sia korto, donante furaĝon al ĉevalo, kaj rikane 
suĉis sian pipon apud la pordego, akompanante per malklara rigardo ruĝajn 
kavaleriajn patrolojn.  
   Aleksandro Puzirevskij nelacigebla en siaj persekutmarŝoj perdinte 
trankvilon kaj dormon, impete sin ĵetadis kun sia regimento tra kelkaj distriktoj. 
Iufoje li sukcesis atingi nur voston de la bando.  
   Tamen post unu monato Orlik retiris siajn bandojn el du distriktoj, ĵetante 
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sin de flanko al flanko en malvasta ringo.  
 

* 
 
   La vivo en la urbo trenis sin en sia rutina ritmo. Sur kvin bazarplacoj 
svarmis en tumulto homaj amasoj. Ĉi tie regis du aspiroj: ricevi laŭeble plej 
multe, doni laŭeble malplej multe. Tie en senlima vasto de siaj fortoj kaj 
kapablo, agadis diverskalibra friponaro. Kvazaŭ puloj navetis tien-reen centoj 
da viglaj homaĉoj kun la okuloj, en kiuj oni povis tralegi ĉion krom konscienco. 
Tie, kie en sterkamaso kolektiĝis la tuta urba kanajlaro en sia sola aspiro 
“prilabori” iun nespertan novan naivulon. Maloftaj trajnoj elsputis el sia interno 
amasojn da homoj ŝarĝitaj per sakoj. La tuta tiu popolaĉo sin direktadis al 
bazaroj.  
   Vespere la bazaroj malpleniĝadis, kaj komercaj stratetoj, nigraj vicoj de 
vendotabloj kaj butikoj ŝajnis esti sovaĝe dezertaj.  
   Ne ĉiu kuraĝulo riskus enprofundiĝi en tiun senvivan kvartalon, kie de post 
ĉiu budo atendis muta minaco. Kaj ne malofte dum nokto frapis, kvazaŭ 
martelo kontraŭ ferladon, revolvera pafo aŭ gluglis per sango ies gorĝo. Kaj 
antaŭ ol areto da policanoj (unuope ili neniam iris) de proksimaj postenoj 
atingis la lokon, ili jam neniun trovis krom konvulsie kuntiriĝinta kadavro. La 
kanajlaro jam estis malproksime de la krima loko, kaj la ekinta bruo, simile al 
vento, forblovis ĉiujn noktajn azilulojn de la bazara kvartalo. Tie, ĝuste antaŭ la 
bazaro, estis kinejo “Oriono”. La strato kaj trotuaro estis elektre lumigitaj. 
Homoj tumultis.  
   Kaj en la kinejo kraketis projekciilo. Sur la ekrano misfortunaj geamantoj 
murdis unu la alian, kaj spektantoj per sovaĝa ululado protestis ĉiun ŝiriĝon de 
filmo en la aparato. En la centro de la urbo kaj en ties periferio la vivo ŝajne ne 
eliris el sia ordinara fluejo, kaj eĉ en la gubernia komitato, en la cerbo de la 
revolucia administrado, ĉio iris laŭ sia kutima vojo. Sed tio estis nur ekstera 
kvieto.  
   En la urbo maturiĝis ŝtormo.  
   Pri ĝia proksimiĝo sciis multaj el tiuj, kiuj estis enirantaj en la urbon de ĉiuj 
flankoj, ne zorgante bone kaŝi fusilojn sub vilaĝana ukraina kamizolo. Sciis 
ankaŭ tiuj, kiuj maskante sin kiel ŝakristoj, alveturis sur tegmentoj de 
trajnovagonoj kaj sin direktis ne al bazarplacoj, sed portis siajn sakojn al stratoj 
kaj domoj, gravuritaj en sia memoro.  
   Dum tiuj sciis, loĝantoj de laboristaj kvartaloj, eĉ bolŝevikoj ne supozis pri 
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alproksimiĝo de la ŝtormo.  
   En la urbo estis nur kvin bolŝevikoj, kiuj sciis pri ĉiuj ĉi preparoj.  

Restaĵoj de la armeo de Petlura, forpelitaj de la Ruĝa Armeo al burĝa 
Pollando, en intima kunlaborado kun eksterlandaj legacioj en Varsovio, 
preparis sin partopreni en la iniciatita ribelo.  
   El restaĵoj de Petluraj regimentoj estis sekrete formita rajdtrupo.  
   Ankaŭ en Ŝepetovka la centra komitato de ribelontoj havis sian organizaĵon. 
Ĝin konsistigis kvardek sep anoj, el kiuj la plejmulto estis en la pasinteco 
aktivaj kontraŭrevoluciuloj restintaj liberaj pro troa konfidemo al la loka filio 
de ĈK.  
   La organizaĵon gvidis popo Bazilo, subleǔtenanto Vinnik, oficiro de la 
Petlura armeo Kuzmenko. Kaj la popfilinoj, frato kaj patro de Vinnik, kaj 
Samotija, penetrinta en la urban soveton sub masko de oficisto, estis komisiitaj 
pri spionado.  
   La komplotantoj decidis nokte superŝuti per grenadoj la Specialan fakon 
por gardo de l’ ŝtatlimo, liberigi arestitojn kaj laŭeble okupi la stacion.  
   Kaj en la granda urbo — centro de la preparata ribelo — en la plej profunda 
sekreto estis efektivigata koncentriĝo de oficiraj fortoj. En apudurbajn arbarojn 
estis kuntrenataj banditaj grupoj. De tie estis dissendataj fidindaj “spertuloj” en 
Rumanion kaj al Petlura mem.  
 

* 
 
   La militmaristo en la Speciala fako ne dormis eĉ unu minuton jam la sesan 
nokton. Li estis unu el tiuj bolŝevikoj, kiuj sciis ĉion. Fjodor Ĵuĥraj havis 
senton de homo persekutanta rabobeston jam pretan por saltego.  
   Ne estis eble ekkrii aŭ alarmi. La sangavida kreitaĵo devas esti mortigita. 
Nur tiam eblos trankvila laboro sen atendi atakon de post ĉiu arbusto. Oni ne 
devas fortimigi la bestegon. En tiu mortbatalo la venkon donas nur memregado 
de batalanto kaj firmeco de ties mano.  
   La fiksita tempo venis.  
   Ie en la urbo, en labirintoj de sekretaj renkontejoj kaj de konspirado, oni 
decidis: ekagi morgaŭ nokte.  
   Sed la kvin bolŝevikoj, kiuj sciis, ekagis pli frue. Ne, hodiaŭ nokte.  
   Vespere el la lokomotivejo senbrue, sen sirensignaloj eliris kirastrajno, kaj 
same silente fermiĝis post ĝi la giganta pordego.  
   Telegrafaj fadenoj de rekta interligo rapidis transdoni ĉifritajn telegramojn, 
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kaj ĉie, kien ili atingis, gardantoj de la respubliko, forgesante pri sia dormo, 
likvidis malamikajn embuskejojn.  
   Akim telefonis al Ĵarkij.  
   “Ĉu kunvenoj de la partiĉeloj estas certigitaj? Jes? Bone. Kaj vi mem tuj 
venu kun la sekretario de la distrikta partia komitato por reciproka konsultiĝo. 
La problemo pri hejtligno estas pli malbona ol ni supozis. Kiam vi venos, ni 
priparolos tion,” Ĵarkij aŭskultis firman kaj rapidan paroladon de Akim.  
   “Nu, baldaŭ ni ĉiuj freneziĝos pro tiu hejtligno,” li grumblis, metante la 
aŭskultilon.  
   Ambaŭ sekretarioj eliris el aŭto, per kiu ilin eksprese venigis Litke. 
Ascendinte la duan etaĝon, ili tuj komprenis, ke temas ne pri hejtligno. 
   Sur la tablo de oficisto staris mitralo, apud kiu klopodis anoj de speciala 
trupo. En koridoroj estis silentemaj sentineloj el la urba aktivularo de la partio 
kaj komsomolo. En la kabineto de la sekretario de la gubernia partia komitato 
estis finiĝanta eksterordinara kunsido de la komitata buroo.  
   Tra fenestra ventolgiĉeto etendiĝis fadenoj por du kamptelefonoj.  
   La interparolo estis sordinita. Ĵarkij trovis en la ĉambro Akimon, Ritan kaj 
Miĥajlon. Li ne tuj rekonis Ŝkolenkon en kavaleria palto, zono, portepeo kaj 
revolverujo. Rita, kiel iama politika gvidanto de roto, surhavis ruĝarmean 
helmon, kakikoloran jupon kaj pezan “Mauser” sur la leda ĵaketo.  
   “Kiel oni devas kompreni ĉion ĉi?” mirigite demandis ŝin Ĵarkij.  
   “Estas prova alarmo, kamarado Ĵarkij. Tuj ni veturos al via distrikto. La 
alarma kunveno okazos en la kvina infanteria lernejo. Tuj post la partiĉelaj 
kunvenoj la partoprenintoj marŝu tien. La ĉefa tasko estas fari ĉion 
nerimarkeble,” Rita parolis al Ĵarkij.  
   Silenta estas la “kadeta” bosko.  
   Silente staras altaj kverkoj, la centjaraj gigantoj. Dormas lageto inter lapaj 
folioj kaj akvaj urtikoj. Etendiĝis larĝaj senprizorgaj aleoj... Meze de la bosko 
post alta blanka muro estas etaĝoj de la kadeta lernejo. Nun ĉi tie lokiĝas la 
kvina infanteria lernejo de ruĝaj komandantoj. Estas malfrua vespero. La supra 
etaĝo ne estas lumigita. Laŭ ekstera aspekto tie ĉio estas trankvila. Ĉiu 
preteriranto pensus, ke tie oni dormas. Sed por kio estas malfermita la gisfera 
pordego kaj kio staras ĉe la pordego simile al du gigantaj ranoj? Sed la homoj, 
venantaj tien el diversaj flankoj de la fervoja distrikto, sciis, ke en la lernejo oni 
ne povas dormi dum nokta alarmo. Tien oni iris tuj post la partiĉelaj kunvenoj, 
post konciza anonco, oni iris silente, unuope kaj duope, sed ne pli ol triope, 
nepre kun libreto enpoŝe titolita “Komunista partio de bolŝevikoj” aŭ 
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“Junkomunista unio de Ukrainio”. Tra la gisfera pordego oni povis eniri nur 
montrinte tiujn libretojn.  
   En aŭlo jam estas multe da homoj. Tie estas lumo. La fenestroj estas 
kurtenitaj per tendoj el kruda ŝtofo. Kunvenintaj bolŝevikoj, ŝercante pri 
paradoksoj de alarmo, trankvile fumas memrulitajn cigaredojn-kaprokrurojn. 
Neniu sentas iun alarmon. Simple, oni kunvenigas homojn prevente por ke estu 
sentata la disciplino de la specialaj trupoj. Sed spertaj militintoj, enirante la 
korton de la lernejo, sentis ion tute ne similan al kontrola aŭ konvencia alarmo. 
Ja tro senbrue ĉio estis farata. Silente viciĝis laŭ flustra komando plotonoj de 
kursanoj. Mitralojn oni portis enmane, kaj de ekstere neniu lumeto estis videbla 
en ĉiuj ejoj.  
   “Ĉu io serioza estas atendata, Dmiĉjo?” mallaŭte demandis Korĉagin 
alirante al Dubava.  
   Dmiĉjo sidis sur fenestrobreto apud nekonata junulino. Korĉagin por 
momento vidis ŝin antaŭ tri tagoj ĉe Ĵarkij.  
   Dubava ŝerceme frapis ŝultron de Paŭlo.  
   “Do, vi volas diri, ke via animo sin kaŝas en la kalkanoj? Ne gravas, ni 
instruos vin pri militarto. Ĉu vi estas konata kun ŝi?” li indikis la junulinon per 
kapmovo. “Ŝia nomo estas Anna. La familian nomon mi ne scias, kaj laŭ sia 
rango ŝi estas estrino de l’ agitejo.”  
   La junulino, aŭskultante la ŝercan prezentadon fare de Dubava, esplore 
rigardis Paŭlon. Ŝi ordigis la buklon, eliĝintan el sub siringokolora kaptuko.  
   Iliaj rigardoj renkontiĝis, kaj dum kelkaj sekundoj daŭris muta konkuro. 
Ŝiaj okuloj, blue nigraj, defie scintilis tra densaj okulharoj. Paŭlo deturnis sian 
rigardon al Dubava, kaj, sentinte ruĝiĝon de siaj vangoj, li malkontente kuntiris 
la brovojn.  
   “Kiu el vi iun agitas?” penante rideti Paŭlo demandis.  
   En la aŭlo aŭdiĝis bruo. Miĥajlo Ŝkolenko, ekstarinte sur seĝo, komandis:  
   “Komunistoj de la unua roto, spalire viciĝu en tiu ĉi salono! Pli rapide, pli 
rapide, kamaradoj!” 
   En la aŭlon eniris Ĵuĥraj, la prezidanto de la gubernia plenumkomitato kaj 
Akim. Ili ĵus venis. La aŭlo estis plena de enviciĝintaj homoj.  
   La sekretario de la gubernia plenumkomitato ekstaris sur la postamenton de 
lernmitralo kaj, levinte la manon, diris:  
   “Kamaradoj, ni kunvenigis vin ĉi tie por serioza kaj respondeca afero. Nun 
oni povas diri tion, kion oni ne povis diri ankoraŭ hieraŭ, ĉar tio estis grava 
milita sekreto. Morgaŭ nokte en la urbo, same kiel en aliaj urboj de Ukrainio, 
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estas komenciĝonta kontraŭrevolucia ribelo. Nia urbo estas plenplena da 
oficiroj. Ĉirkaŭ la urbo koncentriĝas bandoj. Certa parto de konspirantoj 
penetris en la kirasdivizion sub masko de ŝoforoj. Sed ĈK malkovris la 
komploton, kaj ni nun armas la tutan organizaĵon de la partio kaj la 
komsomolon. Kune kun la fidelaj trupoj da kursanoj kaj taĉmentoj de ĈK agos 
la unua kaj la dua komunistaj batalionoj. La kursanoj jam ekmarŝis, nun estas 
via vico, kamaradoj. Vi havas dek kvin minutojn por ricevi armilojn kaj 
enviciĝi. La operacion gvidos kamarado Ĵuĥraj. Komandantoj ricevis de li 
precizajn instrukciojn. Mi trovas superflua atentigi komunistojn pri seriozeco 
de la nuna momento. La morgaŭan ribelon ni devas preventi hodiaŭ.” 
   Post kvaronhoro armita bataliono viciĝis en korto de la lernejo.  
   Ĵuĥraj pririgardis senmovajn vicojn de la bataliono. Je tri paŝoj antaŭ la 
vicaro staris du homoj kun balteoj: la batalionestro Meniajlo, vera atleto, 
fandisto el Uralo, kaj komisaro Akim. Maldekstre staris plotonoj de l’ unua roto. 
Je du paŝoj antaŭe staris duopo: rotestro Ŝkolenko kaj politika gvidanto 
Ustinoviĉ. Post ties dorsoj estis silentaj vicoj de l’ komunista bataliono. Tricent 
personoj.  
   Ĵuĥraj signalis.  
   “Estas tempo por ekmarŝi.” 
 

* 
 
   Tricent homoj iris tra senvivaj stratoj.  
   La urbo estis dormanta.  
   Sur la strato Lvova, kontraŭ la strato Dikaja, la bataliono abrupte haltis. Tie 
devis komenciĝi ĝia batalo.  
   Senbrue la batalionoj ĉirkaŭis kvartalojn. La stabo lokiĝis sur ŝtuparo de 
vendejo.  
   Desupre, laŭlonge de la strato Lvova, el la urbocentro, lumigante la ŝoseon, 
descendis aŭto. Ĉe la stabo ĝi haltis.  
   Litke ĉi-foje alveturigis sian patron. La milita urbestro saltis sur la pavimon 
kaj ĵetis kelkajn abruptajn latvajn frazojn al sia filo. La aŭto impetis antaŭen kaj 
dum unu momento malaperis post stratangulon. Hugo Litke streĉege rigardis. 
Liaj manoj kunfandiĝis kun la direktilo — dekstren, maldekstren.  
   Ha, jen kiam montriĝis necesa lia riskoplena veturarto! Al neniu venos en la 
kapon bizara ideo puni lin pro tiuj frenezaj manovroj.  
   Kaj Hugo flugis tra la stratoj kiel meteoro.  

 177



   Ĵuĥraj, kiun la juna Litke fulmrapide transportis de unu urboparto al la alia, 
ne povis reteni sian aprobon:  
   “Se vi, Hugo, tiel veturante, neniun entombigos, morgaŭ vi estos premiita 
per ora horloĝo.” 
   Hugo estis triumfanta.  
   “Sed mi opiniis, ke dek tagojn kaj dek noktojn da aresto mi gajnos pro tiuj 
ĉi piruetoj...” 
   La unuaj batoj estis direktitaj kontraŭ la stabejon de ribeluloj. En la 
Specialan fakon estis liveritaj la unuaj arestitoj kaj forprenitaj dokumentoj.  
   En la strato DikajaN5 kaj ties branĉo kun la sama stranga nomo, en la 11a 
domo loĝis iu Cjurbert. Laŭ informoj de ĈK li ludis gravan rolon en la 
komploto. Li havis listojn de oficirgrupoj, kiuj devis operacii en la urboparto 
Podol.  
   Litke mem alveturis al Dikaja por aresti Cjurberton. En la loĝejo, kies 
fenestroj frontis la ĝardenon, apartigitan de la iama monaĥinejo per muro, oni 
ne trovis Cjurberton. Laŭ atesto de najbaroj tiutage li ne estis reveninta hejmen. 
Estis farita traserĉo. Kune kun kesto plena da mangrenadoj oni trovis la liston 
kun adresoj. Ordoninte aranĝi embuskon, Litke-patro iom retenis sin ĉe la tablo, 
trarigardante la trovitajn materialojn.  
   Kiel sentinelo en la ĝardeno estis juna kursano. Li vidis la lumigitan 
fenestron. Estis malagrable stari ĉi tie sola en kaŝita angulo. Li iom timis. Oni 
ordonis al li gvati la muron. Sed trankviliga lumo de la fenestro estas 
malproksima de ĉi tie. Kaj jen ankoraŭ la diabla luno malofte montras sin el la 
nuboj. En la mallumo arbustoj ŝajnas esti vivaj. La sentinelo ŝovis la bajoneton 
ĉirkaŭen. Estis neniu.  
   “Por kio oni postenigis min ĉi tie? Tute egale ja neniu povas surgrimpi la 
muron, ĉar ĝi estas alta. Eble mi aliru al la fenestro por rigardi?” pensis la 
sentinelo. Ankoraŭfoje pririgardinte la murkreston, li eliris el la ŝimodora 
angulo. Por momento li haltis ĉe la fenestro. Litke rapide kolektis paperojn kaj 
jam estis forironta el la ĉambro. Tiumomente sur la muro aperis ombro. Homo 
sur la muro vidis la sentinelon ĉe la fenestro kaj ankaŭ la homon en la ĉambro. 
Kun kata lerteco la ombro transgrimpis sur arbon kaj poste descendis sur la 
teron. Kate ĝi ŝtele alproksimiĝis al sia viktimo, levis la manon, kaj la kursano 
falis senviva. Ĝis la tenilo estis enigita en lian kolon klingo de marista ponardo.  
   La pafo en la ĝardeno simile al kurento frapis la homojn, kiuj postenis 
ĉirkaŭ la kvartalo.  
   Bruante per siaj botoj al la domo kuris ses homoj.  
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   Kun sanganta kapo, falinta sur la tablon, senviva Litke sidis en fotelo. La 
fenestra vitro estis trabatita. Malamiko tamen ne sukcesis akiri la dokumentojn.  
   Apud la monaĥineja muro eksonis pafoj. Estis la murdinto, kiu saltis de sur 
la muro sur pavimon kaj hastis al sendoma tereno Lukjanov, pafe sin 
defendante. Tamen li ne eskapis: ies kuglo lin atingis.  
   Dum la tuta nokto daŭris traserĉoj. Cento da homoj, ne registritaj en 
domlibroj, kun suspektindaj dokumentoj kaj armiloj, estis venigitaj al ĈK. Tie 
laboris komisiono por esplori la arestitojn.  
   En kelkaj lokoj komplotintoj organizis armreziston. En la strato Ĵilanskaja 
dum traserĉo estis mortpafita Antoŝa Lebedev. La bataliono de Solomenka dum 
tiu nokto perdis kvin homojn, en ĈK pereis Jan Litke, veterana bolŝeviko, 
fidela gardanto de la respubliko.  
   La ribelo estis preventita.  
   En la sama nokto en Ŝepetovka oni arestis popon Bazilon kun ties filinoj kaj 
ceterajn komplicojn.  
   La situacio malstreĉiĝis.  
   Sed nova malamiko minacis al la urbo — paralizo de la fervoja trafiko kaj 
ĝin sekvantaj malsato kaj malvarmo.  
   Pano kaj hejtaĵo estis decidaj faktoroj pri ĉio.  
 
 
 
NOTOJ POR LA 1A ĈAPITRO 
 
Laborista opozicio.  
En 1920-22 anarki-sindikalista frakcio en la Ruslanda Komunista Partio 
(bolŝevika) sub la gvido de A. Ŝljapnikov, S. Medvedev, A. Kollontaj. La 11a 
kongreso de RKP(b) draste kritikis la frakcion kiu post la kongreso ĉesis 
funkcii.  
 
Gubernia... regiona.  
La administra divido tiutempe kelkfoje ŝanĝiĝis, sed esence la pli grandaj 
respublikoj estis dividitaj je gubernioj, kiuj konsistis el regionoj, subdividitaj je 
distriktoj.  
 
Kvar kvadratoj.  
En la Ruĝa Armeo kvar kvadratojn havis subkolonelo.  
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Petrovskij, Grigorij (1878-1958).  
Sovetia partia kaj ŝtata funkciulo; 1917-19 popola komisaro (ministro) pri 
internaj aferoj de Ruslando; 1919 prezidanto de la Ukrainia revolucia komitato; 
1919-1938 prezidanto de la Supera ukrainia centra plenumkomitato.  
 
Dikaja.  
Sovaĝa (ruse). 
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ĈAPITRO 2 

 
Ĵuĥraj enpensiĝis, elbuŝigis mallongan pipon kaj singarde palpis per la 

fingroj la tubereton da cindro. La pipo estingiĝis.  
   Griza fumo el deko da cigaredoj ŝvebis nube sub opakaj plafonlampoj, 
super la fotelo de l’ prezidanto de la gubernia soveto. Kvazaŭ tra nebuleto 
vidiĝis vizaĝoj de la homoj, sidantaj ĉe la tablo kaj en anguloj de la kabineto.  
   Apud la prezidanto bruste apogis sin kontraŭ la tablon Tokarev. La 
maljunulo kolere pinĉis sian barbon, iufoje strabe rigardis malaltan kalvan 
homon, kies tenoreto daŭris zigzagi per multvortaj sensencaj frazoj, kiel 
elsuĉita ovo.  
   Akim rimarkis malkontentan rigardon de la seruristo kaj rememoris sian 
infanecon: ili havis hejme bataleman kokon “Elbatu okulon”. Tiu tute same 
rigardis antaŭ la atako.  
   La duan horon daŭris la kunsido de la gubernia partia komitato. La kalva 
homo estis prezidanto de la fervoja arbara komitato.  
   Foliumante per moviĝemaj fingroj staketon da paperoj, la kalvulo rapidege 
paroladis:  
   “Kaj jen tiuj objektivaj kaŭzoj malebligas plenumi la decidon de la gubernia 
komitato kaj de la fervoja administracio. Mi ripetas, ke eĉ post unu monato ni 
ne povos doni pli ol kvarcent kubometrojn da hejtligno. La tasko doni cent 
okdek mil kubometrojn estas...” la kalvulo serĉis konvenan vorton, “estas 
utopia!” Li diris kaj fermis sian buŝeton kun mieno de ofendiĝo.  
   Silentado ŝajnis esti daŭra.  
   Ĵuĥraj frapetadis per ungo sian pipon, forigante la cindron. Tokarev rompis 
la silenton per sia basa voĉo.  
   “Estas vane remaĉi ĉion ĉi. Via komitato ne havis la lignon, ne havas nun, 
kaj estonte ni ne esperu havi ĝin... ĉu tiel?” 
   La kalvulo movis sian ŝultron.  
   “Mi petas vian pardonon, kamarado, ni preparis hejtlignon, sed foresto de 
ĉevaltrafiko...” La hometo kvazaŭ misglutis, viŝis per kvadratumita naztuko 
sian poluritan verton kaj, ne trafante longe per mano en sian poŝon, nervoze 
ŝovis la tukon sub paperujon.  
   “Kion do vi faris por liveri hejtlignon? Ja post la aresto de la gvidantaj 
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fakuloj, partoprenintaj en la komploto, pasis multaj tagoj,” diris Denekko 
sidanta en angulo.  
   La kalvulo sin turnis al li:  
   “Mi trifoje sciigis la administracion de la fervojo pri neebleco sen 
transporto...” 
   Tokarev interrompis lin.  
   “Tion mi jam aŭdis,” kun sarkasma mieno rimarkigis la seruristo, pikante la 
kalvulon per malamika rigardo. “Vi evidente konsideras, ke ni estas 
malsaĝuloj?” 
   Pro tiu demando la kalvulo eksentis kvazaŭ formikoj rampus laŭ lia dorso.  
   “Mi ne respondecas pri la agoj de kontraŭrevoluciuloj,” mallaŭte respondis 
la kalvulo.  
   “Ĉu vi sciis, ke oni laboras malproksime de la fervojo?” demandis Akim.  
   “Mi aŭdis tion, sed mi ne povis doni instrukciojn al la estraro pri nenormala 
situacio en fremda administra regiono.” 
   “Kiom da oficistoj estas je via dispono?” demandis la prezidanto de la 
sindikata konsilantaro.  
   “Ĉirkaŭ ducent.” 
   “Po unu kubometro da ligno por ĉiu parazito dum la jaro!” furioze kraĉis 
Tokarev.  
   “Ni donas al la arbarkomitato la plej ampleksan nutraĵprovizon, destinatan 
por avangardaj laboristoj, ni forŝiris ĝin de la laboristoj, kaj vi pri kio vi vin 
okupis? Kiel vi foruzis du vagonojn da faruno, kiu estis donita al vi por 
laboristoj?” daŭrigis la prezidanto de la sindikata konsilantaro.  
   La kalvulon oni superŝutis per akraj demandoj, kaj li penadis liberiĝi de ili 
kiel de trudemaj kreditoroj, kiuj postulus repagon laŭ kambioj.  
   Kiel angilo li forglitadis de rektaj respondoj dum liaj okuloj kuradis al ĉiuj 
flankoj. Per sia interno li sentis proksimiĝon de danĝero. Kun timema 
nervozeco li deziris nur plej rapide formalaperi de tie ĉi, reveni al sia hejmo, 
kie kun satiga vespermanĝo lin atendas lia ankoraŭ ne maljuna edzino, 
pasiganta vesperon kun romano de Paul de Kock.  
   Ne ĉesante streĉe aŭskulti respondojn de la kalvulo, Ĵuĥraj skribis en sia 
notlibreto: “Mi opinias, ke tiun ĉi homon necesas ekzameni pli profunde: 
ĉi-kaze ne estas simpla nescipovo labori. Mi jam havas ion pri li... Ni ĉesigu la 
diskutadon kun li, do li foriru, kaj ni pritraktu l’ aferon”.  
   La prezidanto de l’ gubernia soveto tralegis la skribaĵon, transdonitan al li, 
kaj kapjesis al Ĵuĥraj.  
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   Ĵuĥraj leviĝis kaj eliris en la antaŭĉambron por telefoni. Kiam li revenis, la 
prezidanto estis finleganta la rezolucion:  
   “... maldungi la gvidantaron de l’ arbara komitato pro evidenta sabotado. La 
dokumentaron pri la lignoprovizo transdoni al juĝesploraj organoj”.  
   La kalvulo atendis pli malbonan finon. Vere, eksigo pro sabotado naskas 
dubon pri lia politika lojaleco, sed tio estas bagatela, kaj la afero pri Bojarka... 
Nu, pri tio li estas trankvila, ĉar ĝi okazis ne en lia arbarparcelo. “Fu, diable, al 
mi ŝajnis, ke ili malkovris ion...” 
   Kolektante la paperojn en sian tekon, jam preskaŭ trankviliĝinta, li diris:  
   “Kio do... Mi estas eksterpartia fakulo, kaj vi rajtas ne fidi min. Sed mia 
konscienco estas pura. La neplenumo de la tasko, signifas, ke mi ne povis.” 
   Neniu respondis al li. La kalvulo eliris, rapide descendis laŭ ŝtuparo kaj kun 
faciliĝo malfermis la pordon.  
   “Diru vian nomon, civitano,” lin demandis viro en uniforma mantelo.  
   Kun falinta koro la kalvulo singultis:  
   “Ĉer... vinskij...” 
   En la kabineto de la prezidanto de la gubernia soveto, post kiam foriris la 
fremda homo, super granda tablo kune kliniĝis la ceteraj dek tri.  
   “Vidu...” Ĵuĥraj premis per fingro disvolvitan mapon. “Jen estas la stacio 
Bojarka, kaj je ses kilometroj de ĝi troviĝas la loko de arbara hakado. Tie estas 
staplitaj ducent dek mil kubometroj da hejtligno. Dum ok monatoj tie laboris 
laborarmeo, estas multo farita, sed rezultis perfido; la fervojo kaj la urbo restis 
sen hejtaĵo. Ĝin oni devas veturigi ses kilometrojn ĝis la stacio. Por tio necesas 
ne malpli ol kvin mil veturiloj dum unu monato, kondiĉe ke tiuj veturos dufoje 
dum ĉiu tago. La plej proksima vilaĝo estas dek kvin kilometrojn for. Krome, 
en tiuj lokoj vagas Orlik kun la bando... Ĉu vi komprenas, kion tio signifas?.. 
Rigardu, laŭ la plano la hakado devus komenciĝi de ĉi tie kaj proksimiĝi al la 
stacio, sed tiuj kanajloj ordonis haki al la kontraŭa direkto — en la profundon 
de l’ arbaro. La plano estis ĝusta: ni ne povos liveri la lignon al la fervojo. 
Efektive ni ne povos akiri eĉ centon da ĉevalveturiloj. Ĝuste per tio ili frapis 
nin! Tio estas ne malpli danĝera ol ribelo.” 
   La pugno de Ĵuĥraj peze malleviĝis sur la vaksumitan paperon de l’ mapo.  
   Al ĉiu el la dek tri estis klara la proksimiĝanta teruro, kiun Ĵuĥraj ne 
menciis. Vintro estis sur la sojlo. Hospitaloj, lernejoj, oficejoj, centmiloj da 
homoj estos sieĝataj de frosto, kaj stacidomoj similas formikejojn, sed trajno 
povas veturi nur unu fojon semajne.  
   Ĉiu profunde enpensiĝis.  
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   Ĵuĥraj malfermis sian pugnon.  
   “Estas unu eliro, kamaradoj: dum tri monatoj konstrui etŝpuran 
seskilometran relvojon de la stacio ĝis la hakejo tiel, ke jam post unu kaj duona 
monatoj ĝi atingu la komencon de la hakataj arbarparceloj. Mi okupiĝas pri tiu 
afero jam tutan semajnon. Por tio necesas,” la voĉo de Ĵuĥraj ekknaris el la 
sekiĝinta gorĝo, “tricent kvindek laboristoj kaj du inĝenieroj. Reloj kaj sep 
lokomotivoj estas en Puŝĉa-Vodica. Tie en deponejo ilin trovis niaj 
junkomunistoj. Antaŭ la milito oni intencis konstrui relvojon de tie al la urbo. 
Sed en Bojarka laboristoj ne havas kie loĝi. Tie estas nur preskaŭ ruiniĝinta 
forsta lernejo. Oni devas sendi laboristojn pogrupe por du semajnoj, ĉar pli 
longan tempon ili ne eltenos. Ĉu ni sendu tien komsomolanojn, Akim?”  
   Kaj ne atendante la respondon, li daŭrigis:  
   “La komsomolo sendos tien ĉiujn, kiujn ĝi povas; antaŭ ĉio la organizaĵon 
de Solomenka kaj parton el la urbo mem. La tasko estas tre malfacila, sed se ni 
rakontos al la knaboj, ke tio savos la urbon kaj la fervojon, ili nepre faros.” 
   La fervojestro heziteme skuis la kapon.  
   “Mi dubas. Sur virga loko konstrui seskilometran relvojon en la nuna 
situacio, dum aŭtuno, sub pluvo, en frosta aero...” li lace diris.  
   Ĵuĥraj, ne turnante al li la kapon, bruske respondis:  
   “Vi devas pli severe kontroli la hakadon, Andrej Vasiljeviĉ. La relvojon por 
liverado de hejtligno ni konstruos. Ni ja ne povas sidi kunmetinte la manojn kaj 
atendi morton pro frosto.” 
 

* 
 
    Jam estis ŝarĝitaj lastaj kestoj kun instrumentoj. La trajnopriserva brigado 
okupis siajn lokojn. Humide pluvetis. De sur la jaketo de Rita, brilanta pro 
malsekeco, kvazaŭ vitreroj ruliĝis pluvaj gutoj.  
   Adiaŭante Tokarevon, Rita forte premis lian manon kaj mallaŭte diris:  
   “Ni deziras sukceson.” 
   La maljunulo varme ekrigardis ŝin el sub la griza franĝo de siaj brovoj. 
   “Jes, ili liveris al ni la zorgon, ronĝu vermoj iliajn korojn!” li grumblis, 
respondante aŭdeble al siaj propraj pensoj. “Vi observu ĉi tie. Se aperos ĉe ni iu 
obstaklo, ŝovelu la superajn instancojn por ke ili helpu. Ja sen burokratiaĵo tiu 
ruba fiularo ne povas labori. Nu, jam estas tempo envagoniĝi, filinjo.” 
   La maljunulo forte kuntiris la baskojn de sia jako. Lastmomente Rita 
demandis, kvazaŭ hazarde:  
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   “Ĉu Korĉagin ne veturas kun vi? Li ne estas videbla inter la knaboj.” 
   “Li kun la teknika gvidanto hodiaŭ forveturis per drezino por prepare ion 
antaŭ nia alveno.” 
   Laŭlonge de la stacia kajo al ili rapide iris Ĵarkij, Dubava kaj Anna Borhart 
en jaketo malzorge ĵetita sur la ŝultrojn, kun estingiĝinta cigaredo inter delikataj 
fingroj.  
   Fikse rigardante la alirantojn, Rita demandis lastfoje:  
   “Kiel progresas viaj lecionoj kun Korĉagin?” 
   Tokarev mirigite rigardis ŝin.  
   “Kiu instruado? La knabo ja estas sub via protekto. Li kelkfoje rakontis pri 
vi. Li laŭdegis vin.” 
   Rita ne konfidante atentis liajn vortojn.  
   “Ĉu tiel, kamarado Tokarev? Post miaj lecionoj li ja iris al vi por relerni.” 
   La maljunulo ridetis.  
   “Al mi?.. Mi neniam lin vidis.” 
   Lokomotivo ekmuĝis. Klaviĉek kriis el la vagono:  
   “Kamaradino Ustinoviĉ, lasu al ni la paĉjon, ne decas ja tiel agi! Kion ni 
faros sen li?” 
   La ĉeĥo intencis diri ankoraŭ ion, sed rimarkinte la tri alvenintojn, li 
eksilentis. Por momento li vidis malkvietan brilon en la okuloj de Anna, 
malĝoje kaptis ŝian adiaŭan rideton, destinitan al Dubava kaj impete iris for de 
la fenestro.  
 

* 
 
   Aŭtuna pluvo vipis la vizaĝon. Malalte super la tero rampis malhele grizaj 
akvoplenaj nuboj. Malfrua aŭtuno nudigis arbarojn, malserene staris maljunaj 
karpenoj, kaŝante sulkojn de sia ŝelo sub bruna musko. Senkompata aŭtuno 
forŝiris iliajn pompajn vestojn, kaj ili staris nudaj kaj magraj.  
   Profunde de l’ arbaro estis soleca malgranda fervojstacio. De ŝtona porŝarĝa 
kajo en la arbaron etendiĝis strio de ŝutita grundo. La homoj svarmis sur ĝi 
kvazaŭ formikoj.  
   Gluiva argilo abomene ŝmacis sub botoj. Homoj furioze fosis ĉe la taluso. 
Obtuze grincis rompostangoj, fosiloj skrapis ŝtonon.  
   Kaj pluvo ŝutis gutetojn kvazaŭ tra kribrilo, kaj malvarmaj akveroj penetris 
tra vestaĵon. La pluvo forlavis laboraĵon de la homoj. Argilo, simila al maldensa 
kaĉo, flue rampis de sur la taluso.  
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   Peza kaj malvarma estas vestaĵo, malseka ĝis la lasta fadeno, sed la homoj 
forlasas sian laboron nur malfrue vespere.  
   Kaj post ĉiu tago la strio de fosita kaj lozigita grundo rampis pli kaj pli 
malproksimen en la arbaron.  
   Proksime de la stacidomo sombre kurbiĝis ŝtona skeleto de konstruaĵo. 
Ĉion, kion oni povis detrue elturni, forpreni aŭ eksplodigi, jam delonge prirabis 
marodistoj. Anstataŭ fenestroj kaj pordoj estis truegoj, anstataŭ fornaj pordetoj 
— nigraj breĉoj, tra forŝirita tegmento vidiĝis ripoj de ĉevronoj.  
   Nedifektita restis nur la betona planko en kvar vastaj ĉambroj. Sur ĝin nokte 
kuŝiĝis kvarcent homoj en tute malsekaj vestoj, kovritaj de koto. La homoj 
ekstere ĉe la pordo preme senakvigis sian vestaĵon, el kiu fluis malpuraj 
torentoj. Per rafinitaj sakroj ili malbenis la abomenajn pluvon kaj marĉon. En 
densaj vicoj ili kuŝiĝis sur la betonan plankon, iomete kovritan per pajlo. La 
homoj penis varmigi unu la aliajn. La vestoj vaporumis, sed ne sekiĝis. Kaj tra 
sakoj, metitaj sur la fenestrokradoj akvo fluetis sur la plankon. Pluvo ŝutis 
kvazaŭ densajn grajnojn sur la restaĵon de ferlada tegmento, kaj tra fendoj en la 
pordo blovis vento.  
   Matene ili trinkis teon en kaduka barako, kie troviĝis kuirejo, kaj iris por 
labori ĉe la taluso. La tagmanĝo konsistis el terure monotona sengrasa lenta 
kaĉo kun unu kaj duona funtoj da antracite nigra pano.  
   Tio estis ĉio, kion povis doni la urbo.  
   La ĝenerala teknika gvidanto — malgrasa alta maljunulo kun du profundaj 
sulkoj sur la vangoj, Valerian Nikolajeviĉ Potoŝkin, kaj teknikisto Vakulenko, 
stumpstatura, kun granda nazo sur la kruda ĉizita vizaĝo, sin lokigis en la 
loĝejo de la staciestro.  
   Tokarev noktumis en la ĉambreto de la stacia reprezentanto de ĈK 
kurtkrura Ĥolava, moviĝema kiel hidrargo.  
   La konstrutaĉmento kun kolera obstino toleris la mizeron.  
   La taluso post ĉiu tago pli kaj pli profundiĝis en la arbaron.  
   Jam naŭ dizertintojn kalkulis la taĉmento. Post kelkaj tagoj fuĝis ankoraŭ 
kvin.  
   La unuan frapon la konstruo ricevis komence de la dua semajno: vespera 
trajno ne liveris panon.  
   Dubava vekis Tokarevon kaj sciigis lin pri tio.  
   La sekretario de l’ partia kolektivo, mallevinte la harozajn krurojn de la 
kuŝejo, furioze gratis siajn akselojn.  
   “Komenciĝas petolaĵoj!” li grumblis tra la nazo, rapide vestante sin.  
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   En la ĉambron enruliĝis globsimila Ĥolava.  
   “Kuru al telefono kaj kontaktu la Specialan fakon,” Tokarev ordonis al li. 
“Kaj vi pri la pano al neniu eĉ vorton diru,” li averte turnis sin al Dubava.  
   Post duonhora kverelo kun telefonistoj persistema Ĥolava sukcesis ligi sin 
kun vicgvidanto de la Speciala fako Ĵuĥraj. Aŭskultinte la insultan 
interparoladon Tokarev senpacience alternis la krurojn.  
   “Kio? Ĉu oni ne liveris panon? Tuj mi sciiĝos, kiu kulpas pri tio,” base 
muĝis Ĵuĥraj en la telefonon.  
   “Diru al mi, per kio ni morgaŭ nutros la homojn?” kolere kriis Tokarev 
responde.  
   Evidente Ĵuĥraj estis ion pripensanta. Post longa paŭzo Tokarev aŭdis:  
   “Panon ni liveros nokte. Mi sendos ĝin per aŭto kun Litke. Li konas la 
vojon. Ĉe mateniĝo vi havos la panon.” 
   Apenaŭ mateniĝis, al la fervojstacio alveturis kote makulita kamiono kun 
sakoj da pano. El la aŭto eliĝis lacega Litke-filo, pala pro la sendorma nokto.  
   Batalo por la konstruado pli kaj pli akriĝis. El la fervoja administracio oni 
komunikis: mankas ŝpaloj. En la urbo oni ne povis trovi transportilon por 
veturigi relojn kaj lokomotivojn. Montriĝis, ke tiuj lastaj bezonas seriozan 
riparon. La unua laborskipo estis finanta sian parton de la laboro, sed la nova ne 
venis, kaj ne estis eble deteni plu la tute laciĝintajn homojn.  
   En la malnova barako ĝis profunda nokto, sub lumo de brulanta meĉo 
konsultiĝis la aktivuloj.  
   Tokarev, Dubava, Klaviĉek matene veturis al la urbo, kunpreninte ankoraŭ 
ses homojn por riparo de lokomotivoj kaj por liverado de reloj. Klaviĉek, kiel 
profesia panbakisto, estis sendita por kontroli la provizan fakon dum la ceteraj 
estis direktitaj al Puŝĉa-Vodica.  
   La pluvo daŭris.  
 

* 
Korĉagin pene eltiris sian piedon el gluiva argilo kaj laŭ la akra malvarmo, 

kiun la piedo eksentis, li komprenis, ke la putrinta plandumo de lia boto tute 
forfalis. Ekde la alveno li suferis pro siaj eluzitaj botoj, ĉiam malsekaj kaj 
ŝmacantaj per koto; sed nun la plandumo tute forŝiriĝis, kaj lia nuda piedo tretis 
tranĉe malvarman argilan kaĉon. La boto malebligis laboron. Eltirinte el la koto 
restaĵon de la plandumo, Paŭlo malespere ekrigardis ĝin kaj rompis sian ĵuron 
ne plu sakri. Kun restaĵo de la boto li iris al la barako. Li sidiĝis apud la 
kuirkaldrono, disvolvis tute kovritan per koto piedtukon kaj starigis apud la 
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forno sian piedon, rigidiĝintan pro malvarmo.  
   La edzino de fervoja gardisto, helpantino de l’ kuiristo, Odarka tranĉis 
betojn sur la kuirtablo. La naturo dotis la ankoraŭ junan virinon per ĉio abunde: 
virsimila ŝultrolarĝo kun majesta brusto kaj potencaj femuroj. Ŝi lerte manipulis 
per tranĉilo kaj sur la tablo rapide kreskis monteto da tranĉitaj legomoj.  
   Odarka neglekte rigardis Paŭlon kaj malice demandis lin:  
   “Nu, kio? Ĉu vi jam por tagmanĝo serĉas lokon? Estas iom frue. Ĉu vi 
intencas eskapi de la laboro, knabeto? Kien vi ŝovas viajn piedojn? Ĉi tie estas 
kuirejo, ne banejo,” ŝi atakis Korĉaginon.  
   Eniris la maljuna kuiristo.  
   “Mia boto tute difektiĝis,” Paŭlo klarigis sian aperon en la kuirejo.  
   La kuiristo esploris la disŝiritan boton kaj per kapmovo indikis Odarkan.  
   “Ŝia edzo estas iomete botisto, li povas helpi vin, ĉar nudpiede vi pereos.” 
   Aŭskultinte la kuiriston, Odarka pli atente pririgardis Paŭlon kaj iom 
konfuziĝis.  
   “Sed mi erare prenis vin por pigrulo,” ŝi konfesis.  
   Paŭlo ridetis, Odarka per la spertaj okuloj ekzamenis la boton.  
   “Mia edzo ne konsentos fliki ĝin, ĉar nenia bazo restis por aligi novan 
plandumon, sed por ne difekti la piedon, mi alportos por vi malnovan galoŝon, 
ĝi kuŝas forĵetita en rubujo. Ja estas neeltenebla afero tiel turmentiĝi! Se ne 
hodiaŭ, morgaŭ furiozos frosto, kaj vi pereos,” jam kompate diris Odarka kaj 
eliris, flanken metinte la tranĉilon.  
   Baldaŭ ŝi revenis kun profunda galoŝo kaj peco de tolo. Kiam la varmigita 
piedo, volvita en tolon, estis ŝovita en varman galoŝon, Paŭlo kun silenta 
dankemo alrigardis la kuiristinon.  
 

* 
 

Tokarev revenis el la urbo kolera. Li kunvenigis en la ĉambro de Ĥolava la 
aktivulojn kaj sciigis ilin pri malagrablaj novaĵoj.  
   “Ĉie estas obstakloj. Kien ajn vi turnas vin, ĉie oni ŝajnigas klopodemon, 
sed nenio estas farata. Evidente ni kaptis ne ĉiujn friponojn, por nia vivdaŭro ili 
ne mankos,” raportis la maljunulo. “Mi, knaboj, diras malkaŝe, ke la situacio 
estas diable malbona. La duan laborskipon oni ankoraŭ ne organizis, kaj neniu 
scias, kiom da homoj oni venigos al ni. Baldaŭ komenciĝos frosto. Antaŭ tiu 
tempo ni nepre devas trairi la marĉon, ĉar poste oni eĉ per dentoj ne elronĝos la 
grundon. Do, knaboj, en la urbo oni eltrovos ĉiujn, kiuj tie sabotadas, sed ĉi tie 
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ni devas duobligi la rapidecon. Kvinfoje ni mortu, sed la vojon ni finkonstruu. 
Alie ni estos ne bolŝevikoj, sed nura kotaĵo,” Tokarev parolis ne per sia kutima 
raŭka baseto, sed per ŝtale streĉita voĉo. Brilantaj okuloj el sub kuntiritaj brovoj 
atestis pri liaj decidemo kaj obstino.  
   “Jam hodiaŭ ni aranĝu fermitan partian kunsidon por klarigi la situacion al 
niaj fidindaj homoj. Kaj morgaŭ ĉiuj ek al la laboro! Matene ni liberigos niajn 
nepartiajn kamaradojn, sed mem ni restos ĉi tie. Jen estas decido de la gubernia 
komsomolkomitato,” li transdonis al Pankratov kvaroble falditan folion.  
   Trans la ŝultron de la ŝarĝisto Korĉagin tralegis:  
   La komitato trovis necesa restigi ĉe la konstruado ĉiujn komsomolanojn, 
permesante anstataŭi ilin ne pli frue ol post livero de la unua kargo de 
hejtligno. Anstataŭ sekretario de la gubernia komitato de l’ komsomolo. R. 
Ustinoviĉ 
   La barako estis plenplena. Cent dudek homoj plenigis ĝin. Ili staris ĉe la 
muroj, surgrimpis la tablojn kaj eĉ sur la kuirkaldronon.  
   Pankratov malfermis la kunvenon. Tokarev parolis mallonge, sed la fino de 
lia parolado frapis ĉiujn:  
   “Morgaŭ komunistoj kaj komsomolanoj ne veturos al la urbo.” Mangesto de 
la maljunulo substrekis en aero la tutan nediskuteblon de la decido. Tiu gesto 
forstrekis ĉiujn esperojn reveni al la urbo, al siaj familianoj, eliĝi el tiu ĉi koto. 
Dum la unua minuto oni nenion povis aŭdi pro krioj. Pro moviĝo de la 
homkorpoj ektremis flameto de olea lumigilo. Mallumo kaŝis la vizaĝojn. La 
voĉbruo kreskis pli kaj pli. Iuj reveme parolis pri la “hejma komforto”, aliaj 
indignis, kriadis pri laciĝo. Multaj silentis. Kaj nur unu deklaris pri sia dizerto. 
Lia kolera voĉo el angulo ĵetadis intermite kun sakroj:  
   “Al diabla patrino! Mi ne restos ĉi tie eĉ unu plian tagon! Oni ekzilas 
homojn punlabori pro krimo. Sed min pro kio? Oni tenis nin du semajnojn. Tio 
sufiĉas. Malsaĝuloj ne plu estas. Tiu, kiu decidis tion, mem venu kaj konstruu. 
Kiu volas, tiu fosu la koton, sed mi havas nur unusolan vivon. Morgaŭ mi 
forveturos.” 
   Okunev bruligis alumeton por vidi la dizertonton. La alumeto por momento 
lumigis vizaĝon torditan pro kolera grimaco kaj la malfermitan buŝon. Okunev 
rekonis lin: li estis filo de librotenisto el la gubernia nutraĵa komitato.  
   “Kial vi pririgardas min? Mi ne kaŝas min, mi ne estas ŝtelisto.” 
   La alumeto estingiĝis. Pankratov leviĝis je sia tuta kresko.  
   “Kiu do parolaĉas tie? Kiu nomas la partian taskon punlaboro?” li obtuze 
ekparolis, esplorante per la peza rigardo apudajn homvicojn.” 
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   Frataro, ni nenial povas nun reveni al la urbo, nia loko estas ĉi tie. Kaj, se ni 
fuĝos de tie ĉi, homoj mortos pro frosto. Ju pli rapide ni finos la konstruadon, 
des pli rapide ni revenos, sed dizerti simile al tiu ĉi fiulo al ni ne permesas niaj 
ideo kaj disciplino.  
   La ŝarĝisto ne ŝatis longajn parolojn, sed eĉ tiun mallongan interrompis la 
sama voĉo.  
   “Sed ĉu la nepartianoj forveturos?” 
   “Jes,” abrupte diris Pankratov.  
   Al la tablo sin traŝovis junulo en kurta urbstila palto. Kvazaŭ vesperto 
svingiĝis super la tablo malgranda bileto, puŝiĝis kontraŭ la bruston de 
Pankratov kaj resaltinte sur la tablon, ekstaris sur eĝo.  
   “Jen la membrokarto, bonvolu preni. Pro tiu kartonpeco mi ne oferos mian 
sanon!” 
   La finon de lia frazo surdigis voĉoj, ondiĝantaj tra la barako:  
   “Kion vi tiel ĵetas?” 
   “He, vi, malnoblulo sin vendanta!” 
   “Li celis trovi komfortan lokon en la komsomolo!” 
   “Pelu lin for de ĉi tie!” 
   “Ni varmigos vin, tifa pediko!” 
   Tiu, kiu forĵetis sian membrokarton, klininte la kapon, sin puŝis al la elirejo. 
Oni cedis al li la irejon flankiĝante kvazaŭ de pestulo. La pordo knaris, fermiĝis 
post li.  
   Pankratov kunpremis la ĵetitan membrokarton kaj ŝovis ĝin en fajron de la 
lanterno.  
   La kartono ekbrulis, volviĝante en karbotubeton.  
  

* 
 
   En la arbaro eksonis pafo. De la kaduka barako forgalopis rajdanto kaj 
dronis en arbara mallumo. El la lernejo kaj el la barako kuris homoj. Iu hazarde 
trovis krucoplakaĵan tabuleton, ŝovitan en fendon de la pordo. Oni bruligis 
alumeton. Ŝirmante la fajreton per baskoj de siaj vestaĵoj oni tralegis:  
   Iraĉu for ĉiuj de la stacio tien, de kie vi venis. Kiu restos, ricevos kuglon en 
la frunton. Ni mortpafos ĉiujn, neniu esperu pri kompato. Ni donas al vi la 
tempon ĝis la morgaŭa nokto. Atamano Ĉesnok  

Ĉesnok estis en la bando de Orlik.  
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* 
 
   En la ĉambro de Rita sur la tablo estis malfermita la taglibro.  
“La 2an de decembro 
Matene falis la unua neĝo. Estas forta frosto. Sur la ŝtuparo mi renkontiĝis kun 
Vjaĉeslav Olŝinskij. Ni iris kune.  
‘Mi ĉiam admiras la unuan neĝon. Jen kia frosto! Vera ĉarmo, ĉu ne?’ diris 
Olŝinskij.  
Mi rememoris pri Bojarka kaj respondis al li, ke frosto kaj neĝo tute ne ĝojigas 
min, sed kontraŭe — ĝi premas mian koron. Mi rakontis pri la kialo.  
‘Tio estas subjektiva percepto. Se ni evoluigus viajn pensojn, ni devus agnoski 
ridon kaj ĉian vivoĝojon nepermeseblaj, ekzemple, dum milito. Sed en la reala 
vivo tiel ja ne estas. Tragedioj estas ĉe la frontlinio. Tie la sento de l’ vivo estas 
subpremita per proksimeco de morto. Sed eĉ tie oni ridas. Kaj malproksime de 
la fronto la vivo estas ĉiam la sama: rido, larmoj, malfeliĉo kaj ĝojo, soifo de 
spektakloj kaj ĝuoj, emocioj, amo...’ 
   En paroloj de Olŝinskij estas malfacile distingi ironion. Li estas rajtigita 
reprezentanto de la Popolkomisariato pri eksteraj aferoj. Partiano ekde 1917. 
Li estas vestita laŭ la lasta eǔropa modo, ĉiam glate razita, iomete parfumita. 
Li loĝas en nia domo, en la loĝejo de Segal. Vespere li vizitas min. Kun li estas 
interese konversacii. Li konas la okcidenton, longe vivinta en Parizo, sed mi ne 
pensas, ke ni fariĝos bonaj amikoj. La kaŭzo estas, ke li vidas en mi unue 
virinon, kaj nur poste la partian kamaradinon. Estas vero, ke li ne kaŝas siajn 
aspirojn kaj pensojn, li estas sufiĉe kuraĝa por diri la veron, kaj liaj aspiroj ne 
estas vulgaraj. Li povas fari ilin belaj. Sed li ne plaĉas al mi.  
La maldelikata simpleco de Ĵuĥraj estas al mi multe pli proksima ol la eǔropa 
polurateco de Olŝinskij.  
El Bojarka ni ricevas koncizajn informojn. Ĉiutage cent klaftoj da nove 
konstruita fervojo. Ŝpalojn oni metas en kavaĵojn hakitaj por ili en frosta tero. 
Tie estas entute ducent kvardek homoj. La duono de la dua skipo fuĝis. La 
laborkondiĉoj estas efektive malfacilaj. Kiel do ili laboros dum la frosto? 
Dubava jam tutan semajnon estas tie. En Puŝĉa-Vodica oni komplete riparis 
kvin lokomotivojn el la ok. Por la ceteraj mankas rezervaj partoj.  
Kontraŭ Dmitrij Dubava la trama administracio iniciatis kriminalan proceson: 
li kun sia brigado perforte haltigis ĉiujn tramvagonojn, kiuj iris el 
Puŝĉa-Vodica al la urbo. Foriginte ĉiujn pasaĝerojn, li ŝarĝis la platvagonojn 
per reloj por la konstruata vojo en la arbaro. Tramlaboristoj alveturigis dek 
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naŭ platvagonojn laŭ la urba tramlinio ĝis la fervojstacio. Ili sindone helpis.  
Ĉe la fervojstacio restintaj komsomolanoj de Solomenka nokte ŝarĝis ĉiujn 
relojn, kaj Dmiĉjo kun siaj knaboj forveturigis ilin al Bojarka.  
Akim rifuzis diskuti dum la kunsido de la buroo la akuzon kontraŭ Dubava. Al 
mi Dmitrij rakontis pri abomena burokratio en la tramadministracio. Tie ili 
kategorie rifuzis doni al ni pli ol du platvagonojn. Tufta edifis al Dubava:  
‘Jam estas tempo por forlasi partizanajn agojn, nun por simila faro oni povas 
trafi en prizonon por longa tempo. Ĉu do oni ne povas interkonsenti kaj eviti 
perarmilan uzurpon?’ 
Mi ankoraŭ ne vidis Dmiĉjon tiel kolerega.  
‘Kial do vi, papera animo, ne interkonsentis? Vi sidas ĉi tie, hirudo inka, kaj 
per via lango bojas. Se mi venos al Bojarka sen reloj, oni disbatos mian 
muzelon. Sed vin, por ke vi ĉi tie ne impliku la piedojn, oni devas forsendi al la 
konstruado, al Tokarev por reeduko!’ Dubava tondris tra la tuta gubernia 
komitato.  
Tufta skribis plendraporton kontraŭ Dmiĉjo, sed Akim, petinte min eliri, parolis 
kun li dum ĉirkaŭ dek minutoj. Tufta elsaltis el la ĉambro de Akim ruĝa kaj 
kolera.  

 
La 3an de decembro 
La gubernia komitato ricevis novan plendon, ĉi-foje el la fervoja fako de ĈK: 
Pankratov, Okunev kaj ankoraŭ kelkaj kamaradoj venis al la fervojstacio 
Motovilovka kaj forprenis el neloĝataj konstruaĵoj pordojn kaj fenestrajn 
framojn. Kiam ili ŝarĝis ĉion en la labor-trajnon, ilin intencis aresti la stacia 
ĈKano. Ili senarmigis lin, kaj, kiam la trajno ekveturis, ili redonis al li lian 
revolveron sen kartoĉoj. La pordojn kaj fenestroframojn ili forveturigis. Kaj la 
fervoja vardeponejo kulpigas Tokarevon pri konfisko de dudek pudoj da najloj 
el la deponejo de Bojarka. Li disdonis la najlojn al kamparanoj por ties laboro: 
ili alveturigis el la arbaro longajn trabojn, kiuj estis metataj anstataŭ ŝpaloj.  
Mi parolis kun Ĵuĥraj pri tiuj aferoj. Li ridis: ‘Ĉiujn ĉi plendojn kaj kulpigojn 
ni nuligos’.  
Ĉe la konstruado la situacio estas ekstreme streĉita, kaj ĉiu tago estas kara. 
Por la plej bagatela necesaĵo oni devas lukti. Tre ofte ni tiras la malhelpantojn 
al la gubernia komitato. Knaboj ĉe l’ konstruado pli kaj pli ofte transpaŝas la 
limojn de formalismo.  
Olŝinskij alportis al mi malgrandan elektrofornelon. Mi kaj Olga Jureneva 
varmigas per ĝi niajn manojn. Sed en la ĉambro pro tiu fornelo ne fariĝas 
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varme. Kiu scias, kiel oni pasigas tiun ĉi nokton tie, en la arbaro... Olga 
rakontis, ke en la malsanulejo estas tre malvarme kaj ke la malsanuloj ne 
demetas siajn kovrilojn. Oni hejtas nur ĉiun duan tagon.  
Ne, kamarado Olŝinskij, tragedio ĉe la milita fronto montriĝas tragedio ankaŭ 
en la ariero!  

 
La 4an de decembro 
La tutan nokton neĝis. Oni skribis, ke en Bojarka la neĝo ĉion kovris. La laboro 
haltis. Oni liberigas la vojon de la neĝo. Hodiaŭ la gubernia komitato decidis, 
ke la konstruado de la unua vojparto — ĝis la loko, kie estas hakataj arboj — 
devas esti finita ne pli malfrue ol la 1an de januaro 1922. Kiam oni sciigis pri 
tio la konstruantojn, Tokarev laŭdire respondis: ‘Se ni ne formortaĉos, ni faros 
tion’.  
Pri Korĉagin estas nenio aŭdebla. Estas mirinde, ke kontraŭ li ne estas 
iniciatita iu ‘proceso’, simila al tiu de Pankratov. Mi ĝis nun ne scias, kial li ne 
volas renkontiĝi kun mi.  

 
La 5an de decembro 
Hieraŭ bando pafatakis la konstruejon.”  
 

* 
 
   Ĉevaloj singarde metas siajn piedojn en molan, cedeman neĝon. Foje 
krakas branĉo premita per hufo. Tiam ĉevalo ronkas pro timo, impetas flanken, 
sed, batita per stumpigita fusilo sur premitajn orelojn, ĝi ekgalopas atingante la 
antaŭajn.  
   Ĉirkaŭ deko da rajdantoj transpasis monteton, kien atingis la freŝa strio de 
nigra grundo, ne ankoraŭ kovrita de neĝo.  
   Tie la rajdantoj haltigis siajn ĉevalojn. Tintetis kunpuŝiĝintaj piedingoj. 
Brue skuiĝis per sia tuta korpo la ĉevalo, ŝvitinta pro longa kurado sub la homo 
en la frunto de la trupo.  
   “Diable multaj homoj alvenis ĉi tien,” diris la antaŭa rajdanto. “Jen ni 
malvarmigos ilin. La atamano diris, ke tiuj lokustoj devas ĝis morgaŭ malaperi, 
ĉar jam klaras, ke la diablaj laboristaĉoj atingos la hejtlignon...” 
   Al la fervojstacio ili rajdis spalire apud la konstruita fervojo. Malrapide ili 
venis al maldensejo apud la malnova lernejo, kaŝinte sin malantaŭ arboj.  
   La salvo rompis silenton de la malluma nokto. Kiel sciuro glitis malsupren 
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neĝa bulo de sur betula branĉo arĝenta. Sed inter arboj stumpigitaj fusiloj 
ĵetadis fajrerojn inter arboj, kugloj truigis kadukan stukaĵon, plende tintis 
rompitaj vitroj, kiujn akiris Pankratov por fenestroj.  
   La salvo levis la homojn de sur la betona planko, sed kiam tra la ĉambro 
ekflugis la teruraj griloj, timo refaligis la homojn sur la plankon.  
   Ili estis falantaj unu sur aliajn.  
   “Kien vi?..” Dubava kaptis Paŭlon je la mantelo.  
   “En la korton.” 
   “Kuŝiĝu frenezulo! Oni mortpafos vin tuj kiam vi montriĝos,” impete 
flustris Dmiĉjo.  
   Ili kuŝis en la ĉambro apud la pordo. Dubava premiĝis al la planko, 
etendinte al la pordo la manon kun revolvero. Korĉagin sidis kaŭre, nervoze 
palpante per la fingroj la nestojn en la rulcilindro de la revolvero. En tiu estis 
kvin kartoĉoj. Palpinte aperturojn, li turnis la cilindron.  
   La pafado ĉesis. La ekreginta silento mirigis.  
   “Knaboj, kiuj havas armilon, venu ĉi tien,” Dubava flustre komandis al la 
kuŝantoj.  
   Korĉagin singardeme malfermis la pordon. Sur la senarbejo estis neniu. 
Malrapide turniĝante falis neĝeroj.  
   Kaj en la arbaro dek rajdantoj skurĝis siajn ĉevalojn.  
 

* 
 
   Tagmeze el la urbo haste venis drezino. El ĝi eliris Ĵuĥraj kaj Akim. Ilin 
renkontis Tokarev kaj Ĥolava. De sur la drezino oni prenis mitralon, kelkajn 
kestojn kun kartoĉbendoj kaj du dekojn da fusiloj.  
   Al la laborloko ili iris rapide. Baskoj de la uniforma palto de Fjodor 
desegnis sur neĝo zigzagojn. Lia paŝmaniero similis la ursan pro la ŝanceliĝo; li 
ankoraŭ ne dekutimiĝis starigi siajn piedojn cirkele, kvazaŭ sub li ankoraŭ estus 
balanciĝanta ferdeko de minŝipo. Tokarev ofte devis kuri por atingi siajn 
kunirantojn: alta Akim paŝis samritme kun Fjodor.  
   “La subita atako de bando estas nur duona malfeliĉo. Ĉi tie transverse de la 
vojo staras krutaĵo. Ĝi estas plago falinta sur niajn kapojn, estu ĝi malbenita! 
Multe da grundo necesas elfosi.” 
   La maljunulo haltis, turniĝis dorse al la vento, ekfumis, tenante fajron inter 
la ovale kunmetitaj manplatoj kaj elblovinte nubeton de fumo, atingis la 
antaŭirantojn. Akim haltis atendante lin. Ĵuĥraj, ne malpliigante marŝtakton, iris 
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pluen.  
   Akim sin turnis al Tokarev:  
   “Ĉu vi havas sufiĉe da fortoj por ĝustatempe finkonstrui la relvojon ĝis la 
lignostokejo?” 
   Tokarev ne tuj respondis:  
   “Ĉu vi scias, fileto, se diri ĝenerale, finkonstrui ni ne povas, sed ankaŭ ne 
konstrui ni ne povas. Jen tiel!” 
   Ili atingis Fjodoron kaj ekpaŝis kune. La seruristo ekparolis ekscitite: 
   “Jen ĉi tie komenciĝas tiu ‘sed’. Ja ĉi tie estas nur ni du, Patoŝkin kaj mi, 
kiuj scias, ke oni ne povas finkonstrui la vojon en tiuj hundaj kondiĉoj, kun tia 
ekipaĵo kaj tia laborpovo. Sed ĉiuj scias, ke oni ne povas ne finkonstrui. Kaj tial 
mi diris: ‘Se ni ne formortos pro frosto, tiam ĉio estos farita’. Vidu mem, la 
duan monaton ni ĉi tie fosas, la kvaran deĵorperiodon ni finas, sed la baza 
konsisto sen ripozo sin tenas nur per sia juneco. Kaj duono el ili estas 
malvarmumitaj. Kiam mi rigardas tiujn junulojn, mia koro sangas. Supervaloraj 
ili estas... Kaj ankoraŭ plurajn el ili enĉerkigos tiu malbenita arbara densejo.” 
 

* 
 
   Unu kilometron de la stacio la tute preta mallarĝtraka relvojo finiĝis.  
   Ĉirkaŭ unu kaj duonan kilometron plu sur la ebenigita taluso kuŝis longaj 
ŝtipegoj, enfositaj en la teron, similaj al palisbarilo faligita de vento. Ili estis 
ŝpaloj. Ankoraŭ pli antaŭen, ĝis la krutaĵo mem, iris nur ebena vojo.  
   Tie laboris la unua konstrugrupo de Pankratov. Kvardek homoj enmetadis 
ŝpalojn. Kamparano kun rufa barbo en novaj bastoŝuoj nehaste fortrenadis de 
sur sia sledo ŝtipojn kaj ĵetadis ilin sur la taluson. Kelkaj tiaj sledoj estis 
malŝarĝataj iom pli malproksime. Du longaj feraj stangoj kuŝis sur la tero. Tiuj 
servis kiel modeloj de reloj por reguligi la surmetadon de ŝpaloj. Por la 
rampremado de tero oni uzis hakilojn, stangojn, fosilojn.  
 

* 
 
   Skrupula kaj malrapida estas la dismetado de ŝpaloj. Solide kaj stabile 
devas kuŝi tiuj ŝpaloj sur la tero, por ke ĉiu relo egale apogiĝu sur ĉiun el ili.  
   La teknikon de la vojkonstruado sciis nur unu maljunulo, kiu havis neniun 
grizan haron en siaj kvindek kvar jaroj, kun nigra dividita barbo — relvoja 
laborgrupestro Lagutin. Li libervole laboris jam la kvaran deĵorperiodon, toleris 
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kun la junularo ĉiujn malfacilaĵojn kaj meritis en la taĉmento ĉies estimon. Tiu 
senpartiulo (la patro de Talja) ĉiam okupis honoran lokon en ĉiuj partiaj 
kunsidoj. Fiera pri tio la maljunulo ĵuris ne forlasi la konstruadon.  
   “Nu, kiel mi povas forlasi vin, bonvolu diri? Sen mi vi eraros, en tiu afero 
necesas sperta okulo, la praktiko. Kaj mi dum mia vivo dismetis ŝpalojn tra la 
tuta Ruslando...” li bonhumore parolis al ĉiu nova skipo kaj restadis por la nova 
deĵorperiodo.  
   Patoŝkin fidis lin, kaj lian laborterenon li inspektis malofte. Kiam la triopo 
aliris la laborantojn, Pankratov, ŝvitinta kaj ruĝiĝinta, hakis per hakilo kuŝejon 
por ŝpalo.  
   Akim apenaŭ rekonis la ŝarĝiston. Pankratov malgrasiĝis, pli akre reliefiĝis 
liaj larĝaj zigomoj, kaj la malbone lavita vizaĝo iel malheliĝis kaj magriĝis.  
   “Ha, la estraro alvenis!” li diris kaj etendis al Akim sian varmegan kaj 
humidan manon.  
   La frapado de fosiloj ĉesis. Akim vidis ĉirkaŭe palajn vizaĝojn. Demetitaj 
paltoj kaj peltetoj kuŝis neglektite apude sur neĝo.  
   Interparolinte kun Lagutin, Tokarev prenis kun si Pankratovon kaj kondukis 
la alvenintojn al la elfosaĵo. La ŝarĝisto iris apud Fjodor.  
   “Rakontu al mi, Pankratov, kio okazis al vi kun la ĈKano en Motovilovka? 
Ĉu vi, laŭ via opinio, ne troigis iom pri la senarmigo?” serioze demandis Fjodor 
la neparoleman ŝarĝiston.  
   Pankratov konfuzite ridetis.  
   “Ni senarmigis lin laŭ lia konsento. Li mem petis nin pri tio. Li ja estas nia 
knabo. Ni klarigis al li ĉion pri la afero, kaj li diris: ‘Mi, knaboj, ne rajtas 
permesi al vi forpreni la pordojn kaj fenestrojn. Estas ordono de kamarado 
Dzerĵinskij: severe puni pro ŝtelado de fervoja havaĵo. Krom tio la staciestro, 
mia plej serioza malamiko, mem ŝteladas, sed mi lin malhelpas. Se mi liberigos 
vin, li nepre denuncos min laŭ la ofica instanco, kaj oni juĝos min per revolucia 
tribunalo. Sed vi do senarmigu min kaj iru for. Kaj, se la staciestro denuncos, la 
afero per tio finiĝos’. Tiel ni agis. La pordojn kaj fenestrojn ni ja ne por ni mem 
prenis.” 
   Rimarkinte la fajreron de rido en la okuloj de Ĵuĥraj, Pankratov aldonis:  
   “Ni mem respondecu, sed vi, kamarado Ĵuĥraj, ne ofendu la knabon.” 
   “Ĉio ĉi estas nuligita. Estonte oni ne devas tiel agi, ĉar tio detruas 
disciplinon. Ni havas sufiĉe da forto por disbati burokration per laŭleĝa 
maniero. Bone, ni parolu pri pli grava afero.” Kaj Fjodor komencis demandi pri 
detaloj de la nokta atako.  
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* 

 
   Je kvar kaj duona kilometroj de la stacio fosiloj furioze ronĝis la teron. 
Homoj tranĉis la krutan monteton, kiu baris la konstruatan vojon.  
   Ambaŭflanke de la vojo staris sep homoj, armitaj per la karabenoj de 
Ĥolava kaj per revolveroj de Korĉagin, Pankratov, Dubava kaj Ĥomutov. Tio 
estis la tuta armilaro de la taĉmento.  
   Patoŝkin sidis sur deklivo, skribante ciferojn en sian notlibreton. La 
inĝeniero restis sola. Vakulenko, preferanta juĝatecon pro dizerto al morto per 
bandita kuglo, matene eskapis en la urbon.  
   “Por trafosi la monteton ni bezonos duonmonaton, la tero estas frostigita,” 
nelaŭte diris Patoŝkin al la staranta antaŭ li Ĥomutov, ĉiam malserena vortavara 
malgraciulo.  
   “Por fini la vojon oni donas al ni entute dudek kvin tagojn, sed vi por 
fosado postulas dek kvin,” respondis Ĥomutov, kolere kaptante per lipo la 
pinton de la lipharo.  
   “Tiu daŭro estas nereala; nu, mi neniam konstruis en similaj kondiĉoj kaj 
kun tia personaro. Mi do povas erari, kio jam dufoje al mi okazis.” 
   Tiutempe Ĵuĥraj, Akim kaj Pankratov proksimiĝis al la elfosaĵo. Sur la 
monteto oni rimarkis ilin.  
   “Rigardu, kiuj estas tiuj?” puŝetis Paŭlon strabokula knabo en malnova, 
frotita ĉe kubutoj ĵerza ĉemizo, boltotranĉisto el fervoja riparejo Peĉjo 
Trofimov, montrante per fingro sub la monteton. La saman momenton Korĉagin, 
ne ellasante el la manoj la fosilon, sin ĵetis de sur la deklivo malsupren. Liaj 
okuloj sub viziero varme ekridetis, kaj Fjodor pli longe ol la aliaj premis lian 
manon.  
   “Saluton, Paŭlo. Vi ne estas rekonebla en tiu diversspeca uniformo.” 
   Pankratov ekridetis kun acida mieno:  
   “Sufiĉe bona kombinaĵo el kvin fingroj, kaj ĉiuj kvin estas ekstere. Kaj 
krom tio dizertintoj forŝtelis lian armean palton. Li kaj Okunev estas anoj de la 
sama komunumo, kaj Okunev fordonis al Paŭlo sian jaketon. Ne gravas, Paŭlo 
estas varma knabo. Unu semajnon li sin varmigos sur la betona planko, pajlo 
preskaŭ neniel helpas, kaj poste li kuŝiĝos en ĉerkon,” malgaje diris la ŝarĝisto 
al Akim.  
   Nigrabrova Okunev, iom stumpnaza, ruze fermetante la okulojn, rediris:  
   “Ni ne permesos al Paŭĉjo perei. Ni voĉdonos por sendi lin en la kuirejon, 
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kiel rezervon por Odarka. Tie, se li ne estas stultulo, li pli bone manĝos kaj sin 
varmigos — ĉu ĉe la forno, ĉu ĉe Odarka.” 
   Komuna rido kovris liajn vortojn.  
   Tiutage ĉiuj ridis la unuan fojon.  
 

* 
 
   Fjodor esplore pririgardis la monteton, vizitis kune kun Tokarev kaj 
Patoŝkin la arbohakejon kaj revenis. Sur la monteto homoj fosis teron kun la 
sama persisto. Fjodor rigardis ekbrilon de fosiloj, la dorsojn, fleksiĝantajn en 
streĉita energio, kaj mallaŭte diris al Akim:  
   “Mitingo ne necesas. Ne necesas iun agiti ĉi tie. La veron diris vi, Tokarev, 
ke tiuj herooj estas supervaloraj. Jen kie ŝtalo estas hardata.” 
   La okuloj de Ĵuĥraj kun admiro kaj severa fiero rigardis la fosistojn. Ja 
ankoraŭ tute antaŭ nelonge parto de tiuj homoj, dum la antaŭribela nokto 
hirtiĝis per ŝtalo de bajonetoj. Kaj nun ĉiuj estas kaptitaj per la strebo 
finkonduki la ŝtalajn vejnojn de reloj al la aspirataj hejtlignaj riĉaĵoj — la fonto 
de la varmo kaj vivo.  
 

* 
 
   Patoŝkin ĝentile, sed konvinke estis pruvanta al Fjodor, ke ekzistas neniu 
eblo fini la elfosaĵon pli frue ol post du semajnoj. Fjodor aŭskultis liajn 
kalkulojn kaj senvorte mem decidis ion.  
   “Forprenu la homojn de la monteto kaj daŭrigu la konstruadon plu. La 
monteton ni venkos alimaniere.” 
   En la stacidono Ĵuĥraj longan tempon sidis ĉe la telefono. Ĥolava 
gardostaris ĉe la pordo. Li aŭdis malantaŭ si obtuzan bason de Fjodor:  
   “Telefonu tuj de mia nomo al la estro de la armea distrikto, por ke oni 
senprokraste sendu la regimenton de Puzirevskij al la konstruata relvojo. 
Necesas purigi la regionon de bandoj. Elsendu el la militbazo kirastrajnon kun 
eksplodistoj. Pri ceteraj aferoj mi ordonos mem. Mi revenos nokte. Sendu al la 
stacidomo Litke-on kun la aŭto ĉirkaŭ la dek-dua horo.” 
   En la barako post mallonga parolo de Akim ekparolis Ĵuĥraj. En 
kamaradeca konversacio ne rimarkite pasis unu horo. Fjodor diris al la 
konstruantoj pri neebleco rompi la fiksitan tempolimon de la konstruado. Ĝi 
devas esti komplete finita la unuan de januaro.  
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   “Nia konstruado nun havos specialan armean reĝimon. La komunistoj estos 
unuigitaj en speciala roto. Kiel rotestro estas nomita kamarado Dubava. Ĉiuj 
ses konstrugrupoj ricevos difinitajn taskojn. La restinta laboro estos dividita je 
ses egalaj partoj. Ĉiu grupo ricevos sian parton da laboro. Al la unua de januaro 
ĉiuj laboroj devos estis finitaj. La grupo, kiu pli frue finos sian laboron, rajtos 
ripozi kaj forveturi en la urbon. Krome, la prezidanto de la gubernia soveto 
klopodos antaŭ la Ukrainia soveto por dekori per la ordeno de la Ruĝa 
Standardo la plej bonan laboriston de tiu grupo.” 
   Kiel grupestroj estis sankciitaj kamaradoj: Pankratov por la unua grupo, 
Dubava por la dua, por la tria Ĥomutov, Lagutin por la kvara, Korĉagin por la 
kvina kaj Okunev por la sesa.  
   “Kiel konstruestro,” finis sian paroladon Ĵuĥraj, “senŝanĝe restos ties idea 
gvidanto kaj organizanto Anton Nikiforoviĉ Tokarev.” 
   Kvazaŭ ekfluganta birdaro aplaŭde frapis la manoj, ridetis severaj vizaĝoj, 
kaj la amika-ŝerca lasta frazo de la serioza homo malstreĉis longan atenton per 
eksplodo de rido.  
   Ĉirkaŭ dudek homoj tumultis akompanante Akimon kaj Fjodoron ĝis la 
drezino.  
   Adiaŭante Paŭlon kaj rigardante lian galoŝon, superŝutitan per la neĝo, 
Fjodor nelaŭte diris:  
   “Mi sendos al vi botojn. Ĉu vi ankoraŭ ne frostigis viajn piedojn?” 
   “Similas al tio, ili komencis ŝveli,” respondis Paŭlo kaj, rememorinte pri sia 
delonga peto, prenis pinĉe la manikon de Fjodor: “Ĉu vi donos al mi iom da 
kartoĉoj por mia revolvero? Mi havas nur tri fidindajn kartoĉojn.” 
   Ĵuĥraj bedaŭrante kapneis, sed vidinte la ĉagreniĝon en la okuloj de Paŭlo, 
li tuj debutonumis sian “Mauser”.  
   “Jen, prenu mian donacon.” 
   Paŭlo ne tuj kredis, ke Fjodor donacas al li la aĵon, pri kiu li revis tre longe, 
sed Ĵuĥraj metis la rimenon sur lian ŝultron.  
   “Prenu, prenu! Mi ja scias, ke vi jam delonge avide rigardas ĝin. Nur estu 
zorgema pri ĝi por ne pafi la kunulojn. Prenu ankoraŭ tri plenajn 
kartoĉskatolojn por ĝi.” 
   Al Paŭlo sin direktis evidente enviemaj okuloj. Iu kriis:  
   “Paŭĉjo, ni interŝanĝu la pistolon kontraŭ botoj kun pelto aldone!” 
   Pankratov petoleme puŝis la dorson de Paŭlo:  
   “Vi, diablo, ŝanĝu kontraŭ feltobotoj. Tute egale en la galoŝo vi ne ĝisvivos 
la Kristnaskon.” 
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   Metinte la piedon sur ŝtupeton de la drezino, Ĵuĥraj skribis permesilon por 
la donacita pistolo.  
 

* 
 
   Frumatene, surde frapante sur relkomutiloj, al la stacio venis kirastrajno. 
Kiel pompa plumaĵo, liberigita blanka vaporo simila al cigna lanugo ŝprucis 
eksteren, tuj degelante en pura freŝa aero. El la kirasvagonoj eliris homoj en 
ledaj vestoj. Post kelkaj horoj tri eksplodistoj de la trajno enmetis profunde en 
la monteton du nigrajn kukurbosimilajn eksplodilojn, forkondukis de ili longajn 
ŝnurojn kaj signale pafis. Tiam for de la monteto, kiu nun ŝajnis esti terura, 
diskuris homoj. De la alumeto fino de la ŝnuro brulis per fosforeska fajreto.  
   Al centoj da homoj por momento premiĝis la koroj. Post unu aŭ du minutoj 
da turmenta atendo la tero tremis. Terura forto detruis la supron de la monteto 
kaj ĵetis en la ĉielon grandegajn terpecojn. La dua eksplodo estis pli forta ol la 
unua. Timiga tondro ruliĝis tra la tuta arbarego, plenigante ĝin per ĥaoso de 
sonoj, venintaj de la monteto disŝirita je pecoj.  
   Tie, kie ĵus estis la monteto, faŭkis profunda kavo, kaj dekojn da metroj 
ĉirkaŭe la blankecon de la neĝo kovris dispecigita tero.  
   En la kavegon formiĝintan pro la eksplodoj ekhastis la homoj kun pioĉoj 
kaj fosiloj.  
 

* 
 
   Post forveturo de Ĵuĥraj inter la konstruantoj disvolviĝis la plej persista 
konkuro — batalo por avangarda atingo.  
   Ankoraŭ frue, ĉe mateniĝo, senbrue, neniun vekante, Korĉagin leviĝis kaj, 
apenaŭ movante siajn piedojn, rigidiĝintajn pro malvarma betona planko, sin 
direktis al la kuirejo. Boliginte akvon por teo, li revenis kaj vekis sian grupon.  
   Kiam vekiĝis la tuta taĉmento, jam estis taglumo.  
   En la barako dum la matena tetrinkado al la tablo, kie sidis Dubava kun siaj 
kievaj laborkolegoj, trakubutis Pankratov.  
   “Vi vidis, Dmiĉjo, apenaŭ mateniĝis, Paŭlo jam vekis sian frataron. 
Verŝajne ili jam sukcesis konstrui dek klaftojn da vojo. Knaboj diras, ke 
Korĉagin tiel ŝraŭbis siajn grupanojn, ke ili decidis fini sian parton de la vojo 
jam la dudek-kvinan de decembro. Li volas lasi nin ĉiujn kun longaj nazoj. Nu, 
mi petas pardonon, ankoraŭ ni vidos tion!” indigne diris Pankratov al Dubava.  
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    Dmiĉjo acide ridetis. Li bonege komprenis, kial la ago de l’ fervojista 
grupo tuŝis la plej senteblan lokon de la sekretario de l’ riverhavena kolektivo. 
Kaj ankaŭ lin, Dubavan, amiko Paŭĉjo incitis: dirinte neniun vorton, li defiis la 
tutan taĉmenton.  
   “Amiku kun amiko, sed tabako en propra sako: ĉi-kaze ‘kiu-kiun’,” diris 
Pankratov.  
   Ĉirkaŭ tagmezo energia laboro de la grupo, kiun gvidis Korĉagin, estis 
neatendite interrompita. Sentinelo ĉe kunmetita piramido de fusiloj rimarkis 
inter arboj grupon da rajdantoj kaj faris alarman pafon.  
   “Al la fusiloj! Bando!” kriis Paŭlo kaj, metinte for la fosilon, sin ĵetis al la 
arbo, sur kiu pendis lia pistolo.  
   Kaptinte la armilojn, la grupanoj kuŝiĝis sur neĝon ĉe vojrando. Antaŭaj 
rajdantoj svingis siajn ĉapojn. Unu el ili ekkriis:  
   “Haltu, kamaradoj! Estas niaj!” 
   Duoncento da rajdantoj en la ĉapoj de Budjonnij kun ruĝaj steloj rajdis laŭ 
vojo.  
   Evidentiĝis, ke la konstruadon vizitis plotono el la regimento de Puzirevskij. 
Paŭlo rimarkis forhakitan orelon de la ĉevalo, kiun rajdis la komandanto. Bela 
griza ĉevalo kun blanka makulo sur la frunto, ne staris sur unu loko, sed “ludis” 
sub la rajdanto. Ĝi timigite retiriĝis malantaŭen, kiam Paŭlo sin ĵetinte, kaptis 
ĝin je la brido.  
   “Liska, petolulino, jen kie mi renkontiĝis kun vi! Vi evitis kuglon, mia 
unuorela belulino.” 
   Li tenere brakumis ĝian maldikan kolon kaj karesis mane la tremantajn 
naztruojn de la ĉevalo. La komandanto fikse alrigardis Paŭlon kaj, rekoninte lin, 
mirigite kriis:  
   “Ja Korĉagin!.. La ĉevalon li rekonis sed pri Sereda malatentis. Saluton, 
fraĉjo!” 
 

* 
 
   En la urbo “oni premis ĉiujn butonojn”. Tio tuj efikis la konstruadon. Ĵarkij 
malplenigis la tutan distriktan komitaton, forsendinte la restintajn anojn al 
Bojarka. En Solomenka restis nur junulinoj. En la fervoja teknikumo Ĵarkij 
sukcesis atingi forsendon de nova studenta grupo al la konstruado.  
   Sciigante Akimon pri ĉio ĉi, li duonŝerce diris:  
   “Mi restis nur kun la virina proletaro. Mi anstataŭigos min per Lagutina. 
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Sur la pordo mi skribos: “Virina sekcio”, kaj ankaŭ mi veturos al Bojarka. Mi 
hontas, vi scias, estante la sola viro inter la virinoj. La junulinoj rigardas min 
suspekteme. Certe ili diras inter si, la pigoj: ‘Li ĉiujn forsendis, sed mem restis, 
ruza koko’, aŭ probable ion pli ofendan. Mi petas vian permeson forveturi.” 
   Akim ridante rifuzis.  
   Al Bojarka estis venantaj homoj. Alvenis sesdek studentoj-fervojistoj.  
   Ĵuĥraj sukcesis konsentigi la fervojan administracion sendi al Bojarka kvar 
pasaĝerajn vagonojn por loĝigi la nove alvenintajn laboristojn.  
   La grupo de Dubava estis liberigita de konstrulaboro kaj sendita al 
Puŝĉa-Vodica. Al ĝi estis ordonite liveri por la konstruado etŝpurajn 
lokomotivojn kaj sesdek kvin vagonojn. Tiu laboro estis konsiderata kiel tasko 
en la konstruado.  
   Antaŭ la forveturo Dubava konsilis al Tokarev sendi Klaviĉekon al la 
konstruado kaj doni al li la nove organizitan grupon. Tokarev ordonis tion, ne 
suspektante la veran kaŭzon, kiu instigis la laboriston de la kieva uzino 
“Arsenal” rememori pri la ekzisto de la ĉeĥo. Kaj la kaŭzo estis la letero, kiun 
sendis Anna kun alveturintoj el Solomenka. Ŝi skribis:  
 
   Dmiĉjo! Mi kun Klaviĉek elektis por vi ĉiuj amason da literaturo. Mi 
transdonas al vi kaj al ĉiuj sturmantoj de Bojarka nian varmegan saluton. Kiaj 
bravuloj vi ĉiuj estas! Ni deziras al vi forton kaj energion. Hieraŭ el deponejoj 
estis disdonitaj la lastaj rezervoj de hejtligno. Klaviĉek petis transdoni al vi 
saluton. Li estas admirinda knabo! La panon por vi li bakas mem. En la bakejo 
li neniun fidas. Li mem kribras farunon, kaj lia pano estis pli bona ol tiu, kiun 
mi ricevas. Vespere ĉe mi kunvenas niaj kamaradoj: Lagutina, Artjuĥin, 
Klaviĉek kaj iufoje Ĵarkij. Iom post iom ni progresigas la studadon, sed pli 
multe ni parolas pri ĉio kaj ĉiuj, plejparte pri vi. La junulinoj estas ĉagrenitaj 
pro rifuzo de Tokarev allasi ilin al la konstruado. Ili certigas, ke ili elportos 
ĉiujn suferojn egale kiel ĉiuj. Talja diris: “Mi vestos min per vesto de mia patro 
kaj prezentiĝos al paĉjo, li provu min forpuŝi de tie.” Eble ŝi faros tion. 
Transdonu mian saluton al la nigrokululo.  

Anna. 
 

* 
 
   Neĝblovado venis subite. La ĉielo vualiĝis per grizaj malsupre kurantaj 
nuboj. Komenciĝis densa neĝado. Vespere vento hurlis en kamentuboj, ekmuĝis 
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inter arboj, postkurante neĝan vorticon, malkvietigis la arbaron per minaca 
fajfado.  
   Bruegis kaj rabe furiozis la neĝa tempesto dum la tuta nokto. La homoj 
frostiĝis ĝisoste, kvankam la tutan nokton oni hejtis la fornon. Kaduka domaĉo 
ne tenis varmon.  
   Matene la labortaĉmento estis dronanta en profunda neĝo, sed super arboj 
jam flamis la suno, kaj sur la lazura ĉielo ne estis eĉ unu nubeto.  
   La grupo de Korĉagin estis liberiganta de neĝo sian laborterenon. Nur nun 
Paŭlo sentis, kiom turmentaj estas la suferoj pro frosto. La kaduka jaketo de 
Okunev ne varmigis lin, kaj en la galoŝo buliĝis neĝo. Kelkfoje li estis perdanta 
ĝin en neĝamaso. La boto sur la alia piedo minacis tute ruiniĝi. Pro longa 
dormado sur la betona planko sur la kolo de Paŭlo ŝvelis du grandaj karbunkloj. 
Anstataŭ skarpo Tokarev donis al li sian viŝtukon.  
   Malgrasa, kun inflamaj okuloj, Paŭlo furioze svingis larĝan lignan fosilon, 
forŝovelante la neĝon.  
   Tiutempe al la stacio alrampis pasaĝera trajno. Ĝin apenaŭ altrenis preskaŭ 
senvapora anhelanta lokomotivo, ĉar en ties tendro ne restis eĉ unu ŝtipo, kaj en 
la hejtujo brulis nur la restaĵoj.  
   “Se vi donos hejtaĵon, ni veturos plu, kaj se ne, komutu la trajnon sur la 
rezervan vojon, dum ankoraŭ restas io por ĝin movi!” kriis lokomotivestro al la 
staciestro.  
   La trajnon oni komutis sur la parkadtrakon. Ĉagrenitaj pasaĝeroj estis 
sciigitaj pri la kaŭzo de la halto. En la plenplenaj vagonoj oni ĝemis kaj sakris.  
   “Parolu kun la maljunulo. Jen li iras sur la kajo. Li estas la konstruestro. Li 
povas ordoni alveturigi hejtlignon per sledoj al la lokomotivo. Ili metas tiujn 
ŝtipojn anstataŭ ŝpalojn,” konsilis la staciestro al vagonestroj. Tiuj sin direktis 
al Tokarev.  
   “Mi donos hejtlignon, sed ne sen kompenso. Ĝi ja estas nia 
konstrumaterialo. La vojo estas ŝtopita de neĝo. En via trajno estas sescent aŭ 
sepcent pasaĝeroj. Infanoj kaj virinoj restu en la vagonoj, sed la ceteraj prenu 
ŝovelilojn kaj ĝis la vespero forŝovelu la neĝon. Pro tio vi ricevos hejtlignon. Se 
ili rifuzos, ili atendu ĝis la nova jaro,” diris Tokarev al la vagonestroj.  
 

* 
 
   “Rigardu, knaboj, kiom da homoj venas! Rigardu, ankaŭ virinoj!” oni 
mirigite ekparolis post la dorso de Korĉagin.  
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   Paŭlo turniĝis.  
   “Jen estas cent homoj por vi, donu al ili laboron kaj observu, ke ili ne sidu,” 
diris Tokarev alirante.  
   Korĉagin distribuadis laboron al la venintoj. Iu alta viro, en uniforma 
fervojista mantelo kun felkolumo kaj varma astrakana ĉapo, kolere turnis la 
fosilon en la manoj kaj, alparolante apude starantan junan virinon en fokpelta 
ĉapeto kun pufa buleto supre, protestis:  
   “Mi ne ŝovelos la neĝon, neniu rajtas min devigi. Se oni min petus, mi kiel 
fervoja inĝeniero povus gvidi laboron, sed nek mi, nek vi devas ŝoveli la neĝon. 
Tio ne estas antaŭvidita en instrukcioj. La maljunulo agas kontraŭleĝe. Mi 
devigos lin respondeci. Kiu estas grupestro ĉi tie?” li demandis la plej 
proksiman laboriston.  
   Korĉagin aliris.  
   “Kial vi ne laboras, civitano?” 
   La viro malestime pririgardis Paŭlon de la kapo ĝis la piedoj.  
   “Sed kion vi prezentas per vi?” 
   “Mi estas laboristo.” 
   “Tiuokaze mi ne havas pri kio paroli kun vi. Sendu al mi iun estron, aŭ kiu 
estas ĉi tie...” 
   El sub la kuntiritaj brovoj Korĉagin rigardis lin.  
   “Se vi ne volas labori — ne laboru. Sen nia noto sur la veturbileto vi ne 
envagoniĝos. Tio estas la ordono de la konstruestro.” 
   “Ĉu ankaŭ vi, civitanino, rifuzas labori?” sin turnis Paŭlo al la virino kaj 
por momento konsterniĝis: antaŭ li staris Tonjo Tumanova.  
   Ŝi kun peno rekonis en la ĉifonulo Korĉaginon. En ŝirita trivita vesto kaj 
fantaziaj piedvestaĵoj, kun malpura viŝtuko sur la kolo, kun delonge ne lavita 
vizaĝo, antaŭ ŝi staris Paŭlo. Restis nur liaj okuloj kun tia, kia antaŭe, 
neestingebla fajro. Liaj okuloj. Kaj jen tiu ĉi ĉifonulo, simila al vagabondo, 
ankoraŭ antaŭ nelonge estis amata de ŝi. Kiel ĉio ŝanĝiĝis!  
   Ŝi kun sia edzo, post ĵusa edziĝfesto, veturas al granda urbo, kie li okupas 
gravan postenon en la fervoja administracio. Kaj ĝuste ĉi tie ŝi renkontis la 
objekton de sia juneca pasio. Ŝi eĉ hontis etendi al li sian manon. Kion pensus 
Vasilij? Estas tre malagrable, ke Korĉagin tiel falis, pli ol fosadon de tero la 
kaldronhejtisto ne povis atingi en sia vivo.  
   Ŝi heziteme staris, ruĝiĝante pro konfuzo. La inĝenieron indignigis la 
impertinenta, kiel ŝajnis al li, sinteno de la ĉifonulo, kiu gapis lian edzinon. Li 
ĵetis la ŝovelilon kaj aliris al Tonjo.  
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   “Ni iru, Tonjo, mi ne povas trankvile rigardi tiun lazaronon.” 
   Korĉagin sciis el la romano “Giuseppe Garibaldi”, kio estas lazarono.  
   “Se mi estas lazarono, ci estas simple ne finbuĉita burĝo,” li obtuze 
respondis al la inĝeniero kaj, rerigardante Tonjon, li seke tre distinge diris: 
“prenu ŝovelilon, kamaradino Tumanova, kaj enviciĝu. Ne sekvu la ekzemplon 
de tiu supernutrita bubalo. Mi petas pardonon, mi ne scias, kiun rilaton li havas 
al vi.” 
   Paŭlo malafable ridetis, rigardante la felajn superŝuojn de Tonjo, kaj aldonis 
pretere:  
   “Mi ne konsilas resti ĉi tie. Antaŭ kelkaj tagoj nin vizitis bando.” 
   Li sin turnis kaj foriris al siaj kamaradoj frapante per sia galoŝo.  
   Liaj lastaj vortoj impresis ankaŭ la inĝenieron.  
   Tonjo persvadis lin resti kaj labori.  
   Vespere, fininte la laboron, ĉiuj revenis al la stacio. La edzo de Tonjo ekiris 
antaŭen, rapidante okupi lokojn en la trajno. Tonjo haltis, preterlasante 
laboristojn. Malantaŭ ĉiuj iris, sin apogante sur la fosilon, lacigita Korĉagin.  
   “Saluton, Paŭĉjo. Mi konfesas, ke mi ne atendis vidi vin tia. Ĉu efektive vi 
de la ŝtatpotenco meritis nenion pli bonan ol terfosadon? Mi pensis, ke vi jam 
delonge estas komisaro aŭ io simila. Tiel malprospera iĝis via vivo...” ekparolis 
Tonjo, irante apud li.  
   Paŭlo haltis, mire rigardante Tonjon.  
   “Ankaŭ mi ne atendis renkonti vin tia... marinita,” Paŭlo finfine trovis pli 
delikatan konvenan vorton.  
   La orelpinto de Tonjo ekbrulis.  
   “Vi plu restas malĝentila!” 
   Korĉagin metis sian fosilon sur la ŝultron kaj ekpaŝis. Nur irinte kelkajn 
paŝojn, li respondis.  
   “Mia malĝentileco, kamaradino Tumanova, estas multe pli facila ol via tiel 
nomata ĝentileco. Pri mia vivo vi ne devas maltrankviliĝi, ĉar ĉio estas en ordo. 
Sed vi aranĝis vian vivon pli malbone, ol mi atendis. Antaŭ du jaroj vi estis pli 
bona; vi ne hontis manpreme saluti laboriston. Sed nun vi naftalene odoras. Kaj, 
tute sincere, mi ne havas pri kio paroli kun vi.” 
 

* 
 
   Paŭlo ricevis leteron de Artjom. Lia frato skribis pri sia baldaŭa edziĝo kaj 
petis lin veni spite ĉion.  
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   Vento elŝiris el la manoj de Korĉagin la blankan folion, kaj tiu simile al 
kolombo flugis supren. Li ne povos ĉeesti la edziĝfeston. Ĉu estas imagebla la 
forveturo? Jam hieraŭ tiu urso Pankratov devancis lian grupon kaj moviĝis 
antaŭen per rapideco, kiu mirigis ĉiujn. La ŝarĝisto marŝis rompe antaŭen al la 
avangardo kaj, perdinte sian kutiman trankvilon, vervigis siajn “havenajn 
kolegojn” al freneza ritmo.  
   Patoŝkin observis silenteman fervoregon de l’ konstruantoj. Mirigite 
frotante la tempiojn, li demandis sin mem: “Kiaj estas tiuj homoj? Kia 
nekomprenebla forto ĝi estas? Se la favora vetero daŭros ankoraŭ ok tagojn, ni 
atingos la arbohakejon. Konkludo: ne sufiĉas tutan vivon travivi por esti saĝa... 
Tiuj homoj per sia laboro renversas ĉiujn kalkulojn kaj normojn”.  
   El la urbo venis Klaviĉek kaj liveris sian lastan panbakaĵon. Salutinte 
Tokarevon li ekserĉis Korĉaginon. Ili amike salutis sin reciproke. Klaviĉek 
ridetante eligis el sia sako bonegan, flavan svedan feljakon kaj, frapinte per 
manplato la elastan kromitan ledon, li diris:  
   “Ĝi estas por vi. Ĉu vi scias de kiu? Ha! Nu, knabo, vi estas stultulo! Tion 
sendis al vi kamaradino Ustinoviĉ, por ke vi, malsaĝulo, ne frostiĝu. La jakon 
al ŝi donacis kamarado Olŝinskij, sed ŝi transdonis ĝin al mi, ke mi liveru ĝin al 
vi. Akim diris al ŝi, ke vi dum frosto laboras en sia jaketaĉo. Olŝinskij iomete 
paŭtis. ‘Mi,’ li diris, ‘al tiu kamarado povas sendi armean palton’. Sed Rita ridis: 
‘Ne gravas, la jako pli taŭgas por laboro!’” 

Paŭlo mirigite tenis en sia mano la multekostan vestaĵon kaj heziteme 
surmetis ĝin sur sian malvarmiĝintan korpon. La mola felo baldaŭ varmigis 
liajn ŝultrojn kaj bruston.  
 

* 
 
Rita skribis:  
 
“La 20an de decembro 
Serio da neĝuraganoj. Neĝo kaj vento. Bojarka-anoj jam preskaŭ atingis la 
celon, sed frostoj kaj neĝtempestoj haltigis ilin. Ili dronis en neĝo. Fosi frostan 
teron estas malfacile. Restis nur tri kvaronoj de kilometro, sed la plej malfacilaj.  
Tokarev informis, ke en la loĝejoj de la konstruantoj aperis tifo. Tri homoj 
malsaniĝis.  

 
La 22an de decembro 
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Al la plenkunsido de la gubernia komitato de la komsomolo el Bojarka venis 
neniu. Banditoj elreligis vagonaron kun pano je dek sep kilometroj de Bojarka. 
Ĝi falis de sur la taluso. Laŭ ordono de reprezentanto de la popolkomisariato 
pri nutraĵoj la tuta taĉmento estas sendita tien.  
 
La 23an de decembro 
En la urbon el Bojarka oni alveturis ankoraŭ sep tifulojn. Inter ili estas Okunev. 
Mi estis en la stacidomo. De sur la bufroj de trajno, veninta el Ĥarkovo, oni 
forprenis rigidajn kadavrojn. En malsanulejoj estas malvarme. La malbenita 
tempesto! Kiam ĝi finiĝos?  
 
La 24an de decembro 
Ĵus mi venis de Ĵuĥraj. Montriĝas, ke ĉio estas vera: Orlik kun sia bando 
hieraŭ atakis Bojarkan. Dum du horoj inter la bando kaj niaj homoj daŭris 
batalo. La bando rompis komunikilojn, kaj nur hodiaŭ matene Ĵuĥraj ricevis 
precizajn informojn. La atakon oni rebatis. Tokarev estas vundita tra la brusto. 
Oni alveturigos lin hodiaŭ. Franz Klaviĉek, kiu dum tiu nokto estis gardestro, 
estas morthakita per sabro. Estis li, kiu rimarkis la bandon kaj alarmis, sed 
pafdefendante sin de l’ atakantoj, li ne sukcesis atingi la lernejon kaj sabro 
trafis lin. En la konstrutaĉmento estas dek unu vunditoj. Nun tie estas 
kirastrajno kaj du skadroj da kavalerio.  
Gvidanto de la konstrulaboroj estiĝis Pankratov. Tage Puzirevskij atingis 
parton de la bando en vilaĝeto Glubokij kaj mortigis ĉiujn senescepte. Parto da 
kvalifikitaj senpartiaj laboristoj, ne atendante trajnon, sin direktis piede 
laŭlonge de la fervojo.  
 
La 25an de decembro 
Oni alveturigis Tokarevon kaj ceterajn vunditojn. Ĉiuj ili estas enhospitaligitaj. 
Kuracistoj promesis savi la maljunulon. Li estas senkonscia. La vivo de la 
ceteraj estas ekster danĝero.  
El Bojarka la gubernia partia komitato kaj ni, ricevis telegramon: 
‘Responde al la banditaj atakoj ni, konstruantoj de la relvojo kune kun la 
taĉmento de la kirastrajno Por potenco de l’ Sovetoj kaj ruĝaj kavalerianoj, 
certigas vin, ke malgraŭ ĉiuj baroj, ni donos al la urbo hejtlignon al la unua de 
januaro. Kun tuta fortostreĉo ni rekomencas la laboron. Vivu la Komunista 
partio, sendinta nin! Prezidanto de l’ mitingo Korĉagin. Sekretario Berzin’.  
En Solomenka kun armea honoro estis enterigita Klaviĉek.” 
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* 

 
   La aspirata hejtligno estis jam proksima. Sed al ĝi oni proksimiĝis 
turmentite malrapide: ĉiutage tifo ŝiris for dekojn da bezonataj manoj.  
   Ŝanceliĝe kiel ebriulo, sur la fleksiĝantaj kruroj, revenis al la fervojstacio 
Korĉagin. Li jam delonge havis febron, sed hodiaŭ la febro atakinta lin sentiĝis 
pli forta ol kutime.  
   Abdomena tifo, senfortiginta la taĉmenton, nerimarkite atingis ankaŭ 
Paŭlon. Sed lia forta korpo kontraŭstaris, kaj kvin tagojn li havis fortojn por 
levi sin de sur la planko, sternita per pajlo kaj iri kun ĉiuj al laboro. Ne povis lin 
savi la varma jako, nek la feltbotoj alsenditaj de Fjodor, vestitaj sur la jam 
frostiĝintajn piedojn. Ĉe ĉiu paŝo io dolorigis la bruston, febre klakadis la 
dentoj, li estis naŭzata, kaj ŝajnis al li, ke arboj strange karuselas.  
   Li pene atingis la stacion. Neordinara bruo konsternis lin. Li fikse rigardis: 
longa trajno etendiĝis tra la tuta stacio. Sur platvagonoj staris malgrandaj 
lokomotivoj, kuŝis reloj, ŝpaloj. Ilin malŝarĝis la homoj, alveturintaj per la 
trajno. Li faris ankoraŭ kelkajn paŝojn kaj perdis la ekvilibron. Li apenaŭ sentis 
malfortan frapon de sia kapo kontraŭ la teron. Trakuris agrabla malvarmeto, 
kiam la neĝo tuŝetis lian varmegan vangon.  
   Oni hazarde trovis lin nur post kelkaj horoj kaj alportis lin en la barakon. 
Korĉagin malfacile spiradis kaj ne rekonis la ĉirkaŭantojn. Helpkuracisto, kiun 
oni vokis el la kirastrajno, diagnozis: “Bronkopneǔmonio kaj abdomena tifo. 
Temperaturo 41.5<198>C. Pri la inflamitaj artikoj kaj ŝvelaĵo sur la kolo eĉ ne 
valoras paroli — bagatelo. La unuaj du malsanoj tute sufiĉas por ekspedi lin al 
la transa mondo”. 
   Pankratov kaj alveturinta Dubava faris ĉion eblan por savi Paŭlon.  
   Al la samurbano de Korĉagin “Aljoŝa Koĥanskij” oni komisiis veturigi la 
malsanulon al lia naskiĝurbo.  
   Nur helpe de la tuta grupo de Korĉagin kaj ĉefe sub la premo de Ĥolava, 
Pankratov kaj Dubava sukcesis lokigi Paŭlon en superplenigitan vagonon. Oni 
ne enlasis ilin, timante infekton je ekzantema tifo, kontraŭstaris kaj minacis 
elĵeti la tifulon dumvoje.  
   Ĥolava, svingante sian revolveron antaŭ la nazoj de la rezistantoj, kriis:  
   “La malsanulo ne estas infekta! Li veturos eĉ se ni devus elĵeti vin ĉiujn! 
Memoru vi, egoistaĉoj, se iu kuraĝos lin eĉ tuŝeti — mi telefonos laŭ la fervoja 
linio — ni ĉiujn elvagonigos kaj enkarcerigos. Jen estas por vi, Aljoŝa, la 
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pistolo de Korĉagin, mortpafu surloke ĉiun, kiu provos forigi lin de ĉi tie,” 
Ĥolava aldonis por timigo.  
   La trajno ekiris. Sur la malplena kajo Pankratov aliris al Dubava.  
   “Kiel vi opinias, ĉu li resaniĝos?” 
   Kaj li ne ricevis respondon.  
   “Ni iru, Dmiĉjo, estu kiel estos. Ni devas nun respondeci pri ĉio. Ni devos 
elŝarĝi la lokomotivojn nokte kaj matene ni provu ilin varmigi.” 
   Ĥolava telefonis laŭ la tuta fervojlinio al siaj amikoj, membroj de ĈK. Li 
insiste petis ilin ne permesi al pasaĝeroj elvagonigi la malsanan Korĉagin kaj 
nur ricevinte firman promeson “ne permesi”, li foriris por dormi.  
 

* 
 
   Ĉe iu noda fervojstacio el la pasaĝera trajno sur kajon de la stacidomo oni 
elportis kadavron de nekonata blonda junulo, mortinta en vagono. Kiu li estis 
kaj pro kio li mortis, sciis neniu. Amikoj de Ĥolava, memorante lian peton, 
kuris al la vagono por malhelpi elvagonigon, sed konvinkiĝinte pri la morto de 
la junulo, ili ordonis lokigi la kadavron en la kadavrejon.  
   Oni tuj telefonis al Ĥolava, sciiginte lin pri la morto de la amiko, pri kies 
vivo li tiel maltrankviliĝis.  
   Konciza telegramo el Bojarka komunikis al la gubernia komitato pri la 
pereo de Korĉagin.  
   Aljoŝa Koĥanskij venigis la malsanan Paŭlon al liaj parencoj kaj mem falis 
pro tifo.  
 

* 
“La 9an de januaro 
   Kial estas tiel malfacile? Antaŭ ol sidiĝi ĉe la tablon, mi ploris. Kiu povus 
supozi, ke ankaŭ Rita povas ploregi, kaj eĉ tiel dolorege? Ĉu larmoj estas ĉiam 
la simptomo de malforto de volo? Hodiaŭ la kaŭzo de la larmoj estas la bruliga 
malfeliĉo. Kial ĝi venis? Kial la malfeliĉo venis hodiaŭ, en la tago de la granda 
venko, kiam estas venkita la teruro de la frosto, kiam la fervojstacioj estas 
ŝarĝitaj per la valorega hejtaĵo, kiam mi partoprenis la solenan sesion de la 
urba soveto omaĝe al la triumfa venko, kie oni honoris la heroajn konstruintojn? 
Ĝi estas la venko, sed por ĝi oferis siajn vivojn du homoj: Klaviĉek kaj 
Korĉagin.  
   La pereo de Paŭlo malkovris al mi la veron: li estas al mi pli kara ol mi 
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pensis.  
   Ĉi tie mi interrompas mian skribadon. Mi ne scias, ĉu mi iam rekomencos 
ĝin. Morgaŭ mi skribos pri mia konsento labori en CK de la komsomolo de 
Ukrainio en Ĥarkovo.”  
 
 
 
NOTOJ POR LA 2A ĈAPITRO 
 
Kock, Paul Charles de (1793-1871).  
Franca verkisto, ofte konsiderata kiel frivola aŭtoro.  
 
Dzerĵinskij, Feliks (1877-1926).  
Sovetia partia kaj ŝtata aganto, aktiva partoprenanto de la pollanda kaj ruslanda 
revoluciaj movadoj. Okupis plurajn postenojn, interalie, prezidanto de ĈK, 
popola komisaro (ministro) pri internaj aferoj, popola komisaro pri fervojo, 
prezidanto de GPU k. a.  
 
Ĥarkovo.  
Post la fino de la interna milito kaj ĝis 1934 Ĥarkovo estis la ĉefurbo de 
Ukrainio. 
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ĈAPITRO 3 

 
La juneco venkis. Tifo ne pereigis Paŭlon. Li la kvaran fojon pasis la limon 

de morto kaj revenis al vivo. Nur post unu monato, malgrasa kaj pala, li leviĝis 
sur nestabilajn krurojn kaj sin kroĉante je muroj, provis ekiri tra la ĉambro. 
Subtenate de la patrino, li ĝisiris fenestron kaj longe rigardis la vojon. Briletis 
flaketoj de degelanta neĝo. En la korto estis la unua antaŭprintempa varmeto.  
   Rekte antaŭ la fenestro, sur ĉerizarbo bravumadis grizventra pasero, 
maltrankvile rigardante Paŭlon per okuletoj de ŝtelisto.  
   “Nu kio, ni ja travivis la vintron!” mallaŭte diris Paŭlo, frapante per fingro 
en la fenestron.  
   La patrino timigite ekrigardis lin.  
   “Kun kiu vi parolas tie?” 
   “Kun pasero... Ĝi forflugis, friponeto,” kaj li ekridetis softe.  
   La printempo estis en plena disfloro. Korĉagin komencis pripensi la 
revenon al la urbo. Li sufiĉe fortikiĝis por paŝi, sed en lia organismo procedis 
io misa. Foje, promenante en ĝardeno li estis neatendite ĵetita teren per akuta 
doloro en la spino. Penege li sin trenis ĝis la ĉambro. La sekvan tagon lin atente 
esploris kuracisto. Palpinte profundan kavon en la spino, li mirigite eligis la 
demandan “hm”:  
   “De kie ĝi estas ĉe vi?” 
   “Ĝi, doktoro, estas la postsigno de ŝtono el pavimo. Proksime de la urbo 
Rovno post mia dorso eksplodis tricola obuso kaj splitigis la ŝtonon de 
pavimo.” 
   “Kiel do vi iradis? Ĉu ĝi ne dolorigis vin?” 
   “Ne. Tiam mi kuŝis du horojn kaj denove ekrajdis. Nur ĉi-momente ĝi 
rememorigis pri si.” 
   La kuracisto, sulkiginte la brovojn, esploris la kavon.  
   “Jes, kara mia, estas ege malagrabla afero. La spino ne ŝatas similajn skuojn. 
Ni esperu, ke estonte ĝi ne plu memorigos pri si. Vestiĝu, kamarado Korĉagin.” 
   Kaj la kuracisto kompateme kaj kun ne tre kaŝita ĉagreno rigardis sian 
pacienton.  
 

* 
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   Artjom loĝis en la familio de sia edzino, juna sed nebela virino Steŝa. La 
kampara familio estis malriĉa. Foje Paŭlo vizitis Artjomon. En malgranda korto, 
plena de koto, kuradis malpura straba bubo. Ekvidinte Paŭlon, li senceremonie 
gapis lin kaj koncentrite fosante per fingro en sia nazo, demandis:  
   “Kion vi bezonas? Eble vi venis por ŝteli? Prefere foriru, ĉar mia panjo 
estas kolera!” 
   Malfermiĝis eta fenestro de kaduka, malalta domaĉo, kaj Artjom vokis:  
   “Eniru, Paŭĉjo!” 
   Ĉe la forno klopodis kun hokstango maljunulino, kies vizaĝo flavis kiel 
pergameno. Por momento ŝi tuŝis Paŭlon per malafabla rigardo kaj, tralasinte la 
gaston, ektintis per kaldronoj.  
   Du adoleskaj knabinoj kun mallongaj harligoj, rapide surgrimpis la rusan 
fornegon kaj kun sovaĝa scivolemo gapis de tie.  
   Ĉe la tablo sidis Artjom iom konfuzita. Lian edziĝon aprobis nek la patrino, 
nek la frato. La hereda proleto Artjom, ne sciate pro kio, disŝiris sian trijaran 
amikecon kun belulino Halina, la filino de ŝtonĉizisto, laboristino de kudrejo 
kaj foriris kiel “akceptito” al senkolora Steŝa en la senviran kvinpersonan 
familion.  
   Tie, post laboro en la lokomotivejo, li sian tutan forton uzis por plugilo, 
renovigante la mizeriĝintan mastrumon.  
 

* 
 

Artjom sciis, ke Paŭlo ne aprobis lian retiriĝon, laŭ lia esprimo, “en 
etburĝan medion” , kaj nun li observis kiel la frato perceptas ĉion ĉirkaŭe.  
   Ili iom sidis, interŝanĝante sensignifajn ordinarajn frazojn, kiujn oni kutime 
parolas ĉe renkontiĝoj kaj Paŭlo intencis foriri. Artjom retenis lin.  
   “Atendu iom, manĝu kun ni, tuj Steŝa alportos lakton. Do, vi forveturos 
morgaŭ? Vi estas ankoraŭ malforta, Paŭĉjo.” 
   En la ĉambron eniris Steŝa, salutis Paŭlon kaj vokis Artjomon al draŝejo por 
helpi ĉe portado de io. Paŭlo restis sola kun la vortavara maljunulino. Tra la 
fenestro atingis sonorado de preĝejo. La maljunulino demetis la potprenilon kaj 
malkontente balbutis:  
   “Dio Jesuo, pro la diabla laboro eĉ preĝi mankas tempo!” 
   Formetinte la tukon de sia kolo, ŝi alpaŝis, strabe rigardante la veninton, al 
la angulo, kie staris kelketaĝe malheliĝintaj pro tempo ikonoj kun tristaj vizaĝoj 
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de sanktuloj. Kunmetinte tri ostecajn fingrojn, ŝi komencis fari krucosignojn.  
   “Patro nia, en la ĉielo, estu glorata nomo via...” ŝi ekflustris per la sekiĝintaj 
lipoj.  
   En la korto la knabeto persalte ekrajdis la nigran porkon kun pendantaj 
oreloj. Forte sproninte per la nudaj piedoj, sin alkroĉinte per la manetoj je la 
haregoj, li kriadis al la treniĝanta kaj gruntanta animalo:  
   “Nu-u-u, antaŭen, kuru! Halt! Ne petolu!” 
   La porko kuregis kun la knabeto tra la korto, penante deĵeti lin, sed la straba 
petolulo sin tenis forte.  
   La maljunulino interrompis sian preĝadon kaj ŝoviĝis tra la fenestro.  
   “Mi punos vin pro la rajdo, diabla skuo al via patro! For de sur la porko, 
ĥoleron vi havu. Kaj pereu vi, tia freneza infano!” 
   La porko fine sukcesis deĵeti la rajdanton, kaj la kontentigita maljunulino 
denove sin turnis al la ikonoj. Farinte pian mienon, ŝi daŭrigis la preĝadon:  
   “Venu regno via...” 
   En la pordo aperis la ploranta knabeto. Viŝante per maniko sian batitan 
nazon, singultante pro doloro, li lamentis:  
   “Pa-a-njo, donu varenikon!” 
   La maljunulino kolere turniĝis.  
   “La straba diablo malhelpas preĝi. Mi vin, hundidon tuj nutros...” Kaj ŝi 
kaptis de sur la benko vipon. La knabo tuj malaperis. Sur la fornego la knabinoj 
senbrue ekridis.  
   La maljunulino la trian fojon rekomencis sian preĝon.  
   Paŭlo ekstaris kaj eliris ne ĝisatendinte la fraton. Fermante la kortpordeton, 
li rimarkis en la fenestreto la maljunulinon. Ŝi spionis lin.  
   “Kia diabla forto tiris ĉi tien Artjomon? Nun li ĝis sia morto ne povos 
liberiĝi. Steŝa naskos ĉiujare. Li enfosos sin ĉi tie kiel skarabo en sterko. 
Probable li eĉ la lokomotivejon forlasos,” meditis afliktita Paŭlo, paŝante tra 
senhoma strato. “Kaj mi intencis tiri lin en politikan vivon”.  
   Li ĝojis, ke morgaŭ li forveturos tien, en la grandan urbon, kie restis liaj 
amikoj kaj la homoj proksimaj al lia koro. La granda urbo altiris per siaj 
potenco, vivpleno, tumulto de homaj torentoj, bruego de tramoj kaj signaloj de 
aŭtoj. Sed ĉefe lin logis grandaj konstruaĵoj, fumigitaj uzinoj, maŝinoj, senbrua 
susuro de puliaj rimenoj. Li estis logata de impete rotaciantaj gigantaj 
inerciradoj, kie odoris maŝina lubrikoleo, logis lin tio, kun kio li personiĝis. Sed 
ĉi tie, en la kvieta urbeto, vagante tra la stratoj, Paŭlo sentis iun premitecon. Ne 
mirigis lin, ke lia naskiĝurbeto fariĝis al li fremda kaj enuiga. Malagrable eĉ 
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estis promeni dum tago. Preterpasante babilemajn najbarinojn, sidantaj sur 
domperonoj, Paŭlo aŭdis ilian rapidan interparolon:  
   “Vidu, virinoj, de kie venis tiu turpulo?” 
   “Videble ftizulo.” 
   “Kaj la jaketo sur li estas altvalora, verŝajne, ŝtelita...” 
   Kaj multo alia, kion li abomenis.  
   Delonge jam li forŝiris siajn radikojn de ĉi tie. Fariĝis pli intimaj kaj 
parencaj la granda urbo, forta kaj vivoĝoja amikaro kaj laboro.  
   Korĉagin senintence atingis la pinboskon kaj haltis ĉe la vojkruco. Dekstre, 
barita de la bosko per alta pintigita palisaro, estis sombra malnova prizono, post 
ĝi estis blankaj konstruaĵoj de hospitalo.  
   Jen tie, sur tiu vasta placo, sufokiĝis en maŝoj Valja kaj ŝiaj kamaradoj. 
Silente li staris sur la loko, kie estis la galgo, poste li iris al la kruta deklivo. Li 
descendis kaj eliris al tombejo de la falintoj.  
   Ies zorgemaj manoj ornamis kelkajn tombojn per kronoj el abiaj branĉoj, 
ĉirkaŭbarinte la malgrandan tombejon per arbustoj. Ĉe la krutaĵo altis graciaj 
pinoj. Verda silko de juna herbo sternis deklivon de la ravino.  
   Tie estas la rando de la urbeto. Silento kaj tristo. Apenaŭ aŭdeblas leĝera 
arbara susuro kaj odoras printempa humido de renaskiĝanta tero. Tie kuraĝe 
estis mortantaj gefratoj por ke la vivo fariĝu belega por tiuj, kiuj naskiĝis en 
mizero, al kiuj la naskiĝo mem estis komenco de sklaveco.  
   La mano de Paŭlo malrapide fortiris kaskedon de sur la kapo, kaj grandega 
tristo plenigis lian koron.  
   La plej kara por la homo estas la vivo. Ĝi estas donata al la homo unu fojon 
kaj oni devas pasigi ĝin tiel, ke ne estu dolora la konscio pri sencele travivitaj 
jaroj, ke ne bruligu malhonoro pro malnobla kaj bagatela pasinteco, ke 
mortante oni povu diri: la tuta vivo kaj ĉiuj fortoj estis fordonitaj al la plej bela 
afero en la mondo — al la batalo por liberigo de la homaro. Kaj oni devas vivi 
hastante. Ja absurda malsano aŭ iu alia tragika hazardaĵo povas ĉesigi la vivon.  
   Plena de tiuj pensoj, Korĉagin foriris de la tombejo.  
 

* 
 
   Hejme la malgaja patrino preparis ĉion necesan por la forveturonta filo. 
Observante ŝin Paŭlo vidis, ke ŝi kaŝas siajn larmojn.  
   “Eble vi restu, Paŭĉjo? Amare estas al mi en mia maljuneco vivi sola. Tiom 
da infanoj... Sed apenaŭ ili elkreskas, ili tuj diskuras. Kio tiras vin en la urbon? 
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Ja oni povas vivi ankaŭ ĉi tie. aŭ eble ankaŭ vi kaŝe elektis al vi pritonditan 
“koturninon”? Ja al mi, maljunulino, neniu rakontas ion. Artjom edziĝis, kaj eĉ 
vorton ne diris, kaj vi des pli nenion diros. Mi vidas vin nur tiam, kiam iu 
akcidento okazas al vi,” mallaŭte parolis la patrino, metante en puran sakon ne 
riĉan havaĵon de sia filo.  
   Paŭlo brakumis ŝin, altiris al si.  
   “Ne, panjo, mi havas neniun koturninon! Ĉu vi scias, mia maljunulineto, ke 
birdoj serĉas amikinojn laŭ sia specio? Do ĉu mi, laŭ via opinio, estas 
koturno?” 
   Li igis la patrinon ekrideti.  
   “Mi, panjo, donis al mi promeson ne karesi junulinojn, ĝis en la tuta mondo 
restos almenaŭ unu kapitalisto. Kio? Ĉu vi diras, ke necesas tre longe atendi? 
Ne, panjo, kapitalistoj ne eltenos longan tempon... Unu respubliko estos por la 
tuta homaro, kaj vin, gemaljunulojn, ni loĝigos en Italujo — apudmara lando. 
Tie neniam estas vintro, panjo. Vi, maljunaj gelaboruloj, ekloĝos en palacoj de 
burĝoj, kaj vi varmigos viajn maljunajn ostojn sub la suno italia.” 
   “Mi ne ĝisvivos, fileto, vian fabelon... Same furioze kuraĝa estis via avo. 
Kiel maristo li navigis. Vera rabisto li estis, pardonu min la Dio! Dum la 
Sebastopola milito li bataladis kaj revenis hejmen sen brako kaj sen kruro... Sur 
lian bruston oni fiksis du krucojn kaj du medalojn reĝajn kun rubandoj, sed la 
maljunulo mortis en terura mizero. Ribelema li estis: foje li frapis iun ŝtatan 
personon per bastono, kaj pro tio en prizono li sidis preskaŭ tutan jaron. Oni 
enigis lin tien, kaj eĉ la krucoj ne helpis lin. Mi rigardas al vi, vi estas ĝusta 
kopio de la avo.” 
   “Kial, panjo, ni faras la disiĝon tiel malĝoja? Donu al mi la harmonikon; mi 
delonge ne tenis ĝin en la manoj.” 
   Li klinis la kapon super perlamutaj klavovicoj. La patrino miris pri la novaj 
tonoj en lia muziko.  
   Li ludis ne tiel kiel antaŭe. Forestis senbrida, senpripensa riskema braveco, 
defiaj kvikoj kaj bravega interfrapado de klavoj, tia ebria bravaspekto, kiu 
glorigis la junan harmonikiston en la tuta urbo. La muziko sonis melodie, ne 
perdante la forton, sed ĝi fariĝis pli profunda.  
 

* 
 
   Al la stacio li venis sola.  
   Li persvadis la patrinon resti hejme, ĉar li ne volis vidi ŝiajn larmojn ĉe la 
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adiaŭo. En la trajno plenŝtopita de pasaĝeroj Paŭlo okupis la plej supran breton 
kaj de tie observis kriemajn kaj ekscitiĝintajn homojn en la pasejoj de la 
vagono.  
   Ĉiuj kunportis sakojn kaj puŝis tiujn sub la benkojn.  
   Kiam la trajno ekveturis, ĉiuj trankviliĝis kaj, kiel kutime, ĉiuj komencis 
manĝi. Paŭlo baldaŭ ekdormis.  
 

* 
 

La unua domo, kiun li volis viziti, troviĝis en la centro de la urbo sur 
Kreŝĉatik. Li lante ascendis laŭ ŝtuparo. Ĉio ĉirkaŭa estis konata, nenio 
ŝanĝiĝis.  
   Li iris laŭ la ponto, glitante per la mano glatajn balustradojn. Aliris al la 
deklivo kaj haltis. Sur la ponto neniu estis. En la senlima alteco la nokto 
malfermis antaŭ sorĉitaj okuloj majestan spektaklon. Obskuro per nigra veluro 
ŝirmis la horizonton, milionoj da steloj scintilis kaj ardis per fosforeska lumo. 
Kaj pli malsupre, kie la tero kuniĝis ĉe nevidebla rando kun la firmamento la 
urbo disŝutis milionojn da lumeroj...  
   Renkonte al Korĉagin ascendis la ŝtuparon kelkaj homoj. Akraj voĉoj de la 
homoj, diskutantaj en sinforgeso, rompis silenton de la nokto, kaj Paŭlo, 
turnante sian rigardon for de la urbaj lumoj, komencis descendi la ŝtuparon.  
   En la oficejo de paspermesiloj de ĈK deĵoranto diris al Korĉagin, ke Ĵuĥraj 
jam delonge ne estas en la urbo.  
   Li longe esploradis lin per demandoj, kaj nur konvinkiĝinte ke la junulo 
estas persona konato de Ĵuĥraj, rakontis, ke Fjodor jam antaŭ du monatoj estis 
sendita por labori en Taŝkento, ĉe la Turkestana fronto. Ĉagreno de Korĉagin 
estis tiom granda, ke li eĉ ne plu demandis detalojn, sed silente turniĝis kaj 
eliris sur straton. Premanta laciĝo ekregis lin kaj devigis sidiĝi sur ŝtupon de la 
elirejo.  
   Preterkuris tramo, plenigante la straton per bruo kaj grinco. Sur trotuaroj 
fluis senfina homa torento. Viglega urbo: jen feliĉa rido de virinoj, jen 
fragmentoj de basaj viraj voĉoj, jen tenoro de adoleskulo, jen raŭka gluglado de 
maljunulo. Homa torento senfina, paŝoj ĉiam hastaj. Hele lumigitaj tramoj, 
ekbriloj de aŭtaj lumigiloj kaj incendio de elektrolampoj ĉirkaŭ reklamo de 
apuda kinejo. Kaj ĉie estas homoj plenigantaj la stratojn per sia senĉesa 
parolado. Tio estas vespero de granda urbo.  
   La bruo kaj tumulto de l’ avenuo mildigis akrecon de amaro, kaŭzita de la 
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sciigo pri la forveturo de Ĵuĥraj. Kien iri? Reveni al Solomenka, kie loĝis liaj 
amikoj, estis malproksime. Kaj en lia memoro aperis la domo en la proksima 
strato Rond-Universitata. Certe li tuj iros tien. Ja post Fjodor la unua, kiun li 
volus vidi nun, estis Rita. Kaj tie ĉe Akim li povus noktumi.  
   Ankoraŭ de malproksime supre, en angula fenestro, li vidis lumon. Penante 
esti trankvila, li tiris al si la kverkan pordon. Kelkajn sekundojn li staris sur la 
ŝtuparplaceto. Post la pordo en la ĉambro de Rita aŭdiĝis voĉoj, iu ludis gitaron.  
   “Ho, sekve eĉ gitaro estas permesita. La reĝimo estas mildigita”, Korĉagin 
konkludis kaj delikate frapis la pordon. Sentante emocion, li premetis la lipon 
per la dentoj.  
   La pordon malfermis nekonata junulino kun bukloj ĉe la tempioj. Ŝi 
demande rigardis al Korĉagin:  
   “Kiun vi bezonas?” 
   Ŝi ne fermis la pordon kaj supraĵa ekrigardo al nekonata interno de la 
ĉambro, jam sufloris la respondon.  
   “Ĉu mi povas vidi kamaradinon Ustinoviĉ?” 
   “Ŝi forestas, ankoraŭ en januaro ŝi veturis al Ĥarkovo kaj de tie, mi aŭdis, al 
Moskvo.” 
   “Sed ĉu kamarado Akim loĝas ĉi tie, aŭ ankaŭ li forveturis?” 
   “Ankaŭ kamarado Akim forestas. Li estas nun sekretario de la gubernia 
komitato de l’ komsomolo de Odeso.” 
   Al Paŭlo restis nenio alia ol returni sin. Lia ĝojo pro la reveno al la urbo 
forvelkis.  
   Nun li devis serioze pripensi, kie li tranoktu.  
   “Tiel serĉante amikojn, mi disbatos miajn piedojn kaj neniun trovos,” 
sombre grumblis Korĉagin, subpremante amaron. Kaj tamen li decidis 
ankoraŭfoje elprovi la sorton kaj trovi Pankratovon. La ŝarĝisto loĝis apud la 
riverkajo. Tiu loko estis pli proksima ol Solomenka.  
   Tute laca li fine atingis la loĝejon de Pankratov kaj frapante sur la pordo, 
iam kolorigita per okro, li decidis: “Se ankaŭ tiu forestas, mi ne plu vagos. Mi 
trovos iun boaton kaj noktumos sub ĝi”.  
   La pordon malfermis maljunulino en simpla kaptuko, ligita sub la mentono, 
la patrino de Pankratov.  
   “Ĉu Ignat estas hejme, patrino?” 
   “Jes, li ĵus venis. Ĉu vi lin bezonas?” 
   Ŝi ne rekonis Paŭlon kaj turninte sin malantaŭen, kriis:  
   “Ignaĉjo, oni demandas pri vi!” 
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   Paŭlo eniris kun ŝi en la ĉambron kaj metis sur plankon sian sakon. 
Pankratov, finmanĝanta pecon, sin turnis al li de ĉe la tablo.  
   “Se vi venis al mi, sidiĝu kaj rakontu, sed mi dume formanĝu teleron da 
barĉo, ĉar de la mateno mi havis en la buŝo nenion krom akvo.” Kaj Pankratov 
prenis grandan lignan kuleron.  
   Paŭlo sidiĝis flanke sur trapremitan seĝon. Forpreninte la kaskedon, li 
laŭkutime viŝis per ĝi la frunton.  
   “Ĉu mi vere tiel ŝanĝiĝis, ke Ignaĉjo eĉ ne rekonis min?” 
   Pankratov enbuŝigis ankoraŭ du kulerojn da barĉo kaj, ne ricevinte 
respondon de la gasto, turnis al li la kapon.  
   “Nu, kion direndan vi havas?” 
   La mano kun panpeco haltis duonvoje al la buŝo. Pankratov konfuzite 
palpebrumis.  
   “Ho... Atendu... Kia diablaĵo!” 
   Vidante lian vizaĝon, ruĝan pro la streĉiteco, Korĉagin ne plu eltenis kaj 
ridegis.  
   “Paŭĉjo! Ni ja ĉiuj kredis vin mortinta!.. Halt! Kiel vi estas nomata?” 
   Je la krioj de Pankratov el la apuda ĉambro elkuris la pli aĝa fratino kaj la 
patrino. Ĉiuj tri fine konvinkiĝis, ke antaŭ ili estas vera Korĉagin.  
   En la loĝejo ĉiuj jam delonge dormis, sed Pankratov ankoraŭ daŭrigis sian 
rakonton pri eventoj dum la kvar monatoj.  
   “Ankoraŭ vintre forveturis al Ĥarkovo Ĵarkij kaj Dmiĉjo. Kaj ne ien ajn, 
diabloj, sed por studentiĝi ĉe la Komunisma universitato. Ili iris al la 
propedeǔtika kurso. Ni estis ĉirkaŭ dek kvin homoj. Mi entuziasmiĝis kaj ankaŭ 
skribaĉis mian peton pri studentiĝo. Mi pensis, ke necesas ankaŭ mian cerbon 
plidensigi, ĉar ĝi estas tro fluida. Sed vi komprenas, ke la komisiono ekzamenis 
min kaj konstatis, ke miaj revoj estas bazitaj sur sablo.” 
   Kolere spirinte sible, Pankratov daŭrigis:  
   “Komence ĉio iris glate. Ĉiuj artikoloj estis konvenaj: partian 
membrokarton mi havis, en la komsomolo mi estis sufiĉe longan tempon, en 
mia deveno kaj en miaj okupoj eĉ kulo ne trovus fendeton, sed mi fiaskis, kiam 
sekvis demandoj politikaj. 
   Mi ekdiskutis kun iu kamarado el la komisiono. Li ĵetis al mi tiun 
demandon: ‘Diru, kamarado Pankratov, kiujn sciojn vi havas pri filozofio?’ Kaj 
vi ja komprenas, ke mi havis neniajn sciojn. Sed mi tuj rememoris, ke kun ni 
iam laboris iu ŝarĝisto-gimnaziano, vagabondo. Li fariĝis portisto nur pro sia 
fanfaronemo. Do li rakontis al ni iam, ke en Greklando, diablo scias kiam, estis 
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scienculoj, kiuj multe fieris pri si mem kaj kiuj estis nomataj filozofoj. Iu el tiuj, 
lian nomon mi ne bone memoras, eble Idiogeno, sian tutan vivon loĝis en 
barelo kaj tiel plu... Kiel la plej bona fakulo inter ili estis agnoskata tiu, kiu 
kvardekfoje povis pruvi, ke nigro estas blanka, kaj ke blanko estas nigra. Nu, ili 
estis aĉaj mensoguloj. Do jen, mi rememoris rakontojn de la gimnaziano kaj 
enpensiĝis: ‘Tiu membro de la komisiono volas flankigi min de la ĝusta vojo”. 
Kaj li kun ruza mieno min observis. Nu, mi tuj pafis al li: “Filozofio estas nura 
babilado kaj artifikado per ombroj. Mi, kamaradoj, havas neniun deziron 
okupiĝi pri tiu blufaĵo. Jen pri la historio de la partio mi okupiĝus kun granda 
ĝojo’. Post tio li komencis min ataki kaj demandis, de kie mi ekhavis tiajn 
novaĵojn pri filozofio. Tiam mi ankoraŭ aldonis ion el la rakontoj de la 
gimnaziano, kaj rezulte la tuta komisiono eksplodis pro la ridego. Mi koleriĝis 
kaj diris: ‘Kial vi faras el mi malsaĝulon ĉi tie?’ Mi tuj prenis mian ĉapon kaj 
iris hejmen.  
   Poste tiu komisionano renkontis min en la gubernia partia komitato kaj dum 
preskaŭ tri horoj prelegis al mi. Montriĝis, ke la gimnaziano implikis la aferon 
kaj sekvis, ke la filozofio estas granda saĝoplena scienco.  
   Sed Dubava kaj Ĵarkij sukcesis en la ekzameno. Nu, Dmiĉjo almenaŭ 
diligente studis, sed Ĵarkij ne multe min superis. Probable la ordeno lin helpis. 
Do, mi restis kun longa nazo. Oni enoficigis min ĉi tie ĉe la riverkajo okupiĝi 
pri mastrumaj aferoj. Mi nun anstataŭas estron de la staplejoj. Iam antaŭe mi 
ĉiam atakis estrojn pri diversaj aferoj de junularo, sed nun mi mem devas 
gvidi... Iam okazas, ke maldiligentulon aŭ mallertan gapulon nemoviĝeman mi 
premas jen kiel estro, jen kiel sekretario. Li do neniam sukcesos min trompi, mi 
petas pardonon. Pri mi mem mi poste diros. Kiujn novaĵojn mi ne ankoraŭ 
rakontis al vi? Pri Akim vi scias. El la malnovuloj nur Tufta sidas ĉiam en la 
sama loko. Tokarev gvidas la distriktan partikomitaton en Solomenka. Via 
samkomunumano Okunev estas en la distrikta komitato de l’ komsomolo. Pri la 
politika klerigado okupiĝas Talja. En la fervoja riparejo vian lokon okupas 
Cvetajev. Mi malbone konas lin. Iam mi renkontas lin en kunsidoj de la 
gubernia komitato. Li ŝajnas esti ne malsaĝa junulo, sed li estas ambicia. Se vi 
memoras pri Anna Borhart, ankaŭ tiu estas en Solomenka, estrante la virinan 
fakon de la distrikta partikomitato. Pri la ceteraj mi jam rakontis al vi. Jes, 
Paŭĉjo, multajn homojn la partio direktis por studado. En la gubernia 
soveta-partia lernejo la tuta malnova aktivularo nun diligente studas 
lernolibrojn. Venontjare oni promesas ankaŭ min sendi por studado.” 
  Ili ekdormis jam post la noktomezo. Matene, kiam Korĉagin vekiĝis, Ignat 
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jam ne estis hejme, li foriris al la riverhaveno. Lia fratino Dusja, fortika 
junulino, kun la vizaĝo simila al la frata, regalis la gaston per teo, gaje babilante 
pri diversaj bagateloj. La patro de Pankratov, ŝipmaŝinisto, estis fornaviginta.  
   Korĉagin estis forironta. Adiaŭinte lin, Dusja memorigis:  
   “Ne forgesu, ke ni atendas vin por la tagmanĝo.” 
 

* 
 
   En la gubernia komitato de l’ komsomolo regas kutima vigla vivo. La enira 
pordo ne scias ripozon. En koridoroj kaj en ĉambroj estas multe da homoj. 
Obtuza frapado de tajpiloj aŭdiĝas post la pordo de kancelario. Paŭlo kelkan 
tempon staris en koridoro esperante renkonti iun konaton, kaj trovinte neniun li 
eniris la ĉambron de la sekretario. Ĉe granda tablo, vestita per blua ĉemizo, 
sidis la sekretario de la gubernia komitato. Li renkontis Paŭlon per rigardo kaj, 
ne levante sian kapon, daŭrigis la skribadon.  
   Paŭlo sidiĝis kontraŭe kaj atente pririgardis la posteulon de Akim.  
   “Pri kio temas?” demandis la sekretario en la ĉemizo, metinte punkton fine 
de la skribita folio.  
   Paŭlo rakontis al li sian historion.  
   “Necesas, kamarado, revivigi min en la matrikulo de l’ organizaĵo kaj 
direkti min al la riparejo. Faru ordon pri tio.” 
   La sekretario sin apogis kontraŭ la dorso de la seĝo kaj heziteme respondis:  
   “Ni restarigos vin, pri tio nenia diskuto povas esti. Sed sendi vin en la 
riparejon ne decus, ĉar tie jam laboras Cvetajev, ano de la gubernia komitato. 
Ni uzos vin en alia loko.” 
   La okuloj de Korĉagin mallarĝiĝis:  
   “Mi iras al la lokomotiva riparejo ne por malhelpi la laboron de Cvetajev. 
Mi iras tien kiel fakulo, ne kiel sekretario de l’ kolektivo, kaj konsiderante, ke 
mi ankoraŭ estas malforta fizike, mi petas ne sendi min al alia laboro.” 
   La sekretario konsentis. Li skribis sur papero kelkajn vortojn.  
   “Transdonu tion al kamarado Tufta, kaj li ĉion ordigos.” 
   En la personara fako Tufta riproĉegis sian helpanton registriston. 
Duonminuton Paŭlo aŭskultis ilian reciprokan kverelon kaj, vidante ke ĝi 
daŭros longe, li interrompis la ekscititan fakestron:  
   “Tufta, vi poste finos la kverelon. Jen estas ofica letero, kaj vi akceptu 
miajn dokumentojn.” 
   Tufta longe ekzamenis jen la dokumentojn jen Korĉaginon. Fine li 
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komprenis.  
   “He! Sekve vi ne mortis? Kion fari nun? Vi estas forstrekita el la matrikulo. 
Mi mem sendis al CK vian karton. Kaj krom tio vi ja ne pasis la tutlandan 
rematrikuladon. Konforme al la cirkulero de CK de l’ komsomolo, ĉiuj 
membroj ne registritaj, estas eksigendaj. Tial al vi restas nur denove membriĝi 
laŭ la ĝenerala regularo,” nekontesteble diris Tufta.  
   Korĉagin faris grimacon de malkontento.  
   “Vi, kiel kutime, agas laŭ la malnova maniero, ĉu? Vi estas juna homo, sed 
kondutas pli malbone ol maljuna rato el la gubernia arkivo. Kiam vi fariĝos 
homo, Tufta?” 
   Tufta saltis kvazaŭ lin mordus pulo.  
   “Mi petas ne edifi min, mi respondecas pri mia laboro. Cirkulerojn oni 
skribas ne por rompi ilin. Kaj por la ofendo per la ‘rato’ oni devigos vin 
respondeci.” 
   La lastajn vortojn li diris minace kaj demonstracie altiris al si amason da 
nelegitaj poŝtaĵoj, montrante per sia aspekto, ke la konversacio estas finita.  
   Paŭlo malrapide sin direktis al la pordo, sed rememorinte ion, li revenis al 
la tablo kaj reprenis la letereton de la sekretario, kiu kuŝis antaŭ Tufta. La 
fakestro observis Paŭlon. Kolera kaj skrupulaĉa, tiu juna maljunuleto kun la 
grandaj atentaj oreloj estis samtempe malagrabla kaj ridinda.  
   “Bone,” mokeme trankvile diris Korĉagin. “Oni certe povas akuzi min pri 
‘fuŝo de la statistiko’, sed respondu al mi, per kiu ruza maniero vi punas tiujn, 
kiuj mortis sen anticipe prezenti al vi koncernan petskribon?” 
   “Ĥa-ĥa-ĥa!” gaje ridegis la helpanto de Tufta, kiu ne eltenis neǔtralecon.  
   Pinto de krajono en la mano de Tufta rompiĝis. Li impete ĵetis ĝin sur la 
plankon, sed ne sukcesis respondi al la kontraŭulo. En la ĉambron venis kelkaj 
personoj, laŭte parolante kaj ridante. Inter ili estis Okunev. Ĝojplena miro kaj 
demandoj estis senfinaj. Post kelkaj minutoj eniris ankoraŭ unu grupo de 
gejunuloj, inter kiuj ankaŭ Jurenjova. Ŝi longe en konfuzo kaj ĝojo premadis la 
manon de Korĉagin.  
   Oni devigis Paŭlon rakonti ĉion denove. Sincera ĝojo de kamaradoj, vera 
amikeco kaj kunsento, fortaj manpremoj, frapoj kontraŭ lian dorson, pezaj kaj 
amikaj, igis lin forgesi pri Tufta.  
   Finante sian rakonton, Korĉagin interpretis sian dialogon kun Tufta. 
Aŭdiĝis indignaj krioj. Olga, rekompencinte Tuftan per neniiga rigardo, ekiris 
en la ĉambron de l’ sekretario.  
   “Ni iru al Neĵdanov! Li purigos lian cindrujon.” Dirinte tion Okunev 
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brakumis la ŝultrojn de Paŭlo, kaj ili kun aro da kamaradoj sekvis Olgan.  
   “ Necesas eksigi lin kaj sendi al Pankratov kiel ŝarĝiston por unu jaro. Ja 
Tufta estas stampita burokrato!” ekscitiĝis Olga.  
   La sekretario, aŭskultante la postulojn de Okunev, Olga kaj de la aliaj, 
degne ridetis.  
   “Pri restarigo de Korĉagin povas esti neniu dubo, oni tuj faros lian 
membrokarton,” Neĵdanov trankviligis Olgan. “Ankaŭ mi konsentas, ke Tufta 
estas formalisto. Tio estas lia ĉefa manko. Sed ja necesas agnoski, ke li aranĝis 
la registradon tre bone. Kie ajn mi laboris, mi vidis, ke registrado kaj statistiko 
en komitatoj de junkomunistoj estas netrairebla densejo, kaj pri neniu cifero oni 
povas esti certa. Sed en nia fako la registrado kaj statistiko estas organizitaj 
bone. Kaj mi opinias tiel: ni ĉiam povas eksigi lin, sed vi mem scias, ke fojfoje 
Tufta sidas en sia fako ĝisnokte, kaj anstataŭ li venos iu bonkora knabo kaj 
maltaŭga registristo, ne plu estos burokratio, sed ankaŭ registrado ne plu estos. 
Do li laboru. Mi sapumos lin dece. Tio efikos por certa tempo, kaj poste ni 
vidos.” 
   “Bone, diablo vin prenu,” konsentis Okunev. “Ni veturu, Paŭĉjo, al 
Solomenka. Hodiaŭ en nia klubejo okazos kunveno de aktivularo. Neniu pri vi 
ankoraŭ scias, kaj subite aŭdiĝos: ‘Parolrajton havas Korĉagin’. Vi estas 
bravulo, Paŭĉjo, ke vi ne mortis. Kia utilo de vi estus tiam por la proletaro?” 
Okunev ŝerceme resumis, prenante Paŭlon subbrake kaj puŝante lin en 
koridoron.  
   “Olga, ĉu vi venos?” 
   “Nepre.” 
 

* 
 
   La familio de Pankratov vane atendis Paŭlon por la manĝo. Li ne revenis 
ankaŭ por noktumi. Okunev venigis sian amikon al sia loĝejo. En la domo de l’ 
soveto Okunev havis apartan ĉambron. Li nutris Paŭlon per ĉio, kion li havis, 
kaj, metinte antaŭ li stakon da ĵurnaloj kaj du dikajn librojn kun protokoloj de 
kunsidoj, li konsilis:  
   “Trarigardu la tutan materialon. Kiam vi perdadis la tempon kuŝante en tifo, 
ĉi tie multo okazis. Legu, konatiĝu kun ĉio, kio estis kaj estas. Mi venos 
vespere, kaj tiam ni iros en la klubejon. Se vi laciĝis, kuŝiĝu kaj dormegu.” 
   Ŝovinte en siajn poŝojn amason da dokumentoj, atestoj, oficpaperoj 
(Okunev principe ignoris tekon, kiu kuŝis sub la lito), la sekretario de la 
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distrikta komitato de l’ komsomolo faris adiaŭan rondon ĉirkaŭ la ĉambro kaj 
eliris. Vespere, kiam li revenis, la planko estis superŝutita per malvolvitaj 
ĵurnaloj, el sub la lito estis eltirita amaso da libroj. Parto de la libroj estis 
kunmetita en stako sur la tablo. Paŭlo estis sidanta sur la lito legante lastajn 
cirkulerojn de la Centra Komitato, kiujn li trovis sub la kuseno.  
   “Kion vi, rabisto, faris el mia loĝejo!” kun afekta indigno kriis Okunev. “He, 
atendu, atendu, kamarado! Vi ja legas sekretajn dokumentojn! Jen oni tiujn ne 
devas allasi en sian hejmon!” 
   Paŭlo ridetante formetis la leteron flanken.  
   “Ĝuste ĉi tie estas neniu sekreto, sed anstataŭ kloŝo sur la lampo vi efektive 
uzis la dokumenton, kiun oni ne rajtas diskonigi. Ĝi eĉ ĉirkaŭbrulis ĉe la randoj. 
ĉu vi vidas?” 
   Okunev prenis iom difektitan folion kaj, rigardante la titolon, frapis sian 
frunton per manplato.  
   “Sed mi dum tri tagoj serĉis tiun malbenitan paperon! Ĝi malaperis kvazaŭ 
droninte en akvo. Nun mi rememoras, ke Volincev antaŭ tri tagoj faris 
lampokloŝon el tiu dokumento, kaj poste li mem serĉis ĝin ŝvitante.” Okunev 
delikate kunfaldis la folieton kaj ŝovis ĝin sub la matracon. “Poste ni ĉion 
ordigos,” li diris trankvilige. “Nun ni iomete manĝu, kaj ek al la klubejo. Sidiĝu, 
Paŭĉjo, pli proksimen!” 
   Okunev elpoŝigis longan sekigitan fiŝon, volvitan en ĵurnalo, kaj el alia 
poŝo li eligis du panpecojn. Forŝovinte la paperojn al la tablorando, li sternis 
ĵurnalon sur la liberigita loko, prenis la fiŝon je la kapo kaj komencis frapi ĝin 
kontraŭ la tablon.  
   Sidante ĉe la tablo kaj energie laborante per siaj makzeloj, vivĝoja Okunev, 
miksante ŝercojn kun serioza parolado, sciigis al Paŭlo lastajn novaĵojn.  
 

* 
 
   Tra la ofica enirejo Okunev kondukis Paŭlon post la kulisojn de la kluba 
scenejo. En angulo de la granda halo, dekstre de la scenejo, apud piano, en 
intima rondo de fervojaj komsomolanoj, sidis Talja Lagutina kaj Anna Borhart. 
Kontraŭ Anna, balanciĝante sur sia seĝo moŝtece sidis Volincev, komsomola 
sekretario de la lokomotivejo, ruĝvanga kiel aŭgusta pomo, en komplete truita, 
iam nigra, leda jaketo. Volincev havis tritikkolorajn harojn kaj brovojn.  
   Apud li neglekte sin apoginte per kubuto kontraŭ la piankovrilon, sidis 
Cvetajev — bela junulo kun kaŝtankoloraj haroj, kun nete konturita linio de la 
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lipoj. La kolumo de lia ĉemizo estis malbutonumita.  
   Veninte al la kompanio, Okunev aŭdis finon de la frazo, kiun diris Anna: 
   “Iu deziras ĉiel kompliki akcepton de novaj membroj. Tio estas videbla ĉe 
Cvetajev.” 
   “La komsomolo ne estas trapasebla korto,” obstine, kun iom krudeta 
malestimo respondis Cvetajev.  
   “Vidu, vidu! Nikolaj hodiaŭ brilas kiel polurita samovaro!” kriis Talja, 
ekvidinte Okunevon.  
   Li estis altirita en la rondon kaj superŝutita per demandoj:  
   “Kie vi estis?” 
   “Necesas jam komenci.” 
   Okunev trankvilige etendis antaŭen sian manon:  
   “Ne bolu brue, fratetoj. Tuj venos Tokarev, kaj ni malfermos la kunvenon.” 
   “Jen li venas,” rimarkis Anna.  
   Efektive al ili iris la sekretario de la distrikta partikomitato. Okunev kuris 
renkonten al li.  
   “Ni iru, patro, post la kulisojn, mi montros al vi iun konaton. Jen vi estos 
surprizita.” 
   “Kio ankoraŭ,” grumblis la maljunulo, ellasante fumon de sia cigaredo, sed 
Okunev jam tiris lin je la brako.  
 

* 
Sonorileto en la mano de Okunev tiel laŭte tintis, ke eĉ la plej parolemaj 

babiluloj rapidis ĉesigi siajn konversaciojn.  
   Post la dorso de Tokarev en pompa kadro el verdaj koniferbranĉoj vidiĝis 
leona kapo de la genia kreinto de la “Komunista Manifesto”. Dum Okunev estis 
malfermanta la kunvenon, Tokarev rigardis Korĉaginon, kiu staris inter la 
kulisoj.  
   “Gekamaradoj! Antaŭ ol komenci la diskutadon pri la aktualaj taskoj de l’ 
organizaĵo, unu kamarado petis parolrajton, kaj mi kun Tokarev opinias, ke ni 
devas doni al li tiun rajton.” 
   En la salono aŭdiĝis aprobaj voĉoj, kaj Okunev kvazaŭ elpafus:  
   “La salutparolon diros Paŭlo Korĉagin.” 
   El la cento da ĉeestantoj almenaŭ okdek konis Paŭlon, kaj kiam sur la 
scenejo aperis la konata figuro, kaj la alta pala junulo komencis paroli, la 
salono renkontis lin per ĝojaj aklamoj kaj ŝtormaj aplaŭdoj.  
   “Karaj gekamaradoj!” 
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   La voĉo de Korĉagin estis korekta, sed li ne sukcesis kaŝi sian emociiĝon.  
   “Okazis tiel, geamikoj, ke mi revenis al vi, kaj nun mi reokupas mian lokon 
en la batalspaliro. Mi estas feliĉa, ke mi revenis. Mi vidas ĉi tie multe da miaj 
amikoj. Mi sciiĝis, ke nun en Solomenka la nombro de niaj fratetoj pligrandiĝis 
je unu triono, kaj ke en la lokomotiva riparejo oni ne plu produktos fajrilojn, 
kaj ke el la lokomotiva ‘tombejo’ oni tiras ‘kadavrojn’ por fundamenta riparo. 
Tio signifas, ke nia lando renaskiĝas kaj rekolektas siajn fortojn. Do estas senco 
vivi en tiu ĉi mondo! Nu, ĉu mi rajtis morti en tiu tempo!” La okuloj de 
Korĉagin brilis pro feliĉa rideto.  
   Akompanata de salutkrioj, Korĉagin descendis en la salonon, sin direktante 
al la loko, kie sidis Borhart kaj Talja. Li premis rapide kelkajn manojn. La 
amikoj iom flankiĝis, liberiginte por li lokon, kaj Korĉagin sidiĝis. Lian manon 
kovris la mano de Talja kaj fortege premis ĝin.  
   La okuloj de Anna estis larĝe malfermitaj, tremetis ŝiaj okulharoj, kaj en ŝia 
rigardo estis miro kaj saluto.  
 

* 
 
   Tagoj glitis. Oni ne povis nomi ilin rutinaj. Ĉiu tago portis ion novan, kaj 
planante matene sian tempon, Korĉagin notis kun bedaŭro, ke en la tago estas 
malmulte da tempo, kaj io el la planoj restas neplenumita.  
   Paŭlo ekloĝis ĉe Okunev. Li laboris en la lokomotiva riparejo kiel helpanto 
de elektromuntisto.  
   Li longe disputadis kun Nikolaj ĝis tiu konsentis pri lia provizora flankiĝo 
de la gvida laboro.  
   “Al ni mankas homoj, sed vi deziras kun komforto labori en la riparejo. Vi 
ne pretekstu vian malsanon, mi mem post tifo tutan monaton iradis kun 
apogbastono en la distriktan komitaton. Mi vin, Paŭĉjo, bone konas, vi havas 
alian motivon. Konfesu al mi pri la vera radiko de tiu rifuzo,” Okunev insistis.  
   “La radiko ekzistas: mi volas lerni.” 
   Okunev triumfe kriegis:  
   “Ha!.. Jen kio ĝi estas! Vi volas, sed mi, laŭ via opinio, ne volas? Tio, frato, 
estas egoismo. El tio sekvas, ke mi turnu la radon, dum vi lernu? Ne, karulo, 
morgaŭ jam vi iros al la organiz-instruktora fako.” 
   Tamen post longa diskutado Okunev cedis.  
   “Mi ne tuŝos vin dum du monatoj. Sciu mian bonkorecon. Sed vi ne povos 
bone kunlabori kun Cvetajev. Li estas tro ambicia.” 
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   La revenon de Korĉagin al la riparejo Cvetajev akceptis kun streĉita atento. 
Li estis certa, ke lia alveno provokos konkuron en la gvidado kaj, malsane 
memama, li sin preparis por kontraŭstari. Sed jam en la unuaj tagoj li 
komprenis, ke liaj supozoj estas eraraj. Eksciinte pri la intenco de la buroo de la 
komsomola ĉelo varbi lin por la gvidlaboro, Korĉagin venis en la ĉambron de l’ 
sekretario kaj, menciante la interkonsenton kun Okunev, persvadis lin forstreki 
tiun demandon el la tagordo. Li prenis sur sin nur la rondeton de politika 
klerigo, kaj neniel pretendis esti ano de la buroo. Kaj malgraŭ la oficiala rifuzo 
de la gvidado, la influo de Paŭlo estis sentata en la tuta agado de l’ kolektivo. 
Ne rimarkeble, amikece li multfoje helpis Cvetajevon eliri el embaraso.  
   Foje, veninte al sia laborloko, Cvetajev kun miro observis, ke la 
komsomolanoj kaj ĉirkaŭ tridek senpartiaj knaboj lavis fenestrojn, purigis 
maŝinojn, forskrapante de tiuj multjaran koton, eltirante en la korton 
metalrestaĵojn kaj rubon. Paŭlo furioze frotis per granda ŝvabrilo cementan 
plankon, priverŝitan per mazuto kaj lubrikaĵo.  
   “Kial vi beligas?” Cvetajev nekomprenante demandis Paŭlon.  
   “Ni ne volas labori en malpura ejo. Ĉi tie jam dudek jarojn neniu lavis. Ni 
dum unu semajno faros ĝin preskaŭ nova,” koncize respondis Paŭlo.  
   Cvetajev, levinte la ŝultrojn, foriris.  
   Elektristoj ne kontentiĝis pri tio kaj okupiĝis pri la korto. Tiu granda korto 
delonge estis rubejo. Multo estis tie. Centoj da vagonradoj, montoj da 
rustiĝintaj feraĵoj, reloj, bufroj, lagroskatoloj — kelkmil tunoj da metalo rustis 
sub la aperta ĉielo. Tamen la sturmon kontraŭ la rubaĵo haltigis la estraro:  
   “Estas pli gravaj taskoj, sed ordigado de la korto ne urĝas.” 
   Tiam elektristoj pavimis per brikoj placeton ĉe la enirejo de sia laborloko, 
fiksinte sur ĝi dratreton por purigi ŝuojn de koto, kaj per tio haltis. Sed interne, 
en la laborejo, purigado daŭris ĉiuvespere post la laborfino. Kiam post unu 
semajno, ĉi tien venis la ĉefinĝeniero Striĵ, la tuta ejo estis plena da lumo. 
Grandegaj fenestroj kun metalaj framoj, liberigitaj de multjara polvo, miksita 
kun mazuto, malfermis la vojon al sunradioj, kiuj, penetrante en la maŝinan 
salonon, brile speguliĝis de la purigitaj kupraj maŝinpartoj. La pezaj partoj de 
maŝinoj estis kovritaj per verda farbo, kaj eĉ sur spokoj, iu pentris flavajn 
sagetojn.  
   “Ha, hm...” miris Striĵ. En malproksima angulo de la ejo kelkaj homoj estis 
finantaj tiun laboron. Striĵ direktis sin tien. Renkonte al li, kun skatolo plena da 
solvita farbo, iris Korĉagin.  
   “Atendu, mia kara,” haltigis lin la ĉefinĝeniero. “Tion, kion vi faris, mi 
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aprobas. Sed kiu donis al vi farbon? Mi ja malpermesis uzi ĝin sen mia 
konsento kiel aparte valoran materialon. Kolorigo de lokomotivpartoj estas pli 
grava ol tio, kion vi faras.” 
   “Sed ni akiris la farbon el forĵetitaj farbskatoloj. Du tagojn ni krablis inter 
tiu ruba fatraso kaj elskrapis ĉirkaŭ dudek kvin funtojn da farbo. Ĉio estis 
laŭleĝe farita, kamarado teknika gvidanto.” 
   La inĝeniero refoje elbuŝigis sian “hm”, sed jam konfuzite:  
   “Tiuokaze vi certe daŭrigu. M-m-m jes... Tamen do estas interese... Kiel oni 
povas klarigi tion, kiel mi pli bone esprimu ĝin, libervolan strebon al pureco en 
la laborejo? Vi ja faris ĉion ekster la labortempo?” 
   Korĉagin rimarkis en la voĉo de la inĝeniero noton de sincera nekompreno.  
   “Certe jes. Ĉu vi ne tiel opiniis?” 
   “Jes, sed...” 
   “Jen estas via ‘sed’, kamarado Striĵ. Kiu diris al vi, ke bolŝevikoj lasos tiun 
koton resti plu? Atendu, ni svingos tiun aferon pli vaste. Vi ankoraŭ havos 
eblecon vidi kaj miri.” 
   Kaj, zorgeme ĉirkaŭirante la inĝenieron, por ne makuli lin per farbo, 
Korĉagin iris al la pordo.  
   Vespere ĝis profunda nokto Korĉagin restadis en la publika biblioteko. Li 
proksime konatiĝis tie kun ĉiuj tri bibliotekistinoj kaj, uzante ĉiujn rimedojn de 
propagando, li akiris deziratan rajton libere elekti librojn. Stariginte eskaleton 
ĉe grandegaj ŝrankoj, Paŭlo multajn horojn pasigis tie, foliumante libron post 
libro, serĉante ion interesan kaj necesan. Plejparte la libroj estis malnovaj. La 
nova literaturo modeste okupis sian lokon en unu negranda ŝranko. Tie estis 
kolektitaj broŝuroj, kiuj hazarde trafis en la bibliotekon dum la interna milito, 
“Kapitalo” de Markso, “Fera kalkano” de London kaj ankoraŭ kelkaj libroj. 
Inter la malnovaj libroj Korĉagin trovis la romanon “Spartako”. Traleginte la 
romanon dum du noktoj, Paŭlo metis ĝin en la ŝrankon, metinte apud la libroj 
de Gorjkij. Simila translokigo de la plej interesaj kaj ŝatataj libroj daŭris la 
tutan tempon.  
   La bibliotekistinoj ne malhelpis lin fari tion, ĉar ili estis tute indiferentaj pri 
la afero.  
 

* 
 
   En la komsomola kolektivo la monotona trankvilo estis bruske rompita per 
okazo, unuavide bagatela: membro de la buroo de l’ komsomola ĉelo Fidin, 
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kurtnaza kun variolita vizaĝo, flegma junulo, borante feran platon, rompis 
altvaloran usonan borilon. Li rompis ĝin pro sia indigniga malzorgemo. Eĉ pli 
malbone — preskaŭ intence. Tio okazis matene. La ĉefmajstro de la meza 
riparado Ĥodorov proponis al Fidin bori en la plato kelkajn truojn. Fidin 
komence rifuzis, sed sub premo de la majstro li prenis la platon kaj komencis 
bori. Ĥodorov ne estis ŝatata pro la skrupula postulemo. Iam li estis menŝeviko. 
Li ne partoprenis la socian vivon, la komsomolanojn li traktis neaprobe, sed 
sian fakon li sciis perfekte kaj siajn devojn li plenumis konscience. La majstro 
rimarkis, ke Fidis boras “seke”, sen lubrikaĵo. La majstro rapide alpaŝis la 
bormaŝinon kaj haltigis ĝin.  
   “Ĉu vi blindiĝis, aŭ vi nur hieraŭ venis ĉi tien?!” li kriis al Fidin, sciante, ke 
ĉe tia uzado la borilo neeviteble rompiĝos.  
   Sed Fidin insultis la majstron kaj denove enŝaltis la bormaŝinon. Ĥodorov 
iris por plendi al la fakestro, sed Fidin ne haltiginte la maŝinon, kuris por serĉi 
lubrikilon por ke antaŭ la veno de administracio ĉio estu en ordo. Dum li trovis 
lubrikilon kaj revenis, la borilo jam rompiĝis. La fakestro laŭinstance postulis 
maldungi Fidinon. Gvidantoj de la komsomola ĉelo enmiksiĝis por defendi 
Fidinon, argumentante, ke Ĥodorov subpremas aktivan junularon. La 
administracio insistis, kaj la diskuto venis al la buroo de l’ tuta kolektivo. Pro 
tio ĉio komenciĝis.  
   El la kvin membroj de la buroo tri pledis por skoldi Fidinon kaj translokigi 
lin al alia laboro. Cvetajev estis inter tiuj tri. La du ceteraj anoj trovis, ke Fidin 
tute ne kulpas.  
   La kunsido de l’ buroo okazis en la ĉambro de Cvetajev. Tie staris granda 
tablo kovrita per ruĝa ŝtofo, kelkaj longaj benkoj kaj taburetoj, kiujn 
propramane faris junuloj el lignaĵista fako, sur muroj pendis portretoj de 
partigvidantoj, malantaŭ la tablo tra la tuta muro estis disvolvita la standardo de 
la kolektivo.  
   Cvetajev estis salajrata partia funkciulo. Simpla forĝisto, li dank’ al siaj 
kapabloj dum la lastaj kvar monatoj estis promociita por la gvida laboro en la 
junulara kolektivo. Li estis elektita membro de la buroo de la distrikta komitato 
de l’ komsomolo kaj membro de la gubernia komitato. Laborinte kiel forĝisto 
en la mekanika uzino, antaŭ nelonge li transiris al la lokomotiva riparejo. De la 
unuaj tagoj li forte prenis la stirilon en siajn manojn. Memfida kaj rezoluta, li 
tuj subpremis personan iniciatemon de junuloj. Li ĉion penis solvi mem kaj, ne 
povante ekposedi la tutan laboron, li komencis fulmotondre ataki siajn 
helpantojn pro ne sufiĉa agemo.  
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   Eĉ la ĉambro estis dekorita sub lia persona inspekto.  
   Cvetajev gvidis la kunsidon, droninte en la sola remburita fotelo, kiun oni 
alportis el la ruĝa anguleto. La kunsido estis fermita. Kiam la partia sekretario 
Ĥomutov petis parolrajton, iu frapis sur la pordon, fermitan per hoko. Cvetajev 
malkontente sulkigis la frunton. La frapo ripetiĝis. Katjuŝa Zelenova leviĝis kaj 
forlevis la hokon. Ĉe la pordo staris Korĉagin. Katjuŝa enlasis lin. Paŭlo jam 
estis direktinta sin al libera benko, kiam Cvetajev kriis al li:  
   “Korĉagin! Ĉi tiu kunsido estas nur por la anoj de l’ buroo.” 
   La vangoj de Korĉagin ruĝiĝis, kaj li malrapide sin turnis al la tablo.  
   “Mi scias tion. Min interesas via opinio pri la afero de Fidin. Mi volas 
starigi novan demandon lige kun tio. Kaj ĉu vi estas kontraŭ mia ĉeesto?” 
   “Mi ne kontraŭas, sed vi ja scias, ke tiujn kunsidojn ĉeestas nur la anoj de l’ 
buroo. Kiam estas multe da homoj estas pli malfacile diskutadi. Sed se vi venis, 
sidiĝu.” 
   Tian vangofrapon Korĉagin ricevis unuafoje. Inter liaj brovoj aperis sulko.  
   “Por kio tiuj formalaĵoj?” komencis Ĥomutov, sed Korĉagin geste lin 
haltigis kaj sidiĝis. “Jen kion mi volis diri,” ekparolis Ĥomutov. “Pri Ĥodorov 
estas ĝuste, ke li estas iom fremda, sed nia disciplino ne estas en ordo. Se ĉiuj 
komsomolanoj rompos borilojn, ni ne havos ilojn por labori. Kaj tio ne estas 
imitinda ekzemplo por senpartiaj junuloj. Mi opinias, ke ni devas averti la 
junulon.” 
   Cvetajev interrompis lin kaj komencis refuti. aŭskultinte dek minutojn, 
Korĉagin komprenis la tendencon de l’ buroo. Antaŭ la voĉdono Paŭlo decidis 
paroli. Cvetajev sin bridinte donis al li parolrajton.  
   “Gekamaradoj, mi volas esprimi mian opinion pri la afero de Fidin.” La 
voĉo de Korĉagin estis pli bruska ol li intencis.  
   “La afero de Fidin estas certa signalo, sed kerno de la afero ne estas en li. 
Hieraŭ mi kolektis kelkajn ciferojn.” Paŭlo elpoŝigis notlibreton. “Tiujn 
informojn al mi donis la registristo. Aŭskultu atente: dudek tri procentoj da 
komsomolanoj ĉiutage malfruas je kvin ĝis dek kvin minutoj. Tio estas jam 
leĝo. Dek sep procentoj da komsomolanoj sen objektiva kaŭzo ne venas al la 
laboro unu aŭ du tagojn monate, sed la senpartia junularo havas dek kvar 
procentojn da mallaboremuloj. La ciferoj estas pli malbonaj ol skurĝo. Mi 
pretere notis, ke inter la partianoj nur kvar procentoj ne venas al laboro unu 
fojon monate kaj samtiom malfruas. Inter la senpartiaj plenaĝuloj dek unu 
procentoj ne venas al sia laboro unu fojon monate kaj dek tri procentoj malfruas. 
Naŭdek procentoj de difektita ilaro rilatas al junularo, inter kiu sep procentoj 
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estas ĵus dungitaj junuloj. El tio sekvas la konkludo: ni laboras multe malpli 
bone ol la partianoj kaj plenaĝaj laboristoj. Sed tiu ĉi situacio ne ĉie estas egala. 
Al la forĝejo oni povas envii, ĉe la elektristoj la stato estas kontentiga, sed ĉio 
cetera estas pli-malpli egala. Kamarado Ĥomutov, miaopinie, pri la disciplino 
diris nur kvaronon da vero. Antaŭ ni staras la tasko rektigi la zigzagojn. Mi ne 
intencas agiti kaj mitingi, sed ni devas kun maltoleremo ataki laborfuŝadon kaj 
malordon. Malnovaj laboristoj prave diras, ke por la mastro ili laboris pli bone, 
por la kapitalisto pli diligente, sed nun, kiam ni mem fariĝis mastroj, tiu 
situacio ne estas pravigebla. Kaj unuavice kulpas ne Fidin aŭ iu alia, sed ni ĉiuj, 
ĉar ni ne kontraŭbatalas dece tiun malbonon, kaj eĉ sub tiu aŭ alia preteksto ni 
iufoje defendas la similajn al Fidin. 
   Ĉi tie ĵus parolis Samoĥin kaj Butilak, asertante, ke Fidin estas fidela knabo, 
kiel oni diras, nia ĝistombe. Li estas aktivulo, plenumanta sociajn taskojn. Nu, 
li rompis la borilon, ĉu tio estas grava? Al kiu ne okazas tio? Tamen, diras tiuj 
defendantoj, la knabo estas nia, sed la majstro estas fremdulo... Ĥodorov, tiu 
skrupululo, laboras dum tridek jaroj. Ni ne parolu pri lia politika pozicio. Nun li 
estas prava, ĉar li, fremdulo, ŝparas la ŝtatan havaĵon, sed ni difektas valorajn 
eksterlandajn instrumentojn. Kiel oni nomu tiun turnon en la afero? Mi opinias, 
ke la unuan baton ni faru nun kaj komencu ofensivon sur tiu ĉi fronto.  
   Mi proponas forigi el la komsomolo Fidinon kiel maldiligentulon, fuŝanton 
kaj malorganizanton de l’ produktado. Pri lia afero ni skribu en la murgazeto 
kaj malkaŝe, timante neniujn dirojn, ni publikigu tiujn ciferojn en la ĉefartikolo. 
Ni havas fortojn, ni havas kamaradojn, sur kiujn ni povas nin apogi. La ĉefa 
amaso da komsomolanoj estas bonaj produktantoj. El ili sesdek homoj spertis la 
laboregon en Bojarka, kaj tiu skolo estas la plej efika. Kun ilia helpo kaj 
partopreno ni rektigos la zigzagon. Nur necesas por ĉiam forlasi tian traktadon 
de la afero, kia estas nun.” 
   Ĉiam trankvila kaj silentema, Korĉagin nun parolis arde kaj akre. Cvetajev 
la unuan fojon vidis la elektriston en lia vera aspekto. Li konsciis la pravecon 
de Paŭlo, sed konsenti kun li malhelpis la sama sento de alarma streĉiteco. Li 
komprenis la paroladon de Korĉagin kiel akran kritikon de ĝenerala stato de l’ 
organizaĵo, kiel subfoson de lia propra aŭtoritato, kaj li decidis frakasi la 
elektromuntiston. Sian refuton li komencis per rekta kulpigo de Korĉagin pri 
defendo de la menŝeviko Ĥodorov.  
   Tri horojn daŭris pasia diskutado. Malfrue vespere estis resumita la rezulto. 
Disbatita per senkompata logiko de faktoj kaj perdinta la plimulton, kiu 
transiris al la flanko de Korĉagin, Cvetajev faris eraran paŝon: rompinte 
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demokration antaŭ la decida voĉdono li postulis, ke Korĉagin forlasu la 
ĉambron.  
   “Bone, mi eliros, kvankam tio ne faras al vi honoron, Cvetajev. Nur mi 
avertas, ke se vi devigos la buroon aprobi vian opinion, mi morgaŭ parolos en 
la ĝenerala kunveno, kaj estu certa, ke tie vi ne havos la plimulton. Vi, Cvetajev, 
ne pravas. Mi opinias, kamarado Ĥomutov, ke vi devas starigi tiun ĉi demandon 
en la partia kolektivo ankoraŭ antaŭ la ĝenerala kunveno.” 
   Cvetajev kriis defie:  
   “Per kio vi timigas min? Mi sen vi konas la vojon al la partia instanco. Tie 
ankaŭ mi pri vi parolos. Se vi ne laboras mem, ne malhelpu la aliajn.” 
   Ferminte la pordon, Paŭlo frotis sian varmegan frunton kaj tra malplena 
kontoro iris al la eliro. Sur la strato li enspiris plenbruste. Ekfuminte cigaredon, 
li direktis sin al malgranda dometo sur la monteto Batij, kie loĝis Tokarev.  
   Korĉagin trovis la seruriston vespermanĝanta.  
   “Rakontu, mi aŭskultos, kiujn novaĵojn vi havas. Darja, alportu al li teleron 
da kaĉo,” diris Tokarev, sidiginte Paŭlon ĉe la tablo.  
   Darja Fominiŝna, la edzino de Tokarev, kontraste al la edzo alta kaj 
korpulenta, metis antaŭ Paŭlon teleron da milia kaĉo kaj viŝante per blanka 
antaŭtuko la humidajn lipojn, diris bonanime:  
   “Manĝu, kolombeto.” 
 

* 
 
   Antaŭe, kiam Tokarev laboris en la riparejo, Korĉagin tre ofte restadis ĉi tie 
ĝis profunda nokto, sed nun, post la reveno al la urbo, li vizitis la maljunulon 
unuafoje.  
   La seruristo atente aŭskultis Paŭlon. Li mem diris nenion, diligente 
laborante per la kulero kaj de tempo al tempo iom grumblis por si mem. 
Finmanĝinte, li viŝis la buŝon kaj tusetis.  
   “Certe vi pravas. Ni jam delonge devis alpaŝi al tiu afero kiel decas. La 
riparejo estas la baza kolektivo en la distrikto. Do, de ĝi necesas komenci. Kaj 
vi kverelis kun Cvetajev? Malbone. Li estas ambicia knabo, sed vi ja scipovis 
labori kun junuloj. Interalie, kion vi faras en la riparejo?” 
   “Mi laboras en fako, okupante min pri diversaj aferoj. En nia komsomola 
ĉelo mi gvidas politikan studrondon.” 
   “Kaj kion vi faras en la buroo?” 
   Korĉagin iom konfuziĝis.  
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   “Komence, dum mi ankoraŭ ne estas sufiĉe forta kaj intencas iom okupiĝi 
pri studado, mi ne partoprenas en la gvidado.” 
   “Jen kia afero!” kun malaprobo krietis Tokarev. “Vi scias, mia fileto, ke nur 
unu cirkonstanco savas vin de bona sapumado — via ankoraŭ ne refortiĝinta 
sano. Kaj nun, ĉu vi iom resaniĝis?” 
   “Jes.” 
   “Do komencu labori serioze. Honte estas kribri akvon. Ĉu oni povas fari ion 
taŭgan, starante flanke? Ja ĉiu povas diri al vi: vi eskapas de respondeco, kaj vi 
neniel povas pravigi vin. Morgaŭ vi ĉion korektu tie, kaj mi brosos la kapon de 
Okunev,” kun rimarkebla malkontento en sia voĉo Tokarev finis.  
   “Ne riproĉu lin, patro,” Paŭlo defendis Okunevon, “mi ja mem petis ne 
troŝarĝi min.” 
   Tokarev fajfis malestime:  
   “Vi petis, kaj li atentis vian peton? Nu, bone, kion oni povas fari kun vi, kun 
la junkomunistoj... Do, fileto, laŭ malnova kutimo mia, tralegu la tagĵurnalojn... 
Miaj okuloj jam lamas.” 

 
* 

 
   La buroo de la partia kolektivo aprobis la opinion de la plimulto de la 
junulara buroo. Antaŭ ambaŭ kolektivoj estis starigita grava kaj malfacila tasko: 
per sia persona laboro montri imitindan ekzemplon de labordisciplino. En la 
buroo oni fundamente taŭzis Cvetajevon. Li komence kokpozis, sed atakita per 
nerefutebla parolo de la respondeca sekretario Lopaĥin, mezaĝulo kun flave 
pala vizaĝo pro la premanta ftizo, Cvetajev cedis kaj duone agnoskis sian 
eraron.  
   La sekvan tagon en la murgazetoj de la riparejo aperis artikoloj, kiuj 
atentigis laboristojn. La artikolojn oni laŭte legis kaj pasie diskutis. Vespere en 
nekutime homplena kunveno de la junularo oni parolis nur pri ili.  
   Fidinon oni eksigis el la komsomolo, kaj en la buroo de la komsomola 
kolektivo oni postenigis novan gvidanton de la politika klerigo —Korĉagin.  
   En eksterordinara silento, pacience oni aŭskultis Neĵdanovon, kiu parolis 
pri novaj taskoj, pri la nova etapo en la vivo de la lokomotiva riparejo.  
   Post la kunveno Korĉagin atendis Cvetajevon surstrate.  
   “Ni iru kune, mi havas ion por priparoli,” Korĉagin sin turnis al Cvetajev.  
   “Pri kio temas?” tiu obtuze demandis.  
   Paŭlo prenis lin subbrake kaj irinte kelkajn paŝojn, haltis ĉe benko.  
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   “Ni sidiĝu por minuto.” Paŭlo diris kaj sidiĝis la unua.  
   La cigaredo de Cvetajev jen estis flamiĝanta, jen estingiĝanta.  
   “Diru, Cvetajev, kial vi koleras je mi?” 
   Kelkminuta silento.  
   “Jen pri kio temas, sed mi pensis, ke pri laboraj aferoj!” la voĉo de Cvetajev 
estis false mirnuanca.  
   Paŭlo firme metis sian manon sur lian genuon.  
   “Ne apliku risortojn de ruzo. Nur diplomatoj uzas tiajn artifikaĵojn. 
Respondu al mi: kial vi malŝatas min?” 
   Cvetajev senpacience movetis sin.  
   “Kial vi kroĉiĝis? Kia malŝato estas? Mi ja mem proponis al vi labori. Vi 
rifuzis kaj nun rezultas, ke mi kvazaŭ forpuŝus vin.” 
   Paŭlo ne rimarkis sinceron en lia voĉo kaj ne repreninte sian manon de lia 
genuo emociite ekparolis:  
   “Se vi ne volas respondi, mi diros. Vi opinias, ke mi baros al vi la vojon, vi 
pensas, ke mi aspiras la postenon de respondeca sekretario, ĉu? Ja se ne estus 
tiu kaŭzo, ne okazus inter ni bataleto pro Fidin. Tiaj rilatoj kripligas la tutan 
laboron. Se tio malhelpus nur min kaj vin, diablo ĝin prenu, ne gravas, pensu, 
kion vi volas. Sed morgaŭ ja ni laboros kune. Kio do rezultos el tio? Vi nur 
aŭskultu. Ni ne bezonas ion dividi. Ni ambaŭ estas laboristoj. Se nia komuna 
afero estas por vi pli kara ol ĉio, vi donos al mi vian manon, kaj morgaŭ ni 
amikece komencos labori. Kaj se vi ne ĵetos la tutan ŝelon for el via kapo, kaj 
iros la vojon de intrigoj, pro ĉiu fuŝaĵo en nia laboro, sekvanta pro via konduto, 
ni severege interbatalos. Jen mia mano, premu ĝin, dum ĝi estas la mano de 
kamarado.” 
   Kun granda kontento Korĉagin sentis sur sia manplato la kalozajn fingrojn 
de Cvetajev.  
 

* 
 
   Pasis unu semajno. En la distrikta partia komitato la laboro estis finata. La 
fakoj jam senbruiĝis, sed Tokarev ankoraŭ ne foriris. La maljunulo sidis en 
fotelo, atente legante freŝajn materialojn. Iu frapis la pordon.  
   “Eniru!” 
   Eniris Korĉagin kaj metis antaŭ la sekretarion du responditajn aliĝilojn.  
   “Kio ĝi estas?” 
   “Tio, patro, estas likvido de la senrespondeco. Mi opinias, ke jam estas la 
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tempo. Se vi samopinias, mi petas vian subtenon.” 
   Tokarev rigardis la titolon, poste dum kelkaj momentoj esplore rigardante la 
junulon, li prenis la plumon. Kaj en la rubriko pri membriĝo en la partio de 
personoj, kiuj rekomendas kamaradon Korĉagin esti kandidato de la Ruslanda 
Komunista Partio (bolŝevika), Tokarev firme skribis: “1903” kaj metis sian 
simplan subskribon.  
   “Jen, fileto. Mi kredas, ke vi neniam malhonorigos mian grizan kapon.” 
 

*   
 
   En la ĉambro estas sufoke, kaj en la kapo estas nur sola obseda penso: plej 
rapide foriri al kaŝtanaj aleoj de la stacia urboparto Solomenka.  
   “Finu, Paŭĉjo, jam al mi mankas fortoj,” petegis Cvetajev ŝvitante. Katjuŝa, 
kaj post ŝi ankaŭ aliaj, subtenis lin.  
   Korĉagin fermis la libron. La rondeto finis sian laboron.  
   Kiam ĉiuj amase leviĝis de siaj lokoj, sur la tablo maltrankvile eksonis 
malnova telefono “Erikson”. Penante superkrii parolantojn en la ĉambro, 
Cvetajev komencis paroli.  
   Pendiginte la parolilon, li sin turnis al Korĉagin.  
   “Ĉe la fervojstacio estas du vagonoj de diplomatoj el la konsulejo de 
Pollando. Tie estingiĝis lampoj. La trajno post unu horo devos foriri, necesas 
ripari la elektroinstalaĵon. Prenu, Paŭlo, la keston kun la materialoj kaj iru tien. 
La afero estas urĝa.  
   Du brilaj vagonoj de internacia trafiko staris ĉe la unua kajo de la stacio. La 
salon-vagono kun larĝaj fenestroj estis hele lumigita, sed la dua vagono dronis 
en mallumo.  
   Paŭlo aliris al la luksa pulmano kaj premis tenilon de l’ eskaleto, intencante 
eniri internen.  
   De la stacidoma muro rapide deiris viro kaj prenis lin je la ŝultro.  
   “Kien vi, civitano?”  
   La voĉo estis konata. Paŭlo sin turnis. Vidiĝis al li leda jako, larĝa viziero, 
maldika kurbeta nazo kaj malkonfidema streĉita rigardo.  
   Artjuĥin ne tuj rekonis Paŭlon. Poste lia mano falis de sur la ŝultro, la 
vizaĝo perdis sian rigidecon, sed la rigardo demande haltis ĉe la instrumenta 
kesto.  
   “Kien vi intencas iri?” 
   Paŭlo koncize klarigis. El post la vagono aperis alia figuro.  
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   “Tuj mi vokos ilian vagoniston.” 
   En la salon-vagono, kien eniris Paŭlo, sekvante la vagoniston, sidis kelkaj 
homoj, ĉiuj vestitaj en vojaĝaj kostumoj. Ĉe la tablo, kovrita per silka tuko 
ornamita per rozoj, dorse al la pordo sidis virino. Kiam eniris Korĉagin, ŝi estis 
konversacianta kun alta oficiro, staranta antaŭ ŝi. Apenaŭ eniris la elektristo, la 
konversacio rompiĝis.  
   Rapide kontrolinte elektrodratojn, kiuj iris de la lasta lampo en la koridoron, 
kaj trovinte ilin en ordo, Korĉagin eliris el la salon-vagono, daŭrigante serĉadon 
de la difekto. Lin senretrete sekvis  grasa vagonisto kun boksista kolo, vestita 
en uniformo kun abundaj kaj grandaj kupraj butonoj, surhavantaj unukapan 
aglon.  

“Ni iru al la najbara vagono, ĉi tie ĉio estas en ordo, la akumulatoro 
funkcias, la difekto, videble, estas tie.” 
   La vagonisto turnis la ŝlosilon en la pordo, kaj ili eniris malluman koridoron. 
Lumigante la elektrodratojn per poŝlanterno, Paŭlo baldaŭ trovis la lokon de 
kurta cirkvito. Post kelkaj minutoj eklumis la unua lampo en la koridoro, 
verŝinte ĝin per pala opaka lumo.  
   “Necesas malfermi la kupeon por ŝanĝi lampojn, ĉar ili ne plu estas 
uzeblaj,” Korĉagin diris al sia akompananto.  
   “Por tio necesas inviti la sinjorinon, ĉar ŝi havas la ŝlosilojn.” 
   La servisto, ne dezirante lasi la elektriston sola, kondukis lin kun si. 
   En la kupeon eniris virino, ŝin sekvis Korĉagin. La servisto haltis ĉe la 
pordo, ŝtopinte ĝin per sia korpo. Paŭlo tuj ekvidis du elegantajn ledajn valizojn 
en retoj, silkan palton, neglekte ĵetitan sur sofon, flakonon kun parfumo kaj 
etan malakitan pudrujon sur tableto ĉe la fenestro. La virino sidiĝis en angulo 
de la sofo, kaj ordigante siajn linkolorajn harojn, observis laboron de l’ 
elektristo.  
   “Mi petas, sinjorino, vian permeson foriri por minuto. Sinjoro majoro volas 
havi malvarman bieron,” servile diris la vagonisto kaj riverencis, pene fleksante 
sian bovan kolon.  
   La virino respondis kantvoĉe kaj afekte:  
   “Vi povas iri.”  
   La interparolo okazis en la pola lingvo.  
   Lumstrio el la koridoro falis sur ŝultron de la virino. Luksa robo el la plej 
fajna liona silko, kudrita ĉe la plej bonaj tajlormajstroj de Parizo, lasis ŝiajn 
ŝultrojn kaj brakojn nudaj. En ŝia oreleto, ekflamante kaj scintilante, balanciĝis 
gutforma brilianto. Korĉagin vidis nur la brakon kaj la ŝultron de la virino, 
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kvazaŭ ĉizitajn el eburo. Ŝia vizaĝo estis en ombro. Rapide aganta per 
ŝraŭbturnilo, Paŭlo ŝanĝis ŝtopilingon, kaj post unu minuto en la kupeo aperis 
lumo. Restis al li nur kontroli la duan lampon super la sofo, kie sidis la virino.  
   “Mi bezonas kontroli tiun lampon,” diris Korĉagin haltante antaŭ ŝi.  
   “Aĥ, jes, mi ja malhelpas vin,” en bona rusa lingvo respondis la sinjorino 
kaj facile leviĝis de la sofo kaj stariĝis apud Korĉagin. Nun ŝi estis tute videbla. 
La konataj sagoformaj brovoj kaj fiere kunpremitaj lipoj. Neniu dubo povis esti: 
antaŭ li staris Nelli Leŝĉinskaja. La filino de l’ advokato ne povis ne rimarki 
lian miroplenan rigardon. Tamen dum Korĉagin rekonis ŝin, Leŝĉinskaja ne 
rimarkis, ke la elektromuntisto, maturiĝinta dum tiuj kvar jaroj, estas ĝuste ŝia 
malkvieta najbaro.  
   Malrespekte kuntirinte la brovojn responde al lia miro, ŝi paŝis al la pordo 
de la kupeo kaj haltis tie, senpacience frapante per pinto de lakita ŝueto. Paŭlo 
komencis kontroli la duan lampon. Elpreninte ĝin, li rigardis kontraŭ lumo kaj 
tute surprize por si kaj des pli por Leŝĉinskaja, demandis en la pola lingvo:  
   “Ĉu ankaŭ Viktor estas ĉi tie?” 
   Demandante, Korĉagin ne turnis sin. Li ne vidis la vizaĝon de Nelli, tamen 
longa silento atestis pri ŝia konfuziĝo.  
   “Ĉu vi konas lin?” 
   “Mi tre bone konas lin. Ni ja estis najbaroj.” Paŭlo sin turnis al ŝi.  
   “Ĉu vi estas Paŭlo, la filo?..” Nelli balbute stumblis.  
   “De la kuiristino,” sufloris Korĉagin.  
   “Kiel vi maturiĝis! Mi memoras vin sovaĝa knabo.” 
   Nelli senceremonie observadis lin de la kapo ĝis la piedoj.  
   “Kaj kial vin interesas Viktor? Mi memoras, ke vi malpacis,” diris Nelli per 
sia melodia soprano, esperante distri sian enuon per neatendita renkonto.  
   La ŝraŭbturnilo rapide estis fiksanta ŝraŭbon al la muro.  
   “Viktor restis mia ŝuldanto. Kiam vi renkontos lin, transdonu, ke mi ne 
perdas la esperon kvitiĝi kun li.” 
   “Diru, kiom Viktor ŝuldas al vi, kaj mi pagos anstataŭ li.” 
   Ŝi komprenis, pri kiu “ŝuldo” parolis Korĉagin. Ŝi sciis la tutan historion pri 
la petluranoj, tamen la deziro inciti tiun “servutulon” puŝis ŝin por mokegi 
Paŭlon.  
   Korĉagin silentis.  
   “Diru, ĉu estas vere, ke nia domo estas prirabita kaj nun estas detruata? 
Verŝajne la laŭbo kaj florbedoj estas ruinigitaj, ĉu?” triste demandis Nelli.  
   “La domo nun estas nia, sed ne via, tial por ni estus sensence ĝin detrui.” 
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   Ŝi sarkasme ekridis.  
   “Ho, videble ankaŭ vin oni instruis, ĉu? Sed, interalie, tiu ĉi vagono estas de 
la pola legacio, kaj en tiu ĉi kupeo mi estas sinjorino, sed vi restis tia sklavo, 
kia vi estis. Kaj vi eĉ nun laboras por ke mi havu lumon, por ke al mi estu 
oportune legi sur tiu ĉi sofo. Antaŭe via patrino lavis por ni tolaĵon kaj vi portis 
akvon. Nun ni renkontiĝis en la sama situacio.” 
   Ŝi parolis kun triumfa malico. Paŭlo, nudigante per poŝtranĉilo finaĵon de 
drato, rigardis la polinon kun nekaŝita ironio.  
   “Por vi, civitanino, mi eĉ rustan najlon ne enbatus, sed, se burĝaĉoj elpensis 
diplomatojn, ni zorgas pri nia marko, kaj ni ne hakas iliajn kapojn, eĉ 
arogantaĵojn ne diras, kiel faras vi.” 
   La vangoj de Nelli ruĝiĝis.  
   “Sed kion vi farus al mi, se vi sukcesus okupi Varsovion? Ĉu ankaŭ 
dishakus por kotletoj aŭ prenus min kiel konkubinon?” 
   Ŝi staris ĉe la pordo, gracie sin fleksinte; la voluptemaj naztruoj, konantaj 
kokainon, tremetadis. Super la sofo ekbrilis lumo. Paŭlo rektiĝis.  
   “Al kiu vi estas necesa? Vi mortaĉos sen niaj sabroj, pro kokaino. Tian, kia 
vi estas, mi vin eĉ ne prenus en mian liton!” 
   La kesto kun ilaro jam estis en liaj manoj, li paŝis al la pordo. Nelli 
flankeniĝis, kaj en fino de l’ koridoro li aŭdis ŝian obtuzan:  
   “Malbenita bolŝeviko!” 
 

* 
 
   La sekvan tagon, vespere, kiam Paŭlo sin direktis al biblioteko, surstrate li 
renkontis Katjuŝan. Preninte en sian pugneton manikon de lia bluzo, ŝi ŝerceme 
baris al li la vojon.  
   “Kien vi kuras, Politiko-kaj-klerigo?” 
   “En la bibliotekon, panjo, liberigu la vojon,” samtone ŝerce respondis 
Korĉagin, gardeme prenis ŝin je la ŝultroj kaj facile formovis sur la pavimon. 
Liberiĝinte de liaj manoj Katjuŝa ekiris apude.  
   “Aŭskultu, Paŭĉjo! Oni ne ĉiam devas lerni... Ĉu ni ne iru hodiaŭ al amika 
vespero? Ĉe Zina Gladiŝ hodiaŭ kunvenos gejunuloj. La knabinoj jam delonge 
petis venigi vin. Vi ja estas absorbata de nura politiko. Ĉu vi vere ne volas 
iomete amuzi kaj distri vin? Nu, se vi hodiaŭ ne legos, al via kapo estos pli 
facile,” insiste persvadis lin Katjuŝa.  
   “Kia estas tiu amika vespero? Kion oni faros tie?” 
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   Katjuŝa moke imitis:  
   “Kion ni faros! Certe ne preĝos, sed gaje pasigos la tempon kaj nenion plu. 
Vi ja ludas harmonikon, ĉu? Sed mi neniam aŭdis. Nu, faru al mi plezuron. La 
onklo de Zina havas harmonikon, sed li malbone ludas. Niaj junulinoj 
interesiĝas pri vi, kaj vi konsumiĝas super libroj. Kie do estas skribite, ke 
komsomolanoj ne rajtas iom sin amuzi? Ni iru, dum al mi ne tedis persvadi vin, 
alie mi malpaciĝos kun vi por la tuta monato.” 
   La grandokula kolorigistino Katjuŝa estas bona kamaradino kaj ne malbona 
komsomolanino. Korĉagin ne volis ofendi la knabinon, kaj li konsentis, 
malgraŭ ke estis nekutime kaj iom strange por li.  
   En la loĝejo de lokomotivestro Gladiŝ estis multaj homoj kaj regis bruo. 
Plenaĝuloj por ne ĝeni la junularon, foriris en alian ĉambron, kaj en la unua 
granda ĉambro kaj en la verando kondukanta al ĝardeneto, kunvenis ĉirkaŭ dek 
kvin gejunuloj. Kiam Katjuŝa venigis Paŭlon tra la ĝardeno al la verando, tie 
jam komenciĝis ludo nomata “nutrado de kolomboj”. Meze de la verando staris 
du seĝoj dorse unu al la alia. Sur tiujn, laŭ invito de la mastrino gvidanta la 
ludon, sidiĝis junulo kaj junulino. La mastrino komandis: “Nutru la 
kolombojn!”, kaj la du gesidantoj turnis malantaŭen siajn kapojn, iliaj lipoj 
renkontiĝis, kaj ili publike kisis unu la alian. Poste sekvis ludoj “ringo” kaj 
“poŝtisto”, kaj ĉiu el ili estis akompanata per kisoj. Interalie, en la ludo 
“poŝtisto” por eviti la publikan rigardon, kisantoj iris for de la lumplena 
verando al najbara ĉambro, kiu portempe estis mallumigata. Por tiuj, kiujn ne 
kontentigis la ludo en angulo, sur ronda tableto, kuŝis aro de kartoj “Flirto de 
floroj”. Najbarino de Paŭlo, nominta sin Mura, ĉirkaŭ dek-ses-jara knabino, 
koketante per siaj bluaj okuloj, etendis al li la karton kaj diris mallaŭte:  
   “Violo!” 
   Antaŭ kelkaj jaroj Paŭlo observis tiajn vesperojn kaj, kvankam li ne 
partoprenis ilin mem, li konsideris ilin afero normala. Sed nun, kiam li por ĉiam 
ŝiris sin for de la etburĝa vivo en sia eta naskiĝurbo, tiu vespero montriĝis al li 
io kripla kaj iom ridinda.  
   Sed malgraŭ tio, la karto de “flirto-ludo” jam estis en lia mano.  
   Sub la bildo de la floro li tralegis: “Vi tre plaĉas al mi”.  
   Paŭlo rigardis la junulinon. Ŝi sen konfuzo renkontis lian rigardon.  
   “Kial?”  
   La demando montriĝis iom peza. La respondon Mura preparis anticipe.  
   “Rozo,” ŝi etendis al li la duan karton.  
   La subskribo tekstis: “Vi estas mia idealo”. Korĉagin turnis sin al la 

 238



junulino kaj, penante mildigi la tonon, demandis:  
   “Kial vi okupiĝas pri tiuj bagateloj?” 
   Mura konfuziĝis.  
   “Ĉu mia konfeso estas malagrabla por vi?” ŝiaj lipoj kaprice kuntiriĝis.  
   Korĉagin ne respondis al ŝi. Sed li volis ekscii, kiu parolas kun li. Kaj li 
proponis al ŝi demandojn, kiujn la junulino volonte respondis. Post kelkaj 
minutoj li jam sciis, ke ŝi lernas en sepklasa lernejo, ke ŝia patro estas 
vagonkontrolisto kaj ke ŝi konas lin delonge kaj volis konatiĝi kun li.  
   “Kiu estas via nomo?” demandis Korĉagin.  
   “Mura Volinceva.” 
   “Ĉu via frato estas sekretario de la ĉelo en la lokomotivejo?” 
   “Jes.”  
   Nun Korĉagin sciis, kun kiu li konversacias. Evidentiĝis, ke Volincev, unu 
el la plej aktivaj komsomolanoj de la distrikto, tute ne atentis sian fratinon, kaj 
ŝi kreskis ordinara filistrino. La lastan jaron ŝi komencis vizitadi amikajn 
vesperojn ĉe siaj amikinoj, la vesperojn kun kisoj ĝis stultiĝo. Korĉaginon ŝi 
kelkfoje vidis ĉe sia frato.  
   Nun Mura komprenis, ke ŝia najbaro ne aprobas ŝian konduton, kaj kiam 
oni vokis ŝin “nutri kolombojn” ŝi, vidinte ironian rideton de Korĉagin, 
kategorie rifuzis. Ili sidis ankoraŭ kelkajn minutojn. Mura estis rakontanta pri si 
mem. Al ili proksimiĝis Zelenova.  
   “Ĉu mi alportu harmonikon por ke vi ludu iom?” Ruzeme fermetante siajn 
okulojn, ŝi rigardis al Mura: “Do ĉu vi konatiĝis?” 
   Paŭlo sidigis Katjuŝan apude, kaj, uzante la ĉirkaŭajn kriojn kaj ridojn, diris 
al ŝi:  
   “Mi ne ludos, mi kaj Mura tuj foriros de ĉi tie.” 
   “Ho! Sekve al vi ĉi tie ne plaĉis?” signifoplene eldiris Katjuŝa, longigante la 
vortojn.  
   “Jes. Al mi ne plaĉis. Diru, ĉu krom ni ĉi tie estas ankoraŭ komsomolanoj? 
Aŭ ĉu nur ni duope trafis en tiun ĉi kolombejon?” 
   Katjuŝa pacige sciigis:  
   “Jam oni ĉesis okupiĝi pri stultaĵoj. Tuj ni dancos.” 
   Korĉagin ekstaris.  
   “Bone, vi dancu, maljunulino, sed mi kun Mura tamen foriros.  
 

* 
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Iun vesperon Borhart venis al Okunev. En la ĉambro estis nur Korĉagin.  
“Ĉu vi estas tre okupata, Paŭlo? Ĉu vi volas iri kun mi al la plenkunsido de 

la urba soveto? Duope estus pli gaje iri, kaj reveni en malfrua horo estus pli 
sekure.  
   Korĉagin baldaŭ estis preta por iri. Super lia lito pendis “Mauser”. Ĝi estis 
tro peza. El la tirkesto li prenis “Broŭning” de Okunev kaj enpoŝigis ĝin. Al 
Okunev li restigis sciigan skribaĵon. La ŝlosilon li kaŝis en difinita loko.  
   En teatro, kie estis okazonta la kunsido, ili renkontiĝis kun Pankratov kaj 
Olga Jureneva. Ili sidis kune, kaj dum paŭzoj ili promenis en la antaŭteatra 
placo. La kunsido, kiel antaŭsupozis Anna Borhart, daŭris ĝis malfrua nokto.  
   “Eble ni iru al mi por noktumi? Estas jam malfrue, kaj ja necesas iri 
malproksimen,” proponis Olga.  
   “Ne, mi jam interkonsentis,” rifuzis Anna.  
   Pankratov kaj Olga sin direktis malsupren laŭlonge de la ĉefstrato, kaj la 
loĝantoj de Solomenka ekiris ascende al la monteto.  
   La nokto estis sufoka kaj malluma. La urbo estis dormanta. Tra senbruaj 
stratoj estis disirantaj al diversaj flankoj la partoprenintoj de la kunsido. Iliaj 
paŝoj kaj voĉoj aŭdiĝis ĉiam pli kaj pli malforte. Paŭlo kaj Anna estis rapide 
forirantaj de la centraj stratoj. Sur senhoma vendoplaco ilin haltigis patrolo. 
Kontrolinte iliajn dokumentojn, oni permesis al ili iri pluen. Ili trairis bulvardon 
kaj eliris sur malluman dezertan straton, kiu etendiĝis tra sendoma tereno. Poste 
ili sin turnis maldekstren kaj ekiris laŭ ŝoseo paralele el fervojaj deponejoj. Tiuj 
estis longaj betonaj konstruaĵoj, obskuraj kaj sombraj. Anna nevole eksentis 
maltrankvilon. Ŝi streĉe rigardis en mallumon, abrupte kaj maltrafe respondante 
al Korĉagin. Kiam la suspektota ombro montriĝis nur telegrafa fosto, ŝi ridis 
kaj rakontis al Korĉagin pri siaj alarmaj sentoj. Ŝi prenis lin subbrake kaj, 
preminte sian ŝultron kontraŭ la lian, trankviliĝis.  
   “Mi havas dudek du jarojn, sed mi havas maljunulinan neŭrastenion. Vi 
povas opinii, ke mi estas poltrono, tio ne estus vero. Sed hodiaŭ mi estas 
neordinare streĉita. Nu, ĉi-momente, kiam mi sentas vin apude, maltrankvilo 
malaperas, kaj mi eĉ hontetas pro tiuj timoj.” 
   Trankvileco de Paŭlo, ekbriloj de lia cigaredo, pormomente lumigintaj  
parton de lia vizaĝo, virecan kurbiĝon de liaj brovoj — ĉio ĉi forpelis ŝian 
timon aperintan pro mallumo de la nokto, sovaĝeco de tiu ĉi dezerta tereno kaj 
pro rakonto pri la antaŭtaga terura murdo en la urboparto Podol.  
   La deponejo restis malantaŭe. Paŭlo kaj Anna trairis ponteton trans 
malgranda rojo, kaj ekiris laŭlonge de apudstacia ŝoseo al tunelo sub la relvojoj, 
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kuniganta tiun parton de la urbo kun la fervoja distrikto.  
   La stacidomo restis malproksime ĉe la dekstra flanko. Ili jam proksimiĝis al 
la lokomotivejo, al siaj konataj lokoj. Sur la reloj scintilis diverskoloraj lumoj 
de komutiloj kaj semaforoj, kaj apud la lokomotivejo lace spiris 
ranĝolokomotivo, foriranta por la nokta ripozo.  
   Super la enirejo de la tunelo sur rustiĝinta najlo pendis lanterno. Ĝi apenaŭ 
rimarkeble balanciĝis pro venteto, kaj ĝia malpura flava makulo de lumo glitis 
de unu muro de la tunelo al la alia.  
   Je kelkaj paŝoj de la tunelo, ĉe la ŝoseo mem, staris izolita dometo. Antaŭ 
du jaroj ĝin trafis peza obuso, kiu detruis la internaĵon kaj transformis la 
fasadon en ruinon, kaj nun ĝi faŭkis kiel grandega truo, kvazaŭ almozule apud 
la vojo eksponanta sian kompatindan mizeron. Estis vidate, kiel supre, sur la 
taluso, preterkuris trajno.   
   “Jen ni estas preskaŭ hejme,” faciliĝe diris Anna.  
   Paŭlo penis nerimarkeble liberigi sian brakon, sed Anna ne ellasis ĝin. Ili 
preterpasis la detruitan dometon.  
   Subite io bruis malantaŭe. Sekvis hasta piedfrapado, raŭka spirado. Ili estis 
atingataj.  
   Korĉagin impete tiris sian brakon, sed Anna pro teruro alpremis ĝin al si. 
Kaj kiam li tamen perforte liberigis ĝin, estis jam malfrue: la kolon de Paŭlo 
ĉirkaŭkaptis fera premo de ies fingroj. Ektiro flanken —kaj Paŭlo estis turnita 
vizaĝe al la atakinto. En liajn dentojn estis puŝita paftubo de “Parabellum”, 
mano rampis al lia gorĝo, kaj, tordinte kolumon de la ĉemizo, tenis lin antaŭ 
revolvertubo, kiu desegnis arkon.  
   La okuloj de Paŭlo, kvazaŭ sorĉitaj, sekvis tiun ĉi arkon en superhoma 
streĉiteco. Morto rigardis en liajn okulojn per makulo de la pistoltubo, kaj 
mankis forto por deflankigi la okulojn eĉ por centono da sekundo. Li atendis 
pafon, sed ĝi ne sekvis, kaj la larĝe malfermitaj okuloj de Paŭlo ekvidis la 
vizaĝon de l’ bandito. Granda kranio, potenca makzelo, nigraj haroj de nerazita 
mentono kaj lipharoj... Liaj okuloj sub larĝa viziero de kaskedo restis en ombro.  
   Okulrande Paŭlo ekvidis la krete palan vizaĝon de Anna, kiun en la sama 
momento tiris en truegon de la ruino unu el la triopo. Rompante ŝiajn manojn, li 
faligis ŝin teren. Tien sin ĵetis ankoraŭ unu nigra figuro. Li vidis nur ĝian 
ombron sur muro de la tunelo.  
   Malantaŭe, en truego de la domo, okazis batalado. Anna furioze rezistis. 
Ŝian surdigitan krion interrompis kaskedo, kovrinta ŝian buŝon. La grandkapulo, 
en kies manoj estis Korĉagin, ne volis resti nura atestanto de la perforto. Kiel 
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besto li estis logata al la predo. Evidente li estis ĉefo, kaj tia divido de la roloj al 
li ne plaĉis. La junulo, kiun li tenis antaŭ si, “lokomotiveja malpurulo” laŭ sia 
aspekto, estis ankoraŭ tute ne maturiĝinta. Tiu knabaĉo prezentis nenian 
danĝeron por li.  
   “Mi puŝu du-tri fojojn en lian frunton, kiel decas, per mia pistolo kaj 
montru al li la vojon al tiu dezerta loko, kaj li ja kuregos ŝirante siajn 
plandumojn ĝis la urbo mem”. Kaj li malstreĉis la fingrojn.  
   “Kuregu do... Tuj estu for, kaj se vi pepos, kuglo trafos vian gorĝon.” La 
grandkapulo puŝis la paftubon kontraŭ la frunton de Korĉagin. “Nu, ek!” li 
eligis raŭkan sonon kaj mallevis la pistolon por ne timigi per pafo al la dorso.  
   Korĉagin sin ĵetis for, kaj la unuajn du paŝojn li faris turnante sin tiel, ke la 
grandkapulo restis en lia vidkampo. La bandito komprenis, ke la junulo ankoraŭ 
timas la kuglon, kaj sin turnis al la ruino.  
   Korĉagin tuj ŝovis la maldekstran manon en sian poŝon. “Nur ne malfrui, 
nur ne malfrui!” Li impete sin turnis kaj ĵetinte supren sian maldekstran manon, 
por momento kaptis je la celilo la grandkapulon kaj pafis.  
   La bandito malfrue komprenis sian eraron. La kuglo eniĝis en lian flankon 
pli frue ol li levis sian manon.  
   La frapego ĵetis lin al muro de la tunelo, kaj, obtuze ĝeminte, apogante sin 
kontraŭ la muron, li estis malrapide falanta sur la teron. El truego de la ruino 
forglitis ies ombro. Ĝin tuj sekvis la dua pafo de Korĉagin. La dua kliniĝinta 
figuro saltante kuris en mallumon de la tunelo. Pafo. La kuglo batiĝis kontraŭ la 
muron, kaj dispecigita betono superŝutis la fuĝanton, kiu sin ĵetis flanken kaj 
dronis en tenebro. Tiudirekte la pistolo de Korĉagin trifoje perturbis la nokton. 
Ĉe la muro, tordiĝante kiel vermo, agoniis la grandkapulo.  
   Konsternita de la terura okazintaĵo, Anna, kiun Korĉagin levis de sur la tero, 
rigardis la konvulsiantan banditon, ankoraŭ ne kredante je sia savo.  
   Korĉagin fortiris ŝin en mallumon, returnen al la urbo, for de la lumigita 
rondo. Ili kuris al la stacidomo. Kaj apud la tunelo, supre sur la relvoja taluso, 
jam briletis lumeroj kaj obtuze ektondris alarma pafo de fusilo.  
 

* 
 
   Kiam fine ili atingis la loĝejon de Anna, ie malproksime ĉe la monto Batij 
kokerikis kokoj. Anna kuŝiĝis sur la liton. Korĉagin sidiĝis ĉe la tablon. Li 
fumis, enpensiĝeme observante kiel forŝvebas supren grizaj ringoj de fumo... 
Ĵus li mortigis la kvaran homon dum sia vivo.  
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   Ĉu ekzistas ĝenerale kuraĝo, kiu ĉiam rivelus sin en sia ideala formo? 
Rememorante ĉiujn siajn sensojn kaj travivaĵojn, li konfesis antaŭ si mem, ke 
dum la unuaj sekundoj la nigra okulo de la pistolo glaciigis lian koron. Kaj ĉu 
pri tio, ke la du banditoj eskapis senpune kulpas nur blindeco de lia okulo kaj la 
neceso pafi per la maldekstra mano? Ne. Je la distanco de kelkaj paŝoj li povis 
pafi pli trafe, sed lia ĉiama streĉiteco kaj hastemo, la senduba atesto pri lia 
konfuzo, estis la kaŭzo de la mistrafo.  
   La lumo de la surtabla lampo lumigis lian kapon, kaj Anna observis lin, 
preterlasante neniun ekmovon de muskoloj sur lia vizaĝo. Cetere, liaj okuloj 
estis trankvilaj, kaj pri la streĉiteco de liaj pensoj atestis nur sulko sur lia frunto.  
   “Paŭlo, pri kio vi pensas?” 
   Liaj pensoj, interrompitaj per la demando, forflugis, simile al fumo glitanta 
post la lumigitan duonrondon, kaj li diris la unuan, kio venis al li en la kapon.  
   “Mi tuj devas iri al la komandejo. Necesas informi pri ĉio ĉi.” 
   Kaj kontraŭvole, malgraŭ sia laciĝo, li ekstaris.  
   Ŝi ne tuj ellasis lian manon: ŝi ne volis resti sola. Ŝi akompanis lin ĝis la 
pordo kaj ĝin fermis, nur kiam Paŭlo, kiu iĝis por ŝi tiel kara kaj proksima, 
foriris en la nokton.  
   La alveno de Korĉagin en la komandejon klarigis al la fervoja gardistaro  
misteran mortigon. La kadavro estis tuj rekonita: la mortigito estis bone konata 
al kriminalistoj Fimka-la-Kranio, bandito kaj murdisto-recidivulo.  
   La okazintaĵo apud la tunelo en la sekva tago estis jam sciata de ĉiuj. Tiu 
cirkonstanco kaŭzis neatenditan kolizion inter Paŭlo kaj Cvetajev.  
   En la kulmino de labortempo en la fakejon eniris Cvetajev kaj vokis Paŭlon. 
Cvetajev invitis lin en koridoron kaj, haltinte en fora angulo, emociite kaj sen 
scii per kio komenci, fine eldiris:  
   “Rakontu pri la hieraŭa okazo.” 
   “Vi ja scias.” 
   Cvetajev maltrankvile movis siajn ŝultrojn. Korĉagin ne sciis, ke la 
okazintaĵo apud la tunelo tuŝis Cvetajevon pli akre ol aliajn. Li ne sciis, ke tiu 
forĝisto, spite al sia ekstera flegmo, ne estis indiferenta pri Anna. Ŝi ne nur en li 
sola vekis la senton de simpatio, sed Cvetajev sentis tion pli komplike. La nokta 
okazintaĵo, pri kiu li ĵus eksciis, lasis en lia konscio turmentan nesolvitan 
demandon. Tiun demandon li ne povis starigi rekte, sed scii la respondon li 
volis. Li iom konsciis la egoisman bagatelemon de sia maltrankvilo, sed en la 
antagonisma interbatalo de sentoj ĉi-foje venkis en li besteca primitivismo.  
   “Aŭskultu, Korĉagin,” li komencis obtuze. “Ĉio dirita restos inter ni. Mi 
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komprenas, ke vi ne rakontas pri tio por ne suferigi Annan, sed al mi vi povas 
konfidi. Diru, ĉu tiuj du perfortis Annan, dum la bandito tenis vin?” Fine de la 
frazo Cvetajev ne eltenis kaj forturnis siajn okulojn.  
   Korĉagin estis komencanta iom kompreni lin. “Se Cvetajev estus 
indiferenta pri Anna, li ne ekscitiĝus tiel. Sed se ŝi estas kara por li...” Paŭlo 
ofendiĝis pro Anna:  
   “Por kio vi demandis?” 
   Cvetajev komencis paroli ion ne tute klaran kaj, sentante, ke li estas 
komprenita, li koleriĝis:  
   “Kial vi elturniĝas? Mi ja petas vin respondi, sed vi komencas pridemandi 
min.” 
   “Ĉu vi amas Annan?” 
   Silento. Poste Cvetajev malfacile eldiris:  
   “Jes.”  
   Korĉagin apenaŭ detenante sian koleron, sin turnis kaj ekiris tra la koridoro.  
 

* 
 
   Iun vesperon Okunev konfuzite paŝinte tien-reen apud la lito de sia amiko, 
sidiĝis sur la randon kaj metis sian manon sur la libron legatan de Paŭlo.  
   “Ĉu vi scias, Paŭĉjo, mi devas rakonti al vi pri iu historio. De unu flanko ĝi 
ŝajnas bagatela, sed de la alia — kontraŭe. Inter mi kaj Talja Lagutina okazis 
miskompreno. Komence, vidu, ŝi plaĉis al mi.” Okunev, kvazaŭ iom kulpa, 
gratis sian tempion, sed vidante, ke lia amiko restas serioza, li kuraĝiĝis: “Kaj 
poste ankaŭ ŝi simile... Nu, mi ne diros al vi ĉion pri tiu afero, ĝi estas tute klara 
sen lanterno. Hieraŭ ni decidis elprovi nian fortunon por konstrui nian vivon 
kune. Mi havas dudek du jarojn, ni ambaŭ havas la balotrajton. Mi volas krei la 
vivon kun Talja sur la principoj de egaleco. Kion vi opinias pri tio?” 
   Korĉagin enpensiĝis.  
   “Kion mi respondu al vi? Vi ambaŭ estas miaj geamikoj, laŭ nia deveno ni 
apartenas al la sama gento. Ĉio cetera ankaŭ estas komuna, kaj Talja estas tre 
bona junulino... ĉio en tiu afero estas komprenebla.” 
   La sekvan tagon Korĉagin portis sian havaĵon en komunloĝejon de la 
lokomotiva riparejo, kaj post kelkaj tagoj ĉe Anna Borhart okazis kamaradeca 
vespero sen manĝaĵoj kaj drinkaĵoj — komunista vesperfesto honore al la 
amika paro de Talja kaj Nikolaj. Ĝi estis vespero de rememoroj, de fragmenta 
legado el la plej emociaj libroj. Ili multe kaj bone kantis ĥore. Malproksime 
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estis aŭdeblaj batalkantoj. Iom pli poste estis alportita harmoniko, kaj bordunaj 
densaj sonvariadoj kaj arĝentaj kariljonoj de klavoj plenigis la ĉambron. 
Tiuvespere Paŭlo ludis eksterordinare bone, kaj kiam por ĉies surprizo la 
giganta Pankratov ekdancis, Paŭĉjo en sinforgeso ŝirtiris balgojn, kaj la 
harmoniko, perdante novan stilon, eksplodis fajre:  

 
Hej, vi strato, vasta strat’!  
Naŭzas al Denikin stat’,  
Ke Kolĉak en Siberi’  
falis en fin-averi’! 
 
   La harmoniko ludis pri la pasinteco, pri la fajraj jaroj, pri la hodiaŭa 
amikeco, batalo kaj ĝojo. Sed kiam la harmoniko estis donita al Volincev, kaj 
tiu elpremegis el la balgo ardan ŝerckanzonon “Pometo”, en  la impetan 
dancon sin ĵetis Paŭĉjo Korĉagin. En tiu freneza vortico de danco kun hajlo de 
piedfrapetoj li elpaŝis la trian kaj la lastan fojon en sia vivo.  
 
 
 
NOTOJ POR LA 3A ĈAPITRO 
 
Vareniko.  
Eta kuirita kuko kun kazeo, beroj k. s.  
 
Kreŝĉatik.  
La ĉefa strato en Kievo.  
 
Ruĝa anguleto.  
Speciala ĉambro en oficejo por soci-politika kaj kultur-kleriga laboro. 
 
Denikin, Anton (1872-1947).  
Generalo, unu el la gvidantoj de la kontraŭbolŝevika interna milito; 
komandanto de la volontula armeo en la suda Ruslando.  
 
Kolĉak, Aleksandr (1874-1920).  
Admiralo, unu el la gvidantoj de la kontraŭbolŝevika interna milito; en 1918-20 
la “supera gvidanto de Ruslanda Regno”. 
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ĈAPITRO 4 

 
Landlimo estas du fostoj. Ili staras unu kontraŭ la alia, silentaj kaj 

malamikaj, reprezentante la du mondojn. Unu fosto estas prirabotita kaj 
polurita, kolorigita kiel gardobudo de policisto per nigra kaj blanka farboj. Sur 
ĝia supro estas forte alnajlita blazono — la unukapa rabobirdo. Etendinte la 
flugilojn, kvazaŭ ĉirkaŭkaptante per siaj ungegoj la striitan foston, rankore 
rigardas la unukapa aglo metalan ŝildon ĉe la kontraŭa flanko, ĝia kurba beko 
estas streĉe etendita. Je la distanco de ses paŝoj kontraŭe staras alia fosto. Estas 
profunde enterigita senŝela kverka fostego kun gisita ŝildo, sur kiu oni vidas 
martelon kaj serpon. Inter la du mondoj etendiĝas abismo, kvankam la fostoj 
estas enfositaj sur ebena tereno. Homo ne povas transpaŝi tiujn ses paŝojn sen 
riski sian vivon.  
   Ĉi tie estas la ŝtatlimo.  
   De la Nigra Maro je miloj da kilometroj ĝis la ekstrema nordo, ĝis la Arkta 
Oceano, etendiĝis la senmova ĉeno de tiuj silentaj sentineloj de la sovetaj 
socialismaj respublikoj kun la granda emblemo de laboro sur gisitaj ŝildoj. De 
tiu fosto kun la plumhava rabobirdo komenciĝas la limo inter la Soveta 
Ukrainio kaj grandsinjora Pollando. En fora loko kaŝiĝis urbeto Berezdov. Je 
dek kilometroj de ĉi tiu loko, kontraŭ la pola urbeto Korec estas la landlimo. De 
la urbeto Slavuta ĝis Anapol estas la regiono, kie postenas limgardista bataliono 
N.  
   Kuras la landlimaj fostoj tra neĝe kovritaj kampoj, trakuras arbarvojojn, 
malsuprenkuras en ravinojn, rampas supren, vidiĝas sur montetoj kaj, atinginte 
riveron, ili fikse rigardas de sur la alta bordo al neĝoplenaj ebenoj de la fremda 
lando.  
   Frostas. Neĝo kraketas sub feltbotoj. For de la fosto kun martelo kaj serpo 
iras grandega figuro, sur kies kapo sidas helmo de antikva rusa 
fortegulo-bravulo; peze paŝante ĝi sin movas ĉirkaŭ sia postenejo. Alta 
ruĝarmeano estas vestita per griza uniforma pelto, kun verdaj koluminsignoj, 
kaj feltbotoj. Lian uniformon kovras grandega ŝaffela pelto kun larĝega kolumo. 
Sur siaj manoj li havas felgantojn, la pelto estas longa ĝis kalkanoj. Tia vestaĵo 
defendas kontraŭ eĉ la plej severa neĝa tempesto. Sur la ŝultro pendas fusilo. La 
ruĝarmeano, rastante neĝon per sia pelto, iras laŭ gardista vojeto, plezure 
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enspirante aromon de memfarita cigaredo kun kruda tabako. Ĉe la sovetia 
landlimo, sur ebena kampo, sentineloj deĵoras je unukilometra distanco unu de 
la alia, por vidi sian najbaron. Sur la pollanda flanko je ĉiu kilometro deĵoras du.  
   Renkonte al la ruĝarmeano laŭ sia vojo iras pollanda soldato. Liaj piedoj 
estas vestitaj per krudaj ŝuoj, sur li estas griza-verda uniforma jako kun 
pantalono kaj super tio nigra militpalto kun du vicoj da brilantaj butonoj. Sur 
lia kapo estas uniforma kvadrata kaskedo kun blanka aglo. Ankaŭ sur la drapaj 
epoletoj kaj sur la kolumo estas la agloj, sed pro ili al la soldato ne iĝas pli 
varme. Kruela frosto penetris lin ĝis la ostoj.  
   Li frotas siajn frostiĝintajn orelojn, frapas per la kalkanumoj, kaj la manoj 
en maldikaj gantoj rigidiĝas. Eĉ por unu minuto la polo ne povas halti: frosto 
tuj katenas liajn artikojn, kaj li la tutan tempon moviĝas, iam eĉ ektrotas. La 
limgardistoj proksimiĝis unu al la alia, la polo sin turnis kaj ekpaŝis paralele 
kun la ruĝarmeano.  
   Oni ne rajtas interparoli ĉe la landlimo, sed, kiam ĉirkaŭe neniu estas kaj 
nur post unu kilometro estas videblaj homaj figuroj, neniu povas ekscii, ĉu tiuj 
du paŝas silente aŭ ili rompas la internaciajn leĝojn.  
   La polo volas fumi, sed alumetoj estas forgesitaj en kazerno, kaj venteto de 
la sovetia flanko, kvazaŭ mokante, alportas allogan odoron de tabako. La polo 
ĉesis froti siajn orelojn kaj ekrigardis malantaŭen: jam okazis, ke rajdpatrolo 
kun skadra ĉefserĝento, foje eĉ kun sinjoro leŭtenanto, vagante apude, subite 
aperis el post iu monteto por inspekti la gardpostenojn. Sed neniu estas ĉirkaŭe. 
Sub la suno blindige brilas neĝo. Neniu neĝero restas en la ĉielo.  
   “Kamarado, donu al mi fajron,” diris la pola soldato en sia lingvo la unua 
rompante sanktecon de la leĝo kaj, transmetinte sian francan fusilon kun 
bajoneto-sabro post la dorson, li pene elpoŝigas per siaj frostiĝintaj fingroj 
pakaĵeton da ĉipaj cigaredoj.  
   La ruĝarmeano aŭdas peton de la pola limgardisto, sed la regularo de la 
gardista servo malpermesas interparoladon kun iu el alilandanoj, kaj krom tio li 
ja ne tute komprenis, kion diris la polo. Kaj li daŭrigas sian iradon, firme 
metante siajn piedojn en varmaj kaj molaj feltbotoj sur knarantan neĝon.  
   “Kamarado bolŝeviko, helpu min bruligi la cigaredon, ĵetu al mi skatoleton 
da alumetoj,” ĉi-foje la polo diris jam ruse.  
   La ruĝarmeano fikse rigardas sian najbaron. Evidente frosto penetris la 
“sinjoron” ĝisoste. Kaj kvankam li estas burĝa soldataĉo, lia vivo estas truhava. 
Oni elpelis lin dum ĉi tiu frostego en nura armea paltaĉo, kaj jen li saltas kiel 
leporo, kaj sen fumado la afero tute ne estas bona. La ruĝarmeano ne 
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returniĝinte ĵetas alumetskatolon. La soldato kaptas ĝin defluge kaj, rompinte 
kelkajn alumetojn, finfine ekfumas. La skatoleto per la sama vojo denove 
transiras la limon, kaj tiam la ruĝarmeano senintence rompas la leĝon:  
   “Vi povus lasi ĝin ĉe vi, mi havas.” 
   Kaj el post la landlimo aŭdiĝas:  
   “Ne, dankon, pro tiu skatoleto mi estus enprizonigita por du jaroj.” 
   La ruĝarmeano rigardas la skatoleton. Sur ĝi estas desegnita aeroplano. 
Anstataŭ helico estas potenca pugno kaj surskribo: “Ultimato”.  
   “Jes, vere, ĝi ne taŭgas por li”.  
   La soldato daŭre iras paralele kun la sovetia limgardisto laŭ la sama direkto. 
Li enuas sola en la senhoma kampo.  
 

* 
 

Ritme knaras seloj, trotado de ĉevaloj estas trankvilige egalmezura. Sur la 
muzelo de nigra ĉevalo ĉirkaŭ la naztruoj la haroj estas kovritaj per prujno. 
Ĉevala spirado kiel blanka vaporo degelas en aero. Ruana ĉevalo sub la 
batalionestro bele metas la gambojn, petolas per bridrimeno, arke kurbigante 
sian maldikan kolon. La du rajdantoj estas vestitaj per grizaj militpaltoj, kun 
portepeoj, havante sur siaj manikoj po tri ruĝaj kvadratoj. La batalionestro 
Gavrilov havas verdajn koluminsignojn, kaj lia akompananto — la ruĝajn. 
Gavrilov estas limgardisto. Estas lia bataliono, kiu etendis siajn postenojn je 
sepdek kilometroj. Li estas la “mastro” ĉi tie. Lia akompananto estas gasto el 
Berezdov, la militkomisaro de lernbataliono de Ĝenerala antaŭarmea servo — 
Korĉagin. Nokte neĝis. Nun mola kiel lanugo neĝo kuŝas tuŝita nek per hufo, 
nek per homa piedo. La rajdantoj aperis el arbareto kaj ektrotis tra kamparo. Je 
la distanco de kvardek paŝoj flanke staras denove du fostoj.  
   “Tprr!” 
   Gavrilov streĉe tiras bridon. Korĉagin turnas sian nigran ĉevalon por ekscii 
la kaŭzon de halto. Gavrilov kliniĝas de sur la selo kaj atente pririgardas 
strangan ĉeneton de spuroj sur la neĝo, kvazaŭ iu desegnis tiujn per dentradeto. 
Ĉi tie iris ruza besteto, metante siajn malantaŭajn piedojn en la spurtruojn de la 
antaŭaj kaj implikante siajn postsignojn per sagacaj maŝoj. Estis malfacile 
kompreni, de kie venis la spuro, sed ne la besta spuro igis la batalionestron halti. 
Je du paŝoj de la ĉeneto, superŝutitaj per neĝo estis aliaj spuroj. Tie iris homo. 
Li ne implikis siajn spurojn, sed iris rekte al la arbaro, kaj la spuroj montris 
klare, ke tiu homo venis el Pollando. La batalionestro irigas la ĉevalon, kaj la 
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spuro venigas lin al gardista vojeto. Kelkajn paŝojn post la landlimo estis 
videblaj premsignoj de piedoj.  
   “Nokte iu transiris la landlimon,” murmuris la batalionestro. “Denove en la 
tria plotono oni pretergapis kaj en la matena raporto neniu mencio estas. 
Diabloj!” Lipharoj de Gavrilov estas grizetaj, kaj prujno pro varma spirado 
arĝentumis ilin, kaj ili severe pendiĝis super lia buŝo.  
   Renkonte al la rajdantoj proksimiĝas du figuroj. Unu estas malgranda, nigra, 
kun franca bajoneto brilanta en sunradioj, la dua — grandega, en flava ŝafofela 
pelto. La ruana ĉevalo sentas piedtuŝojn, rapidigas sian kuron, kaj la rajdantoj 
rapide proksimiĝas al la homo renkonten iranta. La ruĝarmeano reordigas 
rimenon sur sia ŝultro kaj forkraĉas sur neĝon finfumitan cigaredon.  
   “Saluton, kamarado! Kiel statas la aferoj ĉi tie, sur via posteno?” Kaj la 
batalionestro, preskaŭ ne kliniĝante, ĉar la ruĝarmeano estas alta, etendas al li 
sian manon. La grandegulo haste fortiras sian ganton. La estro salutas la 
limgardiston.  
   La pola gardisto observas de malproksime. Du ruĝaj oficiroj (tri kvadratoj 
sur kolumo laŭ la bolŝevika ordo estas grado de majoro), amike salutas soldaton. 
Por momento li imagas sin etendi la manon al majoro Zakrzeŭski, kaj pro tiu 
absurda penso li nevole ĉirkaŭrigardas.  
   “Mi ĵus enposteniĝis, kamarado batalionestro,” raportas la ruĝarmeano.  
   “Ĉu vi vidis spuron jen tie?” 
   “Ne, mi ankoraŭ ne vidis.” 
   “Kiu deĵoris sur la posteno nokte de la dua ĝis la sesa horo?” 
   “Surotenko, kamarado batalionestro.” 
   “Nu, bone, rigardu plej atente.” 
   Kaj jam forrajdante, li severe avertis:  
   “Ne tro ofte promenadu kun tiuj.” 
   Kiam la ĉevaloj trotis sur larĝa vojo inter la landlimo kaj Berezdov, la 
batalionestro estis rakontanta:  
   “Ĉe la limo necesas akraj okuloj. Se vi endormiĝas por momento, poste vi 
amare bedaŭros. Nia servo estas sendorma. Dum tago transiri la limon ne estas 
facile, sed nokte necesas bone streĉi siajn orelojn. Jen juĝu mem, kamarado 
Korĉagin. Sur mia postendistanco kvar vilaĝoj estas dividitaj duone per linio de 
la limo. Tie estas tre malfacile. Kiel ajn dense estu enpostenigata la gardistaro, 
tamen dum ĉiu nupto aŭ festo, ĉeestas la tuta eksterlanda parencaro. Kial ne 
transiri la limon, se unu kabano distancas dudek paŝojn de la alia, kaj la 
rivereton eĉ kokino povas travadi. Okazas ankaŭ kontrabando. Vere, ĉio ĉi estas 
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bagatelo: ekzemple iu virino alportas unu aŭ du botelojn da pola brando. Tamen 
ne malmultaj estas seriozaj kontrabandistoj, kiuj operaciis per grandaj 
monsumoj. Kaj ĉu vi scias, kion faras poloj? En ĉiuj apudlimaj vilaĝoj ili 
malfermis diversvarajn magazenojn, oni povas aĉeti en ili ĉion laŭ sia volo. 
Certe tio estas farita ne por la propraj vilaĝaj mizeruloj...  
   Korĉagin kun intereso aŭskultis la batalionestron. La apudlima vivo similas 
senĉesan spionadon.  
   “Diru, kamarado Gavrilov, ĉu okazas nur transportado de kontrabandaj 
varoj?” 
   La batalionestro malgaje respondis:  
   “Tute ne nur ĝi.” 
  

* 
 

Urbeto Berezdov. Fora provinca anguleto, iama juda loĝareo. Du aŭ tri 
centoj da domaĉoj senorde staras jen tie, jen ĉi tie. Vastega bazarplaco, en kies 
mezo estas du dekoj da butikaĉoj. La placo estas malpura, kovrita per sterko. 
La urbeto estas ĉirkaŭita de kamparanaj domaĉoj. En la juda centro, survoje al 
la buĉejo troviĝas malnova sinagogo. Melankolion inspiras tiu kaduka 
konstruaĵo. Vere, plendi pri manko da preĝantoj dum sabatoj la sinagogo ne 
povas, sed jam ne estas tiel, kiel estis iam, kaj la vivo de l’ rabeno tute ne estas 
tia, kian li volus. Evidente okazis io tre malbona en la jaro 1917, se eĉ en tiu 
fora provinco junularo rilatas al la rabeno sen deca estimo. Vere, maljunuloj 
ankoraŭ ne manĝas nekoŝeran viandon, sed multaj knabaĉoj manĝas porkajn 
kolbasojn malbenitajn de la Dio. Fi, abomeninda estas eĉ penso pri tio. Rabeno 
Boruĥ kolere piedpuŝis la mastran porkon, kiu fervore fosis sterkaĵon por trovi 
ion manĝeblan. Jes, li, la rabeno, ne tute konsentas pri tio, ke Berezdov fariĝis 
distrikta centro. Diablo scias, de kie venis tiom da komunistoj, kiuj ĉiam turnas 
kaj tordas ĉion, kaj ĉiutage okazas iu nova malagrablaĵo. Hieraŭ li vidis sur 
pordego de la popa bieno novan elpendaĵon:  
BEREZDOVA DISTRIKTA KOMITATO 
DE LA KOMUNISTA UNIO DE JUNULARO DE UKRAINIO. 
   Oni ne atendu ion bonan de tiu elpendaĵo. Obsedata de siaj pensoj, la 
rabeno ne rimarkis unuavide kaj nur post momento tralegis negrandan anoncon 
sur la pordo de sia sinagogo:  
Hodiaŭ en la klubejo okazos aperta kunveno de laborjunularo. Prelegos la 
prezidanto de la distrikta soveto Lisicin kaj provizora plenumanto de la ofico 
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de la sekretario de la distrikta komsomolkomitato kamarado Korĉagin. Poste 
sekvos koncerto de lernantoj de la naŭklasa lernejo. 
   La rabeno furioze forŝiris la anoncon de sur la pordo.  
   “Jen ĝi komenciĝas!” 
   Granda ĝardeno de la popa bieno de du flankoj ĉirkaŭas negrandan preĝejon 
de la urbeto, kaj en la ĝardeno estas domego de malnova masonado. Mucida, 
enuiga dezerteco regas en la ĉambroj, kie loĝis la popo kun sia edzino, same 
maljunaj kaj enuigaj kiel la domo, delonge tedintaj unu al la alia. Tuj malaperis 
enuo kaj sombro, kiam en la domon venis novaj mastroj. En granda salono, kie 
la piaj gemastroj akceptadis siajn gastojn nur dum la festo de la ĉefa preĝeja 
sanktulo, nun ĉiam estas multe da homoj. La domo de l’ popo fariĝis sidejo de 
la partia komitato de Berezdov. Dekstre de la ĉefa enirejo, sur la pordo de 
malgranda ĉambreto estas kreta surskribo: “Distrikta komsomolkomitato”. Tie 
Korĉagin pasigis parton de sia tago, plenumante, krom la laboro de armea 
komisaro, ankaŭ funkciojn de la komsomola sekretario.  
   Ok monatoj pasis de tiu tago, kiam li partoprenis la kamaradan vesperon ĉe 
Anna. Sed ŝajnis, ke tio okazis tute antaŭ nelonge. Korĉagin formetis monteton 
da oficaj paperoj flanken kaj, sin apoginte kontraŭ dorson de la fotelo, 
enpensiĝis...  
   Silento estas en la domo. Profunda nokto. Iĝis senhoma la partia komitato. 
Antaŭ nelonge foriris la sekretario de la partia komitato Trofimov — la lasta. 
Nun Korĉagin estas sola en la domo. La fenestro estas ornamita per bizaraj 
puntoj de frosto. Sur lia tablo lumas petrola lampo. La forno estas varme hejtita. 
Korĉagin rememoras la proksiman pasintecon. En aŭgusto la ripareja kolektivo 
sendis lin en ripartrajno kiel organizanton de junularo al Jekaterinoslav. Kaj ĝis 
profunda aŭtuno cent kvindek homoj moviĝis de stacio al stacio, liberigante 
tiujn de la milita heredaĵo kaj ruinaĵo de bruligitaj kaj disbatitaj vagonoj. Tiel 
estis irita la vojo de Sinelnikovo ĝis Pologa. Tie, en la iama “regno” de l’ 
bandito Maĥno, ĉiupaŝe estis videblaj postsignoj de detruado kaj ekstermado. 
En Gulaj-Pole la junuloj dum tuta semajno estis restarigantaj akvoturon, 
surmetante ferajn flikaĵojn sur eksploditajn flankojn de akva cisterno. La 
elektromuntisto ne konis la arton kaj malfacilecon de serurista laboro, sed liaj 
manoj, armitaj per ŝraŭbŝlosilo, ŝraŭbis milojn da rustiĝintaj ŝraŭbingoj.  
   En malfrua aŭtuno la trajno revenis al la kara riparejo. Ĝiaj fakoj reakceptis 
en siajn korpojn cent kvindek parojn da manoj...  
   Nun pli ofte oni povis vidi Paŭlon ĉe Anna. Glatiĝis la sulketo sur lia frunto, 
kaj ne malofte aŭdiĝis lia gaja rido.  
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   Denove la mazut-frataro aŭskultis en rondetoj liajn rakontojn pri la delonge 
pasintaj jaroj de la batalo. Pri la provo de la ribela, sklavigita, krude vestita 
Ruslando renversi la kronitan monstron. Pri la ribeloj de Stepan Razin kaj 
Pugaĉov.  
   Iun vesperon, kiam ĉe Anna kunvenis multe da gejunuloj, Korĉagin 
neatendite liberiĝis de sia malnova kaj malsana kutimo. Li, alkutimiĝinta al 
tabako preskaŭ de la infaneco, diris firme kaj por ĉiam:  
   “Mi ne plu fumos.” 
   Tio okazis neatendite. Iu iniciatis diskuton, asertante, ke kutimo estas pli 
forta ol homo, kaj kiel ekzemplon nomis fumadon. La voĉoj dividiĝis. La 
elektristo ne enmiksiĝis en la disputon, sed Talja paroligis lin, kaj li diris tion, 
kion li pensis:  
   “Homo estras kutimon, sed ne kontraŭe. Alie al kio ni venus?” 
   Cvetajev kriis el sia angulo:  
   “Sonora vorto! Korĉagin tion ŝatas. Kaj se ni forigus tiun fanfaronaĵon, kio 
restus? Li mem ja fumas? Jes, li fumas. Ĉu li scias, ke fumado estas nenecesa 
kaj malutila afero? Li scias. Sed por forlasi estas malforta lia ŝraŭbingo. Antaŭ 
nelonge li okupiĝis en la rondetoj pri ‘semado de kulturo’.” Ŝanĝinte la tonon 
Cvetajev demandis, sarkasme ridetante: “Do, li respondu al ni, kiel statas ĉe li 
la afero pri sakrado? Kiuj konas Paŭlon, tiuj scias, ke li sakras rare, sed trafe. 
Prediki estas pli facile ol esti sanktulo.” 
   Ekregis silento. La akra tono de Cvetajev malagrable tuŝis ĉiujn. Korĉagin 
ne tuj respondis. Li malrapide elbuŝigis sian cigaredon, ĝin ĉifis kaj nelaŭte 
diris:  
   “Mi ne plu fumos.” 
   Iom silentinte li aldonis:  
   “Tion mi faras por mi kaj iom por Dmiĉjo. Groŝon valoras tiu, kiu ne povas 
venki sian malbonan kutimon. Kun mi restas ankoraŭ sakrado. Mi, fratoj, ne 
tute venkis tiun malhonoron, sed eĉ Dmiĉjo agnoskis, ke li malofte aŭdas mian 
sakradon. Vorton oni pli facile eldiras ol cigaredon ekfumas, tial nun mi 
ankoraŭ ne povas diri, ke mi ne plu sakros. Tamen la sakradon mi nepre 
komplete entombigos.” 
 

* 
 

Antaŭ la vintro hejtlignaj flosoj baris la riverojn. Aŭtuna inundo disbatadis 
ilin, forportis ilin rivera fluo, estis malaperanta valora hejtmaterialo. Solomenka 
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denove sendis siajn homojn por savi la arbarajn riĉaĵojn.  
   Ne dezirante postresti de sia kolektivo, Korĉagin kaŝis sian danĝeran 
malvarmumon, kaj kiam post unu semajno sur rivera kajo elkreskis montoj da 
hejtligno, glacia akvo kaj aŭtuna humido vekis malamikon, dormetantan en lia 
sango, kaj li ekflamis en fajro de malsano. Dum du semajnoj akra reŭmatismo 
bruligis lian korpon, kaj kiam li revenis el malsanulejo, li povis labori nur 
“rajde” sidante. Labormajstro nur mire balancis sian kapon. Post kelkaj tagoj 
objektiva komisiono konstatis lin nelaborkapabla, kaj li estis maldungita 
ricevinte la rajton je pensio, kiun li indigne rezignis.  
   Kun la peza koro li forlasis sian riparejon. Sin apoginte je bastono, li povis 
iri malrapide, turmentate de doloro. Lia patrino skribis kelkfoje petante viziti 
ŝin, kaj nun li rememoris pri sia maljunulino, pri ties vortoj ĉe la disiĝo: “Mi 
vidas vin, nur kiam vi malsaniĝas”.  
   En la regiona partia komitato li ricevis du tube rulitajn dokumentarojn pri 
siaj komsomola kaj partia agadoj, kaj, preskaŭ neniun adiaŭinte por ne intensigi 
la ĉagrenon, li forveturis al la patrino. Dum du semajnoj la maljunulino 
fomentis kaj masaĝis liajn ŝvelintajn krurojn, kaj post unu monato li jam iris 
sen bastono, kaj en lia brusto kreskis ĝojo, kaj la krepusko denove cedis lokon 
al aŭroro. Trajno venigis lin en la centran urbon de la gubernio. Post tri tagoj li 
havis dokumenton, kiu rajtigis lin esti politika funkciulo en formiĝantaj trupoj 
de antaŭarmea lernado.  
   Kaj post ankoraŭ unu semajno li venis en tiun ĉi neĝkovritan urbeton kiel 
batalionkomisaro. En la regiona komitato de la komsomolo Korĉagin ricevis la 
taskon kolekti disajn gekomsomolanojn kaj krei organizon en la distrikto. Do 
tiel lia vivo faris novan turnon.  
 

* 
 

Vetero estas premige varma. Tra malfermita fenestro en kabineton de la 
prezidanto de la loka soveto penetras branĉo de ĉerizarbo. La suno ekbruligas 
orumitan krucon sur gotika turo de katolika preĝejo ĉe la kontraŭa stratflanko. 
En ĝardeneto antaŭ la fenestro vigle serĉas nutraĵon etaj anseridoj kovritaj de 
mola lanugo, verdaj kiel ĉirkaŭa herbo, apartenantaj al la gardistino de la 
ekzekutiva komitato.  
   La prezidanto estis finleganta ĵus ricevitan depeŝon. Lian vizaĝon trakuris 
ombro. Granda kruda mano eniĝis en pufan krispan hararon kaj tie haltis.  
   Nikolaj Nikolajeviĉ Lisicin, la prezidanto de la soveta ekzekutivo en 
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Berezdov, havas nur dudek kvar jarojn, sed neniu el la kolegoj scias tion. Li, 
granda kaj forta homo, severa kaj iufoje kolerega, aspektas tridek kvin-jara. Lia 
korpo estas forta, la granda kapo sidas sur la potenca kolo, nigraj akraj okuloj 
rigardas iom malvarme, kruda linio energie desegnas lian mentonon. Li 
surhavas bluan rajdpantalonon, grizan trivitan uniforman jakon, sur kies 
brustpoŝo estas la ordeno de la Ruĝa Standardo.  
   Antaŭ la Oktobra revolucio li “komandis” stablon en fusilfabriko de Tula, 
kie lia avo, la patro kaj li mem preskaŭ de la infanaĝo tranĉis kaj tornis feron.  
   Kaj ekde tiu aŭtuna nokto, kiam li unuafoje prenis armilon, kiun antaŭe li 
nur produktis, Nikolaj Lisicin trafis en uraganon. La partio kaj la revolucio 
ĵetadis lin de unu incendio al la alia. De simpla ruĝa soldato ĝis komandanto kaj 
komisaro trairis sian floran vojon la armilisto el Tula.  
   Forpasis en pasintecon incendioj kaj kanona bruego. Nun Lisicin estas ĉi tie, 
en la landlima distrikto. La vivo fluas en paco. Ĝis malfrua vespero li sidas 
super informoj pri rikolto, kaj jen tiu depeŝo por momento revivigis la 
proksiman pasintecon. Per avara telegrafa lingvo la depeŝo avertis:  
 
Tute sekrete. Al prezidanto de la Berezdova soveto Lisicin.  
Apud la landlimo estas rimarkita vigla translokiĝo de granda bando fare de 
poloj. Banditoj povas agi terore en apudlimaj distriktoj. Uzu rimedojn de 
antaŭgardo. Valoraĵoj de financa fako devas esti forsenditaj al la regiona 
centro. Impostajn sumojn ne retenu. 
 
   El la fenestro de sia kabineto Lisicin vidas ĉiun, kiu eniras en la domon de 
la soveto. Sur la perono aperis Korĉagin. Tuj li frapis la pordon.  
   “Sidiĝu, ni parolos.” Lisicin premis la manon de Korĉagin.  
   Dum unu horo la prezidanto akceptis neniun.  
   Kiam Korĉagin forlasis la kabineton, estis jam tagmezo. El la ĝardeno 
alkuris fratino de Lisicin — Anjo. Hontema kaj ne laŭaĝe serioza, la knabino 
ĉiam afable ridetis al Korĉagin, kaj nun ŝi en konfuzo infanece salutis, metante 
for de sia frunto bukleton de tonditaj haroj.  
   “Ĉu iu estas ĉe Niĉjo? Maria Miĥajlovna delonge atendas lin por 
tagmanĝo,” diris Anjo.  
   “Iru, Anjo, li estas sola.” 
   La sekvan tagon, longe antaŭ la mateniĝo, al la soveto alveturis tri ĉaroj 
jungitaj de sataj ĉevaloj. Homoj sur la ĉaroj mallaŭte interparolis. El la financa 
fako oni elportis kelkajn sigelitajn sakojn, metis ilin sur la ĉarojn, kaj post 
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kelkaj minutoj sur la ŝoseo bruegis la radoj. La ĉarojn ĉirkaŭis taĉmento 
komandita de Korĉagin. Kvardekkilometra vojaĝo al la regiona ĉefurbo 
(inkluzive de dudek kvin kilometroj tra arbaro) finiĝis bone: la valoraĵoj estis 
sekure metitaj en monŝrankojn de la regiona financa fako. Sed post kelkaj tagoj 
de la landlimo al Berezdov algalopis kavaleriano. La rajdanton kaj la ĉevalon 
kovritan per ŝaŭma ŝvito, akompanis senkomprenaj rigardoj de la lokaj gapuloj.  
   Ĉe pordego de la soveto la kavaleriano kiel sako falis teren kaj, subtenante 
sabron per la mano, ekbruis sur la ŝtupoj per siaj pezaj botegoj. Lisicin 
kuntirinte la brovojn prenis de li leteron, malsigelis ĝin kaj skribis sur la 
koverton sian kvitancon. La limgardisto, ne ripoziginte la ĉevalon, eksaltis en la 
selon kaj tuj regalopis.  
   Neniu sciis pri la enhavo de la koverto krom la prezidanto de la soveto, ĵus 
traleginta ĝin. Sed lokaj loĝantoj havas ian hundecan flarsenton. Inter tri etaj 
vendistoj ĉi tie du estas nepre etaj kontrabandistoj, kaj tiu okupo kreas en ili iun 
instinktan kapablon antaŭvidi danĝeron.  
   Laŭ la trotuaro al la batalionstabo de la lerntrupoj rapide iris du homoj. Unu 
el ili estis Korĉagin. La urbetanoj lin konas: li ĉiam estas armita. Sed la fakto, 
ke la sekretario de la partia komitato Trofimov havas portepeon kun revolvero, 
estas jam malbonsigna.  
   Post kelkaj minutoj el la stabo elkuris dek kvin homoj kaj, subtenante 
fusilojn kun fiksitaj bajonetoj, ekhastis al muelejo ĉe la vojkruco. Ceteraj 
komunistoj kaj komsomolanoj estis sin armantaj en la partia komitato. En 
kozaka ĉapo, kun ĉiama “Mauser” ĉe femuro, pretergalopis la prezidanto de l’ 
soveto. Estis klare, ke okazis io malbona, kaj la granda placo kaj ankaŭ foraj 
stratetoj dezertiĝis kvazaŭ ĉiuj homoj formortus.. Dum unu momento sur la 
pordoj de la etaj butikoj aperis grandegaj mezepokaj seruroj, tuj frape fermiĝis 
ŝutroj. Kaj nur sentimaj kokinoj kaj lacaj pro varmego porkoj fervore klasifikis 
enhavon de sterkoamasoj.  
   Antaŭ la urbeto en ĝardenoj embuskis patrolo. De tie komenciĝis kamparo 
kaj malproksime videblis rekta vojlinio.  
   La informo, ricevita de Lisicin, estis konciza:  
   Hodiaŭ nokte apud Poddubci, uzante armilojn, traŝiriĝis el trans la 
landlimo rajdbando kun proksimume cent sabroj kaj du mitraloj. Estu pretaj. 
Spuroj de la bando perdiĝas en la arbaroj de Slavuta. Mi avertas, ke 
persekutante la bandon tra Berezdov tage rajdos cento da ruĝaj kozakoj. Do ne 
eraru.  
Komandanto de la landlima bataliono Gavrilov 
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   Jam post unu horo sur la vojo al la urbeto aperis rajdanto, kaj je unu 
kilometro post li — rajdtrupo. Korĉagin fikse rigardis antaŭen. La rajdanto estis 
proksimiĝanta singarde, sed la patrolan embuskon en ĝardenoj li ne rimarkis. Li 
estis juna ruĝarmeano el la sepa ruĝkozaka regimento. Kaŝesplorado por li estis 
nova okupo, kaj kiam lin subite ĉirkaŭis homoj, aperintaj el la ĝardenoj, li, 
vidinte sur iliaj armeaj bluzoj la insignojn de la Komunista Internacio de 
Junularo, konfuze ekridetis. Post mallongaj interparoloj li turnis sian ĉevalon al 
la trotanta trupo. La patrolo tralasis ruĝajn kozakojn kaj denove sin kaŝis en la 
ĝardenoj.  
   Pasis kelkaj maltrankvilaj tagoj. Lisicin ricevis informon, ke la banditoj ne 
sukcesis efektivigi siajn teroristajn operaciojn: persekutate de la ruĝa kavalerio, 
la bando estis devigita urĝe retiriĝi trans la limon.  
   Eta grupo de bolŝevikoj, dek naŭ homoj, en la tuta regiono streĉe laboris 
por konstruado de la sovetaj ŝtatorganoj. La ĵus organizita distrikto postulis krei 
ĉion denove. Proksimeco de la limo tenis ĉiujn en streĉiteco.  
   Reelekto de la lokaj sovetoj, batalo kontraŭ banditoj, kultura laboro, likvido 
de kontrabando, armea kaj komsomola laboro — jen estis la rondo, en kiu 
kuregis de mateno ĝis profunda nokto la vivo de Lisicin, Trofimov, Korĉagin 
kaj de nemultnombra aktivularo, kiun ili kolektis.  
   De sur ĉevalo “al skribotablo, de la tablo” al la placo, kie marŝas instruataj 
plotonoj de junuloj, klubo, lernejo, du aŭ tri kunsidoj, kaj nokte — ĉevalo, 
pistolo ĉe femuro kaj bruska krio: “Halt! Kiu iras?”, frapado de radoj de iu 
fuĝanta ĉaro kun eksterlandaj varoj — el tio sumiĝis tagoj kaj noktoj de 
komisaro Korĉagin.  
   En la distrikta komsomola komitato en Berezdov estis: Korĉagin, Lida 
Poleviĥ, estrino de la virina fako veninta el Volgo, kaj Eŭgeĉjo Razvaliĥin, alta, 
beleta eksgimnaziano, el junaj kaj frumaturaj, ŝatanto de danĝeraj aventuroj, 
kompetentulo pri Sherlock Holmes kaj Louis Boussenard. Razvaliĥin laboris 
kiel teknika funkciulo en la distrikta partia komitato. Nur antaŭ kvar monatoj li 
membriĝis en la komsomolo, sed sin tenis inter komsomolanoj kiel veterana 
bolŝeviko. Ne estis persono, sendebla al Berezdov, kaj post longa meditado la 
regiona komitato sendis Razvaliĥinon kiel gvidanton de politika-kleriga laboro.  
 

* 
 

La suno grimpis jam atingante zeniton. Varmego estis penetranta en la plej 
kaŝitajn anguletojn, ĉio vivanta rifuĝis sub tegmentojn, kaj eĉ hundoj rampis 
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sub grenejon kaj kuŝis tie senvigliĝintaj de varmego, pigraj kaj dormemaj. 
Ŝajnis, ke ĉio vivanta forlasis la urbeton, kaj nur en flako apud puto beate 
gruntetis porko, enfosiĝinte en koton.  
   Korĉagin malligis sian ĉevalon kaj, mordante lipon pro doloro en la genuo, 
surseliĝis. Instruistino staris sur ŝtupo de lerneja perono, permane protektante 
de la suno siajn okulojn.  
   “Ĝis la nova revido, kamarado militkomisaro.” Ŝi ridetis.  
   La ĉevalo senpacience frapis per piedo kaj kurbigante la kolon tiris la 
bridrimenojn.  
   “Ĝis revido, kamaradino Rakitina. Do, estas decidite: morgaŭ vi gvidos la 
unuan lecionon.”  
   La ĉevalo sentis malstreĉitan bridon kaj tuj ektrotis. Tiumomente Paŭlo 
aŭdis sovaĝajn kriojn. Tiel krias vilaĝaj virinoj dum incendio. La senindulga 
brido abrupte turnis la ĉevalon, kaj la komisaro ekvidis junan virinon, kiu kuris 
anhelante for de rando de l’ vilaĝo. Rakitina, elirinte al mezo de la strato, ŝin 
haltigis. Ĉe sojloj de apudaj kabanoj aperis homoj, plejparte maljunaj, ĉar ĉiuj 
fortikaj geviroj estis en la kamparo.  
   “Oj, homoj, kio do okazas tie! Oj, mi ne povas, mi ne povas!” 
   Kiam Korĉagin galope atingis ilin, de ĉiuj flankoj homoj jam estis 
alkurantaj. Oni sieĝis la virinon, ŝiris manikojn de ŝia blanka bluzo, superŝutis 
ŝin per timoplenaj demandoj, sed el ŝiaj konfuzitaj vortoj oni nenion povis 
kompreni. “Oni mortigis! Oni buĉas unu la aliajn!” Ŝi nur kriis. Iu maljunulo 
kun hirta barbo, subtenante sian tolan pantalonon, sensence suprensaltante, 
atakis la junan virinon:  
   “Ne kriu kiel freneza! Kie oni batas? Pro kio oni batas? Ĉesu jelpi! Fu, 
diablo!” 
   “Nia vilaĝo kontraŭ Poddubci batalas... Pro la kamplimoj. Poddubcianoj 
niajn homojn ĝismorte batas!” 
   Ĉiuj komprenis la malfeliĉon. En la strato komenciĝis virina hurlado, 
furioze kriegis maljunuloj. Kaj tra la vilaĝo ekflugis, ekŝvebis alarmo: 
“Poddubcianoj niajn homojn buĉas per falĉiloj pro la kamplimoj!” Surstraten 
kuris tiuj, kiuj povis movi la krurojn. Sin arminte per forkegoj, hakiloj kaj 
simple per palisoj el bariloj oni kuris al la kamparo, kie en sanga interbatalo la 
du vilaĝoj estis solvantaj sian ĉiujaran konflikton pri la kamplimoj.  
   Korĉagin tiel skurĝis la ĉevalon, ke tiu tuj ekgalopis. Instigata per krioj de 
la rajdanto, ĝi hastis antaŭen per impetaj saltoj. Komplete alpreminte la orelojn 
al la kapo, alte ĵetante siajn krurojn, la ĉevalo rapidigis la galopadon. Sur 
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monteto ventmuelejo kvazaŭ barus la vojon, disetendinte siajn brakojn-alojn. 
Dekstre de la muelejo, en valo ĉe rivero estis herbejoj. Maldekstre, kiom povis 
vidi la okuloj, jen leviĝante sur montetojn, jen descendante malsupren, 
etendiĝis sekala kampo. Vento, kurante tra matura sekalo, ŝajne karesis ĝin per 
la mano. Hele ruĝis papavoj apud la vojo. Ĉi tie regis kvieto kaj netolerebla 
varmego. Nur de malproksime, de malsupre, kie en sunradioj arĝente 
serpentumis la rivero, aŭdiĝis krioj.  
   Malsupren laŭ deklivo al la herbejo, la ĉevalo flugis en terura impeto. “Se la 
ĉevalo stumblos, ni ambaŭ pereos”, fulmis en la kapo de Paŭlo. Sed li jam ne 
povis haltigi la ĉevalon, kaj sin klininte al ĝia kolo, Paŭlo aŭskultis la venton 
fajfi en siaj oreloj.  
   Sur la herbejon li elflugis kiel freneza. En stulta, brutala furiozo tie homoj 
interbatalis. Kelkaj el ili kuŝis sangante.  
   La ĉevalo perbruste faligis iun barbulon, kiu kun peco de falĉiltenilo 
enmane, persekutis junulon kun sangokovrita vizaĝo. Sunumita, forta 
kamparano knedis per siaj pezaj botegoj la teren faligitan malamikon, diligente 
elektante plej vundeblajn lokojn.  
   Korĉagin sturmis la homamason per la tuta pezo de sia ĉevalo kaj disĵetis la 
batalantojn. Donante neniom da tempo por rekonsciiĝi, li furioze turnadis la 
ĉevalon, tretis per ĝi la bestiĝintajn homojn, kaj sentante, ke disigi tiun svagan 
svarmon estus eble nur per la sama sovaĝeco kaj teruro, li kriis furioze:  
   “Disiru, fiularo! Mi mortpafos vin ĉiujn, banditoj!” 
   Kaj ŝirinte la pistolon el la ujo, Paŭlo pafis super ies vizaĝo, kripligita de 
kolerego. Antaŭensalto de la ĉevalo — sekvis pafo. Iuj, ĵetinte falĉilojn, sin 
turnis malantaŭen. Tiel furioze saltigante sian ĉevalon tra la herbejo, senĉese 
pafante, la komisaro atingis sian celon. La homoj sin ĵetis for de la herbejo, 
penante eskapi de respondeco kaj ankaŭ de tiu homo, diablo scias de kie 
aperinta, terura en sia furiozo kun la “ĥolera maŝineto” senĉese pafanta.  
   Baldaŭ venis al Poddubci distrikta juĝo. Longe penegis la popola juĝisto, 
pridemandante arestitojn, sed ne sukcesis trovi iniciatintojn de la interbatiĝo. 
Pro tio neniu mortis, la vunditoj restis vivaj. Persiste, kun bolŝevika pacienco, 
penis la juĝisto komprenigi al la malserene starantaj antaŭ li kamparanoj la 
tutan sovaĝecon kaj nepermeseblon de la batalo, kiun ili entreprenis.  
   “La limoj estas la kaŭzo, kamarado juĝisto, implikiĝas niaj limoj! Pro tio ni 
interbatalas ĉiujare.” 
   Tamen kelkiuj estis devigitaj respondeci.  
   Kaj post unu semajno tra la malpaciga tereno iris speciala komisiono kaj 
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per fostetoj markis la posedlimojn. Maljuna termezuristo, malseka pro ŝvito, 
suferanta pro varmego, kunvolvante sian mezurbendon, diris al Korĉagin:  
   “Dum mia tridekjara termezurado mi vidis, ke ĉie la limo kaŭzas malpacon. 
Vidu tiun limlinion, ĝi ja estas io neimagebla! Ebriulo ja povus iri pli rekte. Kaj 
kio estas en la kamparo? Strio tri paŝojn larĝa surrampas alian la saman. Oni 
povas freneziĝi ilin dividante. Kaj ĉio ĉi post ĉiu jaro pli kaj pli dividiĝas. Se 
filo apartiĝas de la patro, la terstrio estas dividata duone. Mi asertas, ke post 
dudeko da jaroj anstataŭ kampoj estos la nuraj posedlinioj kaj mankos loko por 
semi. Jam nun tiuj limoj okupas dek procentojn de la kulturata tero.” 
   Korĉagin ridetis:  
   “Post dudek jaroj ni havos neniun limlinion sur nia tereno, kamarado 
termezuristo.” 
   La maljunulo indulgeme rigardis sian kunparolanton.  
   “Ĉu vi aludas pri la komunisma sociordo? Sed tio estos iam en 
malproksima estonteco.” 
   “Sed ĉu vi scias pri la kolĥozo en Budanovka?” 
   “Ha, jen pri kio temas!” 
   “Jes.” 
   “Mi estis en Budanovka... tamen ĝi estas escepto, kamarado Korĉagin.” 
   La komisiono mezuris. Du junuloj enbatadis fostetojn. Kaj ĉe ambaŭ 
flankoj de la herbejo staris vilaĝanoj kaj atente observis, ke la fostetoj estu 
enbatataj laŭ la spuro de estinta dividlinio, apenaŭ videbla dank’ al elstarantaj el 
herbo duonputrintaj bastonoj.  
 

* 
 

Vipinte malviglan ĉevalon koĉero sin turnis al veturantoj paroleme:  
“Kiu scias, kiel tiuj komsomolanoj elkoviĝis ĉe ni. Ĝis nun ili ne estis. Sed 

ĉio komenciĝis, oni devas supozi, de la instruistino nomata Rakitina, eble vi 
konas ŝin. Ŝi estas ankoraŭ juna virineto, tamen oni povas nomi ŝin noca. Ŝi ja 
ribeligas ĉiujn virinojn en la vilaĝo. Ŝi kolektas ilin kaj farĉas iliajn kapojn per 
konfuzaj ideoj. Pro tio estas nura maltrankvilo. Ekzemple, mi frapis pro kolero 
la muzelon de mia edzino ‘ja sen tio oni ne povas vivi’ tio antaŭe estis kutima, 
kaj ŝi viŝis siajn larmojn kaj silentis, sed nun mi ne kuraĝu ŝin tuŝi, aliel 
seriozaj malagrablaĵoj atendos min. Ĉi-kaze vi povas aŭdi ion pri la popola 
juĝo... Pli malpli juna ino eĉ pri divorco al vi deklaros kaj ĉiujn leĝojn klarigos. 
Kaj mia Hanka, kiu ekde la naskiĝo estis kvieta, nun traŝovis sin en delegitinojn. 
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Nu, oni supozu, ke ŝi nun estas iu ĉefo super la virinoj. Kaj ili venas al ŝi el la 
tuta vilaĝo. Komence mi volis iom tikli ŝin per bridrimenoj, sed poste mi kraĉis 
sur la tutan aferon kaj rezignis. Ili iru al diablo! Ili babilaĉu. Kiel edzino ŝi estas 
senmanka, kaj sian mastrumadon ŝi scias bone kaj tiel plu.” 
   La koĉero gratis sian harozan bruston vidatan tra la fendo de lia tola ĉemizo, 
kaj por eventuala ordo li vipis ventron de la ĉevalo. En la ĉaro sidis Razvaliĥin 
kaj Lida. Ĉiu el ili havis sian aferon en Poddubci: Lida volis organizi 
konferencon de delegitinoj kaj Razvaliĥin veturis por ordigi laboron en la ĉelo 
de komsomolanoj.  
   “Ĉu la komsomolanoj ne plaĉas al vi?” ŝerceme demandis Lida la koĉeron.  
   Tiu iom pinĉis sian barbeton kaj ne rapide respondis:  
   “Kial ne?.. En la juna aĝo oni povas iom petoleti. Ekzemple surscenigi iun 
spektaklon aŭ ion tian. Mi mem ŝatas rigardi komedion, se ĝi estas valora. 
Komence mi supozis, ke la knaboj diboĉos, sed ĉio okazis kontraŭe. De multaj 
homoj mi aŭdis, ke ili severe abstinas drinkadon, diboĉadon kaj ceteraĵojn. Ili 
pli okupiĝas pri lernado. Tamen ili komencis atakon kontraŭ la Dio kaj agitas 
por fari klubon en la preĝejo. Tio ja estas bedaŭrinda afero, maljunuloj 
malaprobas tion kaj koleras kontraŭ la komsomolanoj. Kaj krome ni pretendas 
pri nenio. Malordo estas videbla jen en kio: ili akceptas la plej mizeran 
malriĉularon, kamplaboristojn, kamparanojn el la plej mizeraj mastrumoj, sed 
gefilojn de fortaj mastroj ili ne allasas.” 
   La ĉaro descendis de monteto kaj venis antaŭ la lernejon.  
 

* 
 

Lerneja pedelino aranĝis litojn por la venintoj en sia hejmo, kaj mem ŝi iris 
dormi al fojnejo. Lida kaj Razvaliĥin estis ĵus venintaj de la kunveno, kiu 
daŭris longan tempon. La kabano estis malluma. Formetinte siajn ŝuojn, Lida 
enlitiĝis kaj tuj ekdormis. Ŝi estis vekita pro kruda tuŝo de la manoj de 
Razvaliĥin. La tuŝo lasis neniun dubon pri la celo.  
   “Kion vi?” 
   “Pli mallaŭte, Lida, kial vi kriaĉas? Mi enuas kuŝi tiel sola, ĉu vi komprenas? 
Ĉio iru al diablo! Ĉu vi trovas nenion pli interesan ol dormaĉi?” 
   “Forigu viajn manojn kaj tuj iru for de mia lito al diablo!” Lida puŝis lin. 
Cinikan rideton de Razvaliĥin ŝi neniam toleris. Nun ŝi volis diri al li ion 
ofendan kaj mokan, sed la dormo katenis ŝin kaj ŝi fermis la okulojn.  
   “Kial vi afektas? Imagu tiun prudon de intelektulino! Ĉu vi eble venis el la 
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edukejo por nobelidinoj? Kion vi pensas, ĉu mi tuj devas kredi al vi? Ne 
ŝajnigu vin malsaĝulino. Se vi estas konscia homo, vi antaŭ ĉio kontentigu min 
kaj poste dormu, kiom vi volas.” 
   Opiniante superflua malŝpari siajn vortojn, li denove sidiĝis sur la liton kaj 
postuleme, en la maniero de mastro, metis sian manon sur la ŝultron de Lida.  
   “Iru al diablo!” tuj vekiĝinte ŝi diris. “Mi ĵuras, ke morgaŭ mi ĉion rakontos 
al Korĉagin.” 
   Razvaliĥin kaptis ŝian manon kaj kolere flustris:  
   “Mi fajfas pri via Korĉagin, kaj vi ne kalcitru obstine, ja mi tute egale 
posedos vin.” 
   Inter ili okazis bataleto, kaj en silento de la kabano aŭdiĝis du vangofrapoj... 
Razvaliĥin saltis flanken. Diveninte la direkton en mallumo, Lida kuris al la 
pordo, kaj puŝinte ĝin, ŝi elkuris en la korton. Tie ŝi staris, verŝita de lunlumo, 
ne plu reganta sin pro kolerego.  
   “Venu en la domon, malsaĝulino!” furioze kriis Razvaliĥin.  
   Li elportis sian liton sub ŝedon kaj restis noktumi en la korto. Kaj Lida, 
riglinte la pordon, kuŝiĝis kaj kunvolviĝis bule.  
   Matene, revenante hejmen, Eŭgeĉjo sidis en la ĉaro apud la maljuna koĉero 
kaj fumis unu cigaredon post la alia.  
   “Sed tiu netuŝebla aĉulino vere povas priklaĉi min al Korĉagin. Jen kiel 
peklita pupo! Almenaŭ ŝi aspektus bela, sed fakte ŝi estas nura neniaĵo. Necesas 
repaciĝi kun ŝi, ĉar povas okazi malagrablaĵo. Korĉagin ja sen tio malŝate 
rigardas min”.  
   Razvaliĥin translokiĝis al Lida. Li ŝajnigis sin konfuzita, liaj okuloj estis 
malgajaj, li balbutis ion por pravigi sin, li jam pentis.  
   Razvaliĥin atingis sian celon: ĉe rando de la urbeto Lida promesis al neniu 
rakonti pri la nokta epizodo.  
  

* 
 

Unu post la alia naskiĝis komsomolaj ĉeloj en la apudlimaj vilaĝoj. Multe 
da fortoj fordonis komsomolanoj al tiuj unuaj ĝermoj de la komunisma movado. 
Tutajn tagojn pasigis Lida Poleviĥ kaj Korĉagin en tiuj vilaĝoj.  
   Razvaliĥin ne ŝatis viziti vilaĝojn. Li ne povis interkompreniĝi kun vilaĝaj 
junuloj, ne povis konkeri ilian konfidon, kaj nur fuŝis la aferon. Sed Lida kaj 
Korĉagin faris tion simple kaj nature. Lida kolektadis ĉirkaŭ si junulinojn, 
trovis amikinojn inter ili kaj jam ne perdis ligon kun ili, nerimarkeble 
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interesigante la knabinojn pri la vivo kaj laboro de la komsomolo. Korĉagin 
estis konata al tuta junularo de la distrikto. La dua bataliono de antaŭarmea 
servo kontaktis mil sescent junajn konskriptojn. Neniam ankoraŭ harmoniko 
ludis tiom gravan rolon en propagando kiel ĉi tie dum vilaĝaj amikaj vesperoj, 
sur strato. Dank’ al la harmoniko Korĉagin fariĝis “sia knabo”, kaj multaj 
vojetoj al la komsomolo komenciĝis por hartufaj junuloj ĝuste de la kantvoĉa 
sorĉistino — harmoniko, jen pasia kaj emocianta la koron en flugrapida ritmo 
de marŝmelodio, jen karesa kaj tenera en melankoliaj voĉruladoj de ukrainiaj 
kantoj. Oni aŭskultis la harmonikon kaj ankaŭ la harmonikiston-ekslaboriston, 
nunan komisaron kaj komsomolan sekretarion. Agorde plektiĝis en koroj kantoj 
de la harmoniko kun tio, pri kio parolis la juna komisaro. En vilaĝoj oni aŭdis 
nun novajn kantojn, en vilaĝaj kabanoj krom psalmaroj kaj sonĝinterpretaj 
libroj aperis aliaj libroj.  
   Kontrabandistoj komencis senti malfacilaĵojn, ili devis atenti ne nur 
limgardistojn: la soveta reĝimo ekhavis junajn amikojn kaj fervorajn helpantojn. 
Kelkiam logataj de la ideo mem kapti malamikon, tieaj komsomolanoj estis 
troigantaj sian fervoron, kaj tiam Korĉagin devis savi siajn protektatojn el 
embarasaj situacioj. Unufoje la bluokula sekretario de la komsomola ĉelo en 
Poddubci Griĉjo Ĥorovodko, senpacienca, arda disputemulo kaj ateisto, 
sciiĝinte per siaj propraj vojoj, ke nokte oni liveras kontrabandajn varojn al la 
vilaĝa muelisto, alarme mobilizis sian tutan ĉelon. Armitaj per lernfusilo kaj du 
bajonetoj, la ĉelo kun Griĉjo ĉekape nokte embuske sieĝis la muelejon, 
atendante kontrabandistojn. Pri la kontrabando eksciis ankaŭ la landlima 
posteno de GPU, kaj venigis sian taĉmenton. Nokte la du grupoj kunpuŝiĝis kaj 
nur dank’ al sindeteno de limgardistoj la komsomolanoj ne estis mortpafitaj en 
la batalbarakto. Oni nur senarmigis la knabojn kaj forkondukinte ilin al najbara 
vilaĝo, tie enkarcerigis ilin.  
   Tiutempe Korĉagin estis ĉe Gavrilov. Matene la batalionestro sciigis lin pri 
la ĵus ricevita operacia informo kaj la sekretario de la distrikta komsomola 
komitato ekgalopis por liberigi la knabojn.  
   Reprezentanto de GPU ridetante rakontis al li pri la nokta okazintaĵo.  
   “Ni faru jenon, kamarado Korĉagin. Ili estas bonaj knaboj, kaj ni ne juĝos 
ilin. Sed por ke ili ne plu plenumu niajn funkciojn, vi malvarmigu iliajn kapojn.  
   Sentinelo malfermis pordon de stalo kaj dek unu junuloj, leviĝinte de la 
planko, staris konfuzitaj alterne tretante per la piedoj.  
   “Jen vidu ilin,” ĉagrenite etendis siajn manojn la reprezentanto. “Ili misagis, 
kaj mi devas nun forsendi ilin ĉiujn al la provinca ĉefurbo.” 
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   Tiam Griĉjo ekparolis emociite:  
   “Kamarado Saĥarov, kion malbonan ni faris? Ni ja volis klopodi por la 
soveta potenco. Tiun kulakon ni jam delonge gvatas, kaj vi nin arestis kiel 
banditojn.” Li ofendite sin forturnis.  
   Post serioza intertraktado Korĉagin kaj Saĥarov, apenaŭ retenante sian 
severan tonon, ĉesigis la “malvarmigon de la kapoj”.  
   “Se vi kaŭcios por ili kaj promesos al ni, ke ĉi tiuj knaboj ne plu vizitos la 
landlimon, kaj helpos nin alimaniere, ni liberigos ilin sen iu ajn puno,” Saĥarov 
sin turnis al Korĉagin.  
   “Bone, mi respondecos por ili, kaj mi esperas, ke ili ne plu kompromitos 
min.”  
   La junuloj estis revenantaj el Poddubci kantante. La incidento ne estis 
diskonigita. Tamen la mueliston oni baldaŭ kaptis ĉe la krimo.  
  

* 
 

Riĉe vivas germanaj kolonianoj en siaj izolitaj arbaraj bienoj de 
Majdan-Villa. Je duonkilometro unu de la alia staras fortikaj bienoj de kulakoj, 
domoj kun diversaj alkonstruaĵoj kvazaŭ malgrandaj citadeloj. En Majdan-Villa 
kaŝis sin la bando de Antonjuk. Tiu cartempa suboficiro organizis la banditan 
sepon el siaj parencoj kaj komencis rabi sur apudaj vojoj, ne hezitante verŝi 
sangon senelekte de akaparistoj, ne preterlasante ankaŭ sovetajn funkciulojn. 
Antonjuk agis rapide. Hodiaŭ li mortigis du vilaĝajn vendistojn de kooperativo, 
morgaŭ jam dudek kilometrojn for de tiu loko li senarmigis poŝtoficiston kaj 
prirabis lin ĝis la lasta groŝo. Antonjuk konkuris kun sia “kolego” Hordij, unu 
valoris la alian, kaj ili ambaŭ kune rabis de la regiona polico kaj GPU multe da 
tempo. Antonjuk sin ŝovis diversflanken sub la nazo mem de Berezdov. Fariĝis 
danĝeraj por veturado la vojoj al urbo. Estis malfacile kapti la banditon: kiam 
danĝero minacis, li eskapis trans la limon, tie sin kaŝis kaj reaperis, kiam oni 
malplej atendis lin. Post ĉiu sciigo pri sanga rabatako de tiu danĝera kaj 
nekaptebla besto Lisicin nervoze mordis siajn lipojn.  
   “Ĝis kiam tiu serpento nin mordos? Do li putrulo, atingos kiam mi mem 
okupiĝos pri li,” murmuris Lisicin tra la kunpremitaj dentoj. Kaj la prezidanto 
de l’ soveto dufoje sin ĵetis sur freŝan spuron de la bandito kune kun Korĉagin 
kaj tri aliaj kamaradoj, sed Antonjuk ĉiam estis eskapanta.  
   El la provinca ĉefurbo oni sendis al Berezdov taĉmenton por batali kontraŭ 
la banditoj. La taĉmenton gvidis danda Filatov. Orgojla kiel juna koko, li ne 
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trovis necesa sin registri ĉe la prezidanto de l’ soveto laŭ la apudlimaj reguloj, 
sed tuj kondukis sian taĉmenton al proksima vilaĝo Semaki. Veninte tien nokte, 
li lokiĝis kun sia taĉmento en la unua kabano rande de l’ vilaĝo. Nekonataj 
armitoj kaŝite agantaj atentigis pri si komsomolanon en najbara dometo, kaj li 
kuris al la prezidanto de l’ vilaĝa soveto. Nenion sciante pri la taĉmento, la 
prezidanto decidis, ke ĝi estas bando, kaj tuj al la distrikta centro rajdis la 
komsomolano kiel kuriero. La kretenaĵo de Filatov apenaŭ ne kostis la vivon de 
multaj homoj. Lisicin eksciis pri la “bando” nokte. Li tuj alarmis la policon kaj 
kun deko da homoj galopis al Semaki. Haste veninte al la korto, ili saltis de sur 
la ĉevaloj kaj, transiginte plektitan barilon, sin ĵetis al la domo. Sentinelo ĉe la 
pordo, frapita en la kapon per kolbo de revolvero, kvazaŭ sako falis teren, la 
pordo pro peza ŝultrobato de Lisicin malfermiĝis, kaj en la ĉambron, apenaŭ 
lumigitan de plafona lampo, enrompiĝis la venintoj. Levinte la manon, preta 
eksplodi grenadon, premante pistolon en la alia mano, Lisicin kriegis tiel, ke 
fenestraj vitroj tintis:  
   “Kapitulacu, aliel mi disŝiros vin je pecoj!” 
   La atakintoj pretis post unu sekundo superŝuti per hajlo de kugloj la 
dormemajn, ĵus saltintajn de sur la planko homojn. Sed la terure aspektanta 
homo, kun grenado en la mano, igis dekojn da homoj levi la manojn. Kaj post 
unu minuto, kiam la tutan taĉmenton oni forpelis en la korton en subvestoj, 
sovetia ordeno sur ĉemizo de Lisicin fine malligis la langon de Filatov.  
   Lisicin furioze kraĉis kaj kun neniiga malestimo ĵetis:  
   “Idioto!” 
    

* 
 

La distrikton atingis resonoj de la germana revolucio. Atingis la bruego de 
interpafado sur barikadoj de Hamburgo. Malkviete iĝis ĉe la limo. En streĉa 
atendo estis legataj tagĵurnaloj, de la okcidento blovis la ventoj de l’ Oktobro... 
Al la distrikta komitato de l’ komsomolo abunde venis petskriboj pri aliĝo al la 
Ruĝa Armeo. Korĉagin longe persvadis senditojn de la komsomolaj ĉeloj, ke la 
politiko de Sovetio estas politiko de paco, kaj dume ĝi intencas militi kontraŭ 
neniu el siaj najbaroj. Sed tio ne multe efikis. Ĉiudimanĉe en la urbeto kunvenis 
komsomolanoj de ĉiuj ĉeloj, kaj en la granda ĝardeno de la popo estis aranĝataj 
distriktaj kunvenoj. Foje tagmeze en la grandan korton, zorgante pri la vicordo, 
marŝe venis la tuta komsomolĉelo el Poddubci. Korĉagin rimarkis ĝin tra la 
fenestro kaj eliris sur la peronon. Dek unu junuloj kun Griĉjo ĉe la frunto, en 
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botoj, kun ampleksaj dorsosakoj, haltis ĉe la enirejo.  
   “Kio okazis, Griĉjo?” surprizite demandis Korĉagin. Sed Griĉjo okulsignis 
al li kaj kune kun Korĉagin eniris en la domon. Kiam la junulon ĉirkaŭis Lida, 
Razvaliĥin kaj ankoraŭ du komsomolanoj, li fermis la pordon kaj kuntirinte 
siajn senkolorajn brovojn, serioze informis:  
   “Gekamaradoj! Mi ja ekzamenas batalpretecon. Hodiaŭ mi deklaris al miaj 
anoj, ke el la distrikta centro venis telegramo, certe absolute sekreta, pri la 
komenco de milito kontraŭ germanaj kapitalistoj, kaj baldaŭ komenciĝos milito 
kontraŭ sinjoroj de Pollando. Do jen la ordono el Moskvo: ĉiuj komsomolanoj 
devas iri al la fronto, sed kiuj timas, tiuj skribu oficialan peton por resti hejme. 
Mi ordonis, ke pri la milito ili diru neniun vorton, kaj ke ĉiu kunprenu panon 
kaj lardon; kiu ne havas lardon, prenu ajlojn aŭ cepojn, kaj post unu horo ĉiuj 
kunvenu sekrete malantaŭ la vilaĝo. Ni iros al la distrikta centro kaj de tie al la 
regiona ĉefurbo, kie ni ricevos armilojn. Ĉio ĉi impresis miajn knabojn forte. Ili 
komencis demandi min diversmaniere, sed mi diris al ili: sen parolado, finite! 
Kiuj rezignas, skribu papereton. La militiro estas libervola. Miaj knaboj disiris 
al siaj hejmoj, sed mia koro batis maltrankvile: kio okazos, se neniu venos? 
Tiam mi ja devos likvidi la ĉelon, kaj mi mem devos iri aliloken. Tiel mi sidis 
post la vilaĝo kaj observis. Ili venis po unu. Iuj iris kun larmoj sur la vizaĝoj, 
tamen ne montrante la emocion. Ĉiuj dek alvenis, neniu dizertis. Jen kia estas la 
komsomola ĉelo de Poddubci!” entuziasme finis Griĉjo, fiere frapinte per 
pugno sian bruston.  
   Sed kiam indignigita Lida komencis lin “sapumi”, li rigardis ŝin ne 
komprenante.  
   “Kion vi diras al mi? Ĝi ja estas la plej taŭga kontrolo! Tiel ĉiu homo estas 
videbla. Neniu povas trompi. Por plia efiko mi volis konduki ilin rekte al la 
regioncentro, sed la knaboj iom laciĝis. Nun ili iru hejmen. Nur vi, Korĉagin, 
nepre alparolu ilin. Ĉar kiel decus sen tio? Sen parolado ne konvenas... Diru 
fine, ke la mobilizo estas nuligita, kaj ili pro sia heroeco meritis honoron kaj 
gloron.” 
 
 

* 
 

En la regionan ĉefurbon Korĉagin venis malofte. Tiuj vizitoj rabis de li 
kelkajn tagojn, sed lia laboro en la distrikta komitato postulis lian ĉiutagan 
ĉeeston. Sed kompense Razvaliĥin vizitis la urbon ĉe ĉiu oportuna okazo. 
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Armita de l’ kapo ĝis la piedoj, li image komparante sin kun iu el la 
protagonistoj de Cooper plezure vojaĝis tien. En arbaro li pafis kornikojn aŭ 
rapidajn sciurojn, haltigis piedirantojn kaj kiel vera enketestro demandis: kiu, 
de kie kaj kien sin direktas. Proksime al la urbo Razvaliĥin senarmiĝis. Sian 
fusilon li ŝovis sub fojnon, revolveron en poŝon kaj al la regiona komitato de l’ 
komsomolo li estis venanta en sia ordinara aspekto.  
   “Nu, kio nova estas ĉe vi en Berezdov?” 
   En la ĉambro de la sekretario Fedotov ĉiam estis multaj homoj. Ĉiuj parolis 
interrompante unu la alian. Necesas scipovi labori en tiuj kondiĉoj, aŭskulti 
samtempe kvar parolantojn, skribi kaj respondi al la kvina. Kaj Fedotov estas 
tute juna, sed li havas sian partian membrokarton ekde 1919. Nur en tiu ribela 
tempo dek-kvin-jara knabo povis fariĝi partiano.  
   Je la demando de Fedotov, Razvaliĥin respondis neglekte:  
   “Ĉiujn novaĵojn ne estas eble rakonti. Mi turniĝas de mateno ĝis malfrua 
nokto. Ĉiujn truojn necesas ŝtopi, oni devas ja ĉion fari de nulo. Denove mi 
organizis du novajn ĉelojn. Pro kio vi vokis min?” Li kun serioza mieno sidiĝis 
en fotelon.  
   Administranto pri ekonomia fako Krimskij por minuto forlasinte 
paperamason rigardis lin:  
   “Korĉagin estis vokita ĉi tien, sed ne vi.” 
   Razvaliĥin elbuŝigis densan strion de tabakfumo.  
   “Korĉagin ne ŝatas veturi ĉi tien. Mi devas eĉ en tio klopodi anstataŭ li... 
Ĝenerale tre bone vivas iuj sekretarioj: ili nenion faras, diablo prenu, kaj eluzas 
tiajn azenojn, kia mi estas. Korĉagin foriras al la landlimo kaj tie restas dum du 
aŭ tri semajnoj, kaj mi plenumas la tutan laboron.” 
   Razvaliĥin senambigue komprenigis, ke ĝuste li estus konvena sekretario 
por la distrikta komitato de l’ komsomolo.  
   “Ial al mi ne plaĉas tiu ulo,” malkaŝe konfesis Fedotov al la komitatanoj 
post la foriro de Razvaliĥin.  
   Liaj insidaĵoj malkovriĝis hazarde. Iufoje Lisicin venis al Fedotov por 
ricevi poŝtaĵojn. Ĉiu kiu venis el la distrikto kutime prenis korespondaĵojn por 
ĉiuj kunlaborantoj. Ili havis longan konversacion kaj Razvaliĥin estis 
senmaskigita.  
   “Tamen sendu Korĉaginon ĉi tien, mi ja preskaŭ ne konas lin,” adiaŭante 
diris Fedotov al la prezidanto de l’ distrikta soveto.  
   “Bone. Sed kun la kondiĉo: ne intencu forpreni lin de ni. Ni kategorie 
protestos.” 
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* 

 
Ĉi-jare la Oktobra festo ĉe la landlimo estis celebrata kun eksterordinara 

entuziasmo. Korĉagin estis elektita prezidanto de la festokomisiono en la 
apudlimaj vilaĝoj. Post mitingo en Poddubci kvin mil vilaĝanoj en 
duonkilometra kolono, kun orkestro kaj bataliono de lerntrupoj frunte, kun 
skarlataj standardojn, sin direktis al la landlimo. Zorgante pri plej severa ordo 
kaj organiziteco, la kolono komencis sian marŝon laŭlonge de la limfosta linio, 
sin direktante al la vilaĝoj, dividitaj per la limo. Tiun spektaklon apudlimaj 
poloj neniam vidis. Antaŭ la kolono sur ĉevaloj rajdis la batalionestro Gavrilov 
kaj Korĉagin, malantaŭe tondris la blovorkestra kupro, susuris standardoj kaj 
sonis kantoj. La vilaĝa junularo estas bele vestita kaj gaja, arĝente sonoras rido 
de junulinoj, serioze aspektas vizaĝoj de plenaĝuloj kaj solene de la maljunuloj. 
Malproksime, kiom povas vidi okuloj, fluis tiu homa rivero kies bordo estas la 
ŝtatlimo. Neniun paŝon for de l’ sovetia tero faris ies piedo trans la 
malpermesatan linion. Korĉagin preterlasis la homan torenton. Komsomolanoj 
kantis:  

 
De Siberio ĝis Brita bord’  
Ruĝa Armeo — plej granda fort’! 
 
Poste sekvis junulina ĥoro:  
 
Hoj falĉistoj, falĉu sur mont’... 
 

Per ĝoja rideto salutis la kolonon sovetiaj limsentineloj kaj 
embarase-konfuzite observis ĝin la poloj. La manifestacia marŝo laŭlonge de la 
limo, malgraŭ anticipa averto al la polaj aŭtoritatoj, kaŭzis alarmon tie trans la 
limo. Haste ekrajdis patroloj de l’ kampa ĝendarmaro, kvinoble grandiĝis 
kvanto de sentineloj, kaj en ravinoj por eventualaj okazoj estis kaŝitaj rezervaj 
fortoj. Sed la kolono marŝis sur sia tero brua kaj ĝoja, pleniganta la aeron per 
siaj kantoj.  
   Sur altaĵo staris pola sentinelo. Ritma marŝado de la kolono. Ekflugis la 
unuaj sonoj de marŝo. La polo mallevis la fusilon de sur sia ŝultro kaj, metinte 
ĝin ĉe la piedo, faras la armilsaluton. Korĉagin klare aŭdis:  
   “Vivu komunumo!” 
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   La okuloj de la soldato montras, ke tion diris li. Paŭlo fikse rigardas lin.  
   Amiko! Sub lia soldata uniformo batas la koro agorda kun la kolono, kaj 
Korĉagin mallaŭte respondis en la pola lingvo:  
   “Saluton, kamarado!” 
   La sentinelo restis malantaŭe. Li preterlasis la kolonon, tenante sian fusilon 
en la sama pozicio. Paŭlo kelkfoje sin turnis kaj rigardis tiun etan figuron. Jen 
ankoraŭ unu polo. Griziĝintaj lipharoj. El sub la nikela borderaĵo de la viziero 
de kvarangula kaskedo rigardas senmovaj kaj senkoloraj okuloj. Korĉagin, 
ankoraŭ impresita de la ĵusa alparolo, diris unua, kvazaŭ al si mem ankaŭ 
pollingve:  
   “Saluton, kamarado!” 
   Sed li ne ricevis respondon.  
   Gavrilov ridetis. Montriĝis, ke li ĉion aŭdis.  
   “Vi tro multon deziras,” li diris. “Krom soldatoj de simpla infanterio, ĉi tie 
ankaŭ troviĝas infanteriaj ĝendarmoj. Ĉu vi vidis sur lia maniko galonan 
insignon? Do li estas ĝendarmo.” 
   La kapo de l’ kolono jam estis descendanta de la monteto al vilaĝo, dividita 
per la limo je du partoj. La sovetia parto preparis por la gastoj solenan akcepton. 
Apud la landlima ponteto, ĉe la bordo de l’ rivereto, kunvenis la tuta sovetia 
vilaĝo. Gejunuloj viciĝis ĉe ambaŭ flankoj de la vojo. En la pola vilaĝoparto 
homoj surgrimpis tegmentojn de domoj kaj staloj, fikse rigardante la 
okazantaĵon trans la rivereto. Amasoj de vilaĝanoj staris apud plektitaj heĝoj 
kaj ĉe la sojloj de siaj kabanoj. Kiam la kolono eniris en la homkoridoron, la 
orkestro ludis “Internacion”. Sur memfarita tribuno, ornamita per verdaĵoj, 
parolis emociite nematuraj junuloj kaj grizaj maljunuloj. Parolis ankaŭ 
Korĉagin en sia gepatra ukraina lingvo. Lia parolo flugis trans la landlimon kaj 
tie estis aŭdebla. Tie oni decidis ne allasi aŭskultadon por ke tiu parolo ne 
flamigu ies korojn. Tra la vilaĝo komencis galopi ĝendarma patrolo, per skurĝoj 
premante la homojn en iliajn domojn. Klakis pafoj kontraŭ la tegmentojn.  
   La stratoj dezertiĝis. Forpelita per pafado junularo malaperis de sur la 
tegmentoj. Tion oni sombre observis de la sovetia bordo. Maljuna paŝtisto 
helpata de junuloj, surgrimpis la tribunon kaj obsedata de indigno, ekparolis 
emociite:  
   “Bone rigardu, infanoj miaj! Tute same oni ankaŭ nin batis iam, sed nun 
neniu povas vidi, ke en niaj vilaĝoj estroj batas kamparanojn per skurĝo. Fino 
venis al niaj sinjoroj, finiĝis ankaŭ batoj kontraŭ niajn dorsojn. Gardu do, miaj 
filoj, nian novan potencon forte. Mi estas maljuna, mi ne scias paroli. Sed mi 

 268



volis diri multe. Tia ofendo estas pro tuta nia vivo, kiun ni tremaĉis sub la caro, 
simile al bovo trenanta la ĉaron, kia ofendo pro tiuj!” Kaj li svingis sian ostecan 
manon direkte al la kontraŭa bordo kaj ekploris kiel ploras nur etaj infanoj kaj 
maljunuloj.  
   La avon anstataŭis Griĉjo Ĥorovodko, kaj aŭskultante lian koleregan 
parolon, Gavrilov turnis sian ĉevalon kaj rigardis streĉe: ĉu iu notas ĝin skribe 
tie, sur la kontraŭa bordo. Sed la bordo estis senhoma, eĉ sentinelon oni 
foririgis de la ponto.  
   “Evidente oni ne sendos proteston al nia ministerio pri eksteraj aferoj,” li 
ŝercis.  
 
 

* 
 

En pluva aŭtuna nokto ĉe la fino de novembro, ne plu estis videblaj la 
sangaj postsignoj de la bandito Antonjuk kaj de liaj sep kunuloj. La lupa herdo 
estis kaptita dum nuptofesto de riĉa koloniisto en Majdan-Villa. Atingis lin tie 
komunumanoj de Ĥrolin.  
   Virinaj klaĉoj alportis informojn pri tiuj gastoj de la edziĝanto. Tuj 
kunvenis dek du ĉelanoj kun plej diversaj armiloj. En ĉevalĉaroj ili venis al la 
izolita bieno, dum al Berezdov hastis speciala kuriero. En Semaki la sendito 
hazarde renkontis taĉmenton de Filatov, kiu tuj sin ĵetis laŭ la freŝa spuro. La 
komunumanoj de Ĥrolin sieĝis la bienon, kaj komenciĝis la pafparolado kun la 
kompanio de Antonjuk. La banditoj okupis malgrandan aparte starantan 
dometon kaj vipis per plumbo ĉiun, kiu videbliĝis je la celilo. Ili provis rekte 
trarompi la sieĝan baron, sed la sieĝantoj forpelis ilin returne en la dometon, 
frakasinte unu el la banditoj per kuglo. Kelkfoje Antonjuk estis trafinta en 
similajn situaciojn, kaj ĉiam li sukcesis eskapi, savante sin per mangrenadoj kaj 
per nokta mallumo. Probable li eskapus ankaŭ ĉi-foje, ĉar la komunumanoj jam 
perdis du siajn anojn, sed al la bieno ĝustatempe venis Filatov. Antonjuk 
komprenis, ke li kaptiĝis firme kaj ĉi-foje neelireble. Ĝis mateno li ŝutis la 
plumbon el ĉiuj fenestroj de la dometo, tamen ĉe mateniĝo li estis kaptita. El la 
sepopo kapitulacis neniu. La fino de la lupa herdo kostis kvar vivojn. El tiuj tri 
vivojn oferis anoj de la komsomola ĉelo de Ĥrolin.  
  

* 
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La bataliono de Korĉagin estis vokita por aŭtuna manovro. Kvardek 
kilometrojn ĝis la tendaro de sia divizio la bataliono marŝis sub torenta pluvo 
dum unu tago. Sian marŝon ĝi komencis frumatene kaj finis en malfrua vespero. 
Batalionestro Gusev kaj lia komisaro Korĉagin faris tiun marŝon rajde. Okcent 
estontaj rekrutoj, apenaŭ atinginte kazernojn, falis dormi. La divizia stabo 
alvokis la batalionon kun ioma malfruiĝo, kaj jam la sekvan matenon la 
manovro komenciĝis. La nove veninta bataliono estis inspektota. Ĝi estis 
vicigita sur placo. Baldaŭ el la stabo venis kelkaj kavalerianoj. La bataliono 
jam ekipita tute ŝanĝis sian aspekton. Kaj Gusev, sperta komandanto, kaj 
Korĉagin oferis al sia bataliono multe da energio, multe da tempo kaj ambaŭ 
estis trankvilaj pri la prepariteco de la bataliono. Kiam la oficiala inspektado 
estis finita, kaj la bataliono montris sian kapablon manovri kaj reordigi siajn 
vicojn, unu el la komandantoj, kun bela, sed velke ŝvelinta vizaĝo, abrupte sin 
turnis al Korĉagin:  
   “Kial vi rajdas? Niaj batalionestroj kaj komisaroj devas ne havi ĉevalojn. 
Mi ordonas forkonduki la ĉevalojn en stalojn kaj efektivigi la manovron piede.” 
   Korĉagin sciis, ke se li restus sen ĉevalo, li ne povus partopreni la 
manovron, li ne povus iri eĉ unu kilometron sur siaj kruroj. Sed kiel li povus 
diri pri tio al tiu kriema dando kun deko da ŝultrorimenoj?  
   “Sen ĉevalo mi ne povas partopreni la manovron.” 
   “Kial?” 
   Komprenante, ke li ne povas klarigi sian rifuzon alimaniere, Korĉagin 
obtuze respondis:  
   “Miaj kruroj ŝvelis, kaj mi ne povos dum la tuta semajno kuradi kaj iradi. 
Krome, mi ne scias, kio vi estas, kamarado?” 
   “Unue: mi estas stabestro de via regimento. Due: mi refoje ordonas al vi 
forlasi la ĉevalon, kaj se vi estas handikapito, ne mi kulpas, ke vi servas en 
armeo.” 
   Korĉagin estis kvazaŭ skurĝita. Li ŝiris la bridon, sed forta mano de Gusev 
detenis lin. Dum kelkaj minutoj du sentoj interbatalis en Paŭlo: ofendiĝo kaj 
sinrego. Sed Paŭlo Korĉagin ne plu estis tiu ruĝarmeano, kiu senpripense povus 
transiri de unu taĉmento al alia. Li estis komisaro de bataliono, kaj tiu bataliono 
staris post lia dorso. Do kian ekzemplon de disciplino li montros per sia 
konduto? Ja ne por tiu fanfarona dando li edukis sian batalionon. Li liberigis la 
piedojn el piedingoj, deĉevaliĝis kaj, subpremante akutan doloron en la artikoj, 
ekiris al dekstra flanko.  
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* 
 

Kelkaj tagoj estis rare bonveteraj. La manovro estis finiĝonta. La kvinan 
tagon ili pasis ĉirkaŭ Ŝepetovka, kiu estis ilia finpunkto. La bataliono de 
Berezdov ricevis la taskon okupi la stacion flanke de la vilaĝo Klimentoviĉi.  
   Perfekte konante la lokon, Korĉagin montris al Gusev ĉiujn alirejojn. La 
bataliono, dividita je du partoj, per malproksima ĉirkaŭiro, ne rimarkite de la 
“malamiko”, penetris en arieron kaj kun huraoj enrompiĝis en la stacidomon. 
La juĝantoj nomis tiun operacion brile plenumita. La stacidomo restis en la 
manoj de berezdovanoj, kaj la bataliono, ĝin defendinta kaj perdinta konvencie 
duonon de sia anaro, retiriĝis al arbaro.  
   Korĉagin prenis sur sin komandofunkciojn por duonbataliono. Ordonante 
pri dislokigo de la bataliono, Korĉagin staris meze de la strato kun rotestro kaj 
politika gvidanto.  
   “Kamarado komisaro,” sin turnis alkurinta ruĝarmeano, “la batalionestro 
demandas, ĉu estas okupitaj de la mitralistoj la kruciĝoj inter ŝoseoj kaj fervojo? 
Tuj venos la komisiono,” anhelante li diris al Korĉagin.  
   Paŭlo kun siaj oficiroj ekiris al la vojkruciĝo.  
   Ĉe la vojkruciĝo kunvenis estraro de la regimento. Oni gratulis Gusevon 
pro la sukcesa operacio. La reprezentantoj de la “frakasita” bataliono konfuzite 
alterne tretis per la piedoj, eĉ ne penante sin pravigi.  
   “Tio ne estas mia merito. Korĉagin, kiu estas lokano, gvidis nin.” 
   La stabestro alrajdis al Paŭlo tute proksime kaj ĵetis mokeme:  
   “Montriĝas, ke vi bonege povas kuradi, kamarado, kaj sur ĉevalo vi venis 
por fanfaroni, ĉu?” Li volis ankoraŭ ion diri, sed rigarda esprimo de Korĉagin 
interrompis lin, kaj li diris nenion.  
   Kiam la komandantoj forrajdis, Korĉagin mallaŭte demandis Gusevon:  
   “Ĉu vi scias lian nomon?” 
   Gusev frapetis lian ŝultron.  
   “Ĉesu, ne atentu tiun aventuristaĉon. Lia nomo estas Ĉuĵanin, ŝajnas iu eksa 
flagoficiro en la cara armeo.” 
   Kelkfoje dum la tago Korĉagin penis rememori, kie li aŭdis tiun nomon, sed 
li ne sukcesis.  
 

* 
 

Finiĝis la manovro. Ricevinte bonegan aprezon, la bataliono revenis al 
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Berezdov, sed Korĉagin, tute disbatita fizike, por du tagoj restis ĉe la patrino. 
Lia ĉevalo restis ĉe Artjom. Du tagojn Paŭlo dormis po dudek horoj, la trian 
tagon li venis en la lokomotivejon al Artjom. Iun karan parencan odoron li 
sentis tie en la fumigita ejo. Avide li enspiris la fumon de karbo. Potence logis 
lin tio, konata de la infanaĝo, apud kio li elkreskis, kaj kun kio li parenciĝis. 
Kvazaŭ li perdus ion karan. Dum multaj monatoj li ne aŭdis krion de 
lokomotivo, kaj same kiel mariston emocias turkisa bluo de senlima maro 
ĉiufoje post longa foresto, ankaŭ lin, hejtiston kaj muntiston, vokis al si la 
amata medio. Li longe ne povis subpremi en si tiun senton. Kun sia frato li ne 
parolis multe. Sur lia frunto Paŭlo rimarkis novan sulkon. Artjom laboris ĉe 
movebla forĝforno. Jam li havis la duan infanon. Videble lia vivo estis 
malfacila. Pri tio Artjom ne parolis, sed tio estis klare videbla.  
   Dum unu aŭ du horoj ili laboris kune. Poste ili disiĝis. Ĉe la vojkruciĝo 
Paŭlo haltigis sian ĉevalon kaj longe rigardis la stacion, poste li skurĝis la 
korvokoloran ĉevalon kaj pelis ĝin je plena galopo laŭ la arbara vojo.  
   Nun sendanĝeraj iĝis la arbaraj vojoj. Bolŝevikoj neniigis grandajn kaj 
malgrandajn banditojn, forbruligis iliajn nestojn, kaj en vilaĝoj de la distrikto 
komenciĝis pli trankvila vivo.  
   Al Berezdov Korĉagin venis ĉirkaŭ tagmezo. Sur perono de la komitata 
domo lin ĝoje renkontis Lida.  
   “Fine vi venis! Mi jam sopiris pri vi.” Kaj brakuminte liajn ŝultrojn, Lida 
eniris kun li en la domon.  
   “Kie estas Razvaliĥin?” demandis Korĉagin, demetinte sian uniforman 
palton.  
    Lida iel nevolonte respondis:  
   “Mi ne scias, kie li estas. Aĥ, mi rememoris! Matene li diris, ke li iros en la 
lernejon por gvidi la lecionon de sociologio anstataŭ vi. ‘Tio estas, li diris, mia 
laboro, sed ne de Korĉagin’.” 
   Tiu novaĵo malagrable surprizis Paŭlon. Razvaliĥin ĉiam estis nesimpatia al 
li. “Kion tordos en la lernejo tiu ĉi ulo?” malkontente pensis Korĉagin.  
   “Nu, bone. Rakontu, kio bona estas ĉe vi. Ĉu vi estis en Gruŝovica? Kiel tie 
statas la aferoj ĉe la geknaboj?” 
   Lida rakontis al li ĉion. Korĉagin ripozis sur sofo, malstreĉante la lacigitajn 
piedojn.  
   “...Antaŭhieraŭ Rakitina estis akceptita kiel kandidato en la partio. Tio 
plifortigos nian ĉelon en Poddubci. Rakitina estas bona knabino. Ŝi tre plaĉas al 
mi. Vi vidas, ke inter instruistoj aperis favora rilato al nia potenco. Kelkaj el ili 
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jam senhezite transiras al nia flanko.  
 

* 
 

Kelkiam vespere en la loĝejo de Lisicin ĉe la granda tablo ĝis malfrua nokto 
estis sidanta la trio: mem Lisicin, Korĉagin kaj la nova sekretario de la distrikta 
partia komitato Liĉikov.  
   La pordo de la dormoĉambro estas fermita. Anjo kaj la edzino de Lisicin 
estas dormantaj, kaj la triopo ĉe la tablo kliniĝis super malgranda libro de 
Pokrovskij “Ruslanda historio”.  
   Lisicin havis la tempon por lernado nur nokte. Kiam Paŭlo reveninte el 
vilaĝoj, pasigis vesperojn ĉe Lisicin, li kun ĉagreno konstatis, ke liaj du 
kamaradoj jam plu progresis dum lia foresto.  
   El Poddubci venis sciigo: nokte estis mortigita de nekonato Griĉjo 
Ĥorovodko. Aŭdinte tion, Korĉagin sin ĵetis al la ĉevalejo kaj, forgesante pri la 
doloro en la piedoj, dum kelkaj minutoj atingis ĝin. En furioza rapideco li selis 
ĉevalon kaj vipinte ĝin, galopis al la limo.  
   En la vasta domo de l’ vilaĝa soveto sur la tablo, ornamita per verdaĵo kuŝis 
Griĉjo, kovrita per la standardo de l’ soveto. Antaŭ veno de la estraro neniu 
estis allasata al li. Ĉe la sojlo staris landlima ruĝarmeano kaj komsomolano. 
Korĉagin eniris en la domon, proksimiĝis al la tablo kaj formetis la standardon.  
   Griĉjo, vakse pala kun la larĝe malfermitaj okuloj, en kiuj gravuriĝis agonio, 
kuŝis klininte la kapon flanken. La verto, frakasita per io akra, estis kovrita per 
abia branĉeto.  
   Kies mano leviĝis kontraŭ tiun junulon, la solan filon de la vidvino 
Ĥorovodko, perdinta dum la revolucio sian edzon, laboriston de muelejo, kiu 
poste estis ano de malriĉula komitato?  
   La sciigo pri la murdo de la filo faligis la maljunan patrinon, kaj la najbaroj 
klopodis apud ŝi duonmorta, dum la filo estis kuŝanta silente, konservante la 
sekreton de sia pereo.  
   La morto de Griĉjo perturnis la tutan vilaĝon. Montriĝis, ke la juna 
gvidanto de la komsomolanoj havis pli multe da amikoj ol malamikoj.  
   Konsternita de tiu morto, Rakitina ploris en sia ĉambro, kaj kiam eniris 
Korĉagin, ŝi eĉ ne levis sian kapon.  
   “Kiel vi opinias, Rakitina, kiu murdis lin?” obtuze demandis Korĉagin, peze 
malleviĝante sur seĝon.  
   “Neniu alia, krom la muelista kompanio! Ja al tiuj kontrabandistoj Griĉjo 
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baris la vojon.  
 

* 
 

Por enterigi Griĉjon kunvenis du vilaĝoj. Korĉagin venigis sian batalionon, 
la tuta komsomola organizo venis omaĝe al sia kamarado. Sur placo de la 
vilaĝa soveto Gavrilov vicigis ducent limgardistojn. Akompanante per tristaj 
sonoj de la funebra marŝo, oni elportis la ĉerkon, volvitan per ruĝa ŝtofo kaj 
starigis ĝin ĉe la elfosita tombo apud bolŝevikaj partizanoj enterigitaj dum la 
interna milito.  
   La sango de Griĉjo solidarigis tiujn, kiujn li ĉiam defendis. Kamplaborista 
junularo kaj malriĉularo promesis sian subtenon al la komsomola ĉelo, kaj ĉiuj 
parolintoj, ardante pro kolero, postulis mortpunon por la murdintoj, postulis 
trovi ilin kaj juĝi ĉi tie sur la placo ĉe la tombo, por ke ĉiu vidu la vizaĝon de la 
malamiko.  
   Trifoje tondris salvo, kaj la freŝan tombon kovris koniferaj branĉoj. En la 
sama vespero la ĉelo elektis novan sekretarion. Tiu iĝis Rakitina. El la landlima 
gardposteno de GPU oni komunikis la Korĉagin, ke oni trovis postsignojn de la 
murdistoj.  
   Post unu semajno en la teatro de la urbeto malfermiĝis la dua distrikta 
kongreso de l’ sovetoj. Lisicin, severa, solene komencis sian raporton.  
   “Gekamaradoj, kontente mi povas raporti al la kongreso, ke dum la jaro ni 
ĉiuj plenumis grandan laboron. Ni fundamente fortikigis la sovetan reĝimon, 
elradikigis banditismon kaj esence subhakis kontrabandon. En niaj vilaĝoj 
elkreskis fortaj organizoj de kampara malriĉularo, dekoble kreskis la 
komsomolaj organizoj kaj plilarĝiĝis la partiaj. La lasta provoko de kulakoj en 
Poddubci, pro kiu morte falis nia kamarado Ĥorovodko, estas malkovrita, la 
murdintoj “la muelisto kaj ties bofilo” estas arestitaj kaj baldaŭ estos juĝotaj de 
speciala gubernia juĝsesio. De multaj vilaĝaj delegacioj nia soveto ricevis 
postulon klopodi pri la plej severa puno al la banditaj teroristoj...” 
   La halo tremis de krioj:  
   “Ni subtenas! Morton al malamikoj de soveta reĝimo!” 
   En flanka pordo aperis Lida. Ŝi fingre vokis Paŭlon.  
   En la koridoro ŝi transdonis al li koverton kun surskribo “Urĝa”. Li tuj 
malfermis:  
   Al la distrikta komsomolkomitato de Berezdov. Kopie al la distrikta partia 
komitato. Laŭ la decido de la Buroo de la gubernia komitato kamarado 
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Korĉagin estas vokata el la distrikto en la disponon de la gubernia komitato por 
respondeca komsomola laboro. 
 

* 
 

Korĉagin adiaŭis la distrikton, kie li laboris unu jaron. Dum la lasta kunsido 
de la distrikta partia komitato estis diskutitaj du demandoj: la unua — 
membrigi kamaradon Korĉagin en la komunista partio; la dua — konfirmi la 
karakterizon pri li, liberiginte lin de la ĝisnuna laboro en la distrikta komitato 
de l’ komsomolo.  
   Lisicin kaj Lida forte, ĝis doloro, premis la manojn de Paŭlo, fratece lin 
brakumis, kaj kiam lia ĉevalo sin turnis el la korto al la vojo, deko da pistoloj 
adiaŭe salvis.  
 
 
NOTOJ POR LA 4A ĈAPITRO 
 
Boussenard, Louis (1847-1910).  
Franca verkisto kaj vojaĝanto.  
 
GPU.  
Mll de la Ŝtata politika departemento ĉe la Popola komisario pri internaj aferoj, 
fondita en 1922 surbaze de ĈK. 
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ĈAPITRO 5 
 

Streĉe zumante per elektromotoro, tramo surgrimpis laŭlonge de la 
strato Funduklejev. Ĝi haltis apud la teatro de opero. Grupo da junuloj  
eltramiĝis kaj la vagono plu ekgrimpis supren.  
   Pankratov rapidigis postrestantojn:  
   “Iru, knaboj. Estas fakto, ke ni malfruis.” 
   Okunev atingis lin jam ĉe la enirejo mem de la teatro.  
   “Ĉu vi memoras, Ignaĉjo, ke antaŭ tri jaroj ni same venis ĉi tien? Tiam 
Dubava kun la ‘laborista opozicio’ revenis al ni. Bona estis vespero. Kaj hodiaŭ 
ni denove batalos kontraŭ lin.” 
   Pankratov respondis al Okunev jam en la halo, kiam ili eniris, prezentinte al 
la kontrola grupo ĉe la pordo siajn mandatojn:  
   “Jes, la historio pri Dmiĉjo ripetiĝis sur la sama loko.” 
   Iuj malaprobe siblis al ili. Ili devis okupi plej proksimajn lokojn, ĉar la 
vespera kunsido de la konferenco jam estis malfermita. Sur la tribuno estis 
virino.  
   “Plej ĝustatempe. Sidu kaj aŭskultu, kion diras via edzineto,” flustris 
Pankratov kubutinte flankon de Okunev.  
   “... Vere, por la diskuto ni elspezis multe da fortoj, sed dank’ al tio la 
junularo multe lernis. Ni kun granda kontento notas la fakton, ke en nia 
organizo la diskreditiĝo de trockianoj estas realaĵo. Ili ne povas plendi, ke ni ne 
donis al ili eblecon kontraŭparoli, plene formuli siajn konceptojn. Okazis eĉ 
kontraŭe: la libero de agado, kiun ili ricevis de ni, kaŭzis multajn seriozajn 
rompojn de la partia disciplino fare de ili.” 
   Talja ekscitiĝis, harbuklo falis sur ŝian vizaĝon kaj malhelpis al ŝi paroli. Ŝi 
per impeta movo malantaŭigis sian kapon.  
   “Ni aŭskultis ĉi tie multajn kamaradojn el distriktoj, kaj ĉiuj ili parolis pri la 
metodoj, kiujn uzis trockianoj. ĉi tie, en la konferenco, ili estas reprezentitaj per 
sufiĉe granda nombro. La distriktoj intence donis al ili mandatojn, ke dum la 
urba partia konferenco ni aŭdu ilin. Ne estas nia kulpo, ke ili malofte uzas sian 
parolrajton. La plena fiasko en distriktoj kaj ĉeloj instruis ilin pri io. Estas 
malfacile nun, jen de ĉi tiu tribuno, ripeti tion, kion ili parolis hieraŭ.” 
   El dekstra angulo de la partero ŝin interrompis ies abrupta voĉo:  
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   “Ni ankoraŭ diros!” 
   Talja sin turnis.  
   “Do, Dubava, venu kaj diru, ni aŭskultos vin,” ŝi proponis.  
   Dubava fiksis sur ŝin sian pezan rigardon kaj nervoze kurbigis siajn lipojn.  
   “Venos la tempo, kaj ni diros!” li kriis kaj rememoris pri sia hieraŭa fiasko 
en sia distrikto, kie ĉiuj konis lin.  
   Malaproba murmuro traflugis la halon. Pankratov ne eltenis:  
   “Vi ankoraŭfoje intencas skui la partion, ĉu?” 
   Dubava rekonis lian voĉon, sed eĉ ne turnis sin, nur li dolore mordis sian 
lipon kaj mallevis la kapon.  
   Talja daŭrigis:  
   “Ilustra ekzemplo pri tio, kiel la trockianoj rompas la partian disciplinon, 
estas Dubava. Li estas malnova funkciulo de l’ komsomolo, multaj konas lin, 
precipe la ‘Arsenal’anoj. Dubava estas studento de la Ĥarkova Komunisma 
Universitato, sed ni ĉiuj scias, ke li jam dum tri semajnoj estas ĉi tie kune kun 
Ŝkolenko. Kio venigis ilin ĉi tien dum kulmino de studado en la universitato? 
Estas neniu distrikto en la urbo, kie ili ne elpaŝis. Vere, Miĥajlo dum la lastaj 
tagoj komencis resobriĝi. Kiu sendis ilin ĉi tien? Krom ili ni havas tutan aron 
da trockianoj el diversaj organizoj. Ĉiuj ili iam laboris ĉi tie kaj nun ili venis 
por bruligi la fajron de la interna partia batalo. Ĉu la partia organizo scias, kie 
ili nun troviĝas? Certe ne.” 
   La konferenco atendis, ke la trockianoj agnosku siajn erarojn. Talja penadis 
puŝi ilin al la vojo de konfeso, kaj ŝi parolis kvazaŭ ne de la tribuno, sed en 
kamarada konversacio:  
   “Ĉu vi memoras, ke antaŭ tri jaroj en la sama teatro al ni revenis Dubava 
kun eksa grupo de ‘laborista opozicio’? Ĉu vi memoras liajn vortojn: ‘Ni 
neniam ellasos standardon de la partio el niaj manoj’, kaj ne pasis eĉ tri jaroj, 
kaj Dubava ĝin ellasis. Jes, mi deklaras, ke li ellasis la standardon. Liaj vortoj 
‘Venos la tempo, kaj ni diros’ atestas, ke li kaj liaj samideanoj iros plu.” 
   De la malantaŭaj sidlokoj aŭdiĝis:  
   “Tufta diru pri barometro, li ja estas ilia meteologo.” 
   Leviĝis ekscititaj voĉoj:  
   “Sufiĉas ŝerci!” 
   “Ili respondu, ĉu ili ĉesigos sian batalon kontraŭ la partion, aŭ ne?” 
   “Ili diru, kiu verkis la kontraŭpartian deklaracion?” 
   Ekscitiĝo kreskis pli kaj pli, la prezidanto longe sonoris.  
   En bruo de la voĉoj parolado de Talja estis perdiĝanta, sed baldaŭ la ŝtormo 
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kvietiĝis kaj la parolado de Lagutina denove iĝis aŭdebla:  
   “Ni ricevas leterojn de niaj periferiaj kamaradoj: ili estas kun ni, kaj tio 
entuziasmigas nin. Permesu al mi tralegi fragmenton el letero. Ĝin sendis Olga 
Jureneva, ĉi tie multaj konas ŝin. Nun ŝi administras la organizan fakon de la 
regiona komitato de l’ komsomolo.” 
   Talja elektis el aro da paperoj folieton kaj, rapide trarigardinte ĝin, legis:  
   “ ‘La praktika laboro estas neglektata, jam la kvaran tagon la tuta buroo 
troviĝas en distriktoj, la trockianoj disvolvis batalon kun intenso, antaŭe ne 
spertita. Hieraŭ unu evento indignigis la tutan organizon. La opoziciuloj, 
akirinte plimulton en neniu ĉelo, decidis organizi batalon per unuigitaj fortoj en 
la ĉelo de la rekrutejo. La ĉelo konsistas el kvardek du anoj, sed tien venis ĉiuj 
trockianoj. Ni ankoraŭ neniam aŭdis similajn kontraŭpartiajn parolojn, kiaj estis 
aŭdeblaj dum tiu kunveno. Unu diris rekte: ‘Se la partia aparato ne kapitulacos, 
ni rompos ĝin perforte’. La opoziciuloj renkontis tiun deklaron per aplaŭdoj. 
Tiam elpaŝis Korĉagin kaj diris: ‘Kiel vi, anoj de la partio, povis aplaŭdi al tiu 
faŝisto?’ Korĉagin ne plu havis eblecon paroli, oni frapis per seĝoj, kriis. 
Membroj de la ĉelo, indignigitaj de tiaj huliganaj faroj, postulis aŭskulti lin, sed 
kiam Paŭlo ekparolis, ili denove obstrukcis. Paŭlo kriis al ili: ‘Bona estas via 
demokratio! Tamen mi parolos!’ Tiam kelkaj homoj kaptis lin kaj penis fortiri 
lin de sur la tribuno. Okazis io sovaĝa. Paŭlo estis rebatanta la atakojn kaj 
daŭrigis sian paroladon, sed oni fortrenis lin post la scenejon kaj, malferminte 
flankan pordon, elĵetis lin sur ŝtuparon. Iu malnoblulo frakasis lian vizaĝon 
sanga. Preskaŭ la tuta ĉelo forlasis la kunvenon. Tiu okazo malfermis okulojn al 
multaj homoj...’”  
   Talja forlasis la tribunon.  
 

* 
 
   Segal jam du monatojn laboris kiel gvidanto de propaganda fako de la 
gubernia partia komitato. Nun li sidis inter la prezidantaro apud Tokarev kaj 
atente aŭskultis parolojn de delegitoj de la urba partia konferenco. Dume 
parolis ekskluzive junuloj, kiuj ankoraŭ membris en la komsomolo.  
   “Kiel ili progresis dum tiuj jaroj!” pensis Segal.  
   “La opoziciuloj jam ŝvitas,” li diris al Tokarev, “sed la peza artilerio ne 
ankoraŭ estas funkciigita: la trockianoj estas frakasataj de junularo.” 
   Sur la tribunon saltis Tufta. En la salono oni renkontis lin per malaproba 
bruado kun mallonga eksplodo de rido. Tufta sin turnis al la prezidantaro, 
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intencante protesti kontraŭ tia renkonto, sed la salono jam kvietiĝis.  
   “Ĉi tie iu nomis min meteologo. Jen, kamaradoj plimultanoj, kiel vi 
primokas nian politikan koncepton!” li pafis dum unu spiro.  
   Unuanima ridego kovris liajn vortojn. Tufta indigne sin turninte al la 
prezidanto, gestis al la salono.  
   “Kiom ajn vi ridu, sed mi ankoraŭfoje diras, ke la junularo estas barometro. 
Lenin kelkfoje skribis pri tio.” 
   La salono tuj silentiĝis.  
   “Kion li skribis?” venis demando.  
   Tufta vigliĝis.  
   “Kiam la Oktobra revolucio estis preparata, Lenin postulis kolekti rezolutan 
laboristan junularon, ĝin armi kaj kune kun maristoj sendi al la plej gravaj 
punktoj. Ĉu vi volas, ke mi tralegu tiun lokon? Ĉiujn citaĵojn mi skribis sur 
slipojn.” Kaj Tufta malfermis sian tekon.  
   “Ni scias tion!” 
   “Sed kion Lenin skribis pri la unueco?” 
   “Kaj pri la partia disciplino?” 
   “En kio Lenin kontraŭstarigis junularon al la malnova gvardio?” 
   Tufta perdis la fadenon kaj transiris al alia temo.  
   “Jen Lagutina legis la leteron de Jureneva. Sed ni ne povas response pri iuj 
nenormalaĵoj en la diskuto.” 
   Cvetajev, sidinta apud Ŝkolenko, flustris furioze:  
   “Se oni preĝigas malsaĝulon, tiu disbatas sian frunton!” 
   Ŝkolenko same mallaŭte respondis:  
   “Jes! Tiu stultulo nin definitive fiaskigos.” 
   Akute strida voĉo de Tufta daŭrigis bori la orelojn:  
   “Se vi organizis la frakcion de plimulto, ni rajtas organizi la frakcion de 
malplimulto!” 
   En la salono komenciĝis ŝtormo.  
   Tufta estis surdigita per lavango da indignaj eksklamoj:  
   “Kio ĝi estas? Ĉu denove bolŝevikoj kaj menŝevikoj?” 
   “Komunista partio ne estas parlamento!” 
   “Ili klopodas por ĉiuj: de Mjasnikov ĝis Martov!” 
   Tufta svingis la manojn kvazaŭ naĝanto, kaj en sinforgesa ardo li hastigis 
sian parolon:  
   “Jes, estas necesa la libero por grupiĝoj. Alie, kiamaniere ni, disidentoj, 
povu batali por niaj konceptoj kontraŭ la organizita kaj disciplinita plimulto?” 
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   En la halo kreskis rumoro. Pankratov leviĝis kaj kriis:  
   “Lasu lin esprimi sian opinion, estas utile scii ĝin! Tufta elbabilas tion, pri 
kio aliaj silentas.” 
   La salono kvietiĝis. Tufta komprenis, ke li troigis, kaj diris tion, kion nun 
ne valorus diri. Liaj pensoj saltis flanken, kaj finante sian paroladon, li 
superŝutis la publikon per amaso da vortoj.  
   “Certe vi povas eksigi nin kaj ŝovi nin en angulon. Tio jam komenciĝis. Oni 
jam forpuŝis min el la gubernia komitato de l’ komsomolo. Ne gravas, baldaŭ ni 
vidos, kiu estas prava.” Kaj li elruliĝis de sur la scenejo en la salonon.  
   Dubava ricevis skribaĵeton de Cvetajev:  
   “Dmiĉjo, parolu tuj. Vere, tio ne plibonigos la aferon, nia fiasko ĉi tie estas 
evidenta. Necesas korekti Tuftan. Li ja estas malsaĝulo kaj babilulo”.  
   Dubava petis la parolrajton, kaj li tuj ĝin ricevis.  
   Kiam li ascendis sur la scenejon, en la salono ekregis streĉa silento. 
Malvarmon de fremdeco sentis Dubava de tiu silento, tiom ordinara antaŭ 
parolado. Jam li ne plu havis tian ardon, kun kiu li parolis en ĉeloj. Tagon post 
tago estingiĝis la fajro, kaj nun li, simile al ŝtiparo priverŝita per akvo, kovriĝis 
per sufoka fumo, kaj tiu fumo estis lia malsaneca ambicio, vundita per evidenta 
fiasko kaj senindulga rebato fare de liaj malnovaj amikoj, kaj ankaŭ lia obstina 
nedeziro agnoski sian malpravecon. Li decidis iri rompante ĉion, kvankam li 
sciis, ke tio eĉ pli malproksimigos lin de la plimulto. Li parolis obtuze, sed tre 
klare:  
   “Mi petas ne interrompi kaj ne piki min per replikoj. Mi volas formuli nian 
pozicion komplete, kvankam mi anticipe scias, ke tio estas senutila, ĉar vi estas 
plimulto.” 
   Kiam li finis, en la halo kvazaŭ eksplodus grenado. Uragano da krioj falegis 
sur lin. Kvazaŭ skurĝo liajn vangojn batis koleregaj krioj:  
   “Malhonore!” 
   “For la skismulojn!” 
   “Sufiĉas! Sufiĉas verŝi koton!” 
   Moka ridego akompanis Dmiĉjon, kiam li estis descendanta de la podio, kaj 
tio efikis mortige. Se oni krius indigne kaj kolere, li estus kontenta. Sed oni ja 
mokis lin kiel kantiston, kiu prenis falsan noton kaj ne povis ĝin korekti.  
   “Parolrajton havas Ŝkolenko,” diris la prezidanto.  
   Miĥajlo leviĝis de la sidloko.  
   “Mi rezignas.” 
   De malantaŭaj vicoj muĝis la baso de Pankratov:  
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   “Mi petas la parolrajton!” 
   Laŭ la voĉo Dubava eksciis la staton de Pankratov. La ŝarĝisto parolis tiel, 
kiam iu profunde ofendis lin, kaj Dubava, akompanante per sombra rigardo la 
altan, iom kurbigitan figuron de Ignat, rapide iranta al la tribuno, sentis preman 
maltrankvilon. Li sciis, kion diros Pankratov. Li rememoris sian hieraŭan 
renkonton kun malnovaj amikoj en Solomenka, kiam oni penis en amika 
konversacio persvadi lin ŝiri sian ligon kun la opozicio. Kun li estis Cvetajev 
kaj Ŝkolenko. Ili kunvenis ĉe Tokarev. Tie estis Pankratov, Okunev, Talja, 
Volincev kaj aliaj. Dubava restis muta kaj surda antaŭ tiu peno restarigi la 
unuecon. Kiam la konversacio estis kulminanta, li foriris kun Cvetajev, per tio 
emfazinte, ke li ne deziris agnoski erarecon de sia pozicio. Ŝkolenko restis. Nun 
li rezignis sian paroladon. “Molkorpa intelektulo! Ili certe agitis lin”, Dubava 
pensis kolere. En tiu violenta batalo li perdis ĉiujn siajn amikojn. En la 
Komunista Universitato li rompis la daŭran amikecon kun Ĵarkij, kiu akre 
elpaŝis kontraŭ la deklaro de kvardek ses. Poste, kiam la malkonkordo 
pliakriĝis, li ĉesis paroli kun Ĵarkij. Kelkfoje li vidis Ĵarkij-on en sia loĝejo, 
kien tiu venis al Anna. Anna Borhart jam tutan jaron estis la edzino de Dubava. 
Ili havis apartajn ĉambrojn. Dubava opiniis, ke liaj streĉitaj rilatoj kun Anna, 
kiu ne konsentis kun lia pozicio, plu malboniĝas ankaŭ pro tio, ke Ĵarkij fariĝis 
ofta gasto ĉe Anna. En tio ne estis ĵaluzo, sed amikeco de lia edzino kun Ĵarkij 
incitis lin. Li diris pri tio al Anna. Okazis serioza interparolado, kaj iliaj rilatoj 
fariĝis ankoraŭ pli streĉitaj. Li venis ĉi tien, ne dirinte al ŝi pri tio.  
   Rapidan kuron de liaj pensoj rompis Pankratov, kiu komencis paroli.  
   “Gekamaradoj!” firme kaj nete ĉizis tiun vorton Pankratov. Li surpodiiĝis 
kaj stariĝis sub la lampo. “Gekamaradoj! Dum naŭ tagoj ni aŭskultis paroladojn 
de la opoziciuloj. Mi diros rekte: ili agis ne kiel kunbatalantoj, revoluciuloj, kiel 
niaj amikoj en la klaso kaj batalo. Iliaj paroloj estis profunde malamikaj, 
senkompromisaj, koleraj kaj kalumniaj! Nin, bolŝevikojn, ili volis prezenti kiel 
adeptojn de bastona reĝimo de l’ partio, kiel homojn perfidantaj interesojn de 
sia klaso kaj de la revolucio. La plej bonan, la plej elprovitan taĉmenton de nia 
partio, la gloran malnovan bolŝevikan gvardion, kiuj elforĝis kaj edukis la 
Ruslandan Komunistan Partion, kiujn la cara despotismo ekstermadis en 
prizonoj, kiuj estrate de kamarado Lenin senindulge batalis kontraŭ la tutmonda 
menŝevismo kaj Trockij, ili intencis prezenti kiel partiajn burokratojn. Kiu 
krom malamikoj povis similajn vortojn diri? Ĉu la partio kaj ties aparato ne 
estas unu tuto? Kio estas tio? Kiel ni titolus tiujn, kiuj atakigas junajn 
ruĝarmeanojn kontraŭ ties komandantojn kaj komisarojn, kontraŭ la stabon — 
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kaj tio okazas ĝuste en tiu tempo, kiam la batalanta taĉmento estas ĉirkaŭita de 
malamikoj! Do, se mi hodiaŭ estas seruristo, la trockianoj povas konsideri min 
‘bonkonduta’, sed se morgaŭ mi fariĝus sekretario de komitato, mi tuj fariĝus 
‘burokrato’ kaj ‘aparatisto’? Ĉu ne estas ridinde, gekamaradoj, ke inter la 
opoziciuloj, batalantaj kontraŭ burokratismon por la demokratio estas, 
ekzemple, personoj, kiel Tufta, antaŭ nelonge eksigita el sia ofico pro 
burokratieco, Cvetajev, bone konata de kamaradoj en Solomenka pro sia 
‘demokratio’, aŭ Afanasjev, kiun la gubernia komitato trifoje eksigis pro la 
komandeca gvidado kaj subpremado en la distrikto Podol? Kaj estas fakto, ke 
en batalo kontraŭ la partio unuiĝis ĉiuj, kiujn la partio disbatis ideologie. Pri la 
‘bolŝevismo’ de Trockij diru malnovaj bolŝevikoj. Necesas, ke la junularo sciu 
pri la batalo de Trockij kontraŭ bolŝevikoj, pri liaj senĉesaj transkuroj de unu 
tendaro al alia. La batalo kontraŭ la opozicio solidarigis nin, ĝi ideologie 
plifirmigis la junularon. En la batalo kontraŭ etburĝaj tendencoj hardiĝis la 
bolŝevika partio kaj la komsomolo. Histeriaj panikuloj el la opozicio profetas al 
ni plenan ekonomian kaj politikan fiaskon. Nia morgaŭo montras valoron de tiu 
profetaĵo. Ili postulas sendi niajn maljunulojn, ekzemple Tokarevon, al fabrikaj 
stabloj kaj anstataŭigi ilin per taŭzita ‘barometro’ simila al Dubava, kiu volas 
sian batalon kontraŭ la partio prezenti kiel heroaĵon. Ne, kamaradoj, ni ne 
konsentas pri tio. La maljunuloj estos anstataŭigitaj, sed ne per tiuj, kiuj pro ĉiu 
malfacilaĵo atakas la partian linion. Ni ne permesos rompi la unuecon de nia 
granda partio. Neniam disiĝos la maljuna kaj juna gvardioj. En la senindulga 
batalo kontraŭ la etburĝaj tendencoj sub la standardo de Lenin ni venos al la 
venko!” 
   Pankratov descendis de la podio. Oni furioze aplaŭdis al li.  
 

* 
 
   La sekvan tagon ĉe Tufta kunvenis deko da homoj. Dubava parolis:  
   “Hodiaŭ mi kaj Ŝkolenko forveturos al Ĥarkovo. Ĉi tie ni jam ne havas kion 
fari. Zorgu pri via unueco. Al ni restas nur atendi kiel evoluos la eventoj. Estas 
klare, ke la tutlanda konferenco malaprobos nian pozicion, sed al mi ŝajnas, ke 
estas ankoraŭ frue atendi persekutojn. La plimulto decidis refoje elpruvi nin en 
laboro. Daŭrigi nian batalon malkaŝe nun, precipe post la konferenco, signifus 
esti elĵetitaj el la partio, kio ne konformas al niaj planoj. Estas malfacile juĝi, 
kio okazos estonte. Nenio restas por paroli plu.” Dubava stariĝis forironte.  
   Staroverov, malgrasa, kun maldikaj lipoj, ankaŭ ekstaris.  
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   “Mi ne komprenas vin, Dmiĉjo,” li ekparolis iom kartave balbutante. “Do, 
ĉu la decido de la konferenco ne estas deviga por ni?” 
   Cvetajev abrupte interrompis lin:  
   “Formale ĝi estas deviga, aliel oni forprenos vian partian membrokarton. 
Kaj ni vidu, kiu vento blovos, kaj nun ni disiru.” 
   Tufta maltrankvile moviĝis sur seĝo. Ŝkolenko, sombra kaj pala, kun bluaj 
rondoj ĉirkaŭ la okuloj pro la sendormaj noktoj, sidis ĉe fenestro, rodante siajn 
ungojn. Ĉe la lastaj vortoj de Cvetajev li forlasis sian turmentan okupon kaj 
turnis sin al la kunveno:  
   “Mi estas kontraŭ similaj kombinaĵoj,” li diris obtuze, subite koleriĝante. 
“Mi persone opinias, ke la decido de la konferenco estas por ni deviga. Niajn 
konvinkojn ni defendis, sed la decidon de la konferenco ni devas obei.” 
   Staroverov rigardis lin aprobe.  
   “Tion mi mem volis diri,” li lispis.  
   Dubava fiksis sian rigardon sur Ŝkolenko kaj intence mokante eldiris tra la 
dentoj:  
   “Al vi tute neniu ion proponas. Vi ankoraŭ havas eblecon ‘penti’ antaŭ la 
gubernia konferenco.” 
   Ŝkolenko salte leviĝis.  
   “Kia tono, Dmitrij! Mi diras malkaŝe, ke viaj vortoj min forpuŝas de vi kaj 
devigas min pripensi miajn hieraŭajn poziciojn.” 
   Dubava ne plu atentis lin.  
   “Al vi restas nur tio. Iru kaj pentu, dum ne estas malfrue.” 
   Kaj Dubava adiaŭe etendis la manon al Tufta kaj al la ceteraj.  
   Baldaŭ lin sekvis Ŝkolenko kaj Staroverov.  
 

* 
 
   La jaro 1924 signis sian eniron en la historion per glaciiga malvarmego. 
Ekfuriozis januaro super la neĝkovrita lando kaj ekde la dua duono ekhurlis per 
ŝtormoj kaj neĝaj tempestoj.  
   Reloj de la sud-okcidentaj fervojoj estis superŝutataj de neĝo. Homoj 
kontraŭbatalis la bestiĝintan veteron. Ŝtalaj helicoj de la neĝkovritaj maŝinoj 
tranĉis montojn da neĝo, traborante vojon al trajnoj. Pro frosto kaj ŝtormoj 
ŝiriĝis glaciiĝintaj telegrafaj dratoj, kaj el dek du linioj funkciis nur tri: 
hinda-eŭropa telegrafo kaj du rektaj linioj.  
   En la telegrafejo de la fervoja stacio Ŝepetovka tri morsaparatoj ne ĉesigis 
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sian konversacion, kompreneblan nur al sperta orelo.  
   La telegrafistinoj estas junaj, longeco de la bendo, kiun ili prilaboris ekde 
sia unua labortago ne superas dudek kilometrojn, dum ilia maljuna kolego jam 
komencis trian centon da kilometroj. Li ne legas la bendojn kiel ili, ne sulkigas 
sian frunton, kunmetante malfacilajn literojn kaj frazojn. Li skribas sur folion 
vorton post vorto, atente aŭskultante la frapadon de aparato. Kaj li aŭdas: “Al 
ĉiuj, al ĉiuj, al ĉiuj!”  
   Enskribinte la telegrafisto pensis: “Verŝajne denove cirkulero pri 
kontraŭneĝa agado”. Post la fenestro furiozis tempesto, ventego ĵetis sur la 
vitron amasojn da neĝo. Al la telegrafisto ŝajnis, ke iu frapis en la fenestron, li 
turnis sian kapon kaj kontraŭvole admiris la belecon de frosta desegnaĵo sur la 
vitroj. Nenies mano povus ĉizi tian fajnan gravuraĵon el bizaraj folioj kaj tigoj.  
   Forlogita de tiu ĉi vidindaĵo, li ĉesis aŭskulti la aparaton kaj kiam li turnis 
sian rigardon for de la fenestro, li prenis la bendon sur la manplaton por tralegi 
preterlasitajn vortojn.  
   La aparato estis tajpanta:  
   “La dudek-unuan de januaro je la sesa horo kaj kvindek minutoj...” La 
telegrafisto rapide skribis la tajpitan tekston kaj, ĵetinte la bendon, apoginte la 
kapon kontraŭ la manon, komencis aŭskulti.  
   “...Hieraŭ en Gorki forpasis...” La telegrafisto malrapide skribis. Kiom da 
ĝojaj kaj tragediaj informoj li aŭskultis dum sia vivo, la unua eksciante pri ies 
ĝojo aŭ malfeliĉo. Delonge li ne plu atentis la sencon de koncizaj, hakitaj frazoj, 
aŭde kaptante ilin, mekanike fiksis sur papero, ne pensante pri ties enhavo.  
   Jen iu mortis, iun oni sciigas pri tio. La telegrafisto forgesis pri la komenco: 
“Al ĉiuj, al ĉiuj, al ĉiuj!” La aparato frapetis plu “V-l-a-d-i-m-i-r I-l-j-i-ĉ...” la 
maljunulo interpretis la frapetojn en literojn. Li sidis trankvila, iom laca. Ie 
mortis iu Vladimir Iljiĉ, al iu li skribos tragikajn vortojn, iu ekploregos en 
malespero kaj angoro, sed ĉio ĉi estas fremda por li, li estas nur flanka atestanto, 
la aparato stebas punktojn, streketojn, ree punktojn, denove streketojn, kaj li el 
konataj sonoj jam kunmetis la unuan literon kaj skribis ĝin sur la folion. Ĝi 
estis “L”, ĝin sekvis la dua — “E”, apude li akurate skribis “N”, tuj aliĝis al ĝi 
“I” kaj jam aŭtomate kaptis la lastan “N”.  
   La aparato estis stebanta paŭzon, kaj la telegrafisto je la dekono de sekundo 
detenis sian rigardon sur la de li mem skribita vorto:  
   “LENIN”.  
   La aparato daŭrigis la frapetadon, sed la penso hazarde renkontinte la 
konatan nomon, revenis al li. La telegrafisto ankoraŭfoje rigardis la lastan 

 284



vorton “LENIN”. Ĉu? Lenin? La pupilo respegulis en perspektivo la tutan 
tekston de la telegramo. Kelkajn momentojn la telegrafisto rigardis la folieton 
kaj la unuan fojon dum sia tridekjara laboro li ne kredis sian propran skribon.  
   Li trifoje rapide tralegis la liniojn, sed la vortoj obstine ripetiĝis: 
   “Forpasis Vladimir Iljiĉ Lenin”. La maljunulo salte stariĝis, levis la spiralon 
de la bendo, fiksis sur ĝi siajn okulojn. La dumetra paperstrio konfirmis tion, 
kion li ne povis kredi! Li turnis al siaj koleginoj la morte palan vizaĝon, kaj ili 
aŭdis lian timkrion:  
   “Lenin mortis!” 
 

* 
 
   La sciigo pri la grandega perdo elglitis el la aparatejo tra malfermita pordo 
kaj kun tempesta rapido sin kirligis tra la stacidomo, sin ĵetis en la neĝan 
ŝtormon, ekvorticis ĉirkaŭ la relvojoj kaj komutiloj kun glacia blovo enflugis 
tra la duone malfermita ferplakita pordego en la lokomotivejon.  
   Tie, super la unua inspekta fosaĵo staris lokomotivo, kiun “kuracis” brigado 
de malgranda riparo. La maljunulo Politovskij mem enrampis la fosaĵon sub la 
ventron de sia lokomotivo kaj tie li estis indikanta al seruristoj la “malsanajn” 
lokojn. Zaĥar Bruzĵak kaj Artjom rektigis fleksitajn apogsolivojn de fajrokrado. 
Bruzĵak tenis la kradon sur amboso, submetante ĝin al frapoj de martelego, 
kiun manipulis Artjom.  
   Dum la lastaj jaroj Zaĥar maljuniĝis, travivaĵoj postlasis profundan sulkon 
sur lia frunto, arĝentaj haroj kovris liajn tempiojn. Lia dorso kurbiĝis, kaj en 
profunde enorbitiĝintaj okuloj estis krepusko.  
   En hela interspaco de la malfermita pordego por momento aperis homo, kaj 
antaŭvesperaj ombroj englutis lin. Frapegoj kontraŭ la feraĵon surdigis la unuan 
krion, sed kiam la homo atingis la laborantojn ĉe la lokomotivo, Artjom, levinta 
la martelegon, ne mallevis ĝin.  
   “Kamaradoj! Lenin mortis!” 
   La martelego malrapide glitis de sur la ŝultro, kaj la mano de Artjom 
senbrue metis ĝin sur la plankon.  
   “Kion vi diris?” La mano de Artjom kiel tenajlo kunpremis ledon de la palto 
sur la homo alportinta teruran sciigon.  
   Kaj tiu, priŝutita de neĝo, anhelante, ripetis nun obtuze per voĉo intermita:  
   “Jes, kamaradoj, Lenin estas mortinta...” 
   Kaj pro tio, ke la homo ne plu kriis, Artjom perceptis la teruran veron kaj 

 285



tiam rekonis la vizaĝon de la homo. Estis la sekretario de la partia organizo.  
   El la fosaĵo elrampis homoj, silente aŭskultis pri la morto de tiu, kies 
nomon konis la tuta mondo.  
   Kaj ĉe la pordego, deviginte ĉiujn ektremi, ekfajfegis lokomotivo. Al ĝi 
respondis la dua de iu ekstrema parto de la stacio, la tria... Al ilia potenca kaj 
alarma voko aliĝis fajfilo de la elektrocentralo per sia alta kaj strida fajfo simila 
al flugzumado de ŝrapnelo. Per pura sonoro de kupro kovris ĉiujn la rapida 
belulo “C” — lokomotivo preta por la pasaĝera trajno al Kievo.  
   Agento de GPU ektremis pro la subita surprizo, kiam estro de la pola 
lokomotivo de la rekta trafiko Ŝepetovka-Varsovio, malrapide levis la manon 
kaj tiris ĉeneton de la fajfilo, eksciinte la kaŭzon de alarmo. Li sciis, ke li 
signalas la lastan fojon, ke li ne plu laboros en tiu ĉi lokomotivo, sed lia mano 
ne lasis la ĉeneton, kaj la muĝado de lia lokomotivo levis de sur la sofoj en la 
kupeoj timigitajn polajn kurierojn kaj diplomatojn.  
   La lokomotivejon plenigis homoj. Ili eniris tra ĉiuj pordegoj, kaj kiam la 
grandega ejo estis plen-plena, en funebra silento aŭdiĝis la unuaj vortoj.  
   Parolis la sekretario de distrikta partia komitato de Ŝepetovka, malnova 
bolŝeviko Ŝarabrin:  
   “Kamaradoj! Mortis la gvidanto de la tutmonda proletaro Lenin. La partio 
suferis nerevenigeblan perdon,  — mortis tiu, kiu kreis kaj edukis bolŝevikan 
partion en spirito senkompromisa rilate al malamikoj. Morto de la gvidanto de 
nia partio kaj de la laborista klaso, vokas la plej bonajn gefilojn de la proletaro 
al niaj vicoj...” 
   La sonoj de funebra marŝo, centoj da homoj sen kapvestoj kaj Artjom, kiu 
dum lastaj dek kvin jaroj ne ploris, sentis, kiel alŝteliĝis spasmo al lia gorĝo, kaj 
la potencaj ŝultroj ektremis.  
   Ŝajnis, ke la muroj de fervojista klubejo ne eltenos la premon de homamaso. 
Ekstere regis terura frosto, du branĉoriĉaj abioj ĉe la enirejo estas vestitaj per 
neĝo kaj glaciaj pendaĵoj, sed en la halo estis varmege pro hejtita forno kaj pro 
spirado de sescent homoj, dezirantaj partopreni la funebran kunvenon de la 
partia organizo.  
   Ne estis en la halo kutimaj bruo kaj parolado. La granda tristo silentigis 
voĉojn, homoj interparolis mallaŭte, kaj en centoj da okuloj vidiĝis angora 
alarmo. Ŝajnis, ke kunvenis la tuta ŝipanaro, perdinta sian elprovitan ŝipestron, 
forportitan en la maron per skualo.  
   Same silente membroj de la buroo okupis siajn lokojn ĉe la prezida tablo. 
Malalta, diketa Sirotenko diskrete levis sonorilon, apenaŭ tintigis ĝin kaj 
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remetis ĝin sur la tablon. Tio sufiĉis, kaj iom post iom premanta silento ekregis 
en la halo.  
 

* 
 
   Tuj post la raporto leviĝis la sekretario de la partia kolektivo Sirotenko. Tio, 
kion li diris, neniun mirigis, kvankam tio estis neordinara dum funebra kunveno:  
   “Grupo de laboristoj petas la kunvenon prikonsideri ilian deklaron, 
subskribitan de tridek sep kamaradoj.” Kaj li tralegis la deklaron:  
   Al la fervojista organizo de la Komunista partio de bolŝevikoj ĉe la stacio 
Ŝepetovka., Sud-okcidenta fervoja fako.  
   La morto de nia gvidanto alvokis nin al la vicoj de bolŝevikoj, kaj ni petas 
jam hodiaŭ konatiĝi kun niaj biografioj kaj membrigi nin en la partio de Lenin.  
   Post tiuj koncizaj vortoj sekvis du kolumnoj da subskriboj. Sirotenko legis 
ilin, haltante post ĉiu subskribo por kelkaj sekundoj, por ke la ĉeestantoj povu 
memori konatajn nomojn.  
   “Stanislav Politovskij — lokomotivestro, laboras dum tridek ses jaroj.” 
   Aproba rumoro aŭdiĝis en la salono.  
   “Artjom Korĉagin — seruristo, dek sep jaroj da laboro.” 
   “Zaĥar Bruzĵak — lokomotivestro, dudek unu jaroj da laboro.” 
   La rumoro en la salono kreskis, kaj la sekretario daŭrigis legadon de la 
nomoj. Ili apartenis al veteranoj de la fero-mazuta gento.  
   La salono tute silentiĝis, kiam al la tablo aliris la unua subskribinto.  
   La maljuna Politovskij ne povis resti trankvila, rakontante la historian de sia 
vivo.  
   “...Kion mi ankoraŭ povas diri, kamaradoj? La vivo de laborulo dum la 
malnova tempo estas konata. Mi vivis kiel sklavo kaj suferis pro mizero en la 
maljuneco. Jes, mi diras konfese: kiam okazis la revolucio, mi opiniis, ke mi 
estas maljunulo. La familio premis miajn ŝultrojn, kaj mi preterlasis la vojon al 
la partio. Kaj kvankam dum interbatiĝo mi neniam helpis malamikojn, tamen 
en la batalon mi malofte enmiksiĝis. En la jaro mil naŭcent kvin en la varsovia 
lokomotiva riparejo mi estis ano de la strikkomitato kaj agis konkorde kun 
bolŝevikoj. Tiam mi estis juna kaj verva. Sed kial rememori la pasintecon? 
Frapis min la morto de Lenin, frapis la koron mem, ni perdis por ĉiam nian 
amikon kaj protektanton, kaj mi ne plu parolos pri mia maljuneco!.. Parolu nun 
iu alia pli bele, mi ne estas majstro pri parolado. Nur mi konfirmas, ke mi havas 
la saman vojon kun la bolŝevikoj kaj ne aliel.” 
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   La griza kapo de la lokomotivestro obstine turniĝis, kaj la rigardo el sub la 
grizaj brovoj firme kaj fikse sin direktis al la halo, de kiu li kvazaŭ atendis la 
solvon. Nenies mano leviĝis kontraŭ tiun malaltan homon, kaj neniu sin detenis 
dum la balotado, kiam la buroo petis nepartiajn ĉeestantojn diri sian opinion.  
   De la tablo Politovskij iris kiel komunisto.  
   Ĉiu en la salono komprenis, ke nun okazas io eksterordinara. Kie ĵus staris 
la lokomotivestro, jam altis la atleta figuro de Artjom. La seruristo ne sciis kien 
meti siajn longajn brakojn, kaj liaj manoj premadis felĉapon. Elfrotita sur 
flankoj lia ŝafofela duonpalto estis malbutonumita, kaj kolumo de griza soldata 
ĉemizo akurate butonumita per du kupraj butonetoj, kaj tio atribuis iun solenan 
aspekton al lia eksteraĵo. Artjom sin turnis al la salono kaj subite rimarkis la 
konatan virinan vizaĝon: inter siaj koleginoj el la kuirejo sidis Halina, la filino 
de la ŝtonĉizisto. Ŝi ridetis al li pardoneme, en ŝia rideto estis aprobo kaj 
ankoraŭ io ne findirita, kaŝita en anguletoj de la lipoj.  
   “Rakontu pri vi, Artjom!” li aŭdis la voĉon de Sirotenko.  
   Malfacile komencis sian rakonton Korĉagin, li ne kutimis paroli antaŭ 
granda kunveno. Nur nun li sentis, ke li ne sukcesos rakonti ĉion akumulitan 
dum sia vivo. Malfacile ordiĝis liaj vortoj, kaj krom tio ekscitiĝo embarasus lin. 
Neniam li spertis ion similan. Li klare konsciis, ke en lia vivo okazas abrupta 
ŝanĝo, ke li faras nun la lastan paŝon al tio, kio varmigos lian rigide severan 
vivon, lumigos lian ekzistadon.  
   “Ni estis kvar ĉe la patrino,” komencis Artjom.  
   En la halo estas silento. La sescent atente aŭskultas la altan laboriston kun 
agla nazo kaj la okuloj, kaŝitaj sub nigra franĝo de brovoj.  
   “La patrino okupiĝis pri kuirado ĉe sinjoroj. La patron mi malmulte 
memoras. Li ofte kverelis kun la patrino. Li drinkis pli ol decus. Ni vivis kun la 
patrino. Nutri multajn buŝojn estis super ŝiaj fortoj. Sinjoroj pagis al ŝi 
ĉiumonate kvar rublojn kun nutraĵo, kaj ŝi klinis sian dorson de mateno ĝis 
nokto. Mi havis la feliĉon frekventi elementan lernejon dum du vintroj. Oni 
instruis min legi kaj skribi, kaj kiam mi atingis mian dekan jaron, al la patrino 
restis neniu alia eliro krom venigi min al serurejo por lerni la metion. Sen 
salajro dum tri jaroj — nur kontraŭ manĝaĵo... La mastro de la metiejo estis 
germano Ferster. Komence li ne volis dungi min pro mia infana aĝo, sed mi 
estis forta, kaj la patrino aldonis al mi ankoraŭ du jarojn. Tri jarojn mi servis ĉe 
tiu germano. Li ne instruis min pri la metio, sed uzis min por diversaj 
mastrumaj aferoj kaj ankaŭ por aĉeti brandon. Li drinkegis infere... Mi devis 
ankaŭ alporti karbon kaj feron. La mastrino faris min sia servisto: mi portis por 
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ŝi potojn, senŝeligis terpomojn. ĉiu intencis piedpuŝi min ofte tute senkaŭze, 
simple pro kutimo: se mi misis iel en la servo al la mastrino — pro ĉiama 
ebrieco de la edzo ŝi estis kolera kontraŭ ĉiuj — ŝi tuj donis al mi vangofrapon. 
Nu, mi eskapis de ŝiaj manoj sur straton, sed kien mi povis iri, al kiu mi 
plendus? La patrino estis kvardek kilometrojn for, kaj ja ŝi mem ne povus 
rifuĝigi min... Ne estis pli bone ankaŭ en la serurejo. Tie komandis frato de la 
mastro. Tiu fiulo ŝatis mokturmenti min. ‘Donu,’ li diris, ekzemple, ‘al mi tiun 
disketon’, — kaj montris tiun apud forĝoforno. Mi prenis per la mano la diskon 
ĵus forĝitan kaj eligitan el la formo. Sur la tero ĝi ja kuŝas nigra, sed mi bruligis 
miajn fingrojn ĝiskarne. Mi kriis pro doloro, kaj li ridegis. Mi ne plu povis 
elteni tiun draŝadon, kaj mi fuĝis al la patrino. Sed kie ŝi povus min rifuĝigi? 
Do ŝi revenigis min al la germano, plorante dum la vojo. Post du jaroj la 
mastroj komencis montri al mi ion el la serurista metio, sed frapoj daŭris. 
Denove mi forkuris kaj venis al urbeto Starokonstantinov. Tie mi dungiĝis en 
kolbasfarejo kaj, lavante intestojn, mi toleris tiun hundan filaboron dum pli ol 
unu kaj duona jaroj. La mastro kartlude perdis sian entreprenon kaj, ne paginte 
al ni eĉ unu groŝon por kvar monatoj, li malaperis. Tiel mi liberiĝis ankaŭ el tiu 
mizerejo. Per trajno mi atingis la stacion Ĵmerinka kaj tie serĉis laboron. Dank’ 
al iu fervojisto, kiu kompatis min kaj klopodis por mi antaŭ sia estro kiel por 
propra nevo, mi komencis labori kiel helpanto de seruristo. Laŭ mia kresko oni 
povus supozi, ke mi havis dek sep jarojn. Kaj ĉi tie mi laboras dum ĉirkaŭ naŭ 
jaroj. Pri tio vi ĉiuj scias.” 
   Artjom viŝis sian frunton per la ĉapo kaj profunde enspiris. Estis necese diri 
ankoraŭ pri la plej grava afero, plej malfacila por li, ne atendante ies demandon. 
Kaj, kuntirinte siajn densajn brovojn, li daŭrigis la rakonton:  
   “Ĉiu povas demandi: kial mi ne aliĝis al bolŝevikoj, kiam ekbrulis la fajro? 
Kion mi povas respondi? Ja mia maljuneco estas malproksima, sed nur hodiaŭ 
mi trovis mian vojon ĉi tien. Kion mi kaŝu de vi? Mi preterlasis tiun vojon. 
Ankoraŭ en la jaro mil naŭcent dek ok, kiam ni strikis sub la germanoj, mi 
devus komenci. Ĵuĥraj, la maristo, kelkfoje parolis al ni pri tio. Nur en la 
dudeka jaro mi prenis fusilon. Finiĝis la bataloj, ni forĵetis la blankulojn en la 
Nigran Maron kaj revenis hejmen. Tiam venis la familio, infanoj... Mi dronis en 
hejmaj aferoj. Sed kiam pereis nia kamarado Lenin, kaj la partio alvokis, mi 
esploris mian vivon kaj komprenis, kio mankis en ĝi. Ne sufiĉas defendi nian 
sociordon, per nia tuta laborista familio ni devas firmigi la aferon de Lenin, por 
ke la potenco soveta staru kiel monto fera. Ĉu ni ne devas esti bolŝevikoj, ja la 
partio estas nia?” 
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   Simple, sed kun profunda sincero, konfuziĝante pro la neordinara stilo de 
sia parolado, la seruristo finis kaj, kvazaŭ formetinte ŝarĝon de siaj ŝultroj, li 
rektiĝis je sia tuta kresko kaj atendis demandojn.  
   “Eble iu volas demandi pri io?” Sirotenko rompis la silenton.  
   La homaj vicoj ekmoviĝis, sed el la salono oni ne tuj respondis. Skarabe 
nigra hejtisto, ĵus veninta rekte de sia lokomotivo, diris decideme:  
   “Pri kio lin demandi? Ĉu ni ne konas lin? Oni devas doni al li 
veturpermeson, kaj finita la afero!” 
   Forĝisto Gilaka, malalta kaj ruĝa pro la varmego kaj streĉiĝo, raŭkis per 
malvarmumita voĉo:  
   “Tiu ne perfidos, li estos fidinda kamarado. Voĉdonigu, Sirotenko!” 
   En la malantaŭaj vicoj, kie sidis komsomolanoj, leviĝis iu nevidebla en 
duonlumo kaj demandis:  
   “Kamarado Korĉagin diru, kial li ekloĝis en vilaĝo? Ĉu kamparana vivo ne 
forŝiras lin el la proleta psikologio?” 
   Malaproba nelaŭta rumoro aŭdiĝis en la salono, kaj ies voĉo protestis:  
   “Parolu sen artifikoj! Kiun lokon vi trovis por klaĉi...” 
   Sed Artjom jam estis respondanta:  
   “Ne gravas, kamarado. Tiu knabo diras prudente, ke min altiris kampara 
vivo. Estas ĝuste, sed pro tio mi ne perdis mian laboristan konsciencon. Finiĝis 
tio ekde la hodiaŭa tago. Mi transloĝiĝos kun mia familio al la loko pli 
proksima de la fervojo, tiu loko estas pli certa. Pro tiu kamparo mi ne povas 
libere spiri.” 
   Ankoraŭfoje tremis la koro de Artjom, kiam li rigardis la densan arbaron de 
leviĝintaj brakoj, kaj, ne plu sentante la pezon de sia korpo, ne kurbigante la 
dorson, li iris al sia loko. Dedorse li aŭdis la voĉon de Sirotenko:  
   “Akceptita unuanime.” 
   La tria ĉe la tablo de la prezidantaro ekstaris Zaĥar Bruzĵak. Neparolema, 
iama helpanto de Politovskij, mem jam delonge laboranta kiel lokomotivestro, 
estis finanta la rakonton pri sia laborista vivo kaj, kiam temis pri la lastaj tagoj, 
li diris mallaŭte, sed aŭdeble por ĉiuj: 
   “Mi devas daŭrigi la aferon anstataŭ miaj infanoj. Ne por tio ili mortis, ke 
mi restu en postkorto kun mia angoro. Mi ne ankoraŭ anstataŭis la pereintojn, 
sed jen morto de la gvidanto malfermis miajn okulojn. Ne demandu min pri la 
pasinteco, mia vera vivo nun komenciĝas denove.” 
   Zaĥar, maltrankviligita de l’ rememoroj, malsereniĝis, sed kiam metinte 
antaŭ lin neniun demandon, oni konfirmis lian partianiĝon per svingo de la 
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brakoj, liaj okuloj sereniĝis, kaj la griziĝinta kapo ne plu kliniĝis.  
   Ĝis la profunda nokto daŭris la publika ekzamenado de tiuj, kiuj iris por 
anstataŭo. Nur la plej indaj estis akceptataj, nur bone konataj kaj elprovitaj per 
la tuta vivo.  
   La morto de Lenin centmilojn da laboristoj faris bolŝevikoj. La forpaso de 
la gvidanto ne malordigis vicojn de la partio. Tiel arbo, per siaj potencaj radikoj 
profundiĝinta en la grundo, ne pereas, se oni fortranĉas ĝian pinton.  
 
 
NOTOJ POR LA 5A ĈAPITRO 
 
Mjasnikov, Aleksandr 
(ps. de Mjasnikjan, 1886-1925). Sovetia ŝtata kaj partia funkciulo; prezidanto 
de la unia soveto de la Postkaŭkaza socialisma federacia respubliko.  
 
Martov L. 
(ps. de Julij Cederbaum, 1873-1923). Ruslanda social-demokrato, unu el la 
gvidantoj de la menŝevika partio.  
 
Deklaro de kvardek ses.  
Komuna deklaro de la opoziciuloj en la bolŝevika partio, kiuj unuiĝis ĉirkaŭ 
Trockij. Ili postulis ebligon de frakcioj kaj grupoj en la partio. 
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ĈAPITRO 6 

 
Ĉe la enirejo en la koncertan salonon de hotelo staris du homoj. Sur maniko 

de unu el ili, alta viro kun nazumo, estis ruĝa rubando kun surskribo 
“Komandanto”.  
   “Ĉu ĉi tie okazos la kunsido de la ukrainia delegitaro?” demandis Rita.  
   La altulo respondis en oficiala tono:  
   “Jes. Kaj pri kio temas?” 
   “Permesu eniri.” 
   La altulo duone baris la enirejon per sia korpo. Li esplore pririgardis Ritan 
kaj diris:  
   “Donu vian mandaton! Oni permesas eniri nur al la delegitoj kun voĉdonaj 
kaj konsultaj kartoj.” 
   Rita eligis el sia mansaketo bileton kun orstampitaj literoj. La altulo tralegis: 
“Membro de la Centra Komitato”. Lia oficialeco tuj malaperis kvazaŭ magie, li 
subite fariĝis ĝentila kaj kamaradece “sia”.  
   “Bonvolu eniri. Jen maldekstre estas liberaj lokoj.” 
   Rita trairis inter vicoj da seĝoj kaj, ekvidinte liberan lokon, sidiĝis. La 
konsultiĝo de la delegitoj videble estis finiĝanta. Rita fikse aŭskultis parolon de 
la prezidanto. Lia voĉo ŝajnis al ŝi konata.  
   “Do, gekamaradoj, reprezentantoj de delegacioj por la sinjor-konvento de la 
ruslanda kongreso estas elektitaj, same al la konsilio de delegacioj. Ĝis la 
komenco restas du horoj. Permesu ankoraŭfoje kontroli la liston de delegitoj, 
venintaj al la kongreso.” 
   Rita rekonis Akimon. Estis li, kiu legis rapideme la liston de nomoj.  
   Responde al li estis leviĝantaj la manoj kun ruĝaj kaj blankaj mandatoj.  
   Rita aŭskultis kun streĉita atento.  
   Jen konata nomo:  
   “Pankratov.” 
   Rita sin turnis direkte al la levita mano, sed en la vicoj de sidantoj ŝi ne 
povis distingi la konatan vizaĝon de la ŝarĝisto. Kuras nomoj, kaj inter ili 
denove konata — “Okunev”, kaj post tiu sekvas la alia — “Ĵarkij”.  
   Rita vidis lin. Li sidis tute proksime, duonturne al ŝi. Jen estas ankaŭ lia 
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forgesita profilo... Jes, tiu estas Ĵarkij. Kelkajn jarojn ŝi ne vidis lin.  
   Kure sekvis la nomoj de la listo, kaj subite unu el ili tremigis ŝin:  
   “Korĉagin.” 
   Malproksime antaŭe leviĝis kaj malleviĝis mano, kaj strange: Ustinoviĉ 
dolore volis vidi la samnomulon de sia pereinta amiko. Ŝi fiksis sian rigardon 
tie, de kie leviĝis la mano, sed ĉiuj kapoj ŝajnis egalaj. Rita leviĝis kaj iris 
laŭlonge de la muro al la antaŭaj vicoj da seĝoj. Akim ĉesis legi la liston. 
Ekbruis formovataj seĝoj, delegitoj komencis laŭte paroli, aŭdiĝis juna rido, kaj 
Akim, penante superkrii la bruon en la salono avertis:  
   “Ne malfruu... La Granda teatro... Sepa horo!..” 
   Ĉe la elirejo iĝis tumulto.  
   Rita komprenis, ke en tiu homtorento ŝi sukcesos trovi neniun el tiuj, kies 
nomojn ŝi ĵus aŭdis. Al ŝi restis nur ne perdi Akimon el sia vidkampo kaj pere 
de li trovi la ceterajn. Ŝi iris al Akim, lasante preteriri la lastan grupon de 
delegitoj.  
   “Nu, Korĉagin, ankaŭ ni iru, maljunulo.” Ŝi aŭdis de malantaŭe.  
   Kaj la tre konata voĉo, tre bone memorata, respondis:  
   “Ni iru.”  
   Rita rapide sin turnis. Antaŭ ŝi staris alta, brunvizaĝa juna viro en armea 
kakikolora ĉemizo, zonita per mallarĝa kaŭkaza rimeno, kaj en blua kavaleria 
pantalono.  
   Rita rigardis lin per la larĝe malfermitaj okuloj, kaj kiam ŝin varme 
ĉirkaŭpremis la brakoj kaj treminta voĉo diris mallaŭte: “Rita”, ŝi komprenis, 
ke tiu estas Paŭlo Korĉagin.  
   “Vi estas viva!” 
   Tiuj vortoj diris al li ĉion. Por ŝi la erara sciigo pri lia morto ne estis refutita.  
   La salono malpleniĝis. Tra malfermita fenestro atingis bruo de la strato 
Tverskaja, tiu potenca arterio de la urbego. Horloĝo laŭte batis ses fojojn, sed al 
ambaŭ ŝajnis, ke ili renkontiĝis antaŭ kelkaj minutoj. Tamen la horloĝo vokis al 
la Granda teatro. Kiam ili iris laŭ larĝa ŝtuparo, ŝi refoje pririgardis Paŭlon. 
Nun li estis je duona kapo pli alta ol ŝi. La sama kiel antaŭe, sed pli vireca kaj 
pli rezervema.  
   “Vidu, mi eĉ ne demandis, kie vi laboras.” 
   “Mi estas sekretario de la regiona komitato de l’ komsomolo, aŭ, kiel diras 
Dubava, ‘aparatisto’,” ridetis Paŭlo.  
   “Ĉu vi vidis lin?” 
   “Jes, mi vidis,” respondis Paŭlo, “kaj tiu renkonto lasis al mi malagrablan 
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impreson.  
   Ili eliris sur straton. Signaloj de preterveturantaj aŭtoj, strata trafiko, rumora 
bruo de homamaso... Ĝis la Granda teatro ili iris preskaŭ ne parolante okupataj 
de la sama penso. Kaj la teatro estis sieĝata de la homa maro, ribela kaj 
insistema. Ĝi sturmis ŝtonan koloson de la teatro, penegis penetri tra sopirataj 
enirejoj, gardataj de ruĝarmeanoj, sed tiuj neŝanceleblaj sentineloj enlasis nur la 
delegitojn, kiuj iris tra la barĉeno, fiere montrante siajn mandatojn.  
   Tiu maro ĉirkaŭ la teatro estis komsomolana. La tuta junularo, ne havanta 
gastbiletojn strebis ajnakoste ĉeesti la malfermon de l’ kongreso. Lertaj kaj 
impetaj junuloj ŝoviĝis en la mezon de delegitaj grupoj kaj ankaŭ montris iujn 
ruĝajn paperetojn por similigi ilin al la mandatoj kaj tiel atingadis la enirpordon. 
Kelkiuj sukcesis tragliti enen. Sed tuj ilin kaptis deĵoranta membro de CK aŭ 
komandanto, kiuj kondukis ilin for por la granda kontento de ceteraj 
“senbiletuloj”.  
   La teatro ne povis enlokigi eĉ dudekonon da dezirantoj.  
   Rita kaj Paŭlo pene sin trapuŝis al la pordo. Delegitoj daŭre alvenis per 
aŭtoj aŭ tramoj. Tumulta svarmo ĉe la pordo. La premego malfaciligis 
ruĝarmeanojn, ankaŭ komsomolanojn; ili estis premitaj al la muro mem, dum 
aŭdiĝis potencaj krioj:  
   “Premu, baumananoj, premu, premu!” 
   “Voku ĉaplinon, Kosarevon, ili nin enlasos!” 
   “Premu, fratoj, ni venkas.” 
   “Anta-a-aŭen!” 
   Tra la pordo kune kun Korĉagin kaj Rita englitis lerta junulo kun insigno de 
la Komunista Internacio de l’ Junularo kaj, eskapinte la komandanton, impete 
sin ĵetis en la promensalonon. Post unu momento li malaperis en la torento de 
delegitoj.  
   “Ni sidiĝu ĉi tie,” indikis Rita la “lokojn post foteloj”, kiam ili eniris la 
parteron.  
   Ili eksidis en angulo.  
   “Mi volas ricevi respondon je unu demando,” diris Rita. “Kvankam tio estas 
afero de longe pasintaj tagoj, sed mi opinias, ke vi diros al mi: kial vi 
interrompis tiam niajn studojn kaj nian amikecon?” 
   Tiun demandon li atendis ekde la unua minuto de ilia renkonto, kaj tamen li 
konfuziĝis. Iliaj okuloj renkontiĝis, kaj Paŭlo komprenis, ke ŝi scias.  
   “Mi opinias, ke vi ĉion scias, Rita. Tio okazis antaŭ tri jaroj, kaj nun mi 
povas kulpigi nur min mem. Ĝenerale Korĉagin en sia vivo faris grandajn kaj 
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malgrandajn erarojn, kaj unu el ili estis tiu, pri kiu vi demandas.” 
   Rita ridetis.  
   “Tio estas bona antaŭparolo. Sed mi atendas vian respondon.” 
   Paŭlo mallaŭte ekparolis:  
   “Pri tio kulpas ne nur mi, sed ankaŭ ‘La Ojstro’, ĝia revolucia 
romantikismo. La libroj, en kiuj estis reliefe priskribitaj virecaj, spirite fortaj 
kaj volhavaj revoluciuloj, sentimaj, sindone fidelaj al nia afero, lasis en mi 
neforviŝeblan impreson kaj deziron esti simila al ili. Jen mian senton al vi mi 
renkontis laŭ ‘La Ojstro’. Nun al mi tio estas ridinda, sed pli ol tio domaĝa.” 
   “Sekve ‘La Ojstro’ estas reaprezita?” 
   “Ne, Rita, principe — ne! Mi forĵetis nur nenecesan tragikismon de la 
dolora operacio por elprovo de sia volo. Sed mi estas por la ĉefa aĵo en ‘La 
Ojstro’, mi estas por vireco de la heroo, por lia senlima eltenemo, por la homo, 
kiu kapablas toleri turmentojn, ne eksponante ilin al ĉiuj. Mi estas por tiu tipo 
de revoluciulo, kies persona afero estas nenio kompare kun la komuna.” 
   “Restas nur bedaŭri, Paŭlo, ke tiu dialogo pasas tri jarojn post kiam ĝi 
devus esti,” diris Rita, ridetante en iu medito.  
   “Ĉu ne pro tio vi bedaŭras, Rita, ke mi neniam fariĝus por vi io plia ol nura 
kamarado?” 
   “Ne, Paŭlo, vi povus iĝi pli ol tiu.” 
   “Tio estas korektebla.” 
   “Estas iom malfrue, kamarado Ojstro.” 
   Rita ridetis pro sia ŝerco kaj klarigis ĝin:  
   “Mi havas filineton, kies patro estas mia granda amiko. Ni ĉiuj estas amika 
triopo, kiu dume ne disigeblas.” 
   Ŝiaj fingroj tuŝis la manon de Paŭlo. Ĝi estis la movo de maltrankvilo pri li, 
sed ŝi tuj komprenis, ke ŝia movo estis vana. Jes, li elkreskis dum tiuj jaroj ne 
nur fizike. Ŝi sciis, ke nun al li estas dolore “pri tio parolis liaj okuloj” sed li 
diris sengeste, vereme:  
   “Tamen ĉe mi restas senkompare pli multe ol mi ĵus perdis.” 
   Paŭlo kaj Rita stariĝis. Jam estis tempo okupi lokojn pli proksime al la 
scenejo. Ili sin direktis al la foteloj, kie estis sidiĝanta la ukrainia delegitaro. 
Ekludis orkestro. Grandegaj ruĝaj ŝtofpecoj kvazaŭ flamus skarlate, kaj klare 
videblaj literoj kriis: “La estonteco estas nia”. Miloj da homoj estis plenigantaj 
parteron, loĝiojn, etaĝojn. Ili kuniĝis ĉi tie en unuecan potencan 
transformatoron de la neniam estingiĝanta energio. La giganta teatro akceptis 
en sian sinon eliton de la juna gvardio de la granda industria genro. En miloj da 
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okuloj rebrilas per fajreroj la flamanta surskribo, super la peza sceneja 
kurtenego: “La estonteco estas nia”.  
   La surfo daŭris. Post kelkaj minutoj la peza velura kurteno malrapide 
disflankiĝis kaj la sekretario de la Centra Komitato de l’ Ruslanda 
junkomunista unio Ĉaplin, emociiĝante kaj iom perdante memregon antaŭ 
unika soleneco de la momento, komencis:  
   “La sesan kongreson de l’ Ruslanda junkomunista unio mi deklaras 
malfermita.” 
   Neniam antaŭe pli klare, pli profunde sentis Korĉagin majeston kaj 
potencon de la revolucio, tiun nevortigeblan fieron kaj neripeteblan ĝojon, 
kiujn donacis al li la vivo, veniginta lin kiel batalanton kaj konstruiston ĉi tien, 
al tiu triumfa solenaĵo de la juna bolŝevika gvardio.  
 

* 
 
   La kongreso okupis la tutan tempon de la partoprenantoj ekde la frua 
mateno ĝis profunda nokto, kaj Paŭlo denove renkontis Ritan nur en unu el la 
lastaj kunsidoj. Li ekvidis ŝin en la grupo de ukrainianoj.  
   “Morgaŭ post la fermo de la kongreso mi tuj forveturos,” ŝi diris. 
   “Mi ne scias, ĉu ni sukcesos interparoli antaŭ nia adiaŭo. Tial mi preparis 
hodiaŭ por vi du kajerojn de miaj memoraĵoj, ligitaj kun la pasinteco, kaj 
malgrandan leteron. Vi tralegu tiujn kajerojn kaj poŝte resendu ilin. El ili vi 
ekscios ĉion, pri kio mi ne rakontis al vi.” 
   Li premis ŝian manon kaj atente ekrigardis ŝin, kvazaŭ penante fiksi ŝiajn 
trajtojn en sia memoro.  
   Ili renkontiĝis laŭ la interkonsento la sekvan tagon ĉe la centra enirejo, kaj 
Rita donis al li pakaĵeton kaj fermitan leteron. Ĉirkaŭe estis homoj, tial ili 
adiaŭis rezerveme, kaj nur en ŝiaj okuloj, iom nebulitaj, li rimarkis varman 
senton kaj iom da tristo.  
   Post unu tago trajnoj veturigis ilin al diversaj direktoj.  
   Ukrainianoj veturis en kelkaj vagonoj. Korĉagin estis en la grupo de 
kievanoj. Vespere, kiam ĉiuj kuŝiĝis kaj Okunev siblis per la nazo sur la najbara 
dormbenko, Korĉagin, movinte sin pli proksimen al lanterno, malfermis la 
leteron.  
   “Paŭĉjo, kara!  
   Tion mi povus diri al vi buŝe, sed tiel estas pli bone. Mi volas nur, ke tio, pri 
kio ni parolis antaŭ la malfermo de la kongreso ne lasu pezan spuron en via 
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vivo. Mi scias, ke vi havas multe da forto, tial mi kredas pri la vortoj, diritaj de 
vi. Mi ne rilatas al vivo formale, iam oni povas fari escepton, tre malofte, en 
personaj interrilatoj, se ili estas rezulto de granda kaj profunda sento. Vi meritas 
tion, sed mi rezignis la unuan deziron obei mian junecon. Mi sentas, ke tio ne 
multe ĝojigis min. Ne necesas esti tiom severa al si, Paŭlo. En nia vivo ne estas 
nura batalo, sed ekzistas ankaŭ la ĝojo de bona sento.  
   Pri via vivo, tio estas, pri ĝia ĉefa enhavo, mi havas neniun maltrankvilon. 
Mi forte premas viajn manojn. Rita”. 
   Paŭlo, meditante, disŝiris la leteron kaj, ŝovinte la manojn tra fenestro, 
sentis kiel vento forblovis la paperpecojn el liaj fingroj.  
   Antaŭ la mateniĝo ambaŭ kajeroj estis tralegitaj, envolvitaj en paperon kaj 
ŝnuritaj. En Ĥarkovo parto de ukrainianoj, inter kiuj Okunev, Pankratov kaj 
Korĉagin, elvagoniĝis. Nikolaj devis veturi al Kievo por revenigi Taljan, 
restintan ĉe Anna. Pankratov, elektita kiel membro de CK de la Ukrainia 
Komsomolo, havis siajn aferojn. Korĉagin decidis veturi kun ili al Kievo kaj 
ĉeokaze viziti Ĵarkijon kaj Annan. Li estis reteninta kelkan tempon en la 
stacidoma poŝtejo por resendi la kajeron al Rita, kaj kiam li eliris sur la kajon, 
neniu el liaj amikoj jam restis.  
 

* 
 
   Tramo veturigis lin ĝis la domo, kie loĝis Anna kaj Dubava. Paŭlo ascendis 
la duan etaĝon per ŝtuparo kaj frapis la maldekstran pordon — al Anna. Neniu 
respondis al li. Estis frua mateno kaj foriri al sia laboro ŝi ankoraŭ ne povis. 
“Verŝajne ŝi dormas”, li decidis. La pordo apude malfermiĝis, kaj eliris 
dormaspekta Dubava kun la vizaĝo griza kaj bluaj ombroj sub la okuloj. Li akre 
odoris cepon kaj vinon, kion tuj kaptis la subtila flarsento de Korĉagin. Tra la 
duone malfermita pordo Paŭlo vidis sur lito iun dikan virinon, pli ĝuste — ŝian 
grasan gambon kaj ŝultrojn.  
   Dubava, rimarkinte lian rigardon, piedpuŝe fermis la pordon.  
   “Kien vi? Ĉu al kamaradino Borhart?” li demandis raŭke, rigardante ien en 
angulon. “Ŝi ne plu loĝas ĉi tie. Ĉu vi ne scias pri tio?” 
   Sombra Korĉagin estis pririgardanta lin esploreme.  
   “Mi ne sciis. Kien ŝi translokiĝis?” li demandis.  
   Dubava subite koleriĝis.  
   “Tio ne interesas min.” Kaj, ruktinte, li aldonis kun subpremata kolerego: 
“Ĉu vi venis por konsoli ŝin? Do, plej ĝustatempe. La loko apud ŝi nun vakas, 

 297



agu. Tiom pli, ke ŝi ne rifuzos. Ŝi ja pli ol unu fojon diris al mi, ke vi al ŝi 
plaĉas... aŭ kiel ankoraŭ virinaĉoj tion nomas. Kaptu la momenton, kaj vi havos 
unuecon de spirito kaj korpo.” 
   Paŭlo sentis siajn vangojn bruli. Detenante sin, li mallaŭte diris:  
   “Ĝis kio vi fine venis, Dmiĉjo! Mi ne atendis vidi vin tia kanajlo. Vi ja iam 
estis ne malbona knabo. Kial vi tiel sovaĝiĝas?” 
   Dubava sin apogis kontraŭ la muron. Evidente estis al li malvarme stari 
nudpiede sur cementa planko, kaj li kunpremadis sin. La pordo malfermiĝis kaj 
tra ĝi ŝoviĝis dormema dikvanga virino.  
   “Kateto, venu do, kial vi staras tie?..”  
   Dubava ne lasis ŝin fini la demandon, frape fermis la pordon kaj alpremis 
ĝin per sia korpo.  
   “Bona komenco...” diris Paŭlo. “Kiun vi akceptas, kaj kion vi atingos per 
tio?” 
   Dubava videble estis tedita per tiuj interparoloj kaj li kriis:  
   “Vi ne ordonu al mi, kun kiuj mi dormu! Sufiĉas predikoj! Vi povas iraĉi 
tien, de kie vi venis! Iru kaj rakontu, ke Dubava drinkas kaj dormas kun 
ĉiesulino.” 
   Paŭlo alpaŝis al li kaj diris emociite:  
   “Dmiĉjo, elirigu tiun ‘onklinon’, mi volas ankoraŭfoje, la lastan fojon, 
paroli kun vi...” 
   La vizaĝo de Dubava malheliĝis. Li sin returnis kaj foriris en la ĉambron.  
   “Ha, fiulo!” flustris Korĉagin, malrapide descendante la ŝtuparon.  
 

* 
 

Pasis du jaroj. Indiferenta tempo kalkulis tagojn, monatojn, kaj la vivo, 
impeta, bunta, plenigis tiujn tagojn, unuavide monotonajn, ĉiam per io nova, ne 
simila al hieraŭa. Cent sesdek milionoj, kiuj konsistigas la grandan popolon, 
unue en la mondo iĝinta la mastro de sia vastega patrujo kun ties sennombraj 
naturaj riĉaĵoj, per laboro heroa kaj streĉa nun estis rekreanta detruitan dum la 
milito ekonomion de la lando. La lando firmiĝis, plena de nova forto, kaj jam 
ne plu estis videblaj senfumaj tuboj de fabrikoj, kiuj nur antaŭ nelonge 
senprizorgaj, aspektis sombraj kaj senvivaj.  
   Tiuj du jaroj pasis por Korĉagin en impeta movado, kaj li eĉ ne rimarkis ilin. 
Li ne povis vivi trankvile, langvore oscedante renkonti fruan matenon kaj 
endormiĝi ĝuste je la deka. Li rapidis vivi. Kaj ne nur li mem rapidis, sed ankaŭ 
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aliajn li rapidigis.  
   Li avaris tempon por dormo. Oni ofte povis vidi ĝis profunda nokto 
lumigitan fenestron de lia ĉambro kaj interne homojn, kliniĝintaj super la tablo. 
Tie oni studis. Dum du jaroj estis finstudita la tria volumo de “Kapitalo”. Iĝis 
komprenita la plej subtila mekaniko de kapitalisma ekspluatado.  
   En la regiono, kie laboris Korĉagin, aperis Razvaliĥin. Li estis proponita de 
la gubernia komitato por labori kiel sekretario en iu el la distriktaj komitatoj. 
Korĉagin forestis, kaj la buroo sendis Razvaliĥinon al unu el distriktoj. 
Korĉagin reveninte eksciis pri tio kaj diris nenion.  
   Pasis unu monato, kaj Korĉagin neatendite venis al Razvaliĥin. Kelkaj 
negativaj aferoj estis konstatitaj, inter kiuj drinkado, grupigo de kelkaj 
flataĉuloj apud sia persono kaj ignorado de bonaj gejunuloj. Korĉagin prezentis 
tiujn faktojn al la buroo kaj, kiam ĉiuj proponis skoldi Razvaliĥinon, li 
neatendite diris:  
   “Eksigi lin el la komsomolo sen rajto de reaniĝo.” 
   Tio mirigis ĉiujn, ŝajnis tro severa, sed Korĉagin ripetis:  
   “Eksigi la fiulon. Al ĉi tiu gimnaziano estis donita eblo fariĝi homo, sed li 
nur ŝtelmaniere adaptiĝis.” 
   Paŭlo rakontis pri Berezdov.  
   “Mi kategorie protestas kontraŭ la deklaro de Korĉagin. Tio estas personaj 
aferoj. Ĉiu povas klaĉi pri mi. Li prezentu dokumentojn, oficialajn informojn, 
faktojn. Ankaŭ mi povas elpensi, ke li okupiĝis pri kontrabando por sin profitigi, 
ĉu oni eksigu lin? Ne, li prezentu dokumentojn!” kriis Razvaliĥin.  
   “Atendu, ni skribos ankaŭ la dokumenton,” respondis al li Korĉagin.  
   Razvaliĥin eliris. Post horduono Korĉagin sukcesis konsentigi la buroanojn 
pri la rezolucio: “Eksigi el la komsomolo kiel klasmalamikon”. 
 

* 
 
   Somere, unu post la alia, amikoj estis forirantaj por ferii. Tiuj el ili, kies 
sano ne estis bona, klopodis atingi marbordon. Somere ĉiujn obsedis revoj pri 
ripozo, kaj Korĉagin permesis al sia kamaradaro iri por ripozo, helpis akiri 
kurackartojn kaj necesan subvencion. Ili estis forveturantaj palaj, elturmentitaj, 
sed gajaj. Ilia laboro falis sur liajn ŝultrojn, kaj li portis ĝin kiel bona ĉevalo 
tiras sian ĉaron, ascendante supren. Ili revenis sunbrunaj, vivĝojaj, plenaj de 
energio. Ilin sekvis aliaj. Kaj la tutan someron iu mankis, sed la vivo ne haltigis 
sian marŝon, kaj neimagebla estus la tago, kiam Korĉagin forestus en sia 
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ĉambro.  
   Tiele somero estis pasanta. aŭtunon kaj vintron Paŭlo ne ŝatis: ili portis al li 
multe da fizikaj suferoj.  
   Precipe ĉi tiun someron li atendis senpacience. Estis turmentige malfacile 
konfesi eĉ al si mem, ke post ĉiu jaro liaj fortoj malpliiĝas. Li havis du elirojn: 
agnoski sian nekapablon elteni malfacilaĵojn de la streĉa laboro, aŭ resti sur sia 
posteno tiom longe, kiom li povos. Kaj li elektis la duan.  
   Foje dum kunsido de la buroo de la regiona partia komitato apud li sidiĝis 
veterano de la revolucio maljuna doktoro Bartelik, la estro de la sanprotekta 
fako de la regiona soveto.  
   “Vi malbone aspektas, Korĉagin. Ĉu vi estis en la sankontrola komisiono? 
Kia estas via sano? Certe, vi ne estis. Tial mi ne memoras, sed nepre necesas 
ekzameni vin, amiĉjo. Venu la ĵaŭdan vesperon.” 
   Paŭlo ne venis al la komisiono, ĉar li estis okupita, sed Bartelik ne forgesis 
pri li kaj iufoje venigis lin al si. Rezulte de atenta medicina kontrolo (Bartelik 
persone partoprenis ĝin kiel neŭrologo) oni skribis:  
   “La sankontrola komisiono trovas necesa senprokrastan libertempon kun 
longedaŭra kuracado en Krimeo kaj pluan seriozan kuracadon, aliel seriozegaj 
postsekvoj estos neeviteblaj”.  
   Tiun konkludon antaŭis longa listo de malsanoj latinlingve, el kiu Korĉagin 
komprenis nur, ke la ĉefa malfeliĉo estas ne pro la piedoj, sed pro tre grava lezo 
en la centra nervosistemo.  
   Bartelik konfirmis la decidon de la komisiono en la buroo, kaj neniu  
kontraŭdiris pri la senprokrasta liberigo de Korĉagin de ĉia laboro, sed 
Korĉagin mem proponis atendi revenon el la ferio de Sbitnev — estro de la 
organiza fako de la regiona komsomolkomitato. Oni konsentis, kvankam 
Bartelik kontraŭis.  
   Restis tri semajnoj ĝis la unua ferio en la vivo de Paŭlo. En lia tablo jam 
estis sanatoria karto por Eŭpatorio.  
   Korĉagin intensigis sian laboron dum tiuj tagoj, kaj ne ŝparante forton, 
ŝtopis ĉiujn truojn por forveturi trankvila.  
   Kaj jen, la tagon antaŭ la ripozo, antaŭ proksima renkonto kun la maro, 
kiun li neniam vidis en sia vivo, okazis io sensenca, absurda kaj abomeninda, 
kion li tute ne atendis.  
   Paŭlo venis en la ĉambron de la partia agit-propaganda fako kaj sidiĝis sur 
breton de la malfermita fenestro post libroŝranko, atendante komencon de 
kunsido. Kiam li eniris, en la ĉambro estis neniu. Baldaŭ venis kelkaj homoj. 
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Paŭlo ne povis vidi ilin el post la ŝranko, sed li rekonis unu el la venintoj laŭ 
ties voĉo. Tiu estis Fajlo, estro de la regiona administrejo pri mastrumado, alta 
belulo kun svelta militista staturo. Paŭlo kelkfoje aŭdis, ke li ŝatas drinki kaj 
treniĝi post ĉiu beleta knabinaĉo.  
   Fajlo iam partizanis, kaj ĉe oportuna okazo li ridante rakontis, kiel li hakis 
po dek kapoj de Maĥnoanoj ĉiutage. Korĉagin ne toleris lin. Iufoje al Paŭlo 
venis komsomolanino kaj plorante rakontis, ke Fajlo promesis edziĝi al ŝi, sed, 
travivinte kun ŝi unu semajnon, li ĉesis eĉ saluti ŝin ĉe renkonto. En la partia 
kontrolkomisiono Fajlo sukcesis elturniĝi de akuzoj, la junulino havis neniujn 
pruvojn, sed Paŭlo kredis ŝin. Korĉagin streĉe aŭskultis. La enirintoj ne 
suspektis pri lia ĉeesto.  
   “Nu, Fajlo, kiel statas viaj aferetoj? Kion novan vi artifikis?” 
   Tion demandis Gribov, unu el la kompanoj de Fajlo, kaj homo simila al li. 
Gribov ial estis traktata kiel propagandisto, kvankam li estis malklera, limigita 
kaj tute nekapabla homo, sed pro sia titolo li fieraĉis kaj ĉe ĉiu konvena kaj 
nekonvena okazo li memorigis pri ĝi.  
   “Vi povas gratuli min: hieraŭ mi prilaboris Korotajevan. Kaj vi asertis, ke 
mi fiaskos. Ne frato, se mi kroĉiĝis al iu ino, oni povas esti certa,” kaj Fajlo 
aldonis obscenan frazon.  
   Korĉagin eksentis nervan ektremon, la simptomon de akra kolero. 
Korotajeva estis gvidantino de la regiona virina fako. Ŝi venis ĉi tien samtempe 
kun li, kaj Paŭlo en kuna laboro amikiĝis kun tiu simpatia partianino, helpema 
kaj atentema pri ĉiu virino kaj pri ĉiuj venantaj al ŝi por serĉi protekton aŭ 
konsilon. Ŝiaj kolegoj estimis ŝin. Ŝi ne estis edziniĝinta. Fajlo sendube parolis 
pri ŝi.  
   “Ĉu vi ne mensogas, Fajlo? Tio tute ne akordiĝas kun ŝia karaktero.” 
   “Ĉu mi mensogas? Kio do mi estas laŭ via opinio? Mi ne nur tiujn obeigis. 
Necesas nur scii. Ĉiu ino postulas apartan aliron. Unu cedas jam en la dua tago, 
sed tia, mi konfesu, estas senvalora. Kaj iun alian necesas ĉasi dum tuta monato. 
La ĉefa afero estas ekscii psikologion. Ĉie necesas aparta aliro. Tio, frateto mia, 
estas tuta scienco, kaj mi estas profesoro en tiu fako. Ha-ha-ha!..” 
   Fajlo dronis en memkontento. Areto da aŭskultantoj instigis lin daŭrigi la 
rakonton. La kompanio malpaciencis en sia deziro koni detalojn.  
   Korĉagin leviĝis, kunpreminte siajn pugnojn, sentante, ke lia koro ekbatis 
maltrankvile.  
   “Mi ne povis eĉ pensi ekposedi Korotajevan per simpla surpriza atako, sed 
perdi ŝin mi ne volis, ĉar mi vetis kun Gribov je dek du boteloj da portvino. Nu, 
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mi komencis la atakon. Mi vizitis ŝin unu fojon, la duan, kaj mi rimarkis, ke ŝi 
ne favoras min. Krome ĉi tie cirkulas klaĉoj pri mi, eble ankaŭ ŝin ili atingis... 
Do, mia flankatako fiaskis. Tiam mi komencis ĉirkaŭiron, ĉirkaŭiron. Ha-ha!.. 
Vi komprenas, mi diras, ke mi militis, mortigis amason da homoj, vagadis tra la 
tuta lando, eltrinkis sufiĉe da amaraĵoj, sed bonan virinon mi ĝis nun ne trovis, 
vivante kiel senprizorga hundo sen amo, sen kareso... kaj tiel plu kaj tiel plu 
sammaniere. Finfine mi batis la plej vundeblajn lokojn. Multe da tempo mi 
elspezis por ŝi. Iam mi jam intencis kraĉi sur ĉion al la diabla patrino kaj fini la 
komedion. Sed tio ja estis afero de principo, kaj pro la principo mi ne forlasis 
ŝin... Fine mi atingis la celon. Kaj mia pacienco estis rekompencita: anstataŭ 
virinon mi trafis virgulinon! Ha-ha!.. Ho, komikaĵo!” 
   Kaj Fajlo daŭrigis sian sordidan rakonton.  
   Korĉagin malbone memoris, kiel li proksimiĝis al Fajlo.  
   “Brutaĉo!” kriegis Paŭlo.  
   “Ĉu la brutaĉo estas mi aŭ vi, kiu kaŝaŭskultas parolojn de aliaj homoj?” 
   Verŝajne Paŭlo diris ankoraŭ ion, ĉar Fajlo kaptis lin je la brusto.  
   “Ĉu vi volas insulti min?!” 
   Kaj li batis Paŭlon per pugno. Li estis iom ebria.  
   Korĉagin kaptis kverkan tabureton kaj per unu frapo faligis lin. En la poŝo 
de Korĉagin mankis revolvero, kaj nur tio savis la vivon de Fajlo.  
   Sed la absurdaĵo tamen okazis: en la tago difinita por la forveturo al Krimeo, 
Korĉagin staris antaŭ la partia juĝistaro.  
   En la urba teatro estis la tuta partia organizo. La okazo en la 
agit-propaganda fako ekscitis ĉiujn, kaj la juĝo transformiĝis en akran 
polemikon pri moralo. Tiuj problemoj, personaj interrilatoj kaj partia etiko 
ŝirmis la juĝatan aferon. Ĝi fariĝis signalo. Fajlo antaŭ la partia juĝo kondutis 
aroge, cinike li ridetis, dirante, ke lian aferon esploros la ŝtata juĝo, kaj pro lia 
disbatita kapo Korĉagin estos kondamnita al punlaboroj. Li kategorie rifuzis 
respondi la demandojn.  
   “Kio? Ĉu viaj langoj jukas pro deziro paroli pri mi? Mi petas pardonon. Vi 
povas akuzi min pri io ajn, sed virinaĉoj furioziĝis kontraŭ min nur, ĉar mi 
ignoras ilin. Kaj la afero eĉ groŝon ne valoras. Se ĝi okazus en la jaro mil 
naŭcent dek ok, mi kvitiĝus kun tiu psikopato Korĉagin laŭ mia propra maniero. 
Sed ĉi tie oni povas sen mi decidi la aferon.” Kaj li foriris.  
   Kiam la prezidanto proponis al Korĉagin rakonti pri la kunpuŝiĝo, Paŭlo 
ekparolis trankvile, sed estis videble, ke li apenaŭ regas sin.  
   “Ĉio, pri kio nun temas, okazis, ĉar mi ne detenis min. Jam delonge pasis la 
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tempo, kiam mi per la pugnoj laboris pli multe ol per la kapo. Okazis averio, 
kaj antaŭ ol mi komprenis tion, Fajlo ricevis la frapon sur la kranion. Dum 
kelkaj lastaj jaroj ĝi estis la sola okazo de partizanado en mia konduto, kaj mi 
malaprobas ĝin, kvankam la frapo esence estis de li meritita. Fajlo estas 
abomeninda fenomeno en nia komunisma vivmaniero. Mi ne povas kompreni 
kaj konsenti tion, ke revoluciulo-komunisto povas esti samtempe la plej sordida 
bruto kaj kanajlo. Tiu okazo devigis nin paroli pri nia konduto en la vivo, ĝi 
estas la sola pozitivaĵo en la tuta afero.” 
   Per absoluta plimulto la partia kolektivo balotis por ekspartianigo de Fajlo. 
Pro siaj falsaj atestoj Gribov estis avertita kaj severe skoldita per speciala 
rezolucio. Ceteraj partoprenintoj en la skandala konversacio agnoskis sian 
kulpon. Ili ĉiuj estis mallaŭditaj.  
   Bartelik rakontis pri la nervostato de Korĉagin. La kunveno akre protestis, 
kiam la partia enketisto proponis deklari mallaŭdon ankaŭ al Korĉagin, kaj li 
nuligis la proponon. Paŭlo estis senkulpigita.  
 

* 
 
   Post kelkaj tagoj trajno portis Paŭlon al Ĥarkovo. La regiona partia 
komitato konsentis pri lia insista peto sendi lin je la dispono de la CK de la 
Ukrainia Komsomolo. Oni donis al li bonan karakterizon, kaj li forveturis. Unu 
el la sekretarioj de CK estis Akim. Paŭlo vizitis lin kaj pri ĉio rakontis.  
   En la oficiala karakterizo post la vortoj “sindone fidela al la partio” Akim 
tralegis: “posedas partiecan sinregon, kaj nur en maloftaj okazoj li estas 
flamiĝinta ĝis perdo de la sinrego. La kaŭzo de tio estas serioza lezo de la nerva 
sistemo”.  
   “Tamen, Paŭĉjo, oni enskribis al vi tiun fakton en la bonan dokumenton. Ne 
ĉagreniĝu, similaj aferoj okazas iam ankaŭ al homoj de fortika sano. Veturu 
suden kaj restarigu viajn fortojn. Kiam vi revenos, ni parolos pri via plua 
laboro.” Kaj Akim forte premis lian manon.  
 

* 
 
   “Kommunar” estis sanatorio de la Centra Komitato. Bedoj kun florantaj 
rozoj, scintila irizo de fontano, domoj ĉirkaŭvolvitaj per vitoj. Blankaj kiteloj 
kaj banvestoj de ripozantoj. Juna kuracistino registris la nomon kaj antaŭnomon. 
Vasta ĉambro en ĉeangula domo, blindiga blankeco de litoj, pureco kaj absoluta 
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silento. Alivestita, refreŝigita per bankuvo Korĉagin sin direktis al la maro.  
   Ĉirkaŭe, kiom povis atingi la okuloj, regis majesta trankvilo de la mara 
vasto blue nigra, kiel polurita marmoro. Ie en lontana lazura vualo estis 
perdiĝantaj ĝiaj limoj; ardanta suno respeguliĝis sur ĝia surface per incendio de 
rebriloj. Malproksime, tra matena nebulo siluetis masivaj blokoj de montaro. La 
brusto profunde enspiradis vivigan freŝon de mara brizo, kaj la okuloj ne povis 
forŝiriĝi de la solena trankvilo de la bluo.  
   Karese plaŭdis rampante al la piedoj pigra ondo, lekis oran sablon de la 
marbordo.  
 
 
 
NOTOJ POR LA 6A ĈAPITRO 
 
 
 
Ĉaplin, Nikolaj (1902-1938).  
Komsomola funkciulo, en 1924-28 ĝenerala sekretario de CK de l’ komsomolo.  
 
Kosarev, Aleksandr (1903-1939).  
Komsomola funkciulo, ĝenerala sekretario de CK de l’ komsomolo post Ĉaplin 
ĝis 1939. 
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ĈAPITRO 7 

 
Apud la sanatorio de CK estas granda ĝardeno de la centra polikliniko. Tra 

ĝi kutime iris la “Kommunar”anoj, revenante de la marbordo al siaj ejoj. Tie, en 
ombro de densa platano, apud alta muro el griza kalkŝtono, Korĉagin ŝatis 
ripozi. Tien venis maloftaj vizitantoj. De tie oni povis observi viglan iradon de 
homoj laŭ aleoj kaj padoj de la ĝardeno, dum vespero aŭskulti muzikon, 
restante malproksime de iritanta tumulto de la granda kuracloko.  
   Ankaŭ hodiaŭ Korĉagin izoliĝis tie. Kun plezuro li kuŝiĝis sur plektitan 
balancoseĝon kaj, lacigita de marakvaj proceduroj kaj sunradioj, ekdormetis. 
Vila viŝtuko kaj nefinlegita romano de Furmanov “La ribelo” kuŝis sur la apuda 
seĝo. La unuajn tagojn en la sanatorio lin ne lasis la stato de nerva streĉo kaj 
senĉesa kapdoloro. Profesoroj ankoraŭ daŭrigis esploradon de lia komplika kaj 
rara malsano. Multfojaj perkutoj kaj aŭskultadoj tedis Paŭlon kaj lacigis lin. La 
kuracistino kun stranga familinomo Jerusalimĉik, simpatia komunistino, kun 
peno trovadis sian pacienton kaj insiste persvadis lin iri kun ŝi al tiu aŭ alia 
fakulo.  
   “Mi diras tute sincere, ke mi laciĝis de ĉio ĉi,” parolis Paŭlo. “Kvin fojojn 
dum tago mi devas rakonti la samon. Ĉu ne estis freneza mia avino, ĉu ne 
malsanis je reŭmatismo mia praavo? Sed nur diablo scias, kio estis lia malsano, 
ĉar mi neniam vidis lin! Poste ĉiu persvadis min konfesi, ke mi malsanis je 
gonoreo aŭ je io eĉ pli malbona, kaj, mi konfesas, ke pro tio mi volis frapi ies 
kalvaĵon. Donu al mi eblecon ripozi. Se oni esploros min dum mia tuta restado 
ĉi tie, mi fariĝos socie danĝera.” 
   Jerusalimĉik ridis, respondis per ŝerco, sed jam post kelkaj minutoj, 
preninte lin subbrake kaj rakontante ion kuriozan, ŝi kondukis lin al kirurgo.  
   Hodiaŭ la esplorado ne estis planita. Ĝis la tagmanĝo restis ankoraŭ unu 
horo. Tra la dormo Paŭlo aŭdis ies paŝojn. Li ne malfermis la okulojn: 
   “Tiu supozos, ke mi dormas, kaj foriros”. Vana espero: knaris la seĝo, iu 
eksidis. Fajna aromo de parfumo indikis, ke apude sidis virino. Li malfermis la 
okulojn. La unua, kion li vidis, estis blindige blanka robo kaj sunumitaj kruroj 
kun la piedoj en marokenaj pantofloj. Poste en lia vidkampo aperis bube tondita 
kapo, du grandaj okuloj kaj vico de akraj, kiel ĉe muso, dentoj. Ŝi konfuzite 
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ridetis.  
   “Pardonu, ŝajnas, ke mi ĝenis vin?” 
   Korĉagin ne respondis. Tio estis ne tute ĝentila, sed li ankoraŭ esperis, ke ŝi 
foriros.  
   “Ĉu ĝi estas via libro?” 
   Ŝi foliumis “La ribelon”.  
   “Jes, mia.” 
   Minuton daŭris la silento.  
   “Diru, kamarado, ĉu vi ripozas en ‘Kommunar’?”  
   Korĉagin faris malpaciencan moveton. “Damne, de kie ŝi aperis? Tion oni 
nomas ripozo. Verŝajne ŝi tuj demandos, kiun malsanon mi havas. Endas foriri”. 
Li respondis neafable:  
   “Ne.”  
   “Sed al mi ŝajnas, ke mi vidis vin tie.” 
   Paŭlo jam estis leviĝanta, kiam de malantaŭe brusta virina voĉo demandis:  
   “Kial vi vin kaŝis ĉi tie, Dora?” 
   Sur la randon de la balancoseĝo sidiĝis sunumita korpulenta blonda virino 
en plaĝa sanatoria kostumo. Ŝi pretere rigardis al Korĉagin.  
   “Mi vidis vin ie, kamarado. Ĉu vi laboras en Ĥarkovo?” 
   “Jes, en Ĥarkovo.” 
   “Kio estas fako de via laboro?” 
   Korĉagin decidis fini tiujn longajn intertraktojn.  
   “La fako de fekaĵpurigo!” Li diris kaj nevole ektremis pro ilia ridego.  
   “Oni ne povas diri, ke vi estas tre ĝentila, kamarado.” 
   Tiel komenciĝis ilia amikeco, kaj Dora Rodkina, ano de la buroo de la 
Ĥarkova urba partia komitato, ne unu fojon poste rememoris la komencon de 
ilia konatiĝo.  
 

* 
 
   Neatendite en la ĝardeno de la sanatorio ‘Talassa’, kien Korĉagin venis al 
unu el posttagmezaj koncertoj, li renkontiĝis kun Ĵarkij. Kaj estas vere strange, 
ke ilin renkontigis fokstroto.  
   Post grasa kantistino, plenuminta kun violenta gestado la kanzonon “La 
nokto spiris per delic’ volupta”, sur la podion elsaltis paro. Li — kun ruĝa 
cilindra ĉapelo surkape, duonnuda, kun iuj koloraj bukloj sur la femuroj, kaj 
blankega brustumo kun kravato. Alivorte: malbona parodio je sovaĝulo. Ŝi — 
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 beleta, kun multe da ŝtofo sur sia korpo. Tiu paro, akompanate per entuziasma 
hurlo de novaj burĝoj kun bovaj nukoj, starantaj post foteloj kaj litoj de 
sanatoriaj malsanuloj, ekbalanciĝis en serpenta zigzaganta fokstroto. Pli 
abomenan bildon oni ne povus imagi. La grasiĝinta viraĉo en la idiota ĉapelo 
kaj virino tordiĝis interplektante sin en obscenaj pozoj. Post la fotelo de Paŭlo 
siblis per nazo iu dikventrulo. Korĉagin sin turnis forironte, kaj tiam en la unua 
vico, ĉe la podio mem, iu leviĝis kaj kolerege kriis:  
   “Sufiĉas prostitui! Al diablo!” 
   Paŭlo rekonis la voĉon de Ĵarkij.  
   La pianisto ĉesis ludi, violono kvikis la lastan fojon kaj eksilentis. La paro 
sur la estrado ĉesis burleski. De post la seĝoj oni kolere protestis:  
   “Kia impertinento tiel rompi la prezentaĵon!” 
   “La tuta Eŭropo tiel dancas!” 
   “Indigninde!” 
   Sed el la grupo de “Kommunar”anoj akute fajfis Serĝo Ĵbanov, sekretario 
de la distrikta komsomola komitato de Ĉerepovec. Lin subtenis aliaj, kaj la 
paron kvazaŭ vento forblovus de sur la podio. Bufona anoncisto, simila al 
servopreta lakeo, anoncis al la publiko, ke la geaktoroj forveturas.  
   “Estu al ili bona vojo por nia ĝojo. Kun via avizo veturu al Parizo!” je ĉies 
ridego lin akompanis iu junulo, vestita per sanatoria kitelo.  
   Korĉagin trovis Ĵarkijon. Longe ili sidis en la ĉambro de Paŭlo. Ĵarkij 
laboris kiel estro de agit-propaganda fako en iu el regionaj partiaj komitatoj.  
    “Ĉu vi scias, ke mi havas edzinon? Baldaŭ mi havos filon aŭ filinon,” diris 
Ĵarkij.  
   “Ho, kiu estas via edzino?” miris Korĉagin.  
   Ĵarkij elpoŝigis foton kaj montris ĝin al Paŭlo.  
   “Ĉu vi rekonas?” 
   Sur la foto estis li kaj Anna Borhart.  
   “Sed kie estas Dubava?” kun plia miro demandis Paŭlo.  
   “Dubava estas en Moskvo. Post eksigo el la partio li forlasis la Komunistan 
universitaton kaj nun li studas en la Moskva teknika altlernejo. Onidire li estas 
remembrigita en la partio, sed vane! Li estas venenita homo... Ĉu vi scias, kie 
estas Ignat? Nun li estas vicdirektoro de ŝipkonstruejo. Pri la ceteraj mi 
malmulte scias. Ni perdis kontaktojn unu kun la aliaj. Ni laboras en diversaj 
anguletoj de la lando, kaj tamen estas tre agrable renkontiĝi kaj rememori la 
pasinton,” parolis Ĵarkij.  
   En la ĉambron venis Dora kun iuj homoj. Alta tambovano fermis la pordon. 
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Dora rigardis la ordenon de Ĵarkij kaj demandis Paŭlon:  
   “Ĉu via kamarado estas partiano? Kie li laboras?” 
   Ne komprenante pri kio temas, li koncize rakontis pri Ĵarkij.  
   “Tiuokaze li restu ĉi tie. Ĵus venis kamaradoj el Moskvo. Ili rakontos al ni 
freŝajn partiajn novaĵojn. Ni decidis kunveni ĉe vi por iaspeca fermita kunsido,” 
klarigis Dora.  
   Preskaŭ ĉiuj kunvenintoj estis malnovaj bolŝevikoj, krom Korĉagin kaj 
Ĵarkij. Membro de la Moskva partia kontrolkomisiono Bartaŝov rakontis pri la 
nova opozicio, gvidata de Trockij, Zinovjev kaj Kamenev.  
   “Nia ĉeesto en niaj postenoj dum tiu streĉita momento estas necesa,” diris 
Bartaŝov. “Mi veturos morgaŭ.” 
   Tri tagojn post la kunveno en la ĉambro de Paŭlo la sanatorio antaŭtempe 
dezertiĝis. Forveturis ankaŭ Paŭlo, ne restinte la tempon, destinitan por li.  
   En la Centra Komitato de la komsomolo oni ne retenis lin longe. Korĉagin 
ricevis postenon de sekretario de regiona komitato de l’ komsomolo en unu el 
industriaj regionoj. Jam post unu semajno la urba aktivularo aŭskultis lian 
unuan paroladon.  
   Malfruaŭtune la aŭto, en kiu Korĉagin kun du partiaj funkciuloj veturis al 
malproksima distrikto, falis en apudvojan kavon kaj renversiĝis. Ĉiuj ricevis 
traŭmojn. La dekstra genuo de Korĉagin estis dispremita. Post kelkaj tagoj oni 
sendis lin al la Ĥarkova kirurga instituto. Kuracista konsilio, esplorinte per la 
rentgenaj radioj la ŝvelintan genuon, proponis senprokrastan operacion.  
   Korĉagin konsentis.  
   “Do morgaŭ matene,” fine diris korpulenta profesoro, gvidinta la 
komisionon. Li foriris kaj lin sekvis la ceteraj.  
   Malgranda hela ĉambro por unu persono. Senriproĉa pureco kaj delonge 
forgesita specifa hospitala odoro. Korĉagin ĉirkaŭrigardis. Estis nur apudlita 
ŝranketo kun blanka kovrilo kaj blanka tabureto.  
   Flegistino alportis vespermanĝon.  
   Paŭlo rifuzis ĝin. Duonside sur la lito, li skribis leteron. Doloro en la kruro 
malhelpis pensi.  
   Kiam la kvara letero estis skribita, la pordo senbrue malfermiĝis, kaj 
Korĉagin rimarkis apud sia lito junan virinon en blankaj mantelo kaj ĉapelo.  
   En antaŭvespera krepusko li rimarkis delikate desegnitajn brovojn kaj  
grandajn okulojn, kiuj ŝajnis esti nigraj. En unu mano ŝi tennis paperujon kaj en 
la alia — paperfolion kaj krajonon.  
   “Mi estas via kuracistino,” ŝi diris, “hodiaŭ mi deĵoras. Nun mi 
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pridemandos vin, kaj vi vole-nevole devos rakonti pri vi ĉion.” 
   La virino afable ridetis. La rideto faris la enketadon malpli malagrabla. La 
tutan horon Korĉagin rakontis ne nur pri si mem, sed ankaŭ pri siaj praavinoj.  
 

* 
 
   En la operaciejo estas kelkaj homoj kun gazmaskoj.  
   Rebrilo de nikelaj kirurgiaj instrumentoj, mallarĝa tablo, grandega pelvo 
sub ĝi... Kiam Korĉagin kuŝiĝis sur la tablon, la profesoro estis finlavanta siajn 
manojn. Malantaŭe estis okazanta hasta preparado al la operacio. Korĉagin 
rigardis tien. Flegistino estis dismetanta skalpelojn, tenajlojn, lia kuracistino 
Baĵanova estis malvolvanta pansaĵon de la kruro.  
   “Ne rigardu tien, kamarado Korĉagin, tio malagrable efikas nervojn,” ŝi 
mallaŭte diris.  
   “Pri kies nervoj vi diras, doktoro?” Korĉagin mokeme ridetis.  
   Post kelkaj minutoj densa masko kovris lian vizaĝon. La profesoro diris: 
   “Ne maltrankviliĝu, tuj mi kloroformos vin. Enspiru profunde tra la nazo 
kaj kalkulu.” 
   Obtuza voĉo el sub la masko trankvile respondis:  
   “Bone. Mi anticipe petas vian pardonon pro miaj eblaj maldecaj diraĵoj.” 
   La profesoro ne povis sin deteni de rideto.  
   La unuaj gutoj de kloroformo, sufoka, abomena odoro...  
   Korĉagin profunde enspiris kaj, penante prononci klare, li komencis kalkuli. 
Tiel li estis enpaŝanta la unuan akton de sia tragedio.  
 

* 
 
   Artjom disŝiris la koverton preskaŭ je duono, ial maltrankviliĝis, malfaldis 
la leteron. Li kaptis per la okuloj la unuajn liniojn kaj sekvis ilin senhalte:  
“Artjom! Ni tre malofte skribas unu al la alia. Unu aŭ du fojojn dum jaro. Sed 
ĉu en kvanto estas la esenco? Vi skribis, ke vi forveturis kun via familio el 
Ŝepetovka al Kazatin por forŝiri la radikojn. Mi komprenas, ke tiuj radikoj 
estas la malprogresema, etproprieteca psikologio de via edzino, de ŝia 
parencaro k. t. p. Reeduki la homojn similaj al via Steŝa estas malfacile. Mi 
timas, ke vi eĉ fiaskos en tio. Vi diras, ke estas malfacile lerni en maljuneco, sed 
vi progresas en tio sufiĉe bone. Vi ne pravas en via tiom obstina rifuzo forlasi la 
laborejon kaj okupi la postenon de la prezidanto de la urba soveto. Vi ja batalis 
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por la soveta potenco. Tial do posedu ĝin. Morgaŭ okupu la postenon kaj 
komencu la laboron.  
Nun pri mi mem. Al mi okazas io ne bona. Mi komencis ofte resti en hospitaloj. 
Dufoje oni tranĉis min. Estas elverŝite sufiĉe multe da sango, perdite multe da 
fortoj, sed neniu ankoraŭ respondis al mi, kiam estos la fino de ĉio ĉi.  
Mi forŝiriĝis de miaj laboroj, trovis novan “profesion” de “malsanulo”. Mi 
eltenas amason da suferoj, kaj rezulte de ĉio senmoviĝas la genuartiko de la 
dekstra kruro kaj aperis kelkaj kunkudroj sur mia korpo, kaj fine la lasta 
eltrovo de kuracistoj: antaŭ sep jaroj estis lezita mia spino kaj nun oni diras, ke 
la lezo povas multon kosti al mi. Mi estas preta elporti ĉion por reokupi mian 
lokon en la batalspaliro.  
Estas en mia vivo nenio pli terura ol forlasi la vicojn. Pri tio mi eĉ pensi ne 
povas. Jen pro kio mi estas preta elteni ĉion, sed pliboniĝo ne okazas, kaj nuboj 
pli kaj pli densiĝas. Post la unua operacio, tuj kiam mi komencis iri, mi revenis 
al laboro, sed baldaŭ oni ree enhospitaligos min. Nun mi ricevis la kurackarton 
al la sanatorio “Majnak” en Eŭpatorio, Krimeo. Morgaŭ mi forveturos. Ne 
ĉagreniĝu, Artjom, estas malfacile entombigi min. Mia vivkapablo tute sufiĉas 
eĉ por tri homoj. Ni ankoraŭ laboros, kiel decas, mia fraĉjo. Gardu vian sanon. 
Ne levu tro pezajn ŝarĝojn. La partio poste devos tre multe pagi por nin ripari. 
La jaroj donas al ni sperton, la lernado — scion, kaj ĉio ĉi estas ne por gastado 
en hospitaloj. Mi premas vian manon.  
Paŭlo Korĉagin”. 
 
   Dum Artjom, sulkiginte siajn densajn brovojn, estis leganta la leteron de sia 
frato, Paŭlo en la kliniko adiaŭis Baĵanovan. Etendante al li la manon, ŝi 
demandis:  
   “Ĉu al Krimeo vi forveturos morgaŭ? Kie vi pasigos la hodiaŭan tagon?” 
   Korĉagin respondis:  
   “Tuj venos kamaradino Rodkina. La hodiaŭajn tagon kaj nokton mi pasigos 
en ŝia familio, kaj matene ŝi akompanos min al la stacidomo.” 
   Baĵanova konis Doran, kiu ofte vizitis Paŭlon.  
   “Ĉu vi memoras, kamarado Korĉagin, nian interparolon, ke antaŭ ol 
forveturi, vi renkontiĝos kun mia patro? Mi detale rakontis al li pri via sano. Mi 
volas, ke li esploru vin. Tion vi povas fari hodiaŭ vespere.” 
   Korĉagin tuj konsentis.  
   Vespere Irina Vasiljevna venigis Paŭlon en la vastan kabineton de sia patro.  
   La fama kirurgo en ĉeesto de sia filino atente ekzamenis Korĉaginon. Irina 
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alportis el la kliniko rentgenogramojn kaj ĉiajn analizojn. Paŭlo ne povis ne 
rimarki subitan palecon sur la vizaĝo de Irina post detala repliko de ŝia patro, 
dirita latine. Korĉagin rigardis la grandan kalvan kapon de la profesoro, penis 
tralegi ion en liaj akrevidaj okuloj, sed Baĵanov estis nepenetrebla.  
   Kiam Paŭlo sin vestis, la profesoro ĝentile adiaŭis lin; Baĵanov devis veturi 
al iu kunsido kaj komisiis la filinon rakonti pri sia konkludo.  
   En la ĉambro de Irina Vasiljevna, meblita kun rafinita gusto, Korĉagin 
duonkuŝis sur sofo, atendante, kiam Baĵanova komencos paroli. Sed ŝi ne sciis, 
kiel komenci kaj kion diri. Ŝi estis tre embarasita. La patro klarigis al ŝi, ke la 
medicino dume ne havas rimedojn por haltigi pereigan proceson de inflamo, 
progresanta en la organismo de Korĉagin. Li parolis kontraŭ kirurgia enmiksiĝo. 
“Tiun junulon atendas tragedio de senmoviĝo, kaj ni ne povas preventi ĝin”.  
   Kiel kuracistino kaj amikino ŝi ne trovis ebla diri ĉion, kaj per gardemaj 
esprimoj ŝi malkovris al Paŭlo nur etan parton de la vero.  
   “Mi estas certa, kamarado Korĉagin, ke la kuracŝlimoj de Eŭpatorio efikos 
bone, kaj aŭtune vi povos reveni al via laboro.” 
   Parolante ŝi forgesis, ke ŝin konstante observas Korĉagin.  
   “El viaj vortoj, pli ĝuste el ĉio, kion vi prisilentis, mi vidas la tutan 
seriozecon de mia situacio. Memoru, ke mi petis vin ĉiam paroli kun mi sincere. 
Nenion necesas kaŝi de mi, mi ne svenos kaj ne suicidos. Sed mi tre volas scii, 
kio atendas min estonte.” 
   Baĵanova replikis per ŝerco.  
   Ĉi-vespere Paŭlo tamen ne eksciis la veron pri sia morgaŭa tago. Kiam ili 
estis adiaŭantaj sin reciproke, Baĵanova diris mallaŭte:  
   “Ne forgesu, ke mi estas via amikino, kamarado Korĉagin. En via vivo 
eblas diversaj situacioj. Se vi bezonas mian helpon aŭ konsilon, skribu al mi. 
Mi faros ĉion, kion mi povos.” 
   Ŝi vidis tra la fenestro altan figuron en leda palto, kiu peze sin apogante je 
bastono iris de la pordo al droŝko.  
 

* 
 
   Denove Eŭpatorio... Varmego de l’ sudo. Krimeaj sunumitaj homoj en ore 
broditaj tataraj ĉapetoj. Aŭto dum dek minutoj venigis pasaĝerojn al duetaĝa 
domo el griza kalkŝtono — la sanatorio “Majnak”.  
   La deĵoranta kuracisto kondukis la alvenintojn al iliaj ĉambroj.  
   “Laŭ kies karto vi venis, kamarado?” li demandis al Korĉagin, haltante 

 311



apud la dek-unua ĉambro.  
   “Laŭ la karto de CK de la KP(b)U.” 
   “Do, ni loĝigos vin ĉi tie kun kamarado Ebner. Li estas germano kaj li petis 
doni al li rusan najbaron,” klarigis la kuracisto kaj frapis la pordon.  
   El la ĉambro aŭdiĝis respondo en fuŝa prononco:  
   “Eniru.” 
   En la ĉambro Korĉagin metis sian valizon kaj turnis sin al la kuŝanta sur lito 
blonda viro kun belaj viglaj bluaj okuloj. La germano renkontis lin, bonkore 
ridetante.  
   “Guten Morgen, Genosse. Mi folis diri, zaluton,” li sin korektis kaj etendis 
al Paŭlo sian palan manon kun longaj fingroj.  
   Post kelkaj minutoj Paŭlo sidis ĉe lia lito, kaj inter ili fluis vigla 
konversacio en tiu “internacia” lingvo, kies vortoj ludas helpan rolon, kaj 
nekomprenitan frazon kompletigas konjekto, gestado, mimiko, ĝenerale ĉiuj 
rimedoj de siaspeca Esperanto. Paŭlo jam sciis, ke Ebner estas germana 
laboristo.  
   En la hamburga ribelo 1923 Ebner estis vundita en femuron, kaj nun la 
malnova vundo malfermiĝis, enlitiginte lin. Malgraŭ suferoj, li sin tenis vigle 
kaj per tio tuj gajnis estimon de Paŭlo.  
   Pli bonan najbaron Korĉagin eĉ ne revis havi. Tiu ne rakontos pri siaj 
malsanoj tra la tuta tago kaj ne lamentos. Male, kun li oni povas forgesi pri la 
propraj malfeliĉoj.  
   “Nur estas domaĝe, ke mi estas perfekta profano en la germana”, li pensis.  
 

* 
 
   En angulo de la ĝardeno estas kelkaj balancoseĝoj, bambua tablo kaj du 
rulseĝoj. Ĉi tie post kuracaj proceduroj pasigis la tutan tagon kvin homoj, ŝerce 
nomataj de la malsanuloj “Ekzekutivo de Kominterno”.  
   En unu rulseĝo duonkuŝis Ebner, en la dua — Korĉagin, al kiu oni 
malpermesis paŝi. La ceteraj tri estis: pezega estono Vajman — funkciulo de la 
popolkomisariato de Krimea respubliko pri komerco; Marta Laŭrinj — latvino, 
juna virino kun nigraj okuloj, simila al dek-okjara knabino kaj Ledenev — alta 
siberia fortegulo kun grizaj tempioj. Vere, tio estis kvin nacioj: germano, estono, 
latvino, ruso kaj ukraino.  
   Marta kaj Vajman parolis germane, kaj Ebner uzis ilin kiel tradukantojn. 
Korĉagin kaj Ebner amikiĝis pro la komuna ĉambro, Marta kaj Vajman 
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interproksimiĝis kun Ebner pro la lingvo; kaj Ledenev kun Paŭlo — pro ŝako.  
    Antaŭ la alveno de Innokentij Pavloviĉ Ledenev, Korĉagin estis 
“ŝakĉampiono” de la sanatorio. Li forprenis tiun titolon de Vajman post persista 
batalo por la unua loko. Vajman estis venkita, kaj tio rompis la ekvilibron de la 
flegma estono. Dum ioma tempo li ne povis pardoni al Korĉagin sian 
malvenkon. Sed baldaŭ en la sanatorio aperis alta maljunulo, aspektanta 
neordinare juna en siaj kvindek jaroj, kiu proponis al Korĉagin ludi partion. 
Korĉagin, ne suspektante danĝeron, trankvile komencis per damgambito, je kiu 
Ledenev respondis per debuto de centraj peonoj. Kiel “ĉampiono” Paŭlo devis 
ludi kun ĉiu nove veninta ŝakisto. Por spekti tiajn partiojn ĉiam kunvenis multaj 
homoj. Jam post la naŭa movo Korĉagin vidis, kiel la peonoj de Ledenev en 
neoponebla ofensivo premas lin. Korĉagin komprenis, ke antaŭ li estas danĝera 
kontraŭulo. Ne devus Paŭlo tiel neglekti la ludon.  
   Post trihora batalado, malgraŭ ĉiuj penoj kaj streĉoj, Paŭlo estis devigita 
kapitulaci. Li ekvidis sian malvenkon pli frue ol la spektantoj. Paŭlo rigardis 
sian kunludanton. Ledenev ridetis kiel bonkora patro. Estis klare, ke ankaŭ li 
vidis la malvenkon de Paŭlo. La estono, emociplena, kun malkaŝa deziro atesti 
malvenkon de Paŭlo, ankoraŭ nenion estis rimarkanta.  
   “Mi ĉiam batalas ĝis mia lasta peono,” diris Paŭlo, kaj Ledenev aprobe 
kapjesis responde al tiu frazo, komprenita nur de li.  
   Korĉagin ludis kun Ledenev dek partiojn dum kvin tagoj, el kiuj li 
malgajnis sep, gajnis du, kaj unu estis remia.  
   Vajman estis triumfanta:  
   “Aj, dankon, kamarado Ledenev! Kiel vi disbatis lin! Tion li meritis! Nin, 
maljunajn ŝakistojn, li malgajnigis, sed mem ankaŭ estis de maljunulo venkita. 
Ha-ha-ha!..” 
   “Nu kiel? Ĉu estas malagrable malgajni?” li pikis la venkitan venkinton.  
   Korĉagin perdis la titolon de “ĉampiono”, sed anstataŭ tiu ludhonoro li 
trovis en Ledenev homon, kiu poste fariĝis al li kara kaj proksima. La 
malvenko de Korĉagin sur la ŝakokampo ne estis hazarda, ĉar li nur supraĵe 
posedis la strategion de ŝakludo. Li estis venkita de la majstro, kiu konis la 
sekretojn de la ludo.  
   Korĉagin kaj Ledenev havis komunan daton: la unua naskiĝis en la jaro, 
kiam la dua membriĝis en la partio. Ili ambaŭ estis tipaj reprezentantoj de la 
juna kaj maljuna gvardioj de la bolŝevikoj. Unu havis grandan sperton de vivo 
kaj politiko, jarojn de eksterleĝa agado kaj caraj malliberejoj, poste gravajn 
ŝtatpostenojn; la alia posedis sian flaman junecon kaj entute nur ok jarojn de 
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batalo, kiuj tamen povus forbruligi ne unu vivon. Kaj ambaŭ ili — la maljuna 
kaj la juna — havis ardajn korojn kaj ruinigitan sanon.  
   Vespere la ĉambro de Ebner kaj Korĉagin iĝis klubo. De tie estis venantaj 
ĉiuj politikaj novaĵoj. Ĉiuvespere la dek-unua ĉambro bruis. Kutime Vajman 
emis rakonti iun obscenan anekdoton, kiujn li tre ŝatis, sed tuje li estis atakata 
de du flankoj — de Marta kaj Korĉagin. Marta sciis frakasi lin per fajna kaj 
sarkasma moko, kaj kiam tio ne helpis, intervenis Korĉagin.  
   “Vajman, indus ke vi demandu: ĉu ni ŝatas aŭskulti viajn ‘spritaĵojn’?” 
   “Mi ĝenerale ne komprenas, kiel vi povas allasi...” en maltrankvila tono 
Korĉagin estis komencanta.  
   Vajman kun elstarigo de sia dika suba lipo, kaj kun moka glito per la 
mallarĝaj okuloj laŭ la vizaĝoj penis spriti:  
   “Endas enkonduki specialan komisionon pri moralo ĉe la ĉefa 
politika-kleriga komitato kaj rekomendi, ke Korĉagin estu ties supera 
inspektoro. Mi komprenas Martan, kiu havas profesian virinan opozicion, sed 
Korĉagin penis pruvi prudan knaban ĉastecon; li prezentas sin simila al 
komsomola suĉinfaneto... Krome, mi ne ŝatas, kiam ovoj instruas kokinojn.” 
   Post tia ekscitoplena disputo pri la komunisma etiko la demando pri 
obscenaj anekdotoj estis submetita al principa diskuto. Marta tradukis al Ebner 
la vidpunktojn.  
   “Erotiŝa anekdoto — tio ne estas tre pona. Mi estas zolidara kun Paŭlo,” 
diris Ebner.  
   Vajman devis retiriĝi. Li laŭeble defendis sin per ŝercoj, sed anekdotojn li 
ne plu rakontis.  
   Korĉagin opiniis, ke Marta estas komsomolanino. Laŭ ŝia aspekto li difinis 
ŝian aĝon je dek naŭ jaroj. Kaj li miregis, kiam foje dum konversacio li eksciis, 
ke ŝi estas partianino ekde la jaro mil naŭcent dek sep, kaj ŝi havas tridek unu 
jarojn, kaj ŝi estis unu el aktivaj funkciuloj de la Latvia Komunista partio. En la 
dek-oka jaro blankuloj kondamnis ŝin al pafekzekuto, sed fare de la soveta 
registaro ŝi kune kun aliaj komunistoj estis liberigita interŝanĝe. Nun ŝi laboris 
en la redakcio de “Pravda” kaj samtempe estis finanta studojn en altlernejo. 
Korĉagin ne notis la momenton, kiam komenciĝis ilia interproksimiĝo, sed la 
eta latvino, ofte vizitinta Ebneron, fariĝis nedisigebla anino de la “kvinopo”.  
   La konspir-revoluciulo Eglit, ankaŭ latvo, ruze ŝercis pri ŝi:  
   “Marta, sed kiel fartas la kompatinda Ozol en Moskvo? Vi ne devas tiel 
konduti.” 
   Ĉiumatene, minuton antaŭ la veksignalo, en la sanatorio laŭte kokerikis 
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koko. Ebner bonege imitis ĝin. Ĉiuj klopodoj de la sanatoria servistaro eltrovi 
la mistere aperintan kokon, donis neniun rezulton. Pro tio Ebner havis multe da 
plezuro.  
   Fine de la monato Korĉagin ekfartis pli malbone. Kuracistoj devigis lin 
enlitiĝi. Ebner tre ĉagreniĝis pro tio. Li ekamis tiun junan bolŝevikon, neniam 
angoran, ĉiam vivplenan, kun bolanta energio, kiu tiel frue perdis sian sanon. 
Sed kiam Marta rakontis, ke kuracistoj antaŭdiras tragikan estontecon por 
Korĉagin, Adam Ebner ekscitiĝis.  
   Ĝis la forveturo al Korĉagin ne estis permesate paŝi.  
   Paŭlo sukcesis kaŝi sian suferon de la ĉirkaŭantoj, nur Marta divenis pri ĝi 
pro neordinara paleco de lia vizaĝo. Unu semajnon antaŭ la forveturo Paŭlo 
ricevis leteron de la Ukrainia CK, en kiu estis skribite, ke lia forpermeso estas 
plilongigita je du monatoj, kaj ke laŭ la sanatoria konkludo lia reveno al laboro 
en la nuna sanstato ne estas ebla. Kune kun la letero estis alsendita mono.  
   Paŭlo akceptis tiun unuan baton same, kiel li akceptis batojn de Ĵuĥraj, 
instruinta lin boksi; ankaŭ tiam li falis, sed tuj leviĝis.  
   Neatendite venis letero de la patrino. La maljunulineto skribis, ke proksime 
de Eŭpatorio, en havenurbo, loĝas ŝia malnova amikino Albina Kucam, kiun la 
patrino ne vidis dum pli ol dek kvin jaroj, kaj ke ŝi tre petas la filon viziti la 
amikinon. Tiu hazarda letero ludis gravan rolon en la vivo de Paŭlo.  
   Post unu semajno sanatoriaj amikoj varme adiaŭis Paŭlon ĉe la havenkajo. 
Adiaŭante Ebner forte brakumis kaj kisis lin kiel fraton, sed Marta malaperis, 
kaj Paŭlo forveturis sen adiaŭi ŝin.  
  La sekvan matenon faetono, per kiu Paŭlo veturis de la kajo, haltis apud 
dometo ĉirkaŭita de malgranda ĝardeno. Li sendis sian akompananton demandi, 
ĉu ĉi tie loĝas Kucam.  
   La familio de Kucam konsistis el kvin personoj: Albina Kucam, la patrino, 
estis grandaĝa korpulenta virino kun peza, prema rigardo de la nigraj okuloj, 
kun postsignoj de iama beleco sur la maljuna vizaĝo, ŝiaj filinoj, Lola kaj Taja, 
malgranda filo de Lola kaj la maljunulo Kucam —malagrabla dikulo, simila al 
virporko.  
   La maljunulo oficis en vendokooperativo, la pli juna filino Taja estis 
helplaboristino, la pli aĝa Lola, ekstajpistino, antaŭ nelonge divorcinta de la 
edzo, drinkulo kaj diboĉulo, nun estis senlabora. Hejme ŝi okupiĝis pri sia fileto 
kaj helpis la patrinon en ŝia mastrumado. Krom la filinoj estis ankaŭ filo Ĵorĵ, 
sed tiu troviĝis en Leningrado.  
   La familio Kucam bonanime akceptis Paŭlon. Nur la maljunulo rigardis al li 
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malice kaj suspekteme. Korĉagin pacience rakontis al Albina ĉion, kion li sciis 
el la familia analo de Korĉaginoj, samtempe mem demandante pri la vivado ĉi 
tie.  
   Lola havis dudek du jarojn. Simpla virino, kun tonditaj kaŝtanaj haroj, kun 
larĝa malfermita vizaĝo, ŝi tuj amikiĝis kun Paŭlo kaj volonte konfesis al li 
ĉiujn familiajn sekretojn. De ŝi Korĉagin eksciis, ke la maljunulo despote krude 
subpremis la tutan familion, neniigante ĉian iniciatemon kaj plej etan aperon de 
ies volo. Limigita, kun mallarĝa frunto, postulema pri ĉiu bagatelo, li tenis la 
familion en ĉiama timo kaj pro tio akiris fremdiĝon de siaj infanoj kaj malamon 
de la edzino, kiu dum ĉiuj dudek kvin jaroj luktis kontraŭ lian despotismon. La 
filinoj ĉiam defendis sian patrinon, kaj tiuj senĉesaj familiaj kvereloj venenis 
ilian vivon. Tiel estis pasantaj la tagoj, plenaj de senfinaj etaj kaj egaj ofendoj.  
   La dua “kriplulo” en la familio estis Ĵorĵ. Laŭ rakontoj de Lola, li estis tipa 
dandaĉo, orgojla fifierulo kaj fanfaronulo, manĝemulo kaj drinkulo, ema al 
pimpaj vestoj. Fininte lernadon en naŭklasa lernejo Ĵorĵ, la amata infano de la 
patrino, postulis de ŝi monon por veturi al la ĉefa urbo.  
   “Mi veturos por studi en universitato. Lola vendu sian ringon, kaj vi viajn 
havaĵojn. Mi bezonas monon, kaj por mi ne gravas, kie vi akiros ĝin.” 
   Ĵorĵ sciis tre bone, ke la patrino ne rifuzos, kaj li uzis tion plej senhonte. Li 
neglekte traktis siajn fratinojn, blage kaj degne, konsiderante ilin malsuperaj 
estaĵoj. La tutan monon, kiun la patrino sukcesis elŝiri de la maljunulo, kaj la 
monon perlaboritan de Taja, la patrino sendis al li. Sed li, brue fiaskinte en la 
ekzameno, gaje vivis ĉe sia onklo, terurigante la patrinon per telegramoj pri 
urĝa alsendo de mono.  
   La pli junan filinon Taja, Korĉagin ekvidis nur je malfrua vespero. La 
patrino en la antaŭĉambro flustre rakontis al ŝi pri alveno de la gasto. Salutante 
Korĉaginon ŝi konfuzite etendis al li la manon, kaj komplete ruĝiĝis antaŭ 
nekonata junulo. Paŭlo ne tuj liberigis ŝian fortan manon kun palpeblaj kaloj.  
   Taja havis dek ok jarojn. Ŝi ne estis belulino, sed la grandaj nigraj okuloj, 
maldikaj mongoleskaj brovoj, bela linio de la nazo, kaj freŝaj obstinaj lipoj faris 
ŝin alloga; al ŝiaj elastaj mamoj estis malvaste sub la stria laborbluzo.  
   La fratinoj loĝis en du etaj ĉambroj. En la ĉambro de Taja estis mallarĝa 
fera lito, komodo kun diversaj bagatelaĵoj kaj eta spegulo. Sur la muro estis 
trideko da fotoj kaj bildkartoj. Sur la fenestrobretoj staris du vazoj kun puca 
geranio kaj pale grizaj asteroj. Stamina kurteno estis subtenata per blua rubando.  
   “Taja ne ŝatas enlasi en sian ĉambron reprezentantojn de la vira sekso, sed 
vi vidas, ke por vi ŝi faris escepton,” ŝercis Lola pri sia fratino.  
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   La duan tagon vespere la familio estis temanĝanta en la ĉambro de la 
gemaljunuloj. Taja estis en sia ĉambro kaj de tie aŭskultis la komunan 
konversacion. Kucam koncentrite kirlis teon en sia glaso kaj malice rigardis 
super la okulvitroj la gaston, sidantan antaŭ li.  
   “Mi malaprobas la nunajn familiajn leĝojn,” li diris. “Oni laŭvole edziĝas 
kaj divorcas. Plena libero.” 
   La maljunulo misglutis kaj ektusis. Reakirinte la spiron li montris al Lola.  
   “Jen ŝi pariĝis kun sia fiflirtulo sen permeso kaj forlasis lin sen konsilo. Kaj 
nun oni bonvolu vivteni ŝin kaj ies infanon. Maldecaĵo!” 
   Lola turmente ruĝiĝis kaj kaŝis de Paŭlo siajn larmoplenajn okulojn.  
   “Ĉu vi opinias, ke ŝi devus vivi kun tiu parazito?” demandis Paŭlo, ne 
deturnante de la maljunulo la rigardon, en kiu brilis sovaĝaj lumeroj.  
   “Necesis scii, al kiu ŝi edziniĝas.” 
   Albina enmiksiĝis en la konversacion. Apenaŭ detenante la indignon, ŝi 
ekparolis intermite:  
   “Aŭdu, maljunulo, pro kio vi komencas tiun debaton antaŭ fremda homo? 
Vi povus paroli pri io alia.” 
   La maljunulo impete sin turnis al ŝi.  
   “Mi scias, pri kio mi parolas! Oni ne edifu min.” 
   Nokte Paŭlo longe pensis pri la familio Kucam. Hazarde trafinte ĉi tien, li 
nevole fariĝis partoprenanto de la familia dramo. Li pensis pri tio, kiel helpi la 
patrinon kaj la filinojn liberiĝi de tiu jugo. Lia propra vivo bremsis sian 
antaŭeniron, antaŭ li mem aperis solvendaj problemoj, kaj nun estis pli 
malfacile ol iam ajn entrepreni decidajn agojn. 
   La eliro estis sola: fendi la familion. La patrino kaj la filinoj devos por ĉiam 
forlasi la maljunulon. Sed tio ne estos simpla afero. Li ne povus okupiĝi pri tiu 
familia revolucio, post kelkaj tagoj li forveturos kaj, eble li ne plu renkontiĝos 
kun tiuj homoj. Ĉu ne lasi ĉion ĉi al sia normala fluado kaj ne disblovi polvon 
en tiu malalta kaj malvasta domo? Sed abomeninda bildo de la maljunulo ne 
lasis lin trankvila. Paŭlo estis kreanta kelkajn planojn, sed ĉiuj ili ŝajnis 
neplenumeblaj.  
   La sekva tago estis dimanĉa, kaj kiam Korĉagin revenis el la urbo, hejme li 
trovis Tajan sola. La ceteraj foriris al siaj parencoj.  
   Paŭlo eniris en ŝian ĉambron kaj lace sidiĝis sur seĝon.  
   “Kial vi neniam iras por promeni kaj distri vin?” 
   “Mi ne havas deziron ien iri.” 
   Li rememoris siajn noktajn planojn kaj decidis elprovi ilin. Rapide, por ke 
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neniu sukcesu malhelpi, li rekte komencis:  
   “Aŭskultu, Taja, ni ne ĝenu nin per ĉinaj ceremonioj. Ni simple turnu nin 
unu al la alia. Mi baldaŭ forveturos. Mi renkontiĝis kun vi ĝuste en malbona 
tempo, kiam mi mem trafis en tre komplikan situacion. Se ne estus tiel, ni ĉion 
farus alimaniere. Se tio okazus antaŭ unu jaro, ni forveturus de ĉi tie ĉiuj kune. 
Por tiaj manoj, kiel la viaj kaj de via fratino, laboro ĉiam troviĝos! Necesas fini 
kunvivadon kun la maljunulo. Tian homon oni ne povas reeduki. Sed nun ne 
estas eble tion fari. Mi mem ankoraŭ ne scias, kio min atendas. Jen tial mi estas, 
por tiel diri, senarmita. Kion do fari nun? Mi luktas por reveni al la laboro. 
Kuracistoj skribis pri mi diablo-scias-kion, kaj miaj kamaradoj insistas, ke mi 
kuracu min senfine. Nu, tion ni rearanĝos... Mi letere kontaktos mian patrineton, 
kaj ni vidos, kiamaniere likvidi tiun kaĉon. Mi vin ĉiujn tutegale ne lasos en la 
nuna stato. Tamen jen kia afero estas, Taja: vian, kaj precipe cian, vivon 
necesas tute renversi. Ĉu vi havas por tio forton kaj deziron?” 
   Taja levis sian klinitan kapon kaj mallaŭte respondis:  
   “Mi havas deziron, sed mi ne certas pri la forto...” 
   Tiu necerteco en ŝia respondo estis komprenebla al Paŭlo.  
   “Ne gravas, Taja! Tion ni majstros, nur estu la deziro. Sed diru al mi, ĉu la 
familio forte ligas vin?” 
   Taja ne tuj respondis, surprizita de la demando.  
   “Mi tre kompatas la patrinon,” fine ŝi diris. “La patro turmentis ŝin dum la 
tuta vivo, nun Ĵorĵ ĉion elsuĉas de ŝi, kaj mi multe kompatas ŝin... kvankam ŝi 
ne amas min tiel, kiel Ĵorĵon.” 
   Ili multe parolis tiutage, kaj ne longe antaŭ alveno de la ceteraj, Paŭlo ŝerce 
diris:  
   “Estas mirinde, ke via patro ne forpelis vin edzinige al iu.” 
   Taja timigite svingis la manon:  
   “Mi ne edziniĝos. Mi sufiĉe vidis mian fratinon. Pro neniuj bonoj mi 
edziniĝos!” 
   Paŭlo ridetis.  
   “Do, ĵurpromeso por la tuta vivo? Sed se neatendite venus iu knabo-bravulo, 
unuvorte, bona junulo — kio okazus tiam?” 
   “Mi ne konsentus. Ili ĉiuj estas bonaj, dum ili vagas preter fenestroj.” 
   Paŭlo pacige metis sian manon sur ŝian ŝultron.  
   “Jes. Oni povas bone vivi ankaŭ sen edzo. Tamen vi ja estas tro malafabla al 
junuloj. Estas bone, ke almenaŭ min vi ne suspektas pri fianĉiĝo. Aliel vi 
sapumus mian kapon,” kaj li amike karesis la manon de la konfuzita junulino 
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per sia malvarma polmo.  
   “Tiaj, kia vi, serĉas aliajn edzinojn. Por kio ili bezonus min?” ŝi diris 
mallaŭte.  
 

* 
 
   Post kelkaj tagoj trajno veturigis Korĉaginon al Ĥarkovo. Ĉe la stacidomo 
lin adiaŭis Taja, Lola kaj Albina kun sia fratino Roza. Adiaŭante, Albina 
promesigis lin ne forgesi la junulinojn kaj helpi ilin elrampi el tiu kavaĉo. Ili 
adiaŭis lin kiel parencon, kaj en la okuloj de Taja estis videblaj larmoj. Tra la 
fenestro de la vagono Paŭlo longe vidis blankan tukon en la manoj de Lola kaj 
la strian bluzon de Taja.  
   En Ĥarkovo li venis al sia amiko Petro Novikov, ne dezirante ĝeni Doran. 
Li iom ripozis kaj veturis al CK. Tie li atendis ĝis venis Akim, kaj, kiam ili 
restis solaj, Paŭlo petis tuj direkti lin al laboro. Akim kapneis.  
   “Tion ne eblas fari, Paŭlo. Ni havas decidon de l’ medicina komisiono de 
CK, kiu diras: ‘pro grave malbona sano direkti Korĉaginon al Neŭrologia 
instituto por kuracado, ne permesante revenon al laboro’.”  
   “Oni povas skribi ion ajn, Akim! Mi petas vin: donu al mi eblecon labori! 
Tiu vagado tra klinikoj estas senutila.” 
   Akim estis rifuzanta.  
   “Ni ne povas rompi la decidojn. Komprenu, Paŭĉjo, ke tiel estos pli bone 
por vi mem.” 
   Sed Korĉagin insistis tiel arde, ke Akim ne plu povis rezisti kaj finfine 
konsentis.  
   La sekvan tagon Korĉagin jam laboris en la sekreta fako de la sekretariato 
de la Centra Komitato. Al li ŝajnis, ke sufiĉos nur eklabori, kaj al li tuj revenos 
la perditaj fortoj. Sed jam en la unua tago li konvinkiĝis, ke li eraris. Li sidis en 
sia fako po ok horoj sen interrompo por manĝo, ĉar malsupreniri de la tria etaĝo 
al manĝejo estis super liaj fortoj: ofte rigidiĝis jen brako, jen gambo. Kelkfoje 
tuta lia korpo perdis kapablon moviĝi, kaj aperis febro. Kiam estis tempo veturi 
al la laboro, li ofte ne povis trovi fortojn por ellitiĝi. Kiam tiu stato malaperis, li 
malespere vidis, ke li malfruas je tuta horo. Finfine oni atentigis lin pri liaj 
malfruoj, kaj li komprenis, ke tio estas komenco de la pleja teruro en lia vivo — 
foriro el la aktivado.  
   Akim ankoraŭ dufoje helpis lin disponigante alian laboron, sed okazis 
neevitebla: post du monatoj li falis en liton. Tiam li rememoris la adiaŭajn 
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vortojn de Baĵanova, kaj li skribis al ŝi leteron. Ŝi venis la saman tagon, kaj de 
ŝi li eksciis la plej gravan aferon: li ne devas nepre okupi liton en kliniko.  
   “Sekve mia sanstato estas tia, ke mi ne devas nun zorgi pri kuracado,” li 
provis ŝerci, sed la ŝerco fiaskis.  
   Kiam la fortoj parte revenis al Korĉagin, li ree aperis en CK. Sed nun Akim 
restis nevenkebla. Je lia kategoria propono reveni al la kliniko, Korĉagin obtuze 
respondis:  
   “Mi iros nenien. Tio estas senutila. Mi sciiĝis el fidinda fonto. Al mi restas 
nur ricevi pension kaj emeritiĝi. Sed tiu truko ne prosperos. Vi ne povas forŝiri 
min de laboro. Mi havas nur dudek kvar jarojn, kaj mi ne povas fini mian vivon 
kun pensia karto de laborinvalido, vagi tra hospitaloj, sciante, ke tio estas 
senutila. Vi devas doni al mi laboron, konvenan por miaj kondiĉoj. Mi povas 
labori hejme aŭ loĝi ie en oficejo... nur ne kiel skribisto, kiu skribas numerojn 
sur oficpaperoj. La laboro devas doni ion por mia koro, por ke mi ne sentu min 
for de la vivo.” 
   La voĉo de Paŭlo sonis pli kaj pli emocie kaj alte.  
   Akim komprenis, kiaj sentoj obsedas Paŭlon, kiu ankoraŭ antaŭ nelonge 
estis ardanta junulo. Li komprenis la tragedion de Paŭlo, li sciis, ke por 
Korĉagin, oferinta sian mallongan vivon al la partio, forlaso de la batalspaliroj 
kaj transiro al la profunda ariero estis terura, kaj li decidis fari ĉion, kion li 
povas.  
   “Bone, Paŭlo, ne emociiĝu. Morgaŭ kunsidos la sekretariato. Mi atentigos 
la kunsidon pri vi. Mi promesas, ke mi faros por vi ĉion.” 
   Korĉagin pene sin levis kaj etendis al li la manon.  
   “Ĉu vi efektive povas pensi, Akim, ke la vivo pelos min en angulon kaj tute 
dispremos krespe? Dum ĉi tie batas mia koro,” li forte tiris la manon de Akim 
al sia brusto, kaj Akim klare sentis rapidajn obtuzajn batojn, “dum ĝi batas, oni 
ne forŝiros min de la partio. Nur morto forigos min de ĝiaj vicoj. Memoru tion, 
frateto.” 
   Akim silentis. Li sciis, ke tio estas ne brilanta frazo, sed krio de grave 
vundita batalanto. Li estis komprenanta, ke tiaj homoj ne povas paroli kaj senti 
alimaniere.  
   Post du tagoj Akim sciigis Paŭlon, ke oni donis al li eblecon plenumi 
respondecan laboron en la redakcio de la centra organo, sed por tio necesas 
ekzameni lian literaturan kapablon. En la redakcio oni renkontis Paŭlon afable. 
La vicredaktorino, malnova revoluciulino, animo de la Centra 
Kontrolkomisiono de Ukrainio, proponis al li kelkajn demandojn:  
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   “Via klero, kamarado?” 
   “Tri jaroj de elementa lernejo.” 
   “Ĉu vi estis en parti-politikaj lernejoj?” 
   “Ne.” 
   “Jes... Sed okazas, ke ankaŭ sen tia lernado povas formiĝi bona ĵurnalisto. 
Kamarado Akim parolis pri vi. Ni povas proponi al vi laboron ne nepre ĉi tie, 
sed hejme, kaj ĝenerale fari por vi konvenajn kondiĉojn. Tamen por tiu laboro 
estas necesaj vastaj konoj. Precipe pri literaturo kaj lingvo.” 
   Ĉio ĉi aŭguris al Paŭlo malvenkon. Dum duonhora konversacio evidentiĝis 
manko de scioj, kaj en artikolo, kiun Paŭlo verkis, la virino substrekis per ruĝa 
krajono pli ol tri dekojn da stilaj fuŝoj kaj multajn ortografiajn erarojn.  
   “Kamarado Korĉagin! Vi havas grandan kapablon. Post profunda laboro, 
estonte, vi povos fariĝi literaturisto, sed nun vi skribas ne sufiĉe korekte. El via 
artikolo estas videble, ke vi ne bone konas la rusan lingvon. Tio ne estas 
mirinda, ĉar vi ne havis tempon por lernado. Sed okupi vin pri nia laboro ni 
bedaŭrinde ne povas. Tamen mi ripetas, ke vi havas grandan kapablon. Se oni 
prilaborus vian artikolon, sen ŝanĝi ties enhavon, ĝi estus bonega. Sed ni 
bezonas homojn, kiuj povas prilabori artikolojn de aliaj aŭtoroj.” 
   Korĉagin leviĝis, sin apogante je bastono. Lia dekstra brovo tremis.  
   “Jes, mi konsentas kun vi. Kia literaturisto mi povas esti? Mi estis bona 
hejtisto, nemalbona elektromuntisto. Mi povis bone rajdi, agiti junkomunistojn, 
sed ĉe via fronto mi ne estas taŭga batalanto.” 
   Adiaŭinte li eliris.  
   Sin turnante en koridoro li preskaŭ falis. Iu virino kun paperujo kaptis kaj 
subtenis lin.  
   “Kio okazis al vi, kamarado? Vi estas pala kiel mortinto!” 
   Dum kelkaj sekundoj Korĉagin estis rekonsciiĝanta. Poste li gardeme 
flankigis la virinon kaj ekiris, peze apogante sin je la bastono.  
   De tiu tago la vivo de Korĉagin ekiris suben laŭ deklivo. Pri laboro oni ne 
povis eĉ paroli. Ĉiam pli ofte li pasigis tagojn en lito. La Centra Komitato 
liberigis lin de la ofico kaj petis la ĉefan asekuroficejon asigni al li pension. La 
pension li ricevis kune kun la legitimilo de laborinvalido. CK donis al li monon 
kaj liajn personajn dokumentojn kun la rajto veturi, kien li deziros. De Marta 
venis letero. Ŝi invitis lin gasti kaj ripozi. Paŭlo sen tio intencis viziti Moskvon 
kun svaga espero trovi feliĉon en la Tutsovetunia CK: tio estas, trovi iun 
laboron, kiu ne postulus moviĝon. Sed ankaŭ en Moskvo oni proponis al li 
kuracon kaj promesis lokon en bona hospitalo. Paŭlo rifuzis tion.  
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   Nerimarkite pasis dek du tagoj en la loĝejo de Marta kaj ŝia amikino Nadja 
Peterson. Tutajn tagojn li restis sola. Marta kaj Nadja estis forirantaj matene kaj 
revenantaj vespere. Paŭlo estis absorbata de legado: Marta havis multe da libroj. 
Vespere ilin vizitis ŝiaj geamikoj.  
   El la havena urbo venis leteroj. La familio Kucam lin invitis. La vivo 
kuntiris streĉe sian nodon. Tie lia helpo estis atendata.  
   Iumatene Korĉagin malaperis el la kvieta loĝejo. Trajno rapide portis lin 
suden al la maro, for de malseka pluva aŭtuno al varmaj bordoj de Krimeo. Li 
rigardis preterkurantajn fostojn. Liaj brovoj estis kuntiritaj, kaj en la nigraj 
okuloj kaŝiĝis persisto.  
 
 
 
NOTO POR LA 7A ĈAPITRO 
 
Kominterno.  
Komunista Internacio (3a Internacio): internacia organizo unuiganta  
komunistajn partiojn el diversaj landoj (1919-43). 
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ĈAPITRO 8 

 
Malsupre, apud kaosa amasiĝo de ŝtonoj, plaŭdas la maro. Vizaĝon 

ĉirkaŭblovas la seka marvento, alfluganta el fora Turkio. La haveno, apartigita 
de la maro per ferbetona digo, enpremiĝis en la bordon kiel rompita arko. 
Montara ĉeno abrupte finiĝis ĉe la maro mem. Kaj sur la dekliva monto, kvazaŭ 
ludiloj, supren grimpas malproksimen blankaj dometoj de la urbaj kvartaloj.  
   Malnova eksterurba parko estas silenta. Kovriĝis per herbo delonge 
neprizorgataj vojetoj, kaj lante falas sur ilin mortigitaj de aŭtuno folioj de 
aceroj.  
   Paŭlon venigis ĉi tien maljuna persa droŝkisto, kaj, helpante lin eldroŝkiĝi, 
la maljunulo ne povis sin deteni, dirinte al sia stranga pasaĝero:  
   “Kial veturas? Fraŭlino ĉi estas ne, teatro estas ne. Nura ŝakalo iras... Kion 
faros, mi komprenas ne! Veturu returnen, sinjoro kamarado!” 
   Korĉagin pagis la veturkoston, kaj la maljunulo forveturis.  
   La parko estis senhoma. Paŭlo trovis benkon sur roka elstaraĵo, de kiu la 
maro estis vidata, sidiĝis, turninte sian vizaĝon al la ne plu varmaj sunradioj.  
   Ĉi tien, al tiu ĉi silento li venis por pripensi, kiel kunmetiĝas lia vivo. Jam 
venis tempo resumi kaj decidi.  
   Dum lia dua vizito la kontraŭdiroj en la familio Kucam ekstreme akriĝis. 
Kiam la maljunulo eksciis pri lia alveno, li furioziĝis, kaj levis ŝtorman 
skandalon. Sur Korĉagin memkompreneble falis la gvido de rezisto. La 
maljunulo neatendite renkontis energian rebaton fare de siaj filinoj kaj de la 
edzino, kaj ekde la unua tago de la dua veno de Korĉagin la domo dividiĝis je 
du partoj, antagonismaj kaj malamaj reciproke. Enirejo al la domparto de la 
gemaljunuloj estis najle fermita, kaj unu el la flankaj ĉambretoj estis luigita al 
Korĉagin. Lupagon por loĝado la maljunulo prenis anticipe, kaj baldaŭ li ŝajne 
eĉ trankviliĝis pro tio, ke la apartiĝintaj filinoj ne plu postulos de li vivrimedojn.  
   Albina pro “diplomatiaj konsideroj” restis en la parto de la edzo. La 
maljunulo ne vizitis siajn filinojn, ne dezirante renkontiĝi kun la malamata 
homo, sed en la korto li siblegis kiel lokomotivo, montrante, ke li estas la 
mastro ĉi tie.  
   Antaŭ sia ofico en la kooperativo la maljunulo konis du profesiojn — 
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botistan kaj ĉarpentistan, kaj dum siaj liberaj horoj iom lukris, instalinte 
necesan instrumentaron en hejtligna remizo. Baldaŭ por ĉagreni la loĝanton, li 
transportis sian stablon al la fenestro de Korĉagin. Furioze enbatanta najlojn, li 
delicumis. Li sciis bone, ke tiel li malhelpas al Korĉagin legi.  
   “Atendu, mi elpelos vin de ĉi tie...” li siblis sub la nazon.  
   Malproksime, preskaŭ ĉe la horizonto, kiel malhela nubeto sterniĝis fumo 
de vaporŝipo. Aro da mevoj akute kriis, sin ĵetante en la maron.  
   Korĉagin, ĉirkaŭpreminte la kapon, triste enpensiĝis. Antaŭ liaj okuloj 
preterkuris lia tuta vivo, ekde la infaneco ĝis la lastaj tagoj. Ĉu bone aŭ 
malbone li travivis siajn dudek kvar jarojn? Trarigardante en sia memoro jaron 
post jaro, li ekzamenis sian vivon kiel neŭtrala juĝanto, kaj kun profunda 
kontento li decidis, ke la vivo estas travivita ne tre malbone. Jes, estis faritaj ne 
malmultaj eraroj pro malsaĝeco, pro juneco, sed plejparte pro nescio. Kaj la 
plej ĉefa cirkonstanco: li ne preterlasis la gravajn tagojn, trovis sian lokon en la 
fera kunpuŝiĝo por la potenco, kaj sur la skarlata standardo de l’ revolucio estas 
kelkaj gutoj da lia sango.  
   Li ne forlasis sian batalpostenon, ĝis liaj fortoj elĉerpiĝis. Nun, vundita, li 
ne povis subteni la fronton, kaj al li restis sole arieraj hospitaloj. Li memoris, ke 
kiam ruĝaj lavangoj moviĝis al Varsovio, kuglo trafis ruĝarmeanon, tiu falis 
teren sub piedojn de ĉevalo, kaj la kunbatalantoj rapide bandaĝis la vunditon, 
transdonis lin al flegistoj kaj plu galopis por atingi malamikon. La skadro ne 
haltigis sian kuron pro perdo de unu batalanto. En batalo pro la granda afero tiel 
estis kaj tiel devas esti. Vere, estis esceptoj.  
   Li vidis senkrurajn mitralistojn sur ĉaroj, ili estis homoj teruraj por 
malamiko, iliaj mitraloj portis morton kaj neniigon. Pro sia fera sinteno kaj 
celtrafaj okuloj ili fariĝis gloro de regimentoj. Sed tiaj estis raraĵo.  
   Kiel li devas nun agi mem, post la malvenko, kiam ne plu estis espero 
reveni en la batalvicojn? Ja li sukcesis atingi la konfeson de Baĵanova, ke 
estonte li devas atendi ion pli teruran. Do, kion li faru? Kvazaŭ minaca nigra 
abismo aperis antaŭ li tiu nesolvebla demando.  
   Por kio vivi, se li jam perdis la plej valoran — la kapablon batali? Per kio 
pravigi sian vivon nun kaj en la malĝoja morgaŭo? Per kio plenigi ĝin? Ĉu nur 
manĝi, trinki kaj spiri? Resti senhelpa atestanto de la batala antaŭenmarŝo de 
siaj kamaradoj? Fariĝi balasto por la taĉmento? Kio do, ĉu likvidi la korpon, 
kiu lin perfidis? Per kuglo al la koro ĉio estos finita! Se li scipovis sufiĉe bone 
vivi, li scipovu ĝustatempe fini la vivon. Kiu kondamnos batalanton, ne 
dezirantan agonii?  
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   Lia mano palpis en la poŝo platan korpon de “Broŭning”. La fingroj per 
kutima movo kaptis la kolbon. Li malrapide elpoŝigis la pistolon.  
   “Kiu povus pensi, ke vi ĝisvivos tian tagon?” 
   La pistoltubo malestime rigardis en liajn okulojn. Paŭlo metis la pistolon 
sur siajn genuojn kaj kolere insultis sin.  
   “Ĉio ĉi estas la papera heroismo, frateto! Frakasi sin scias ĉiu malsaĝulo. Ĝi 
estas la plej poltrona kaj facila eliro el la situacio. Malfacile estas vivi — 
pafmortigu vin. Sed ĉu vi provis venki tiun vivon? Ĉu vi ĉion faris por liberigi 
vin el la fera ringo? Ĉu vi forgesis, kiel ĉe Novograd-Volinskij oni dek sep 
fojojn dum tago atakis la urbon kaj tamen konkeris ĝin? Kaŝu vian pistolon kaj 
neniam al iu rakontu pri tio. Scipovu vivi ankaŭ kiam la vivo fariĝas 
neeltenebla. Faru ĝin utila.”  
   Li stariĝis kaj ekiris al la vojo. Preterveturanta montarano sur sia ĉaro 
venigis lin al la urbo. Kaj tie, ĉe unu el vojkrucoj, li aĉetis lokan ĵurnalon. En ĝi 
estis anonco pri kunveno de la urba partia aktivularo en la klubo Demjan Bednij. 
Li revenis hejmen malfrue nokte. Li mem ne sciis, ke lia parolado antaŭ la 
granda kunveno, estis la lasta.  
 

* 
 
   Taja ne estis dormanta. Ŝin kaptis alarmo pro longa foresto de Korĉagin. 
Kio okazis al li? Kie li estas? Ion duran kaj malvarman ŝi rimarkis hodiaŭ en 
liaj okuloj, ĉiam antaŭe vivoplenaj. Li malmulte rakontis pri si, sed ŝi sentis, ke 
li travivas ion tragedian.  
   Horloĝo en la patrina ĉambro batis la duan horon, kiam frapis la kortopordo, 
kaj ŝi surmetinte jaketon, iris por malrigli la dompordon. Lola estis dormanta en 
sia ĉambro, ion balbutante en sonĝo.  
   “Kaj mi jam maltrankviliĝis pro vi,” ĝojante, ke Paŭlo revenis, flustris Taja, 
kiam li eniris en la vestiblon.  
   “Nenio malbona okazos al mi ĝis mia morto mem, Taja. ĉu Lola dormas? 
Kaj vidu, mi tute ne volas dormi. Mi volas rakonti al vi kelkiom pri la pasinta 
tago. Ni iru en vian ĉambron, aliel ni vekos Lolan,” li respondis ankaŭ flustre.  
   Taja ekhezitis. Kiel do ŝi konversacios kun li nokte? Kaj se la panjo ekscios 
pri tio, kion ŝi pensos pri sia filino? Sed ŝi ne povis diri al li tion, ĉar li 
ofendiĝos. Kaj pri kio li volas diri? Pensante pri tio, ŝi jam iris en sian ĉambron.  
   “La afero estas jena, Taja,” komencis Paŭlo per sordinita voĉo, kiam ili 
eksidis en malluma ĉambro unu kontraŭ la alia tiel proksime, ke ŝi sentis lian 
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spiradon. “La vivo tiel sin turnas, ke mi eĉ iom miras. Ĉiujn ĉi tagojn mi 
travivis malbone. Por mi ne estas klare, kiel plu vivi. Neniam ankoraŭ en mia 
vivo estis tiel obskure kiel dum ĉi tiuj tagoj. Sed hodiaŭ mi organizis kunsidon 
de mia propra ‘politika buroo’ kaj akceptis decidon gravegan. Ne miru, ke mi 
tion rakontas la vi.” 
   Li rakontis al ŝi pri ĉio travivita dum la lastaj monatoj kaj multon alian, 
kion li pripensis en la apudurba parko.  
   “Tia estas la situacio. Nun mi transiras al la plej grava afero. La skandalo en 
via familio nur komenciĝas. De ĉi tie necesas eliĝi al freŝa aero pli 
malproksimen de tiu ĉi nestaĉo. Necesas rekomenci la vivon. Se mi jam 
enmiksiĝis en la batalon necesas daŭrigi ĝin ĝis la fino. Kaj mia vivo, kaj la via 
nun estas senĝoja. Mi decidis flamigi nian vivon incendie. Ĉu vi komprenas, 
kion ĝi signifas? Ĉu vi konsentas iĝi mia amikino, mia edzino?” 
   Taja aŭskultis lin kun profunda emocio. Aŭdinte la lastajn vortojn, ŝi 
tremetis pro surprizo.  
   “Mi ne postulas vian respondon hodiaŭ, Taja. Ĉion vi serioze pripensu. 
Kredeble vi ne komprenas, kiel sen diversaj amindumaĵoj oni povas paroli pri 
similaj aferoj. Ĉiuj ĉi ceremonioj al neniu estas necesaj. Mi donas al vi mian 
manon, knabino, jen ĝi estas. Se ĉi-foje vi kredos al mi, vi ne estos trompita. Mi 
posedas multe da tio, kion bezonas vi kaj inverse. Mi jam decidis: nia alianco 
restu ĝis kiam vi fariĝos vera homo, nia homo. Kaj mi atingos tion, aliel mi ne 
valoros eĉ kupran groŝon. Ĝis tiu tempo ni ne devas rompi nian aliancon. Kaj 
kiam vi atingos la staton diritan, vi povos esti libera de ĉiuj devoj rilate min. 
Kiu scias, povas okazi, ke fizike mi fariĝos ruinaĵo, kaj vi memoru, ke ankaŭ en 
tiu kazo mi ne ligos vian vivon.” 
   Li silentis kelkajn sekundojn, kaj poste daŭrigis varme, karese:  
   “Sed nun mi proponas al vi amikecon kaj amon.” 
   Li ne ellasis ŝiajn fingrojn el sia mano kaj estis tiel trankvila, kvazaŭ ŝi 
respondus al li jese.  
   “Sed ĉu vi ne forlasos min?” 
   “La vortoj, Taja, ne estas pruvo. Al vi restas nur kredi, ke tiaj homoj, kia 
estas mi, ne perfidas siajn amikojn... nur ili ne perfidu min,” li amare finis.  
   “Hodiaŭ mi nenion diros al vi, ĉar ĉio ĉi estas tiom neatendita,” ŝi respondis.  
   Korĉagin leviĝis.  
   “Enlitiĝu, Taja, baldaŭ mateniĝos.” 
   Kaj li foriris al sia ĉambro. Ne senvestiĝinte, li kuŝiĝis, kaj apenaŭ lia kapo 
tuŝis la kusenon, li tuj endormiĝis.  
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   En la ĉambro de Korĉagin, sur la tablo ĉe fenestro estas amaso da libroj, 
alportitaj el partia biblioteko, stako de tagĵurnaloj, kelkaj plenskribitaj notlibroj. 
Tie staris gemastra lito, du seĝoj, kaj sur la pordo, kondukanta en la ĉambron de 
Taja, pendis grandega mapo de Ĉinio kun alpinglitaj nigraj kaj ruĝaj flagetoj. 
En la partia komitato oni promesis al Korĉagin liveri al li literaturon el la partia 
kabineto kaj krom tio aranĝi patronadon en prilibraj aferoj fare de estro de la 
plej granda en la urbo havena biblioteko. Baldaŭ li komencis amasan ricevadon 
de libroj. Lola mire observis, ke li ekde la frua mateno kun mallongaj 
interrompoj por manĝo, legis kaj skribis ĝis vespero, kiun ili ĉiam estis 
pasigantaj kune en ŝia ĉambro triope. Korĉagin rakontis al la fratinoj tion, kion 
li tralegis.  
   Malfrue post la noktomezo, elirante en la korton, la maljunulo ĉiam vidis 
helan strieton inter la ŝutroj de la ĉambro de la malamata loĝanto. Li ŝteliris sur 
piedpintoj al la fenestro kaj tra fendeto observis la kapon, klinitan super libro.  
   “Homoj dormas, sed tiu uzas lampon dum tuta nokto. Iras tra la domo kiel 
mastro. La knabinaĉoj komencis boji opone al mi”, malice meditis la maljunulo 
kaj foriris.  
   La unuan fojon dum ok jaroj Korĉagin havis tiom da libera tempo kaj 
neniun devon. Kaj li legis kun avido de neofito. Li laboris po dek ok horoj tage. 
Kiu scias, kiel tio influus lian sanon, se Taja ne dirus iam kvazaŭ hazarde:  
   “Mi formovis mian komodon en alian lokon, la pordo al mia ĉambro nun 
estas malfermebla. Se vi bezonas paroli kun mi, vi povas eniri rekte, ne 
trairante la ĉambron de Lola.” 
   Paŭlo ruĝiĝis. Taja ĝoje ridetis — la alianco estis kontraktita.  
 

* 
 
   La maljunulo ne plu vidis dum nokto la lumstrietojn en la fenestro, kaj la 
patrino komencis rimarki en la okuloj de Taja apenaŭ kaŝatan ĝojon. Preskaŭ 
nerimarkeblaj streketoj borderis ŝiajn okulojn, brilantajn pro interna fajro — la 
postsigno de sendormaj noktoj. Sonoroj de gitaro kaj kantoj de Taja pli ofte 
aŭdiĝis en la malgranda loĝejo.  
   Vekiĝinta en ŝi virino suferis pro tio, ke ŝia amo estis kvazaŭ ŝtelita. Ŝi 
tremis pro ĉiu susuro, ĉiam ŝi kvazaŭ aŭdus paŝojn de la patrino. Ŝi turmentiĝis 
pro ebla demando, kial ŝi nun fermas la pordon de sia ĉambro per hoko. 
Korĉagin vidis tion kaj parolis al ŝi karese, trankvilige:  
   “Kial vi timas? Ja, se ni pripensus la aferon, ni trovus, ke la mastroj ĉi tie 
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estas ni. Dormu trankvile. La eniro de fremdaj homoj en nian vivon estas 
malpermesata.” 
   Ŝi alpremiĝis per sia vango al lia brusto kaj trankviligite endormiĝis, 
brakuminte la amaton. Li longe aŭskultis ŝian spiradon kaj ne moviĝis, timante 
interrompi ŝian kvietan dormon. Profunda, tenera amo al tiu junulino, 
konfidinta al li sian vivon, posedis lin.  
   La unua, kiu eksciis la kaŭzon de la neestingebla fajro en la okuloj de Taja, 
estis ŝia fratino, kaj ekde tiam inter la fratinoj aperis ombro de fremdiĝo. 
Eksciis ankaŭ la patrino — pli ĝuste, ŝi divenis. Kaj ŝi streĉis sian atenton. Ne 
tion ŝi atendis de Paŭlo.  
   “Ili estas misalianca paro,” foje ŝi diris al Lola. “Kio sekvos el ĉio ĉi?” 
   Maltrankvilaj pensoj aperis en ŝia kapo, sed paroli kun Korĉagin ŝi ne 
kuraĝis.  
   Gejunuloj komencis viziti Paŭlon. Lia ĉambreto kelkiam estis tro malvasta 
por tiuj kunvenoj. Kvazaŭ zumado de abelaro atingis la maljunulon. Ofte oni 
kantis ĥore:  

 
Sombra estas nia maro,  
bruas nokte kaj dum tag’... 
 
kaj la plej ŝatatan de Paŭlo:  

 
En larmoj dronis mond’ senlima... 
 

Ĝi estis rondeto de laborista partia aktivularo, komisiita de la partia 
komitato al Korĉagin post lia letero, en kiu li postulis ŝarĝi lin per propaganda 
laboro. Tiel fluis tagoj de Paŭlo.  
   Korĉagin sukcesis denove kapti la direktilojn per ambaŭ manoj kaj turni al 
la nova celo la vivon, kiu faris kelkajn zigzagojn. Ĝi estis revo pri reveno al la 
batalvicoj per studado kaj literaturo.  
   Sed la vivo amasigis unu obstaklon post alia, kaj ilian aperon li renkontis 
kun maltrankvila penso, kiom forte ili bremsos lian antaŭeniron al la celo.  
   Neatendite el Moskvo venis kun sia edzino la misfortuna studento Ĵorĵ. Li 
enloĝiĝis ĉe sia bopatro, juristo, kaj de tie li ofte venis al la patrino por elpumpi 
ŝian monon.  
   La alveno de Ĵorĵ konsiderinde malbonigis la familiajn interrilatojn. Li, ne 
multe pensinte, iris al la flanko de sia patro, kaj kun la kontraŭsovetie orientita 
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familio de sia edzino, komencis sapean laboron, penante ajnakoste forigi 
Paŭlon el la domo kaj disigi lin de Taja.  
   Du semajnojn post la alveno de Ĵorĵ, Lola ricevis laboron en unu el la 
proksimaj distriktoj. Ŝi forveturis tien kun la patrino kaj la filo, kaj Korĉagin 
kun Taja ekloĝis en malproksima apudmara urbeto.  
 

* 
 
   Artjom malofte ricevis leterojn de sia frato, sed en la tagoj, kiam sur lia 
tablo en la urba soveto aperis griza koverto kun la konata anguleca 
skribmaniero, li estis perdanta sian kutiman trankvilon, relegante la paĝojn. 
Ankaŭ ĉi-foje, malfermante la koverton, li ekpensis kun kaŝita tenero: “Aĥ, 
Paŭĉjo, Paŭĉjo! Se ni loĝus proksime unu al la alia, taŭgus por mi, knabo, viaj 
konsiloj”.  
 
“Artjom, mi volas rakonti pri miaj travivaĵoj. Ŝajnas, ke mi skribas similajn 
leterojn nur al vi. Vi konas min kaj ĉiun mian vorton vi komprenos. La vivo 
daŭrigas sian ofensivon ĉe la fronto de mia batalo por la sano.  
Batoj regule falas sur min. Apenaŭ mi ekstaras sur la krurojn post unu bato, 
kiam la nova, ankoraŭ pli kruda bato falegas sur min. La plej terura afero estas, 
ke mi estas senforta por rezisti. Mia maldekstra brako rifuzis obei min. Tio estis 
malfacila, sed post la brako perfidis la kruroj, kaj jam sen tio apenaŭ 
moviĝanta en la ĉambro, nun mi pene trenas miajn krurojn de la lito ĝis la 
tablo. Sed tio verŝajne ne estas ankoraŭ ĉio. Mi ne scias, kiu surprizo atendas 
min morgaŭ.  
Mi ne plu forlasas la domon, kaj tra la fenestro mi observas nur peceton de 
maro. Ĉu povas esti tragedio pli terura, kiam en unu homo kuniĝis perfidema 
korpo, rifuzanta servi, kaj la koro de bolŝeviko, lia volo, kiu nerezisteble tiras 
lin al laboro, al vi ĉiuj, al la armeo, al ofensivo tra la tuta fronto, tien, kie 
moviĝas la fera lavango de sturmo.  
Mi ankoraŭ kredas, ke mi revenos al la batalvicoj, ke en la sturmantaj kolonoj 
aperos ankaŭ mia bajoneto. Mi ne havas rajton ne kredi. Dek jarojn la partio 
kaj la komsomolo edukis min en la arto de rezisto, kaj la vortoj de la gvidanto 
rilatas ankaŭ al mi: ‘ne ekzistas tiaj fortikaĵoj, kiujn ne povus konkeri 
bolŝevikoj.’ 
Mia vivo nun estas la studado. Libroj, libroj kaj ankoraŭ libroj. Estas multo 
farita. Mi trastudis la ĉefverkojn de l’ klasika beletro. Mi komplete plenumis la 
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taskojn por la unua kurso de la koresponda komunisma universitato. Vespere mi 
gvidas rondeton de partia junularo. Mia ligo kun praktika laboro de l’ 
organizaĵo iras pere de tiuj kamaradoj. Poste sekvas Taja, ŝia politika kresko 
kaj avancado, nu, kaj la amo, karesoj teneraj de mia amikino. Ni kunvivas 
akorde. Nia ekonomio estas tre simpla: tridek du rubloj da mia pensio kaj la 
salajro de Taja. Ŝi iras al la partio laŭ mia vojo: ŝi laboris kiel hejmservistino 
kaj nun kiel vazarlavistino en manĝejo (ĉi tie ne ekzistas industriaj entreprenoj).  
Antaŭ kelkaj tagoj Taja triumfe montris al mi sian unuan delegitkarton de la 
virina sekcio. Por ŝi ĝi estas ne simpla kartonpeco. Mi observas, kiel en ŝi 
naskiĝas nova homo, kaj mi helpas, kiom mi povas, tiun akuŝon. Venos la tempo, 
kaj iu granda fabriko, laborista kolektivo kompletigos ŝian formiĝon. Dum mi 
estas ĉi tie, ŝi iras laŭ la sole ebla vojo.  
Dufoje nin vizitis la patrino de Taja. La patrino, ne rimarkeble por si mem, 
tiras Tajan malantaŭen, en la vivon de bagateloj, dronantan en etaj personaj 
apartiĝoj. Mi klopodis konvinki Albinan pri tio, ke obskuro de ŝiaj tagoj devas 
ne ombrigi la vojon de la filino. Sed ĉio ĉi montriĝis vana. Mi sentas, ke la 
patrino iam baros la vojon al sia filino, iranta al la nova vivo kaj, ke la batalo 
kontraŭ ŝin estas neevitebla.  
Mi premas vian manon. Via Paŭlo.” 
 

* 
 
   Sanatorio N-ro 5 en la malnova Macesta estas trietaĝa brika konstruaĵo sur 
plataĵo ĉizita en rokego. Ĉirkaŭe estas arbaro. Malsupren zigzagas la vojo, 
kondukanta al ŝoseo. Fenestroj de la sanatoriaj ĉambroj estas malfermitaj, 
venteto de malsupre alportas odoron de sulfuraj fontoj. Korĉagin estas sola en 
sia ĉambro. Morgaŭ venos novaj malsanuloj, kaj li havos najbaron. Post la 
fenestro aŭdiĝas paŝoj kaj ies konata voĉo. Interparolas kelkaj homoj. Sed kie li 
aŭdis tiun densan oktavon? Streĉiĝis lia memoro, kaj el iu izolita anguleto ĝi 
eltiris kaŝitan, sed ne forgesitan nomon: “Innokentij Pavloviĉ Ledenev”. Estis li, 
neniu alia. Certa pri tio, Paŭlo vokis. Post unu minuto Ledenev jam sidis ĉe li 
kaj ĝoje skuis lian manon.  
   “Ha, vi do ekzistas, homĉjo! Nu, per kio do vi ĝojigos min? Sed ĉu vi 
serioze decidis malsani? Mi ne aprobas. Jen prenu de mi la ekzemplon. 
Kuracistoj ankaŭ al mi profetis eksiĝon, sed mi, spite al ili, daŭrigas min teni,” 
kaj Ledenev bonhumore ekridis.  
   Korĉagin vidis post tiu rido kaŝitan kompaton kaj notetojn de ĉagreno.  
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   Ili pasigis du horojn en vigla konversacio. Ledenev rakontis moskvajn 
novaĵojn. De li Korĉagin unuafoje eksciis pri gravegaj decidoj de la partio — 
pri la kolektivigado de la agrikulturo, reorganizo de vilaĝo, kaj li avide ensorbis 
ĉiun vorton.  
   “Sed mi pensis, ke vi ĉefkirlas ie en via Ukrainio. Kaj jen tia domaĝo. 
Tamen ne ĉagreniĝu, miaj aferoj estis pli malbonaj, mi jam tute kuniĝis kun lito, 
sed nun vi vidas, ke mi viglas. Oni neniel nun povas vivi kun tepido, vi 
komprenas. Ne eblas tio. Mi pensas fojfoje, estas tia peko, ke necesus iom 
ripozi, reakiri la spiron, por tiel diri, la aĝo estas alia, kaj pasigi dek aŭ dek du 
horojn tage sur la posteno estas foje malfacile. Nu, kiam mi tiel pensas, kaj eĉ 
komencas trarigardi oficajn paperojn por min iom malŝarĝi, ĉiufoje okazas la 
sama historio: mi tiel dronas en ‘malŝarĝadon’, ke mi revenas hejmen ne pli 
frue ol je la dek-dua horo nokte. Ju pli intensa estas kurado de maŝino, des pli 
rapide turniĝas la radoj, kaj nia antaŭmarŝo plirapidiĝas de tago al tago, do 
rezulte ni, maljunuloj, devas vivi kiel en juneco.” 
   Ledenev tuŝis per la mano sian altan frunton kaj diris patrece varme:  
   “Nun rakontu pri viaj aferoj.” 
   Ledenev aŭskultis la rakonton de Korĉagin, kiu sentis sur si lian viglan, 
aproban rigardon.  
 

* 
 
   En la ombro de riĉbranĉaj arboj, en angulo de teraso sidis grupo da 
sanatorianoj. Ĉe eta tablo Ĥrisanf Ĉernokozov, kuntirinte siajn densajn brovojn, 
legis la ĵurnalon “Pravda”. Lia nigra ĉemizo, eluzita kepo, sunumita, malgrasa, 
delonge ne razita vizaĝo kun la profundaj bluaj okuloj — ĉio rivelis en li tipan 
ministon. Antaŭ dek du jaroj, alvokita por administri provincon, tiu homo 
formetis sian ministan pioĉon, sed ŝajnis, ke li ĵus venis el minejo. Tio estis 
videbla en lia maniero sin teni, paroli, en lia vortuzo.  
   Ĉernokozov estas membro de la buroo de la provinca partia komitato kaj 
membro de la registaro. Turmenta malsano bruligis liajn fortojn — gangreno de 
kruro. Ĉernokozov malamegis sian malsanan kruron, kiu devigis lin preskaŭ 
duonjaron pasigi en lito.  
   Kontraŭ li, mediteme fumante cigaredon, sidis Ĵigireva. Aleksandra 
Aleksejevna Ĵigireva havas tridek sep jarojn, kaj ŝi dum dek naŭ jaroj estas en 
la partio. “Alinjo-metalistino”, kiel oni nomis ŝin dum la konspira laboro en 
Peterburgo, preskaŭ knabinaĝe konatiĝis kun siberia ekzilejo.  
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   La tria ĉe la tablo estis Pankov. Klininte sian belan kapon kun la antikva 
profilo, li estis leganta germanan revuon, de tempo al tempo reĝustigante sur la 
nazo grandajn kornajn okulvitrojn. Estas iu absurdo, ke tiu tridek-jara atleto 
pene levas sian neobeeman kruron. Pankov estas redaktoro, verkisto, funkciulo 
de la popolkomisariato pri klerigo. Li konas Eŭropon, posedas kelkajn fremdajn 
lingvojn. Lia kapo enhavas multe da scioj, kaj eĉ sindetenema Ĉernokozov 
estime rilatas al li.  
   “Ĉu tiu kamarado estas via kunloĝanto?” mallaŭte demandis Ĵigireva, sin 
turninte al Ĉernokozov kaj per la kapo indikante la rulseĝon, en kiu sidis 
Korĉagin.  
   Ĉernokozov ĉesis legadon de la ĵurnalo; lia vizaĝo iel tuj sereniĝis.  
   “Jes, estas li, Korĉagin. Necesas, Alinjo, ke vi konatiĝu kun li. Al li la 
malsano ŝovis multajn bastonojn en la radojn, aliel tiu knabo multe utilus en la 
kapricaj cirkonstancoj de nia laboro. Li venis el la komsomolo de la unua 
generacio. Se ni subtenos lin, kaj mi tion faros, li povos ankoraŭ labori.” 
   Pankov atentis la parolon.  
   “Pro kio li malsanas?” mallaŭte demandis Ĵigireva.  
   “Postsekvoj de la dudeka jaro. Lezo de vertebro. Mi parolis kun kuracisto, 
oni timas, ke la kontuzo finfine senmovigos lian tutan korpon. Jen, vidu, kia 
situacio!” 
   “Mi tuj veturigos lin ĉi tien,” diris Alinjo.  
   Tia estis komenco de ilia konatiĝo. Kaj Paŭlo ne sciis, ke Ĵigireva kaj 
Ĉernokozov fariĝos homoj karaj por li, ke dum la jaroj de lia terura malsano, 
lin atendanta, ili estos lia unua apogo.  
 

* 
 
   La vivo fluis senŝanĝe. Taja laboris. Korĉagin studis. Sed li ne sukcesis 
rekomenci sian laboron kun la rondeto, kiam nerimarkite alŝteliĝis nova 
malfeliĉo: paralizo senmovigis liajn krurojn. Nun obeis lin nur la dekstra brako. 
Ĝis sango li mordis la lipojn, kiam post vanaj penoj li komprenis, ke li ne plu 
povas movi sin. Taja heroe kaŝis sian malesperon kaj amaron pro la neeblo lin 
helpi. Kaj Paŭlo, kvazaŭ kulpa, diris al ŝi ridetante:  
   “Ni devas divorci, Taja. Mia fiasko ja ne estis interkonsentita. Tion, 
knabinjo, mi hodiaŭ pripensos kiel decas.” 
   Ŝi ne permesis al li paroli. Estis malfacile deteni ploregon. Ŝi ploregis, 
premante al sia brusto la kapon de Paŭlo.  
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   Artjom eksciis pri la nova malfeliĉo de la frato. Li skribis al la patrino, kaj 
Maria Jakovlevna, ĉion forlasinte, alvenis. Ili komencis vivi triope. La 
maljunulino kaj Taja kunvivis en konsento.  
   Korĉagin daŭrigis sian studadon.  
   Iun vintran, malbonveteran vesperon Taja alportis novaĵon pri sia nova 
venko — membrokarton de la urba soveto. De tiu tempo Korĉagin malofte 
vidis ŝin. El la sanatoria kuirejo, kie ŝi laboris kiel lavistino, Taja iris al la virina 
sekcio, al la soveto kaj ofte revenis malfrue vespere laca, sed plena da impresoj. 
Proksimiĝis la tago de ŝia aliĝo al la partio kiel kandidato. Ŝi preparis sin al tiu 
tago kun granda emocio. Sed suprize venis nova malfeliĉo. La malsano faris 
sian detruan laboron. Netolerebla dolorego flamigis la dekstran okulon de Paŭlo, 
pro ĝi ekbrulis ankaŭ la maldekstra. Kaj la unuan fojon en sia vivo li komprenis, 
kion signifas blindeco. Kvazaŭ nigra organdio ĉion kovris.  
   Sur lia vivovojo aperis baro, terura pro sia neforigeblo. Senlima malespero 
obsedis la patrinon kaj Tajan, sed li, kun la malvarma trankvilo decidis:  
   “Necesas atendi. Se efektive ne plu ekzistas ebleco sin movi antaŭen, se ĉio, 
kio estis farita por reveni al laboro, la blindiĝo forstrekis — necesas fari la 
finon”.  
   Korĉagin skribis al siaj amikoj. De ili venis leteroj, vokantaj lin al rezisto 
kaj daŭrigo de la batalo.  
   En tiuj malfacilaj tagoj Taja, ekscitita kaj ĝojplena, sciigis lin:  
   “Paŭĉjo, mi estas kandidato de la partio.” 
   Kaj Paŭlo, aŭskultante ŝian rakonton pri tio, kiel la partia ĉelo akceptis en 
siajn vicojn novan kamaradinon, rememoris siajn unuajn partiajn paŝojn.  
   “Do, kamaradino Korĉagina, ni konsistigas komunistan frakcion,” li diris, 
premante ŝian manon.  
   La sekvan tagon li skribis leteron al sekretario de la distrikta komitato, 
petante viziti lin. Vespere apud la domo haltis kote makulita aŭto, kaj maljuna 
latvo Volmer, kun la vizaĝo kovrita per barbo de la mentono ĝis la oreloj, skuis 
la manon de Korĉagin.  
   “Nu, kiel vi fartas? Kial vi kondutas tiel aĉe? Leviĝu, ni tuj sendos vin al la 
kamparo,” kaj li ekridis.  
   La sekretario pasigis du horojn ĉe Korĉagin forgesinte, ke vespere li devis 
partopreni kunsidon. La latvo iradis tra la ĉambro, aŭskultante emocian 
paroladon de Paŭlo, kaj fine diris:  
   “Ĉesu paroli pri la rondeto. Vi devas ripozi, kaj poste klarigi la situacion pri 
viaj okuloj. Eble ankoraŭ ne ĉio estas perdita. Ĉu vi ne devas veturi al Moskvo? 
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Pripensu...” 
   Korĉagin interrompis lin.  
   “Mi bezonas homojn, kamarado Volmer, vivajn homojn! Mi ne povos vivi 
unuope. Mi bezonas ilin nun pli ol iam. Donu al mi junulojn, precipe tiujn, kiuj 
ne ankoraŭ tute maturiĝis. Ili en vilaĝoj maldekstrumas, pledante por 
komunumoj, ĉar kolĥozoj ne sufiĉas por ili. Nia komunista junularo, se vi tiun 
ne kontrolas, ofte pretas salti antaŭen for el la vicoj. Mi mem estis tia, mi scias 
tion.” 
   Volmer silentis. Poste demandis:  
   “Kiel vi eksciis pri tio? Ja nur hodiaŭ oni venigis tiun novaĵon el la 
distrikto.” 
   Korĉagin ridetis:  
   “Eble vi memoras mian edzinon? Hieraŭ ŝi estis akceptita en la partion. Do, 
ŝi rakontis.” 
   “Ha, Korĉagina, la vazarlavistino? Do ŝi estas via edzino? Sed mi ja ne sciis 
tion!” Iom pensinte, Volmer frapis sian frunton. “Jen ni sendos al vi Levon 
Bersenev. Pli bonan kamaradon vi ne trovos. Eĉ laŭ karakteroj vi estas similaj. 
Rezultos io simila al du transformatoroj de alta frekvenco. Mi, kiel vi 
komprenas, iam estis elektromuntisto, tial mi uzas tiujn vortetojn kaj 
komparojn. Jen, Lev por vi aranĝos radioricevilon, li estas profesoro en ĉi fako. 
Mi mem ĉe li ofte restas ĝis la dua horo de nokto, aŭskultante radion. Mia 
edzino eĉ iom suspektis pri mi: kie vi, ŝi diras, maljuna diablo, komencis vagi 
dum noktoj?” 
   Korĉagin ridetante demandis lin:  
   “Kio estas tiu Bersenev?” 
   Volmer, laciĝinta pro la kurado, sidiĝis en fotelo kaj rakontis:  
   “Bersenev ĉe ni estas notario, sed li estas tia notario, kia mi estas baletistino. 
Antaŭ nelonge Lev estis grava funkciulo. La revolucian movadon li partoprenis 
ekde la jaro mil naŭcent dek du, partiano ekde la Oktobra revolucio. Dum la 
interna milito li krablis en armea skalo, laboris en revolucia tribunalo de la Dua 
kavaleria armeo, li draŝis la pedikajn blankulojn en Kaŭkazo. Li militis ankaŭ 
en Caricin, kaj ĉe la Suda fronto, en la Fora Oriento li gvidis superan militjuĝon. 
Li multe suferis. Ftizo lin faligis. El la Fora Oriento li venis ĉi tien. ĉi tie, en 
Kaŭkazo, li estis prezidanto de regiona juĝo kaj vicprezidanto de la gubernia 
juĝo. Liaj pulmoj tute triviĝis. Per mortodanĝero oni enpelis lin ĉi tien. Jen tial 
ni havas tian eksterordinaran notarion. Lia ofico estas kvieta, kaj li spiras iom 
post iom. Ĉi tie oni senbrue komisiis al li gvidon de la partia ĉelo, poste oni 
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faris lin membro de l’ distrikta komitato, ŝarĝis lin per politika klerigo kaj metis 
lin en la kontrolkomisionon; li estas senŝanĝa membro de ĉiuj respondecaj 
komisionoj pri implikitaj kaj kuriozaj aferoj. Krome li estas ĉasisto, pasia 
radioamatoro, kaj kvankam unu pulmo mankas al li, oni malfacile povas 
konstati lin malsana unuavide. Energio ŝprucas el li. Kaj li mortos verŝajne ie 
kurante de la partia komitato al la juĝejo.” 
   Paŭlo interrompis lin per abrupta demando:  
   “Kial vi tiel brute lin ŝarĝis? Ĉi tie li laboras pli multe ol ie antaŭe.” 
   Volmer strabe rigardis Paŭlon per duonfermitaj okuloj:  
   “Jen, se ni donus al vi rondeton kaj ankoraŭ ion, tiam Lev okaze dirus: 
‘Kial vi troŝarĝas lin?’  Tamen li mem asertas, ke estas pli bone travivi unu 
jaron vigle laborante, ol vegeti kvin jarojn en hospitalo. Evidente, ni povos 
gardi la homojn, nur kiam ni finkonstruos la socialismon.” 
   “Tio estas vera. Ankaŭ mi voĉdonas por unu jaro da vivo kontraŭ kvin jaroj 
da vegetado, sed ankaŭ en tiu okazo ni iufoje estas krime malavaraj en uzado de 
niaj fortoj. Kaj en tio, mi nun komprenis, estas ne heroeco, sed spontaneco kaj 
senrespondeco. Mi nur nun ekkomprenas, ke mi havis neniun rajton tiel kruele 
trakti mian sanon. Evidentiĝis, ke en tio estas neniu heroeco. Eble mi povus 
min teni ankoraŭ kelkajn jarojn, se ne estus tiu spartanismo. Do, tio estas ‘la 
infana malsano de maldekstrumismo’ — jen unu el la ĉefaj danĝeroj por mia 
situacio.” 
   “Tiel li parolas nun. Se li resaniĝus, li forgesus pri ĉio en la mondo”,  
pensis Volmer, sed li ne diris sian penson.  
   La sekvan vesperon al Paŭlo venis Lev. Ili disiĝis noktomeze. Lev estis 
foriranta de sia nova amiko kun la sento, ke li renkontus sian fraton, perditan 
antaŭ multaj jaroj.  
   Matene sur la tegmenton de la domo grimpis homoj por fiksi radiomaston, 
kaj Lev muntis ion en la loĝejo, rakontante pri interesegaj epizodoj el sia vivo. 
Paŭlo ne vidis lin, tamen laŭ priskribo de Taja li sciis, ke Lev estas blondulo 
kun helaj okuloj, svelta, impeta en siaj movoj, tio estas, ĝuste tia, kia Paŭlo 
imagis lin dum la unuaj minutoj de ilia konatiĝo.  
   En la vespera krepusko tri mikrolampoj ekbrilis en la ĉambro. Lev solene 
transdonis la aŭskultilon al Paŭlo. Kaoso de sonoj regis en la etero. Kiel birdoj 
ĉirpetis morsaparatoj de la haveno, ie proksime en la maro kraketis 
sparktelegrafilo de iu vaporŝipo. En tiu amaso da bruoj kaj sonoj la bobeno de 
variometro trovis kaj tuj alportis trankvilan kaj firman voĉon:  
   “Aŭskultu, aŭskultu, parolas Moskvo...” 

 335



   La eta aparato povis kapti sesdek staciojn de la mondo. La vivo, de kiu 
Paŭlo estis forĵetita, estis brue eniranta tra la ŝtala membrano al li, 
kaj li sentis ĝian potencan spiradon.  
   Vidante lian ĝojon, Lev ridetis.  
 

* 
 

Oni dormas en la granda domo. Taja ion maltrankvile flustras en sonĝo, ŝi 
revenas hejmen malfrue, laca kaj malvarmiĝinta. Paŭlo ne multe da tempo 
pasigas kun ŝi. Ju pli profunde ŝi eniras en sian laboron, des pli malmulte da 
liberaj vesperoj ŝi havas, kaj Paŭlo nun rememoras la vortojn de Bersenev:  
   “Se edzino de bolŝeviko estas lia partia kamaradino, ili malofte vidas unu la 
alian. En tio estas du avantaĝoj: ili ne tedas unu la alian, kaj ili ne havas tempon 
por kvereli!” 
   Kion li povas kontraŭdiri? Tion necesis atendi. Estis tagoj, kiam Taja 
pasigis kun li ĉiujn siajn liberajn vesperojn. Tiam estis pli da varmo, pli da 
tenero. Sed tiam ŝi estis nur lia amikino, lia edzino, nun ŝi estas lia edukito kaj 
sampartiano.  
   Li konsciis, ke ju pli rapide progresos Taja, des malpli da horoj ŝi restos kun 
li, kaj li akceptis tion kiel endon.  
   Paŭlo ekhavis la rondeton.  
   En la domo denove iĝis brue vespere. La horoj, kiujn Paŭlo pasigis kun 
junularo estis por li ŝargo de viglo.  
   Dum la cetera tempo lia patrino apenaŭ povis forpreni de li la aŭskultilon, 
por lin manĝigi.  
   Radio donis al li tion, kion forprenis la blindeco — la eblecon studi. En tiu 
strebado, kiu ne sciis barojn, li forgesis turmentan doloron de sia brulanta kapo, 
li forgesis incendion en siaj okuloj kaj sian tutan severan, malfacilan vivon.  
   Kiam la radioanteno alportis el Magnitostroj informon pri heroeco de la 
juna frataro, kiu sub la standardo de la Komunista Internacio de Junularo 
anstataŭis la generacion de Korĉaginoj, Paŭlo estis profunde feliĉa.  
   Li imagis neĝan tempeston kruelan kiel lupina herdo, fortegajn frostojn de 
Uralo. Hurlas ventego, kaj nokte taĉmento de la dua junkomunista generacio, 
superŝutata de neĝo, en lumo de arklanternoj, alfiksas vitrojn sur tegmento de 
gigantaj konstruaĵoj, savante de neĝo kaj malvarmego la unuajn ejojn de la 
mondgrava ŝtaluzinego. Kaj tute eta aperis en lia memoro la arbara konstruado 
de fervojo, kiam la unua generacio de la kievaj komsomolanoj batalis kontraŭ 
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la neĝan tempeston. Elkreskis la lando, elkreskis ankaŭ la homoj.  
   Kaj ĉe Dnepro la akvo disŝiris ŝtalajn barŝildojn kaj ekfluis torente 
inundante maŝinojn kaj homojn. Kaj denove komsomolanoj sin ĵetis kontraŭ la 
elementon kaj post furioza duontaga, sendorma kaj senripoza batalo, repelis la 
atakintan akvon post la ŝtalbarojn. En tiu grandioza batalo avangarde marŝis la 
nova junkomunista generacio. Inter la herooj Paŭlo kun ĝojo aŭdis la bone 
konatan nomon — Ignat Pankratov.  
 
 
 
 
NOTOJ POR LA 8A ĈAPITRO 
 
Bednij, Demjan 
(ps. de Jefim Pridvorov, 1883-1945). Rusa sovetia poeto.  
 
Magnitostroj.  
Temas pri konstruado de la metalurgita uzino en Magnitogorsk, suda Uralo. 
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ĈAPITRO 9 

 
Kelkajn tagojn en Moskvo ili loĝis en arkivejo de iu instituto, kies direktoro 

helpis lokigi Korĉaginon en specialan klinikon.  
   Nur nun Paŭlo komprenis, ke esti rezistema, dum oni posedas junecon kaj 
fortan korpon, estas sufiĉe facile kaj simple, sed rezisti kiam la vivo kunpremas 
per fera ringo — estas afero de honoro.  
 

* 
 
   Pasis unu jaro kaj duono de post la tempo, kiam Korĉagin loĝis en la 
arkivejo. Dek ok monatoj da neesprimeblaj suferoj.  
   En la kliniko profesoro Averbaĥ diris al Paŭlo malkaŝe, ke restarigi lian 
vidpovon ne estas eble. En fora estonteco, kiam ĉesos inflamo, kirurgoj provos 
operacii la pupilojn. Por subpremi la inflamon oni proponis apliki kirurgiajn 
rimedojn.  
   Oni demandis pri lia konsento, kaj Paŭlo permesis fari ĉion, kion kuracistoj 
trovas necesa.  
   Dum horoj sur operaciaj tabloj, kiam lancetoj tranĉis lian kolon por forigi la 
paratiroidon, la morto trifoje tuŝis lin per sia nigra flugilo. Sed la vivo en 
Korĉagin sin tenis firme. Post teruraj horoj da atendo, Taja ĉiam estis trovanta 
sian amikon morte pala, sed viva, kaj “kiel ĉiam” trankvila kaj tenera.  
   “Ne maltrankviliĝu, knabinjo, ne tiel facile estos entombigi min, mi 
ankoraŭ vivos kaj skandaletos almenaŭ por spiti aritmetikajn kalkulojn de 
doktaj eskulapoj. Ili tute pravas pri mia sano, sed ili tute eraris, skribinte 
dokumenton pri mia absoluta nelaborivo. Tion ni ankoraŭ vidos.” 
   Paŭlo firme trovis la vojon per kiu li decidis reveni en la vivon de 
konstruantoj de la nova vivo.  
 

* 
 
   Finiĝis vintro, printempo malfermis fenestrojn, kaj anemia Korĉagin, 
restinta viva post la lasta operacio, komprenis, ke plu resti en la kliniko li ne 
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povas. Travivi tiom da monatoj apud suferantaj homoj, kun iliaj ĝemoj kaj 
lamentoj de mortkondamnitoj, estis nekompareble pli malfacile ol elteni siajn 
proprajn suferojn.  
   Al la propono fari novan operacion li respondis malvarme kaj bruske:  
   “Punkto. Por mi sufiĉas. Por la scienco mi oferis parton de mia sango, kaj la 
reston mi bezonas por alia afero.” 
   En la sama tago Paŭlo skribis leteron al CK kun peto ebligi al li pluvivon en 
Moskvo, kie laboras lia amikino, ĉar plua migrado estus senutila por li. La 
unuan fojon li turnis sin al la partio por peti helpon. Responde al lia letero la 
Moskva soveto disponigis al li ĉambron. Kaj Paŭlo forlasis la klinikon kun sola 
deziro ne plu reveni al ĝi.  
   Modesta ĉambro en kvieta strateto flanke de la strato Kropotkin ŝajnis esti 
plejeble luksa. Vekiĝante nokte, Paŭlo ofte ne kredis, ke la kliniko restis tie, 
malantaŭe.  
   Taja iĝis partianino. Persista en sia laboro ŝi malgraŭ la tragedio de sia vivo 
ne postrestis de la avangardulinoj, kaj la kolektivo distingis la neparoleman 
laboristinon per sia konfido: ŝi estis elektita kiel membro de la fabrika sindikata 
komitato. Fiero pri la amikino, kiu transformiĝis en bolŝevikon, mildigis la 
malfacilan staton de Paŭlo.  
 

* 
 
   Lin vizitis Baĵanova, veninta al Moskvo por oficaj aferoj. Ili paroladis longe, 
Paŭlo arde rakontis pri la vojo, per kiu li en proksima estonteco revenos en la 
vicojn de batalantoj.  
   Baĵanova rimarkis arĝentan strieton sur la tempio de Korĉagin kaj diris 
mallaŭte:  
   “Mi vidas, ke vi multon spertis. Tamen vi ne perdis la flamantan 
entuziasmon. Kio do plu? Estas bone, ke vi decidis komenci laboron, al kiu vi 
preparis vin dum kvin jaroj. Sed kiel vi laboros?” 
   Paŭlo trankvilige ridetis:  
   “Morgaŭ oni alportos al mi specialan ŝablonon, eltranĉitan el kartono. Sen 
ĝi mi ne povos skribi: linioj rampas unu sur la alian. Mi longe serĉis solvon kaj 
mi trovis ĝin: strietaj linioj eltranĉitaj en kartono ne permesos al mia krajono 
eliri el kadroj de rekta linio. Skribi, ne vidante la skribaĵon estas malfacile, sed 
ne maleble. Mi konvinkiĝis pri tio. Dum tre longa tempo mi fiaskis, sed nun mi 
komencis skribi malpli rapide, zorgeme mi elskribas ĉiun literon, kaj la rezulto 
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estas sufiĉe bona.” 
   Paŭlo komencis labori.  
   Li decidis verki novelon, dediĉitan al la heroeca divizio de Kotovskij. La 
titolo aperis per si mem: “La naskitoj de ŝtormo”.  
   Ekde tiu tago lia tuta vivo estis dediĉita al kreado de la libro. Malrapide, 
linio post linio, naskiĝis la paĝoj. Li estis forgesanta pri ĉio, obsedata de la 
imagoj kaj unuafoje travivante turmenton de kreado, kiam okulfrapajn 
neforgeseblajn scenojn, tiel reliefe sentatajn, li ne povis surpaperigi, kaj la 
linioj ŝajnis rezulti palaj, senigitaj de ardo kaj pasio.  
   Ĉion, kion li skribis, li devis memori vorton post vorto. Perdo de liga 
fadeno bremsis lian laboron. La patrino kun timo observis la okupon de sia filo.  
   Laborante li estis devigita parkere legi tutajn paĝojn, iam eĉ ĉapitrojn, kaj al 
la patrino ŝajnis iufoje, ke ŝia filo freneziĝis. Dum li estis skribanta, ŝi ne 
kuraĝis aliri al li kaj, nur kolektante foliojn falintaj sur la plankon, ŝi diris 
timeme:  
   “Prefere okupu vin pri io alia, Paŭĉjo. Ĉar oni ne povas tiel senfine 
skribi...” 
   Li tutanime ridis pri ŝia maltrankvilo kaj certigis la maljunulineton, ke li ne 
ankoraŭ “forlasis la relojn”.  
 

* 
 
   Tri ĉapitroj de la projektita libro estis pretaj. Paŭlo sendis ilin al veteranoj 
de la divizio de Kotovskij en Odeson por aprezo, kaj baldaŭ li ricevis la 
respondon kun pozitivaj recenzoj, sed la resendita manuskripto perdiĝis kulpe 
de la poŝto. Perdita estis la rezulto de la sesmonata laborego. Tio estis granda 
ŝoko por li. Li amare bedaŭris, ke li forsendis la solan ekzempleron sen restigi 
al si kopion. Li rakontis al Ledenev pri sia perdo.  
   “Kial vi agis tiel malprudente? Sed trankviliĝu, nun jam ne estas senco 
insulti iun. Komencu denove.” 
   “Sed, Innokentij Pavloviĉ, ja estas forŝtelita la produkto de la sesmonata 
laboro! Tio estas ĉiutaga okhora streĉado. Jen kiel fuŝis iuj parazitoj, estu ili 
trioble malbenitaj!” 
   Ledenev penis trankviligi lin.  
   Restis nenio alia ol rekomenci ĉion. Ledenev akiris paperon, helpis en 
tajpado de la skribaĵo. Post unu kaj duono da monatoj renaskiĝis la unua ĉapitro.  
   En la sama loĝejo kun li loĝis la familio Aleksejev. La pli aĝa filo 
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Aleksandr laboris kiel sekretario en unu el la distriktaj komitatoj de l’ 
komsomolo de la urbo. Li havis dek-okjaran fratinon Galja, kiu finis sian 
lernadon en fabrika faklernejo. Ŝi estis vivĝoja junulino. Paŭlo petis sian 
patrinon proponi al ŝi esti lia sekretario. Galja volonte konsentis. Ŝi venis, 
ridetanta kaj afabla, kaj sciiĝinte, ke Paŭlo verkas novelon, ŝi diris:  
   “Mi plezure helpos, kamarado Korĉagin. Tion oni ne povas kompari kun 
skribado de enuigaj cirkuleroj por mia patro, en kiuj li admonas zorgi pri 
pureco de loĝejoj.” 
   Ekde tiu tago la literaturaj aferoj moviĝis antaŭen kun duobla rapideco. 
Dum unu monato estis farite tiom multe, ke Paŭlo eĉ surpriziĝis. Galja per siaj 
viglegaj partopreno kaj kompato helpis lin en lia laboro. Apenaŭ aŭdeble 
susuris ŝia krajono sur papero, ĝis ŝi haltis por kelkfoje relegi tion, kio aparte 
plaĉis al ŝi, sincere ĝojante pro lia sukceso. En la domo ŝi estis preskaŭ la sola, 
kiu kredis je la laboro de Paŭlo, dum la ceteraj opiniis, ke li ne sukcesos, kaj ke 
li nur penas plenigi per io la vakuon de sia nevola senago.  
   Post sia oficvojaĝo, al Moskvo revenis Ledenev kaj traleginte la unuajn 
ĉapitrojn li diris:  
   “Daŭrigu, amiko! Ni estas venkontaj. Vi ankoraŭ havos grandan ĝojon, 
kamarado Paŭlo. Mi firme kredas, ke via revo reveni al la batalvicoj baldaŭ 
realiĝos. Ne perdu vian esperon, fileto.” 
   La maljunulo foriris kontenta: li trovis Paŭlon plena da energio.  
   Galja venadis, ŝia krajono susuris sur papero, kaj aperis vicoj da vortoj pri 
neforgesebla pasinteco. Dum la minutoj, kiam Paŭlo enpensiĝis, sin donante al 
rememoroj, Galja observis kiel tremetas liaj okulharoj, kiel ŝanĝiĝas liaj okuloj 
respegulante alternon de liaj pensoj, kaj ŝi iel ne povis kredi, ke li ne vidas — 
en liaj serenaj, puraj, senmakulaj pupiloj ja estis vivo.  
   Post la fino de la taga laboro, Galja legis la skribaĵon kaj vidis lin sulkiganta 
sian frunton, streĉe aŭskultanta.  
   “Kial vi sulkigas vian frunton, kamarado Korĉagin? Ja estas skribite bone!” 
   “Ne, Galja, malbone.” 
   Post la paĝoj, pri kiuj li ne estis kontenta, li komencis skribi mem. Katenita 
per mallarĝa strieto de la ŝablono, iufoje li ne povis sin deteni kaj forlasis la 
skribadon. Kaj tiam en senlima furiozo kontraŭ la vivo, forpreninta de li la 
okulojn, li rompis siajn krajonojn, kaj sur liaj morditaj lipoj aperis sangeroj.  
   Proksime al la fino de la laboro el tenajlo de lia streĉita volo pli ofte ol 
ordinare komencis elŝiri sin malpermesitaj sentoj. Estis malpermesitaj tristo kaj 
ĉeno da aliaj simplaj homaj sentoj, varmaj kaj teneraj, je kiuj rajtas preskaŭ ĉiu 
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homo krom li. Se li cedus antaŭ almenaŭ unu el ili, ĉio finiĝus tragedie.  
   Malfrue vespere Taja estis revenanta el la fabriko kaj, interŝanĝinte kelkajn 
frazojn kun Maria Jakovlevna, ŝi enlitiĝis por dormi.  
 

* 
 
   Estas finskribita la lasta ĉapitro. Dum kelkaj tagoj Galja legis la novelon al 
Korĉagin.  
   Morgaŭ la manuskripto estos sendita al la kultur-propaganda fako de la 
Leningrada gubernia komitato de l’ partio. Se tie oni aprobos la verkon, ĝi estos 
transdonita al eldonejo, kaj tiam...  
   Alarme batis la koro. Tiam... komenco de nova vivo, konkerita per streĉega 
kaj persista laboro dum jaroj. La sorto de la libro estis decidonta la sorton de 
Paŭlo. Se la manuskripto estos malaprobita, venos lia lasta krepusko. Tamen, se 
la fiasko ne estos kompleta kaj li povos korekti iun difekton, li senprokraste 
komencos novan atakon.  
   La patrino portis la pezan pakaĵon al poŝtejo. Komenciĝis la tagoj da 
streĉita atendo. Neniam en sia vivo Korĉagin atendis leterojn kun tia turmentita 
senpacienco, kiel dum tiuj tagoj. Paŭlo vivis de la matena poŝto ĝis la vespera. 
Leningrado silentis.  
   Silento de la eldonejo fariĝis minaca. Ĉiutage la antaŭsento de fiasko 
kreskis, kaj Korĉagin konfesis al si mem, ke la senkondiĉa refuto de lia libro 
estos lia pereo. Tiam li ne plu povus vivi. Mankus al li vivstimulo.  
   En tiuj minutoj li rememoris la apudurban parkon ĉe la maro, kaj ĉiam 
denove aperis antaŭ li la demando:  
   “Ĉu vi ĉion faris por forŝiri vin el la fera ringo por reveni al la batalvicoj, 
por ke via vivo estu utila?” 
   Kaj li respondis:  
   “Jes, ŝajnas, ke ĉion!” 
   Post multaj tagoj, kiam la atendo fariĝis neeltenebla, la patrino, ekscitita ne 
malpli ol la filo, kriis enirante en la ĉambron:  
   “Poŝto el Leningrado!!!”  
   Ĝi estis telegramo el Leningrada gubernia partia komitato. Kelkaj koncizaj 
vortoj sur folieto: “La novelo estas varmege aprobita. Oni komencas la 
eldonadon. Gratulon pro la venko”.  
   Lia koro batis tre rapide. Jen ĝi estas, la kara revo realiĝinta! Estas disŝirita 
la fera ringo, kaj li denove “jam kun la nova armilo” estas iranta al la batalvicoj, 
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al la vivo.  
                                            1930 — 1934 
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Postparolo Portreto de N.Ostrovskij  
 

Nikolaj Aleksejeviĉ Ostrovskij naskiĝis la 29an de novembro 1904 en 
vilaĝo Vilija, en sud-okcidenta parto de Ukrainio, en malriĉa familio. Jam en 
sia infanaĝo li spertis multajn malfacilaĵojn kaj bone komprenis, kion signifas 
malriĉeco kaj mizero. Kiam li atingis sian dek-unuan jaron, lia patrino dungigis 
lin kiel helplaboriston en bufeda kuirejo de la fervoja stacio Ŝepetovka.  
   Li vidis bone, kiel kruele kapitalistoj kaj bienuloj ekspluatis laboristojn kaj 
kamparanojn. Lia klaskonscio kreskis, kaj Ostrovskij konvinkiĝis, ke lia loko 
estas inter tiuj, kiuj insiste batalas kontraŭ subpremantoj por renversi la 
malamatan tiranecon.  
   En 1918 germana armeo okupis Ukrainion. Tiutempe Ostrovskij fariĝis 
14-jara, kaj li jam aktive kaj senpere partoprenis la batalon kontraŭ lokaj 
subpremantoj kaj germanaj invadintoj. Li estis energia helpanto de bolŝevika 
konspira organizaĵo, plenumante gravajn partiajn komisiojn, kaj poste kune kun 
ruĝarmeanoj partoprenante la stratbatalojn kiel skolto kaj stratgvidisto.  
   La tuta lando tiam travivis tre malfacilan tempon. La Ruĝa Armeo streĉe 
batalis ne nur kontraŭ la interna malamiko, sed ankaŭ kontraŭ la fremdlandaj 
okupantoj. En tiu batalado por justeco, por feliĉo kaj hela estonto de 
popolamasoj estis necesa kredo kaj fera volforto. Nikolaj Ostrovskij ĉion ĉi 
bone komprenis. Li, kiel volontulo, aliĝis al la Ruĝa Armeo kaj montris sin 
sentima kaj sperta batalanto.  
   Seriozaj vundoj devigis lin forlasi vicojn de la armeo. Post kuracado, kiam 
lia sanstato iom pliboniĝis, Ostrovskij okupiĝis pri agado en la komsomolo. 
Laborante, li ne kompatis sian sanon. Li ĉiam estis tie, kie necesis 
eksterordinara eltenemo kaj kuraĝo.  
   En 1924 li fariĝis ano de la komunista partio, kaj, kiel antaŭe, li daŭrigis 
sian agadon pri la kleriga, idea kaj politika aktivado inter laboruloj. Tamen la 
progresinta malsano ne permesis al li labori trankvile. Li suferis pro doloroj, lia 
sanstato pli kaj pli malboniĝis. La diagnozo de kuracistoj restigis al li neniun 
esperon. Kaj finfine venis la tempo, kiam li jam tute ne povis moviĝi. Baldaŭ li 
perdis ankaŭ vidpovon.  
   Tamen siajn lastajn fortojn li fordonis al la partio. Li persiste lernis, studis, 
konatiĝis kun elstaraj klasikuloj de la rusa literaturo por poste mem fariĝi 

 344



rimarkinda verkisto.  
   Ostrovskij decidis krei artan verkon por vidigi per ĝi heroecan batalon de 
rusa proletaro kontraŭ la ekspluatantoj, la batalon por sociordo, kiun neniam 
antaŭe konis la mondo. Li konsciis bone, ke per tiu verko li helpos sian partion, 
la laboristan klason pli bone kompreni la situacion kaj kun plia energio krei 
novan, socialisman landon.  
   Kun neimagebla insisto, embarasata de seriozegaj malfacilaĵoj, suferante 
pro terura doloro, nenion vidante, li tamen venkis kaj kreis ĉi tiun romanon.  
   La komunista partio kaj soveta registaro alte taksis lian talentan verkon kaj 
dekoris lin per ordeno de Lenin. Ostrovskij estis feliĉa. Li ĝojis, ke li denove 
per sia nova armilo okupis la batalpostenon. Tamen li modeste skribis: 
“Sukceso de mia unua libro ne turnas mian kapon pro fiero. Mi ne estas 
adoleskulo, sed bolŝeviko mi estas, kiu scias, kiom ankoraŭ malproksimas mia 
libro de perfekteco kaj de la vera majstreco.” 
   “Kruela malsano katenis min. Sed kun pli granda vervo mi batos 
malamikojn per alia armilo, kiun donis al mi la partio de Lenin, kreskiginta min 
el preskaŭ analfabeta laborista junulo ĝis sovetia verkisto”, Ostrovskij skribis al 
CK de la komunista partio.  
   Eksterlandaj ĵurnalistoj iam demandis lin: “Ĉu efektive vi neniam 
malesperis pro la senrevene perdita feliĉo vidi, moviĝi?” La verkisto respondis: 
“Mi ja ne havas tempon por tio. Feliĉo estas multflanka. En nia lando nigra 
nokto povas fariĝi sunplena mateno. Kaj mi estas profunde feliĉa”. Nikolaj 
Ostrovskij forpasis la 25an de decembro 1936.  
   Memoro pri li eterne vivos en la koroj de multaj homoj de la tuta mondo. 
 

 
Solomon Cins 
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