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... La revema knabo, kiu estis atinginta sian dekunuan vivjaron, tiam venis en la Franklin-lernejon. Ci
tie lia personeco kunpuŝiĝis la unuan fojon kun alia.
La instruistino ne komprenis lin kaj ankaŭ ne provis
kompreni lin. Li, kiu faris siajn lernejlaborojn mirige
rapide kaj tiel gajnis la tempon por legi en la (iam
preta rakontlibro, nenion povis lerni de Si kaj ne venia
en la pli altan klason. Pli ol unufoje lia maltrankviligita patrino devis viziti la lernejon, por peri inter
li kaj la instruistino, se "Goni"ne volis obei. Li estis
nekutime lernema junulo, sed de la unua momento li ftajnis kompreni, ke la instruistoj sidas sur katedro, ne
por pensi, sed nur por instrui. Kiom ofte li volis aŭdi
racian opinion pri siaj pensoj kaj iliaj reciprokaj rilatoj, li vidis sin antaŭ ŝtonmuro kaj estis translasita al si mem kaj al siaj propraj fortoj.

Kion li (e tia malkomprenema edukado lernis aŭ ne lernis, pelis lin en la kadukan popolbibliotekon, kien li
iris por alporti la novan legoŝtofon. La malgranda bubo,
kiu tiel longe estis sen literaturajoj, krom la kvar
libroj en Livermore, kaŭris nun fte la eluzita tablo en
la legoŝambrego kaj kvazaŭ manĝegis Sion presitan, ĝis
la okulmuskoloj konvulsiis kaj bruldoloris kaj li ŭie
vidis nigrajn punktojn. Li estiĝis tiel incitema, ke li,
se oni alparolis aŭ tuŝis lin, laŭte ekkriis : "Lasu min
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en trankvilo, iru for, vi faras min nervoza
En "Reĝo
Alkoholo" li rakontas : "Mi legis matene, posttagmeze
kaj nokte. Mi legis en la lito, mi legis ĉe la tablo,
mi legis sur la vojo al la lernejo kaj legis en la paŭzoj, kiam la aliaj ludis." Li estis en la "matura" aĝo
de 12 jaroj, kiam li ricevis por legi "La nova Magdalena" de Vilki Kolina (Wilkie Collins) kaj li kaŭzis al
beleta juna sinjorino grandan embarason, kiam li provis
paroli kun ŝi pri ĉi tiu libro.
Tre baldaŭ la estrino de la biblioteko iĝis atentema
pri li kaj li enamiĝis timeme kaj reveme en ĉi tiu por
li nova sinjorintipo. Ŝi estis bela sinjorino kaj al
tio vera, malfalsa poetino. Ŝi estis la unua, kiu kondukis lin al la klero, kaj li neniam ĉesis esti danka al
ŝi kaj admiri ŝin.

Instigo al Verkado.

Jack London ĉiam firmtenis je la konvinko, ke li estis ricevinta la originan instigon al verkado de la
instruisto, kiu estris la popollernejon. Jack havis
klaran kaj melodian voĉon, sed la instruistino kantaĉis
tute abomene. Do Jack en tiu tago montris, kia flamiĝulo li estas, energie malakceptante kunkanti en la ofenda dissonado, kaj kiam li estis demandita, li klarigis
siajn kialojn. La maljuna virgulino, kiu estis de naturo
nekapabla konfesi maljustaĵon, interdisputis kun la obs-r
tina lernanto, sed fine estis devigata sendi lin al la
estro 4e la lernejo. Anstataŭ batpuni la junulon kaj. perforte detrui lian rimarkindan delikatan aŭdsehton, sin- ...
joro Garliĉ atenteme aŭskultis liajn kialojn kaj detale
priparolis kun li la aferon. Li ekzamenis funde la spiri?tajn kapablojn de la lernanto, por ekkoni ties fortajn .
flankojn. Poste li resendis lin kun skribaĵo al la instruistino. En ĉi tiu skribaĵo ŝi estis-afable petata, en
formo de konsilo, dum la muziklecionoj doni al Jack la .
permeson skribi stilajn taskojn. Kaj tiel li, kiu amis la muzikon kaj la kantadon el koro, estis prirabita de
unu esprimeblo por sia interna vivo, por surpaperigi
alian talenton. Li faris sian taskon kun rimarkinda) gusto kaj la instruistino devis, kvankam malvolonte,..signi
liajn laborojn per bonaj cenzuroj.
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Inspiro.
"Mi venis al konkludo : ne ekzistas io nomebla inspiro. Iam mi opiniis ĝin kaj mistifikis min mem per tio.
Senlaca laboro, tio estas la sekreto de ĉiuj aferoj,
escepte se oni estas naskita kun arĝenta kulero kaj iras
al Klondiko. Nur ĉe paroladoj ekzistas inspiro, se oni
estas kun la amaso simpatie interligita."

Verkisto.
El la nenombreblaj junaj kaj maljunaj verkistoj, kies
manuskriptoj ĉiam en grandaj pakaĵoj kuŝis sur lia nokttableto, kelkiu, kiu estis tute sendube malespera, ricevis jenan alskribon :
"ĝi-kune mi resendas al vi la antaŭ nelonge transsonditan manuskripton. Antaŭ ĉio mi volus diri al vi, ke al
mi kiel psikologo kaj kiel viro, kiu estas per ĉiuj hun- doj pelata, la psikologio kaj la starpunkto de via
rakonto plaĉis. Sed mi devas malkaŝe konfesi al vi, ke
ĝia literatura ĉarmo kaj valoro tute ne plaĉis al mi. Si
havas tre malmulte da literatura valoro kaj fakte tute
nenian ĉarmon. La cirkonstanco, ke vi havas ion por diri,
kio eble interesos aliajn, ne liberigas vin de la devo
treege penadi, por esprimi vin.en la plej bona maniero
kaj en la plej bona formo. Ambaŭ vi tute malatentis.
Lasu min rimarkigi ankaŭ jenon
Kion oni jam povas
atendi de 20-jara juna viro, kiu ne havas scieton pri la
priskribmaniero kaj pri la formo ? Pripensu nur, vi bezonus kvin jarojn por fini vian lemtempon kaj estiĝi lerta
forĝisto. Cu vi kuraĝas aserti, ke vi ne kvin jarojn, ne,
nur kvin monatojn da plej intensa kaj senlaca laboro uzis
por lemi la utiligon de la metiiloj, per kiuj profesia
verkisto laboras, por sukcesi sendi siajn laboraĵojn al
revuoj kaj ricevi por ili kontantan monon ? Nature vi ne
povas aserti tion. Kaj tamen vi devus diri al vi, ke la
sola klarigo por la fakto, ke sukcesaj verkistoj perlaboras tiom da mono, estas en tio, ke nur tre malmultaj el
tiuj, kiuj alcelas tion, ankaŭ iĝas sukcesaj verkistoj.
Se oni bezonas kvin jarojn por iĝi taŭga forĝisto, kiom
da jaroj da plej intensa laboro, ĝis 19 horoj ĉiutage,
tiel ke unu jaro valoras por kvin - kiom multe da tiaj
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jaroj de studado pri la rakontmaniero kaj la formo, de
la arto kaj de la metio vi opinias, ke bezonas viro, al
kiu estas la talento alnaskita kaj kiu havas ion por
diri, por atingi lokon en la literatura mondo, ĉe kiu
li perlaboras 1000 dolarojn da kontanta mono en la semajno ?
La sola kaŭzo por la fakto, ke ekzistas pli da sukcesaj forĝistoj en la mondo ol sukcesaj verkistoj estas
ĉi tiu, ke estas multe pli facile kaj postulas multe
malpli da pena laboro, iĝi sukcesa forĝisto, ol sukcesa
verkisto. Estas ne eble, ke vi faru 20-jaraĝa la skrib-laboron, kiu povus- helpi vin al sukceso.. Vi eĉ ne komencis vian lerntempon. La pruvo estas la fakto, ke vi kuraĝis skribi ĉi tiun manuskripton "Taglibro de nortkondamnito". Se vi estus studinta, kio estas publikigata
en la revuoj, poste vi estus ekkoninta, ke via mallonga
historio ne estas tia, ke ĝi iam povus esti publikigata
en la revuoj. Se vi skribas por havi sukceson, poste
vi devas liveri foiran varon, kaj se vi estus uzinta
duondekduon da vesperoj, prefere irante en legoĉambregon
kaj legante la rakontojn, kiuj estas publikigataj en la
revuoj, vi tiam jam antaŭe estus sciinta, ke via mallongrakonto ne estas vendebla varo.
Ekzistas nur unu eblo, komenci, kaj tio estas - komenci, per pena laboro kaj pacienco komenci kaj esti preta
al ĉiuj seniluziiĝoj, kiujn devis travivi Marteno Eden,
antaŭ ol li havis sukceson - kaj kiujn mi devis travivi ĉar Marteno Eden, kiun mi kreis, ne faris aliajn spertojn sur la kampo de la verkado ol miajn proprajn."

Socialismo.
El Honolulu deklaris Jack sian eksiĝon el la Socialista partio.
"Hono.lulu, la 7an de marto 1916.
Estimataj kamaradoj .’
Mi eksiĝas el la Socialista partio, ĉar al ĝi mankas
fajro kaj, batalspirito kaj ĉar ĝi perdis la energion en
la klasbatalo.
Mi estis komence ano de la malnova, revolucia, staranta sur siaj malantaŭaj kruroj, batalanta Socialista Laborista Partio. De la komenco ĝis la hodiaŭa tago mi estis
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batalanta membro de la Socialista Partio, la kroniko de
miaj bataloj por la afero ankaŭ hodiaŭ ankoraŭ ne estas
forgesita. Edukita en la klasbatalo, kiel la Socialista
partio ĝin instruis kaj praktikis kaj kiel mia racio ĝin
apogis, mi kredis, ke la laborista klaso per bataloj,
neniam kompromisante* neniam traktante kun la malamiko,
povus emancipi sin. Ĉar la tuta agado socialista en Usono
dum la lastaj jaroj temis pri interpaciĝo kaj kompromisoj,
tial mia karaktero ne permesas al mi pli longe resti membro de la partio. Pro tio mi rezignas.
Samtempe bonvolu kunakcepti la eksiĝon de mia edzino
kaj kunulino, Harmian E. London.
Mia lasta vorto estas, ke Libero kaj Sendependeco estas reĝecaj valorajoj, kiujn oni povas nek donaci nek altrudi al rasoj aŭ klasoj. Se rasoj aŭ klasoj ne povas *
leviĝi per la forto de siaj muskoloj kaj de siaj cerboj
kaj eldevigi liberecon kaj sendependecon, poste ili neniam povos ekposedi fti tiujn reĝecajn valoraĵojn - kaj se
ili estas bonvole prezentataj de superaj individuoj sur
arĝentaj pladoj, poste ili ne scios uzi ilin kaj restos,
kiaj ili ĉiam estis en la pasinto - malsuperaj rasoj kaj
malsuperaj klasoj.
Via en la nomo de la Revolucio
Jack London."

Tiun tekston aperigis "Sennacieca Revuo" (aŭg-sept.1934
kaj dee. 1934). Tradukis ĝin F.W.V.
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La /orto de La portaj
aljuna Longbarbo paŭzis en sia rakonto, lekis la
grashavajn fingrojn kaj 'viŝis ilin sur la nudaj
flankoj de sia korpo, kie la unupeca ursfelo ne kovris
lin. Kaŭrintaj ĉirkaŭ li, sur siaj femuroj, estis tri
junaj viroj, liaj nepoj, Cervokuranto, Flavakapo kaj
Mallumtimanto. Iliaj eksteraĵoj estis preskaŭ la samaj.
Feloj de sovaĝaj bestoj parte kovris ilin. Ili estis
malgrasaj kaj maldikaj, malvastaj inter la koksoj kaj
havis kurbajn krurojn, larĝajn brustojn, pezajn brakojn
kaj grandegajn manojn. Estis multe da haroj sur iliaj
brustoj kaj ŝultroj kaj sur la ekstera flanko de la
brakoj kaj kruroj. La kapoj estis kovritaj de netonditaj haroj, de kiuj longaj tufoj ĝene pendis antaŭ la
okuloj, kiuj estis globecaj, nigraj kaj b#laj kiel la
okuloj de birdoj. La Vizaĝoj estis malvastaj inter la
okuloj kaj vastaj inter la vangoj, kaj la malsupraj
makzeloj estis elstarantaj kaj grandaj.

Estis stelbrila vespero kaj antaŭ ili en la malproksimo kuŝis aro post aro da ‘arbaraj montetoj. Malproksime
la ĉielo estis ruĝa pro la brilo de vulkano. Malantaŭ
ili estis malfermita buŝo de kaverno, el kiu intermite
blovis forta vento. Rekta antaŭ ili flamis fajro. Apud
ĝi' kuŝis parte konsumita korpo de urso, kaj ĉirkaŭ ĝi,
je konvena distanco estis kelkaj grandaj hundoj, vilaj
kaj lupsimilaj. Apud ĉiu viro kuŝis pafarko, Sagoj kaj
grandega bastono. En la malfermo de 1'kaverno ĉe la roko
staris‘aro da krudaj lancoj.
"Tiel ni transloĝiĝis de la kaverno en la arbon", ekparolis Longbarbo.
.
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Ili ridis bruege, kiel grandaj infanoj, rememorante
antaŭan rakonton, kiun liaj vortoj rememorigis. Longbarbo ridis ankaŭ, kaj la pli ol dekcentimetra osta pikilo, kiu estis puŝita tra la kartilago de lia nazo, saltis kaj dancis kaj plifuriozigis lian aspekton. Li ne
diris tiujn precizajn vortojn, sed li faris per la buŝo
bestajn sonojn, kiuj signifis la samon.
"Kaj tio estas la unua afero, kiun mi memoras pri la
Lagvalo", daŭrigis Longbarbo. "Ni estis tre malsaĝa homamaso. Ni ne konis la sekreton de forto. Ĉar vi devas
scii, ke ĉiu familio vivis sola kaj zorgis pri si mem.
Estis tridek familioj, sed ni ne ricevis forton unu de
alia. Ni ĉiam timis unu la alian. Neniu iam faris viziton. En la supro de nia arbo ni konstruis herbdomon, kaj
sur la balkono ekstere estis amaso da ŝtonoj por la kapoj de tiuj, kiuj okaze provos nin viziti. Krom tio ni
havis la lancojn kaj la sagojn. Ni ankaŭ ne marŝis sub
la arboj de la aliaj familioj. Mia frato tion faris unufoje sub la arbo de maljuna Buuf kaj lia kapo estis frakasata kaj tio estis la fino de li.

"Maljuna Buuf estis tre forta. Oni diris, ke li povis
simple detiri la kapon de plenkreska viro. Ki neniam aŭr
dis, ke li iam faris tion, ĉar neniu volis doni al li
okazon. Unu tagon, kiam mia paĉjo estis ĉe la marbordo,
Buuf atakis mian panjon. Si ne povis kuri rapide, ĉar la
antaŭan tagon ŝia kruro estis ungita de urso, kiam ŝi
estis sur la monto kolektante berojn. Tial Buuf kaptis
ŝin kaj portis ŝin al sia arbo. Paĉjo neniam reakiris
ŝin. Li timis. Maljuna Buuf grimacis al ii.
"Sed mia paĉjo ne malĝojis. Fortabrako estis alia forta Viro. Li estis unu el la plej bonaj fiŝkaptistoj. Sed
unu tagon, grimpante por atingi mevajn ovojn, li falis .
de la krutajo. Li ne estis plu forta post tio. Li tusis
tre multe kaj la ŝultroj proksimiĝis unu la alian. Tial
mia .paĉjo prenis la edzinon de Fortabrako. Kiam li venis
tusante sub nian arbon, paĉjo ridis lin kaj ĵetis ŝtonojn
al li. Tio estis la kutimo en tiuj tagoj. Ni ne sciis
kiel ni povus kunigi la fortojn kaj fariĝi fortaj."

- "Ĉu frato okaze prenis la edzinon de frato?" demandis Cervokuranto.
i r .

9
- "Jes, se li estis irinta en alian arbon por loĝadi
sola."

- "Sed ni ne faras tion nun", kontraŭdiris Mallumtimanto.
- "Tio estas ĉar mi instruis viajn patrojn pli bone".
Longbarbo puŝis la harkovritan manegon en la ursviandon kaj eltiris plenmanon da grasaĵo, kiun li suĉis kun
meditema mieno. Ree li vilis la manojn sur la nudaj flankoj kaj daŭrigis. "Kion mi rakontas al vi, tio okazis en
antikva estinteco antaŭ ol ni sciis ion pli bonan."

- "ŝajnas, ke vi estis malsaĝuloj, se vi.ne sciis ion
pli bonan", estis la rimarko de Cervokuranto kaj Flavakapo gruntis aprobon.

- "Tiaj. ni estis, sed ni fariĝis pli malsaĝaj,
vi vidos. Tamen ni lernis ion pli bonan kaj en la
anta maniero. Ni fiŝmanĝantoj, ne estis lernintaj
niajn fortojn tiel ke nia forto estis la forto de
el ni.

kiel
sekvkunigi
ĉiuj

"Sed la viandomanĝantoj, kiuj loĝis trans la montoj
en la Granda Valo, staris kune, ĉasis kune, fiŝkaptis
kune kaj batalis kune. Unu tagon ili venis en nian valon.
Ciu familio el ni iris en sian propran kavernon aŭ arbon.
Estis nur dek viandomanĝantoj, sed ili batalis kune kaj
ni batalis ĉiu familio por si mem."
Longbarbo kalkulis longe kaj konfuze sur la fingroj.
"Ni estis sesdek viroj", li sukcesis diri per fingroj
kaj lipoj kune. "Kaj ni estis tre fortaj, sed ni tion ne
sciis. Ni do rigardis la dek virojn, kiam ili atakis la
arbon de Buuf. Li batalis brave, sed li estis venkata.
Ni rigardis la spektaklon. Kiam kelkaj el la viandomanĝantoj provis suprengrimpi la arbon, Buuf devis eliri por
faligi ŝtonojn sur iliajn kapojn, kaj la viandomanĝantoj,
kiuj atendis precize tion, pafis lin plena de sagoj. Kaj
tio estis la fino de Buuf.
"Post tio la viandomanĝantoj trovis Unuokulon kaj lian
familion en lia kaverno. Ili ekbruligis fajron en la malfermajo kaj mortfumis lin tiel, kiel ni mortfumis la urson
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tie hodiaŭ. Poste ili atakis Sesfingrulon en lia arbo,
kaj dum ili mortigis lin kaj lian plenkreskan filon, ni
forkuris. Ili kaptis kelkajn el niaj virinoj kaj mortigis du maljunulojn, kiuj ne povis kuri rapide kaj keikajn infanojn. La virinojn ili forportis kun si al la
Granda Valo.
"Post tio ni, kiuj restis, revenis kaj iel, eble ĉar
ni estis timplenaj kaj sentis la bezonon unu de la alia,
ni priparolis la aferon. Estis nia unua konsiliĝo - nia
unua reala konsiliĝo. Kaj en tiu konsiliĝo ni fondis
nian unuan genton. Ĉar ni estis lernintaj la lecionon.
El la dek viandomanĝantoj ĉiu havis la forton de dek,
ĉar la dek batalis kiel unu. Ili estis kunigintaj siajn
fortojn. Sed kun tridek familioj kaj sesdek viroj ni
havis la forton de nur unu viro, ĉar ĉiu batalis sola.

"Estis granda interparolo, kiun ni havis, kaj malfacila interparolo, ĉar ni ne havis la vortojn por paroli
tiam,, kiel ni havas nun. La Cin» faris kelkajn el la
vortoj longe poste kaj ankaŭ aliaj el ni faris vortojn
iafoje. Sed ĉiuokaze ni konsentis kunigi niajn fortojn
kaj esti kiel unu viro, kiam la viandomanĝantoj venos
trans la montojn por ŝteli niajn virinojn. Kaj tio estis
la gento.

"Ni metis du virojn sur la monton, unu por la tago
kaj unu por la nokto, por stari garde, se la viandomanĝantoj venus. Ili estis la okuloj de la gento. Ankaŭ,
tage kaj nokte, devis esti dek viroj maldormantaj kun
siaj bastonegoj kaj lancoj kaj sagoj en la manoj pretaj
por batali. Antaŭe, kiam viro serĉis fiŝojn aŭ tridaknojn aŭ mevovojn, li portis kun si la armilojn kaj duonon
el la tempo li kaptis manĝaĵon kaj duonon li ĉirkaŭrigardis, timante, ke alia viro atakos lin. Nun tio estis
ŝanĝita. La viroj eliris sen armiloj kaj uzis la tutan
tempon por kapti manĝaĵon. Sammaniere, kiam la virinoj
iris al la montoj por serĉi radikojn aŭ berojn, kvin el
la dek viroj iris kun ili por gardi ilin, dum la tuta
tempo, tage kaj nokte, la okuloj de la gento gardostaris
ĉe la supro de la monto.
"Sed malfacilaĵoj venis - kiel kutime pri la virinoj.
Senedzinaj viroj deziris la edzinojn de aliaj, kaj estis
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multe da batalado inter la viroj, kaj kelkfoje al unu
estis frakasata la kapo aŭ li rieevis lancon tra la
korpo. Dum unu gardostaranto estis sur la supro de la
monto, alia viro ŝtelis lian edzinon kaj li malsuprenvenis por batali. Tiam la alia gardostaranto timis, ke
iu prenos lian edzinon kaj ankaŭ li malsuprenvenis. Estis ankaŭ malfacilaĵo inter la dek viroj, kiuj ŝiam portis la armilojn, kaj ili batalis kvin kontraŭ kvin ĝis
kelkaj kuris al la marbordo kaj aliaj kuris post ili.
"Tiel okazis, kela gento fariĝis senokula kaj sengarda. Ni ne havis la forton de sesdek. Ni tute ne havis
forton. Tial ni havis konsiliĝon kaj faris la unuajn
leĝojn. Mi estis nur knabeto je tiu tempo, sed mi memoras. Ni diris, ke por esti fortaj ni devis ne batali unu
kontraŭ la alia, kaj ni faris leĝon, ke kiam unu viro
mortigis alian, lin la gento mortigos. Ni faris alian’
leĝon, ke kiam kiu ajn ŝtelis la edzinon de alia, lin la
gento mortigos. Ni diris, ke kiam viro havis tro grandan
forton kaj per tiu forto malutilis al siaj fratoj en la
gento, lin ni mortigos, porke lia forto ne plu malutilu
al iu. Ĉar se ni lasus lian forton malutili al iu, la
fratoj timus kaj la gento disiĝus kaj ni fariĝus tiel
malfortaj kiel ni estis, kiam la viandomanĝantoj unue
venis al ni kaj mortigis Buuf.
"Artikosto estis forta viro, tre forta viro, kaj li
ne konis la leĝon. Li konis nur sian propran forton, kaj
en la nomo de tiu li iris kaj prenis la edzinon de Tritri daknulo. Tri-tridaknulo provis batali, sed Artikosto
elbastonigis lian cerbon. Tamen Artikosto estis forgesinta, ke ciuj viroj en nia gento estis kunigintaj siajn
fortojn por obeigi la leĝon inter ni, kaj ni mortigis lin
sub lia arbo kaj pendigis lian korpon sur branĉo kiel
averton, ke la leĝo estas pli forta ol iu viro. Ĉar ni
estis la leĝo, ĉiuj ni, kaj neniu viro estas pli granda
ol la leĝo.

"Estis ankaŭ aliaj malfacilaĵoj, ĉar vi devas scii,
Cervokuranto kaj Flavakapo kaj Mailumtimanto, ke ne estas
facile fari genton. Estis multaj aferoj, malgrandaj aferoj, pri kiuj ni havis grandan malfacilaĵon, ĉar ni devis
kunvoki ĉiujn virojn kaj havi konsiliĝon. Ni havis konsil-
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iĝojn matene, tagmeze kaj nokte kaj en la mezo de la
nokto. Ni povis trovi malmulte da tempo por havigi manĝaĵon kaŭze de la konsiliĝoj, ĉar estis ĉiam iu malgranda
afero, kiun ni devis decidi, ekzemple la elekto de novaj
gardostarantoj anstataŭ la malnovaj aŭ decidi kiom da
manĝaĵo ricevos la viroj, kiuj ĉiam havas la armilojn en
la manoj’ kaj mem ne povas serĉi manĝaĵon.
"Ni vere bezonis estron por fari tiujn ĉi aferojn,
kiu estos la voĉo de la konsiliĝo kaj kiu raportos al la
konsiliĝo pri la aferoj, kiujn li faris. Tial ni elektis
Fith-K.th kiel estron. Li estis forta viro, ankaŭ, kaj
tre ruza, kaj kiam li estis kolera, li falis bruon tiel,
Fith-Fith, kiel sovaĝa kato.
'

"La dek viroj, kiuj gardis la genton estis komisiitaj
fari muron el ŝtonoj en la mallarĝa parto de la valo. La
virinoj kaj grandaj infanoj helpis, ankaŭ aliaj viroj,
ĝis la muro estis preta. Post tio ĉiuj familioj venis el
siaj kavernoj kaj arboj kaj konstruis herbodomojn post
la muro. Tiuj ĉi domoj estis grandaj kaj pli bonaj ol la
kavernoj kaj arboj kaj ĉiu estis pli komforta, ĉar la
viroj estis kunigintaj siajn fortojn kaj fariĝis gento'.
Pro la muro kaj pro la gardistoj estis pli da tempo por
ĉasi, fiŝkapti kaj kolekti radikojn kaj berojn; estis
pli da manĝaĵo kaj pli bona manĝaĵo, kaj neniu restis
malsata. Kaj Tri-piedoj, - tiel nomita, ĉar liaj piedoj
estis frakasitaj, kiam li estis knabo, kaj li iris per
helpo de bastono - Tri-piedoj prenis la semon de la sovaĝa maizo kaj semis ĝin en la teron en la valo proksime ;
de sia domo. Li ankaŭ provis planti grasajn radikojn kaj
aliajn kreskaĵojn, kiujn li trovis en la montaj valoj.
"Pro la sendanĝereco de Lagvalo, kiu estis rezultato
de la muro kaj de 1'gardistoj, kaj ĉar estis sufiĉa manĝaĵo por ĉiuj sen batalo, multaj familioj envenis el la
marbordaj valoj je ambaŭ flankoj kaj de la montoj, kite
ili estis vivintaj pli kiel sovaĝaj bestoj ol kiel homojn
Kaj ne pasis longa tempo antaŭ ol la Lagvalo pleniĝis kaj
en ĝi estis multaj familioj. Sed antaŭ ol tio okazis,
la tero, kiu antaŭe estis senpaga por ĉiuj kaj apartenis
al ĉiuj, estis, dividita. Tri-piedoj komencis tion, kiam
li plantis maizon. Sed la plej multaj el ni ne zorgis pri
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la tero. Ni pensis, ke la markado de posedlimoj per
ŝtonbariloj estis malsaĝaĵo. Ni havis sufiĉe por manĝi
kaj kion pli ni dezirus ? Mi memoras, ke mia patro kaj
mi konstruis ŝtonbarilojn por Tri-piedoj kaj ricevis
maizon kiel pagon.

"Do malmultaj ricevis la tutan teron kaj Tri-piedoj
ricevis la plimulton. Okazis ankaŭ, ke aliaj kiuj prenis teron, donis ĝin al la malmultaj, kiuj persistis,
kaj ili estis pagataj per maizo kaj grasaj radikoj kaj
ursfeloj kaj fiŝoj, kiujn la farmistoj ricevis de la
fiŝkaptistoj kiel pagon por maizo. Kaj antaŭ ol ni sciis
ĝin, la tero estis prenita.

"Ĉirkaŭ tiu ĉi tempo Flth-Fith mortis kaj Hundodento,
lia filo, fariĝis ĉefo. Li postulis esti farata ĉefo,
Ĉiuokaze, ĉar lia patro estis ĉefo antaŭ li. Krom tio
li konsideris sin pli granda ĉefo ol lia patro estis. Li
estis bona ĉefo komence kaj laboris forte, tiel kela
konsiliĝo havis pli malmulton por fari. Tiam vekiĝis
nova voĉo en la Lagvalo. Tiu estis Tordita-lipo. Ni neniam pensis multe pri li, ĝis li komencis paroli kun la
spiritoj de la mortintoj. Poste ni nomis lin Grandgrasa,
ĉar li manĝis multege kaj faris nenian laboron kaj fariĝis ronda kaj granda. Unu tagon Grandgrasa diris al ni,
ke la sekretoj de la mortintoj estas en lia mano kaj ke
li estas la voĉo de Dio. Li fariĝis intima amiko de Hundodento, kiu ordonis, ke ni konstruu herbdomon por Grandgrasa. Kaj Grandgrasa metis pastrajn interdiktojn ĉirkaŭ
sian domon kaj tenis Dion interne.
"Pli kaj pli Hundodento fariĝis pli potenca ol la konsiliĝo, kaj kiam la konsiliĝo grumblis kaj diris, ke ili
nomos alian ĉefon, Grandgrasa parolis per la voĉo de Dio
kaj diris ne. Tri-piedoj ankaŭ kaj la aliaj, kiuj havis
teron, simpatiis kun Hundodento. Krom tio la plej forta
viro en la konsiliĝo estis Marleono, kaj al li la terposedantoj donis teron sekrete kune kun multaj ursfeloj
kaj korboj da maizo. Tial Marleono diris, ke la voĉo de
Grandgrasa estis vere la voĉo de Dio kaj devis esti obeata. Kaj baldaŭ poste Marleono kvazaŭ fariĝis la voĉo de
Hundodento kaj pleje parolis por li.

"Krom tio estis Malgranda-stomako, malgranda viro,
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tiel maldika en la talio, ke oni povis pensi, ke li neniam havis sufice por manĝi. Interne de la riveralfluo,
kie la sablaĵo estis moderiginta la forton de la fluo,
li konstruis fiŝkaptilon. Neniu viro iam vidis aii sonĝis
pri fiŝkaptilo antaŭe. Li laboris semajnojn je ĝi, kun
siaj filo kaj edzino, dum la ceteraj el ni ridis je ilia
laboro. Sed kiam ĝi estis preta, li kaptis pli multajn
fiŝojn en unu tago:ol la tuta gento en unu semajno, pro
kio estis granda ĝojo. Estis nur unu alia loko'en la rivero por fiŝkaptilo; sed kiam mia patro kaj mi kaj dekduo da aliaj viroj komencis fari tre grandan kaptilon,
la gardistoj venis el la granda herbdomo, kiun ni estis
konstruintaj por Hundodento. Kaj la gardistoj pikis nin
per la lancoj kaj diris : "Foriru, ĉar Malgranda-stomako
jam estis mem konstruonta kaptilon tie laŭ la vorto de
Marleono."
"Estis multe da grumblado kaj mia patro kunvokis konsiliĝon. Sed kiam li leviĝis por paroli, lin Marleono
trapikis je la gorĝo per lanco, kaj li mortis. Kaj Hundodento kaj Malgranda-stomako kaj Tri-piedoj kaj ciuj,kiuj
havas teron, diris, ke tio estis bona. Kaj Grandgrasa
diris, ke ĝi estis la volo de Dio. Kaj post tio ĉiuj timis leviĝi en la konsiliĝo kaj estis neniu plua konsiliĝo.
"Alia viro, Porkmakzelo, komencis teni kaprojn. Li aŭdis pri tio inter la viandomanĝantoj, kaj post mallonga
tempo li havis multajn brutarojn. Aliaj viroj, kiuj ne
havis teron nek fiŝkaptilojn, kaj kiuj alie devus malsati,
estis ĝojaj labori por Porkmakzelo, zorgante pri liaj kaproj, gardante ilin kontraŭ sovaĝaj bestoj kaj kondukante
ilin al la paŝtejoj inter la montoj. Kiel pagon Porkmakzelo donis al ili kapran viandon por manĝi, kaj kaprofelojn
kiel vestojn kaj kelkfoje ili interŝanĝis la kaproviandon
je fiŝoj kaj maizo kaj grasaj radikoj.

"Tiu ŝi estis la tempo, en kiu mono komencis ekzisti.
Marleono estis la viro, kiu unue elpensis ĝin, kaj li priparolis ĝin kun Hundodento kaj Grandgrasa. Kiel vi vidas,
tiuj ci tri estis tiuj, kiuj ricevis parton el ĉio en la
Lagvalo. Unu korbo el tri da maizo apartenis al ili, unu
fiŝo el tri, unu kapro el tri. Rekompence ili nutris la
gardistojn kaj alproprigis al si mem la restaĵon. Kelkfoje,
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kiam granda amaso da fiŝoj estis kaptita, ili ne sciis
kion fari kun sia parto. liai Marleono ordonis al la
virinoj fari monon el konkoj - malgrandaj rondaj pecetoj
kun truo en la centro kaj ili estis farataj glataj kaj
belaj. Tiuj ĉi estis surŝnurataj kaj la ŝnurojn oni nomis mono.

"Ĉiu ŝnuro havis la valoron de tridek fiŝoj aŭ kvardek fiŝoj, sed la virinoj, kiuj faris ĉiutage unu ŝnuron,
ricevis ĉiu el ili du fiŝojn. La fiŝoj, estis prenataj el
la porcioj de Hundodento, Grandgrasa kaj Marleono, el
tio, kion la tri ne manĝis. La monon ili poste ekcirkuligis. Tiam ili diris al Tri-piedoj kaj al aliaj terposedantoj, ke ili volas ricevi sian parton de 1'maizo en mono. De tiam, viro, kiu nenion havis, laboris por unu, kiu
havis, kaj estis pagata per mono. Per tiu ĉi mono li aĉetis maizon kaj fiŝojn kaj viandon kaj fromaĝon. Kaj Tripiedoj kaj ĉiuj posedantoj pagis al Hundodento kaj Marleono kaj Grandgrasa ilian parton per mono. Kaj ili pagis la
gardistojn per mono kaj ili aĉetis sian manĝaĵon per la
mono. Kaj ĉar mono estis malkara, Hundodento dungis pli
multajn virojn kiel gardistojn, kaj ĉar mono estis facile
farebla, multaj viroj komencis fari monon el konkoj. Sed
la gardistoj trapikis ilin per lancoj kaj plenpafis ilin
per sagoj, ĉar ili provis detrui la genton. Estis malbone
detrui la genton, ĉar tiam la viandomanĝantoj alvenus kaj
mortigus ilin ĉiujn kaj dividus la posedaĵojn.
"Grandgrasa estis la voĉo de Dio, sed li prenis Rompita-ripon kaj faris lin pastro, tiel ke li fariĝis la
voĉo de Grandgrasa kaj faris la plejmulton el la parolado
por li. Kaj ambaŭ havis aliajn virojn kiel servistojn por
si. Tiel ankaŭ Malgranda-stomako kaj Porkmakzelo havis
aliajn virojn, kiuj kuŝis en la sunbrilo ĉirkaŭ iliaj herbodomoj kaj portis sciigojn por ili kaj faris ordonojn.
Kaj pli kaj pli da viroj estis forprenataj de la laboro,
kaj tial tiuj, kiuj restis, laboris pli multe ol iam antaŭe. Sajnis, ke kelkaj deziris ne labori kaj provis trovi al si metodojn por laborigi aliajn por si, Malrektaokulo trovis tian metodon. Li faris la unuan fajrobieron
el maizo. Kaj post tio li ne laboris plu, ĉar li parolis
sekrete kun Hundodento kaj Grandgrasa kaj la aliaj mastroj, kaj estis konsentite, ke li estos la sola, kiu faros
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fajrobieron. Sed Malrekta-okulo mem ne laboris. Viroj
faris la bieron por li, kaj li pagis ilin per mono.
Poste li vendis la bieron por mono kaj ĉiuj viroj aĉetis. Kaj multajn ŝnurojn da mono li donis al Hun do dento kaj Marleono kaj Ĉiuj.

"Grandgrasa kaj Rompita-ripo subtenis Hundodenton,
kiam li prenis sian duan edzinon kaj la trian. Ili diris, ke Hundodento ne estia simila al aliaj viroj, malsupera nur al Dio, kiun Grandgrasa tenis en sia izoligdomo, kaj Hundodento diris tion ankaŭ kaj deziris scii,
kiuj ili estis, kiuj grumblis pri la nombro de liaj edzinoj.
"Hundodento farigis grandan boaton kaj multajn virojn
li prenis de la laboro, kiuj faris nenion kaj kuŝis en
la sunbrilo la tutajn tagojn krom kiam Hundodento eliris
en la boato, ĉar tiam ili remis por li. Kaj li faris
Tigro-vizaĝon estro de ĉiuj gardistoj, tiel ke Tigrovizaĝo fariĝis lia dekstra mano, kaj kiam li ne ŝatis viron,
Tigrovizaĝo mortigis tiun viron por li. Kaj Tigrovizaĝo
ankaŭ faris alian viron sia dekstra mano, kiu donus ordonojn kaj mortigus por li.
"Sed tio ĉi estis la stranga afero : Dum la tagoj
pasis, ni, kiuj restis, laboris pli kaj pli multe kaj tamen ni ricevis pli kaj pli malmulte por manĝi."

- "Sed kie estis la kaproj kaj la maizo kaj la grasaj
radikoj kaj la fiŝkaptilo?" ekparolis Mai lum timanto.
"Kaj kion signifas tio ĉi ? ŭu ne pli da manĝaĵo estis
havebla per la laboro ol antaŭe ?"

"Tiel estas", konsentis Longbarbo. "Tri viroj ĉe la
fiŝkaptilo kaptis pli da fiŝoj ol la tuta gento, antaŭ
ol estis fiŝkaptilo. Sed cu mi ne diris, ke ni estis malsaĝaj ? Ju pli da manĝaĵoj ni povis kapti, des pli malmulte da manĝaĵo ni ricevis por manĝi."
- "Sed ĉu ne estis klare, ke la viroj, kiuj laboris,
rajtis manĝi ĉion ?" demandis Flavakapo.

Longbarbo skuis la kapon malgaje. "La hundoj de Hundodento estis plenŝtopataj per viando, kaj la viroj, kiuj
kuŝis en la sunbrilo kaj ne laboris, ruliĝis en graso,kaj
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samtempe estis malgrandaj infanoj, kiuj ploris ĝis ekdormo pro malsato, kiu tiumomente mordis ilin."

Cervokuranto estis instigata per la rakonto pri malsato eltiri pecon da ursviando kaj friti ĝin sur basto*
no super la karboj. Tiun ĉi li konsumis kun ŝmacantaj
lipoj dum Longbarbo daŭrigis.
"Kiam ni grumblis, leviĝis Grandgrasa kaj diris kun
voĉo de Ido, ke Dio elektis la saĝajn virojn por posedi
la teron kaj la kaprojn kaj la fiŝkaptilon kaj la fajrobieron, kaj ke sen tiuj ĉi saĝaj viroj ni ĉiuj estus bestoj kiel en la tagoj kiam ni loĝis en arboj.
"Kaj aperis unu, kiu fariĝis kantisto de kantoj por
la reĝo. .Lin ili nomis la Cimo, ĉar li estis malgranda
kaj malgracia en la vizaĝo kaj membroj kaj ne superis
per laboro, aŭ faroj. Li ŝatis la grasajn medolostojn, la
plej bonajn fiŝojn, la lakton kaprovarman, la maizon,
kiu unue maturiĝis, kaj la komfortan lokon ĉe la fajro.
Kaj tiel farigante kantisto de kantoj por la reĝo, li
trovis metodon por fari nenion kaj fariĝi -grasa. Kaj kiam
la popoIo grumblis pli kaj pli, kaj kelkaj ĵetis ŝtonojn
al la granda herbodomo de la reĝo, la Cimo prikantis en
kanto kiel bone estis esti fiŝmanĝanto. Eki sia kanto li
diris, ke la fiŝmanĝantoj estis la elektitoj de Dio kaj
la plej. bonaj, kiujn faris Dio. Li kantis pri la viandomanĝantoj kiel pri porkoj kaj kornikoj, kaj kantis pri
tio : kiel bele kaj bone estus, se la fiŝmanĝantoj batalus kaj mortus farante la laboron de Dio, t.e. la mortigon de viandomanĝantoj, La vortoj de lia kanto estis
kiel fajro en ni, kaj ni petegis esti kondukataj kontraŭ
la viandomanĝantojn. Kaj ni forgesis, ke ni estis malsataj kaj kial ni grumblis kaj ni ĝojis esti kondukataj de
Tigrovizaĝo trans la monton, kie ni mortigis multajn viandomanĝantojn kaj estis kontentaj.

"Sed la aferoj ne iĝis pli bonaj en la Lagvalo. La
sola maniero, laŭ kiu ni povis ricevi manĝaĵon, estis
labori por .Tri-piedoj aŭ Malgranda-stomako aŭ Porkmakzelo; ĉar ne estis tero, en kiu viro por si mem povis planti maizon. Kaj ofte estis pli da viroj ol Tri-piedoj kaj
la aliaj bezonis por la laboro. Tiuj ĉi viroj do restis
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malsataj kaj same iliaj edzinoj kaj infanoj kaj iliaj
maljunaj patrinoj. Tigrovizaĝo diris, ke ili povas fariĝi gardistoj, se ili volas, kaj multaj tion faris; kaj
tiel ili ne faris laboron, sed pikis per lancoj tiujn,
kiuj laboris kaj grumblis pri la nutrado de tiom da senlaboruloj.

"Kaj kiam ni grumblis, ĉiam la Cimo kantis novajn
kantojn. Li diris, ke Tri-piedoj kaj Porkmakzelo kaj la
aliaj estas fortaj viroj kaj tio estas la kaŭzo, ke ili ,
havas tiel multe. Li diris, ke ni devas ĝoji, ĉar ni havas tiel fortajn virojn inter ni, alie ni pereus pro nia
propra malindeco kaj pro la viandomanĝantoj. Tial ni kun
ĝojo devis lasi tiajn fortajn virojn havi ĉion, kion ili
povas enmanigi. Kaj Grandgrasa kaj Porkmakzelo kaj Tigrovizaĝo kaj la aliaj diris, ke tio estas vera.
"Bone, diris Longadento, mi do ankaŭ fariĝos forta viro. Kaj li havigis al si maizon kaj komencis fari fajrobieron kaj vendi ĝin por monŝnuroj. Kaj kiam Malrektaokulo plendis, Longadento diris, ke li mem estas forta
viro, ke,se Malrekta-okulo farus pli da bruo, li elbatus
al li la cerbon. Tiam Malrekta-okulo timis kaj iris paroli kun Tri-piedoj kaj Porkmakzelo. Kaj ĉiuj tri iris paroli kun Hundodento. Kaj Hundodento parolis al Marleono
kaj Marleono sendis kurieron al Tigrovizaĝo kun sciigo.
Kaj Tigrovizaĝo sendis siajn gardistojn, kiuj bruligis
la domon de Longadento kune kun la fajrobieno, kiun li
estis farinta. Ili mortigis lin kaj lian familion. Kaj
Grandgrasa diris, ke tio estas bona, kaj la Cimo kantis
alian kanton pri kiel bone estas plenumi la leĝon kaj kia
bela lando estas la Lagvalo kaj ke ĉiu viro, kiu amas la
Lagvalon, devas eliri por mortigi la malbonajn viandomanĝantojn. Kaj ree lia kanto estis kiel fajro por ni,
kaj ni forgesis grumbli.

"Estis tre strange. Kiam Malgranda-stomako kaptis tro
multe da fiŝoj, tiel ke oni postulis tre multajn por malmulte da mono, li remetis multajn fiŝojn en la maron, por
ke pli da mono estu pagata por tiuj, kiuj restas. Kaj Tripiedoj ofte lasis multajn kampojn kuŝi nekulturataj, por
ricevi pli da mono por sia maizo. Kaj kiam la virinoj estis farintaj sufiĉe da mono, Hundodento haltigis la far-
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adon de mono. Kaj la virinoj ne havis laboron,' kaj tial.
ili prenis la lokon de la viroj. Mi laboris ĉe la fiskaptilo ricevante unu monŝnuron por kvin tagoj. Sed mia
fratino nun faris mian laboron ricevante unu monŝnuron
por dek tagoj. La virinoj laboris pli malkare kaj estis
pli malmulte da manĝaĵo, kaj Tigrovizaĝo diris, ke ni
povas fariĝi gardistoj. Sed mi ne povis fariĝi gardisto,
ĉar mi estis lama je unu piedo kaj Tigrovizaĝo ne deziris min. Kaj estis multaj similaj al mi. Ni estis eluzitaj viroj kaj povis nur peti laboron aŭ zorgi pri la
infanetoj, dum la virinoj laboris."

Flavakapo ankaŭ fariĝis malsata pro la rakonto kaj
fritis pecon da ursa viando sur la karboj.

- "Sed kial vi ne ribelis, vi Ĉiuj, kaj mortigis Tripiedojn kaj Porkmakzelon kaj Grandgrasan kaj la aliajn
por ricevi sufiĉon por manĝi?" demandis Mallumtimanto.
A
- "Ĉar ni ne povis kompreni", respondis Longbarbo.
"Estis tro multe por pripensi, kaj estis ankaŭ gardistoj,
kiuj enpuŝis lancojn en nin, kaj Grandgrasa, kiu parolis
pri Dio, kaj la Cimo, kiu kantis novajn kantojn. Kaj kiam
iu viro vere pensis prave kaj diris tion, Tigrovizaĝo kaj
la gardistoj prenis lin, kaj li estis ligata al la rokoj
dum malalta maro, tiel ke la leviĝanta akvo dronigis lin.

"Estis stranga aĵo - la mono. Ĝi similis la kantojn de
Cimo. Ĝi ŝajnis tre bona sed ne estis tia, kaj ni ekkoniprenis malrapide. Hundodento komencis enkolekti la monon.
Li metis ĝin en granda amaso en herbodomon kun gardistoj
por gardi ĝin tage nokte. Kaj ju pli multe da mono li
amasigis en la domo, des pli kara fariĝis la mono, tiel
ke viro laboris pli longan tempon por monŝnuro ol antaŭe.
Estis ankaŭ ĉiam parolo pri milito kontraŭ la viandomanĝantoj, kaj Hundodento kaj Tigrovizaĝo plenigis multajn
domojn per maizo kaj sekigitaj fiŝoj kaj fumita kaproviando kaj fromaĝo. Kaj kvankam la manĝaĵo estis amasigita
tie kiel montoj, tamen la homoj ne havis sufiĉe por manĝi. Estis al ili egale. Kiam ajn la popolo grumblis tre
laŭte, la Cimo kantis novan kanton, kaj Grandgrasa diris,
ke estas la vorto de Dio, ke ni devas mortigi viandomanĝantojn, kaj Tigrovizaĝo kondukis nin trans la monton por
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mortigi kaj esti mortigataj. Mi ne estis sufiĉe bona por
fariĝi gardisto kaj kuŝi grasa en la sunbrilo, sed kiam
ni iris militi, Tigrovizaĝo bonvole kunprenis min. Kaj
kiam ni estis manĝintaj ĉiun manĝaĵon, kiu estis konservita en la domoj, ni ĉesis batali kaj iris hejmen por labori kaj ree amasigi manĝaĵon.
;

. - "Vi do ĉiuj estis frenezaj", rimarkigis Cervokuranto.
- "Tiam ni efektive ĉiuj estis frenezaj", konsentis
Longbarbo. "Estis strange, jes eio. Tie estis Fenditanazo. Li diris, ke ĉio 'estas malbona. Li diris, ke estis
prave, ke ni fariĝis fortaj kunigante niajn fortojn. Kaj
li diris, ke kiam ni komenco fondis la genton, estis prave, ke la viroj, kies forto malutilis al la gento, estis
senigataj de sia forto - viroj, kiuj frakasis1 la rapojn
de siaj fratoj kaj ŝtelis la edzinojn de siaj fratoj.
Kaj nun, li diris, la gento ne plifortiĝis, ĉar estas
viroj kun alia speco de forto, kiuj malutilas al la gento - viroj, kiuj havas la forton de la tero kiel Tri-piedoj; kiuj havas la forton de la fiŝkaptilo kiel'Kalgranda-stomako; kiuj havas la forton de la kaproviando kiel
Porkmakzelo, La fare taĵo, diris Fendita-nazo, estas senigi tiujn ĉi virojn de ilia malbona forto; ilin ĉiujn
.laborigi kaj lasi neniun viron manĝi, kiu ne laboris.
"Kaj. la Cimo kantis novan kanton pri viroj similaj al
Fendita-nazo, kiuj deziras iri returnen liaj loĝadi en
.arboj,
"Tamen, Fendita-nazo diris ne; ke li ne deziras iri
returnen, sed antaŭen; ke ili plifortiĝus nur se ili kunigus siajn fortojn; kaj se la fiŝmanĝantoj volus kunigi
sian forton kun tiu de la viandomanĝantoj, tiam ili ne
plu bezonus labori pli ol du horojn ĉiutage.

"Tiam la Cimo ree kantis, kaj li kantis, ke Fenditanazo estas mallaborema, kaj li kantis ankaŭ la Kanton
pri la Abeloj. Gi estis stranga kanto, kaj tiuj, kiuj aŭdis ĝin, fariĝis frenezaj same kiel je trinkado de forta
fajrobiero. La temo de la kanto estis abelaro kaj raba
'vespo, kiu envenis por loĝi kun la abeloj, kaj kiu ŝtelis
ilian mielon. La vespo estis mallaborema kaj diris al ili,
ke oni ne bezonas labori; al ili li diris ankaŭ, ke ili
povas fariĝi amikoj de la ursoj, kiuj ne estas ŝtelistoj

21
de mielo, sed nur tre bonaj amikoj. Kaj la Cimo kantis
per malrektaj vortoj, tiel ke la aŭskultantoj sciis, ke
la abelaro estas la lagvala gento kaj ke la ursoj estas
la viandomanĝantoj kaj la mallaborema vespo estas Fendita-nazo. Kaj kiam la Cimo kantis, ke la abeloj aŭskultis la vespon ĝis la abelaro estis proksima al pereo, la
popolo murmuregis; kaj kiam la Cimo kantis, ke fine la
bonaj abeloj mortpikis la vespon, la popolo ekprenis
ŝtonojn de la tero kaj ŝtonmortigis Fendita-nazon ĝis
orii povis nenion vidi krom la ŝtonamaso, kiun ili estis
petintaj sur lin. Kaj estis multaj malriĉaj homoj, kiuj
laboris multe kaj longe kaj ne havis sufiĉe por manĝi,
kiuj helpis ĵeti ŝtonojn sur Fendita-nazon.
"Kaj post la morto de Fendita-nazo estis nur unu alia
viro, kiu kuraĝis eldiri siajn pensojn kaj. tiu viro estis
Harvizaĝo.'Kie estas la forto de la fortaj ?' li demandis.
’Ni estas la fortaj, ni ĉiuj, kaj ni estas pli fortaj ol
Hundodento kaj Tigrovizaĝo kaj Tri-piedoj kaj Porkmakzelo
kaj ĉiuj la aliaj, kiuj nenion faras kaj multon manĝas
kaj malfortigas nin per la malutilo de sia forto, kiu estas malbona. Viroj, kiuj estas sklavoj, ne estas fortaj.
Se la viro, kiu unue trovis la utilon kaj uzadon de fajro, estus uzinta sian forton, ni estus liaj sklavoj kiel
ni- estas la sklavoj hodiaŭ de Malgranda-stomako, kiu trovis la utilon kaj uzadon de la fiŝkaptilo, kaj de la viroj, kiuj trovis la utilon kaj uzadon de la tero, de la
kaproj, de la fajrobiero. Antaŭe ni loĝis en arboj, miaj
fratoj, kaj neniu estis sendanĝera. Sed ni plu ne batalas
unu kontraŭ alia, ni estas kuniginta niajn fortojn. Ni do
ne batalu plu kontraŭ la viandomanĝantoj. Ni kunigu nian
forton kun ilia. Tiam ni estos vere fortaj, kaj tiam ni
eliros kune, la fiŝmanĝantoj kaj la viandomanĝantoj, kaj
ni mortigos la tigrojn kaj la leonojn kaj la lupojn kaj
la sovaĝajn hundojn kaj ni paŝtos niajn kaprojn.sur la
montetflankoj kaj plantos nian maizon kaj niajn grasajn
radikojn en la altaj montvaloj.
•En tiu tago ni estos tiel fortaj, ke ĉiuj sovaĝaj
bestoj forkuros de ni kaj pereos. Kaj nenio kontraŭstaros
nin, ĉar la forto de ĉiu viro estos la forto de ĉiuj viroj en la mondo.’

"Tiel diris Harvizaĝo kaj ili mortigis lin, ĉar ili
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diris, ke li estas sovaĝa viro kaj deziras iri returnen
kaj ldĝadi en arbo. Estis tre strange. Kiam ajn viro deziris iri antaŭen, ĉiuj, kiuj staris senmovaj, diris, ke
li iris returnen kaj devas esti mortigata. Kaj la malri Suloj helpis ŝtonmortigi lin kaj estis malsaĝuloj. Ni
ĉiuj estis malsaĝuloj krom tiuj, kiuj estis grasaj kaj
ne' faris laboron. La malsaĝuloj estis nomataj saĝaj kaj
la saĝaj estis ŝtonmortigataj. Viroj, kiuj laboris, ne
ricevis sufiĉe por manĝi, kaj la viroj, kiuj ne laboris,
manĝis tro multe.
"Kaj la gento daŭrigis perdi forton. La infanoj estis
malfortaj kaj malsanaj. Kaj ĉar ni ne manĝis sufiĉe,
strangaj malsanoj venis inter nin, kaj ni mortis kiel
muŝoj. Kaj poste la viandomanĝantoj venis al ni. Ni estis sekvintaj Tigrovizaĝon tro ofte trans la monton por
mortigi ilin, kaj nun ili venis por repagi per sango.
Ni estis tro malfortaj kaj malsanaj por defendi la grandan muron. Kaj ili mortigis nin ĉiujn krom.kelkaj virinoj,
kiujn ili forprenis kun si. La Cimo kaj;mi forkuris, kaj
mi kaŝis min en la plej sovaĝaj lokoj kaj fariĝis ĉasanto
de viando, kaj ne plu estis malsata, lli ŝtelis edzinon de
la viandomanĝantoj kaj iris por loĝi en la kavernoj de la
altaj montoj, kie ili ne povis min trovi. Kaj mi havis
tri filojn, kaj ĉiu filo ŝtelis edzinon de la viandomanĝantoj. Kaj la restaĵon vi scias, ĉar vi estas la filoj de
miaj filoj."

■- "Sed la Cimo ?"
el li ?"

demandis Cervokuranto. "Kio fariĝis

- "Li iris por loĝi kun la viandomanĝantoj kaj estis
kantisto de kantoj por la reĝo. Li estas nun maljunulo,
sed li kantas la samajn malnovajn kantojn; kaj kiam viro
venas por iri antaŭen, li kantas, ke tiu viro iras returnen por loĝi en arbo."

Longbarbo eniĝis en la ursokotpon kaj suĉis per sendentaj dentokarnoj pecon da ŝebajo.

"Iun tagon", diris li, purigante la manojn sur la
flankoj, "ĉiuj malsaĝuloj estos mortintaj, kaj tiam ĉiuj
vivantoj iros antaŭen. La sekreto de la forto de la fortaj apartenos al ili kaj ili kunigos siajn fortojn, tiel
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ke el ĉiuj viroj en la mondo ne unu batalos kontraŭ
alia. Ne ekzistos gardistoj aŭ postenoj sur la muroj.
Kaj ĉiuj Ĉasbestoj estos mortigataj kaj, kiel Harvizaĝo
diris, ĉiuj montetflankoj estos paŝtejoj por kaproj kaj
ĉiuj valoj estos surplantitaj per maizo kaj grasaj radikoj. Kaj ĉiuj viroj estos fratoj, kaj neniu viro kuŝos
senlabora en la sunbrilo kaj estos nutrata de siaj kamaradoj. Kaj ĉio ĉi efektiviĝos en la tempo, kiam ĉiuj
malsaĝuloj estos mortintaj, kaj kiam estos neniaj kantistoj, kiuj staras senmove kantante la Kanton pri la
Abeloj. Abeloj ne estas homoj."

"La Forto de la Fortaj" origine aperis en la broŝurserio de "Internacia Socia Revuo" (n-ro 18, 1914). Kun
permeso de 1'aŭtoro tiam tradukis el angla lingvo Karl
Froding. La lingvon kontrolis la reeldonanta.
t.
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Aldone :

iel rni fariĉji</
JociaLic/to

1 idevas konfesi, ke mi fariĝis socialisto laŭ
la, metodo iom simila al tiu, per kiu la teŭtonaj paganoj fariĝis kristanoj - la ideon oni martelis
en mian kapon. Ne nur mi rie serĉis la Socialismon, dum
la periodo de mia konvertiĝo, sed male, mi batalis kontraŭ ĝin. Mi estis tre juna kaj sensperta, sciis tre
malmulte pri io ajn, kaj kvankam mi neniam aŭdis pri la
skolo nomata "Individuismo", tamen mi kantis la peanon
de la fortaj, per tuta mia koro.

Estis tiel, Ĉar mi mem estis forta. Uzante la vorton
"forto", mi volas per tio ĉi diri, ke mi havis bonan
sanon kaj malmolajn muskolojn; ambaŭ posedaĵoj estas
facile klarigeblaj. Mian infanecon mi pasigis sur la
kaliforniaj brutbienoj, la knabecon, disvendante gazetojn sur la stratoj de saniga okcidenta urbo, kaj la
junecon sur la ozonplenaj akvaĵoj de la Golfo de Sankta
Francisko kaj Pacifika Oceano. Mi amas la vivon subĉielan, do mi laboris en la freŝa aero, plenumante plej
malfacilajn taskojn. Ne ellerninte iun ajn metion, mi
vagis de laboro al laboro, rigardis la mondon, kaj nomis ĝin bona - ĉiun ĝian flankon. Mi ripetu : tiu mia
optimismo ekzistis, ĉar mi estis sana kaj forta; ĝenis
min nek doloro nek malforto, neniam rifuzis min iu mastro pro netaŭgeco, ĉiam mi povis akiri laboron, ĉu kiel
ŝovelisto de karbo surŝipe, ĉu kiel ordinara maristo,
ĉu iuspeca ordinara laboristo.
Do, pro ĉio tio, ĝojegante en mia juneca ardo, povante konkuri pri laboro kaj batalo, mi iĝis trokreskinta
individuisto. &i estis tute natura. Mi estis ja venkanto.
Mi komprenis la "ludon", kiel mi vidis ĝin ludata, aŭ
kredis, ke mi vidis ĝin ludata. Tre konvena ludo por
virhomo. Esti VIRHOMO signifis al mi enskribi ĝin en
mian koron per la grandliteroj. Riski kiel virhomo, batali kiel virhomo kaj plenumi virhoman laboron (eĉ por kna-
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ba salajro) - jen la aferoj, kiuj ektenegis min pli
firme ol io ajn. Do, mi rigardis antaŭen al la malproksima perspektivo de la nebuleta kaj senfina estonteco, al kiu mi, ludante, kiom mi elkonceptis, la virhoman ludon, estis daŭrigonta vojaĝi en konstanta bonsano, sen akcidentoj, kaj kun ĉiam fortaj muskoloj.
Kaj mi akcentas, tiu estonteco ŝajnis al mi senfina.
Mi vidis min senfine furiozi tra la vivo, kiel unue!
la blondaj bestoj de Nice (Nietzsche), volupte naĝi,
kaj pro nura supereco kaj forto ĉiam venki. Kaj kio
koncernas la kompatindajn malsanulojn, maijunulojn,kriplulojn, mi devas konfesi, apenaŭ mi pensis pri ili.
Krome, iel mi sentis, ke ili ĉiuj, esceptante akcidentojn, povis havi samajn ŝancojn kiel mi, se efektive
kaj energie ili estus tion volintaj. Akcidentoj ? Nu,
ili apartenas al la SORTO, ankaŭ literita per la grandliteroj. Napoleono havis ja akcidenton ĉe Vaterlo, sed
la penso pri ĝi tute ne sufokis mian deziron estiĝi
alia, pli posta Napoleono. Plue, la optimismo naskita
de stomako, kiu povis digesti ferorubon, kaj de korpo,
ŝajne floranta per suferadoj, ne permesis al mi kredi,
ke akcidentoj, eĉ fore, povas tuŝi mian gloran personon.
Espereble, sufiĉe mi klarigis kiel mi fieris esti unu el
la fortbrakaj nobeloj de Naturo. Laŭ mi, la digno de
laboro estis la plej impresinta afero en la mondo. Kvankam mi ankoraŭ neniam legis el Karlaje (Carlyle) kaj
Kipling, mi formulis evangelion de laboro, kiu reduktis
ilian al ombraĵo. Laboro estis por mi ĉio. &i estis la
sanktigo kaj ĉionsavo. La memfiero, kiun mi sentis, kiam
mi plenumis malfacilan laboron, estus por vi nekomprenebla. Neniu kapitalisto iam ajn ekspluatis pli fidelan
sklavon, ol estis mi, tiutempe, ŝajnigi malsanon, aŭ
eviti iom da laboro, je la malprofito de la homo, kiu
pagas mian salajron, estis peko, unue kontraŭ mi mem,
kaj due kontraŭ lin. Tion mi rigardis krimo, ne multe
malpli eta ol perfido, kaj preskaŭ tiel malbona.

Koncize, mian ĝojan individuismon estris la ortodoksa burĝa etiko. Mi legis la burĝajn gazetojn, aŭskultis
al la burĝaj predikantoj kaj entuziasmis, aŭdante la
sonorajn banaladojn de la burĝaj politikistoj. Kaj mi
ne dubas, se aliaj okazaĵoj ne estus ŝanĝintaj mian
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karieron, mi estus evoluinta je profesia strikrompanto
(unu el la usonaj herooj de prezidanto Eljot (1), kaj
mia kapo, kune kun mia granda kapablo, estus nerekoneble frakasitaj de bastonego en la manoj de iu batalema
sindikatano.
En tiu periodo, ĵus reveninte de sepmonata vojaĝo
kiel maristo sur velŝipo, kaj ĵus ekhavinte dek ok jarojn, mi decidis travagi Usonon. Sur ŝtalaj stangoj, kiuj
pendas sub la vagonoj, kaj en malplenaj var-vagonoj, mi

trabatis mian vojon de la vastega okcidento, kie laboristoj estis serĉataj for el la okupoj, al la troplena
oriento, kie laboristoj estis tiom multnombraj 'kiom la
etaj terpomoj, kaj kie ili devis ĉasi post la laboroj
per ĉiuj siaj fortoj. Kaj subite, dum tiu nova blondbvsta aventuro, mi trovis min rigardanta la vivon el nova kaj tute diferenca vidpunkto. Mi trovis min falinta
Ec.lsrpren al la proletaro. Tie mi submergiĝis, kiel la
sociologoj amas tion nomi, kaj mi ektimis, trovinte kiele la submergiĝinta proletaro estas dungata.
, lie mi trovis ĉiuspecajn homojn; multaj el ili estis
foje tiel fortaj kiel mi, kaj samtiel blond-bestaj; maristoj, soldatoj, ordinaraj laboristoj - ĉiuj pro trolaboro, malfacilaj cirkonstancoj kaj akcidentoj, distorditaj kaj kripligitaj de siaj mastroj, kaj elĵetitaj de
ili al la rubostoko, kvazaŭ ili estus maljuniĝintaj ĉevaloj. Kun ili mi frapadis la malantaŭojn de pordoj, por
akiri iom da manĝaĵa feĉo; kun ili mi tremadis pro malvarmo en var-vagonoj kaj urbaj parkoj. Dume mi aŭskultadis al travivaj-rakontoj, de homoj, kiuj ekiris en cirkonstancoj same bonaj kiel la miaj, kun digestiloj kaj
korpoj egalaj al la miaj, aŭ eĉ pli bonaj, kiuj finadis
siajn karierojn tie, antaŭ miaj okuloj, en la neniigejo
de la Fundo Socia.

Kaj dum mi aŭskultis, mia cerbo eklaboris. La prostituinoj kaj la sentaŭguloj, dormadantaj en la defluejoj,
altiriĝis al mi tre apude. Antaŭ miaj okuloj ekestis la
bildo pri la Fundo Socia, tiel brilege, kvazaŭ konkretaĵo. Kaj sur la malsupro de la Truego mi vidis ilin
ĉiujn, kaj. ne tro malproksime de ili, pendante sur la
timiga muro estis mi sola, per ĉiu forto kaj ŝvito min
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alkroĉanta. Tiam, mi konfesas, ekkaptis min teruro. Kiel,
se mia forto malfunkciiĝus ? kiam ne plu mi kapablos labori, ŝultro al ŝultro kun la fortaj virhomoj, kiuj ankoraŭ ne naskiĝis ? Kaj tie kaj tiam mi ekkuris la grandan
ĵuron : Ciujn miajn tagojn mi laboris malfacile per la
manoj, kaj ju pli longa la nombro da tagoj, kiujn mi jam
laboris, des pli proksime mi proksimiĝas al la Fundo de
la Truego. Mi elgrimpos el ĝi, sed ne per la muskoloj de
la korpo mi elgrimpos. Ne plu malfacile mi laboros, kaj
Dio morte min ekbatu, se mi plenumos unu plian tagon da
malfacila laboro, ol mi absolute devos.
Kaj de tiam mi okupiĝis evitante malfacilan laboron.
Okaze, dum mi vagis proksimume 16 OOO kilometrojn tra
Usono kaj Kana dio, mi erare envagis laurbon de Niagara
Falis kaj tie arestis min premion-casanta policano (2).
Oni ne donis al mi la ŝancon pledi por mi mem antaŭ la
juĝisto kaj kondamnis min al tridek-taga karcero pro nekonstanta loĝejo kaj nepruvebla akirpovo al viv-necesaĵoj.
Man- kaj krur-alkatenitanZal afeto de aliaj kompatinduloj,
oni transportis min al Buffalo, registris ce la Erie-Provinca Reformejo, kie miaj haroj estis fortonditaj kaj miaj
virgaj lipharoj forrazitaj. Oni vestis min en punlabprulan
strivestan, kaj medicina studento, kiu ekzercadis je miaspecaj, devige min vakcinis, kaj oni devigis min marŝi
serur-paŝe (3), kun arego da aliaj, al la laboro, sub la
okuloj de gardistoj - ĉio ĉi pro blondbesta riskado.
Koncerne la pliajn detalojn, la priskribanto silentas,
kvankam li povas subaludi, ke iom el lia ekscesa naci-patriotismo elboliĝis, fluetanta el la fundo de lia animo.
Iuokaze, de tiam li tutkonsciis, ke li pli amas la virojn,
virinojn kaj infanojn, ol iujn imagajn geografi-liniojn.

Resume al mia konvertiĝo. Estas klare, ke mia trokreskinta individuismo estis tre efike elmartelita el mia sistemo. Sed same kiel mi antaŭe estis individuisto, sciante
nenion pri tio, same tiel mi pensis min socialisto, sciante nenion pri ĝi, t.e. mi ne estis scienckonscia. Mi
renaskiĝis sed ankoraŭ ne renomiĝis, kaj ĉiudirekten mi
kuris por ekscii kia mi estas. Mi revenis al Kalifornio
kaj malfermis la librojn. Kiujn el ili mi unue malfermis,
tion mi ne memoras. Ci tiu detalo ne estas grava. Jam mi
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estis Tio kio ajn Tio estas, kaj per la helpo'de la libroj mi malkovris, ke Tio estas Socialisto. De tiam,
multajn librojn mi malfermis, sed neniu argumento ekonomia, neniu klara demonstro de logiko pri la neeviteblo
de socialismo tuŝis min tiom profunde kaj konvinke, kiom
mi estis tuŝita la tagon kiam mi unue ekvidis ĉirkaŭ mi
la ekstarantajn murojn de la Socia Truego, kaj sentis
min glitanta malsupren, malsupren, en la neniigejon de
la fundo.

El la angla Georgo Saville.
(l)lama prezidanto de la Harvard-Uni vera itato, kiu dum

iu granda striko esprimis sin, ke la strikrompanto
estas liber-amanto, do usona heroo. (Tr.)
(Z)Por ĉiu arestita vagulo tia policano ricevas premion,
kiu varias en diversaj ŝtatoj inter 2 kaj 10 dolaroj.
Ĉar la ŝtatoj pagas tre malmulte al la aresti.toj por
ilia laboro, la subaĉetitoj-oficistoj faras grandajn
profitojn, Ĉar preskaŭ ĉio estas fabrikata en la malliberejo. (Trad.)

(3)Lock step, el la angla. Kondamnitoj en la usonaj mal-

liberejoj devas marŝi al kaj de la laboro, ĉiupaŝe
fleksante la dekstran genuon; tio ĉi aspektas kiel
ferm- kaj malfermiĝanta seruro. (Trad.)
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