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Pri la aytoroj

«Bonaj homoj, alie ne eblas diri. Bonaj verkistoj: dum tre 

malfacila tempo oni ridetis, legante iliajn verkojn. Qarma 

fripono Ostap Bender (protagonisto de la romano) 

gajigis kaj dayre gajigas milionojn da legantoj. Kaj mi, ne 

dorlotita per amikeco de miaj kolegoj, aldonos pri Ilja 

Arnoldoviq kaj Evgenij Petroviq: bonaj amikoj estis ili.»
 

Ilja Erenburg (Ehrenburg, Il‡a). El la aytobiografia romano 

"Homoj, jaroj, vivo".

Pri la romano

Temo de la humura romano estas ekstreme simpla: 

Ostap Bender ("la granda kombinanto") kaj Kisa 

Vorobjaninov (iama nobelar-gvidanto) serqas valora[ojn, 

kawitajn dum la revolucio en unu el sexoj de ties aparta 

domo. Samon faras ilia konkurencano, patro Fjodor.

Sed: 
Kial sur stacidoma kajo de urbo }arkovo (Ukrainio) oni 

starigis monumenton al literatura heroo patro Fjodor?

Kial dumetra bronza Ostap Bender staras en urbo 

Elisto, qefurbo de rusia respubliko Kalmukio, 

pririgardante wakan qevalon kiun li tenas en la mano?

(Aludo: prezidento de la respubliko, Kursan Ilum[inov, 

estas prezidanto de Tutmonda Waka Federacio FIDE.)

Kial lay tiu qi romano estas kreitaj jam sepo da filmoj? 

(Du usonaj, 1945 kaj 1970; du sovetiaj, 1971 kaj 1976; 

francia-italia, 1970; kuba, 1962; kaj germania,  2004.)

Kial?



Parto unua
Stargoroda leono

Qapitro 1
Bezenquk kaj “Nimfoj”

En distrikta urbo No estis tiel multe da frizejoj kaj 
entombig-entreprenoj, ke wajnis ke loxantoj de la urbo 
naskixas nur por esti razitaj, tonditaj, wprucitaj per par-
fumo, kaj por senprokraste morti post tio. Sed, se diri ve-
ron, homoj en distrikta urbo No naskixis, estis razitaj kaj 
mortis sufiqe malofte. Vivo en urbo No estis trankvilega. 
Printempaj vesperoj estis ravegaj, la koto brilis sub luno 
kiel antracito, kaj qiuj junuloj de la urbo estis xis tiom 
enamixintaj sekretariinon de loka sindikato de urbestraro, 
ke tio malhelpis al wi kolekti la membro-kotizojn.

Problemoj de amo kaj morto ne maltrankviligis na1 
Ipolit Matveeviq Vorobjaninov, kvankam pri tiuj qi prob-
lemoj li, pro speco de sia ofico, okupixis de la naya 
matene xis la kvina vespere qiutage, kun duonhora inter-
rompo por la matenmanxo.

Qiumatene, eltrinkinte el frosta kun fibroj glaso sian 
porcion da varmega lakto, kiun prezentis Klavdija Iva-
novna, li eliris el sia duonmalluma dometo sur vastan, ple-
nan per mirinda printempa lumo straton je nomo de kama-
rado Gubernskij. Tio estis plej simpatia el stratoj kiuj 
renkontixas en distriktaj urboj. Maldekstre, trans ondaj 
verdetaj vitroj, arxentis qerkoj de entombig-entrepreno 
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1. na Ipolit Matveeviq Vorobjaninov = Ipolit-on Matveeviq-on Vorobjaninov-
on. (Vidu paxon 395.).



“Nimfo”. Dekstre, trans etaj fenestroj kun elfalinta mastiko, 
malserene kaj pompe kuwis kverkaj qerkoj de qerk-majstro 
Bezenquk. Ili estis polvaj kaj enuaj. Poste “Raz-majstro 
Pjer kaj Konstantin” promesis al siaj klientoj na “flegado de 
ungoj” kaj na “ondulansion 2  ene de via hejmo”. Iom pli 
malproksime lokixis gastejo kun frizejo kaj, post xi, sur 
granda neuzita tereno staris pajlo-kolora bovido kiu tenere 
lekis rustixintan elpenda[on, apogitan al sole staraqanta 
pordego: 

ENTOMBIG-ENTREPRENO
“BONVENON”

Kvankam entombig-entreprenoj estis multnombraj, kli-
entaro de ili ne estis abunda. “Bonvenon” fiaskis tri jaroj 
antay ol Ipolit Matveeviq ekloxis en urbo No, kaj majstro 
Bezenquk drinkis alkoholisme, kaj foje penis eq enlombar-
digi sian plej bonan ekspozician qerkon. 

Homoj en urbo No mortis malofte, kaj Ipolit Matveeviq 
sciis tion pli bone ol iu ajn alia, qar li servis en registrad-
oficejo, kie li okupixis pri registro de mortoj kaj geedzixoj. 

Tablo, qe kiu laboris Ipolit Matveeviq, similis malnovan 
tomboplaton. Xia maldekstra angulo estis neniigita per ra-
toj. Xiaj feblaj piedetoj tremetis sub pezo de dikaj tabak-
koloraj paperujoj kun enskriboj, el kiuj oni povis elqerpi 
qiujn informojn pri deveno de la urbanoj, kaj pri la genea-
logiaj arboj, elkreskintaj sur la malabunda distrikta grundo.

Vendrede, la15-an de aprilo de jaro 1927 Ipolit Mat-
veeviq vekixis, kiel kutime, je la sepa kaj duono, kaj tuj 
enigis la nazon en la malnovmodan nazumon kun ora ar-
keto. Branqohavajn okulvitrojn li ne uzis. Foje, decidinte ke 
porti nazumon ne estas higiene, Ipolit Matveeviq vizitis op-
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2. ondulansion: kursivo indikas ne-esperanta[on.



tikiston, kaj aqetis nekadritajn okulvitrojn kun orumitaj 
branqoj. La okulvitroj ekplaqis al li de unua rigardo, sed la 
edzino (tio okazis nelonge antay wia morto) trovis ke en la 
okulvitroj li tre similas na Milukov 3, do li fordonis la okulvi-
trojn al la kortisto. La kortisto, kvankam ne estis miopa, ku-
timixis al la okulvitroj, kaj plezure portadis ilin.

– Bonĵur!  – elkantis Ipolit Matveeviq al si mem, soban-
te4  la piedojn de la lito. «Bonĵur»  signifis ke Ipolit Matvee-
viq vekixis en bona humoro. «Gut morgen», dirita qe la 
vekixo, signifis kutime ke la hepato malordetas, ke la kvin-
dek du jaroj ne estas werco, kaj ke vetero hodiay estas 
humida. 

Ipolit Matveeviq enigis la malgrasajn krurojn en la an-
tayrevolucian pantalonon, per la laqoj alligis ilin qe la 
maleoloj, kaj enixis en la malaltajn molajn botojn kun mal-
vastaj kvadrataj pintoj. Post kvin minutoj sur Ipolit Matvee-
viq pavis luna vewto, qirkaywutita per etaj arxentaj steloj, 
kaj iriza brileta jako. Forsvinginte de siaj griza[oj roserojn, 
restintajn post la lavado, Ipolit Matveeviq bestece movis la 
lipharojn, nekonvinke tuwis per la mano la raspetan men-
tonon, movis la broson sur la mallonge tonditaj aluminiaj 
haroj kaj, xentile ridetante, ekmovixis renkonten al la bo-
patrino, kiu eniris la qambron, al Klavdija Ivanovna.

– Eppole-et, – eltondris wi, – hodiay mi vidis mal-
bonayguran sonxon.

Vorto “sonxo” estis prononcita per franca akqento. 
Ipolit Matveeviq alrigardis la bopatrinon de supre. Lia 

staturo estis cent-okdek-kvin-centimetra, do de tiu qi alteco 
al li estis facile kaj oportune rilati la bopatrinon iom ne-
glekte. 
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3. Milukov: antayrevolucia politikisto.
4. sob (PIV): malsupren.



Klavdija Ivanovna dayrigis:
– Mi vidis la mortintan Mari kun la libere falantaj haroj, 

kaj en ora zontuko. 
Pro kanonaj voqsonoj de Klavdija Ivanovna tremis la 

krudfera kerosena lampo kun globo, plumbo-grajnoj, kaj 
kun polvaj vitraj penda[etoj.

– Mi tre maltrankvilas. Timas mi ke povas okazi io.
La lastaj vortoj estis prononcitaj kun tiu forto, ke har-

vicaro sur kapo de Ipolit Matveeviq balancixis diversdirek-
ten. Li sulkigis la vizaxon, kaj distingeble diris:

– Nenio okazos, maman. Qu vi jam pripagis la akvon? 
Evidentixis ke ne. Ankay la galowoj ne estis lavitaj. 

Ipolit Matveeviq ne watis sian bopatrinon. Klavdija Iva-
novna estis stulta, kaj wia maljuna axo ne permesis esperi 
ke iam wi saxixos. Wi estis ekstreme avara, kaj nur mal-
riqeco de Ipolit Matveeviq ne donis disvastixi al tiu qi wia 
pasio. Wia voqo estis tiel forta kaj densa, ke envius win eq 
Rikardo Leonkoro mem, pro krio de kiu, kiel estas sciate, 
kayrixis qevaloj. Kaj, krom tio, kio estis plej terura, Klavdija 
Ivanovna vidis sonxojn. Wi vidis ilin qiam. Wi sonxis junuli-
nojn en zontukoj, qevalojn, borderitajn per flava dragona 
pasamento, kortistojn, ludantajn harpojn, anxelojn en 
noktgardistaj wafpelta[oj, kiuj promenadis nokte kun frapiloj 
en la manoj, kaj trikilojn, kiuj memvole saltis tra la qambro, 
produktante qagrenigan sonoradon. Senenhava malju-
nulino estis Klavija Ivanovna. Aldone al qio sub wia nazo 
elkreskis lipharoj, kiuj similis razpenikon. 

Ipolit Matveeviq, iom incitita, eliris el la domo. 
Qe eniro al sia neprizorgita entrepreno staris qerka 

majstro Bezenquk, kruciginta la manojn, kaj apoginta sin al 
la porda fosto. Pro sistemeca fiasko de siaj komercaj ini-
ciatoj, kaj pro longtempa uzado de alkohola[oj, okuloj de la 
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majstro estis hel-flavaj, kiel qe kato, kaj brulis per neestin-
gebla flamo.

– Estimon al la kara gasto! – elkriis li rapidparole, 
ekvidante na Ipolit Matveeviq. – Bonan matenon!  

Ipolit Matveeviq xentile levetis la makulitan qapon. 
– Kiel fartas la bopatrineto, permesu ekscii?
– Mr-mr-mr, – nedifine respondis Ipolit Matveeviq, kaj, 

levinte la rektajn wultrojn, ekmarwis pluen. 
– Nu, donu Dio sanon al wi, – amare diris Bezenquk, – 

tiom da malprofitoj, je kukolo!
Kaj, kruciginte la brakojn sur la brusto, li denove apo-

gis sin al la pordo.
Qe pordego de enterig-entrepreno “Nimfa” oni denove 

haltetis na Ipolit Matveeviq. 
Mastroj de “Nimfo” estis triopaj. Ili akorde salutklinis 

sin antay Ipolit Matveeviq, kaj ]ore demandis pri sanstato 
de la bopatrino.

– Sana, sana, – respondis Ipolit Matveeviq, – kio po-
vas okazi al wi! Hodiay oran junulinon wi vidis, liberharan. 
Tio venis sonxe al wi.

La tri “nimfoj” interrigardis, kaj layte suspiris. 
Qiuj qi konversacioj detenis na Ipolit Matveeviq sur 

ties vojo, kaj li, kontray la kutimo, venis en la oficejon kiam 
horloxo, pendanta sub slogano «Plenumis sian aferon – 
foriru», montris la nayan kaj kvin minutojn. 

Pro la alta staturo kaj, precipe, pro la lipharoj, oni 
moknomis na Ipolit Matveeviq “Macisto”, kvankam qe vera 
Macisto tute forestis lipharoj. 

Elpreninte el la tabla kesto la bluan feltan kuseneton, 
Ipolit Matveeviq metis xin sur la sexon, donis al la lipharoj 
xustan direkton (paralele al linio de la tablo), kaj eksidis 
sur la kuseneton, iom altixante super siaj tri kunlaborantoj. 
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Ipolit Matveeviq ne timis hemoroidon, li timis difekti sian 
pantalonon, tial li uzis la bluan felton. 

Qiujn qi manipulojn de la sovetia oficisto sinxene ob-
servis paro da junaj homoj: viro kaj fraylino. La viro en 
drapa vatigita jako estis tute premita per la oficeja medio, 
per odoro de la alizarina inko, per la horloxo, kiu spiris ofte 
kaj malfacile, kaj precipe per severa slogano “Plenumis 
sian aferon – foriru». Kvankam viro en la jako ankoray eq 
ne komencis sian aferon, li jam sentis deziron foriri. Al li 
wajnis ke afero, pro kiu li venis, estas xis tiom sensignifa, 
ke estas honte maltrankviligi pro xi tiun qi imponan grizha-
ran civitanon, kia estis Ipolit Matveeviq. Ankay Ipolit Mat-
veeviq komprenis ke afero de la veninto estas malgrava, 
ke xi povas atendi; tial, malferminte la paperujon numero 
du, kaj movetinte la vangon, li enprofundixis en la 
paperojn. La fraylino en longa jaketo, borderita per brila 
nigra rubando, interflustris kun la viro kaj, varmixante pro 
la xeno, komencis malrapide proksimixi al Ipolit Matveeviq.

– Kamarado, – diris wi, – kie qi tie...
La viro en la jako xoje enspiris kaj, neatendite por si 

mem, elkriis:
– Kunixi!
Ipolit Matveeviq atente alrigardis la balustradeton, 

post kiu staris la paro.
– Qu naskixo? Qu morto?
– Kunixi, – ripetis viro en la jako, kaj konfuze ekri-

gardis qirkayen.
La fraylino rideksplodetis en la manon. La afero pro-

gresis. Ipolit Matveeviq kun lerteco de iluziisto komencis 
labori. Per maljunulina skribmaniero li enskribis nomojn de 
la novgeedzoj en la dikajn librojn, severe esplordemandis 
la atestantojn, por venigi kiujn la fianqino kuris en la kor-
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ton, longe kaj tenere spiris sur la kvadratajn stampilojn kaj, 
duonstare, premis ilin al la eluzitaj legitimiloj. Akceptinte 
de la novgeedzoj du rublojn, kaj doninte la kvitancon, Ipolit 
Matveeviq diris, ironie ridetante: «Por efektivigo de la sak-
ramento», kaj levixis je tuta sia belega staturo, eliginte, 
kiel kutime, la bruston (iam li portadis korseton). Dikaj fla-
vaj radioj de suno kuwis sur liaj wultroj kiel epoletoj. As-
pekto lia estis iom ridinda, sed eksterordinare solena. 
Dukonkavaj lensoj de la nazumo elradiis blankan projekcii-
lan lumon. La novgeedzoj staris kiel wafidoj.

– Junaj homoj, – deklaris Ipolit Matveeviq bombaste, – 
permesu gratuli vin, kiel oni diradis antaye, pri la laylexa 
geedzixo. Estas tre, tre-e agrable vidi tiajn junajn homojn, 
estiel vi, kiuj, intertenante la manojn, iras atingi eternajn 
idealojn. Tre, tre-e agrable!

Dirinte tion, Ipolit Matveeviq premis manojn de la 
novgeedzoj, eksidis kaj, tre kontenta pri si, dayrigis lega-
don de paperoj el paperujo numero du.

Oficistoj qe la najbaraj tabloj elgruntis en la inkujojn. 
Komencixis trankvila fluo de la oficeja tago. Neniu 

maltrankviligis la registrad-tablon de mortoj kaj geedzixoj. 
Tra la fenestro estis videble kiel civitanoj, kuntirixante pro 
la printempa malvarmeto, distirixis al siaj domoj. Xuste 
tagmeze en kooperativo “Plugilo kaj martelego” ekkriis 
koko. Neniu miris pri tio. Poste ekaydixis metala kvakado 
kaj kriqo de motoro. El strato je nomo de kamarado Gu-
bernskij elrulixis nubo da densa violkolora fumo. La kriqo 
plifortixis. El post la fumo aperis konturoj de distrikt-estrara 
ayto “Wtat. num. 1” kun et-eta radiatoro kaj kun grandam-
pleksa karoserio. La ayto, baraktante en la koto, traveturis 
Staropanan placon kaj, balancixante, malaperis en la ve-
nena fumo. La oficistoj ankoray longe staris qe la fenestro, 
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komentante la eventon, kaj ligante xin kun ebla redukto de 
la personaro. Post iom da tempo sur lignaj trotuaroj sin-
garde preteriris majstro Bezenquk. Li tuttage vagadis en la 
urbo, pridemandante qu eble mortis iu.

La oficeja tago proksimixis al fino. Sur najbara flavet-
blanka sonorilturo tutforte ekfrapis sonoriloj. Tremis la vi-
troj. De la sonorilturo dewutixis monedoj; ili mitingetis su-
per la placo, kaj forimpetis. La vespera qielo glaciixis su-
per la malplenixinta placo.

Al Ipolit Matveeviq venis jam tempo foriri. Qio kio des-
tinis qi-tage naskixi, jam naskixis, kaj estis registrita en di-
kajn librojn. Qiuj dezirantoj geedzixi estis jam geedzigitaj, 
kaj ankay registritaj en la dikajn librojn. Mankis nur, bank-
rotixe al qerkistoj, iu ajn morta okazo. Ipolit Matveeviq ar-
anxis la paperujojn, metis en la keston la feltan kuseneton, 
pufigis per la kombilo la lipharojn kaj, revante pri flamspi-
ranta supo, intencis jam iri for, kiam pordo de la oficejo 
vaste malfermixis, kaj sur xia sojlo aperis qerka majstro 
Bezenquk.

– Saluton al la kara gasto, – ekridetis Ipolit Matveeviq. 
– Kion vi diros?

Kvankam sovaxa vizaxaqo de la majstro brilegis en la 
veninta krepusko, diri li sukcesis nenion.

– Nu? – demandis Ipolit Matveeviq pli severe.
– “Nimfa”, je kukolo xin, qu xi donas varon? – neklare 

prononcis la qerka majstro. – Qu xi kapablas kontentigi la 
aqetanton? Qerko, xi nur da ligna[o postulas tiom...

– Kio? – demandis Ipolit Matveeviq.
– Nu jen “Nimfa”... Ili tri-familie de nur unu vendadeto 

vivas. Qe ili materialo jam ne estas tia, kaj garnado malpli 
bonas, kaj kvasto ilia, je kukolo, estas maldensa. Sed mi 

                                                     10                                                     



estas firmao malnova. Fondita en mil-naycent-sepa jaro. 
Qe mi qiu qerko – kukumo, selektita, por watantoj...

– Ja kio vi, qu frenezixis? – milde demandis Ipolit 
Matveeviq, kaj ekmovixis al la eliro. – Stultixos vi inter viaj 
qerkoj.

Bezenquk kompleze wiris la pordon, lasis na Ipolit 
Matveeviq iri antayen, kaj ekis postiri lin, tremante kvazay 
de senpacienco.

– Kiam “Bonvenon” ankoray funkciis, tiam jes! Kontray 
ilia broka[o5  neniu firmao, je kukolo, povis kontraystari, eq 
en urbo Tverj mem. Sed nun, mi diru rekte, pli bonan varon 
ol mia vi ne trovos. Eq ne serqu.

Ipolit Matveeviq kolere turnixis, sekundon rigardis na 
Bezenquk, kaj ekpawis iom pli rapide. Kvankam en la ofi-
cejo okazis hodiay neniuj malagrabla[oj, li eksentis sin 
sufiqe aqe.

Tri mastroj de “Nimfa” staris apud sia entrepreno en 
samaj pozoj en kiuj Ipolit Matveeviq lasis ilin matene. 
Wajnis ke de tiam ili diris unu al la alia eq ne unu vorton, 
sed okulfrapa wanxo en iliaj vizaxoj, mistera kontentixo, 
mallume flagranta en iliaj okuloj, montris ke al ili estas sci-
ata io multsignifa. 

Je vido de siaj komercaj malamikoj Bezenquk furioze 
svingis la manon, haltis, kaj ekflustris post Vorobjaninov:

– Mi cedos kontray tridek du rubloj.
Ipolit Matveeviq sulkigis la vizaxon, kaj plirapidigis la 

pawojn.
– Eblas kredite, – aldonis Bezenquk.
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5. broka[o: wtofo kun oraj kaj arxentaj fadenoj (PIV).



Sed triopo da mastroj de “Nimfa” diris nenion. Ili si-
lente ekimpetis post Vorobjaninov, senqese demetante la 
kaskedojn, kaj xentile klinixante.

Ege kolerigita per la stultaj tedoj de la qerkistoj Ipolit 
Matveeviq pli rapide ol kutime surkuris la peroneton, incite 
degratis la koton per la wtupo kaj, sentante fortegajn 
atakojn de apetito, enpawis la enir-qambreton. Renkonte al 
li, el la qambro, eliris eliganta varmegon patro Fjodor, pas-
tro el prexejo je nomo de Frol kaj Lavr. Subtenante per la 
dekstra mano sian sutanon, kaj ne atentante na Ipolit Mat-
veeviq, patro Fjodor preterimpetis al la eliro.

Tiam Ipolit Matveeviq rimarkis superfluan purecon, 
novan, pikantan la okulojn malordon en dispozicio de la 
nemultnombra meblaro, kaj eksentis tikladon en la nazo, 
kiun okazigis forta kuracila odoro. En la unua qambro na 
Ipolit Matveeviq renkontis najbarino, agronom-edzino 
Kuznecova. Wi ekflustris kaj eksvingadis la manojn:

– Al wi estas pli malbone, wi [us pentokonfesis. Ne 
frapu per la botoj.

– Mi ne frapas, – humile respondis Ipolit Matveeviq. – 
Sed kio okazis?

Sinjorino Kuznecova kunpremis la lipojn, kaj montris 
per la mano pordon de la dua qambro:

– Fortega koratako. 
Kaj, ripetante sendube malproprajn vortojn, kiuj plaqis 

al wi per sia multsignifo, aldonis:
– Ne ekskluzivas ebleco de morta okazo. Hodiay mi 

tutan tagon estas sur la piedoj. Venas mi matene por peti 
viandmuelilon, rigardas: la pordo estas malfermita, en la 
kuirejo – neniu, en tiu qi qambro ankay; nu, pensas mi, 
Klavdija Ivanovna foriris aqeti farunon por paskaj kukoj. Wi 
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intencis hieray. Faruno nun, vi ja konas tion, se ne aqeti 
xin antaye...

Sinjorino Kuznecova ankoray longe rakontus pri fa-
runo, pri prez-alteco, kaj pri tio ke wi trovis na Klavdija Iva-
novna kuwanta qe la kahela forno en tute morta stato, sed 
xemo, aydixinta el la najbara qambro, dolore trafis orelojn 
de Ipolit Matveeviq. Li rapide krucsignis sin per la iom ri-
gidixinta mano, kaj eniris qambron de la bopatrino.

Qapitro 2
Morto de madam Petu]ova

Klavdija Ivanovna kuwis surdorse, wovinte unu manon 
sub la kapon. Sur wia kapo estis kufo de malhel-abrikota 
koloro, kiu estis moda en tiu jaro kiam sinjorinoj vestis na 
“ĉantikler” , kaj oni nur komencis danci argentinan dancon 
“tango”.

Vizaxo de Klavdija Ivanovna estis solena, sed espri-
mis tute nenion. La okuloj rigardis en la plafonon. 

– Klavdija Ivanovna! – vokis Vorobjaninov. 
La bopatrino rapide movis la lipojn, sed anstatay ku-

timaj al orelo de Ipolit Matveeviq sonoj li ekaydis xemon, 
mallaytan, altan, kaj xis tiom kompatigan, ke lia koro ek-
tremetis. El wia okulo neatendite rapide elrulixis larmo kaj, 
kvazay hidrargo, glitetis sur la vizaxo. 

– Klavdija Ivanovna, – ripetis Vorobjaninov, – kio pri 
vi?

Sed li denove ne ricevis respondon. La maljunulino 
fermis la okulojn, kaj faletis flanken. 

En la qambron mallayte eniris la agronomedzino, kaj 
forkondukis lin je la mano kiel knabon, kiun oni kondukas 
lavi sin.
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– Wi ekdormis. La kuracisto ordonis ne maltrankviligi 
win. Kaj jen kio, karulo, iru vi en la apotekon. Prenu la kvi-
tancon kaj demandu kiom kostas vezikoj por glacio.

Ipolit Matveeviq pri qio humilixis al madam Kuzne-
cova, sentante wian sendisputan superecon en tiuj qi af-
eroj.

La apoteko estis malproksima. Gimnaziane enpre-
minte en la pugno la preskribon Ipolit Matveeviq haste 
eliris la straton. 

Estis jam preskay mallume. Sur fono de la konsumix-
anta vesperruxo videblis malfortika figuro de qerka majstro 
Bezenquk kiu, apoginte sin al la abia pordego, manxis 
panon kaj cepon. Samloke, proksime, kayre sidis tri ”nim-
foj” kiuj, qirkaylekante la kulerojn, manxis fagopiran kaqon 
el krudfera poteto. Ekvidinte na Ipolit Matveeviq la qerkistoj 
rektixis kiel soldatoj. Bezenquk ofendixe levis la wultrojn 
kaj, etendante la manon en flankon de la konkurenculoj, 
elgrumblis: 

– Baraktadas, al kukolo ilin, qe miaj piedoj.

Meze de Staropana placo, qe busteto de poeto {uk-
ovskij, sur soklo de kiu estis elqizita skribo: «Poezio estas 
Dio en sanktaj revoj de Tero», oni gvidis viglan diskuton, 
elvokitan per informo pri grava malsano de Klavdija Iva-
novna. Xenerala opinio de la kunixintaj civitanoj resumixis 
en tio ke «qiuj ni estos tie», kaj ke «Dio donis, Dio prenis». 

Frizisto “Pjer kaj Konstantin”, kiu tamen volonte reagis 
al nomo Andrej Ivanoviq, ankay qi tie ne preterlasis eble-
con montri siajn sciojn en medicina sfero, kiujn li elqerpis 
el moskva magazino “Ogonjok”.
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– Nuntempa scienco, – diris Andrej Ivanoviq, – venis 
xis io neebla. Ekzemple: qe kliento aperis akno sur la men-
tono. Antaye tio povis kayzi eq sang-venenigon, sed nun 
en Moskvo, onidire, ne scias mi qu veras tio, al qiu kliento 
aparta sterila razpeniko estas nun disponenda. 

La civitanoj tire suspiris.
– Tion vi, Andrej, iom troigas...
– Kie estas vidate ke al qiu homo – apartan raz-

penikon? Jen kion li elpensis!
Iama proleto de pens-laboro, kaj nun kioskisto Prusis 

eq eknervozadis:
– Permesu, Andrej Ivanoviq, sed en Moskvo, lay lasta 

censo, estas pli ol du milionoj da loxantoj, qu? Do estas 
bezonataj pli ol du milionoj da razpenikoj? Sufiqe originale.

La konversacio komencis akcepti jam varman formon, 
kaj venigus diablo scias kien, se fine de Osipnaja-strato ne 
aperus Ipolit Matveeviq.

– Denove en apotekon li kuras. Malbonas do la afero.
– Mortos la maljunulino. Ne vane Bezenquk kuradas 

tra la urbo simila eq ne al si mem.
– Kaj kion diras la kuracisto?
– Kio kuracisto! Qu en la asekura kaso estas kuracis-

toj? Eq sanulon ili finkuracos!
”Pjer kaj Konstantin”, jam delonge penanta deklari 

medicin-teman informon, diris, singarde qirkayrigardante:
– Nun tuta forto estas en hemoglobino.
Dirinte tion, “Pjer kaj Konstantin” eksilentis .
Eksilentis ankay la urbanoj, pensante si-maniere pri 

enigmaj fortoj de hemoglobino. 
Kiam levixis la luno, kaj xia menta lumo heligis minia-

turan busteton de {ukovskij, sur xia kupra dorso ekeblis 
klare distingi mallongan maldeca[on, skribitan per kreto. 
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Unue tiu surskribo aperis sur la busteto la 15-an de 
junio de jaro 1895, en nokto veninta tuj post inayguro de la 
monumento. Kaj malgray qiuj penoj de cara, kaj poste 
sovetia polico, la malaproba surskribo renovixis akurate 
qiutage.

En lignaj kun eksteraj wutroj dometoj jam kantis samo-
varoj. Estis horo de vespermanxo. La civitanoj qesis vane 
perdi la tempon, kaj disiris. Ekblovis vento.

Dume Klavdija Ivanovna mortadis. Wi qu petis trinki, qu 
diris ke wi devas levixi kaj repreni el riparejo festenajn bo-
tetojn de Ipolit Matveeviq, qu plendis pri polvo, pro kiu, lay 
wiaj vortoj, oni povas sufokixi, qu petis funkciigi qiujn lam-
pojn.

Ipolit Matveeviq, kiu lacixis jam ekscitixi, iradis en la 
qambro. En lian kapon venadis malagrablaj mastrumaj 
pensoj. Li meditis pri tio ke necesas preni avancon en kaso 
de interhelpo, venigi la pastron, kaj respondadi al kondo-
lencaj leteroj de la parencoj. Por deflankixi iom, Ipolit Mat-
veeviq eliris sur la peroneton. En verda lumo de la luno 
staris qerka majstro Bezenquk.

– Do kion vi ordonos, sinjoro Vorobjaninov? – deman-
dis la majstro, premante al la brusto sian kaskedon.

– Kio do, faru, – malserene respondis Ipolit Matveeviq.
– Sed “Nimfa”, al kukolo xin, qu xi donas la varon! – 

maltrankvilixis Bezenquk.
– Iru al diablo! Tedas vi!
– Ne, mi nenio. Mi pri la kvastoj kaj pri la broka[o. Kiel 

mi faru, je kukolo? Qu plej altkvalite? Ay kiel?
– Sen iuj ajn kvastoj kaj broka[oj. Simpla ligna qerko. 

Pina. Qu vi komprenas?
Bezenquk almetis la fingron al la lipoj, montrante per 

tio ke li komprenas qion, turnixis kaj, balancixante per la 
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kaskedo, sed malgray tio wancelixante, ekiris for. Nur tiam 
Ipolit Matveeviq rimarkis ke li estas morte ebria.

Ipolit Matveeviq denove eksentis sin eksterordinare 
aqe. Li ne povis imagi kiel li venados en la malplenixintan 
malordan loxejon. Al li wajnis ke kune kun morto de la bo-
patrino malaperos tiuj etaj oportuna[oj kaj kutimoj kiujn li 
pene kreis al si post la revolucio, kiu forrabis de li grandajn 
oportuna[ojn kaj vastajn kutimojn. «Qu edzixi?» – pensis 
Ipolit Matveeviq. – «Sed kun kiu? Qu kun Varvara Ste-
panovna, nevino de la policestro, fratino de Prusis? Ay, 
eble, dungi servistinon? Sed ne! Wi tirados min en juxejojn. 
Krom tio multekostas la afero.»

La vivo tuj nigrixis en okuloj de Ipolit Matveeviq. Plena 
per indigno kaj abomeno al qio en la mondo li denove re-
venis hejmen.

Klavdija Ivanovna jam ne deliris. Alte kuwante sur la 
kusenoj wi rigardis enirantan Ipolit Matveeviq tute senco-
have kaj, kiel wajnis al li, eq rigore.

– Ipolit, – elflustris wi distingeble, – sidu apud mi. Mi 
devas rakonti al vi...

Ipolit Matveeviq senplezure eksidis, enrigardante 
magrixintan lipharan vizaxon de la bopatrino. Li penis 
rideti kaj diri ion kuraxigan. Sed la rideto okazis sovaxa, 
kaj kuraxigajn vortojn li tute ne trovis. El gorxo de Ipolit 
Matveeviq elwirixis nur netayga sibleto.

– Ipolit, – ripetis la bopatrino, – qu vi memoras nian 
gastsalonan kompleton?

– Kiun? – demandis Ipolit Matveeviq kun komplezo, 
ebla nur rilate al tre malsanaj homoj.

– Tiun... tegitan per angla katuno...
– Ha, qu en mia domo?
– Jes, en Stargorod...
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– Jes, mi memoras, bonege memoras... Sofo, dek-duo 
da sexoj, kaj ronda tableto sur ses piedetoj. Mebloj estis 
perfektaj, far Hambs... Sed kial vi rememoris ilin?

Sed Klavdija Ivanovna ne scipovis respondi. Wia vi-
zaxo komencis malrapide kolorixi vitriole. Ankay qe Ipolit 
Matveeviq ial detenixis la spirado. Li klare rememoris 
gastsalonon en sia sinjordomo, simetrie dismetitan nuks-
lignan meblaron kun kurbaj piedetoj, vaksigitan plankon, 
antikvan brunan horizotal-pianon, kaj ovalajn nigrajn kad-
retojn sur la muroj kun dagerotipoj de la altrangaj parencoj.

Tiam Klavdija Ivanovna per ligna indiferenta voqo 
diris:

– En sida[on de sexo mi enkudris miajn briliantojn. 
Ipolit Matveeviq strabe alrigardis la maljunulinon.
– Kiujn briliantojn? – demandis li mekanike, sed tuj at-

entixis. – Qu oni ne deprenis ilin tiam, dum la priserqado?
– Mi kawis la briliantojn en la sexon, – obstine ripetis 

la maljunulino.
Ipolit Matveeviq eksaltis kaj, rigardante lumigitan per 

la kerosena lampo wtonan vizaxon de Klavdija Ivanovna, 
komprenis ke wi ne deliras.

– Viajn briliantojn! – ekkriis li, timante fortecon de sia 
voqo. – En sexon! Kiu konsilis al vi tion? Kial vi ne donis 
ilin al mi?

– Kial mi donus al vi la briliantojn, se vi fordiboqis bi-
enon de mia filino?– trankvile kaj malice diris la malju-
nulino.

Ipolit Matveeviq eksidis kaj tuj denove ekstaris. Lia 
koro brue dissendis fluojn da sango tra la tuta korpo. En la 
kapo komencixis zumado.

– Sed vi elprenis ilin de tie, qu? Qu ili estas qi tie?
La maljunulino nee balancis la kapon.
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– Mi ne sukcesis. Vi ja memoras kiel rapide kaj 
neatendite ni devis forkuri. Ili restis en sexo kiu staris inter 
la terakota lampo kaj la kameno.

– Sed tio estas freneza[o! Xis kiom vi similas vian fili-
non! – kriis Ipolit Matveeviq plenvoqe.

Kaj jam ne xenante pri tio ke li trovixas qe lito de mor-
tantino li brue dewovis la sexon, kaj ektrotis en la qambro. 
La maljunulino indiferente observis agojn de Ipolit Matvee-
viq.

– Sed qu vi apenay imagas kien tiuj qi sexoj povis 
trafi? Ay eble vi opinias ke ili trankvilege staras en la gast-
salono de mia domo, kaj atendas kiam vi venos por de-
preni viajn r-rexajn distinga[ojn?

La maljunulino respondis nenion.
Qe la registrad-oficisto, pro la malico, falis de la nazo 

lia nazumo kaj, preterbrilinte per sia ora arketo la genuojn, 
frapixis plankon.

– Kio? Enwovi en sexon briliantojn je sepdek mil! En 
sexon sur kiu sidas neniu scias kiu!..

Qi tie Klavdija Ivanovna eligis plor-singultan sonon, 
kaj tutkorpe movixis al rando de la lito. Wia mano, deseg-
nante duoncirklon, penis kapti na Ipolit Matveeviq, sed tuj 
falis sur la vatigitan violkoloran litkovrilon.

Ipolit Matveeviq, jelpante pro timo, [etixis al la najbar-
ino.

– Wi mortas, wajne!
La agronom-edzino afereme krucsignis sin kaj, ne ka-

wante la scivolemon, kune kun la edzo, barba agronomo, 
kuris en domon de Ipolit Matveeviq. Vorobjaninov konster-
nixe envagis la urban xardenon.

Dum la agronom-geedzoj kun sia servantino aranxis 
qambron de la mortintino, Ipolit Matveeviq vagadis en la 
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xardeno, stumblante je la benkoj, kaj opiniante je arbustoj 
amajn parojn, wtonixintajn pro la frua printempa amo.

En kapo de Ipolit Matveeviq okazis diablo scias kio. 
Sonis ciganaj ]oroj, grandmamaj inaj orkestroj senqese 
plenumis na “tango-ampa”, imagis li moskvan vintron kaj 
nigran longan trot-qevalon, malrespekte gruntantan piedi-
rantojn. Multon imagis Ipolit Matveeviq: kaj oranxkolorajn 
ekstaze multekostajn kalsonojn, kaj lakean fidelecon, kaj 
eblan veturon en Kannon.

Ipolit Matveeviq ekpawis malpli rapide, kaj subite 
stumblis je korpo de qerka majstro Bezenquk. La majstro 
dormis, kuwante en sia wafpelta[o transverse de la parka 
vojeto. Pro la puwo li vekixis, ternis, kaj vigle ekstaris.

– Bonvolu ne maltrankvilixi, sinjoro Vorobjaninov, – 
diris li arde, kvazay dayrigante antaynelonge komencitan 
konversacion. – Qerko, xi laboron watas.

– Mortis Klavdija Ivanovna, – informis la kliento.
– Nu, qielregnon al wi, – konsentis Bezenquk. – 

Prezentixis do la maljunulino... Maljunulinoj, ili qiam 
prezentixas... Ay fordonas sian animon al Dio, – tio de-
pende de kia maljunulino. Via, ekzemple, estas malalta kaj 
diketa, – do prezentixis wi. Sed, ekzemple, kiu estas pli 
alta kaj magra, pri tiu estas konsiderate ke wi fordonis sian 
animon al Dio.

– Kion tio signifas «estas konsiderate»? Qe kiu estas 
konsiderate?

– Qe ni. Qe majstroj. Jen vi, ekzemple, viro impona, 
altstatura, kvankam magra. Pri vi se, ne donu Dio, vi mor-
tos, estas konsiderate ke vi enkestixis. Kaj kiu estas homo 
komerca, de iama negociista gildo, tiu do ordonis longe 
vivi. Kaj pri kiu rangas malpli, kortisto, ekzemple, ay iu el 
kamparanoj, pri tiu oni diras: «renversixis» ay «piedojn 
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etendis». Sed kiam plej fortegaj mortas, fervojaj konduk-
toroj, ay iu el estraro, estas konsiderate ke ili kverkixis. 
Tiel ja diras pri ili: «Kaj nia, qu vi aydis, kverkixis».

Konsternita pri tiu qi stranga klasifikado de homaj 
mortoj Ipolit Matveeviq demandis:

– Kaj vi, kion la majstroj diros pri vi kiam vi mortos?
– Mi estas eta homo. Oni diros «kurbixis Bezenquk». 

Kaj nenion pli. – Kaj severe aldonis: – Mi ne scipovas 
kverkixi ay enkestixi: korpa amplekso mia estas mal-
grava... Sed kio pri la qerko, sinjoro Vorobjaninov? Qu vere 
vi kontentixos pri foresto de broka[o kaj kvastoj?

Sed Ipolit Matveeviq, denove droninta en la blindigajn 
revojn, respondis nenion, kaj ekmovixis antayen. Bezen-
quk sekvis lin, kalkulante ion per la fingroj kaj, kiel kutime, 
murmurante.

La luno jam delonge malaperis. Estis vintre malvarme. 
La flakoj denove kovrixis per rompixema vafla glacio. Sur 
strato je nomo de kamarado Gubernskij, kien eniris la kuni-
rantoj, la vento interbatixis kun la elpenda[oj. De Staro-
pana placo, kun sonoj de faligata fera kurteno, elveturis 
per magraj qevaloj qararo de la estingistoj.

La fajrobrigadistoj, elpendiginte de la benketo la tolajn 
piedojn, svingis la kapojn en la kaskoj, kaj kantis per spe-
ciale malagrablaj voqoj:

Al nia ĉefestingisto gloro,
Al nia kara kamarado Pumpilov glo-oro!..

– En edzixfesto de Kola, filo de la qefestingisto fes-
tenis ili, – indiferente diris Bezenquk, kaj gratetis sub la 
wafpelta[o sian bruston. – Do qu vere sen broka[o kaj sen 
qio mi faru? 

Xuste al tiu qi momento Ipolit Matveeviq decidis jam 
qion. «Veturu mi kaj trovu», – decidis li. – «Kaj poste vidos 
                                                     21                                                     



mi». Pro la briliantaj revoj eq la mortinta bopatrino ekwajnis 
al li pli aminda ol estis. Li turnixis al Bezenquk:

– Al diablo vin! Faru! Broka[an! Kun kvastoj!

Qapitro 3
Parabolo de pekulo

Preninte konfeson de mortanta Klavdija Ivanovna, 
pastro de prexejo je nomo de Frol kaj Lavr, patro Fjodor 
Vostrikov, eliris el domo de Vorobjaninov plena per entuzi-
asmo, kaj tutan vojon xis sia loxejo trairis li malatente ri-
gardante la flankojn, kaj konfuze ridetante. Lia malatento 
venis xis tiu grado ke li preskay trafis sub distrikt-estraran 
ayton “Wtat. num. 1”. Elgrimpinte el la violet-kolora nebulo, 
produktita per la infera mawino, patro Vostrikov trafis en 
plenan malakordon, do, malgray la respektinda rango kaj 
meza axo, resta[on de la vojo li trairis per frivola duonga-
lopo.

Patrino Katerina Aleksandrovna surtabligis la vesper-
manxon. Patro Fjodor, en tagoj liberaj de malfrua servo, 
watis vespermanxi frue. Sed nun, demetinte la qapelon kaj 
la vatigitan sutanon, la patro rapide trasaltis en la dor-
moqambron, al miro de la edzino wlosis sin tie, kaj per la 
obtuza voqo komencis kanteti «Estas dece».

La patrino eksidis sur sexon kaj time elflustris:
– Ion novan ekiniciatis li...
Impeta animo de patro Fjodor ne konis trankvilon. Xi 

konis xin neniam. Nek kiam li estis Fedja, edukito de rus-
ortodoksa lernejo, nek kiam li estis Fjodor Ivanoviq liphara 
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studento de seminario. Pe-inte6 la seminarion, kaj lerninte 
tri jaroj en jura fakulto de universitato, Vostrikov, en jaro 
1915, ektimis eblan milit-mobilizon, kaj denove revenis en 
eklezion. Komence li ricevis rangon de diakono, poste es-
tis ordinita je rango de pastro, kaj sendita en distriktan ur-
bon No. Kaj qiam, en qiuj wtupoj de sia eklezia ay civila 
kariero, patro Fjodor celis pliriqixon.

Li revis pri propra kandela fabriko. Turmentata per 
bildigo de grandaj fabrikaj tamburoj, survolvantaj dikajn 
vaksajn wnuregojn, patro Fjodor inventadis diversajn pro-
jektojn, efektivigo de kiuj devis venigi al li bazan kaj 
spezan kapitalon por aqeto de delonge pririgardita fabrik-
eto en Samaro.

Ideoj venadis al patro Fjodor neatendite, kaj li tuj ekis 
labori. Foje patro Fjodor entreprenis produktadon de 
marmor-aspekta sapo por lavi tola[ojn; li faris multege da 
xi, sed la sapo, kvankam enhavis grandegan procenton da 
grasoj, ne waymixis kaj, krom tio, kostis trioble pli ol tiu el 
”Plugilo kaj martelego”. Poste la sapo longe malsekixis kaj 
malkomponixis en la enirejo, pro kio Katerina Aleksan-
drovna iam eq ploretis, preterirante xin. Kaj pli poste oni 
for[etis la sapon en elqerpan kavon.

Leginte en unu bestbredista gazeto ke viando de ku-
nikloj estas delikata kiel tiu de kokidoj, ke reproduktixas ili 
grandkvante, kaj ke bredado da ili povas venigi al bona 
mastro sufiqe altajn profitojn, patro Fjodor senprokraste 
ekposedis seson da generuloj, kaj jam post du monatoj 
hundino Nerka, timigita per neimagebla kvanto da gran-
dorelaj esta[oj, plenigintaj la korton kaj la domon, fuxis 
neniu scias kien. Damnitaj loxantoj de urbo No okazis ek-
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streme konservativaj, kaj kun malofta unuanimeco rifuzis 
aqeti kuniklojn de Vostrikov. Tiam la patro, konsilinte kun 
la edzino, decidis plibeligi sian menuon per la kunikloj, vi-
ando de kiuj superas layguste viandon de kokidoj. El la 
kunikloj estis preparitaj rosta[oj, kotletoj; ili estis kuiritaj en 
supo, surtabligitaj al vespermanxo en malvarma stato, kaj 
enbakitaj en paston. Tio rezultigis nenion. Patro Fjodor 
kalkulis ke, se la familio manxos nenion alian ol la kunik-
lojn, xi povos formanxi ne pli ol kvardekon da bestoj 
monate, dum qiumonata naskitaro enkalkulis naydek 
ekzemplerojn, kaj tiu qi nombro pligrandixis en geometria 
progresio.

Tiam la Vostrikov-familio decidis prezenti hejmajn 
tagmanxojn. Tutan vesperon patro Fjodor skribis per ne-
forviwebla krajono sur akurate tranqitaj folioj da aritmetika 
papero afiwetojn pri bongustaj hejmaj tagmanxoj, preparitaj 
ekskluzive kun frewa butero. La afiweto komencixis per vor-
toj: “Malmultekoste kaj bonguste”. La pastra edzino 
plenigis emajlitan kaseroleton per faruna glua[o, kaj patro 
Fjodor, malfruvespere, surgluis la afiwetojn sur qiujn tele-
grafajn fostojn, kaj proksime al sovetiaj oficejoj.

La nova entrepreno akiris grandan sukceson. Jam 
sekvonttage venis sep personoj, inter ili oficisto de milit-
komisarejo Bendin, kaj estro de subfako pri urba plibonigo 
Virkaprov, pro penoj de kiu, antaynelonge, estis ruinigita 
sola en la urbo antikva monumento: triumfa arko el tempo 
de imperiestrino Elizaveta, kiu malhelpis, lay liaj vortoj, al 
la trafiko. La tagmanxo plaqis al qiuj. Sekvan tagon venis 
dek kvar personoj. Mankis eq tempo dewiri felojn de la ku-
nikloj. Tutan semajnon la afero iris bonege, kaj patro Fjo-
dor pripensis jam malfermon de eta felista entrepreno sen 
motoro, kiam venis tute ne antayvidita okaza[o.
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Kooperativo “Plugilo kaj martelego”, kiu estis fermita 
jam tri semajnoj pro reregistrado de la varoj, malfermixis, 
kaj la vendej-laboristoj, anhelante pro la penoj, elruligis sur 
la malantayan korton, kiu estis komuna al tiu de patro Fjo-
dor, barelon da putrixinta brasiko, kiun ili for[etis en la 
elqerp-kavon. La kunikloj, allogitaj per la pikanta odoro, 
alkuris la kavon, kaj jam sekvontmatene inter la delikataj 
ronxuloj komencixis elmortado. Xi furiozis nur tri horoj, sed 
faligis ducent-kvardekon da generuloj, kaj nekalkuleban 
idaron.

Konsternita patro Fjodor kvietixis por du plenaj mona-
toj, kaj entuziasmixis nur nun, reveninte el domo de Vorob-
janinov, kaj wlosixinte, al miro de la patrino, en la dor-
moqambro. Qio montris pri tio ke patro Fjodor estas ravita 
per nova ideo, kiu kaptis tutan lian animon.

Katerina Aleksandrovna frapetis per osteto de la flek-
sita fingro pordon de la dormoqambro. Respondo ne venis, 
nur plifortixis la kantado. Post minuto la pordo duonmal-
fermixis, kaj en la fendo aperis vizaxo de patro Fjodor, sur 
kiu ludis knabina vangruxo.

– Donu al mi, patrino, la tondilon, kaj senprokraste, – 
diris patro Fjodor rapide.

– Kaj kio pri la vespermanxo?
– Bone. Poste.
Patro Fjodor kaptis la tondilon, denove wlosixis, kaj 

venis al la mura spegulo en gratigita nigra kadro.
Apud la spegulo pendis antikva popola bildeto “Pa-

rabolo de pekulo”, presita de kupra tabulo kaj agrable kolo-
rigita mane. Tiu qi “Parabolo de pekulo” signife konsolis 
patron Fjodor post malsukceso pri la kunikloj. La bildo 
klare montris malgravecon de qio tera. Supre vicixis kvar 
desegnoj, subskribitaj multsignife kaj anim-trankvilige per 
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malnovslavaj literoj: «Wemo prexadas, }amo semadas, 
Jafeto regas. Morto qion posedas». La morto kunhavis 
falqilon kaj sablan horloxon kun flugiloj. Xi estis farita 
kvazay el protezoj kaj ortopediaj partoj, kaj staris vaste 
dismetinte la piedojn sur dezerta monteta grundo. Xia as-
pekto klare diris ke malsukceso pri la kunikloj estas tute 
malgrava.

Nun al patro Fjodor plaqis, pli ol iu alia bildeto «Jafeto 
regas». Korpulenta riqa homo kun barbo sidis en eta halo 
sur la trono. 

Patro Fjodor ridetis kaj, atente rigardante sin en la 
spegulo, komencis tondi sian respektoplenan barbon. La 
haroj wutixis sur la plankon, la tondilo knaris, kaj post kvin 
minutoj patro Fjodor konvinkixis ke li tute ne scipovas tondi 
la barbon. La barbo okazis oblikva, malrespekta, kaj eq 
suspektinda.

Penante qe la spegulo ankoray iom da tempo, patro 
Fjodor kolerixis, vokis la edzinon kaj, etendante al wi la 
tondilon, diris incite:

– Helpu, patrino. Neniel povas mi venki la haregojn.
La patrino eq manojn forigis malantayen.
– Ja kion vi faris pri vi? – diris wi fine.
– Nenion gravan. Tondixas mi. Bonvolu helpi. Wajnas 

ke qi tie iom oblikvixis...
– Dio mia, – diris la patrino, atencante buklojn de pa-

tro Fjodor, – qu vere vi Fedja decidis al novigistoj transiri?
Patro Fjodor xojis al tiu qi turno de la konversacio.
– Sed kial, panjo, ne transiru mi al novigistoj? Qu no-

vigistoj ne estas homoj?
– Homoj, certe homoj, – konsentis la patrino venene, 

– kial ne: iluziejojn ili vizitas, alimentojn pagas...
– Do ankay mi kurados en iluziejojn.
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– Kuru, bonvolu.
– Do kuros mi.
– Xiskuros. Rigardu vi vin en la spegulo.
Kaj vere, el la spegulo patron Fjodor rigardis vigla ni-

graokula vizaxo kun sovaxa barbeto kaj absurde longaj li-
pharoj.

Ili komencis pritondi la lipharojn, por doni al ili propor-
ciajn dimensiojn.

Kio okazis poste eq pli konsternis la patrinon. Patro 
Fjodor deklaris ke qi-vespere li devas forveturi pro unu af-
ero, kaj postulis ke Katerina Aleksandrovna kuru al sia 
frato-bakisto, kaj prenu de li, por unu semajno, la palton 
kun wafida kolumo, kaj la brunan anasan kaskedon.

– Nenien mi iros! – deklaris la patrino, kaj ekploris.
Dum duonhoro pawadis patro Fjodor en la qambro kaj, 

timigante la edzinon per sia wanxita vizaxo, murmuris 
sensenca[ojn. La patrino komprenis nur tion: patro Fjodor 
ial tondixis, kaj volas en la stulta kaskedo veturi neniu 
scias kien, sed win li lasas.

– Ne lasas mi, – ripetadis patro Fjodor, – ne lasas, re-
venos mi post semajno. Ja povas okazi ke homo havas iun 
aferon. Povas ay ne?

– Ne povas, – diris la pastra edzino.
Patro Fjodor, kiu estis milda en rilatoj kun la proksimu-

loj, devis eq frapadi la tablon per la pugno. Kvankam fra-
padis li singarde kaj nescipove, qar neniam faris tion an-
taye, la edzino tre ektimis kaj, sur[etinte sur sin la kaptu-
kon, kuris al sia frato por preni civilajn vesta[ojn.

Restinte sola patro Fjodor meditis minuton, diris: 
«Ankay al virinoj estas malfacile», kaj eltiris el sub la lito 
kofreton, tegitan per lado. Tiajn kofretojn oni povas ofte 
vidi qe soldatoj. Ene ili estas qirkaygluitaj per striigitaj 
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tapetoj, super kiuj paradas portreto de generalo Budjonij 
ay kartona[o de cigared-skatoleto “Plaxo” kun tri belulinoj, 
kuwantaj sur marbordo de Batumo, superwutita per 
rulwtonetoj. Kofreto de Vostrikov familio, al malkontento de 
patro Fjodor, ankay estis qirkaygluita per bildetoj, sed estis 
tie nek Budjonij, nek batumaj belulinoj. Tutan internon de 
la kofreto la pastra edzino qirkaygluis per fotografa[oj el-
tranqitaj el magazino”Kroniko de milito de jaro 1914”. Qi tie 
estis kaj “Kapto de Peremiwlo”, kaj “Disdono de varmaj 
vesta[oj al malalt-ranguloj qe pozicioj”, kaj multe da aliaj 
bildetoj.

Metinte sur la plankon librojn kuwintajn supre: komple-
ton de magazino ”Rusa pilgrimo” de jaro 1903, dikegan 
“Historio de skismo”, kaj browuron “Ruso en Italio”, sur kov-
rilo de kiu estis presita fumanta Vezuvio, patro Fjodor 
enigis la manon xis fundo mem de la kofreto, kaj eltiris 
malnovan eluzitan kuf-qapelon de la edzino. Ferminte la 
okulojn pro odoro de naftaleno, kiu subite frapis el la kof-
reto, patro Fjodor, diswirante la puntojn kaj kunkudrojn, el-
prenis el la kufqapelo pezan tolan kolbaseton. La kol-
baseto enhavis dudekon da oraj antayrevoluciaj dek-rublaj 
moneroj: qion kio restis de komercaj aventuroj de patro 
Fjodor.

Per kutima movo de la mano li levis baskon de la su-
tano, kaj enigis la kolbaseton en powon de sia striigita pan-
talono. Poste li venis al la vestowranko, kaj prenis el la 
bombon-skatolo kvindek rublojn per tri- kaj kvinrubla[oj. En 
la skatolo restis ankoray dudek rubloj.

– Por la mastrumado sufiqos, – decidis li.
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Qapitro 4 
Muzo de malproksimaj vojaxoj

Unu horo antay veno de vespera powta trajno patro 
Fjodor, en mallonga iom pli ol xis genuoj palto, kaj kun 
plektita korbo, staris en vico al la kaso, kaj time rigardetis 
la eniran pordon. Li timis ke la edzino, kontray lia postulo, 
kuros la stacidomon por adiayi, kaj tiam kioskisto Prusis, 
sidanta en la bufedejo kaj regalanta per biero la financ-
agenton, tuj rekonos lin. Patro Fjodor kun miro kaj honto 
rigardis sian strian pantalonon, malfermitan al rigardoj de 
qiuj laikuloj.

Eniro en la trajnon, lokoj de kiu ne estis rezervitaj, iris 
lay sia kutima skandala maniero. Pasaxeroj, kurbixintaj 
sub pezo de la grandegaj sakoj, kuris de kapo de la trajno 
al xia vosto, kaj de la vosto al la kapo. Patro Fjodor kon-
sternixe kuris kune kun qiuj aliaj. Same al qiuj li parolis kun 
la konduktoroj per flata voqo, kaj same al qiuj timis ke la 
kasisto donis al li «malxustan» bileton. Nur enlasita fine en 
la vagonon li revenis al sia kutima trankvilo, kaj eq pliga-
jixis. 

La lokomotivo kriis plenvoqe, kaj la trajno ekmovixis, 
veturigante patron Fjodor en nekonatan malproksimon, al 
afero enigma sed promesanta, wajne, grandan profiton. 

Interesa afero estas la deprenita ter-strio7 . Plej ordi-
nara civitano, trafinta xin, sentas ene de si iun klopode-
mon, kaj rapide transformixas en pasaxeron, en kargorice-
vanton, ay simple en senbiletan vagulon, kiu malserenigas 
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vivon kaj ofican agadon de konduktoraj brigadoj kaj kajaj 
kontrolistoj.

De tiu minuto kiam civitano enpawas la deprenitan ter-
strion, kiun xi diletante nomas stacidomo ay stacio, xia 
vivo abrupte wanxixas. Xin tuj, rabiste, alsaltas valiz-
portistoj en blankaj antaytukoj kun nikelizitaj insignoj sur la 
koroj, kaj kompleze kaptas la bagaxon. De tiu qi minuto la 
civitano jam ne apartenas al si mem. Xi estas nun pasax-
ero, kaj komencas plenumi qiujn devojn de pasaxero. Tiuj 
qi devoj estas multflankaj sed agrablaj.

Pasaxero manxas tre multe. Ordinaraj homoj ne 
manxas nokte, sed pasaxero manxas ankay nokte. Xi 
manxas rostitan kokidon, kiu estas multekosta por xi, kuiri-
tajn ovojn, malutilajn por la stomako, kaj olivojn. Kiam la 
trajno traigas relkomutilojn, sur la benkoj tintadas mult-
nombraj tekaldronoj kaj saltadas kokidoj, volvitaj en [urna-
lajn foliojn kaj senigitaj je piedetoj, kiujn kun la radikoj el-
wiris la pasaxeroj. 

Sed pasaxeroj rimarkas nenion qi tion. Ili rakontas 
anekdotojn. Regule post qiuj tri minutoj la tuta vagono 
eksplodas pro rido. Poste aperas silento, kaj velura voqo 
raportas sekvan anekdoton:

– Mortas maljuna judo. Apude staras la edzino, la in-
fanoj. «Qu Monja estas qi tie?» – pene demandas la judo. 
«Qi tie». – «Kaj qu venis onklino Brana? Mi ne vidas win». 
– «Jen wi staras». – «Kaj Isak?» – «Qi tie li estas». – «Kaj 
la infanoj?» – «Jen estas qiuj infanoj». – «Do kiu restis en 
la vendejo?!».

Sammomente la tekaldronoj komencas tinti, kaj la 
kokidoj flugadas sur la supraj benkoj, maltrankviligitaj per 
la tondra rido. Sed pasaxeroj ne rimarkas tion. Sur koro de 
qiu kuwas intima anekdoto kiu skuixante atendas sian vi-
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con. Nova plenumanto, puwante la najbarojn per la kubuto 
kaj petege kriante: «Kaj jen kion oni rakontis al mi», – mal-
facile akiras atenton kaj komencas:

– Unu judo venas hejmen, kaj kuwas dormi apud sia 
edzino. Subite li aydas ke iu gratetas sub la lito. La judo 
mallevas la manon sub la liton, kaj demandas: «Qu tio es-
tas vi, Xek?». Xek leketas lian manon kaj respondas: «Tio 
estas mi».

La pasaxeroj mortas pro la rido, la nigra nokto kovras 
la kampojn, el la lokomotiva tubo elflugas turnixantaj fajre-
roj, kaj maldikaj semaforoj en lumantaj verdaj okulvitroj 
skrupule preterhastas, rigardante super la trajno.

 Interesa afero estas tiu qi deprenita ter-strio! En qiujn 
direktojn de la lando kuras longaj pezaj trajnoj de malprok-
sima destino. Qie la vojo estas malfermita. Qie semaforas 
verda lumo: la vojo estas libera. Arktika ekspresa trajno 
levixas al Murmansk. De Kurska stacidomo, xibixinte kaj 
klinixante qe relkomutiloj, elsaltas «Unua – K», trabatanta 
vojon al Tifliso. Malproksim-orienta kuriero preterkuras 
lagon Bajkalo, plenrapide proksimixante al Paca oceano. 

Muzo de malproksimaj vojaxoj forlogas homojn. Jam 
elwiris xi patron Fjodor el lia trankvila distrikta klostro, kaj 
[etis lin en neniu scias kiun gubernion. Ankay Ipolit Mat-
veeviq Vorobjaninov, iama nobelar-gvidanto, kaj nun ofi-
cisto en registrad-oficejo, estas jam maltrankviligita en sia 
interno mem, kaj pe-meditis diablo scias kion.

Homoj estas portataj tra la tuta lando. Unu, post dek 
mil kilometroj de sia oficejo, trovas al si brilantan fianqinon. 
Alia, persekutante trezorojn, lasas sian powt-telegrafan 
fakon kaj, kiel mezlernejano, kuras na Aldan8 . Kaj tria 
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restas en sia hejmo, ame karesante la maturixantan her-
nion, kaj legante verkojn de grafo Salias, aqetitajn per kvin 
kopekoj anstatay rublo.

Duan tagon post la enterigo, aranxon de kiu afable 
prenis sur sin qerka majstro Bezenquk, Ipolit Matveeviq vi-
zitis sian oficejon kaj, plenumante sian taskon, propra-
mane registris morton de Klavdija Ivanovna Petu]ova, 
kvindek nay jaroj axa, dommastrino, senpartia9 , loxintino 
de distrikta urbo No, deveninta el nobeloj de Stargorod-
gubernio. Poste Ipolit Matveeviq elpetis laylexan duse-
majnan forpermeson, ricevis kvardek unu rublojn da for-
permesa mono kaj, adiayante la kunlaborantojn, direktixis 
hejmen. Dum la vojo li eniris la apotekon.

Apotekisto Leopold Grigorjeviq, kiun hejmanoj kaj 
amikoj nomis Lipa10, staris, qirkayigita per laktaj vazoj kun 
venenoj, post la ruxa lakigita vendotablo, kaj nervume 
vendis al fratino de edzino de qefestingisto na «Kremo 
Ango, kontray sunbruneco kaj lentugoj, aldonas ekskluzi-
van blankecon al la hayto». Tamen fratino de la qefesting-
ista edzino postulis na «Pudro Rawel de oreta koloro, aldo-
nas al la korpo samnivelan, ne atingeblan naturmaniere 
sunbrunecon». Sed en la apoteko estis nur kremo Ango 
kontray sunbruneco, tial lukto de tiom kontrayaj plaqiga[oj 
dayrixis dum duonhoro. Malgray qio venkis Lipa, vendinta 
al fratino de la qefestingista edzino lipruxon kaj cim-
ekstermilon, aparaton konstruitan samprincipe al samo-
varo, sed aspektanta kiel aspergilo.
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– Kion vi deziras?
– Rimedon por haroj.
– Qu por kreskigo, neniigo, farbigo?
– Kiu ja kreskigo! – diris Ipolit Matveeviq. – Por far-

bigo.
– Por farbigo estas bonega rimedo «Titanik», ricevita 

de doganejo. Kontrabanda varo. Forlavixas nek per mal-
varma, nek per varma akvo, nek per sapa waymo, nek per 
keroseno. Radikale nigra koloro. Flakono por duonjaro 
kostas tri rublojn dek du kopekojn. Mi rekomendas xin qar 
vi estas mia bona konato. 

Ipolit Matveeviq turnadis en la manoj kvadratan 
flakonon de «Titanik», kun suspiro alrigardis la etikedon, 
kaj metis la monon sur la vendotablon.

Ipolit Matveeviq revenis hejmen, kaj kun abomeno 
komencis verwi la kapon kaj la lipharojn per «Titanik». En 
la loxejo disvastixis fetoro. 

Post la tagmezo la fetoro malpliixis, la lipharoj sekixis, 
kungluixis, kaj kombi ilin estis laboro tre pena. Okazis ke 
la radikala nigra koloro havas iom verdetan rebrilon, sed 
tempo por refarbi jam forestis. 

Ipolit Matveeviq prenis el bopatrina kesteto antaye 
trovitan tie liston da valora[oj, rekalkulis la tutan kontantan 
monon, wlosis la loxejon, kawis la wlosilon en la malantayan 
powon, eniris la plirapidigitan numero 7, kaj ekveturis na 
Stargorod.
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Qapitro 5
La granda kombinanto

Je la dek-unua tridek, de nordokcidento, de flanko de 
vilaxo Qmarovka, na Stargorod eniris juna homo qirkay 
dudek ok jaroj axa. Post li kuris senhejma knabo.

– Onklo, – gaje kriis li, – donu dek kopekojn!
La juna homo elpowigis varmixintan pomon, kaj donis 

xin al la senhejmulo, sed tiu ne kontentixis. Tiam la piedi-
ranto haltis, ironie alrigardis la knabon, kaj mallayte diris:

– Qu eble mi donu al vi ankay wlosilon de la loxejo, kie 
la mono kuwas?

La tropostulema senhejmulo komprenis tutan senba-
zixon de siaj pretendoj, kaj deiris.

La juna homo mensogis: li havis nek monon, nek loxe-
jon, en kiu xi povus kuwi, kaj nek wlosilon, per kiu oni povus 
malwlosi la loxejon. Li ne havis eq palton. En la urbon la 
juna homo eniris en verda taliita kostumo. Lia herkula kolo 
estis kelkfoje volvita per malnova lana skarpo, sur la piedoj 
estis lakaj botetoj kun wama oranxkolora supra[o. Wtrumpe-
toj en la botetoj forestis. En la mano la juna homo tenis as-
trolabon.

«Ho bajadero, ti-ri-rim, ti-ri-ra!» – kantis li, alvenante 
la bazaron.

Qi tie li trovis multe da okupoj. Li penetris linion da 
vendantoj, starantaj antay siaj kuwantaj surtere varoj, eligis 
la astrolabon, kaj kun serioza aspekto komencis krii:

– Al kiu astrolabon? Malmultekoste vendixas astro-
labo! Rabato al delegitaroj kaj al virin-organiza[oj.

La neatendita propono longe ne generis postulon. 
Delegitaroj de dommastrinoj pli interesixis pri deficitaj 
varoj, kaj amasixis qe wtof-vendejoj. Preter vendanto de la 
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astrolabo jam dufoje preteriris agento de Stargorod-
policejo. Sed, qar la astrolabo neniom similis tajpilon, 
forwtelitan hieray el kancelario de Butercentro, la agento 
qesis gipnoti la junan homon, kaj foriris.

Xis la tagmezo la astrolabo estis vendita per tri rubloj 
al seruristo.

– Xi mem mezuras, – diris la juna homo, transdonante 
la astrolabon al la aqetanto, – gravas ke estu kion mezuri.

Liberixinte de tiu qi enigma instrumento, la gaja juna 
homo tagmanxis en manxejo “Anguleto de gusto”, kaj eki-
ris pririgardi la urbon. Li trairis straton Sovetia, eniris stra-
ton Ruxarmea (Iama Grand-Puwkin strato), transiris la 
Kooperativan, kaj denove okazis sur Sovetia. Sed tio estis 
ne tiu Sovetia kiun li trairis: en la urbo estis du Sovetiaj 
stratoj. Mirigita pri tiu qi cirkonstanco, la juna homo trovis 
sin sur strato de Qe-Lena-okaza[oj (iama Denisovskaja). 
Apud bela duetaxa izoldomo numero 28 kun elpenda[o

SOVET-RUSIA DOMO
DE STARGORODA GUBERNIA ASEKURO

la juna homo haltis preni fajron por la cigaredo de 
kortisto, kiu sidis qe la pordego sur wtona benketo.

– Kio, patro, – demandis la juna homo, enspirante la 
cigaredan fumon,– qu en via urbo estas fianqinoj?

La maljuna kortisto neniom ekmiris.
– Estas al kiuj qevalino estas fianqino, – respondis li, 

volonte enirante la konversacion.
– Pluajn demandojn mi ne havas, – rapide diris la juna 

homo.
Kaj tuj demandis denove:
– Qu en tia qi domo povas foresti fianqinoj.?
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– Niajn fianqinojn, – oponis la kortisto, – oni jam de-
longe en alia mondo kun lanternoj serqas. Wtata malju-
nulejo trovixas qi tie: maljunulinoj loxas qi tie pensione.

– Mi komprenas. Do kiuj naskixis xis historia mater-
iismo11, qu?

– Xuste tiel. Kiam ili naskixis, tiam naskixis.
– Kaj kio estis en tiu qi domo antay historia mater-

iismo?
– Kiam?
– Tiam, qe malnova reximo.
– Ha, qe malnova reximo mia mastro loxis qi tie.
– Qu burxo?
– Vi mem estas burxo! Ja diras mi: nobelar-gvidanto.
– Do proleto, qu?
– Vi mem estas proleto! Ja estas dirite al vi: gvidanto.
La konversacio kun la saxa kortisto, kiu ne tro bone 

orientixis en klasa strukturo de la socio, dayrixus Dio scias 
kiom, se la juna homo ne venus al la afero pli decide.

– Jen kio, aveto, – diris li, – ne malbone estus drinki 
vinon.

– Do regalu.
Por unu horo ili ambay malaperis kaj, kiam revenis, la 

kortisto estis jam plej bona amiko de la juna homo.
– Do mi noktos qe vi, – diris la nova amiko.
– Lay mi eq tutan vivon loxu, qar bona homo vi estas.
Atinginte tiel rapide sian celon, la gasto vigle sobixis 

en la kortistejon, demetis la oranx-kolorajn botetojn, kaj 
etendixis sur la benko, pripensante planon de agado por 
morgay.
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Nomo de la juna homo estis Ostap Bender. El sia bio-
grafio li kutime informis nur unu detalon: «Mia patro», – 
diris li, – «estis turka civitano». La filo de turka civitano 
wanxis dum sia vivo multajn okupojn. Vigleco de la karak-
tero, malhelpanta al li dediqi sin al iu ajn afero, konstante 
[etis lin en diversajn partojn de la lando, kaj nun venigis lin 
na Stargorod sen wtrumpetoj, sen wlosilo, sen loxejo, kaj 
sen mono.

Kuwante en la varma xis fetoreco kortist-loxejo, Ostap 
Bender poluris pense du eblajn variantojn de sia kariero.

Eblas ekesti multedzinulo, kaj trankvile wanxi la ur-
bojn, tirante post si novan valizon kun valora[oj prenitaj de 
la de[ora edzino.

Kaj eblas eq morgay iri en la urban infan-komisionon, 
kaj proponi al ili disvendadon de ankoray ne pentrita, sed 
genie pripensita pentra[o: “Bolwevistoj verkas leteron al 
Qemberlen12”, lay populara pentra[o de Repin ”Dnepraj ko-
zakoj verkas leteron al turka sultano”. 

Tiu qi varianto, se xi sukcesus, povus alporti qirkay 
kvarcent rublojn.

La ambay variantoj estis elpensitaj per Ostap dum lia 
lasta trovixado en Moskvo. Varianto kun multedzineco 
aperis sub influo de juxeja raporto, legita en vespera [ur-
nalo, el kiu sekvis ke unu multedzinulo ricevis nur du jarojn 
sen severa izolo. Varianto numero du naskixis en kapo de 
Bender kiam li, certe senbilete, pririgardis ekspozicion de 
Rusiaj Revoluciaj Pentristoj.

Tamen la ambay projektoj havis mankojn. Komenci 
karieron de multedzinulo sen mirinda griza kun pomoj kos-
tumo estis neeble. Krom tio estis bezonataj minimume dek 
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rubloj por prezentado kaj delogado. Certe eblis edzixi en la 
kamp-ira verda kostumo, qar vira forto kaj beleco de 
Bender estis tute ne kontraystaraj por provincaj edzixpre-
taj Margaritoj, sed tio estus, kiel diris Ostap «malalta 
kvalito, nepura laboro». Ankay pri la pentra[o ne qio estis 
glata: povis aperi pure teknikaj problemoj.

 Qu estas dece pentri kamaradon Kalinin en astrakana 
qapo, kaj en blanka burko; kaj kamaradon Qiqerin – nudan 
xis la zono? Certe eblis, iuokaze, pentri qiujn protagonis-
tojn en ordinaraj kostumoj, sed tio ne estus jam sama af-
ero.

– Forestos la bezonata efekto! – prononcis Ostap 
voqe.

Tiam li rimarkis ke la kortisto jam delonge kaj varme 
parolas pri io. Evidentixis ke la kortisto rememoras iaman 
mastron de la domo:

– Policestro militiste salutis lin... Se venas mi, ekzem-
ple, gratuli lin pri novjaro, tri-rubla[on li donas... Qe Pasko, 
ekzemple, ankoray tri-rubla[on. Kaj, ekzemple, qe lia nom-
tago gratulas mi... Do nur gratulmono dum la jaro atingis 
dek kvin rublojn... Eq medalon promesis li prezenti al mi. 
«Mi», – diris li, – «volas ke kortisto qe mi estu kun meda-
lo». Xuste tiel li diris: «Vi, Ti]on, jam opiniu vin kun 
medalo...»

– Kaj kio, qu donis?
– Atendu vi... «Al mi», – diris li, – «ne estas bezonata 

kortisto sen medalo». En Peterburgon veturis li por la 
medalo. Jes, unuafoje, mi diru, ne sukcesis li. Sinjoroj ofi-
cistoj ne volis. «Caro», – diris ili, – «eksterlanden for-
veturis, do ne eblas nun». Ordonis al mi la mastro atendi. 
«Vi», –diras, – «Ti]on, atendu, sen medalo vi ne restos».
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– Diru, qu vian mastron oni frapetis13? – subite de-
mandis Ostap.

– Neniu frapetis. Li mem forveturis. Por kio li sidu qi 
tie kun soldataqoj... Kaj nun, qu oni donas medalojn pro 
kortista servo?

– Jes, donas. Mi povas elklopodi por vi.
La kortisto estime alrigardis na Ostap.
– Mi sen medalo ne povas. Mia servo estas tia.
– Sed kien via mastro forveturis?
– Kiu scias! Homoj diris ke en Parizon.
– Ha ! . . . «B lank -akac ia ba lado , f l o ro j de l a 

elmigrado...» Do li estas elmigrinto?
– Vi mem estas elmigrinto... En Parizon, homoj diras, 

forveturis li. Kaj la domon oni por maljunulinoj forprenis... 
Ilin eq qiutage gratulu, sed oni eq ne monereton ricevos!... 
Ho! Kia mastro estis!..

Qi-momente super la pordo ekkonvulsiis la rustixinta 
sonorilo. La kortisto, grakxemante, ektirixis al la pordo, 
malfermis xin, kaj retropawis en fortega konsterno.

Sur supra wtupo staris Ipolit Matveeviq Vorobjaninov, 
nigre-harara kaj nigre-liphara. Liaj okuloj, sub la nazumo, 
brilis per antaymilita brilo.

– Mastro! – pasie elmuxis Ti]on. – El Parizo!
Ipolit Matveeviq, xenita per tio ke en la kortista ejo 

trovixas iu fremdulo, nudajn violkolorajn plandojn de kiu li 
nur nun ekvidis de post rando de la tablo, konfuzixis, kaj 
volis jam forkuri, sed Ostap Bender vigle eksaltis, kaj pro-
funde klinixis antay Ipolit Matveeviq.

– Kvankam qe ni ne estas Parizo, tamen bonvenon al 
vi en nian kabaneton.
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– Saluton, Ti]on, – endis diri Ipolit Matveeviq, – mi 
venis tute ne el Parizo. Kial tio venis en vian kapon?

Sed Ostap Bender, longa kaj nobla nazo de kiu klare 
sentis odoron de io eksterordinara, ne donis al la kortisto 
diri eq vorteton.

– Perfekte, – diris li, strabante la okulon, – vi venis ne 
el Parizo. Certe vi alveturis el Kologrivo viziti vian mortin-
tan avinon.

Dirante tion li karese qirkaybrakis la senraciixintan 
kortiston, kaj transpordigis lin antay ol tiu komprenis kio 
okazis; kaj kiam rekonsciixis, li komprenis nur ke el Parizo 
alveturis la mastro, ke oni forigis lin el la kortistejo, kaj ke 
en lia maldekstra mano estas premita papera rublo.

Zorge wlosinte la pordon post la kortisto Bender tur-
nixis al Vorobjaninov, ankoray staranta meze de la qam-
bro, kaj diris:

– Trankvilon! Qio estas en ordo. Mia familnomo estas 
Bender. Eble vi aydis?

– Ne aydis, – nervume respondis Ipolit Matveeviq.
– Jes, certe, kiel nomo de Ostap Bender povas esti 

konata en Parizo? Qu en Parizo estas nun varme? Bona 
urbo. Qe mi estas tie edzinixinta kuzino. Antaynelonge mi 
ricevis de wi silkan tukon en rekomendita letero...

– Kia absurda[o! – kriis Ipolit Matveeviq. – Kiuj tukoj? 
Mi venis ne el Parizo, sed el...

– Admirinde, admirinde! El Morowansko.
Ipolit Matveeviq ankoray neniam havis aferojn kun 

tiom temperamenta juna homo kiel Bender, do li eksentis 
sin malbone.

– Nu, qu vi scias, mi iru, – diris li.
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– Kien vi iros? Al vi ne estas kien rapidi. GPU14  mem 
venos al vi.

Ipolit Matveeviq ne trovis kion respondi, malbutonumis 
la palton kun iom kalvixinta velura kolumo, kaj sidis sur la 
benkon, neamike rigardante na Bender.

– Mi ne komprenas vin, – diris li per falinta voqo.
– Tio ne gravas. Vi tuj komprenos. Unu minuton.
Ostap vestis sur la nudajn piedojn la oranxkolorajn 

botetojn, promenis en la qambro, kaj komencis:
– Trans kiu limo vi venis? Qu Pola? Finna? Rumania? 

Verwajne tio estas multekosta plezuro. Unu mia konato 
transiris antaynelonge la limon, li loxas en Slavuto, sur nia 
flanko, sed parencoj de lia edzino – sur flanko alia. Pro iu 
familia afero li malpacixis kun la edzino, wi devenas ja el 
ofendixema familio. Kraqis wi en lian vizaxaqon, kaj 
forkuris trans la limon al la gepatroj. Tri tagoj sidis tiu qi 
konatulo sola kaj, vidas li, malbonas la afero: tagmanxo 
forestas, la qambro malpuras, kaj decidis li pacixi. Eliris li 
nokte por veni trans la limon al la bopatro. Sed tiam lin 
kaptis la limgardistoj, alkudris al li aferon, arestis je ses 
monatoj, kaj poste oni eksigis lin el anoj de la sindikato. La 
edzino, onidire, alkuris jam reen, stultulino, sed la edzo es-
tas en malliberejo. Nun wi al li transdona[ojn portadas... Kaj 
vi, qu ankay vi transiris polan limon?

– Je mia vorto, – diris Ipolit Matveeviq, sentante subi-
tan dependecon de la parolema juna homo, kiu ekstaris 
sur lia vojo al la briliantoj, – je mia vorto, mi estas civitano 
de Sovetio. Mi povas eq la pasporton montri...

– Produkti sovetian pasporton, qe nuntempa stato de 
okcidenta presad-afero, estas xis tiom simple, ke ridindas 
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paroli pri tio... Unu mia konato venis xis tio ke presadis eq 
dolarojn. Qu vi scias xis kiom malfacilas falsi usonajn dola-
rojn? Ties papero, se vi scias, havas diverskolorajn hare-
tojn. Bezonatas bona scio de la tekniko. Li sukcese for-
vendis ilin en moskva nigra merkato; poste okazis ke lia 
avo, konata valutisto, aqetis ilin en Kievo, kaj plene bank-
rotixis, qar la dolaroj malgray qio estis falsaj. Do ankay vi, 
kun via pasporto, povas malsukcesi.

Ipolit Matveeviq, kolera pro tio ke anstatay energiaj 
serqoj de la briliantoj li sidas en la fetora kortistejo kaj 
ayskultas babiladon de iu juna impertinentulo pri maldecaj 
aferoj de ties konatuloj, tamen neniel povis decidixi pri la 
foriro. Penso pri tio ke la nekonata juna homo disbabilos 
tra la tuta urbo ke alveturis iama nobelar-gvidanto forte ti-
migis lin. Tiam – fino al qio kaj, eble, oni eq arestos.

– Tamen bonvolu rakonti al neniu ke vi vidis min, – 
peteme diris Ipolit Matveeviq, – oni ja vere povas ekopinii 
ke mi estas elmigrinto.

– Jen! Jen! Belege! Jen la aktivo: qeestas elmigrinto, 
reveninta en la naskourbon. Pasivo: li timas ke GPU pre-
nos lin.

– Sed mi jam milfoje diris al vi ke mi ne estas elmi-
grinto.

– Do kio vi estas? Por kio vi alveturis qi tien?
– Mi venis el urbo No pro afero.
– Pro kiu afero?
– Pro persona afero.
– Kaj post tio vi diras ke vi ne estas elmigrinto?.. Unu 

mia konato ankay alveturis...
Qi tiam Ipolit Matveeviq, venigita al malespero per 

rakontoj de Bender pri ties konatuloj, kaj vidante ke ne 
eblas deigi lin de ties pozicio, humilixis.
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– Bone, – diris li, – mi klarigos al vi qion.
«Fakte estas malfacile sen helpanto», – pensis Ipolit 

Matveeviq, –«kaj li, wajne, estas granda fripono. Tia povas 
okazi utila.»

Qapitro 6
Brilianta fumo

Ipolit Matveeviq demetis de la kapo la makulitan qape-
lon, kombis la lipharojn, el kiuj dum kontakto kun la kom-
bilo elflugis amika areto da elektraj fajreroj kaj, decide de-
tusinte, rakontis al Ostap Bender, al unua renkontita per li 
aventuristo, qion kion li sciis pri la briliantoj el vortoj de la 
mortinta bopatrino.

Dum dayro de la rakonto Ostap kelkfoje saltis kaj, tur-
nixante al la fera forno, entuziasme kriis:

– Glacio ekmovixis, sinjoroj [urianoj! Glacio ekmovixis.
Kaj jam post unu horo ili ambay sidis qe la wancelix-

anta tableto kaj, interapogante la kapojn, legis longan lis-
ton de la trezora[oj kiuj dekoris iam fingrojn, kolon, orelojn, 
bruston kaj harojn de la bopatrino. Ipolit Matveeviq, qiumi-
nute aranxante la wancelixantan nazumon, prononcis kun 
akcento:

– Tri fadenoj da perloj... Mi bone memoras ilin. Du kun 
kvardeko da pecoj, kaj unu granda: kun cent dek. Brilianta 
breloko... Klavdija Ivanovna diris ke xi kostas kvar mil, an-
tikva laboro...

Poste iris ringoj: ne edzix-ringoj, dikaj, stultaj kaj 
malmultekostaj, sed maldikaj, malpezaj, kun puraj lavitaj 
briliantoj enlutitaj en ilin; pezaj, blindigaj penda[oj, [etantaj 
diverskoloran lumon sur etan inan orelon; brakringoj forme 
de serpentoj kun smeraldaj skvamoj; koliero, por aqeti kiun 
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estis eluzita rikolto de kvincent hektaroj; perla koliero, akiri 
kiun povus nur fama opereta primadono; kronis tion qi 
kvardek-mil-rubla diademo.

Ipolit Matveeviq qirkayrigardis. En mallumaj anguloj de 
la pestigita kortistejo trembrilis smeralda plintempa lumo. 
Brilianta fumo tenixis qe la plafono. Perloj rulixis sur la 
tablo kaj saltetis sur la planko. Trezora miraxo tremigis la 
qambron.

Ekscitita Ipolit Matveeviq rekonsciixis nur de voqsono 
de Ostap.

– La elekto estas nemalbona. Wtonoj, mi vidas, estas 
elektitaj kun bona gusto. Kiom kostis tuta tiu qi muziko?

– Sepdek ay sepdek kvin mil.
– Hm... Do nun tio kostas cent kvindek mil.
– Qu vere tiom multe? – xoje demandis Vorobjaninov.
– Ne malpli. Sed jen kio, kara kamarado el Parizo, 

kraqu vi sur qio qi.
– Kiel...
– Per salivo, – respondis Ostap, – same kiel oni kraqis 

xis epoko de historia materiismo. Rezultos nenio.
– Kial?
– Jen kial. Kiom da sexoj estis?
– Dek du. Gastsalona kompleto.
– Delonge, verwajne, forbrulis via gastsalona kompleto 

en fornoj.
Vorobjaninov tiel ektimis ke eq ekstaris de sia loko.
– Trankvilon, trankvilon. Pri la afero okupixos mi. La 

kunsido dayrixas. Interalie, indas aranxi etan kontrakton.
Ipolit Matveeviq, malfacile spirante, per klino de la 

kapo esprimis sian konsenton. Tiam Ostap Bender komen-
cis prilabori la kondiqojn.
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– Okaze de realigo de la trezoro mi, estiel partopre-
nanto de la koncesio, kaj teknika xia gvidanto, ricevas 
sesdek procentojn; vi povas eq ne pripagi mian asekuron. 
Tio ne gravas al mi.

Vizaxo de Ipolit Matveeviq grizixis.
– Tio estas tagluma rabo.
– Sed kiom vi opiniis proponi al mi?
– N-n-nu, kvin procentojn, nu dek, fine. Komprenu, tio 

estas ja dekkvin mil rubloj!
– Qu vi volas ankoray ion?
– N-ne.
– Qu eble vi volas ke mi laboru senpage, kaj eq donu 

al vi wlosilon de loxejo kie kuwas la mono?
– Tiukaze mi petas pardonon, – diris Vorobjaninov tra 

la nazo. – Mi havas qiujn rezonojn opinii ke ankay sen vi 
mi sukcesos aranxi tiun qi mian aferon.

– Ha! Tiukaze, pardonu min, – refutis brilega Ostap, – 
qe mi estas ne malpli da rezonoj, kiel diris Endi Taker15 , 
opinii ke ankay mi povas sola aranxi vian aferon.

– Fripono! – kriis Ipolit Matveeviq, tremante.
Ostap estis malvarma.
– Ayskultu vi, sinjoro el Parizo, qu vi scias ke viaj bril-

iantoj trovixas jam preskay en mia powo! Do vi interesas 
min nur xis kiom mi volas prizorgi vian maljunecon.

Nur tiam Ipolit Matveeviq komprenis kiaj feraj manegoj 
kaptis lin je la gorxo.

– Dudek procentoj, – diris li malserene.
– Kun miaj nutra[oj? – moke demandis Ostap.
– Dudek kvin.
– Kaj wlosilon de la loxejo?
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– Sed tio estas tridek sep kaj duono da miloj!
– Por kio tiu qi precizeco? Nu bone, kvindek procentoj. 

Duono – via, duono – mia.
La marqando dayrixis. Ostap cedis ankoray iom. Li, 

pro estimo al personeco de Vorobjaninov, konsentis labori 
je kvardek procentoj.

– Sesdek mil! – kriis Vorobjaninov.
– Vi estas sufiqe vulgara persono, – oponis Bender, – 

vi watas monon pli ol tio endas.
– Kaj vi, qu vi ne watas monon? – elhurlis Ipolit Mat-

veeviq per voqo de fluto.
– Ne watas.
– Do por kio vi volas tiujn qi sesdek mil?
– El principo!
Ipolit Matveeviq nur retrovis la spiron.
– Nu kio, qu ekmovixis la glacio? – batadis Ostap.
Vorobjaninov ekanhelis, kaj diris humile:
– Ekmovixis.
– Nu, premu ni la manojn, distrikta estro de komanĉoj ! 

Glacio ekmovixis! Glacio ekmovixis, sinjoroj [urianoj!
Post kiam Ipolit Matveeviq, ofendita pro la moknomo 

«estro de komanĉoj », postulis pardonpeton, kaj Ostap, dir-
inte la pardonpeton nomis lin kamp-marwalo, ili komencis 
pridiskuti la dispozicion.

Meznokte kortisto Ti]on trenixis al sia kelo, kaptante 
per la manoj qiujn dumvojajn bariletojn, kaj por longe pre-
mixante al fostoj. Al lia misfortuno la nokto estis novluna.

– Ha! Proleto de penslaboro! Balail-laboristo! – 
eksklamaciis Ostap, vidante la kortiston, kurbixintan rade.
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La kortisto ekmuxis per pasia kaj basa voqo, per kiu 
subite, dum nokta silento, varme kaj klopode komencas 
iam murmuri necesabo16.

– Tio estas eksterordinare, – informis Ostap na Ipolit 
Matveeviq, – qar via kortisto estas sufiqe granda vulgarulo. 
Qu oni povas esti xis tiom ebria per unu rublo?

– P-p-ovas, – diris la kortisto neatendite.
– Ayskultu, Ti]on, – komencis Ipolit Matveeviq, – qu vi 

scias, amiketo, kio okazis pri mia meblaro?
Ostap singarde subtenis na Ti]on, por ke parolo povu 

libere flui el ties vaste malfermita buwo. Ipolit Matveeviq 
streqe atendis. Sed el buwo de la kortisto, en kiu forestis 
qiu dua dento, elwirixis orelbora krio:

Gaje-e-egaj tagoj e-estis ja...

La kortistejo plenixis per tondro kaj tintado. La kortisto 
laboreme kaj pene plenumis la kanton, ellasante eq ne unu 
vorton. Li muxis, movixante en la qambro, jen plonxante 
senkonscie sub la tablon, jen batante sian kaskedon je cil-
indra peza[o de la horloxo, jen sobixante sur unu genuon. 
Al li estis terure xoje.

Ipolit Matveeviq tute perdixis.
– Do lasu ni pridemandon de la atestantoj xis la 

mateno, diris Ostap. – Dormu ni.
La kortiston, pezan en la dormo kiel wranko, ili trans-

lokigis sur la benkon.
Vorobjaninov kaj Ostap decidis kuwi duope sur lito de 

la kortisto. Qe Ostap, sub la jako, okazis qemizo “vakero” 
kun nigraj kaj ruxaj kvadratoj. Sub la qemizo estis jam 
nenio. Tamen qe Ipolit Matveeviq sub la luna vewto, konata 
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jam al la leganto, okazis ankoray unu: mola, lana, hele 
blua.

– La vewto kiel por vendado, – envie diris Ostap, – al 
mi xi estos tre konvena. Vendu.

Ipolit Matveeviq xenis rifuzi al sia nova kunulo kaj 
senpera partoprenanto de la koncesio.

Sulkiginte la vizaxon li konsentis vendi la vewton per 
xia prezo: ok rubloj.

– La monon – post realigo de nia trezoro, – deklaris 
Bender, akceptante de Vorobjaninov la ankoray varman 
vewton.

– Ne, tiel mi ne povas, – diris Ipolit Matveeviq ruxix-
ante. – Bonvolu redoni la vewton.

Delikata naturo de Ostap indignixis.
– Sed tio estas butikista konduto! – kriis li. Komenci 

cent-kvindek-milan aferon kaj malpacixi pro ok rubloj! 
Lernu vivi vaste!

Ipolit Matveeviq ruxixis eq pli, elprenis etan notlibron, 
kaj enskribis kaligrafie: 

24. 04. 1927. Donita al k. Bender R: 8.

Ostap enrigardis la libreton.
– Hej! Se vi jam malfermas konton por mi, do mini-

mume gvidu xin xuste. Aranxu debeton kaj krediton. En la 
debeton ne forgesu enigi sesdek mil rublojn, kiujn vi wuldas 
al mi, kaj en la krediton – la vewton. Mia saldo: kvindek nay 
mil naycent naydek du rubloj. Ne malbone, qu?

Post tio Ostap ekdormis senbrue kaj infane. Ipolit 
Matveeviq demetis de si lanajn surpulsa[ojn, baronajn 
botojn kaj, restinte en flikita qasista tola[o, nazosiblante 
pe-grimpis sub la litkovrilon. Al li estis tre maloportune. De 
ekstera flanko, kie ne sufiqis la litkovrilo, estis malvarme, 
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sed de alia flanko lin bruligis juna, plena per vibrantaj ideoj 
korpo de la granda kombinanto.

Qiuj tri sonxis.
Vorobjaninov vidis nigrajn sonxojn: mikrobojn, 

krimulserqistojn, velurajn tolstoj-jakojn, kaj qerkan majstron 
Bezenquk en smokingo, sed nerazitan.

Ostap vidis Fu[i-vulkanon, estron de Buter-trusto, kaj 
na Taras Bulba17, vendanta powtkartojn kun vida[o de kon-
strua tereno de Dnepra elektro-centralo18.

Kaj la kortisto sonxis ke el la qevalejo foriris la qe-
valino. En la sonxo li serqis xin xis la mateno mem kaj, ne 
trovinte, vekixis laca kaj malserena. Longe kaj mire ri-
gardis li la homojn dormantajn en lia lito. Kompreninte nen-
ion li prenis la balailon, kaj direktixis sur la straton plenumi 
siajn bazajn devojn: depreni qevalajn pomojn, kaj alkriaqi 
la loxantinojn-maljunulinojn.

Qapitro 7
Spuroj de “Titanik”

Ipolit Matveeviq vekixis laykutime en la sepa kaj 
duono, elmurmuris«gut morgen», kaj direktixis al la 
lavabo. Li lavis sin kun delico: elkraqis la akvon, murmuris, 
kaj skuis la kapon, por liberixi de akvo trafinta la orelojn. 
Viwi sin estis agrable sed, demetinte de sia vizaxo la viwtu-
kon, Ipolit Matveeviq ekvidis ke xi estas malpurigita per tiu 
radikale nigra farbo per kiu, de hieraya tago, estis farbitaj 
l iaj horizontalaj l ipharoj. Koro de Ipolit Matveeviq 
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estingixis. Li [etixis al sia powa speguleto. En la speguleto 
reflektixis lia granda nazo kaj verda, kiel juna herbeto, 
maldekstra parto de la lipharoj. Ipolit Matveeviq haste 
movis la speguleton dekstren. La dekstra parto estis de 
sama aqa koloro. Klininte la kapon, kvazay dezirante kor-
nobati la speguleton, la malfeliqulo ekvidis ke la radikala 
nigra koloro dayre regas en la centro, sed qe la flankoj xi 
estas qirkayigita per sama herba bordero.

Tuta memo de Ipolit Matveeviq eligis xis tiom laytan 
xemon, ke Ostap Bender malfermis la okulojn.

– Vi frenezixis! – kriis Bender, kaj tuj fermis la dor-
memajn palpebrojn.

– Kamarado Bender, – petege flustris viktimo de “Ti-
tanik”.

Ostap vekixis post multaj puwoj kaj petoj. Li atente al-
rigardis na Ipolit Matveeviq, kaj xoje ekridis. La qefa 
gvidanto de la laboroj kaj teknika direktoro konvulsiis, de-
turnixinte de direktoro-fondinto de la koncesio. Li kaptis 
dorson de la lito, kriis: «Mi ne povas!», kaj furiozis denove.

– De via flanko tio estas nebone, kamarado Bender, – 
diris Ipolit Matveeviq, treme movante la verdajn lipharojn.

Tio donis frewajn fortojn al jam lacixinta Ostap. Lia 
sinceranima rido dayrixis ankoray qirkay dek minutoj. 
Trankviliginte la spiradon li tuj ekestis tre serioza.

– Kial vi rigardas min same malice kiel soldato pe-
dikon? Vi rigardu vin mem!

– Sed la apotekisto diris al mi ke tio estos radikale ni-
gra koloro. Xi forlavixas nek per malvarma, nek per varma 
akvo, nek per sapa waymo, nek per keroseno... Kontra-
banda varo.
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– Qu kontrabanda? Tutan kontrabandon oni produktas 
en Odeso, sur Malaja Arnautskaja strato. Montru la 
flakonon... Rigardu. Qu vi legis tion?

– Legis.
– Kaj tion qi, etlitere? Ja qi tie estas klare skribite ke 

post lavo per malvarma kaj varma akvo, ay per sapa 
waymo, ay per keroseno oni devas ne viwi la harojn, sed 
sekigi ilin sub suno ay qe primuso... Kial vi ne sekigis? 
Kien vi iros nun kun tiu qi verda[o?

Ipolit Matveeviq estis premita. Eniris Ti]on. Ekvidinte 
la mastron kun la verdaj lipharoj li krucsignis sin, kaj petis 
monon por la post-ebrieco. 

– Donu rublon al la labor-heroo, kaj bonvolu ne en-
skribi al mia konto. Tio estas via intima afero kun via iama 
kunlaboranto... Atendu, patro, ne foriru, estas afereto.

Ostap komencis konversacii kun la kortisto pri la me-
bloj, kaj post kvin minutoj la koncesiuloj sciis jam qion. La 
tutan meblaron oni, en jaro 1919 forveturigis en la loxejan 
fakon, krom unu gast-salona sexo, kiu antaye trovixis en 
posedo de Ti]on, kaj poste estis forprenita de li per mas-
trumisto de la dua domo de sociala provizo.

– Do xi estas qi tie, en la domo?
– Jes, tie xi staras.
– Kaj diru, amiketo, – rigidixante demandis Vorobjani-

nov, – qu vi... riparis la sexon kiam xi estis qe vi?
– Ne eblis ripari xin. Dum antaya tempo laboro estis 

bonega. Tia sexo povas elteni ankoray tridek jarojn.
– Do iru, amiketo, prenu ankoray rublon, kaj al neniu 

diru pri mia alveturo.
– Tombo, civitano Vorobjaninov.
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Forsendinte la kortiston, kaj kriinte: «Glacio ekmovix-
is», Ostap Bender denove turnixis al lipharoj de Ipolit Mat-
veeviq.

– Endas denove farbi ilin. Donu la monon, mi iru en 
apotekon. Via ”Titanik” taygas al nenio, nur hundojn farbi... 
Sed en antaya tempo, jes, tiam estis farbeto!.. Al mi unu 
qevalkonkura profesoro rakontis ekscitigan historion. Qu vi 
interesixis pri qevalkonkuroj? Ne? Bedayrinde. Ekscitiga 
afero. Do jen... Estis ja fama kombinanto, grafo Druckij. Li 
malgajnis en qevalkonkuroj kvincent milojn. Rexo de mal-
gajnoj! Kaj jen, kiam qe li restis nenio krom wuldoj, kaj la 
grafo pensis jam pri sinmortigo, unu friponeto donis al li, 
per kvindek rubloj, bonegan konsilon. La grafo forveturis, 
kaj post unu jaro revenis kun orlov-rasa trotulo-trijarulo. 
Post tio la grafo ne nur regajnis sian monon, sed eq gajnis 
ankoray qirkay tricent mil. Lia orlov-rasulo “Maklero”, kun 
perfekta atestilo, qiam venis unua. Dum unu grava qevala 
vetkurado xi je tuta korpo devancis na “Mak-Magon”. Ton-
dro! Sed tiam Kuroqkin (qu vi aydis?) rimarkas ke qiuj 
orlov-rasuloj komencas jam wanxi la koloron, kaj nur “Mak-
ler” ne wanxas xin. Skandalo estis eksterordinara! Al la 
grafo oni aljuxis tri jarojn. Okazis ke “Maklero”estas ne 
orlov-rasulo, sed alikolorigita miksrasulo, kaj miksrasuloj 
estas multe pli viglaj ol orlov-rasuloj. Ilin al tiuj eq al kilo-
metro ne alproksimigas. Nu, kiel?.. Tio vere estis farbeto! 
Ne tio kio sur viaj lipharoj!..

– Sed atestilo? Qe xi estis perfekta atestilo, qu?
– Sama atestilo kiel etikedo sur via “Titanik”: Falsa! 

Donu la monon por aqeti farbon.
Ostap revenis kun nova miksturo.
– “Najado”. Eblas ke xi estas pli bona ol via “Titanik”. 

Demetu la jakon!
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Komencixis ceremonio de rekolorigo. Sed “Mirinde 
kawtana koloro, aldonanta al la haroj teneron kaj pufecon”, 
miksixinte kun verda[o de “Titanik”, neatendite farbis kapon 
kaj lipharojn de Ipolit Matveeviq en kolorojn de suna spek-
tro.

Vorobjaninov, ankoray nenion manxinta de la mateno, 
malice insultis qiujn parfum-varajn fabrikojn, kiel wtatajn tiel 
kontraylexajn, trovixantajn en Odeso sur Malaja Ar-
nautskaja strato.

– Tiaj lipharoj forestas, verwajne eq qe Aristid Brian19, 
– energie rimarkis Ostap, – sed vivi kun tiuj ultraviolaj ha-
roj en Sovetia Rusio ne estas rekomendite. Necesas 
derazi ilin.

– Mi ne povas, – funebre respondis Ipolit Matveeviq, – 
tio ne eblas.

– Qu la lipharoj valoras al vi estiel memora[o?
– Mi ne povas, – ripetis Vorobjaninov, klininte la ka-

pon.
– Tiam sidu vi tutan vian vivon en la kortistejo, kaj mi 

iru por preni la sexojn. Bonokaze, la unua trovixas super 
niaj kapoj.

– Razu!
Trovinte tondilon Bender momente deigis la lipharojn, 

kaj ili senbrue falis sur la plankon. Pe-inte la tondadon, la 
teknika direktoro prenis el la powo flavixintan razilon “{ilet” 
(Gillette), kaj el la monbiletujo – rezervan klingon, kaj 
komencis razi preskay plorantan Ipolit Matveeviq.

– Lastan klingon mi eluzas por vi. Ne forgesu enskribi 
al mia debeto du rublojn pro la razado kaj tondado.
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Konvulsiante pro la qagreno Ipolit Matveeviq tamen 
demandis:

– Kial tiel multekoste? Qie tio kostas kvardek kope-
kojn!

– Pro la sekreteco, kamarado kamp-marwalo, – rapide 
respondis Bender.

Suferoj de homo, kapon de kiu oni razas per sen-
danxera razilo, estas neimageblaj. Ipolit Matveeviq kom-
prenis tion dum komenco mem de la operacio.

Sed fino, kio okazas al qio ajn, venis.
– Prete. La kunsido dayrixas! Nervemulojn oni petas 

ne rigardi! Nun vi similas faman kanzoniston Boborikin.
Ipolit Matveeviq deskuis de si abomenajn tufojn, kiuj 

antay tiel nelonge estis belaj griza[oj, lavis sin kaj, sen-
tante sur la tuta kapo fortan bruladon, jam centan fojon 
hodiay fiksis la okulojn en la spegulon. Tio kion li ekvidis 
subite ekplaqis al li. Lin rigardis deformita pro la suferoj, 
sed sufiqe juna vizaxo de senlabora aktoro.

– Nu, marwu ni antayen, la trumpeto vokas! – kriis 
Ostap. – Mi – en la loxejan fakon ay, pli xuste, en la do-
mon kie xi trovixis, kaj vi – al la maljunulinoj!

– Mi ne povas, – diris Ipolit Matveeviq, – al mi estos 
tre malfacile eniri la propran domon.

– Ha, jes!.. Emociiga historio! Barono-elpelito. Bone. 
Iru vi en la loxejan fakon, kaj qi tie laborados mi. Kunixa 
punkto – en la kortistejo. Taqmento, marw!
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Qapitro 8
Blua wtelisteto

Mastrumisto de Stargoroda 2-a domo de social-
provizo estis sinxena wtelegulo. Tuta lia esenco protestis 
kontray wteloj, sed li ne povis ne wteli. Li wtelis kaj hontis. 
Wtelis li konstante, konstante hontis, tial liaj bone razitaj 
vangetoj qiam brulis per vangoruxo de sinxeno, honto kaj 
konfuzo. Nomo de la mastrumisto estis Aleksandr Jakovle-
viq, kaj tiu de lia edzino – Aleksandra Jakovlevna. Li nomis 
win Saw]en, wi nomis lin Al]en. Mondo ankoray ne vidis 
tian bluan wtelisteton kiel Aleksandr Jakovleviq. 

Li estis ne nur mastrumisto, sed ankay estro. Antayan 
estron oni eksigis, pro la kruda rilato al la edukitinoj, kaj 
sendis esti dirigento de simfonia orkestro. Al]en per nenio 
memorigis sian needukitan estron. Por pli bona uzo de la 
labora tago li prenis sur sin estradon de la domo. La pen-
sionulinojn li rilatis ege xentile, enigante gravajn reformojn 
kaj novigojn.

Ostap Bender tiris pezan kverkan pordon de izoldomo 
de Vorobjaninov, kaj ekestis en la vestiblo. Qi tie sentixis 
odoro de iom bruligita kaqo. El supraj ejoj aydixis divers-
voqado, simila al malproksima «hura»en batal-linio. Qi tie 
estis neniu, kaj neniu aperis. Supren gvidis duparta kverka 
wtuparo kun iam lakitaj wtupoj. Nun el ili elstaris nur ringoj, 
sed kupraj vergoj, iam premantaj tapiwon al la wtupoj, jam 
forestis.

«La gvidanto de komanĉoj  vivis, tamen, en vulgara 
lukso», – pensis Ostap, irante supren.

En unua jam qambro, luma kaj vasta, sidis ronde 
qirkay dek kvin grizetaj maljunulinoj en roboj el plej mal-
multekosta mus-kolora kalikoto. Streqe etendante la kolojn, 
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kaj rigardante starantan en la centro florantan viron, la 
maljunulinoj kantis:

Jen aŭdeblas tintad’ malproksima: 
de ĉevala triopo arpeĝ’.
Kaj ĉirkaŭe vastiĝas senfine 
mortotuk’ fajretanta de l’ neĝ’...

Estro de la koruso, en griza tolstoj-jako el sama ka-
likoto, kaj en kalikota pantalono, montris la takton per la 
ambay manoj, kaj turnixante alkriadis:

– Sopranulinoj, malpli layte! Kukuwkina, malpli forte!
Li ekvidis na Ostap, sed, ne sukcesante halti movojn 

de siaj manoj, nur neamike alrigardis la enveninton, kaj 
dayrigis. La ]oro pene tondris, kvazay tra kuseno:

Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta.
To-ro-rom, tu-ru-rum, tu-ru-rum...

– Diru, kie oni povas vidi qi tie kamaradon mastrumis-
ton? – diris Ostap, uzinte plej proksiman payzon.

– Pri kio temas, kamarado?
Ostap donis al la ]or-gvidanto la manon, kaj amike 

demandis:
– Qu diverspopolaj kantoj? Tre interese. Mi estas 

incendi-inspektisto.
La mastrumisto ekhontis.
– Jes, jes, – diris li, konfuzixante, – tre bonokaze. Mi 

eq raporton intencis verki.
– Vi tute ne devas maltrankvilixi, – bonanime deklaris 

Ostap, – mi mem verkos la raporton. Nu, komencu ni priri-
gardi la ejojn.

Al]en per movo de la mano liberigis la ]oron, kaj la 
maljunulinoj foriris per xojaj pawetoj.

– Bonvolu postsekvi min, – invitis la mastrumisto.
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Antay ol iri pluen Ostap fiksis la rigardon sur meblojn 
de la unua qambro. En la qambro staris: tablo, du parkaj 
benkoj kun feraj piedoj (sur dorso de unu el ili estis pro-
funde tranqita virnomo “Kola»), kaj rufa frapharmoniko.

– En tiu qi qambro oni ne bruligas primusojn, qu? Por-
tempaj fornoj kaj tiel plu?

– Ne, ne. Qi tie qe ni funkcias rondetoj: ]ora, drama, 
de plastikaj artoj, kaj muzika...

Veninte al vorto “muzika”, Aleksandr Jakovleviq 
ruxixis. Komence ekbrulis la mentono, poste la frunto kaj 
la vangoj. Al]en sentis egan honton. Li jam delonge vendis 
qiujn blov-muzikilojn. Tutegale malfortaj pulmoj de la mal-
junulinoj sukcesis elblovi el ili nur hundidan jelpon. Estis 
ridinde vidi tiun qi amason da metalo en xis tiom senhelpa 
stato. Al]en ne povis deteni sin de wtelo de la muzikiloj. 
Tial li sentis nun egan honton.

Sur la muro, vastixinte de fenestro al fenestro, pendis 
slogano, plenumita per blankaj literoj sur peco de mus-
kolora kalikoto:

«Blovorkestro – vojo al kolektiva kreado».
– Tre bone, – diris Ostap, – qambro por rondetaj oku-

poj prezentas neniun danxeron de incendia vidpunkto. Iru 
ni pluen.

Trairante rapidpawe fasadajn qambrojn de izoldomo de 
Vorobjaninov Ostap nenie rimarkis nukslignan sexon kun 
kurbaj piedetoj, tegitan per angla flordesegnita katuno. Sur 
muroj el glatigita marmoro estis disgluitaj ordonoj por lox-
antoj de domo numero du de stargoroda social-provizo. 
Ostap legis ilin, tempo de tempo energie demandante: «Qu 
fumajn tubojn oni purigas regule? Qu la fornoj estas en or-
do?». Ricevante detalajn respondojn li movixis pluen. 
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La inspektisto de incendi-gardado pene serqis en la 
domo eq unu anguleton, prezentantan danxeron de incen-
dia vidpunkto, sed qi-rilate qio estis bonstata. Tamen la 
serqado estis senfrukta. Ostap eniris la dormejojn. La mal-
junulinoj dum lia apero levixadis kaj profunde klinixis antay 
li. Qi tie staris litoj, kovritaj per litkovriloj, vil-surfacaj kiel 
hunda felo. Sur unu flanko de ili estis teksita, fabrik-
maniere, vorto “Piedoj”. Sub la litoj staris kofretoj, elwovitaj, 
lay iniciato de Aleksandr Jakovleviq, kiu watis militan or-
don, xuste je triono.

Qio en la domo numero du mirigis per sia superflua 
modesteco: kaj la meblaro, konsistanta ekskluzive el par-
kaj benkoj, alveturitaj el Aleksandrov-bulvardo, nun bul-
vardo je nomo de Proletaj labor-sabatoj20, el bazaraj 
kerosenaj lampoj, kaj el la litkovriloj kun timiga vorto “Pie-
doj”. Nur unu afero en la domo estis farita fortike kaj 
pompe: tio estis pordaj risortoj.

Pordaj aparatoj estis pasio de Aleksandr Jakovleviq. 
Pene laborante li provizis qiujn senescepte pordojn per 
risortoj de plej diversaj sistemoj kaj fasonoj. Qi tie estis 
simplaj fer-stangaj risortoj. Estis risortoj aerpremaj kun ku-
praj cilindraj pumpiloj. Estis aparatoj blokaj, kun sobixantaj 
pezaj saketoj, plenigitaj per plumbograjnoj. Estis ankay 
risortoj konstrukciitaj tiel komplike, ke social-proviza 
seruristo nur mire balancis la kapon. Qiuj qi cilindroj, risor-
toj kaj peza[oj posedis herkulan forton. La pordoj frapixis 
same impete kiel pordetoj de muskaptiloj. La tuta domo 
tremis pro laboro de tiuj qi mekanismoj. La maljunulinoj 
kun malgaja kvivito savixis de la atakantaj ilin pordoj, sed 
oni ne qiam sukcesis forkuri. La pordoj atingis la forkuran-
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tinojn, puwis ilin je la dorso, kaj de supre kun obtuza grako 
jam falis la peza[o, preterfluganta la tempion kiel kuglego.

Kiam Bender kaj la mastrumisto iris en la domo, la 
pordoj salutis ilin per teruraj frapoj.

Sed post tiu qi fortikeja lukso kawixis nenio: la sexo 
forestis. Serqante incendian danxeron la inspektisto trafis 
la kuirejon. Tie en granda kaldrono por boligo de tola[oj 
kuirixis kaqo, odoron de kiu la granda kombinanto sentis 
jam en la vestiblo. Ostap turnadis la nazon kaj diris:

– Kio, qu kun lubrika oleo?
– Je Dio, kun pura butero! – diris Al]en, ruxixante xis 

larmoj. – Ni en farmo aqetas.
Al li estis ege honte.
– Tamen tio ne prezentas incendian danxeron, ri-

markis Ostap.
La sexo forestis ankay en la kuirejo. Tie estis nur 

tabureto, sur kiu sidis kuiristo en antaytuko, kaj en kuirista 
qapo el kalikoto.

– Kial qiuj vesta[oj qe vi estas grizaj, kaj la wtofo estas 
tia, ke oni per xi fenestrojn viwu?

La hontema Al]en eq pli mallevis la okulojn.
– Oni kreditas nesufiqe.
Li estis abomena al si mem.
Ostap dube alrigardis lin kaj diris:
– Al kontray-incendia gardado, kiun mi qi-momente 

prezentas, tio ne rilatas.
Al]en ektimis.
– Kontray incendio, – deklaris li, – ni aranxis qiujn 

rimedojn. Estas eq wayma estingilo “Ekler”. 
La inspektisto, enrigardante layvoje la kameretojn, 

nevolonte ekiris al la estingilo. La ruxa lada konuso, 
kvankam tio estis sola a[o en la domo kiu rilatis al kontray-
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incendia gardado, elvokis en la inspektisto specifan aga-
con.

– Qu vi aqetis xin en pulbazaro?
Kaj, ne atendante respondon de kiel per fulmo trafita 

Aleksandr Jakovleviq, li deprenis na “Ekler” de la rustixinta 
najlo, senaverte disbatis la kapsulon, kaj rapide turnis la 
konuson supren. Sed anstatay atendita wayma elwpruco la 
konuso eligis el si altan siblon, memorigantan antikvan me-
lodion «Xis kiom glora estas nia Mastro en Ciono».

– Certe en pulbazaro, – konfirmis Ostap sian antayan 
opinion, kaj pendigis la dayrigantan kanti fajroestingilon 
sur xian lokon.

Akompanataj per la siblado ili ekiris pluen.
«Kie xi povas esti?» – pensis Ostap. – «Tio komencas 

jam ne plaqi al mi». Kaj li decidis ne lasi la kalikotan pala-
con xis li ekscios qion.

Dum la inspektisto kaj la mastrumisto grimpis en la 
subtegmentejojn, enirante qiujn detalojn de la kontrayin-
cendia gardado, kaj dispozicion de la fumkondukiloj, la 2-a 
domo de stargoroda social-provizo vivis sian qiutagan vi-
von.

La tagmanxo estis jam preta. Odoro de iom bruligita 
kaqo signife plifortixis, kaj superis qiujn aliajn acidajn 
odorojn, vivantajn en la domo. En la koridoroj ekaydixis 
susuro. La maljunulinoj, per ambay manoj portante antay 
si ladajn teleretojn kun la kaqo, singarde eliris el la kuirejo, 
kaj eksidis tagmanxi qe la komuna tablo, penante ne ri-
gardi sloganojn dispendigitajn en la manxoqambro, verki-
tajn persone far Aleksandr Jakovleviq, kaj arte plenumitajn 
far Aleksandra Jakovlevna. La sloganoj tekstis:
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«NUTRAĴO  ESTAS  FONTO  DE  SANO»

«UNU  OVO  ENHAVAS  SAMAN  KVANTON  DA GRASOJ
KIEL  KVARONKILOGRAMO  DA  VIANDO»

«ZORGEME  MAĈANTE  LA NUTRAĴOJN  
VI  HELPAS  AL  SOCIO»

kaj:
«VIANDO  MALUTILAS»

Qiuj qi sanktaj vortoj vekis en la maljunulinoj reme-
morojn pri malaperintaj ankoray xis revolucio dentoj, pri 
ovoj, kiuj malaperis proksimume dum sama tempo, pri vi-
ando, kiu cedas per kvanto da grasoj al ovoj, kaj, eble, pri 
socio, al kiu ili ne havas eblecon helpi, zorgeme maqante 
la manxa[ojn.

Krom la maljunulinoj qe la tablo sidis Isidor Jakovleviq, 
Afanasij Jakovleviq, Oleg Jakovleviq kaj Pawa Emileviq. 
Tiuj qi junaj homoj harmoniis kun taskoj de sociala provizo 
nek per la axo, nek per la sekso, tamen la kvar Jakovleviq-
oj estis junaj fratoj de Al]en, kaj Pawa Emileviq – kuza 
nepo de Aleksandra Jakovlevna. La junaj homoj, plej axa 
el kiuj estis 32-jara Pawa Emileviq, ne opiniis sian trovixon 
en la domo de sociala provizo estiel io nenormala. Ili loxis 
en la domo samrajte al la maljunulinoj, ankay qe ili estis 
fiskaj lit-tola[oj kun la litkovriloj, sur kiuj estis skribite “Pie-
doj”. Vestitaj ili estis, same al la maljunulinoj, en musan 
kalikoton. Sed, danke al siaj juneco kaj forto, ili nutris sin 
pli bone ol la edukitinoj. Ili wtelis en la domo qion kion ne 
sukcesis forwteli Al]en. Pawa Emileviq sola scipovis for-
manxi unufoje du kilogramojn da peklitaj fiwetoj, kion li foje 
faris, lasinte la tutan domon sen la tagmanxo.

Dum la maljunulinoj ankoray ne sukcesis detale gus-
tumi la kaqon, qiuj Jakovleviqoj kune kun Emileviq, pe-
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glutinte siajn porciojn, kaj brue eligante tra la gorxoj la 
gasojn, lasis la tablon, kaj iris en la kuirejon serqi ion di-
gesteblan.

La tagmanxo dayrixis. La maljunulinoj ekbruis:
– Nun manxegos ili, kaj komencos kantojn elkriaqi!
– Kaj Pawa Emileviq, hodiay matene, el ruxa angule-

to21  la sexon forvendis. Tra neparada eniro elportis li xin al 
aqetanto.

– Vidos vi, hodiay ebria li venos...
Tiuminute konversacio de la edukitinoj estis qesigita 

per trumpeta nazpurigado, kiu superis eq dayrixantan kan-
tadon de la estingilo, kaj bovina voqo komencis:

– ... invent...
La maljunulinoj klinixinte, kaj ne retrorigardante la 

laytparolilon22, starantan en angulo sur la lavita pargeto, 
dayrigis la manxadon, esperante ke tiu qi malagrabla[o 
preterpasos ilin. Sed la laytparolilo vigle dayrigis:

– Evokrrra]]] viduso... valora inventa[o. Voj-majstro 
de Murmanska fervojo kamarado Sokuckij: Samara, Orjol, 
Kleopatro, Ustinja, Caricin, Klementij, Ifigenio, Jork, – So-
kuc-kij...

La tubo rayke enigis en sin aeron kaj, per nazkatara 
voqo, renovigis la elsendon:

– ...inventis luman signaladon por nex-purigaj va-
gonoj. La invento estas aprobita per Dorizul: Darja, Onega, 
Rajmond...

La maljunulinoj kiel grizaj anasinoj naxis en siajn 
qambrojn. La tubo, saltante pro sia fortego, dayrigis furiozi 
en la malplena qambro:
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22. Laytparolilo: oni komencis jam unu-stacian per-dratan radioelsenda-
don. 



...Kaj nun ayskultu Novgorodajn popol-kanzonetojn...
Ege malproksime, en centro de Tero mem, iu tuwis 

kordojn de balalajko, kaj hum-grunda Battistini ekkantis:

Sur la muro cimoj loĝis,
sidis kaj promenis.
Ekvidinte inspektiston
ĉiuj ili svenis.

En centro de Tero tiu qi kanzono elvokis tempestan 
aktivecon. El la tubo aydixis terure forta murmuro. Tio es-
tis qu tondraj aplaydoj, qu agado de subteraj vulkanoj.

Dume la malserenixinta inspektisto de incendia gar-
dado sobixis dorse per subtegmenta wtupetaro kaj, denove 
okazinte en la kuirejo, ekvidis kvinon da civitanoj, kiuj sen-
pere per siaj manoj elfosis el la barelo peklitan brasikon 
kaj manxegis xin. Ili manxis silente. Nur Pawa Emileviq 
gurmane turnadis la kapon kaj, demetante de la lipharoj 
brasikajn algojn, pene diris:

– Estas peke manxi tian brasikon sen vodko.
– Qu nova grupo da maljunulinoj? – demandis Ostap.
– Tio estas orfoj, – respondis Al]en, per la wultro el-

premante la inspektiston el la kuirejo, kaj nerimarke 
minacante al la orfoj per la pugno.

– Qu infanoj el qe-volga23  regiono? 
Al]en konfuzixis.
– Qu malfacila heredo de cara reximo?
Al]en disigis la manojn, kvazay li volis diri: «sed kion 

oni povas fari se ekzistas tiu qi heredo».
– Qu komuna eduko de ambay seksoj per kompleksa 

metodo?
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Konfuzixema Aleksandr Jakovleviq surloke, sen-
prokraste, invitis la incendi-inspektiston tagmanxi kion Dio 
sendis.

Qi-tage Dio sendis al tagmanxo de Aleksandr Jakov-
leviq botelon da brando, fungetojn de hejma peklado, pla-
don de hakita haringo, ukrainan barqon kun viando de plej 
alta kvalito, kokinon kun rizo, kaj kompoton el sekigitaj 
pomoj.

– Saw]en, – diris Aleksandr Jakovleviq, – konatixu kun 
la kamarado el gubernia incendi-gardejo.

Ostap aktore klinixis antay estrino de la hejmo, kaj 
deklaris al wi tiel longegan kaj dusencan komplimenton, ke 
eq ne sukcesis pe-i xin. Saw]en, altkreska virino, simpa-
tieco de kiu estis iom malbeligita per vangobarboj en stilo 
de caro Nikolao, mallayte ekridis, kaj drinkis kune kun la 
viroj.

– Mi drinkas je via komunuma mastrumejo! – ekskla-
maciis Ostap.

La tagmanxo pasis gaje, kaj nur qe la kompoto Ostap 
rememoris pri celo de sia vizito.

– Kial, – demandis li, – inventaro en via lakta[-
entrepreno estas tiel malabunda?

– Kial ja, – eknervozixis Al]en, – kaj la fraphar-
moniko?

– Ja scias mi, scias, voks humanum. Sed estas abso-
lute neeble plezure sidadi qe vi. Nur parkaj ligna[oj.

– En la ruxa anguleto estas sexo, – ofendixis Al]en, – 
angla sexo. Onidire de iama meblaro xi restis.

– Kaj mi, bonokaze, ne vidis vian ruxan anguleton. 
Kiel xi, en senco de incendia gardado? Qu danxeras? In-
das rigardi xin.

– Bonvenon.
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Ostap dankis la mastrinon pro la tagmanxo, kaj ek-
movixis.

En la ruxa anguleto oni ne bruligis primusojn, portem-
paj fornoj tie forestis, la fumkondukiloj estis bonordaj, kaj 
estis purigataj regule, sed la sexo, al ega miro de Al]en, 
forestis. Oni [etixis serqi la sexon: enrigardis sub la litojn 
kaj sub la benkojn, dewovis por io la frapharmonikon, 
pridemandis la maljunulinojn, kiuj time rigardis na Pawa 
Emileviq, sed la sexon oni ne trovis. Pawa Emileviq elmon-
tris grandan penadon en serqado de la sexo. Qiuj jam 
trankvilixis, sed Pawa Emileviq dayre vagis tra la qambroj, 
rigardis sub karafojn, dewovadis ladajn teajn kruqojn, kaj 
murmuris:

– Sed kie xi povas esti? Hodiay xi estis, ja per propraj 
okuloj mi vidis xin! Tio ridindas eq.

– Estas malgaje, fraylinoj, – per glacia voqo diris 
Ostap.

– Tio eq ridindas! – impertinente ripetis Pawa Emileviq.
Sed tiam waymo-[etilo “Ekler”, dayriganta la kantadon, 

prenis plej altan tonon fa, kiun scipovas nur popola ak-
torino de rusa respublko Ne[danova, eksilentis por mo-
mento kaj, kriante, eligis sian unuan wayman elwprucon, 
kiu superverwis la plafonon, kaj forbatis de kapo de la kui-
risto ties kalikotan kuiristan qapon. Post la unua elwpruco 
la waymoestingilo el[etis duan wprucon de kalikota koloro, 
kiu faligis neplenaxan Isidor Jakovleviq. Post tio tiu qi “Ek-
ler” ekfunkciis senprobleme.

Al loko de la okaza[o [etixis Pawa Emileviq, Al]en, kaj 
qiuj nedifektitaj Jakovleviq-oj.

– Brila laboro! – diris Ostap. Elpensa[o de idioto!
La maljunulinoj, restintaj kun Ostap sole, sen la es-

traro, tuj komencis deklari siajn pretendojn:
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– La parencojn enloxigis li en la domon. Manxegas ili.
– La porkidojn per lakto li nutras, sed al ni kaqon wo-

vas.
– Qion el la domo forportis li.
– Trankvilon, fraylinoj, – diris Ostap depawante, – por 

tio oni venos al vi el labor-inspekcio. Senato ne rajtigis min 
pri tio.

Sed la maljunulinoj ne ayskultis.
– Kaj Pawa Mileviq, tio estas li kiu forportis kaj vendis 

hodiay tiun qi sexon. Mi mem vidis.
– Al kiu? – kriis Ostap.
– Vendis kaj qio. Mian litkovrilon li volis vendi.
En la koridoro dayrixis senkompata batalo kontray la 

fajroestingilo. Fine la homa genio venkis, kaj la waymo-
el[etilo, platigita per feraj piedoj de Pawa Emileviq, eligis 
lastan velkan elwprucon, kaj eksilentis por qiam.

La maljunulinojn oni sendis lavi la plankon. La inspek-
tisto pri kontray-incendia gardado klinis la kapon kaj, iom 
balancigante la koksojn, venis al Pawa Emileviq.

– Unu mia konato, – diris Ostap konvinke, – ankay 
vendis fiskajn meblojn. Nun li ekestis mona]o: sidas en 
malliberejo.

– Al mi strangas tiuj qi viaj senbazaj akuzoj, – rimarkis 
Pawa Emileviq, de kiu disvastixis forta odoro de la waymaj 
elwprucoj.

– Al kiu ci vendis la sexon? – demandis Ostap per 
sonoranta flustro.

Tiam Pawa Emileviq, kiu posedis eksterordinaran in-
tuicion, komprenis ke oni tuj batos lin, eblas eq ke per pie-
doj.

– Al brokantisto, – respondis li.
– Adreso?
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– Mi vidis lin unuan fojon en la vivo.
– Qu unuan fojon en la vivo?
– Je Dio.
– Batus mi cian muzelaqon, – reveme informis Ostap, 

– sed Zoroastro ne permesas. Nu, iru vi al diabla patrino.
Pawa Emileviq flateme ekridetis, kaj komencis deiri.
– Hej, ci, viktimo de aborto, – malhumile diris Ostap, – 

haltu, ne debordixu. Qu la brokantisto estas blondulo, 
brunulo?

Pawa Emileviq komencis detale klarigi. Ostap atente 
ayskultis lin, kaj finis la intervjuon per la vortoj:

– Sendube tio tute ne rilatas kontray-incendian garda-
don.

En la koridoro al foriranta Bender venis hontema 
Al]en, kaj donis al li dekrubla[on.

– Tio estas cent-dek-kvara paragrafo de krima 
kodekso, – diris Ostap,– subaqeto de ofica persono dum 
plenumo per tiu de siaj oficaj devoj.

Sed la monon li prenis kaj, ne adiayante na Aleksandr 
Jakovleviq, direktixis al la eliro. La pordo, provizita per for-
tega aparato, pene malfermixis, kaj donis al Ostap duon-
tunan puwon je la posta[on.

– La frapo efektivixis, – diris Ostap, frotante la batitan 
lokon, – la kunsido dayrixas!
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Qapitro 9
Sed kie estas viaj bukloj?

Dum Ostap pririgardis 2-an domon de stargoroda 
social-provizo, Ipolit Matveeviq, elirinta el la kortistejo, kaj 
sentanta malvarmon per la razita kapo, iris sur la stratoj de 
la intima urbo.

Sur la pavimo fluis klara printempa akvo. Aydixis 
senqesa krakado kaj frapetado de briliantaj gutoj, falantaj 
de tegmentoj. Paseroj qasis qevalajn el[eta[ojn. La suno 
sidis sur qiuj tegmentoj. Oraj qevalegoj speciale layte ton-
dris per siaj hufoj sur nudixinta pavimo kaj, mallevante la 
orelojn, plezure ayskultis sian propran frapadon. Sur 
malsekaj telegrafaj fostoj kunpremixis malsekaj anoncetoj 
kun disfluitaj literoj: «Instruas ludi gitaron per cifera meto-
do» kaj «Kurso de komunum-scienco por preparantaj sin al 
popola konservatorio». Plotono da ruxarmeanoj en vintraj 
kapvestoj trairis flakon, kiu komencixis qe vendejo de 
Stargiko kaj dayrixis xis konstrua[o de gubernia planad-
ejo, frontono de kiu estis kronita per gipsaj tigroj, diinoj de 
venko, kaj kobroj. Ipolit Matveeviq iris, kun intereso priri-
gardante renkontajn kaj transversajn pawantojn. Li, kiu 
dum tuta sia vivo kaj dum la revolucio vivis en Rusio, 
ekvidis nun kiel rompixas, renversixas kaj wanxixas la qiu-
tageco. Li jam alkutimixis al tio, sed okazis ke li alkutimixis 
nur en unu punkto deTero: en distrikta urbo No. Envetur-
inte la intiman urbon li ekvidis ke komprenas nenion. Li 
sentis sin maloportune kaj strange, kvazay li vere estas 
elmigrinto nur nun veninta el Parizo. En iama tempo, 
traveturante la urbon en kalewo, li nepre renkontis konatu-
lojn ay layvizaxe konatajn homojn. Nun li trairis jam kvar 
blokojn sur strato de Qe-Lena-okaza[oj, sed konatuloj ne 
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renkontixis. Ili malaperis ay, eble, maljunixis tiel ke oni ne 
povis rekoni ilin, ay, povas esti, ixis nerekoneblaj, qar por-
tis aliajn vestojn, aliajn qapelojn. Eblas ke ili wanxis la ir-
manieron. Sed fakto estas ke ili forestis.

Ipolit Matveeviq iris pala, malvarma, perdita. Li tute 
forgesis ke li devas serqi loxej-oficejon. Li transiris de tro-
tuaro sur trotuaron, kaj turnis sin en stratetojn, kie sen-
bridixintaj qevalegoj jam tute speciale frapadis per la hufoj. 
En stratetoj estis pli da vintro kaj, kelkloke renkontixis pu-
trixanta glacio. La tuta urbo wanxis la koloron. Bluaj domoj 
ekestis verdaj, flavgrizaj; de la fajrobrigadista turo mala-
peris la signala[oj, sur xia supro ne pawadis jam fajrobriga-
disto, kaj sur la stratoj estis pli brue, ol tio memorixis al 
Ipolit Matveeviq.

Sur Granda Puwkin-strato na Ipolit Matveeviq mirigis 
neniam viditaj en Stargorod tramaj reloj kaj fostoj kun dra-
toj. Ipolit Matveeviq ne legis [urnalojn, kaj ne sciis ke al la 
unua de majo oni intencas lanqi en Stargorod du tramajn 
liniojn: Fervojstacian kaj Bazaran. Jen wajnis al Ipolit Mat-
veeviq ke li neniam lasis na Stargorod, jen Stargorod 
prezentixis al li estiel loko tute nekonata.

Pensante tiel li venis xis strato Marks kaj Engels. Qi-
loke al li revenis infana sento ke jen, el post angulo de du-
etaxa domo kun longa balkono, nepre devas eliri konatulo. 
Ipolit Matveeviq eq haltis, atendante. Sed konatulo ne 
eliris. Komence el post la angulo aperis vitristo kun skatolo 
da vitro kaj bulo da kupro-kolora mastiko. Elwovixis dando 
en wama kaskedo kun leda flava viziero. Post li elkuris in-
fanoj, unuagradaj lernantoj kun rimenigitaj libroj.

Subite Ipolit Matveeviq eksentis varmegon en la plan-
doj, kaj malvarmeton en la ventro. Rekte sur lin iris ne-
konata civitano kun bonanima vizaxo, tenante sexon, 
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kvazay tio estis violonqelo. Ipolit Matveeviq, kiun neaten-
dite ekposedis hikado, enrigardis, kaj tuj rekonis sian 
sexon.

Jes! Tio estis sexo far majstro Hambs, tegita per 
angla flordesegnita katuno malhelixinta en revoluciaj tem-
pestoj, tio estis la nuksa sexo kun kurbaj piedetoj. Ipolit 
Matveeviq eksentis sin tiel kvazay oni pafis apud lia orelo.

– Akrigi tranqilojn, tondilojn kaj razilojn! – kriis prok-
sime baritona baso.

Kaj tuj ekaydixis alta e]o:
– Luti, ripari!...
– Moskva [urnalo “Nova[oj”, gazeto “Ridulo”, “Ruxa 

kamparo”!..
Ie supre oni kun tintado elrompis vitron. Preterveturis, 

tremigante la urbon, kamiono de Muelej-konstruo. Fajfis 
policisto. Vivo bolis kaj verwixis trans la randojn. Oni ne 
povis perdi la tempon.

Ipolit Matveeviq per leoparda salto proksimixis al la 
indigniga nekonato, kaj silente ektiris la sexon al si. La ne-
konato ektiris la sexon reen. Tiam Ipolit Matveeviq, tenante 
la piedeton per la maldekstra mano,komencis forte dewiri 
de la sexo dikajn fingrojn de la nekonato.

– Rabo, – flustre diris la nekonato, tenante la sexon 
pli forte.

– Permesu, permesu, – murmuris Ipolit Matveeviq, 
dayre forgluante fingrojn de la nekonato.

Ekis kolektixi homamaso. Tri, proksimume, homoj sta-
ris jam proksime, kun vigla intereso observante disvolvixon 
de la konflikto.

Tiam ili ambay retrorigardis time kaj, ne rigardante 
unu la alian, sed ne ellasante la sexon el la kroqaj manoj, 
rapide ekiris antayen, kvazay okazis tute nenio.

                                                     70                                                     



«Sed kio estas tio?» – furioze pensis Ipolit Matveeviq.
Kion pensis la nekonato oni ne povis kompreni, sed 

irmaniero lia estis plej decida.
Ili iris pli kaj pli rapide kaj, ekvidinte en senhoma in-

terstrateto neuzitan terenon, superwutitan per gruzo kaj 
konstrumaterialoj, samtempe turnixis tien. Qi tie fortoj de 
Ipolit Matveeviq kvaroblixis.

– Permesu ja! – kriis li jam senxene.
– Po-li-ico! – preskay neaydeble kriis la nekonato.
Kaj qar manoj de ili ambay estis okupataj per la sexo, 

ili komencis bati unu la alian per la piedoj. Botoj de la ne-
konato estis provizitaj per fera[etoj kaj, komence, al Ipolit 
Matveeviq ekestis sufiqe malbone. Sed li rapide adaptixis 
kaj, saltante qu dekstren qu maldekstren, kvazay dan-
cante, evitis batojn de la kontrayulo, kaj penis trafi ventron 
de la malamiko. Trafi la ventron li ne sukcesis, qar la sexo 
malhelpis al li, sed kompense li trafis genuan oston de la 
kontrayulo, post kio tiu ekpovis kalcitri nur per la maldek-
stra piedo.

– Ho Dio! – flustris la nekonato.
Kaj tiam Ipolit Matveeviq ekvidis ke la nekonato, kiu 

per plej indigna maniero forwtelis lian sexon, estas neniu 
alia ol pastro de prexejo je nomo de Flor kaj Lavr: patro 
Fjodor Vostrikov.

Ipolit Matveeviq konsternixis.
– Patro! – kriis li, pro la miro demetante la manojn de 

la sexo.
Patro Vostrikov viol-kolorixis kaj, fine, malstreqis la 

fingrojn. La sexo, per neniu subtenata, falis sur la rompi-
tajn brikojn.

– Kie estas viaj lipharoj, estimata Ipolit Matveeviq? – 
kun plej ebla sarkasmo demandis la eklezia persono.
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– Kaj viaj bukloj, kie ili estas? Ja vi havis buklojn, qu?
Neeltenebla malestimo aydixis en vortoj de Ipolit Mat-

veeviq. Li superverwis patron Fjodor per rigardo de ekster-
ordinara nobleco kaj, prenintela la sexon sub la brakon, 
turnixis por foriri. Sed patro Fjodor, liberixinta jam de la 
konfuzixo, ne donis al Vorobjaninov venki tiel facile. Kun 
krio: «Ne, mi petas vin», li denove kaptixis je la sexo. 
Restayrixis la antaya pozicio. La malamikoj staris, kaptinte 
la sexan piedetojn kiel katoj ay boksistoj; ili mezuris unu la 
alian per la rigardoj, pawante de flanko al flanko.

La koron kaptanta payzo dayrixis tutan minuton.
– Do tio estas vi, sankta patro, – elgrincis Ipolit Mat-

veeviq, – kiu qasas mian hava[on?
Kun tiuj qi vortoj Ipolit Matveeviq kalcitris la sanktan 

patron per la piedo en la femuron.
Patro Fjodor lertixis, kaj malice piedbatis la gvidanton 

en ties femuron tiel, ke tiu fleksixis.
– Tio estas ne via hava[o.
– Do kies?
– Ne via.
– Sed kies?
– Ne via, ne via.
– Sed kies ja?
– Ne via.
Siblante tiel ili furioze interkalcitris.
– Sed kies xi estas, la hava[o, – eksklamaciis la 

gvidanto, enigantela piedon en ventron de la sankta patro.
Superante la doloron, la sankta patro firme diris:
– Tio estas naciigita hava[o.
– Qu naciigita?
– Jes-s, jes-s, naciigita.
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Ili parolis kun xis tiom nekutima rapideco, ke la vortoj 
kunfandixis.

– Per kiu naciigita?
– Per sovetia reximo! Sovetia reximo!
– Kiu reximo?
– Reximo de laboruloj.
– A-a-a!.. – diris Ipolit Matveeviq, glaciixante. – Per 

reximo de laboristoj kaj kamparanoj?
– Je-s-s!
– M-m-m!.. Do povas okazi ke vi, sankta patro, estas 

ano de la partio?
– P-povas esti!
Qi tie Ipolit Matveeviq ne eltenis kaj, kriante «povas 

esti!» plezure kraqis bonaniman vizaxon de patro Fjodor. 
Patro Fjodor senprokraste kraqis vizaxon de Ipolit Matvee-
viq, kaj ankay trafis. Viwi la salivon ne eblis: la manoj estis 
okupataj per la sexo. Ipolit Matveeviq eldonis sonon de 
malfermanta pordo, kaj el qiuj fortoj puwis la malamikon per 
la sexo. La malamiko falis, tirante post si anhelantan Vo-
robjaninov. La lukto dayrixis en partero.

Subite ekaydixis krako, kaj samtempe derompixis la 
ambay antayaj piedetoj. Forgesinte unu la alian la kontra-
yuloj komencis diswiri la nuksan trezorujon. Kun malgaja 
krio de mevo diswirixis la angla floret-desegnita katuno. La 
dorso defalis, for[etita per la fortega impeto. La trezors-
erqantoj forwiris la bast-maton kune kun la kupraj butonetoj 
kaj, vundixante je la risortoj, enigis la fingrojn en la lanan 
rembura[on. La maltrankviligitaj risortoj kantis. Post kvin 
minutoj la sexo ekestis pe-ronxita. De xi restis nur kornetoj 
kaj hufetoj. Qiuflanken rulixis la risortoj. Trans la neuzita 
tereno vento portis la putrixintan lanon. Kurbaj piedetoj 
kuwis en la kavo. Briliantoj forestis.
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– Nu kio, qu vi trovis? – demandis Ipolit Matveeviq su-
fokixante. 

Patro Fjodor, tuta kovrita per faskoj da lano, spiregis 
kaj silentis.

– Vi estas fiaferulo! – kriis Ipolit Matveeviq. – Mi batos 
vian vizaxaqon, patro Fjodor!

– La manoj mallongas, – respondis la patro.
– Kien vi iros, tuta en la lanugo?
– Sed kial tio koncernas vin?
– Hontu, patro! Vi simple estas wtelisto!
– Mi nenion wtelis de vi!
– Sed kiel vi eksciis pri tio? Qu vi eluzis en propra in-

tereso sekreton de la konfes-preno? Tre bone! Tre bele!
Ipolit Matveeviq kun indigna «fi» lasis la neuzitan ter-

enon kaj, purigante dum la iro manikojn de la palto, direk-
tixis hejmen. Sur angulo de strato de Qe-Lena-okaza[oj kaj 
Jerofeev-strateto Vorobjaninov ekvidis sian kompanianon. 
La teknika direktoro kaj qefa gvidanto de la koncesio staris 
duonturnixe, levante la maldekstran piedon. Oni purigis 
waman supron de liaj botetoj per kanari-kolora krema[o. 
Ipolit Matveeviq alkuris lin. La direktoro senzorge murmuris 
dancmelodion “Vobli”:

Iam tion faris dromadero.
Iam tion dancis en Tanĝero.
Nun ĉi tiun vobli dancas tu-ta mondo...

– Nu, kio pri la loxeja fako? – demandis li afereme, kaj 
tuj aldonis: –Atendu, ne rakontu, vi estas tro ekscitita, mal-
varmixu.

Donante al la purigisto sep kopekojn, Ostap prenis na 
Vorobjaninov je sub la brako, kaj ektiris lin sur la strato. 
Qion kion rakontis ekscitita Ipolit Matveeviq, Ostap ayskul-
tis kun granda atento.
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– Ha! Negranda nigra barbeto, qu? Jes! Palto kun 
wafida kolumo? Mi komprenas. Tio estas sexo el la malju-
nulejo. Xi estas aqetita hodiay matene per tri rubloj.

– Ja atendu vi...
Kaj Ipolit Matveeviq informis la qefan koncesiulon pri 

qiuj malnobla[oj de patro Fjodor.
Ostap malserenixis.
– Acida afero, – diris li, – Mistera rivalo. Ni devas de-

vanci lin; sed ne bati: vizaxaqon lian ni sukcesos pripalpi 
iam ajn.

Dum la amikoj manxetis en bierejo “Stepan Razin”, kaj 
Ostap Bender informixis en kiu domo trovixis antaye la 
loxeja fako, kaj kiu oficejo trovixas en xi nun, la tago 
finixis.

Oraj qevalegoj denove ekestis brunaj. Briliantaj gutoj 
malvarmixis falante, kaj frapixis sur la teron. En bierejoj 
kaj en restoracio “Fenikso” oni altigis prezon de biero: 
venis vespero. Sur Granda Puwkina strato lumixis elektraj 
lampoj, kaj kun tambura piedfrapado preteriris taqmento da 
infan-komunistoj, revenanta hejmen de la unua printempa 
promenado.

Tigroj, venk-diinoj kaj kobroj sur la gubernia planadejo 
mistere lumixis sub la luno, kiu envenadis la urbon.

Irante hejmen kun Ostap, kiu subite eksilentis, Ipolit 
Matveeviq rigardis la guberni-planadejajn tigrojn kaj ko-
brojn. En lia tempo qi tie lokixis gubernia zemstvo, kaj civi-
tanoj tre fieris pri la kobroj, opiniante ilin rimarkinda[o de 
Stargorod.

«Trovos mi», – pensis Ipolit Matveeviq, pririgardante 
la gipsan venkdiinon.

La tigroj karese svingis la vostojn, la kobroj xoje 
klinixis, kaj animo de Ipolit Matveeviq plenixis per certeco.
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Qapitro 10
Seruristo, papago, kaj divenistino

Domo numero 7 en Perelewinskij strateto ne apartenis 
al plej bonaj konstrua[oj de Stargorod. Du xiaj etaxoj, kon-
struitaj en stilo de Dua imperio, estis plibeligitaj per rompi-
taj leonaj muzeloj, ege similaj al vizaxo de siatempe 
konata verkisto Arcibawev. Arcibawev-vizaxoj estis xuste 
okopaj, lay nombro da fenestroj, rigardantaj la strateton. 
Tiuj qi leonaj muzelaqoj trovixis sur la fenestraj qefwtonoj.

Sur la domo estis ankoray du plibeliga[oj, sed jam de 
pure komerca speco. Sur la unua flanko trovixis blua 
elpenda[o:

ODESA  RINGOPANA  METI-KOLEKTIVO
«MOSKVAJ  SEKRINGETOJ»

Sur la elpenda[o estis figurita juna homo kun kravato 
kaj en mallonga franca pantalono. En unu elturnigita mano 
li tenis fabelan abundokornon, el kiu elamasixis ruxetaj 
moskvaj sekringetoj, kiujn oni laybezone povis prezenti es-
tiel odesaj ringopanoj. Dum tio la juna homo volupteme 
ridetis. Sur la dua flanko entrepreno “Rapidpakado” in-
formis pri si estimatajn civitanojn-klientojn per nigra elpen-
da[o kun rondaj oraj literoj.

Malgray signifa diverseco de la elpenda[oj, kaj gran-
deco de la cirkula kapitalo, tiuj qi heterogenaj entreprenoj 
okupixis pri sama afero: ili spekuladis per wtofoj de qiuj 
specoj: krudlanaj, fajnlanaj, katunaj kaj, se trafixis silko de 
bona koloro kaj desegno, do ankay per silko.
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Trairante la pordegon, verwitan per tunela obskuro kaj 
akvo, kaj turnixinte dekstren, en la korton kun cementa 
puto, oni povis vidi du pordojn sen peronetoj, rigardantajn 
rekte sur akrajn wtonojn de la korto.

Sur dekstra pordo trovixis plateto el malhela kupro 
kun skrib-litere gravurita familnomo:

B. M. POLESOV

 La maldekstra pordo estis provizita per blanketa lade-
taqo:

MODOJ  KAJ  ĈAPELOJ

Ankay tio estis nura wajna[o.
Interne de la moda kaj qapela metiejo trovixis nek 

espart-plekta[oj24, nek garna[oj, nek senkapaj manekenoj 
kun oficira staturo, nek kapaj wtipoj por elegantaj inaj qape-
loj. Anstatay tiuj qi falsaj bela[oj en la triqambra loxejo 
loxis papago25 , senpeke blanka, en ruxa pantalono. La pa-
pagon tedis puloj, sed plendi pri ili xi povis al neniu, qar xi 
ne parolis home. Tutajn tagojn la papago ronxis sunflorajn 
semojn, kaj sputis la welojn sur la tapiwon tra vergetojn de 
sia tura kaxo. Al li mankis nur tirharmoniko kaj novaj 
fajfantaj galowoj por simili ebrietan metiiston-solulon. Sur la 
fenestroj balancixis malhelaj brunaj kurtenoj. En la loxejo 
regis malhel-brunaj koloroj. Super piano pendis subvitra 
reprodukto de pentra[o far Beklin (Boecklin) “Insulo de 
mortintoj” en kadro el fantazi-stila malhel-verda polurita 
kverko. Unu angulo de la vitro delonge elfalis, kaj nudigita 
parto de la pentra[o estis xis tiom prilaborita per muwoj, ke 
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xi tute samkoloris al la kadro. Do estis jam neeble ekscii 
kio okazas en tiu qi parto de la insulo.

En la dormoqambro, sur la lito, sidis la mastrino mem 
kiu, apogante la kubutojn sur la okangulan tableton, kovri-
tan per nepura brodita tablotuko, dismetis kartojn. Antay wi 
sidis vidvino Gricacujeva en pufa walo.

– Mi devas averti vin, fraylino, ke pro seanco mi pre-
nas ne malpli ol kvindek kopekojn, – diris la mastrino.

La vidvino, ne scianta barojn en sia strebo trovi novan 
edzon, konsentis pagi la fiksitan prezon.

– Sed vi, bonvolu, ankay pri la estonto, – plende petis 
wi.

– Pri vi oni devas diveni per trefa damo.
La vidvino refutis:
– Mi qiam estis kera damo.
La mastrino indiferente konsentis, kaj komencis kom-

bini la kartojn.
Malneta difino de la vidvina sorto estis donita jam post 

kelkaj minutoj. La vidvinon atendis grandaj kaj etaj mala-
grabla[oj, kaj sur wia koro kuwis trefa rexo, kun kiu ami-
kadis karoa damo.

Nete oni divenis lay la mano. Man-linioj de vidvino 
Gricacujeva estis puraj, fortegaj kaj senmankaj. Linio de la 
vivo dayrixis tiom malproksimen, ke venis xis la pulso. Do, 
se la linio diris veron, la vidvino xisvivos mondfinan juxon. 
La linioj de menso kaj artoj donis rajton esperi ke la vidvino 
lasos la nutra[-vendadon, kaj donacos al homaro nesu-
pereblajn majstroverkojn en iu ajn sfero de arto, scienco 
ay sociaj esploroj. Elstara[oj de Venero qe la vidvino similis 
holmojn de Manqurio, kaj evidentigis mirindajn rezervojn 
da amo kaj tenero.
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Qion qi la divenistino klarigis al la vidvino, uzante vor-
tojn kaj terminojn kutimajn en medio de grafologoj, kiro-
mancianoj, kaj qeval-spekulistoj.

– Koran dankon al vi, sinjorineto, – diris la vidvino. 
Nun mi scias jam kiu estas la trefa rexo. Ankay la karoa 
damo estas ege konata al mi. Sed la rexo, qu li estas edz-
inixinda?

– Edzinixinda, fraylino.
La feliqigita vidvino ekpawis hejmen. Kaj la divenistino, 

de[etinte la kartojn en la keston, oscedis, montrante buwe-
gon de kvindekjara virino, kaj venis la kuirejon. Tie wi oku-
pixis pri la tagmanxo, kiu varmixis sur la meqa kerosen-
varmigilo, per la antaytuko kuiristin-maniere wi viwis la ma-
nojn, prenis la sitelon kun derompita kelkloke emajlo, kaj 
eliris en la korton por preni akvon.

Wi iris en la korto, peze movixante sur siaj plataj plan-
doj. Wiaj duonruinixintaj mamoj velke saltis en la rekolo-
rigita bluzeto. Sur la kapo kreskis ayreoleto da grizantaj 
haroj. Wi estis maljunulino, estis malpureta, qiujn rigardis 
suspekte, kaj watis dolqa[ojn. Se Ipolit Matveeviq ekvidus 
win nun, li certe ne rekonus na Elena Bour, sian iaman 
amatinon, pri kiu sekretario de la juxejo diris iam per ver-
soj, ke wi estas «tia ege subtila, al kisadoj vokanta». Qe la 
puto sunjorino Bour estis salutita per la najbaro Viktor 
Mi]ajloviq Polesov, kiu estis seruristo-intelektulo. Li 
plenigis per akvo ladskatolon de benzino. Qe Polesov estis 
vizaxo de opera diablo, kiun oni zorge wmiris per fulgo an-
tay ol ellasi sur la scenejon.

Interwanxinte la salutojn, la najbaroj ekparolis pri afero 
kiu okupadis tutan Stargorod.

– Kion xisvivis ni, – ironie diris Polesov, – hieray mi 
qirkaykuris la tutan urbon, sed akiri wraybigilon tri okonoj 
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de colo ne sukcesis. Forestas. Tute! Sed ili intencas tram-
linion lanqi.

Elena Stanislavovna, kiu pri wraybigiloj tri okonoj de 
colo havis xuste saman imagon kiun pri agrokulturo havas 
vizitantino de baleta kurso je nomo de Leonardo da Vinqi, 
kiu supozas ke sekvinberojn oni akiras el kukoj. Sed mal-
gray tio wi kunsentis:

– Qu nun estas vendejoj! Vicoj estas nun, sed ne ven-
dejoj. Kaj nomoj de tiuj qi vendejoj estas plej teruraj. Star-
giko!..

– Sed ne, Elena Stanislavovna, ne nur tio problemas! 
Qe ili restis nur kvar motoroj de “Komuna Elektra Kom-
panio”. Jes, ili pli-malpli funkcios,kvankam la karoserioj es-
tas xis ti-iom ruinigitaj!.. La vitroj ne estas provizataj per 
kayquko. Mi mem vidis. Tintados qio... Teruro! Kaj aliaj 
motoroj estas produkta[o de }arkov. Tute ne valoras. Eq 
kilometron ili ne eltenos. Mi pririgardis ilin...

La seruristo ekscite eksilentis. Lia nigra vizaxo brilis 
sub la suno. Okulgloboj liaj estis flavetaj. Inter metiistoj 
kun motoro, kiuj svarmis en Stargorod, Viktor Mi]ajloviq 
Polesov estis plej malvigla, kaj pli ofte ol iu alia trafis en 
embarasojn. Tion kayzis lia tro bolanta naturo. Li estis 
bolanta maldiligentulo. Li konstante vezikixis. En sia pro-
pra metiistejo, kiu trovixis en dua korto de domo numero 7 
en Perelewinskij strateto, tute ne eblis trovi lin. La esting-
inta transportebla fand-forno orfe staris meze de la brika 
remizo, en anguloj de kiu amasixis trapikitaj pneyoj, diswiri-
taj pneyo-wirmiloj de firmao “Triangulo”, rufaj seruroj, xis 
tiom grandaj ke per ili oni povus wlosi urbojn, molaj 
benzinujoj kun surskriboj “Indian” kaj ”Vanderer”, beba 
risorta kaleweto, por qiam silentixinta generatoro, putrixin-
taj rimenoj, oleigita stupo, eluzita smerga papero, aystria 
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bajoneto, kaj multego da diswirita, kurbita kaj dispremita 
fatraso. Klientoj ne trovis na Viktor Mi]ajloviq. Viktor 
Mi]ajloviq jam ordonadis ie. Li ne havis tempon por labori. 
Li ne povis trankvile spekti warxitan qaron, enveturantan en 
lian ay en ies korton. Polesov tuj eliris la korton kaj, met-
inte la manojn post la dorso, malestime observis agojn de 
la warx-qaristo. Fine lia koro ne eltenis.

– Ja kiu enveturas tiel? – kriis li terurixinte. Turnu!
La timigita qaristo turnis.
– Ja kien vi turnas, vizaxaqo? – suferis Viktor 

Mi]ajloviq, [etante sin sur la qevalon. – Kaptus vi en an-
taya tempo vangofrapojn, tiam vi scius turni.

Ordonante tiel qirkay duonhoro Polesov estis jam 
preta reveni en la riparejon, kie atendis lin neriparita bi-
cikla pumpilo, sed tiam kutime trankvila vivo de la urbo 
denove okazis rompita per iu malakorda[o. Jen qaroj 
kroqixis surstrate per la aksoj, kaj Viktor Mi]ajloviq montris 
kiel pli bone kaj pli rapide diskroqi ilin, jen oni wanxis tele-
grafan foston, kaj Polesov kontrolis xian perpendiklecon al 
la tero per propra plumbownuro, speciale elportita el la ri-
parejo; jen, fine, preterveturis fajrobrigada qararo, kaj 
Polesov, ekscitita per sonoj de la trumpeto kaj cindrigata 
per fajro de la maltrankvilo, kuris post la qararo.

Tamen estis periodoj kiam na Viktor Mi]ajloviq kaptis 
muzo de realaj agoj. Por kelkaj tagoj li malaperis en la ri-
parejo kaj silente laboris. Infanoj libere kuris en la korto kaj 
kriis kion ili volis, warxqaroj desegnis en la korto iujn ajn 
kurba[ojn, surstrataj qaroj tute qesis interkroqixi, fajrobri-
gadoj kaj katafalkoj sole rulixis al brulego; Viktor Mi]ajloviq 
laboris. Foje, post unu el tiuj qi atakoj li je la kornoj, kiel 
wafon, elkondukis en la korton motorciklon, muntitan el pe-
cetoj de aytoj, estingiloj, bicikloj kaj tajpmawinoj. Motoro je 
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forto unu kaj duono estis el Vanderer-firmao, radoj devenis 
el firmao Davidson, kaj aliaj gravaj partoj jam delonge per-
dis sian firmaon. De la selo pendis kartona afiwo “Probo”. 
Amasixis homoj. Viktor Mi]ajloviq, rigardante neniun, ek-
turnis per la mano la pedalon. Sparko forestis dum qirkay 
dek minutoj. Poste eksonis fera maqado, la aparato ektre-
mis kaj envolvixis per malpura fumo. Viktor Mi]ajloviq 
[etixis en la selon, kaj la motorciklo frenez-rapide elportis 
lin tra la tunelo sur mezon de la pavimo, kaj tuj haltis, 
kvazay mortpafita. Viktor Mi]ajloviq intencis jam lasi la 
selon kaj pririgardi sian enigman mawinon, sed xi subite 
ekveturis retren kaj, portinte sian kreanton tra sama 
tunelo, haltis sur loko de la ekveturo, meze de la korto. Qi 
tie xi grumble a]-is kaj eksplodis. Viktor Mi]ajloviq restis 
viva mirakle, kaj el rompa[oj de la motorciklo, en sekvontan 
labor-atakon, li faris surlokan motoron kiu estis ege simila 
al vera, sed ne funkciis.

Krono de akademia agado de la seruristo-intelektulo 
estis epopeo pri pordego de najbara domo numero kvin. 
Kooperativo de tiu domo kontraktis kun Viktor Mi]ajloviq 
riparon de la fera pordego. Lay tiu qi kontrakto Polesov 
devigixis venigi la feran pordegon en perfektan ordon, kaj 
farbi xin en iun praktikan koloron lay sia opinio. La koop-
erativo, de sia flanko, devigixis pagi al V. M. Polesov, post 
akcepto de la laboro per speciala komisio, dudek unu ru-
blojn sepdek kvin kopekojn. Fiskajn markojn devis pripagi 
plenumanto de la laboro.

Viktor Mi]ajloviq forportis la pordegon kiel Wimwono. 
En la riparejo li eklaboris entuziasme. Du tagoj prenis 
disnitigo de la pordego. Xi estis dismuntita je apartaj pe-
coj. Krudferaj spirala[oj kuwis en la infanqareto; feraj stan-
goj kaj lancoj estis metitaj sub la stablon. Ankoray kelkaj 
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tagoj estis uzataj por pririgardo de difektoj. Sed poste en la 
urbo okazis granda malagrabla[o: sur Wtipar-strato krevis 
qefa akvokondukilo, kaj Viktor Mi]ajloviq pasigis sur loko 
de la averio reston de la semajno, ironie ridetante, alkri-
ante la laboristojn, kaj qiuminute enrigardante la fos-
kavegon.

Kiam la organiziga vervo de Viktor Mi]ajloviq iom 
malpliixis, li denove revenis al la pordego, sed estis mal-
frue: per la krudferaj spirala[oj kaj lancoj de tiu qi pordego 
jam ludis enkortaj infanoj. Ekvidinte la kolerixintan seruris-
ton la infanoj time for[etis la ludilojn kaj forkuris. Duono de 
la spirala[oj forestis, kaj trovi ilin okazis neeble. Post tio 
Viktor Mi]ajloviq tute qesis interesixi pri la pordego.

Kaj en domo numero kvin, kiu ekestis plene malfer-
mita, okazis terura[oj. El la subtegmentejo oni wtelis 
malsekajn tola[ojn, kaj foje oni forportis vespere eq bolan-
tan sur la korto samovaron. Viktor Mi]ajloviq persone par-
toprenis persekuton de la wtelisto. Sed la wtelisto, kvankam 
en etenditaj antayen manoj li portis la bolantan samo-
varon, el lada tubo de kiu elwirixis flamo, kuris tre vigle kaj, 
retrorigardante, insult is antay qiu kurantan Viktor 
Mi]ajloviq per maldecaj vortoj. Sed pli ol iu alia viktimixis 
kortisto de domo numero kvin. Li perdis qiunoktan enspe-
zon: la pordego forestis, do estis nenio por malfermi, kaj 
malfru-promenuloj havis neniun kayzon fordoni siajn 
dekkopekajn monerojn. Komence la kortisto venadis de-
mandi kiam la pordego estos muntita, poste li petegis hu-
mile, menciante Dion, sed, fine, li komencis eligi neklarajn 
minacojn. La kooperativo sendis al Viktor Mi]ajloviq skri-
bajn memorigojn. La afero minacis per juxesploro. La 
situacio streqixis pli kaj pli.
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Starante qe la puto la divenistino kaj la seruristo-
entuziasmulo dayrigis la konversacion.

– Pro foresto de qeesto de saturitaj wpaloj, – kriis Vik-
tor Mi]ajloviq por la tuta korto, – tio estos ne tramo sed 
malfeliqo!

– Kiam tio finixos! – diris Elena Stanislavovna. – Kiel 
sovaxuloj ni vivas.

– Senfinas la afero... Ha! Qu vi scias kiun mi vidis ho-
diay? Na Vorobjaninov.

Elena Stanislavovna apogis sin je la puto, pro miro 
dayrigante teni en la etendita mano plenan sitelon da 
akvo.

– Eniras mi en la urbestraron, por dayrigi luan kon-
trakton pri la riparejo, iras mi sur la koridoro. Subite alve-
nas min duopo. Mi rigardas: iu konata. La vizaxo, wajne, de 
Vorobjaninov. Kaj ili demandas min: «Bonvolu diri, kiu ofi-
cejo estis en tiu qi konstrua[o antaye?» Mi diras ke antaye 
qi tie estis ina gimnazio, kaj poste loxej-oficejo. «Sed por 
kio vi?» – mi demandis. Sed ili diras «dankon» kaj iras 
pluen. Kaj tiam mi klare ekvidis ke tio estas Vorobjaninov 
mem, sed sen lipharoj. De kie li aperis qi tie? Kaj tiu alia, 
lia kunulo, estas belulo-viro. Certe iama oficiro. Kaj tiam mi 
ekpensis...

Qi-minute Viktor Mi]ajloviq rimarkis ion malagrablan. 
Qesinte la paroladon li kaptis sian ladan ujon, kaj rapide 
kawixis post la fatras-kesto. En la korton malrapide eniris 
kortisto de domo numero kvin. Li haltis apud la puto, kaj 
komencis qirkayrigardi la enkortajn konstrua[ojn. Rimark-
inte nenie na Viktor Mi]ajloviq li malgajixis.

– Qu Viktoraqo-seruristo denove forestas? – demandis 
li na Elena Stanislavovna.
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– A], nenion mi scias, – diris la divenistino, – nenion 
mi scias.

Kaj, nekutime emociixinta, wi haste foriris en sian 
loxejon, elplaydante la akvon el la sitelo.

La kortisto karesis cementan blokon de la puto, kaj 
ekiris al la riparejo. Du pawoj post elpenda[o:

ENIRO  EN  LA  SERURISTAN  RIPAREJON

 belixis elpenda[o:
SERURISTEJO  KAJ  RIPARO  DE  PRIMUSOJ

sub kiu pendis peza seruro. La kortisto batis la seru-
ron per la piedo, kaj malame diris:

– U-u, gangreno!
La kortisto staris apud la riparejo ankoray du-tri mi-

nutoj, plenixante per plej venenaj sentoj. Poste li kun fra-
pobruo dewiris la elpenda[on, portis xin en mezon de la 
korto, al la puto, kaj, starante sur xi per la ambay piedoj 
komencis skandali.

– Wtelistaqoj loxas en via domo numero sep! – kriegis 
la kortisto. – Aqularo diversspeca! Vipuro sep-patra! 
Mezan klerecon li havas!.. Mi ne rigardos la mezan klere-
con!.. Gangreno malbenita!..

Dum tio la sep-patra vipuro kun meza klereco angoris, 
sidante post la fatrasa kesto sur la lada ujo.

Krake malfermixis klapoj de fenestroj, kaj elrigardis 
gajaj loxantoj. De la strato en la korton nerapide eniradis 
scivoluloj. Pro vido de la spektantaro la kortisto eq pli 
ekvarmixiw.

– Seruristo-mekanikisto! – kriis la kortisto. – Aristok-
rato hunda!

Siajn parlamentajn esprimojn la kortisto riqe intermik-
sis per necenzuraj vortoj, al kiuj li donis preferon. Inoj, 
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dense okupantaj la fenestrajn bretojn, ege indignixis pri la 
kortisto, sed de la fenestroj ne deiris.

– Vizaxaqon disbatos mi! – furiozis la kortisto. 
Edukito!

Kiam la skandalo estis en zenito, aperis policisto, kaj 
komencis silente tiri la skandalulon en la policejon. Al la 
policisto helpis bravuloj el ”Rapidpakado”.

La kortisto humile qirkaybrakis kolon de la policisto, 
kaj ekploris.

La danxero pasis.
Tiam el post la fatrasa kesto elsaltis suferinta Viktor 

Mi]ajloviq. La spektantaro ekbruis.
– }amido! – kriis Viktor Mi]ajloviq al la forirantoj. – 

}amido! Mi montros al vi! Fiulo!
La ploreganta kortisto aydis nenion. Oni portis lin sur 

manoj en la policejon. Tien, estiel atestilo, oni entiris 
ankay elpenda[on “Seruristejo, kaj riparo de primusoj”.

Ankoray longe post tio kuraxadis Viktor Mi]ajloviq.
– Hundinidoj, – diris li, rilatante al la spektantoj, – 

ekopiniis pri si! }amidoj!
– Sufiqas, Viktor Mi]ajloviq! – kriis el la fenestro Elena 

Stanislavovna.– Eniru al mi por nelonge.
Wi metis antay Viktor Mi]ajloviq subtason da kompoto 

kaj, promenante en la qambro, komencis pridemandi.
– Sed mi diras al vi ke tio estas li, sen lipharoj, sed li, 

– kiel kutime kriis Viktor Mi]ajloviq, – jes, mi konas lin per-
fekte! Vorobjaninov, sendube li!

– Pli mallayte, ho Dio! Por kio, lay vi, li alveturis?
Sur nigra vizaxo de Viktor Mi]ajloviq aperis ironia 

rideto.
– Kaj vi, kion vi opinias?
Li ekridetis kun eq pli da ironio.
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– Certe ne por subskribi kontraktojn kun komunistoj.
– Qu vi opinias ke li endanxerigas sin?
Rezervoj da ironio, kiujn Viktor Mi]ajloviq akumulis 

dum dek postrevoluciaj jaroj estis neelqerpeblaj. Sur lia vi-
zaxo ludis serioj da diversfortaj kaj divers-skeptikaj ridetoj.

– Kiu en Sovetia Rusio ne endanxerixas, des pli homo 
en stato de Vorobjaninov? Lipharojn, Elena Stanislavovna, 
oni ne forrazas senkayze.

– Qu li estas sendita el eksterlando? – demandis 
Elena Stanislavovna, preskay sufokixinte.

– Sendube, – respondis la genia seruristo.
– Do kiucele li venis?
– Ne estu infano.
– Tutegale. Mi devas vidi lin.
– Sed qu vi scias per kio vi riskas?
– A], tutegale! Post dek jaroj da disixo mi devas vidi 

na Ipolit Matveeviq.
Al wi vere wajnis ke sorto disigis ilin kiam ili amis unu 

la alian.
– Mi petegas vin, trovu lin! Eksciu kie li estas! Vi ja vi-

zitas multajn lokojn! Al vi ne estos malfacile! Transdonu ke 
mi volas vidi lin. Qu vi aydas?

La papago en la ruxa pantalono, dormetanta sur la 
stangeto, ektimis la bruan konversacion, turnixis per la 
kapo soben, kaj rigidixis en tiu qi pozicio.

– Elena Stanislavovna, – diris la seruristo-mawinisto, 
starante kaj premante la manojn al la brusto, – mi trovos 
kaj kontaktos lin.

– Qu vi, eble, volas ankoray iom da kompoto? – kortu-
wixis la divenistino.

Viktor Mi]ajloviq formanxis la kompoton, prezentis 
malican lekcion pri malbona konstruo de la papaga kaxo, 
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kaj adiayis na Elena Stanislavovna, rekomendinte al wi teni 
qion en plena sekreto.

Qapitro 11
Alfabetumo “Spegulo de vivo”

En dua tago al la partneroj ekestis klare ke loxi en la 
kortistejo ne estas jam oportune. Ti]on, tute stultixinta 
post kiam li ekvidis la mastron komence kun nigraj lipharoj, 
poste kun la verdaj, kaj fine tute sen ili, malkontente mur-
muris. Ne estis sur kio dormi. En la kortistejo staris odoro 
de putranta qevala feka[o, kiun disvastigis novaj peltaj 
botoj de Ti]on. La malnovaj peltaj botoj staris en angulo, 
kaj ankay ne ozonigis la aeron.

– Vesperon de la rememoroj – diris Ostap, – mi pro-
ponas opinii fermita, – endas translokixi en gastejon.

Ipolit Matveeviq ektremetis.
– Tio ne eblas.
– Kial ja?
– Tie endas registrixi.
– Qu la pasporto malordas?
– Ne, la pasporto enordas, sed mia familnomo estas 

bone konata en la urbo. Oni parolos pri tio.
La koncesiuloj pripense eksilentis.
– Qu plaqas al vi familnomo Mi]elson? – subite de-

mandis brilega Ostap.
– Kiu Mi]elson? Qu senatano?
– Ne. Ano de sindikato de sovetiaj vendej-laboristoj.
– Mi ne komprenas vin.
– Tio pro foresto de teknikaj kutimoj. Ne estu naivulo.
Bender elprenis el la verda jako sindikatan membro-

karton kaj donis xin al Ipolit Matveeviq.
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– Konrad Karloviq Mi]elson, kvardek-ok-jara, senpar-
tia, fraylo, ano de la sindikato de 1921-a jaro, ekstreme 
morala persono, mia bona konato, wajnas ke li estas amiko 
de infanoj... Sed vi povas ne amikixi kun infanoj: tion po-
lico ne postulos de vi.

Ipolit Matveeviq ruxixis.
– Qu tio konvenas?
– Kompare kun nia koncesio tiu qi ago, kvankam an-

tayvidita per kriminala kodo, aspektas same senpeka kiel 
infana ludo je rato.

Malgray tio Vorobjaninov, hezitis.
– Vi estas idealisto, Konrad Karloviq. Qu vi ne vidas 

ke prosperis al vi; alie, imagu, vi devus esti iu Papa-
}ristozopulo ay Fiodorulov.

Sekvis rapida konsento, kaj la koncesiuloj, ne adiay-
ante na Ti]on, eliris en la straton.

Ili ekloxis en meblitaj qambroj de “Sorbono”. Ostap 
tumultigis tutan negrandan personaron de la gasteja serv-
istaro. Komence li pririgardis seprublajn qambrojn, sed res-
tis malkontenta pri ilia mebligo. Kvinrublaj qambroj plaqis 
al li iom pli, sed la tapiwoj estis iaj senharaj, kaj indignis 
tiea odoro. En trirublaj qambroj qio estis bona krom pen-
tra[oj.

– Mi ne povas loxi en sama qambro kun pejzaxoj, – 
diris Ostap.

Do ili endis loxi en qambro per rublo okdek. Tie estis 
nek pejzaxoj, nek tapiwoj, kaj la meblaro estis severe kon-
sekvenca: du litoj kaj nokta tableto.

– Stilo de wtona epoko, – aprobe rimarkis Ostap. – Qu 
enestas en la matracoj antayhistoriaj bestoj?
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– Depende de sezono, – respondis la ruzeta servisto, 
– se, ekzemple, okazas iu gubernia kongreso, do certe ne, 
qar tiam loxantoj estas multaj, kaj antay ili estas aranxata 
granda purigado. Sed en alia tempo vere okazas ke alku-
radas ili. El najbara gastejo “Livadija”.

Samtage la koncesiuloj vizitis Stargorodan urbestra-
ron, kie ili ricevis qiujn bezonatajn informojn. Okazis ke la 
loxeja fako estis nuligita en jaro1921, kaj ke xia granda 
arkivo estis kunigita kun arkivo de la urbestraro.

Pri la afero ekokupixis la granda kombinanto. Xis la 
vespero la partneroj konis jam hejman adreson de arkiv-
estro, nomo de kiu estis Varfolomej Korobejnikov, xisrevo-
lucie oficisto en kancelario de la urbestro, nun laboranto 
de kontora fako.

Ostap survestis la mol-lanan vewton, malpolvigis sian 
jakon, batante xin je la lita dorso, elpostulis de Ipolit Mat-
veeviq rublon dudek kopekojn por la reprezentado, kaj iris 
viziti la arkiviston. Ipolit Matveeviq restis en”Sorbono”, kaj 
nervume iradis en fendo inter la du litoj. Ene de tiu qi ves-
pero, verda kaj malvarma, decidixis sorto de la tuta entre-
preno. Se prosperus akiro de mandat-kopioj, lay kiuj oni 
distribuis la meblojn, konfiskitajn el vorobjaninov-izoldomo, 
la aferon oni povus opinii duone sukcesinta. Poste, certe, 
antayvideblis malfacila[oj neimageblaj, sed la fadeno estus 
jam en la manoj.

– Ho, se sukcesus akiro de la mandatoj, – flustris Ipo-
lit Matveeviq, kuwante sur la lito, – nur la mandatojn!...

Risortoj de la rompita matraco mordis lin kiel puloj. Li 
ne sentis tion. Li ankoray ne klare imagis kio sekvos post 
ricevo de la mandatoj, sed estis certa ke tiam qio iros 
glate, oleigite: «Kaj butero» – ial turnixis en lia kapo – 
«kaqon ne difektas».
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Sed dume kuirixis vere granda kaqo. Ipolit Matveeviq, 
posedata per la rozkolora revo, turnixis sur la lito de flanko 
al flanko. Risortoj sub li wafblekadis.

Ostap devis trairi la tutan urbon. Korobejnikov loxis en 
Gusisqe: limkvartalo de Stargorod.

Plimulto da tieaj loxantoj estis fervojistoj. Iam super la 
domoj, sur taluso, barigita per maldika betona muro, 
retroiris siblanta vaporlokomotivo. Tegmentoj de la domoj 
por sekundo lumixis per flamo de la lokomotiva fornego. 
Iam rulixis malplenaj vagonoj, iam eksplodis petardoj. Inter 
la domaqoj kaj portempaj barakoj etendixis longaj brikaj 
konstrua[oj de ankoray malsekaj kooperativaj domoj.

Ostap preteriris lumantan insulon – fervojistan klubon, 
per la papero kontrolis la adreson, kaj haltis qe dometo de 
la arkivisto. li turnis sonorilon kun konveksaj literoj “Turnu”.

Post longaj pridemandoj «al kiu» kaj «por kio», oni 
malfermis, kaj li ekestis en malluma vestiblo, okupata per 
wrankoj. En la mallumo iu spiris na Ostap, sed diris nenion.

– Kie estas civitano Korobejnikov? – demandis 
Bender.

La spiranta homo prenis na Ostap je la brako kaj 
enkondukis lin en la manxoqambron, lumigitan per pen-
danta kerosena lampo. Ostap ekvidis antay si etan oldu-
lon: pureculon kun nekutime elasta dorso. Ne estis dubo 
ke tiu qi oldulo estas civitano Korobejnikov mem. Ostap 
sen invito alwovis al si sexon, kaj sidis.

La olduleto sentime rigardis la impertinentulon, kaj si-
lentis. Do Ostap xentile komencis la konversacion unua:

– Mi venis al vi pro afero. Vi servas en arkivo de Star-
goroda urbestraro, qu?

Dorso de la oldulo ekmovixis kaj konfirme kurbixis.
– Kaj antaye vi servis en loxeja fako, qu?
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– Mi qie servis, – diris la oldulo gaje.
– Eq en kancelario de xisrevolucia urbestro?
Dirante tion Ostap gracie ridetis. Dorso de la oldulo 

longe serpentixis, kaj fine haltis en pozicio kiu atestis ke 
servo qe la iama urbestro estas afero jam delonge pasinta, 
kaj ke memori qion estas absolute ne eble.

– Sed tamen permesu ekscii pri celo de via vizito – 
diris la mastro, kun intereso rigardante la gaston.

– Mi permesos, – respondis la gasto. – Mi estas filo 
de Vorobjaninov.

– De kiu? Qu de la gvidanto? 
– Jes, de li.
– Kaj li, qu li vivas?
– Mortis li, civitano Korobejnikov.
– Jes, – sen aparta malxojo diris la oldulo, – malgaja 

okaza[o. Sed, wajne, qe li forestis infanoj, qu?
– Forestis, – xentile konfirmis Ostap.
– Do kiel?...
– Neniel. Mi – de la morganata geedzixo.
– Qu de Elena Stanislavovna estas vi filo?
– Jes. Xuste.
– Kaj wi, kiel wi fartas?
– La panjo jam delonge estas entombigita.
– Tiel do, a], kiel malgaje!
Kaj ankoray longe la oldulo rigardis na Ostap kun lar-

moj de kompato, kvankam ne pli ol hodiay li vidis na Elena 
Stanislavovna en vianda linio de la bazaro.

– Qiuj mortas, – diris li. – Sed tamen permesu ekscii 
pri kiu afero, estimata, vian nomon, pardonu, mi ne 
konas...

– Valdemar, – rapide informis Ostap.
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– Valdemar Ipolitoviq? Tre bone. Mi ayskultas vin, 
Valdemar Ipolitoviq.

La olduleto alsidis la tablon, kovritan per ornamita lak-
tolo, kaj enrigardis okulojn mem de Ostap.

Ostap per selektitaj vortoj esprimis sian malxojon pri 
la gepatroj. Li tre bedayras ke tiel malfrue invadis loxejon 
de la profunde estimata arkivisto, kaj kayzis al li mal-
trankvilon per sia vizito, sed li esperas ke la profunde es-
timata arkivisto pardonos, kiam ekscios, kiu sento venigis 
lin al tio.

– Mi volus, – kun neesprimebla fila amo finis Ostap, – 
trovi ion el mebloj de la paqjo, por konservi memoron pri li. 
Qu scias vi al kiu estas transdonitaj mebloj el domo de la 
paqjo?

– Komplikas la afero, – respondis la oldulo, pensinte, 
– tion povas permesi al si nur homo bonstata... Kaj vi, par-
donu, pri kio vi okupixas?

– Libera profesio. Propra metikolektiva viand-buqej-
fridejo en Samaro.

La maljunulo dube alrigardis la verdajn kirasojn de 
juna Vorobjaninov, sed ne oponis.

«Energia juna homo», – pensis li.
Ostap, kiu tiumomente pe-is siajn observojn pri 

Korobejnikov, decidis ke «la oldulo estas tipa kanajlo».
– Do tiel, – diris Ostap.
– Do tiel, – diris la arkivisto, – malfacile, sed eblas...
– Qu vi pri elspezoj? – helpis havanto de viand-buqej-

fridejo.
– Negranda sumo...
– Pli proksime al la afero, kiel diras Mopasan (Mou-

passant). La informoj estos pripagataj.
– Do bone, sepdek rublojn bonvolu.
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– Kial tiom multe? Qu aveno multekostas26? 
La oldulo ete ektintadis, svingante la spinon.
– Vi werci bonvolas...
– Mi konsentas, paqjo. Mono kontray la mandatoj. 

Kiam mi venu al vi?
– Qu vi kunhavas la monon?
Ostap pretece frapetis sian powon.
– Tiam bonvolu eq nun, – solene diris Korobejnikov.
Li bruligis kandelon, kaj enkondukis na Ostap en la 

najbaran qambron. Tie krom lito, sur kiu verwajne dormis la 
mastro de la domo, staris skribotablo, superwutita per libro-
tenistaj kajeroj, kaj longa kancelaria wranko kun malfermaj 
bretoj. Al randoj de la bretoj estis algluitaj presitaj literoj A, 
Bo, Co, kaj tiel plu, xis ariera litero Zo. Sur la bretoj kuwis 
paka[oj da mandatoj, qirkayligitaj per frewa wnureto.

– Hej! – diris ravita Ostap. – Plena arkivo hejme!
– Perfekte plena, – modeste respondis la arkivisto. – 

Mi, qu vi scias, por iu ajn okazo... Al la urbestraro xi ne 
bezonatas, sed al mi, por la maljunaj jaroj, povas ekesti 
utila... Vivas ni, vi ja scias, kvazay qe vulkano... qio povas 
okazi... {etixos tiam homoj serqi siajn meblojn, sed kie ili 
estas? Jen kie! Qi tie ili estas! En la wranko. Kaj kiu kon-
servis, kiu gardis? Korobejnikov. Do tiam gesinjoroj diros 
dankon al la maljunulo, helpos al liaj maljunaj jaroj... Kaj mi 
ne bezonas multe: se oni eq dekrubla[on kontray mandato 
donos, ankay pro tio dankon... Alie provu, serqu venton en 
kamparo. Sen mi ili ne trovos!

Ostap rave rigardis la oldulon.
– Mirinda kancelario, – diris li, – plena mekanikigo. Vi 

estas vera labor-heroo!
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La flatita arkivisto komencis konatigi la gaston kun 
detaloj de sia watata afero. Li malfermis dikajn librojn de 
registro kaj distribuo.

– Qio estas qi tie, – diris li, – tuta Stargorod! Tuta me-
blaro! De kiu kaj kiam prenita, kiam al kiu donita. Kaj tio 
estas la alfabetumo, spegulo de vivo. Al vi pri kies me-
blaro? Qu de unuaranga komercisto Angelov? Bonvolu. 
Rigardu literon A. Litero A, Ak, Am, An, Angelov... Nu-
mero? Jen 82742. Nun prenu ni libron de registrado. Paxo 
142. Kie estas Angelov? Jen Angelov. De Angelov, la 18-
an de decembro estas prenitaj: piano “Bekker” numero 
97012, tabureto al xi mola, komodoj du, vestowrankoj kvar 
(du el ruxa ligno), librowranko unu, kaj tiel plu... Kaj al kiu 
donita?.. Rigardu ni libron de distribuo. Sama numero 
82742... Donita... Librowranko –en la urban militkomisare-
jon, vestowrankoj tri – en pensionlernejon ”Alaydo”... Kaj 
ankoray unu vestowrankon – en personan uzon de sekre-
tario de Stargoroda proviant-distribuejo. Kaj la piano kien 
trafis? Trafis xi en duan domon de socprovizo. Xis nun 
staras xi tie...

«Ial ne vidis mi tie tiun qi pianon», – ekpensis Ostap, 
rememorinte konfuzixeman vizaxeton de Al]en.

– Ay, ekzemple de Murin, estro de kancelario de la 
urbestro... Literon Mo, sekve, oni devas serqi. Qio estas qi 
tie. La tuta urbo. Pianoj estas qi tie, sexetoj diversaj, 
speguloj, braksexoj, sofoj, lustroj... Eq manxilaroj estas...

– Nu, – diris Ostap, – oni devas al vi monumenton 
starigi. Sed pli proksimen al la afero. Prenu ni, ekzemple, 
literon Vo.

– Estas litero Vo, – volonde ree]is Korobejnikov. – 
Nun. Vo-mo, Vono,Voriickij, numero 48238 Vorobjaninov, 
Ipolit Matveeviq, patro via,rexlandon qielan al li, gran-
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danima homo li estis... Piano “Bekker” numero 54809, va-
zoj qinaj, markitaj – kvar, far franca fabriko “Sevr” 
(Sévres), tapiwoj diversdimensiaj – ok, gobelino “Pawtisti-
no», gobelino “Pawtisto”, pajlo-wtopita urso kun plado – 
unu, dormoqambra kompleto – dek du pecoj, manxoqam-
bra kompleto – dek-ses-peca, gastsalona kompleto – dek 
kvar pecoj, nuksa, far majstro Hambs...

– Kaj al kiu donita? – senpacience demandis Ostap.
– Tion ni tuj. Pajlo-wtopita urso – en duan policejon. 

Gobelino ”Pawtisto” – en fonduson de arta[oj. Gobelino 
“Pawtistino” – en klubon de riveristoj. Kompleto dorma – en 
asocion de qasistoj, kompleto manxeja – en Stargorodan 
filion de firmao Teo. Kompleto gastsalona nuksa –poparte. 
Tablon rondan kaj unu sexon – en duan domon de socia 
provizo, sofon kun kurbita dorso – en loxejan fakon (xis 
nun en akceptejo xi staras, tutan tega[on oni oleigis, bas-
tardoj), kaj ankoray unu sexon – al kamarado Gricacujev, 
invalido de imperiisma milito, lay ties skriba peto kaj rezo-
lucio de fakestro kamarado Burkin. Dek sexojn en Mo-
skvon, en muzeon de mebla majstreco, lay postul-letero el 
Komisarejo de klereco... Vazoj qinaj, markitaj...

– Mi laydas, – diris Ostap jubile, – genia[o! Estus bone 
ankay la mandatojn spekti.

– Bone, nun ankay xis mandatoj ni venu. Numero 
48238, litero Bo.

La arkivisto venis al la wranko kaj, starante sur la 
piedfingroj, elprenis necesan paka[on.

– Jen. Tuta meblaro de via paqjo estas qi tie. Qu vi 
bezonas qiujn mandatojn?

– Ne, por kio qiujn... Tiel... Infanaj rememoroj. Gastsa-
lona kompleto... Ludadis, memoras mi, en la gastsalono, 
rigardante gobelinon “Pawtistino”... Bona estis tempo, ora 
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infaneco!.. Do ni limigu nin per la gastsalona kompleto, 
paqjo.

La arkivisto komencis ame rektigi la paka[on de la 
mandatoj, kaj serqi tie mandatojn bezonatajn. Korobejnikov 
elprenis kvin pecojn: Unu mandaton por dek sexoj, du – po 
unu sexo, unu – por ronda tablo, kaj unu por gobelino 
“Pawtistino”.

– Bonvolu rigardi. Qio estas en ordo. Kie kio trovixas 
– qio estas sciate. Sur la dewireblaj partoj qiuj adresoj es-
tas indikitaj, kun propramana subskribo de la ricevinto. Tial 
neniu, se estos bezonate, neniu scipovos nei. Eble vi dezi-
ras kompleton de general-vidvino Popova? Tre bona. 
Ankay laboro de Hambs.

Sed Ostap, movata ekskluzive per amo al la gepatroj, 
kaptis la mandatojn, enwovis ilin en fundon mem de la 
flanka powo, sed de kompleto de la generalvidvino li rifuzis.

– Qu mi povas skribi la kvitanceton? – informixis la 
arkivisto, lerte kurbixante.

– Vi povas, – xentile diris Bender, – skribu, batalanto 
pri la ideo.

– Do mi skribos.
– Faru!
Ili revenis en la unuan qambron. Korobejnikov kali-

grafie skribis kvitancon kaj, ridetante, transdonis xin al la 
gasto. La qefa koncesiulo ege xentile, per du fingroj de la 
dekstra mano, prenis la papereton, kaj enmetis xin en 
saman powon kie jam kuwis la valoregaj mandatoj.

– Nu, xis, – diris li duonferminte la okulojn, – wajne mi 
signife rompis vian trankvilecon. Do mi ne kuraxas plu tedi 
vin per mia qeesto. Vian manon, estro de la kancelario.

La konsternita arkivisto apatie premis etenditan al li 
manon.
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– Xis, – ripetis Ostap.
Li ekmovixis al la eliro.
Korobejnikon komprenis nenion. Li eq ekrigardis sur la 

tablon, qu la gasto lasis la monon tie, sed ankay sur la 
tablo la mono forestis. Tiam la arkivisto tre mallayte de-
mandis:

– Kaj la mono?
– Kiu mono? – demandis Ostap, malfermante la por-

don. – Vi, wajne,demandis pri iu mono?
– Jes, certe! Pro la mebloj! Pro la mandatoj!
– Kolombeto, – elkantis Ostap, – je Dio, per honoro de 

mia mortinta paqjo mi [uras. Mi estus xoja tutanime, sed ne 
havas, forgesis mi depreni monon de la cirkula konto.

La oldulo ektremis, kaj etendis antayen sian malfortan 
maneton, dezirante halti la noktan vizitanton.

– Trankvilon, stultulo, – diris Ostap minace, – oni per 
rusa lingvo diras al vi: morgay. Do morgay. Nu, xis! Skribu 
leterojn!..

La pordo krake fermixis. Korobejnikov denove mal-
fermis xin, kaj elkuris sur la straton, sed Ostap jam fores-
tis. Li rapide iris preter la ponto. Vapor-lokomotivo, vetur-
anta sur la viadukto, lumigis lin, kaj kovris per la fumo.

– Glacio ekmovixis! – kriis Ostap al la mawinisto. Gla-
cio ekmovixis, sinjoroj [urianoj!

La mawinisto ne aydis, svingis la manon; radoj de la 
mawino pli forte ektiris la wtalajn kubutojn de la kulisaj 
krankoj, kaj la lokomotivo forimpetis.

Minuton ay du staris Korobejnikov en glacia venteto 
kaj, aqe blasfemante revenis en sian dometon. Neeltene-
bla amaro kaptis lin. Li ekstaris meze de la qambro, kaj 
komencis furioze piedbati la tablon. Saltis la cindrujo, farita 
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galow-forme kun ruxa surskribo “Triangulo”, la glaso tostis 
la karafon.

Ankoray neniam Varfolomej Korobejnikov estis trom-
pita tiel malnoble. Li scipovis trompi iun ajn, sed qi tie oni 
trompis lin kun tiel genia simpleco, ke li ankoray longe sta-
ris, frapante dikajn piedetojn de la manxotablo.

En regiono Gusisqe oni nomis na Korobejnikov: Var-
folomeiq. Oni sin turnis al li nur okaze de ekstrema be-
zono. Varfolomeiq prenis lombarde a[ojn, kaj fiksis kani-
balajn procentojn. Li okupixis pri tio jam kelkajn jarojn, sed 
ankoray eq ne unufoje estis kaptita. Sed nun li malgajnis 
qe sia plej bona komerca entrepreno, de kiu li atendis 
grandajn gajnojn kaj bonstatan maljunecon.

– Qu tio estas werco?! – kriis li, rememorante la pere-
intajn mandatojn. – De nun – nur antaypage. Sed kiel mi 
eraris? Per propraj manoj fordonis mi tiun qi nuksan gast-
salonan kompleton!.. Ja sole gobelino”Pawtistino” valore-
gas senmezure! Permana laboro!..

La sonorilon “Turnu” delonge jam turnis iu necerta 
mano, kaj ne sukcesis Varfolomeiq rememori ke la enir-
pordo restis newlosita, kiam en la vestiblo ekaydixis peza 
frapobruo, kaj voqo de homo, komplikixinta en labirinto de 
la wrankoj, kriis:

– Kien qi tie eniri?
Varfolomeiq eniris la vestiblon, tiris al si ies palton 

(palpe – drapo), kaj enigis en la manxoqambron patron 
Fjodor.

– Grandanime pardonu min, – diris patro Fjodor.
Post dek minutoj de ambayflankaj duonklarigoj kaj ru-

za[oj evidentixis ke civitano Korobejnikov vere havas iujn-
ajn informojn pri meblaro deVorobjaninov, kaj ke patro 
Fjodor ne rifuzas tiujn qi informojn pripagi. Krom tio, al tre 
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vigla plezuro de la arkivisto, okazis ke la vizitanto estas 
nasko-frato de iama gvidanto, kaj pasie dezirus konservi 
memoron pli li, akirante la nuksan gastsalonan kompleton. 
Frato de Vorobjaninov havis plej varmajn rememorojn pri la 
juneco, ligitajn kun tiu qi kompleto.

Varfolomeiq petis cent rublojn. La vizitanto aprezis 
memoron pri sia frato signife malpli, je tridek proksimume 
rubloj. Ili interkonsentis pri kvindek.

– Mi petus antaypagi, – deklaris la arkivisto, – tio es-
tas mia regulo.

– Kio se mi pagos per oraj dekrubla[oj? – ekrapidis 
patro Fjodor, diswirante subwtofon de la jako.

– Mi ricevos lay kurzo. Je nay kaj duono. Hodiaya 
kurzo.

Vostrikov elwutis el la kolbaseto kvinon da flava[oj, al-
wutis al ili du rublojn kaj duonon per arxento, kaj alwovis la 
tutan monteton al la arkivisto. Varfolomeiq dufoje rekalkulis 
la monerojn, enwutis ilin en sian manon, petis la gaston 
atendi minuton, kaj eliris por preni la mandatojn. En sia 
sekreta kancelario Varfolomeiq meditis ne longe, malfermis 
alfabetuman spegulon de vivo je litero Po, rapide trovis la 
bezonatan nombron, kaj prenis de la breto paka[on kun 
mandatoj de general-vidvino Popova. Disfosante la 
paka[on, Varfolomeiq elprenis el xi mandaton por dek du 
nuksaj sexoj far fabriko de Hambs, donitajn al kamarado 
Bruns loxanta sur strato Vinogradnaja 34. Mirigante pri sia 
lerteco kaj kapablo elturnixi, la arkivisto ekridetis, kaj 
prezentis la mandatojn al la aqetanto.

– Qu qio en sama loko? – kriis la aqetanto.
– Unu apud la alia. Ili qiuj staras tie. Perfektas la 

kompleto. Delico. Tamen kial mi klarigas, vi mem konas 
tion!
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Patro Fjodor longe kaj rave skuis manon de la arkiv-
isto kaj, batixinte multfoje je la wrankoj en la vestiblo, 
forkuris en la noktan mallumon.

Varfolomeiq ankoray longe priridis la trompitan aqetin-
ton. La orajn monerojn li metis vice sur la tablon, kaj longe 
sidis dormeme rigardante la kvinon da helaj disketoj.

«Sed kio tiris ilin al mebloj de Vorobjaninov?» – pen-
sis li. – «Frenezixis ili».

Li senvestixis, neatente prexis al Dio, enkuwis la mal-
larxan fraylinan liteton, kaj zorgoplene ekdormis.

Qapitro 12
Pasia virino – revo de poeto

Dum tiu qi nokto la malvarmo okazis formanxita sen-
rezerve. Estis tiel varme, ke qe fruaj pasantoj doloretis la 
piedoj. Paseroj elqirpis iujn stulta[ojn. Eq kokino, elirinta el 
la kuirejo en la gastejan korton, eksentis frewajn fortojn, kaj 
penis ekflugi. La qielo estis kovrita per etaj nubaj pastbuloj, 
fatrasa kesto eligis odoron de violoj kaj de supo pejzan. 
Vento svenis sub la kornico. La katoj komforte kuwaqis sur 
la tegmento kaj, degne duonfermante la okulojn, rigardis la 
korton, tra kiu kuris qambristo Aleksandro kun paka[eto da 
malpuraj tola[oj.

En koridoroj de “Sorbono” oni ekbruis. Por malfermo 
de la tramlinio kunveturis divers-distriktaj delegitoj. El gas-
teja benkqaro, kun elpenda[o ”Sorbono», eliris amaso da 
ili.

La suno varmigis plenforte. Feraj ondigitaj kurtenoj de 
vendejoj ekflugis supren. Sovetiaj oficistoj, elirintaj en va-
tigitaj paltoj, sufokixis, malbutonixis, sentante pezon de la 
printempo.
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Sur Kooperativa strato rompixis risorto de trowarxita 
kamiono de Muelej-konstruado, kaj Viktor Mi]ajloviq Pole-
sov, veninta al loko de la okazinta[o, donadis konsilojn.

En la qambro, meblita kun aferema lukso (du litoj kaj 
nokta tableto), aydixis qevala ronkado kaj henado: Ipolit 
Matveeviq gaje lavis sin kaj purigis la nazon. La granda 
kombinanto kuwis en la lito, pririgardante difektojn de la 
botetoj.

– Bonokaze, – diris li, – mi petas likvidi la wuldon.
Ipolit Matveeviq elplonxis el la viwtuko, kaj ekrigardis 

la partneron per konveksaj, sen la nazumo, okuloj.
– Kial vi rigardas min kiel soldato pedikon? Kio mirigis 

vin? Qu la wuldo? Jes! Vi wuldas al mi monon. Hieray mi 
forgesis diri al vi ke por la mandatoj mi pagis, kun via per-
meso, sepdek rublojn. Jen la kvitanco. Do trans[etu qi tien 
tridek kvin rublojn. La koncesiuloj, mi esperas, partoprenas 
la elspezojn sur bazo de egaleco, qu?

Ipolit Matveeviq surmetis la nazumon, pe-legis la kvi-
tancon kaj, angorante, fordonis la monon. Sed eq tio ne 
povis malpliigi lian xojon. La riqa[oj trovixis jam en la ma-
noj. Do la tridekrubla polvero malaperis en brilo de la brili-
anta monto.

Radie ridetante Ipolit Matveeviq eliris en la koridoron, 
kaj komencis promeni. Planoj de nova vivo, konstruita sur 
la trezora fundamento, gajigis lin. «Kaj la sankta patro?» – 
mense kaystikis li. – «Perdis li, stultulo. Ne vidos li la 
sexojn kiel sian barbon».

Veninte xis fino de la koridoro Vorobjaninov returnis. 
Blanka kun fendoj pordo numero dek tri malfermixis, kaj 
renkonten al li eliris patro Fjodor en blua qemizo, zonigita 
per eluzita nigra wnureto kun pompa kvasteto. Lia bonkora 
vizaxo digelis pro la feliqo. Ankay li eliris en la koridoron 
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por promeni. La konkurantoj kelkfoje renkontixis kaj, venke 
rigardante unu la alian, sekvis pluen. Fine de la koridoro ili 
ambay turnixis samtempe, kaj denove proksimixis... En 
brusto de Ipolit Matveeviq bolis jubilo. Sama sento posedis 
ankay patron Fjodor. Ili ambay sentis kompaton al la ven-
kita kontrayulo. Fine, dum kvina turno, Ipolit Matveeviq ne 
eltenis.

– Mi salutas vin, patro, – diris li kun neesprimebla 
dolqeco.

Patro Fjodor kolektis tutan sian sarkasmon, ricevitan 
de Dio, kaj respondis:

– Bonan matenon, Ipolit Matveeviq.
La malamikoj disiris. Kiam iliaj vojoj kunixis denove, 

Vorobjaninov diris:
– Qu mi ne vundetis vin dum nia lasta renkonto?
– Ne, kial, estis tre agrable renkontixi, – respondis ju-

bilanta patro Fjodor.
Ili denove ekestis disigitaj. Vizaxo de patro Fjodor 

komencis indigni na Ipolit Matveeviq.
– Tagprexon vi, wajne, jam ne priservas? – demandis 

li dum la sekva renkonto.
– Kial ja servi! La paro]anoj en urbojn diskuris, trezo-

rojn ili serqas.
– Rimarku: siajn trezoron! Siajn!
– Al mi ne estas sciate kies, sed ili serqas.
Ipolit Matveeviq volis diri iun aqa[on, kaj eq malfermis 

por tio la buwon, sed sukcesis elpensi nenion, kaj kolere 
eniris sian qambron. Post minuto de tie eliris, en blua 
vewto, filo de turka civitano Ostap Bender kaj, surpawante 
laqojn de siaj wuoj, direktixis al Vostrikov. Rozoj sur vangoj 
de patro Fjodor velkis kaj aliformixis je cindro.
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– Qu vi aqetas malnovajn a[ojn? – demandis Ostap 
minace. – Qu sexojn? Tripa[ojn? Skatoletojn de ciro?

– Kion vi volas? – elflustris patro Fjodor.
– Mi volas vendi al vi malnovan pantalonon.
La pastro glaciixis kaj dewovixis.
– Kial vi silentas, kvazay episkopo dum la akceptado?
Patro Fjodor malrapide direktixis al sia qambro.
– Malnovajn a[ojn aqetas, novajn – wtelas! – kriis 

Ostap en lian dorson.
Vostrikov mallevis la kapon kaj haltis qe sia pordo. 

Ostap dayrigis la mokadon:
– Do kio pri la pantalono, multestimata kult-servanto? 

Qu vi prenas? Estas ankay manikoj de vewto, interno de 
ringa kuko, kaj oreloj de morta azeno. Ope estos pli qipe. 
Kaj ili ne estas serqendaj: ili ne kuwas en sexoj! Qu?!

Pordo post la servanto de kulto fermixis.
Kontentixinta Ostap, frapante la tapiwon per la laqoj, 

malrapide ekiris reen. Kiam lia ampleksa figuro deiris 
sufiqe malproksimen, patro Fjodor rapide elwovis la kapon 
el post la pordo, kaj kun longe detenata indigno elpepis:

– Ci mem estas stultulo!
– Kio? – kriis Ostap, [etinte sin reen, sed la pordo es-

tis jam fermita, nur la seruro klakis.
Ostap klinixis al la wlosil-truo, tube aligis la plandon al 

la buwo, kaj distingeble diris:
– Kiom kostas opio por popolo27?
Post la pordo regis silento.
– Paqjo, vi estas vulgara homo! – kriis Ostap.
Sammomente el la wlosila truo elsaltis kaj ekmovixis 

krajono, per pinto de kiu patro Fjodor penis serpente piki la 
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malamikon. La koncesiulo xustatempe desaltis, kaj kaptis 
la krajonon. La malamikoj, dividitaj per la pordo, komencis 
silente tiri la krajonon al si. Venkis la juneco, kaj la kra-
jono, kontrayanta kiel splito, malrapide elrampis el la wlo-
sila truo. Kun tiu qi trofeo Ostap revenis en sian qambron. 
La partneroj eq pli gajixis.

– La malamiko kuras, kuras, kuras! – kantis Ostap.
Sur faco de la krajono li gravuris per powtranqileto 

ofendan vorton, enkuris la koridoron kaj, eniginte la kra-
jonon en la wlosilan embrazuron, tuj revenis.

La amikoj eltiris al la lumo la verdajn dewirajn partojn 
de la mandatoj, kaj komencis detale pristudi ilin.

– Mandato por gobelino “Pawtistino”, – reve diris Ipolit 
Matveeviq. –Tiun qi gobelinon mi aqetis qe peterburga an-
tikva[isto.

– Al diablo la pawtistinon! – kriis Ostap, diswirante la 
mandaton je nudeloj.

– Tablo ronda... Wajne de la kompleto...
– Donu al mi la tableton. Al diabla patrino tiun qi table-

ton!
Restis du mandatoj: unu – por dek sexoj, senditaj en 

muzeon de mebla majstreco en Moskvo, alia – por unu 
sexo, al kamarado Gricacujev, en Stargorod, strato 
Ple]anov 15.

– Preparu la monon, – diris Ostap, – eble ni endos 
veturi en Moskvon.

– Sed ankay qi tie estas sexo, qu?
– Unu wanco kontray dek. Pura matematiko. Kaj 

ankay tio kondiqe ke civitano Gricacujev ne eluzis xin en 
sia burxa[o28.
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– Ne wercu tiel, ne decas.
– Ne gravas, ne gravas, liber fater Konrad Karloviq 

Mi]elson, trovos ni! Sankta afero! Batistajn piedtukojn ni 
portos, krema[on Margo manxados ni.

– Ial wajnas al mi, – rimarkis Ipolit Matveeviq, – ke la 
valora[oj devas esti xuste en tiu qi sexo.

– Ha! Qu vere wajnas? Kaj kio ankoray al vi wajnas? 
Qu nenio? Nu,bone. Ni laboru marksisme. Qielon ni lasu al 
birdoj, kaj nin mem ni turnu al la sexoj. Min turmentas 
deziro kiom eble rapide renkonti invalidon de imperiisma 
milito, civitanon Gricacujev, strato Ple]anov, domo dek 
kvin. Ne malantayixu, Konrad Karloviq. La planon ni el-
laboru dumvoje.

Preterirante pordon de patro Fjodor la venxema filo de 
turka civitano frapis xin per la piedo. El la qambro elay-
dixis malforta muxo de la pe-persekutita konkurenculo.

– Nur ne postiru li nin! – ektimis Ipolit Matveeviq.
– Post hodiaya renkonto de la ministroj sur la jakto 

eblas jam neniu proksimixo. Li timas min.

La amikoj revenis nur antayvespere. Ipolit Matveeviq 
estis zorgema. Ostap brilis. Sur li estis novaj frambokoloraj 
botetoj, al kalkanumoj de kiuj estis alwraybitaj rondaj 
kayquka[oj, wakludaj wtrumpoj kun verdaj kaj nigraj kvad-
ratetoj, kremkolora kaskedo, kaj duonsilka skarpo de ru-
mana subtono.

– Jes, xi vere estas tie, – diris Ipolit Matveeviq, reme-
morante viziton al vidvino Gricacujeva, – sed kiel akiri tiun 
qi sexon? Qu aqeti?
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– Certe ne, – respondis Ostap, – se ne paroli eq pri tiu 
qi tute senutila elspezo, tio elvokos paroladojn. Kial unu 
sexon? Kial xuste tiun qi sexon...?

– Do kion fari?
Ostap ame pririgardis malantayan parton de la novaj 

botetoj.
– Wik-moderno, – diris li. – Kion fari? Ne zorgu, prezi-

danto, mi prenas la operacion sur min. Al tiuj qi botetoj ce-
dos qiu ajn sexo.

– Qu vi scias, – viglixis Ipolit Matveeviq, – kiam vi 
konversaciis kun sinjorino Gricacujeva pri inundo, mi eksi-
dis nian sexon kaj, je mia vorto, mi sentis sub mi ion mal-
molan. Ili estas tie, je Dio, tie... Mi ja sentas tion.

– Ne emociixu, civitano Mi]elson.
– Ni devas elwteli xin nokte! Je Dio, elwteli!
– Tamen por gvidanto de nobelaro via skalo estas tro 

primitiva. Qu vi konas teknikon de la afero? Eble en via 
valizo estas kawita vojaxa kompleto de wtelwlosiloj? For[etu 
tion el via kapo! Rabi sendefendan vidvinon estas tipa 
dandaqa[o.

Ipolit Matveeviq rekonsciixis.
– Ja estas deziro plirapidigi, – diris li pete.
– Rapide nur katidoj naskixas, – edife diris Ostap. – 

Mi edzinigu win.
– Kiun?
– Na madam Gricacujeva.
– Por kio ja?
– Por trankvile kaj senbrue prifosi wian sexon.
– Sed vi ligas vin por la tuta vivo!
– Por bono de la koncesio mi pretas fari qion!
– Por la tuta vivo! – elflustris Ipolit Matveeviq.
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Pro la ekstrema miro Ipolit Matveeviq dissvingis la 
brakojn. Buwo sur lia razita pastra vizaxo malfermixis, kaj 
ekvideblis la bluaj dentoj, ne purigitaj de forveturo el urbo 
No.

– Por la tuta vivo! – elflustris Ipolit Matveeviq. – Tio 
estas grava ofero.

– Vivo! – diris Ostap. – Ofero! Kion vi scias pri vivo kaj 
pri oferoj? Qu vi opinias ke post kiam oni elloxigis vin el via 
izoldomo vi scias kio estas vivo? Kaj se oni rekviziciis de vi 
falsan qinan vazon, tio estas ofero? Vivo, sinjoroj [urianoj, 
estas afero komplika, sed, sinjoroj [urianoj, tiu qi komplika 
afero malfermixas simple, kiel kesto. Oni devas nur scipovi 
malfermi xin. Kiu ne scipovas, tiu pereas. Qu vi aydis pri 
husaro-ermito?

Ipolit Matveeviq ne aydis.
– Bulanov! Ne aydis? Heroo de aristokrata Peter-

burgo, qu? Nun vi aydos.
Kaj Bender rakontis al Ipolit Matveeviq historion, mir-

inda komenco de kiu incitis tutan monduman Peterburgon, 
kaj kies fino, eq pli mirinda, okazis rimarkita dum lastaj ja-
roj per absolute neniu.

RAKONTO  PRI  HUSARO-ERMITO

Brila husaro grafo Aleksej Bulanov, kiel xuste informis 
Bender, vere estis heroo de aristokrata Peterburgo. Cere-
moniemaj loxantoj de kasteloj sur Angla bord-strato, kaj 
paxoj de monduma kroniko, senqese parolis pri tiu qi brila 
rajdisto kaj diboqulo. Tre ofte sur paxoj de ilustritaj gazetoj 
aperis fotografa portreto de la belulo-husaro: riqe brodita 
jako, borderita per grajna astrakano, altaj glatfiksitaj tem-
pioj, kaj mallonga venka nazo.

Post grafo Bulanov rulixis famo de partoprenanto en 
multaj sekretaj dueloj, kiuj havis tragikajn sekvojn, de aper-
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taj amaferoj kun plej belaj kaj plej neatingeblaj damoj de la 
mondumo, de frenezaj agoj kontray estimataj en la 
komunumo personoj, kaj de rafinitaj diboqadoj, senevite 
finixantaj per batado de filistroj.

La grafo estis bela, juna, riqa, feliqa en amo, feliqa en 
kartoj kaj en heredoj. Liaj parencoj mortis ofte, kaj iliaj 
hereda[oj pligrandigis ankay sen tio grandegan hava[on de 
la husaro.

Li estis aroganta kaj kuraxa. Li helpis al abisena 
neguso Meneliko dum ties milito kontray italoj. Li sidis sub 
grandaj abisenaj steloj, volvixinte en blankan burnuson, kaj 
rigardante tri-verstan mapon de la loko. Lumo de la torqoj 
[etis wancelixantajn ombrojn sur glatfiksitajn tempietojn de 
la grafo. Qe liaj piedoj sidis lia nova amiko, abisena knabo 
Vasja. 

Frakasinte armeon de itala rexo, la grafo revenis en 
Peterburgon kune kun abiseno Vasja. Peterburgo renkon-
tis la heroon per floroj kaj qampagno. Grafo Aleksej 
denove, kiel oni skribas en mondumaj romanoj, enprofun-
dixis senzorgan abismon de delicoj. Oni dayrigis paroli pri 
li kun duobla ravo. Virinoj venenixis pro li, viroj enviis. Sur 
malantaya wtupeto de grafa kalewo, trafluganta Milion-
straton, senwanxe staris la abiseno, elvokanta miron de 
pasantoj per sia nigreco kaj la eleganta staturo.

Kaj subite qio finixis. Grafo Aleksej Bulanov mala-
peris. Princino Belorus-Balta, lasta amatino de la grafo, es-
tis senkonsola. Malapero de la grafo okazigis multe da 
bruo. {urnaloj estis plenaj per konjektoj. Detektivoj elprovis 
qion. Sed qio estis senrezulta. Spuroj de la grafo perdixis.

Kiam la bruo jam malpliixis, el Averkiev-mona]ejo 
venis letero, klariganta qion. La brila grafo, heroo de aris-
tokrata Peterburgo, Belwacaro de19-a jarcento, ixis ermito. 

                                                     109                                                     



Oni transdonis terurajn detalojn. Oni diris ke la grafo-
mona]o portas qenojn pezo de kiuj estas qirkay kvindek 
kilogramoj, ke li, kutimixinta al delikata franca manx-
maniero, nutras sin nur per terpomaj weloj. Aperis vortico 
da supozoj. Oni diris ke al la grafo venis sonxe lia patrino. 
Virinoj ploris. Qe domo de princino Belorus-Balta staris vi-
coj da kalewoj. La princino kaj wia edzo akceptis la kondo-
lencojn. Naskixis novaj onidiroj. Oni atendis revenon de la 
grafo, kaj diris ke tio estas portempa religia frenezixo. Oni 
asertis ke la grafo fuxis de la wuldoj, kaj oni transdonis ke 
la okaza[on kayzis malfeliqa amafero.

Sed, fakte, la husaro iris esti mona]o por percepti vi-
von. Li ne revenis. Iom post iom oni forgesis pri li. Princino 
Balta konatixis kun itala kantisto, kaj abiseno Vasja re-
venis en la patrolandon.

Grafo Aleksej Bulanov, preninta en la mona]ejo no-
mon Evpl, senfortigis sin per majestaj heroa[oj. Li vere por-
tis la qenojn, sed al li wajnis ke tio ne sufiqas por percepti 
vivon. Tiam li inventis por si specifan mona]an veston: ka-
puqon kun vertikala viziero, kovranta la vizaxon, kaj la su-
tanon, limigantan liajn movojn. Kun permeso de la 
mona]ej-estro li komencis portadi tiujn qi vesta[ojn. Sed 
ankay tio wajnis al li nesufiqa. Posedata per fiereco li foriris 
en arbaran terkabanon, kaj komencis vivi en kverka qerko.

Heroa[oj de ermito Evpl plenigis la mona]ejon per 
miro. Li manxis nur krakenojn, stokon da kiuj oni renovigis 
post qiuj tri monatoj.

Tiel pasis dudek jaroj. Evpl opiniis sian vivon saxega, 
korekta, kaj sole xusta. Vivo lia estis nekutime facila, liaj 
pensoj estis kristalaj. Li pe-perceptis vivon, kaj komprenis 
ke vivi alie ne eblas.
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Foje li mire rimarkis ke sur loko, kie li dum dudek jaroj 
kutimis trovi krakenojn, estas nenio. Li ne manxis kvar ta-
goj. En kvina tago venis nekonata al li maljunulo en bas-
towuoj, kaj diris ke komunistoj elloxigis la mona]ojn, kaj 
aranxis en la mona]ejo sov]ozon. Lasinte iom da krakenoj 
la maljunulo, plorante, foriris. La ermito ne komprenis la 
maljunulon. Luma kaj trankvila kuwis li en la qerko, kaj xojis 
al percepto de la vivo. La maljuna kamparano dayre alpor-
tis krakenojn.

Tiel pasis ankoray kelkaj, per neniu maltrankviligitaj 
jaroj.

Nur foje pordo de la terkabano malfermixis, kaj kelkaj 
homoj, klinixinte, eniris xin. Ili venis al la qerko, kaj 
komencis silente rigardi la maljunulon. Tio estis altstaturaj 
homoj en botoj kun spronoj, en grandegaj rajdistaj panta-
lonoj, kaj kun mauzer-pistoloj en lignaj poluritaj skatoloj. 
La maljunulo kuwis en la qerko, kaj rigardis la venintojn per 
la lumantaj okuloj. Lia longa kaj malpeza griza barbo kovris 
duonon de la qerko. La nekonatoj tintis per la spronoj, levis 
la wultrojn, kaj foriris, akurate ferminte post si la pordon.

Pasis tempo. La vivo malfermixis antay la ermito en 
tuta sia pleneco kaj dolqeco. Dum nokto, kiu venis post 
tago kiam la ermito difinitive komprenis ke qio en lia per-
cepto estas luma, li subite vekixis. Tio mirigis lin. Li 
neniam vekixis nokte. Meditante pri kio vekigis lin, li 
denove ekdormis, kaj tuj vekixis, sentante fortan brulon sur 
la dorso. Pripensante kayzon de tiu qi brulado li penis ek-
dormi, sed ne sukcesis. Io malhelpis al li. Li ne dormis xis 
la mateno. Sekvontnokte lin denove vekis io. Li turnixis xis 
la mateno, mallayte xemante, kaj nerimarke al si mem, 
gratante la brakojn.
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Tage, levixinte, li hazarde enrigardis la qerkon. Tiam li 
komprenis qion: en anguloj de lia malserena kuwejo rapide 
kuradis qerizkoloraj cimoj. La ermito eksentis abomenon.

Samtage venis la maljunulo kun la krakenoj. Kaj jen la 
ermito, silentanta dudek kvin jaroj, ekparolis. Li petis al-
porti iom da keroseno. Aydinte parolon de la granda silen-
tulo la kamparano konsternixis. Tamen, xenante kaj ka-
wante la boteleton, li alportis la kerosenon. Tuj kiam la mal-
junulo foriris, la ermito per la tremanta mano wmiris qiujn 
interspacojn kaj juntojn de la qerko. Unue dum la tri tagoj 
Evpl dormis trankvile. Nenio maltrankviligis lin. Ankay 
sekvontajn tagojn li wmiris la qerkon per la keroseno. Sed 
post du monatoj li komprenis ke per keroseno oni ne povas 
liberixi de cimoj. Dum noktoj li rapide turnixis kaj layte 
prexis, sed la prexoj helpis eq malpli ol keroseno.

Pasis duonjaro en nepriskribeblaj turmentoj antay ol la 
ermito denove alparolis la maljunulon. Dua peto eq pli kon-
sternis la maljunulon. La ermito petis alveturigi al li, el 
urbo, pulvoron “Aragac” kontray cimoj. Sed ankay “Aragac” 
ne helpis. La cimoj plimultixis neimageble rapide. Fortega 
sano de la ermito, kiun ne povis rompi dudek-kvin-jara fas-
tado, videble malbonixis. Komencixis malluma, malespera 
vivo. La qerko komencis wajni al ermito Evpl aqa kaj malo-
portuna. Nokte, lay konsilo de la kamparano, li bruligis la 
cimojn per brulantaj ligna[oj. La cimoj mortis sed ne cedis.

Estis elprovita lasta rimedo: produkta[o de fratoj Glik: 
rozkolora likva[o kun odoro de venenita persiko, nomata 
“Cimino”. Sed ankay tio ne helpis. La situacio malbonixis. 
Kiam pasis du jaroj de la granda batalo, la ermito hazarde 
rimarkis ke li tute qesis pensi pri senco de vivo, qar tage 
kaj nokte li okupixas pri neniigo de la cimoj.
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Tiam li komprenis ke eraris. Vivo, same kiel antay 
dudek kvin jaroj, estis malluma kaj enigma. Foriri de qiu-
taga maltrankvilo li ne sukcesis. Vivi per la korpo surtere 
kaj per la animo qiele okazis neeble.

Tiam la maljunulo levixis, kaj vigle eliris el la terka-
bano. Li staris ene de malhela verda arbaro. Estis frua 
seka aytuno. Qe la terkabano mem elterixis familio da 
blankaj fungoj-grandventruloj. Nekonata birdo sidis sur 
branqo kaj kantis solon. Aydixis bruo de preteriranta 
trajno. La tero ektremis. Vivo estis belega. La maljunulo ne 
retrorigardante iris antayen.

Nun li servas estiel veturigisto en qeval-transportejo 
de moskva urbestraro.

Rakontinte al Ipolit Matveeviq tiun qi altgrade edifan 
historion, Ostap per maniko de la jako purigis siajn 
frambkolorajn wuojn, elludis per siaj lipoj fanfar-melodion, 
kaj foriris. 

Antaymatene li enrompixis en la qambron, demetis la 
piedvestojn, metis la frambkolorajn botetojn sur la noktan 
tablon, kaj komencis karesi la briletan hayton, kun tenera 
pasio alparolante:

– Miaj etaj amikoj.
– Kie vi estis? – demandis Ipolit Matveeviq duon-

dorme.
– Qe la vidvino, – obtuze respondis Ostap.
– Nu?
Ipolit Matveeviq apogis sin je la kubuto.
 – Qu vi edzinigos win?
Okuloj de Ostap ekbrilis.
– Estiel honesta homo nun mi jam devas edzixi.
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Ipolit Matveeviq konfuze gruntis.
– Pasia virino – diris Ostap, – revo de poeto. Provinca 

naiveco. En centro tiaj qi subtropikoj jam delonge forestas, 
sed en periferio ili ankoray renkontixas.

– Kaj kiam la edzixfesto?
– Postmorgay. Morgay ne eblas: la unua de majo, qio 

estas fermita.
– Sed kio pri nia afero? Vi edzixos... Kaj ni, eble, de-

vos veturi en Moskvon.
– Kial vi maltrankvilixas? La kunsido dayrixas.
– Kaj la edzino?
– La edzino? La brilianta vidvineto? Lasta problemo! 

Subita forveturo pro voko el la centro. Negranda raporto 
en Eta Sovetia Popolkomisarejo. Adiaya sceno kun porvo-
jaxa kokido. Ni veturos komforte. Dormu. Morgay qe ni es-
tas libera tago.

Qapitro 13
Spiru profunde: vi estas emociigita

Matene de la unua de majo Viktor Mi]ajloviq Polesov 
elsaltis en la straton, konsumita per sia kutima agadsoifo, 
kaj ekimpetis en la centron. Komence liaj multflankaj talen-
toj ne povis trovi al si taygan aplikon, qar homoj ankoray 
estis malmultaj, kaj festaj tribunoj, gardataj per rajd-
policistoj, estis malplenaj. Sed, qirkay la naya, en qiuj par-
toj de la urbo ekmurmuris, eksiblis kaj ekfajfis blovorkes-
troj. El pordegoj elkuradis dommastrinoj.

Kolono de muzik-laboruloj, en molkolumaj qemizoj, ial 
trafis mezon de procesio de fervojistoj, barante al ili vojon 
kaj xenante qiujn.
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Kamiono, sur kiun estis metita verda krucligna vapor-
lokomotivo de serio “Qo”, ataketis la muzikistojn de 
malantaye. Dum tio el ventro de la lokomotivo mem oni 
kriis al la laboruloj de hobojo kaj fluto:

– Kie estas via administranto? Qu vere vi devas iri sur 
Ruxarmea strato?! Qu vi ne vidas ke vi enrampis kaj 
kayzas wtopixon!

Tiam, malfeliqe al la muziklaboruloj, en la aferon en-
miksixis Viktor Mi]ajloviq. 

– Certe, vi devas turnixi qi tien, en la sakstraton! Eq 
feston ili ne scipovas aranxi! – plenvoqe kriis Polesov. – Qi 
tien! Qi tien! Mirinda malordaqo!

Kamionoj de stargoroda urbestraro kaj de Muelej-
konstruo veturigis infanojn. Plej etaj staris qe bordoj de la 
kamionoj, kaj pli altstaturaj – en la centro. La neplenaxa 
militistaro skuis la paperajn flagetojn kaj gajis senmezure.

Frapadis la infankomunistaj tamburoj. Antayarmeaj 
junuloj elfleksis la brustojn kaj penis iri takte. Estis pre-
mixe, brue kaj varmege. Qiuminute okazis kaj tuj dissol-
vixis wtopixoj. Por pasigi la tempon dum la wtopixoj oni su-
pren[etis maljunulojn kaj aktivulojn. La maljunuloj plenda-
dis per inaj voqoj. Aktivuloj flugadis silente, kun seriozaj 
vizaxoj. En unu gaja kolono oni opiniis ke Viktor Mi]ajloviq, 
kiu penis trapuwixi en alian stratflankon, ankay estas ad-
ministranto, kaj komencis supren[eti lin. Polesov konvulsiis 
la krurojn kiel pajaco.

Oni preterportis pajlowtopa[on prezentantan anglan 
ministron Qemberlen, cilindran qapelon de kiu per kartona 
martelego batadis laboristo kun anatomia muskolaro. Pre-
terveturis en ayto tri junkomunistoj en frakoj kaj blankaj 
gantoj. Ili konfuze rigardadis la homamason.
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– Vaska! – oni kriis de la trotuaro. – Burxo! Fordonu la 
welkojn!

Junulinoj kantis. En amaso da servantoj de sociala 
provizo iris Al]en kun granda ruxa banto sur la brusto, kaj 
pripense nazvoqadis: 

Sciu bonege, burĝa kohorto:
Ruĝa Armeo estas plej forta!..

Sportistoj laykomande kriis ion nedistingeblan.
Qio iris, veturis kaj marwis al nova tram-ejo, el kiu 

xuste en la dektria devis elveturi unua en Stargorod va-
gono de elektra tramo.

Neniu scias xuste kiam oni komencis konstrui star-
gorodan tramon.

Iam, en dudekaj jaroj, kiam komencixis volontulaj sa-
batlaboroj, fervojistoj kaj wnuregistoj ekiris kun muziko en 
Gusisqe, kaj la tutan tagon fosis iujn kavojn.

Ili elfosis tre multe da profundaj kaj grandaj kavoj.
Inter la laborantoj kuradis kamarado en inxeniera 

kaskedo. Post li iris grupestroj kun diverskoloraj fostetoj. 
Dum sekvonta sabato oni laboris en sama loko. Du kavoj, 
fositaj en malxustaj lokoj, okazis superwutendaj. La kama-
rado en la inxeniera kaskedo atakis la grupestrojn, kaj 
postulis klarigojn. La novajn kavojn oni fosis eq pli pro-
funde kaj vaste.

Poste oni altransportis brikojn, kaj aperis veraj 
konstru-laboristoj. Ili komencis masoni la fundamenton. 
Poste qio silentixis. La kamarado en la inxeniera kaskedo 
ankoray venadis iam en la malplenixintan konstruejon, kaj 
longe pawadis en la masonigita kava[o, murmurante:

– Ekonomiisma mastrumado.
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Li frapadis la fundamenton per la bastoneto, kaj kuris 
hejmen, en la urbon, fermante per la manoj la malvarmixin-
tajn orelojn.

Familnomo de la inxeniero estis Triorelov.
La trama stacio, konstruo de kiu haltixis qe la funda-

mento, estis pripensita far Triorelov jam delonge, ankoray 
en jaro 1912, sed la urbestraro kontestis la projekton. Post 
du jaroj Triorelov rekomencis sturmon de la urbestraro, 
sed malhelpis la milito29. Post la milito malhelpis la revolu-
cio. Nun malhelpis NEP, ekonomiisma mastrumado, profit-
dona entreprenado. Somere la fundamento superkreskis 
per floroj, kaj vintre infanoj aranxis tie glaciajn montetojn.

Triorelov revis pri granda afero. Al li estis enue servi 
en pliboniga fako de stargoroda urbestraro, ripari randojn 
de trotuaroj kaj kompili antaykalkulojn por instalo de afiw-
tabuloj. Sed granda afero forestis. Projekto de tramo, 
denove prezentita por pritakso, baraktis en altaj guberniaj 
rondoj, estis aprobata, neaprobata, transiris por pridiskuto 
en centron, sed, sendepende de aprobo ay malaprobo, xi 
kovrixis per polvo qar, qe ambay kazoj, monon oni ne do-
nis.
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29. Qi tie, wajne, estus utila ioma priskribo de tiama situacio. Milito: temas 
pri Unua Mondmilito (1914-1918). En Rusio xin sekvis unue kontraycara 
(1917), kaj poste (samjare) komunista revolucioj. 
Dum jaroj 1918-1921 en Sovetio regis “Milita komunismo”: provianta dikta-
turo (vendado de manxebla[oj estis punata per ekzekuto), totala naciigo 
de laborlokoj, deviga laboro por qiuj, wtat-distribuo de qio. Militan komu-
nismon sekvis NEP.
NEP (“Nova ekonomia politiko”) kuraxigis privatan entreprenemon. Sed 
xis jaro 1930, per poiome plifortigata impost-premado de privatuloj, NEP 
estis plene neniigita.
La romano, kiel vi jam scias, priskribas jaron 1927. 



– Tio estas barbarismo! – kriis Triorelov al sia edzino. 
– Forestas mono, qu? Sed por tropagi al qaristoj kiuj 
transportas varojn de la fervojstacio la mono estas, qu? 
Fiakristoj en Stargorod wiras de vivulo kaj mortulo! Certe, 
tio estas monopolo de maroderoj! Provu ja iri kun bagaxo 
piede kvin kilometroj xis la stacio! La tramo profitixos dum 
ses jaroj!

Liaj malbrilaj lipharoj kolere pendadis. La platnaza vi-
zaxo movixis. Li prenis el la tablo desegna[ojn, kopiitajn 
blumaniere, kaj milan jam fojon kolere montris ilin al la 
edzino. Qi tie estis planoj de stacio, kaj tramejo por dek du 
tramaj linioj.

– Al diablo dek du liniojn. Sed tri, tri linioj! Sen ili Star-
gorod sufokixos.

Triorelov snufis, kaj iris en la kuirejon segi la hejt-
lignon.

Qiujn mastrumajn laborojn en la domo li plenumis 
mem. Li konstrukciis kaj konstruis lulilon por la bebo, kaj 
lavmawinon. Komence li mem lavis la tola[ojn, klarigante al 
la edzino kiel oni uzu la mawinon. Minimume kvinonon de 
la salajro Triorelov elspezis por abono de eksterlandaj tek-
nikaj eldona[oj.

Por egaligi el- kaj en-spezojn li qesis fumi.
Sian projekton li alportis ankay al nova stargoroda ur-

bestro Gavrilin, kiun oni alsendis na Stargorod el Samar-
kand. La nova estro, nigrixinta sub uzbekia suno, longe 
sed ne tro atente ayskultis na Triorelov, supra[e trarigardis 
qiujn desegna[ojn, kaj fine diris:

– Sed en Samarkand oni bezonas neniun tramon. Tie 
qiuj rajdas sur azenoj. Azeno kostas ege malmulte: tri ru-
blojn. Sed xi kapablas porti xis qirkay cent kvindek kilo-
gramoj!.. Eta tia azeneto, mirinde eq!
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– Jen, xuste tio estas Azio! – kolere diris Triorelov. 
Azeno kostas tri rublojn, sed formanxas xi tridek rublojn 
jare.

– Sed qu per tridek rubloj vi multe veturados sur via 
tramo? Tricentfoje. Eq ne qiutage dum jaro.

– Do mendu vi viajn azenojn! – kriis Triorelov, kaj 
elkuris el la kabineto, frapinte la pordon.

De tiam qe la nova estro aperis kutimo demandi ironie 
na Triorelov, dum renkonto kun li:

– Nu, kio, qu ni mendu azenojn ay tramon konstruu?
Vizaxo de Gavrilin similis glate senweligitan napon. La 

okuloj ruzetis.
Post qirkay du monatoj Gavrilin vokis al si la inxen-

ieron, kaj serioze diris al li:
– Qe mi qi tie projekteto ekestis celata. Estas klare al 

mi ke mono forestas, sed tramo ne estas azeno, per triru-
bla[o oni xin ne aqetos. Qi tie endas materialan bazon su-
bigi. Praktika solvo estas kiu? Akcia societo! Kaj ankoray 
kiu? Pruntoj! Kun procentoj. Post kiom da jaroj la tramo 
devas profitixi?

– Post ses jaroj de ekspluatad-komenco de tri unuavi-
caj linioj.

– Nu, opiniu ni ke post dek. Nun pri akcia societo. Kiu 
eniros xin? Provianta trusto, Butercentro. Qu la wnuregistoj 
bezonas la tramon? Bezonas! Ni al la stacidomo warxva-
gonojn sendados. Do wnuregistoj! Eblas ke Fervoja 
komisarejo donos iomete. Nu, gubernia komitato donos. 
Tio ja certas. Kaj, kiam komencos ni, la wtata kaj 
komunuma bankoj donos al ni pruntojn. Tia ja estas mia 
planeto. {ayde en prezidejo de la gubernia partia komitato 
okazos priparolado. Se decidixos ni, tiam estos via vico 
agadi.

                                                     119                                                     



Xis malfrua nokto Triorelov nervume lavis tola[ojn kaj 
klarigis al la edzino avantaxojn de trama transporto antay 
qevala.

{ayde la afero solvixis pozitive. Kaj komencixis tur-
mentoj. La akcian societon oni kunigadis kun granda peno. 
Transport-komisarejo jen eniris aron de la akciuloj, jen ne. 
Provianta trusto penis anstatay 15% de la akcioj preni nur 
dek. Fine tuta paka[o de la akcioj ekestis distribuita, 
kvankam ne sen kunpuwixoj. Pro la premado oni vokis na 
Gavrilin en Gubernian partian komitaton. Tamen qio pasis 
bonstate. Venis tempo ekagi.

– Nu, kamarado Triorelov, – diris Gavrilin, – komencu. 
Qu vi sentas ke scipovas vi? Jen kio. Tio ja ne estas azen-
aqetado.

Triorelov dronis en la laboro. Venis tempo de gran-
dega afero, pri kiu li revis multajn jarojn. Oni verkis an-
taykalkulojn, konstrukciis planojn de la konstruado, faris 
mendojn. Malfacila[oj aperis kie oni tute ne atendis ilin. 
Okazis ke en la urbo forestas specialuloj-betonistoj, tial es-
tis bezonate mendi ilin el Leningrado. Gavrilin rapidigis, 
sed la uzinoj promesis doni la mawinojn nur post jaro kaj 
duono. Sed ili estis bezonataj maksimume post jaro. Efikis 
nur minaco mendi la mawinojn eksterlande. Poste venis 
malagrabla[oj pli etaj. Jen ne eblis trovi profiligitan feron de 
bezonata dimensio, jen anstatay saturitaj wpaloj oni pro-
ponis nesaturitajn. Fine oni donis kion estis bezonata, sed 
Triorelov, veninta mem en la wpal-saturigan fabrikon, ma-
lakceptis 60 procentojn de la wpaloj. En krudferaj partoj es-
tis difektaj malplena[oj. Ligna[o estis malseka. Reloj estis 
bonaj, sed ili komencis veni kun monata malfruo. Gavrilin 
ofte vizitis la konstruan terenon de la stacio en malnova 
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malvarmumita ”fiato”. Qi tie inter li kaj Triorelov ekflamadis 
kvereloj.

Dum oni konstruis kaj muntis la traman stacion kaj la 
remizon, stargorodanoj reagis nur per wercetoj.

En “Stargoroda vero” pri la trama problemo okupixis 
konata al la tuta urbo felietonisto Princo Danlanda, nun 
verkanta sub pseydonimo ”Inerci-rado”. Ne malpli ol tri foje 
semajne Inercirado eligis grandan priskribon de la konstru-
progresado. Tria kolumno de la [urnalo, kiu antaye abundis 
per artikoletoj sub skeptikaj titoloj: “Malmulte odoras per 
klubo”, “Sur la malfortajn punktojn”, “Jes, oni devas priri-
gardi, sed kial tiu qi brilo kaj longaj vicoj”, “Bone kaj... mal-
bone”, “Al kio ni xojas kaj al kio ne”, “Alpremadu ni sabotu-
lojn de klerigado” kaj “Venis tempo por likvidi paperan ma-
ron”, komencis donaci al la legantoj sunajn kaj energiajn 
artikolojn de Inercirado:”Kiel ni konstruas, kiel ni vivas”, 
“Post nelonge la giganto ekfunkcios”. “Modesta konstru-
isto”, kaj tiel plu.

Triorelov tremante malfermis la [urnalon kaj, sentante 
abomenon al la fratoj-verkistoj, legis pri sia persono ener-
giajn liniojn:

«Mi supreniras per skafaldo. La vento bruas en la oreloj.
Supre – li, tiu ĉi modestaspekta konstruanto de nia po-

tenca trama stacio, tiu ĉi magra ekstere, platnaza homo en 
eluzita kaskedo kun marteletoj.

Mi rememoras: 
«Sur bordo de dezertaj ondoj 
li staris, plena per meditoj».

Mi alvenas. Neniu venteto. La skafaldo ne moviĝetas.
Mi demandas:
– Kiel progresas la laboroj?
Malbela vizaĝo de la konstruisto, de inxeniero Triorelov 

viglixas...
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Li premas mian manon. Li diras:
– Sepdek p rocen to j de l a l abo ro j es tas j am 

plenumitaj...»

La artikolo finixis tiel:

«Li premas adiaŭe mian manon... Post mi zumas la ska-
faldo.

Tie kaj tie vantas laboristoj.
Kiu povas forgesi tiun ĉi boladon de la laborista kon-

struado, tiun ĉi nebelan figuron de nia konstruanto?
INERCIRADO».

Savis na Triorelov nur tio ke li ne havis tempon por 
legi la [urnalon; do iam li sukcesis preterlasi verkojn de 
kamarado Inercirado.

Foje Triorelov ne eltenis kaj sendis bone pripensitan 
sarkasman refuton.

«Certe», – skribis li, – «oni povas nomi boltojn “trans-
misio”, sed faras tion homoj komprenantaj nenion en kon-
strua afero. Krom tio mi volus rimarki al kamarado Inercirado 
ke skafaldoj zumas nur antay disfali. Paroli tiel pri skafaldoj 
estas same kiel aserti ke violonĉelo naskas infanojn. Akceptu 
k.t.p».

Post tio nehaltebla Princo qesis aperi en la konstruejo, 
sed liaj verkoj kiel antaye plibeligis la trian kolumnon, kon-
traste distingixante sur fono de aliaj artikoloj: “15 000 ru-
bloj rustixas”, “Loxejaj pecetoj”, “La wtofo ploras” kaj 
“Kurioza[o kaj larmoj”.

La konstruado pe-ixadis. La relojn oni kunveldis 
termit-maniere, kaj ili etendixis sen interspacoj de la staci-
domo mem xis la buqejo, kaj de la nutra[bazaro xis la tom-
bejo.

                                                     122                                                     



Komence oni intencis koincidigi malfermon de la 
tramo al naya datreveno de la revolucio, sed la vagonkon-
strua uzino, sub preteksto pri ”armaturo”, ne liveris xus-
tatempe la vagonojn. Tial oni prokrastis la malfermon xis la 
unua majo. Al tiu qi tago absolute qio estis jam preta.

La koncesiuloj, promenante, venis kun la demonstra-
cioj xis Gusisqe. Tie kolektixis tuta Stargorod. Novan kon-
strua[on de la tram-remizo qirkayigis koniferaj arkoj, frapa-
dis la flagoj, la vento kuris inter la sloganoj. Rajda policisto 
galopadis post unua glacia[-vendisto, Dio scias kiel trafinta 
en la malplenan cirklon, qirkayigitan per tramistoj. Inter du 
pordegoj de la remizo altixis malfortika, ankoray malplena 
tribuno kun mikrofono-amplifilo. Al la tribuno venis delegi-
toj. Komuna orkestro de la urbestraro kaj la wnuregistoj 
provis forton de siaj pulmoj. La tamburo kuwis sur la tero.

Ene de luma halo de la tram-remizo, en kiu staris 
deko da helverdaj vagonoj, numeritaj de 701 xis 710, va-
gadis moskva korespondanto en vila kaskedo. Sur lia 
brusto pendis refleks-fotografilo, en kiun li ofte kaj 
zorgeme enrigardis. La korespondanto serqis la qefan inx-
enieron por fari kelkajn tram-temajn demandojn. Kvankam 
raporto pri malfermo de la tram-linioj, kune kun tekstoj de 
ankoray ne elparolitaj paroladoj estis jam preta en kapo de 
la korespondanto, li konscience dayrigis la serqojn, 
trovante mankon nur en foresto de bufedejo.

En la homamaso oni kantis, kriis, kaj ronxis sunflorajn 
semojn, atendante funkciigon de la tramoj.

Sur la tribunon levixis prezidantaro de la gubernia 
partia komitato. Princo Danlanda, balbutante, interwanxis 
frazojn kun sia plum-frato. Oni atendis alveturon de mo-
skvaj filmistoj.
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– Kamaradoj! – diris Gavrilin, – permesu opinii la so-
lenan mitingon, okaze de funkciigo de stargoroda tramo, 
malfermita.

Kupraj tuboj ekmovixis, suspiris, kaj trifoje plenumis 
na “Internacio”.

– La preleg-rajto prezentixas al kamarado Gavrilin! – 
kriis Gavrilin.

Princo Danlanda – Inercirado kaj la moskva gasto, 
enskribis, sen interkonsento, en siajn notlibrojn: «Solena 
mitingo malfermixis per prelego de urbestro kamarado 
Gavrilin. La homamaso atente ayskultis.»

La du korespondantoj estis homoj tute diversaj. La 
moskva korespondanto estis frayla kaj juna. Princo-
Inercirado, havanta grandan familion, jam delonge postla-
sis kvaran jardekon. Unu el ili qiam loxis en Moskvo, alia 
neniam estis en Moskvo. La Moskvano watis bieron, 
Inercirado-Danlanda drinkis nenion krom vodko. Sed mal-
gray tiu qi diverseco en la karakteroj, axoj, kutimoj kaj 
eduko, impresoj de la [urnalistoj estis esprimataj per xuste 
samaj eluzitaj polvaj frazoj. Iliaj krajonoj ekmovixis, kaj en 
la notlibroj aperis novaj linioj: «Stratoj de Stargorod, en 
tago de la festo, ekestis kvazay pli vastaj...»

Gavrilin komencis sian paroladon bone kaj simple:
– Konstruo de tramo, – diris li, – tio ne estas aqeto de 

azeno.
En la homamaso ekaydixis subite layta rido de Ostap 

Bender. Li aprezis la frazon. Gavrilin, kuraxigita per la ak-
cepto, mem ne komprenante kial ekparolis subite pri 
internaci-politika situacio. Li kelkfoje penis venigi la paro-
ladon sur la tramajn relojn sed, terurixante, rimarkis ke ne 
scipovas fari tion. Vortoj mem, kontray volo de la pa-
rolanto, okazis iaj pri-internaciaj. Post Qemberlen, al kiu 
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Gavrilin dediqis duonhoron, sur internacian arenon eliris 
usona senatano Bora (Borah). La homamaso molixis. La 
korespondantoj tuj enskribis: «En pitoreskaj frazoj la pa-
rolanto priskribis internacian situacion de nia Sovetio...». 
Varmixinta Gavrilin malbone aprezis rumaniajn bojarojn, 
kaj transiris al Musolini (Mussolini). Kaj nur antay fino de 
sia parolado li venkis sian duan internaci-politikan naturon, 
kaj ekparolis per bonaj aferemaj vortoj:

– Mi tiel opinias, kamaradoj: tiu qi tramo, kiu nun eli-
ros el la remizo, danke al kiu xi estas konstruita? Certe, 
kamaradoj, danke al vi, danke al qiuj laboristoj, kiuj laboris 
vere plenkonscie. Kaj ankoray, kamaradoj, danke al hon-
esta sovetia specialulo, qefinxeniero Triorelov. Ankay al li 
dankon!...

Oni komencis serqi na Triorelov, sed ne trovis lin. 
Reprezentanto de Butercentro, kiu jam delonge atendis 
sian vicon, trapuwixis al parapeto de la tribuno, svingis la 
manon, kaj layte ekparolis pri la internacia politiko. Post 
fino de lia parolado la ambay korespondantoj, ayskultante 
malmultajn aplaydojn, rapide enskribis: «Bruaj aplaydoj, 
transformixintaj en ovacion...». Poste ili ekpensis pri tio ke 
«transformixintaj en ovacion...» estos, wajne, troigo. La 
moskvano decidis, kaj forstrekis la ovacion. Inercirado 
suspiris, sed lasis.

La suno rapide rulixis sur la oblikva surfaco. De la tri-
buno oni elparoladis salutojn. La orkestro qiuminute ludis 
fanfarmelodion. Lume ekbluis la vespero, sed la mitingo 
dayrixis. La parolantoj, same al la ayskultantoj, jam de-
longe sentis ke okazas io malxusta, ke la mitingo dayrixas 
jam tro longe, ke oni devas kiel eble rapide transiri al eliro 
de la tramoj. Sed qiuj tiel alkutimixis paroladi, ke ne scipo-
vis halti.
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Finfine oni trovis na Triorelov. Li estis malpurigita, kaj 
antay veni sur la podion longe lavis en la kontoro la vi-
zaxon kaj la manojn.

– La parolrajton ni donas al qefa inxeniero, kamarado 
Triorelov! – gaje informis Gavrilin. – Nu, parolu, qar mi tute 
ne pri tio paroladis, – aldonis li flustre.

Triorelov volis diri multon. Kaj pri libervolaj sabatoj, 
kaj pri la malfacila laboro, pri qio kio estas farita kaj pri tio 
kion ankoray oni povas fari. Kaj fari oni povas multon: oni 
povas liberigi la urbon de la infekta provianta bazaro, kaj 
instali tegmentitajn vitrajn konstrua[ojn, indas konstrui kon-
stantan ponton anstatay la portempa, qiujare ruinigata per 
glaci-iro, oni povas, fine, efektivigi projekton de grandega 
frid-buqejo. Triorelov malfermis la buwon kaj, post halteto, 
ekparolis:

– Kamaradoj! Internacia situacio de nia wtato...
Kaj poste li ekmurmuris tiujn primitivajn vera[ojn, ke la 

homamaso, ayskultanta jam sesan lekcion pri internaciaj 
aferoj, malvarmixis. Nur finixinte Triorelov komprenis, ke li 
eq ne unu vorton diris pri la tramo. «Jen kiel ofende», – 
pensis li, – «ni absolute ne scipovas paroli, absolute».

Kaj li ekmemoris parola[on de franca komunisto, kiun 
li ayskultis en kunveno en Moskvo. La franco parolis pri 
burxa gazetaro. «Tiuj akrobatoj de plumo», – eksklamaciis 
li – «tiuj virtuozoj de farso, tiuj wakaloj de rotaciaj 
mawinoj...» Unuan parton de la parolado la franco pronon-
cis en tono la, la duan – en tono do, kaj lastan, patosan, – 
en tono mi. Liaj gestoj estis sufiqaj kaj belaj.«Kaj ni nur 
malklara[on produktas», – decidis Triorelov, – «pli bone si-
lentus ni».

Estis jam tute mallume kiam gubernia partiestro dis-
tranqis per la tondilo ruxan rubandon, wlosantan eliron el la 
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remizo. Laboristoj kaj reprezentantoj de komunumaj or-
ganiza[oj komencis, kun bruo, preni lokojn en la vagonoj. 
Frapis alttonaj sonoriletoj, kaj unua trama vagono, kiun 
gvidis Triorelov, elrulixis el la remizo sub surdigaj krioj de 
la homamaso kaj suspiroj de la orkestro. La lumigitaj va-
gonoj wajnis eq pli blindigaj ol tage. Qiuj ili unu post la alia 
flosis tra Gusisqe; subirinte la fervojan ponton ili facile su-
prenixis en la urbon, kaj turnixis sur Grandan Puwkin-
straton. En dua vagono veturis orkestro kaj, eligante la 
blovmuzikilojn el la fenestroj, ludis marwon. 

Gavrilin, en konduktora uniforma jako, kun biletuja 
saketo, pendanta sur la wultro, saltante el vagono en va-
gonon karese ridetis, sonoretis senbezone, kaj enmanigis 
al la pasaxeroj invitbiletojn.

La  1-an  de  majo  je  la  9-a  vespere 
SOLENA  FESTENO 

Kiu  okazos  en  klubo  de  la  urbestraro  laŭ  tiu  ĉi  programo:
1.  Prelego  de  kamarado  Mosin.
2.  Enmanigo  de honor-atestiloj.

3.  Neoficiala  parto:
 Granda  koncerto

kaj  familia  vespermanĝo  kun  bufedo.

Sur placeto de lasta vagono staris Viktor Mi]ajloviq, 
neniu scias kiel trafinta en liston de honoraj gastoj. Li pri-
flaris la motoron. Al ekstrema miro de Polesov la motoro 
aspektis perfekta kaj, wajne, funkciis senmanke. La vitroj 
ne tintadis. Atente pririgardante ilin, Viktor Mi]ajloviq evi-
dentixis ke, malgray qio, ili estas qirkayigitaj per kayquko. 
Li jam faris kelkajn rimarkojn al la kondukisto, kaj estis 
opiniata en la publiko spertulo pri Okcidenta trama afero.
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– La pneymata bremsilo funkcias ne tre bone, – dek-
laris Polesov,venke rigardante la pasaxerojn, – ne en-
suqas xi.

– Oni vin ne demandis – respondis la vagongvidisto, – 
eblas ke ensuqos.

Pe-inte la festenan veturon tra la urbo la vagonoj re-
venis en la remizon, kie ilin atendis la homamaso. Na Tri-
orelov oni [etis supren jam qe plena lumo de elektraj lam-
poj. Oni supren[etis ankay na Gavrilin, sed, qar li pezis 
qirkay cent kilogramoj, oni post nelonge lasis lin. Oni su-
pren[etis kamaradon Mosin, teknikistojn kaj laboristojn. 
Duan fojon qi-tage oni supren[etis na Viktor Mi]ajloviq. Nun 
li jam ne konvulsiis la krurojn, sed rigore kaj serioze rigar-
dante la stelplenan qielon suprenflugis kaj wvebis en la 
nokta mallumo. Glisinte lastfoje, Polesov rimarkis ke je la 
kruro lin, aqe ridante, tenas neniu alia ol iama gvidanto de 
la nobelaro Ipolit Matveeviq Vorobjaninov. Polesov xentile 
liberixis, deiris iomete flanken, kaj jam ne lasis la gvidan-
ton el la vido. Rimarkinte ke Ipolit Matveeviq kune kun la 
juna nekonato, certe iama oficiro, foriras, Viktor Mi]ajloviq 
singarde eksekvis ilin.

Post kiam qio jam finixis, kaj Gavrilin en sia violkolo-
reta “fiat” atendis disdonantan lastajn ordonojn Triorelov, 
por veturi kun li en la klubon, al pordego de la remizo 
alveturis duonkamiono kun la filmistoj. Unua el la ayto lerte 
elsaltis viro en dek-du-angulaj kornaj okulvitroj, kaj en ele-
ganta leda kaftano sen manikoj. Pika longa barbo de la 
viro kreskis el la gorxo mem. Dua viro tiris filmaparaton, 
komplikixante en sia longa skarpo de tiu stilo kiun Ostap 
Bender nomis kutime «wik-modern». Poste el la kamioneto 
elgrimpis asistantoj, lumigistoj kaj junulinoj.

La tuta grupo kun krioj [etixis en la remizon.
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– Atenton! – kriis la barbula kaftan-havanto. – Kola, 
metu la lumigilojn!

Triorelov ruxixis kaj movixis al la noktaj vizitantoj.
– Qu tio vi estas filmistoj? – demandis li. – Kial vi ne 

alveturis tage?
– Kiam oni planas lanqi la tramon?
– Xi estas jam lanqita.
– Jes, jes, ni iom malfruixis. Subite aperis bona na-

turo. Multege da laboro. Sunsubiro! Tamen ni plenumos la 
laboron. Kola! Donu lumon! Turnixanta rado! Grandme-
zure! Movixantajn piedojn de la homamaso! Grandmezure. 
Luda, karulinjo! Iru! Kola, komencu! Komencu. Ekiru! 
Iru,iru, iru... Sufiqas. Dankon. Nun ni filmu la konstruanton. 
Kamarado Triorelov? Estu bonvola, kamarado Triorelov. 
Ne, ne tiel. En tri kvaronoj... Jen tiel, pli originale, sur fono 
de la tramo... Kola! Komencu! Parolu vi ion!..

– Sed vere, mi tiel xenas!..
– Brile!.. Bone!.. Ankoray parolu!.. Nun vi konversa-

cias kun unua pasaxero de la tramo... Luda! Eniru la kad-
ron. Tiel. Spiru profunde: vi emociixas!.. Kola! Krurojn 
grandmezure!.. Komencu!.. Tiel, tiel... Koran dankon... 
Halt!..

El la delonge tremanta “fiat” peze eliris Gavrilin kaj 
venis voki la postrestintan amikon. La rexisoro kun harkov-
rita gorxo viglixis.

– Kola! Qi tien! Perfekta tipo. Laboristo! Pasaxero de 
la tramo! Spiru profunde. Vi emociixas. Vi neniam antaye 
veturis per tramo. Komencu! Spiru!

Gavrilin malame eknazosiblis.
– Perfekte!.. Karulino!.. Venu qi tien! Saluton de jun-

komunistaro!.. Spiru profunde: vi emociixas... Tiel... 
Bonege. Kola, fino.
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– Qu vi ne filmos la tramon? – xene demandis Triore-
lov.

– Qu vi scias, – elmuxis la leda rexisoro, lumaj kon-
diqoj ne permesas. Bezonatas alfilmi en Moskvo. Kisojn!

La filmistoj fulmrapide malaperis.
– Nu, veturu ni, amiketo, ripozi, – diris Gavrilin. – Kio, 

qu vi ekfumis?
– Ekfumis, – konfesis Triorelov, – ne eltenis mi.
Dum la familia festeno malsata, satfumixinta Triorelov 

eldrinkis tri pokaletojn da vodko, kaj plene ebriixis. Li kisis 
qiujn kaj qiuj kisis lin. Li volis diri ion bonkoran al sia edz-
ino, sed nur ekridis. Poste li longe skuis manon de Gavrilin 
kaj diris:

– Strangulo vi estas! Vi devas pe-lerni konstruktadon 
de fervojaj pontoj! Tio estas rimarkinda scienco. Kaj, 
grave, absolute simpla. Ponto trans Gudzono...

Post duonhoro li ebriixis definitive, kaj elparolis 
filipikon, direktitan kontray burxa gazetaro:

– Tiuj akrobatoj de farso, tiuj hienoj de plumo, tiuj vir-
tuozoj de rotaciaj mawinoj, – kriis li.

La edzino forveturigis lin hejmen per fiakro.
– Mi volas per tramo, – diris li al la edzino, – nu kial vi 

ne komprenas tion? Se estas tramo, do oni devas veturi 
per xi!.. Kial? Unue tio estas profite...

Polesov iris post la koncesiuloj, longe detenis sin kaj, 
pe-atendinte kiam qirkaye estu neniu, alvenis na Vorobjan-
inov.

– Bonan vesperon, sinjoro Ipolit Matveeviq, – diris li 
estime. 

Vorobjaninov eksentis maltrankvilon.
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– Mi ne havas honoron, – elmurmuris li.
Ostap eligis la dekstran wultron, kaj venis al la 

seruristo-intelektulo:
– Hej, – diris li, – kion vi volas diri al mia amiko?
– Vi ne devas maltrankvilixi, – flustris Polesov, qirkay-

rigardante. –Mi – de Elena Stanislavovna...
– Kio? Qu wi estas qi tie?
– Qi tie. Kaj tre volas vidi vin.
– Por kio? – demandis Ostap. – Kio vi estas?
– Mi... Vi, Ipolit Matveeviq, ne pensu pri io tio. Vi min 

ne konas, sed mi vin memoras tre bone.
– Mi volus eniri al Elena Stanislavovna, – nekonvinke 

diris Vorobjaninov.
– Wi ege petis vin veni.
– Jes, sed de kie wi eksciis?..
– Mi renkontis vin en koridoro de la urbestraro, kaj 

longe pensis: konata vizaxo. Poste mi rememoris. Vi, Ipolit 
Matveeviq, ne maltrankvilixu! Qio estos absolute sekrete.

– Qu konata virino? – demandis Ostap afereme.
– M-jes, malnova konatino...
– Tiam, eble, eniru ni, vespermanxu qe la malnova 

konatino, qu? Mi, ekzemple, freneze volas manxi, sed qio 
estas fermata.

– Kial ne.
– Tial ni iru. Konduku nin, mistera nekonato.
Kaj Viktor Mi]ajloviq, qiuminute qirkay-rigardante, 

ekkondukis la partnerojn per trairaj kortoj al domo de la di-
venistino en Perelewinskij-interstrateto.
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Qapitro 14
«Alianco de glavo kaj plugilo»

Kiam virino maljunixas, win povas trafi multaj mala-
grabla[oj: povas elfali la dentoj, grizixi kaj maldensixi la ha-
roj, aperi anhelado, povas ataki dikeco, povas venki ek-
strema malgrasixo, sed voqo wia ne wanxixos. Xi restos 
sama kia xi estis qe gimnaziino, fianqino, ay amatino de 
juna diboqulo.

Tial kiam Polesov frapetis la pordon, kaj Elena Stan-
islavovna demandis: «Kiu estas tie?», Vorobjaninov ektre-
metis. Voqo de lia amatino estis sama kiel en jaro 1899, 
antay malfermo de pariza ekspoziciego. Sed, enirante la 
qambron kaj kunpremante la palpebrojn pro la lumo, Ipolit 
Matveeviq ekvidis ke restis eq ne spuro de wia iama be-
leco.

– Kiel vi wanxixis! – diris li pretervole.
La oldulino [etixis sur lian kolon.
– Dankon, diris wi. – Mi scias per kio vi riskis, venante 

al mi. Vi estas sama grandanima kavaliro. Mi ne demandas 
vin por kio vi alveturis el Parizo. Vi ja vidas ke mi ne estas 
scivolema.

– Sed mi alveturis tute ne el Parizo, embarase diris 
Vorobjaninov.

– Mi kaj mia kolego venis el Berlino, – korektis Ostap, 
premante kubuton de Ipolit Matveeviq, – sed pri tio ne kon-
silindas paroli plenvoqe.

– Ho, kiel mi xojas vidi vin! – kriis la divenistino. – 
Eniru qi tien, en tiun qi qambron... Kaj vi, Viktor Mi]ajloviq, 
pardonu min, qu vi povas eniri post duonhoro?
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– Ho! – rimarkis Ostap. – Unua renkontixo! Malfacilaj 
minutoj! Permesu ankay al mi malproksimixi. Qu vi per-
mesos kun vi, afablega Viktor Mi]ajloviq?

La seruristo ektremis pro la xojo. Ili ambay foriris en 
loxejon de Polesov, kie Ostap, sidante sur rompa[oj de 
pordego de domo numero 5 sur Perelewinskij-strateto, 
komencis disvolvi antay la konsternita metiisto-solulo kun 
motoro fantasmagoriajn ideojn pri savo de la patrujo.

Post unu horo ili revenis, kaj trovis la maljunulojn tute 
digelixintajn.

– Qu vi memoras, Elena Stanislavovna? – diris Ipolit 
Matveeviq.

– Qu vi memoras, Ipolit Matveeviq? – diris Elena Stan-
islavovna.

«Wajnas ke venis psikologia momento por la vesper-
manxo», – pensis Ostap. Kaj, interrompinte na Ipolit Mat-
veeviq, rememorantan elektojn en la urban gvidantaron, li 
diris:

– En Berlino estas tre stranga kutimo: tie oni manxas 
tiel malfrue, ke ne eblas kompreni qu tio estas frua vesper- 
ay malfrua tag-manxo.

Elena Stanislavovna rekonsciixis, demetis la kuniklan 
rigardon de Vorobjaninov, kaj ektirixis en la kuirejon.

– Kaj nun agi, agi kaj agi! – diris Ostap, mallaytiginte 
la voqon xis plena konspiro.

Li prenis na Polesov je la brako.
– Qu la maljunulino ne cedos? Qu wi estas fidinda 

virino?
Polesov prexe kunigis la manojn.
– Via politika kredo?
– Qiam! – entuziasme respondis Polesov.
– Vi, mi esperas, estas kirilov-ano, qu?
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– Jes, sinjoro.
Polesov rektixis soldate.
– Rusio vin ne forgesos! – elmuxis Ostap.
Ipolit Matveeviq, tenante en la mano dolqan kuketon, 

embarase ayskultis na Ostap. Sed tiu ne estis retenebla. 
Lin portegis. La granda kombinanto sentis inspiron, la ra-
van staton antay pli-ol-meza qantaxo. Li trairis la qambron 
kiel pantero.

En tiu qi ekscitixa stato trovis lin Elena Stanislavovna, 
malfacile trenanta el la kuirejo la samovaron. Ostap xentile 
alsaltis win, reprenis dumire la samovaron, kaj metis xin 
sur la tablon. La samovaro ekfajfis. Ostap decidis agi.

– Sinjorino, – diris li, – ni estas feliqaj vidi en vi...
Li ne sciis, kiun li estis feliqa vidi en Elena Stanisla-

vovna. Endis do komenci denove. El qiuj bombastaj frazoj 
de cara reximo en lia kapo turnixis nur iu «favore ordoni 
bonvolis». Sed tio ne estis xustaloka. Tial li komencis af-
ereme:

– Plena diskreteco! Wtata sekreto!
Ostap montris na Vorobjaninov:
– Kio, lay vi, estas tiu qi potencega maljunulo? Ne 

diru, vi ne povas scii tion. Tio estas giganto de penso, pa-
tro de rusa demokratio, kaj persono proksima al la imperi-
estro.

Ipolit Matveeviq ekstaris plenstature, montrante sian 
belegan altecon, kaj konsterne ekrigardis flankojn. Li kom-
prenis nenion, sed silentis, sciante el sia sperto ke Ostap 
Bender neniam parolas sencele. En Polesov qio okazanta 
elvokis tremon. Li staris, levante la mentonon al la plafono, 
en pozo de homo kiu estas preta ekiri per ceremonia 
marwo. Elena Stanislavovna eksidis sur la sexon, time ri-
gardante na Ostap.
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– Qu niaj homoj multas en la urbo? – demandis Ostap 
rekte. – Kia estas la humoro?

– Pro foresto de qeesto... – diris Viktor Mi]ajloviq, kaj 
komencis komplikixe klarigi siajn problemojn. Qi tie estis 
kaj kortisto de domo numero kvin, kiu estas nura vulgarulo, 
kaj wraybigilo tri okonoj da colo, kaj la tramo, kaj ceteraj 
aferoj.

– Bone! – elmuxis Ostap. – Elena Stanislavovna! Kun 
via helpo ni volas kontakti plej bonajn homojn de la urbo, 
kiujn la severa sorto enpelis en subterejojn. Kiun oni povas 
inviti al vi?

– Kiun ja oni povas inviti! Qu na Maksim Petroviq kun 
la edzino?

– Sen la edzino, – korektis Ostap, – sen la edzino! Vi 
estos sola agrabla escepto. Kiun ankoray?

Dum la diskuto, al kiu ageme alixis ankay Viktor 
Mi]ajloviq, evidentixis ke oni povas inviti saman Maksim 
Petroviq Qaruwnikov, kiu antayrevolucie estis ano de la 
urba konsilio, kaj nun mirind-maniere enkalkulixis vicojn de 
sovetiaj oficistoj; mastron de “Rapidpakado” Djadjev, 
prezidanton de «Odesa ringopana meti-kolektivo “Moskvaj 
sekringetoj”» Kislarskij, kaj du junajn homojn sen familno-
moj, sed tute fidindajn.

– Qi-okaze mi petas tuj inviti ilin al eta konsilixo. 
Strikte sekrete.

Ekparolis Polesov:
– Mi kuru al Maksim Petroviq, al Nikewa kaj Vladja, kaj 

vi, Elena Stanislavovna bonvolu viziti na “Rapidpakado” kaj 
na Kislarskij.

Polesov forimpetis. La divenistino prexestime ekri-
gardis na Ipolit Matveeviq, kaj ankay foriris.

– Kion tio qi signifas? – demandis Ipolit Matveeviq.
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– Tio signifas, – respondis Ostap, – ke vi estas pos-
trestinta homo.

– Kial?
– Qar! Pardonu min pro la demando: kiom da mono vi 

havas?
– Da kiu mono?
– Da qiu. Inkluzive eq kupra[ojn.
– Tridek kvin rublojn.
– Kaj per tiu qi mono vi intencas pripagi qiujn elspe-

zojn de nia entrepreno?
Ipolit Matveeviq silentis.
– Jen kio, kara estro. Wajnas ke vi komprenas min. 

Dum unu horo vi estu giganto de penso kaj persono prok-
sima al la imperiestro.

– Por kio?
– Pro tio ke ni bezonas spezan kapitalon. Morgay es-

tas mia edzixfesto. Mi ne estas almozpetanto. En tiu qi 
notinda tago mi volas festeni.

– Do kion mi devas fari? – suspiris Ipolit Matveeviq.
– Vi devas silenti. Iam, por graveco, disblovu la van-

gojn.
– Sed tio ja estas... trompo.
– Sed kiu elparolas tion? Qu tion elparolas grafo Tol-

stoj? Ay Darvino? Ne. Mi aydas tion el buwo de homo kiu 
nur hieray intencis engrimpi nokte loxejon de Gricacujeva, 
kaj forwteli de la malfeliqa vidvino wian meblon. Ne enpen-
sixu. Silentu. Kaj ne forgesu disblovi la vangojn.

– Sed por kio enmiksixi tiun qi danxeran aferon? Ja 
oni povas denunci.

– Pri tio vi ne maltrankvilixu. Per malbonaj wancoj mi 
ne kaptadas. La afero estos aranxita tiel ke oni komprenos 
nenion. Komencu ni trinki la teon.
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Dum la koncesiuloj trinkis kaj manxis, kaj la papago 
krakadis welojn de la sunfloraj semoj, en la loxejon eniris la 
gastoj.

Nikewa kaj Vladja venis kune kun Polesov. Viktor 
Mi]ajloviq ne kuraxis prezenti la junajn homojn al la gi-
ganto de penso. Ili eksidis en angulo,kaj komencis observi 
kiel la patro de rusia demokratio manxas malvarman bo-
vida[on. Nikewa kaj Vladja estis tute maturixintaj gapuloj. Ili 
estis iom malpli ol tridekjaruloj kaj, wajne, tre kontentis ke 
oni invitis ilin al la kunsido.

Iama ano de la urba konsilio Qaruwnikov, dika malju-
nulo, longe skuis manon de Ipolit Matveeviq, kaj enrigardis 
liajn okulojn. Sub observo de Ostap la urbaj malnovloxan-
toj komencis interwanxi rememorojn. Doninte al ili plivigligi 
la konversacion, Ostap turnis sin al Qaruwnikov:

– En kiu regimento vi servis?
Qaruwnikov ekanhelis.
– Mi... mi, tiel dirite, tute ne servis, qar, estinte rajtigita 

per kredo de la komunumo, mi estis elektita.
– Qu vi estas nobelo?
– Jes. Estis.
– Vi, mi esperas, restis tia ankay nun, qu? Eltenu. Es-

tos bezonata via helpo. Qu Polesov diris al vi? Eksterlando 
helpos al ni. Bremsetas nur komuna opinio. Plena sekre-
teco de la organiza[o. Atenton!

Ostap depelis na Polesov de Nikewa kaj Vladja, kaj 
kun senfalsa severeco demandis ilin:

– En kiu regimento vi servis? Necesos servi al la pa-
trolando. Qu vi estas nobeloj? Tre bone. Okcidento helpos 
al ni. Tenu vin. Plena sekreteco de la depona[oj. Tio estas, 
de la organiza[o. Atenton.
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Na Ostap ekposedis impeto. La afero wajne ordixis. 
Prezentita per Elena Stanislavovna al mastro de «Rapid-
pakado», Ostap forkondukis lin flanken, proponis al li teni 
sin, informixis en kiu regimento li servis, kaj promesis hel-
pon de eksterlando kaj plenan sekretecon. Unua sento de 
mastro de “Rapidpakado” estis deziro kiel eble rapide 
forkuri el la konspirejo. Li opiniis sian firmaon tro solida por 
partopreni riskan aferon. Sed, pririgardante lertan figuron 
de Ostap, li ekwancelixis, kaj komencis mediti: «Sed kio 
se!.. Cetere qio dependas de tio sub kiu sayco oni prezen-
tos tion».

Amika konversacio qe la tea tablo viglixis. La iniciuloj 
sankte konservis la sekreton, kaj konversaciis pri la urbaj 
nova[oj.

Lasta venis civitano Kislarskij kiu, ne estante nobelo 
kaj neniam servinta en gvardiaj regimentoj, el mallonga 
konversacio kun Ostap tuj komprenis staton de la aferoj.

– Tenu vin, – diris Ostap edife.
Kislarskij promesis.
– Vi, estiel reprezentanto de privata kapitalo, ne po-

vas resti surda al xemoj de la popolo.
Kislarskij kompate ekmalgajis.
– Qu vi scias kiu li estas? – demandis Ostap, mon-

trante sidantan Ipolit Matveeviq.
– Kial ne, – respondis Kislarskij, – tio estas sinjoro 

Vorobjaninov.
– Tio, – diris Ostap, – estas giganto de penso, patro 

de rusa demokratio, persono proksima al la imperiestro.
«En plej bona okazo – du jarojn kun severa izolo», – 

pensis Kislarskij, komencante tremi. – «Kial mi venis qi ti-
en?»
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– Sekreta alianco de glavo kaj plugilo! – malbonay-
gure elflustris Ostap. «Dek jaroj», – preterkuris penso qe 
Kislarskij.

– Cetere, vi povas foriri, sed qe ni, mi avertas vin, es-
tas longaj manoj.

«Mi montros al vi, kanajlo», – pensis Ostap. – «Sen 
cent rubloj mi vin ne ellasos».

Kislarskij ekestis marmora. Ankoray hodiay li tiel bon-
guste kaj trankvile tagmanxis, manxis kokinajn umbilike-
tojn, buljonon kun nuksetoj, kaj sciis nenion pri la terura 
“Alianco de glavo kaj plugilo”. Sed li restis:«longaj manoj» 
efikis lin malagrable.

– Civitanoj! – diris Ostap, malfermante la kunsidon. – 
Vivo diktas siajn lexojn, siajn kruelajn lexojn. Mi ne parolos 
pri celo de nia kunveno: xi estas konata al vi. Tio estas 
sankta celo. De qiuj flankoj ni aydas xemojn. De qiuj flan-
koj de nia vasta lando oni petegas pri helpo. Ni devas 
etendi manon de helpo, kaj ni etendos xin. Kelkaj el vi ser-
vadas, kaj manxas panon kun butero, aliaj okupixas pri 
komerco kaj manxas buterpanon kun kaviaro. Kaj tiuj kaj la 
aliaj dormas en siaj litoj sub varmaj litkovriloj. Nur etaj 
senhejmaj infanoj restas sen prizorgo. Tiuj qi floroj de stra-
toj, ay, kiel diras proletoj de mensa laboro, floroj sur as-
falto, meritas pli bonan sorton. Ni, sinjoroj [urianoj, devas 
helpi. Kaj ni, sinjoroj [urianoj, helpos al ili.

Parolo de la granda kombinanto elvokis inter la 
ayskultantoj diversajn sentojn.

Polesov ne komprenis sian novan amikon, la junan 
gvardianon.

«Kiuj infanoj?» – pensis li. – «Kial infanoj?»
Ipolit Matveeviq eq ne penis kompreni. Li jam delonge 

rifuzis pri tio, kaj sidis silente, dispufante la vangojn.
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Elena Stanislavovna ekmalgajis.
Nikewa kaj Vladja sindone rigardis bluan vewton de 

Ostap.
Posedanto de “Rapidpakado” estis ege kontenta.
«Bele aranxite», – decidis li, – «sub tiu qi sayco eblas 

doni monon. Okaze de sukceso – estimego! Okaze de 
malsukceso – ne mia la afero. Mi helpis al infanoj. Nur.»

Qaruwnikov interwanxis signifajn rigardojn kun Djadjev 
kaj, alte aprezante konspiran lertecon de la preleganto, 
dayrigis ruligi sur la tablo panajn kugletojn.

Kislarskij estis feliqa. 
«Ora kapo», – pensis li. Al li wajnis ke ankoray neniam 

amis li senhejmajn infanojn tiel forte kiel qi-vespere.
– Kamaradoj! – dayrigis Ostap. – Bezonatas sen-

prokrasta helpo. Ni devas elwiri la infanojn el kroqaj mane-
goj de strato, kaj ni elwiros ilin de tie. Ni helpu al infanoj. Ni 
memoru ke infanoj estas floroj de vivo. Mi invitas vin tuj 
fari viajn monoferojn, kaj helpi al infanoj. Nur al infanoj kaj 
al neniu alia. Qu vi komprenas min?

Ostap elprenis el la flanka powo kvitancan libreton.
– Mi petas fari la monoferojn. Ipolit Matveeviq konfir-

mos mian plenrajtecon.
Ipolit Matveeviq seriozixis kaj klinis la kapon. Qi tie eq 

ne tro saxaj Nikewa kaj Vladja, kaj la klopodema seruristo 
komprenis sekretan sencon de alegorioj de Ostap.

– Layorde lay axo, gesinjoroj, – diris Ostap, – ni 
komencu de estimata Maksim Petroviq.

Maksim Petroviq ekmovixis surloke, kaj donis ne pli ol 
tridek rublojn.

– En pli bona tempo mi donos pli! – deklaris li.
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– Pli bonaj tempoj post nelonge venos, – diris Ostap. 
– Cetere senhejmajn infanojn, kiujn mi qi-momente 
reprezentas, tio ne koncernas.

Ok rublojn donis Nikewa kun Vladja.
– Malmulte, junaj homoj.
Junaj homoj ruxixis.
Polesov kuris hejmen kaj alportis la kvindekon.
– Bravo, husaro! – diris Ostap. – Por husaro-solulo 

kun motoro tio, dume, sufiqas. Kion diros la komercularo?
Djadjev kaj Kislarskij longe marqandis, kaj plendis pri 

la egaliga imposto. Sed Ostap estis senkompata:
– En qeesto de Ipolit Matveeviq mem mi opinias tiujn 

qi parolojn nekonvenaj.
Ipolit Matveeviq klinis la kapon. La komercistoj oferis 

por bono de infanetoj po ducent rubloj.
– Sume, – deklaris Ostap, – kvarcent okdek ok rubloj. 

Domaxe: mankas dek du rubloj por ronda nombro.
Elena Stanislavovna, kiu longe detenis sin, foriris en 

la dormoqambron, kaj alportis en la mansaketo mankantajn 
dek du rublojn.

Restinta parto de la kunsido estis deformita, kaj malpli 
solena. Ostap komencis petoladi. Elena Stanislavovna jam 
tute molixis. La gastoj poiome foriris, estime adiayante la 
organizantojn.

– Pri tago de sekvonta kunsido vi estos informataj 
aparte, – diris Ostap adiaye, – plej severa diskreto. Afero 
de helpo al infanoj devas esti strikte sekreta... Tio, cetere, 
koincidas kun viaj propraj interesoj.

Post tiuj vortoj Kislarskij volis doni ankoray kvindek 
rublojn, sed veni jam al neniuj kunsidoj. Li pene detenis sin 
de tiu qi impeto.
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– Nu, – diris Ostap, – ni iru. Vi, Ipolit Matveeviq, mi 
esperas, uzos gastemon de Elena Stanislavovna kaj nok-
tos qe wi. Ankay por la sekreteco estas utile al ni disixi por-
tempe. Kaj mi iru.

Ipolit Matveeviq plenforte okulumis al Ostap, sed tiu 
aspektigis ke ne rimarkas tion, kaj eliris surstraten.

Trairinte blokon li rememoris ke en lia powo kuwas 
kvincento da honeste perlaboritaj rubloj.

– Fiakristo! – kriis li. – Veturigu al “Fenikso”!
– Tio eblas, – diris la fiakristo.
Li nerapide alveturigis na Ostap al la fermita restora-

cio.
– Kio estas tio? Qu fermite?
– Okaze de Unua majo.
– A], diable! Tiom multe da mono, sed forestas 

ebleco diboqi! Tial veturigu al strato Ple]anov. Qu vi scias?
Ostap decidis veturi al sia fianqino.
– Sed kiel tiu qi strato nomixis antaye? – demandis la 

fiakristo.
– Mi ne scias.
– Do kien veturi? Ankay mi ne scias.
Tamen Ostap ordonis veturi kaj serqi.
Dum horo kaj duono veturadis ili tra la nokta malplena 

urbo, demandante noktajn gardistojn kaj policistojn. Unu 
policisto longe penadis, kaj informis fine ke Ple]anov-
strato estas neniu alia ol iama Guberniestra.

– Ha, Guberniestra! Tiun qi straton mi konas bone. 
Dudek kvin jaroj veturigas mi al Guberniestra.

– Do veturigu!
Ili venis al Guberniestra-strato, sed okazis ke xi estas 

ne Ple]anov, sed Karl Markso.

                                                     142                                                     



Kolerigita Ostap rekomencis serqadon de la perdita 
strato je nomo de Ple]anov. Sed ne trovis xin.

La matenixo pale lumigis vizaxon de la riqa suferanto, 
kiu do ne sukcesis distrixi.

– Veturigu al “Sorbono”! – kriis li. – Kia ja veturigisto 
vi estas! Straton de Ple]anov ne konas!

Palaco de vidvino Gricacujeva brilegis. Qefloke de la 
edzixfesta tablo sidis la filo de turka civitano. Li estis ele-
ganta kaj ebria. La gastoj bruis.

La fianqino estis jam ne juna. Wi axis ne malpli ol 
tridek kvin jaroj. Naturo donacis al wi malavare. Qi tie estis 
qio: akvomelonaj mamoj, grandega nazo, ruxkoloraj van-
goj, kaj potenca nuko. La novan edzon wi adoris kaj tre ti-
mis. Tial wi nomis lin ne per la nomo, kaj eq ne per la pa-
tronomo, kiun wi eksciis fakte neniam, sed familnome: ka-
marado Bender.

Ipolit Matveeviq denove sidis sur la revata sexo. Dum 
tuta edzixfesta vespermanxo li saltadis sur xi, por eksenti 
firma[on. Iam tio sukcesis. Tiam qiuj partoprenantoj plaqis 
al li, kaj li layte kriis «kisixu!».

Ostap senqese prononcis parolojn kaj tostojn. La 
qeestantoj drinkis je popola klerigado kaj irigacio de Uzbe-
kio. Post tio la gastoj komencis disiri. Ipolit Matveeviq hal-
tetis qe la enirejo kaj flustris al Bender:

– Do ne prokrastu vi. Ili estas tie.
– Vi estas mon-akumululo, – respondis ebria Ostap, – 

atendu min en la gastejo. Foriru nenien. Mi povas veni qi-
uminute. Pripagu la gastejon. Por ke qio estu preta. Adiay, 
kampmarwalo! Deziru al mi bonan nokton.
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Ipolit Matveeviq deziris, kaj ekiris na “Sorbono” mal-
trankvilixi.

Je la kvina matene aperis Ostap kun la sexo. Ipolit 
Matveeviq konsternixis. Ostap metis la sexon meze de la 
qambro, kaj sidis.

– Kiel tio sukcesis al vi? – diris fine Vorobjaninov.
– Tre simple, familie. La vidvino dormas kaj vidas 

sonxon. Domaxis veki. «Matenixe ne veku vi win». Kion 
fari! Do mi devis lasi al la amatino skriba[eton: «Mi forvetu-
ras kun raporto na Novo]opersk. Al tagmanxo ne atendu. 
Via zizelo». Kaj la sexon mi kunprenis el la manxoqambro. 
Tramoj dum tiuj qi matenaj horoj ne funkcias, do mi ripozis 
dumvoje sur la sexo.

Ipolit Matveeviq kun murmura sono [etixis al la sexo.
– Trankvile, – diris Ostap, – oni devas agi senbrue.
Li elpowigis plattenajlon, kaj la laboro ekbolis.
– Qu vi wlosis la pordon? – demandis Ostap.
Forpuwante senpaciencan Vorobjaninov, Ostap aku-

rate dissekcis la sexon, penante ne difekti la anglan katu-
non kun la floretoj.

– Tia wtofo forestas nun, do oni devas konservi xin. 
Kion fari: vara malsato.

Qio qi venigis na Ipolit Matveeviq al ekstrema ekscito.
– Prete, – diris Ostap mallayte. 
Li levis la kovra[ojn, kaj per la ambay manoj komencis 

serqi inter la risortoj. Sur lia frunto ekvideblis vejna litero 
vo.

– Nu? – ripetis Ipolit Matveeviq diversvoqe. – Nu? Nu?
– Nu kaj nu, – respondis Ostap ekscite, – unu wanco 

kontray dekunu. Kaj tiu qi wanco...
Li bone priserqis la sexon kaj finis:
– Kaj tiu qi wanco dume ne estas nia.
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Li levixis plenstature, kaj komencis purigi la genuojn. 
Ipolit Matveeviq [etixis al la sexo.

La briliantoj forestis. Qe Ipolit Matveeviq mallevixis la 
manoj. Sed Ostap estis vigla kiel antaye.

– Nun niaj wancoj pligrandixis.
Li iradis en la qambro.
– Ne gravas! Tiu qi sexo kostis al la vidvino pli ol al ni.
Ostap prenis el flanka powo oran broqon kun etaj vi-

traqoj, disblovitan oran braceleton, seson da orumitaj 
kuleretoj kaj te-kribrileton.

Ipolit Matveeviq, pro la qagreno, eq ne komprenis ke li 
ekestis partoprenanto de ordinara wtelo.

– Vulgara afero, – rimarkis Ostap, – sed konsentu ke 
mi ne povis forlasi la amatinon, lasinte pri wi neniun memo-
ra[on. Tamen ni ne perdu la tempon. Tio estas nur 
komenco. Fino estos en Moskvo. Kaj la mebla muzeo, – tio 
ne vidvino: tie estos pli malfacile!

La partneroj enwovis la rompa[ojn sub liton kaj, 
kalkulinte la monon (qe ili, kune kun oferoj al infanoj, oka-
zis kvincent tridek kvin rubloj), ekveturis en stacidomon, al 
moskva trajno.

Ili devis veturi per fiakro tra la tuta urbo.
Sur Kooperativa ili ekvidis na Polesov, kiu kuris sur 

trotuaro kiel timema antilopo. Lin persekutis kortisto de 
domo numero kvin sur Perelewinskij-strateto. La koncesiu-
loj, turnixante post angulon, sukcesis rimarki ke la kortisto 
atingis na Viktor Mi]ajloviq, kaj komencis bati lin. Polesov 
kriis «savu!» kaj «vulgarulo!»

Xis foriro de la trajno ili sidis en la necesejo, por eviti 
renkonton kun la amata ino.

La trajno portis la amikojn en la bruan centron. Ili ri-
gardis en la fenestron.
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La vagonoj flugis super Gusisqe.
Subite Ostap ekmuxis, kaj kaptis na Vorobjaninov je la 

bicepso.
– Rigardu, rigardu! – kriis li. – Rapide! Al]en, hu-

undina filo!..
Ipolit Matveeviq ekrigardis soben. Qe la taluso fortega 

lipharulo tiris qaron, warxitan per ruxflava frapharmoniko 
kaj per kvin fenestraj klapoj. La qaron alpuwis honte aspek-
tanta civitano en mus-kolora tolstoj-jaketo.

La suno trabatixis tra la pluvnuboj. Brilis krucoj de la 
prexejoj.

Ostap, ridegante, elwovixis el la fenestro kaj kriegis:
– Pawa! Qu al pulbazaro vi veturas?
Pawa Emileviq levis la kapon, ekvidis nur bufrojn de 

lasta vagono, kaj eq pli forte eklaboris per la piedoj.
– Qu vi vidis? – xoje demandis Ostap. – Belege! Jen 

kiel homoj laboras!
Ostap frapetis melankolixintan Vorobjaninov je la 

dorso. 
– Ne gravas, paqjo! Ne malxoju! La kunsido dayrixas. 

Morgay vespere ni estos en Moskvo!
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Parto dua
En Moskvo

Qapitro 15
En oceano da sexoj

Statistiko scias qion. 
Estas xuste registrita kvanto da plugebla grundo de 

Sovetio kun subdivido je humo, argilo kaj leyso. Qiuj civi-
tanoj de ambay seksoj estas registritaj en akuratajn dikajn 
librojn, tiel bone konatajn al Ipolit Matveeviq Vorobjaninov: 
en librojn de registrad-oficejoj. Estas sciate kiom kaj kiun 
nutra[on konsumas meza civitano de la respubliko. Estas 
sciate kiom da vodko drinkas tiu qi meza civitano, kun 
proksimuma indiko de uzata postmanxeto. Sciatas kiom da 
qasistoj, baletistinoj, frezmawinoj, qiuspecaj hundoj, bicik-
loj, monumentoj, fraylinoj, lumturoj kaj kudraj mawinoj es-
tas en la lando.

Kiom da vivo, plena da vervo, pasio kaj pensoj, rigar-
das nin de statistikaj tabeloj!

Kiu li estas, tiu qi ruxvanga individuo, sidanta qe tablo 
kun la buwtuko, kaj apetite neniiganta la vaporantan 
provia[on? Qirkay li kuwas gregoj da miniaturaj bovoj. 
Grasaj porkoj amasixas en angulo de la tabelo. En speci-
ala statistika baseno playdas sennombraj sturgoj, lojtoj kaj 
fiwo ĉeĥon . Sur wultroj, brakoj kaj kapo de la individuo si-
das kokinoj. En plumsimilaj nuboj flugas hejmaj anseroj, 
anasoj kaj meleagroj. Sub la tablo kawixas du kunikloj. Sur 
horizonto altixas piramidoj kaj babilonoj da bakita pano. 
Negrandan fortikejon el konfita[o qirkayfluas lakta rivero. 
Kukumo, granda kiel piza turo, staras qe horizonto. Post 
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remparoj el salo kaj pipro marwas duonplotone vinoj, vod-
koj kaj likvoroj. En ariergardo mizergrupete tirixas 
senalkoholaj trinka[oj: nebatalulaj mineralaj akvoj, limona-
doj, kaj sifonoj en la drataj retoj.

Kiu ja estas tiu qi individuo-manxegulo, drinkulo kaj 
dolqa[-watanto? Qu Gargantuo, rexo de dipsodoj ? Qu Silaf 
Foss? Qu legenda soldato Jawka Rux-qemizulo? Qu Lukul 
(Lucullus)?

Ne, tio ne estas Lukul. Tio estas Ivan Ivanoviq Sidorov 
ay Sidor Sidoroviq Ivanov: meza civitano, formanxanta 
dum sia vivo tutan prezentitan sur la tabelo provia[on. Tio 
estas normala uzanto de kalorioj kaj vitaminoj, trankvila 
kvardekjara fraylo, servanta en wtata vendejo pri galanterio 
kaj trikota[o.

Oni ne povas kawi sin de statistiko. Xi havas precizajn 
informojn ne nur pri kvanto da dentkuracistoj, kolbas-
plenigiloj, kortistoj, kinorexisoroj, putinoj, pajlaj tegmentoj, 
vidvinoj, fiakristoj kaj prexejaj sonoriloj, xi scias eq kiom da 
statististoj estas en la lando.

Nur solan aferon xi ne scias.
Xi ne scias kiom da sexoj estas en Sovetio.
Sexoj estas tre multaj. Lasta statistika esploro difinis 

loxantaron de Sovetio je cent kvardek milionoj da homoj. 
Se for[eti naydek milionoj da kamparanoj, preferantaj al 
sexoj sid-benkojn, dormobenkojn, ekster-murajn sidtaluse-
tojn, kaj en Orienta parto – eluzitajn tapiwojn kaj tapiwetojn, 
ankay tiam restas kvindek milionoj da homoj, en hejma 
vivo de kiuj sexoj estas a[oj nepre necesaj. Se akcepti 
eblecon de kalkuleraroj, kaj kutimon de kelkaj civitanoj de 
Sovetio sidi inter du sexoj, do, prenante iu ajn kaze 
duonon de la nombro, ni trovos ke kvanto da sexoj en la 
lando devas esti ne malpli ol dudek ses kaj duono da mil-
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ionoj. Por certeco ni rifuzu ankoray de ses kaj duono da 
milionoj. Restintaj dudek milionoj estos nombro minimuma.

Ene de tiu qi oceano da sexoj, faritaj el nukso, kverko, 
frakseno, palisandro, mahagono kaj karela betulo, inter 
sexoj abiaj kaj pinaj, herooj de la romano devas trovi nuk-
san hambsan sexon kun kurbaj piedetoj, kawantan en sia 
ventro, tegita per angla katuno, trezorojn de madam Pe-
tu]ova.

La koncesiuloj kuwis sur supraj litbenkoj, kaj ankoray 
dormis kiam la trajno singarde transiris riveron Oka kaj, pli-
rapidixine, komencis proksimixi al Moskvo.

Qapitro16
Komunloxejo je nomo de mona]o 

Bertold Wvarc

Ipolit Matveeviq kaj Ostap, premante sin unu al la alia, 
staris qe malfermita fenestro de duaklasa vagono, kaj at-
ente rigardis bovinojn, malrapide descendantajn de la 
taluso, koniferpinglan verda[on, tabulajn somerumajn ka-
jojn.

Qiuj vojaj anekdotoj estis jam rakontitaj. Marda “Star-
goroda vero” – pe-legita xis anoncoj, kaj buter-makulita. 
Qiuj kokidoj, ovoj kaj olivoj – formanxitaj.

Restis plej enuiga parto de la vojo: lasta horo antay 
Moskvo.

El maldensaj arbaretoj kaj boskoj la taluson alsaltis 
gajetaj somerdometoj.

Estis inter ili lignaj palacoj, brilantaj per vitroj de la ve-
randoj kaj per frewe farbitaj ladaj tegmentoj. Estis ankay 
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simplaj lignaj traba[oj kun kvadrataj fenestretoj, veraj kapti-
loj por somerumantoj.

Dum pasaxeroj, penantaj aspekti spertuloj, pririgardis 
la horizonton kaj, konfuzante kio ankoray restis en la me-
moroj pri batalo qe Kalka, rakontis unu al alia estinton kaj 
estanton de Moskvo, Ipolit Matveeviq persiste penis imagi 
al si muzeon de mebloj. La muzeo imagixis al li estiel 
multkilometra koridoro, qe flankoj de kiu staras sexoj. Vo-
robjaninov vidis sin rapide iranta inter ili.

– Kio okazos pri muzeo de mebloj, tute ne estas sci-
ate. Qu ni sukcesos? – maltrankvile diris li.

– Vi, gvidanto, jam delonge bezonas esti kuracata per 
elektro. Ne faru antaytempan histerion. Se vi ne sukcesas 
trankvilixi, maltrankvilixu silente.

La trajno saltis sur relkomutiloj. Rigardante xin, sema-
foroj malfermegis la buwojn. Trakoj pliixis. Sentixis prok-
simixo de grandega fervojkrucixo. Herbo malaperis. Xin 
anstatayigis karbocindro. Fajfis aranxaj lokomotivoj, trum-
petis relkomutistoj. Subite la frapobruo plifortixis. La trajno 
enrulixis koridoron inter malplenaj vagonaroj kaj, klakante 
kiel enira turno-kruco, komencis kalkuladi la vagonojn.

Trakoj duoblixadis.
La trajno elsaltis el la koridoro. Ekfrapis suno. Malalte, 

sur la tero mem, diskuris relkomutilaj lanternoj, similaj al 
hakiletoj. Elamasixis fumo. Lokomotivo, spiregante, eligis 
nexblankajn vangobarbojn. Qe turnoplato aydixis krioj. La 
remizanoj enpelis lokomotivon.

Pro la energia bremsado ekkrakis la trajnaj artikoj. Qio 
ekjelpis, kaj al Ipolit Matveeviq ekwajnis ke li trafis regnon 
de dentodoloroj. La trajno albordixis al asfalta kajo.

Tio estis Moskvo. Tio estis Rjazana stacidomo, plej 
frewa kaj nova el qiuj moskvaj stacidomoj.
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Neniu el ok aliaj stacidomoj de Moskvo havas tiel 
vastajn kaj altajn halojn kiel la Rjazana. Tuta Jaroslava 
stacidomo, kun xiaj pseydorusaj krestetoj kaj heraldikaj 
kokinoj, povas facile trovi lokon en granda bufedrestoracio 
de stacidomo Rjazana.

Moskvaj stacidomoj estas pordegoj de la urbo. Qiu-
tage ili enlasas kaj ellasas tridek mil pasaxerojn. Tra Alek-
sandra stacidomo eniras moskvon alilandano sur kayqukaj 
plandoj, en kostumo “golfo” (pufpantalono, kaj dikaj lanaj 
wtrumpoj eksteren). De la Kurska Moskvon trafas kayka-
zano en bruna wafa qapo kun aerumaj truetoj, kaj altkreska 
loxanto de rivero Volgo, en kanaba barbo. De Oktobra – 
elsaltas duonrespondeca oficisto kun teko el mirinda porka 
ledo. Li venis el Leningrado por kunligi, akordigi kaj konk-
retigi. Reprezentantoj de Kievo kaj Odeso enpenetras la 
qefurbon tra Brjanskij stacidomo. Jam qe stacio Ti]onova 
pustin kievanoj komencas malrespekte rideti. Ili perfekte 
scias ke Kresqatik estas plej bona strato sur la Tero. Ode-
sanoj tiras kun si korbojn kaj platajn skatolojn kun fuma[ita 
skombro. Ankay ili konas plej bonan straton en la mondo. 
Sed tio, certe, ne estas Kresqatik, tio estas strato Lasal, 
estinta Deribasovskaja. El Saratov, Atkarsk, Tambov, 
Rtisqev kaj Kozlov oni venas Moskvon de Paveleckij staci-
domo. Plej malsignifa kvanto da homoj venas Moskvon tra 
stacidomo Savelovskij. Tio estas wuistoj el Taldomo, loxan-
toj de urbo Dmitrov, laboristoj de Ja]romsk-fabriko, ay 
malxoja somerumanto, loxanta vintre kaj somere qe stacio 
}lebnikovo. Qi tie vojo en Moskvon estas proksima. Plej 
longa distanco sur tiu qi linio estas cent tridek kilometroj. 
De Jaroslava stacidomo la qefurbon trafas homoj alveturin-
taj el Vladivostok, }abarovsk, Qita, do el urboj malproksi-
maj kaj grandaj.
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Tamen plej mirindaj pasaxeroj trovixas en Rjazana 
stacidomo. Tio estas uzbekoj en blankaj muslinaj turbanoj 
kaj multkoloraj roboj, ruxbarbaj taxikoj, turkmenoj, ]ivanoj 
kaj bu]aranoj, super respublikoj de kiuj brilas qiama suno.

La koncesiuloj malfacile trabatixis al la eliro, kaj trovis 
sin sur Kalanqevskaja-placo. Dekstre de ili altixis heraldi-
kaj kokinoj de Jaroslava stacidomo. Rekte kontray ili mal-
hele briletis Oktobra stacidomo, farbita per olea farbo je du 
koloroj. Horloxo sur xi montris la dekan kaj kvin minutoj. 
Sur horloxo de Jaroslava stacidomo horloxo montris xuste 
la dekan. Kaj, rigardante sur malhelbluan, plibeligitan per 
signoj de zodiako ciferplaton de Rjazana stacidomo, la vo-
jaxantoj rimarkis ke la horloxo montras kvin minutoj antay 
la deka.

– Tre oportune por rendevuoj! – diris Ostap. Qiam es-
tas rezervaj dek minutoj.

La fiakristo eligis per la lipoj kisan sonon. Ili sub-
veturis la ponton, kaj antay la vojaxantoj disvastixis maj-
esta panoramo de la qefurbo.

– Tamen kien ni veturas? – demandis Ipolit Matveeviq.
– Al bonaj homoj, – respondis Ostap, – ili abundas en 

Moskvo. Kaj qiuj ili estas miaj konatoj.
– Kaj ni loxos qe ili, qu?
– Tio estas komunloxejo. Se ne qe unu, tiam qe alia 

qiam trovixos loko.
En strato O]otnij Rjad estis tumulto. Dise, kun kolpor-

ta[oj sur la kapoj kuris, kiel anseroj, senlicencaj kol-
portistoj. Post ili pigre trotis policisto. Senhejmaj infanoj si-
dis apud asfalta kaldronego, kaj delice enspiris odoron de 
la bolanta bitumo.
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La f iakro enveturis Arbatov-placon, traveturis 
Preqistenskij-bulvardon kaj, turnixinte dekstren, haltis sur 
Sivcev Vra[ek.

– Kiu domo estas tio? – demandis Ipolit Matveeviq.
Ostap alrigardis la rozkoloran dometon kun meza alk-

onstrua[o, kaj respondis:
– Komunloxejo de studentoj pri kemio je nomo de 

mona]o Bertold Wvarc.
– Qu vere je nomo de mona]o?
– Ne, tio estas werco, je nomo de Semawko.
Kiel decas pri ordinara studenta komunloxejo en Mo-

skvo, la domo de studentoj pri kemio jam delonge estis en-
loxata per homoj havantaj al kemio sufiqe malproksiman 
rilaton. La studentoj disrampis. Parto el ili pe-lernis kaj dis-
veturis en destinitajn al ili lokojn, parto estis eksigita pro 
lerna malsukceso. Xuste tiu qi parto, kreskanta qiujare, ar-
anxis en la rozkolora dometo ion mezan inter loxeja koop-
erativo kaj feyda vilaxo. Vicoj da novaj studentoj vane pe-
nis enrompixi la komunloxejon. Eks-kemiistoj estis neku-
time inventemaj, kaj rebatis qiujn atakojn. Fine oni perdis 
esperon pri la dometo. Xi ekestis opiniata sovaxa, kaj 
malaperis el qiuj planoj. Xi kvazay ne ekzistis jam. Tamen 
xi ekzistis, kaj en xi loxis homoj.

La koncesiuloj levixis per wtuparo duan etaxon, kaj 
turnixis en tute malluman koridoron.

– Lumo kaj aero, – diris Ostap.
Subite en la mallumo, qe kubuto mem de Ipolit Mat-

veeviq, iu snufis.
– Ne timu, – rimarkis Ostap, – tio ne en la koridoro. 

Tio el post la muro. Krucligno, kiel estas sciate el fiziko, 
estas plej bona kondukilo de sonoj. Singarde! Tenu vin qe 
mi! Ie qi tie devas esti fera gardo-wranko.
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Krio, kiun tuj eligis Vorobjaninov, batixinta per la 
brusto je pinta fera angulo, montris ke la wranko vere estas 
ie qi tie.

– Kio, qu doloras? – informixis Ostap. – Tio ankoray 
ne tiel gravas. Tio estas fizikaj turmentoj. Tamen kiom da 
moralaj turmentoj estis qi tie, – teruras rememori. Qi tie, 
apude, staris skeleto, propra[o de studento Ivanopulo. Li 
aqetis xin en Su]areva pul-bazaro, sed teni xin en la qam-
bro li timis. Do la vizitantoj batixis komence je la wranko, 
kaj poste sur ilin falis la skeleto. Gravedaj virinoj estis tre 
malkontentaj.

Per la wtuparo, iranta wraybe, la partneroj levixis en la 
mezan alkonstrua[on. Granda qambro de la alkonstrua[o 
estis distranqita per kruclignaj muretoj je longajn pecojn, 
larxajn je unu kaj duonmetro qiu. La qambroj estis similaj 
al ujoj por skribiloj, kun tiu nur diferenco, ke krom krajonoj 
kaj plum-ingoj qi tie estis ankay homoj kaj primusoj.

– Qu vi estas hejme, Kola? – mallayte demandis 
Ostap, haltinta qe la meza pordo.

Responde al tio en qiuj kvin skribilujoj oni ekmovixis 
kaj ekparolis.

– Hejme, – ekaydixis el post la pordo.
– Denove al tiu qi stultulo venis frumatenaj gastoj! – 

flustris ina voqo el ekstrem-maldekstra skribilujo.
– Sed donu al la homo dormi! – elgrumblis skribilujo 

numero du.
En tria skribilujo oni xoje eksiblis:
– Al Kola oni el polico venis. Pro hieraya vitro.
En kvina skribilujo oni silentis. Tie jenis primuso kaj 

aydixis sonoj de interkisoj.
Ostap puwis la pordon per la piedo. La tuta krucligna 

konstua[o ektremis, kaj la koncesiuloj penetris en fendejon 
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de Kola. La vida[o kiu prezentixis al rigardo de Ostap estis 
terura, kvankam de ekstere xi aspektis tute qasta. En la 
qambro trovixis nur unu mebla[o: tio estis matraco, striigita 
ruxe, kaj kuwanta sur kvar brikoj. Sed ne tio maltrankviligis 
na Ostap. Meblaron de Kola li konis jam de longe. Ne miris 
lin ankay Kola mem, sidanta kun la piedoj sur la matraco. 
Sed apude sidis xis tiom qiela esta[o, ke Ostap tuj 
malserenixis. Tiaj junulonoj neniam estas aferaj konatinoj: 
por tio iliaj okuloj estas tro bluaj, kaj tro puraj estas iliaj 
koloj. Tio estas amatinoj ay, eq pli malbone, tio estas edzi-
noj, amataj edzinoj. Kaj vere, Kola nomis la krea[on Liza, 
diris al wi «ci», kaj montris al wi kornetojn.

Ipolit Matveeviq demetis sian qapon. Ostap elvokis na 
Kola en la koridoron. Tie ili longe interflustris.

– Kiel bonega estas la mateno, sinjorino, – diris Ipolit 
Matveeviq.

La bluokula sinjorino ekridis kaj, sen iu videbla ligo 
kun rimarko de Ipolit Matveeviq, ekparolis pri tio xis kiom 
stultaj homoj loxas en najbara skribilujo.

– Ili speciale funkciigas la primuson por oni ne aydu 
ilian interkisadon. Sed, vi komprenu, tio stultas. Ni aydas 
qion. Sed ili vere aydas jam nenion pro sia primuso. Qu vi 
volas ke mi montru al vi tion? Ayskultu!

Kaj edzino de Kola, ellerninta qiujn sekretojn de la 
primuso, layte diris:

– Zverev-oj estas stultuloj!
Post la muro aydixis infera kantado de la primuso kaj 

sonoj de kisoj.
– Qu vi vidas? Ili aydas nenion. – Zverev-oj estas stul-

tuloj, idiotoj kaj maniuloj. – Qu vi vidas!..
– Jes, – diris Ipolit Matveeviq.

                                                     155                                                     



– Sed ni ne tenas primuson. Por kio? Ni tagmanxas 
en vegetara manxejo, kvankam mi estas kontray vegetaraj 
manxejoj. Sed kiam mi kaj Kola geedzixis, li revis pri tio ke 
ni kune vizitos vegetaran manxejon. Do ni vizitas xin. Mi 
tre watas viandon. Sed tie – kotletoj el nudeloj. Sed vi bon-
volu nenion diri al Kola...

Dum tio revenis Kola kun Ostap.
– Nu kion fari, se qe vi tute ne eblas resti, ni iru al 

Pantelej.
– Xuste, knaboj! – kriis Kola. – Iru al Ivanopulo. Tio 

estas nia bubo.
– Venu gasti qe ni, – diris edzino de Kola, – mi kaj la 

edzo estos tre xojaj al vi.
– Denove ili vokas gastojn! – indignixis la lasta skribi-

lujo. – Ne sufiqas gastoj al ili!
– Sed vi estas stultuloj, idiotoj, psikuloj, kaj tio estas 

ne via afero! –diris edzino de Kola, ne altigante la voqon.
– Qu vi aydas, Ivan Andreeviq, – ekmaltrankvilixis oni 

en la lasta skribilujo, – oni insultas vian edzinon, sed vi si-
lentas.

Ekaydigis siajn voqojn nevideblaj komentantoj ankay 
el aliaj skribilujoj. La parola konflikto disvastixis. La part-
neroj foriris soben, al Ivanopulo.

La studento ne estis hejme. Ipolit Matveeviq strekis 
alumeton. Sur la pordo pendis skriba[eto: «Mi venos ne pli 
frue ol je la naya. Pantelej».

– Ne gravas, – diris Ostap, – mi scias kie estas la wlo-
silo.

Li palpis sub la garda wranko, trovis la wlosilon, kaj 
malfermis la pordon.

Qambro de studento Ivanopulo estis xuste samgranda 
al tiu de Kola, sed qeangula. Unu xia muro estis brika, per 
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kio la studento tre fieris. Ipolit Matveeviq qagrene rimarkis 
ke qe la studento forestas eq matraco.

– Ni lokixos bonege, – diris Ostap, – la spaco estas 
akceptebla por Moskvo. Se ni kuwos qiuj tri sur la planko, 
tiam eq restos iom da loko. Sed Pantelej, filo de hundino! 
Kien li forigis la matracon, volus mi scii?

La fenestro rigardis interstrateton. Tie promenis poli-
cisto. Kontraye, en dometo konstruita simile al gotika turo, 
trovixis ambasadejo de iu eta regno. Post fera krado oni 
ludis tenison. Flugis blanka pilko. Aydixis kurtaj elkrioj.

– Ekster, – diris Ostap, – ne alta klaso de ludo. Tamen 
mi proponas ripozi.

La koncesiuloj sternis sur la plankon [urnalojn. Ipolit 
Matveeviq elprenis kuseneton, kiun li kunprenis en la vo-
jaxon.

Ostap falis sur la telegramojn kaj ekdormis. Ipolit Mat-
veeviq dormis jam delonge.

Qapitro 17
Estimu matracojn, civitanoj

– Liza, iru ni tagmanxi!
– Mi ne volas. Mi jam tagmanxis hieray.
– Mi ne komprenas cin.
– Mi ne iros manxi falsan leporon.
– Sed tio stultas!
– Mi ne povas esti nutrata per vegetaraj kolbasetoj.
– Hodiay ci manxos poman baka[on.
– Ial mi ne volas.
– Parolu mallayte. Qio aydeblas.
Kaj la junaj geedzoj transiris al drama flustrado.
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Post du minutoj Kola unuafoje dum tri monatoj de la 
geedza vivo komprenis ke la amata virino watas karotajn, 
terpomajn kaj pizajn kolbasetojn signife malpli ol li.

– Do ci preferas hunda[on al dieta nutrado? – kriis 
Kola, pro la eksciteco forgesinte pri la ayskultantaj najba-
roj.

– Ja parolu ci mallayte! – layte kriis Liza. – Krom tio ci 
malbone rilatas min. Jes! Mi watas viandon! Iam. Kio mal-
bona estas en tio?

Kola mirege eksilentis. Tiu qi turno estis tute neaten-
dita por li. Viando trabatus en buxeto de Kola grandegan, 
neripareblan breqon. Promenante lay la matraco sur kiu, 
kuntirixinte node sidis ruxixinta Liza, la juna edzo se-
nespere kalkuladis.

Kopiado sur paysan paperon en desegna buroo 
“Teknoforto” donis al Kola Kalaqov eq en plej sukcesaj 
monatoj ne pli ol kvardek rublojn. Por la loxejo Kola ne 
pagis. En la sovaxa loxarejo ne estis domestraro, kaj 
loxeja pago estis tie termino abstrakta. Dek rubloj foriris al 
instruo de Liza al tajlo kaj kudro en kursoj samrajtaj al 
konstrua teknikumo. Tagmanxo por du (unuopa unua 
plado: barqo mona]eja, kaj unuopa dua: falsa leporo ay 
veraj nudeloj), formanxataj per la duopo honeste, duone, 
en vegetara manxejo “Ne wtelu”, elwiris el buxeto de la 
geedzoj dek tri rublojn monate. Restinta mono disflosis 
neniu scias kien. Tio pli ol io alia konsternis na Kola. «Kien 
foriras la mono?» – enpensixis li, tirante per tuqstrekilo 
longan kaj maldikan linion sur qielkolora paysa papero. 
Transiri dum tiuj kondiqoj al viandmanxado signifus 
pereon. Do Kola arde ekparolis:
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– Imagu ci, manxegi kadavrojn de mortigitaj animaloj! 
Kanibalismo sub masko de kulturo! Qiuj malsanoj devenas 
de viando.

– Certe, – kun xena ironio diris Liza, – ekzemple 
angino.

– Jes, jes, ankay angino! Kion ci opinias? Organismo, 
malfortigita per konstanta uzo de viando ne kapablas jam 
kontraystari infekcion.

– Xis kiom tio qi stultas!
– Ne, ne stultas. Stulta estas tiu kiu penas plenigi sian 

stomakon ne zorgante pri kvanto da vitaminoj.
Subite Kola eksilentis. Antay lia interna okulo, pli kaj 

pli wirmante fonon el sengustaj kaj velkaj nudela[oj kaj ter-
pomaj stulta[oj, aperis vasta porka kotleto. Wajne xi [us de-
saltis de la pato. Xi ankoray siblis, gluglis, kaj eligis la spi-
can fumon. Osto el la kotleto elstaris kiel duela pistolo.

– Sed komprenu ci, – kriis Kola, iu porka kotleto for-
prenas de homo semajnon da vivo!

– Forprenu xi! – diris Liza. – Falsa leporo forprenas 
duonjaron. Hieray, kiam ni formanxis karotan rosta[on, mi 
eksentis ke mi mortas. Mi ne volis diri al ci pri tio.

– Kial ci ne volis diri?
– Mi ne havis fortojn. Mi timis ekplori.
– Kaj nun ci ne timas?
– Nun estas tutegale al mi.
Liza ekploretis.
– Leo Tolstoj, – diris Kola per tremanta voqo, – ankay 

ne manxis viandon.
– Je-es, – respondis Liza, singultante pro la larmoj, – 

la grafo manxis asparagon.
– Asparago ne estas viando.
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– Sed kiam li verkis na “Milito kaj paco”, li manxis vi-
andon! Manxis, manxis! Kaj kiam li verkis “Ana Karenina”, 
li voris, voris, voris xin!

– Ja eksilentu ci!
– Voris! Voris! Voris!
– Kaj kiam li verkis na “Sonato de Krejcer (Kreutzer)”, 

qu ankay tiam li voris? – venene demandis Kola.
– “Sonato de Krejcer” estas mallonga. Provu li verki 

na “Milito kaj paco”, nutrante sin per vegetaraj kolbasetoj!
– Tamen kial ci kroqixis al mi kun via Tolstoj?
– Qu tio estas mi kiu alkroqixis al ci pri Tolstoj? Qu 

mi? Qu mi alkroqixis al vi pri Tolstoj?
Ankay Kola transiris al “vi”. En skribilujoj oni layte ju-

bilis. Liza haste, de nuko sur la frunton, surtiris la bluan 
trikitan qapeton.

Kien ci iras?
– Lasu min. Mi iras okupixi pri unu afero.
Kaj Liza forkuris.
«Kien wi povas iri?» – pensis Kola. Li ayskultis.
– Multe da libero estas donita al via sekso qe sovetia 

reximo, – oni diris en lasta maldekstra skribilujo.
– Dronixos! – decidis oni en tria skribilujo.
Kvina skribilujo funkciis la primuson, kaj okupixis pri la 

kutimaj interkisoj.
Liza ekscite kuris sur la stratoj.

Estis tiu horo de dimanqo kiam sur strato Arbat feliqu-
loj transportas de bazaro matracojn.

Qefaj aqetantoj de risortaj matracoj estas junaj geed-
zoj kaj sovetiaj mezprosperuloj. Ili veturigas ilin stare, kaj 
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brakumas ilin per la ambay manoj. Kaj kial ili ne qirkaybra-
kumu la bluan, kun briletantaj floretoj bazon de sia feliqo!

Civitanoj! Estimu vi risortan matracon kun bluaj flore-
toj! Tio estas familia fajrujo, alfo kaj omego de meblaro, 
esenco de hejma komforto, bazo de amoro, patro de 
primuso! Kiom dolqa estas dormo qe demokratia sonoro de 
xiaj risortoj! Kiujn belajn sonxojn spektas homo, dormanta 
sur xia blua sakwtofo! Kiun estimon akiras qiu matrac-
havanto.

Homo kiu ne havas matracon estas mizera. Li ne 
ekzistas. Li ne pagas impostojn, ne havas edzinon, konatoj 
ne pruntedonas al li monon «xis la vendredo», woforoj de 
taksioj [etas en lian dorson ofendajn vortojn, junulinoj priri-
das lin: ili ne watas idealistojn.

Homo senigita je matraco verkas kutime versa[ojn:

Ĉe son’ tik-taka de l’ horloĝ’ 
agrablas sidi en brakseĝo.
Monedoj flugas ĉe l’balkon’ 
kaj, kiel revoj, ŝvebas neĝo.

Verkas li qe alta skrib-pupitro de telegrafejo, rabante 
tempon de agemaj matrac-havantoj, venintaj sendi tele-
gramojn.

Matraco rompas vivon de homo. En xiaj tega[o kaj 
risortoj kawixas iu forto, alloga, kaj xis nun ne esplorita. Al 
voka sono de xiaj risortoj alfluas homoj kaj a[oj. Venas fi-
nancagento kaj junulinoj. Ili volas esti amikaj kun matrac-
havanto. Financ-agento faras tion en fiskaj celoj, zorgane 
pri wtata utilo, kaj junulinoj – senprofite, obeante lexojn de 
naturo.

Komencixas f lorado de juneco. Financagento, 
kolektinte impostojn same al abio, kiu kolektas printempan 
mielon, kun xoja zumado forflugas en sian distriktan abele-
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jon. Kaj for-ondixintajn junulinojn wanxas edzino kaj 
primuso “Juvel numero unu”.

Matraco estas nesatigebla. Xi postulas oferojn. Nokte 
xi eligas sonon de falanta pilko. Xi bezonas etaxeron. Xi 
bezonas tablon sur stulta kestaro. Klakante per la risortoj 
xi postulas fenestrajn kurtenetojn, pordan kurtenon kaj 
kuirejan potaron. Xi puwas la homon kaj diras al li:

– Iru! Aqetu lignan gladil-paron!
– Mi hontas pri vi, homo, qe vi xis nun forestas tapiwo! 
– Laboru! Post nelonge mi alportos al vi infanojn! Vi 

bezonas monon por vindotukoj kaj kaleweto.
Matraco memoras qion kaj qion faras lay siaj decidoj.
Eq poeto ne povas eviti komunan sorton. Jen li veturi-

gas de bazaro matracon, kun teruro premixante al xia 
mola ventrego.

– Mi rompos vian insistemon, poeto, – diras la ma-
traco. – Vi jam ne devos plu kuri en telegrafejon por verki 
versa[ojn. Kaj, entute, qu valoras verki ilin? Oficu! Kaj 
saldo qiam estos pozitiva por vi. Pensu pri la edzino kaj pri 
la infanoj.

– Mi ne havas edzinon! – krias la poeto, forwancelix-
ante de la risorta instruisto.

– Wi venos. Kaj mi ne garanias ke tio estos plej bela 
junulino en la mondo. Mi ne scias eq qu wi estos bonkora. 
Estu preta al qio. Qe vi naskixos infanoj.

– Mi ne watas infanojn!
– Vi amos ilin!
– Vi timigas min, civitano matraco!
– Silentu, stultulo! Vi ankoray ne konas qion! Vi pre-

nos en Mos-ligno krediton por aqeti meblaron.
– Mi murdos vin, matraco!
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– Hundido! Se vi kuraxos fari tion, la najbaroj denun-
cos pri vi en la dom-administrejon.

Tiel qiudimanqe, qe xoja sonoro de matracoj, vagas 
en Moskvo feliquloj.

Tamen ne nur per tio rimarkindas moskva dimanqo. 
Dimanqo estas ankay muzea tago.

Estas en Moskvo specifa kategorio de homoj. Xi kom-
prenas nenion pri pentroarto, ne interesixas pri arkitekturo, 
kaj ne watas monumentojn de antikveco. Tiu qi kategorio 
vizitas muzeojn ekskluzive pro tio ke ili trovixas en bonegaj 
konstrua[oj. Tiuj qi homoj vagas en blindigaj haloj, envie 
pririgardas pentritajn plafonojn, tuwas per la manoj tion 
kion estas malpermesate tuwi, kaj senqese murmuras:

– Ho! Jen kiel homoj vivis!
Al ili ne gravas ke la murojn pentris franco Pjuvi de 

Wavan (Puvis deChavannes), al ili gravas scii kiom tio kos-
tis al estinta posedanto de la sinjordomo. Ili levixas per 
wtuparo kun marmoraj skulpta[oj sur la interplacetoj, kaj 
imagas al si kiom da lakeoj staris qi tie, kiom da salajro kaj 
trinkmono ricevis qiu el la lakeoj. Sur kameno staras por-
celano, sed ili, ne atentante xin, decidas ke kameno estas 
afero malprofita: tro da hejtligno xi uzas. En manxejo, te-
gita per kverka panelo, ili ne rigardas la rimarkindan lignan 
gravura[on. Ilin turmentas nur unu penso: kion manxis qi 
tie la iama mastro-komercisto, kaj kiom tio kostus qe nuna 
multekosteco?

En qiu muzeo oni povas trovi tiujn qi homojn. Dum ek-
skursanoj vigle marwas de unu majstroverko al alia, tia 
homo staras ene de la halo kaj, rigardante nenion, muxas 
angore:

Ho! Jen kiel homoj vivis!
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Liza kuris sur strato, glutante la larmojn. La pensoj al-
pelis win. Wi pensis pri sia feliqa kaj malriqa vivo.

«Se ni havus tablon kaj du sexojn, estus tute bone. 
Kaj primuson, finfine, oni devas akiri. Ja devas ni iel or-
dixi».

Wi ekiris malpli rapide, qar subite rememoris pri mal-
pacixo kun Kola. Krom tio wi tre volis manxi. Subite en wi 
ekflamis malamo al la edzo.

– Tio estas maldeca[o! – layte diris wi.
Wi ekmalsatis eq pli ol antaye.
– Do bone. Mi mem scias kion mi faru.
Kaj Liza, ruxixante, aqetis qe vendistino sandviqon 

kun kuirita kolbaso.
Kvankam wi estis tre malsata, manxi surstrate wajnis al 

wi nekonvene. Tiel ay aliel, sed wi estis matrac-
posedantino, kaj detale orientixis en vivordo. Wi qirkayri-
gardis, kaj eniris pordon de duetaxa izoldomo. Tie, sen-
tante grandan delicon, wi ekokupixis pri la sandviqo. La 
kolbaso estis deloga. Granda ekskurso eniris la pordon. 
Preterirante na Liza, starantan qe la muro, la ekskursanoj 
rigardetis win.

«Rigardu ja!» – decidis kolerigita Liza.
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Qapitro 18
Muzeo de mebloj 

Liza purigis la buwon per la powtuketo, kaj deskuis la 
pecetojn. Ekestis pli gaje. Wi staris antay elpenda[o:

MUZEO  DE  MEBLA  ARTO

Reveni hejmen estis xene. Forestis konatoj, al kiuj wi 
povus iri. En la poweto kuwis dudek kopekoj. Do Liza de-
cidis komenci la memstaran vivon per vizito en la muzeon. 
Kontrolinte la monon, Liza eniris la vestiblon.

Tie wi tuj stumblis je homo en eluzita barbo, kiu, 
apogante sian pezan rigardon sur la malakitan kolonon, 
filtris tra la lipharoj:

– Riqe vivis la homoj!
Liza estime ekrigardis la kolonon kaj ekiris supren.
En etaj kvadrataj qambroj kun tiel malaltaj plafonoj ke 

qiu eniranta tien wajnis giganto, Liza vagis dek, prok-
simume, minutoj.

Tio estis qambroj meblitaj per empiro de rexo Pavel: 
ruxa ligno kaj karelia betulo; meblaro severa, mirakla kaj 
militema. Du kvadrataj wrankoj, vitraj pordetoj de kiuj estis 
krucstrekitaj per lancoj, staris kontray skriba tablo. La 
tablo estis senlima. Sidi qe xi estis samo kiel sidi qe Teatra 
placo, dum Granda teatro kun xia kolonado kaj kvaro da 
bronzaj qevalegoj, portantaj Apolonon al unua prezentado 
de “Ruxa papavo”, wajnus esti nura skribilaro sur tiu qi 
tablo. Tiel wajnis al Liza, kiu estis edukita per karotoj, kiel 
iu kuniklo. Qe la anguloj staris braksexoj kun altaj dorsetoj, 
suproj de kiuj estis fleksitaj same al virwafaj kornoj. La 
suno kuwis sur persika tega[o de la braksexoj.

Aperis deziro tuj sidi sur tiun qi braksexon, sed sidi 
sur xi estis malpermesate.
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Liza imagis kiel aspektus la braksexo de valorega 
Pavel-empiro apud wia matraco kun ruxaj strioj. Rezultis ke 
– sufiqe bone. Wi pe-legis sur la muro avizon kun scienca 
kaj ideologia priskribo de Pavel-empiro kaj, bedayrante pri 
tio ke wi kaj Kola ne havas qambron en tiu qi palaco, eniris 
neatenditan koridoron.

Maldekstre de wi, de la planko mem, iris malaltaj 
duonrondaj fenestroj. Tra ili, sub la piedoj, Liza ekvidis gi-
gantan blankan duluman halon kun kolonoj. Ankay en la 
halo staris mebloj kaj vagadis vizitantoj. Liza haltis. Anko-
ray neniam wi vidis halon sub siaj piedoj.

Mirigante kaj ravante wi longe rigardis soben. Subite wi 
rimarkis ke tie, de braksexoj al skribotablo, iras wiaj ho-
diayaj konatoj: Bender kaj lia kunulo, kaprazita altstatura 
maljunulo.

– Jen kiel bone! – diris Liza. – Estos ne tiel enue.
Wi tre ekxojis, kuris soben, kaj tuj perdis la vojon. Wi 

trafis ruxan gastoqambron, en kiu staris qirkay kvardek pe-
coj. Tio estis nuksaj mebloj sur kurbaj piedetoj. Eliro el la 
gastoqambro forestis. Okazis necese kuri reen tra ronda 
qambro, lumigita desupre, kaj meblita, wajne, nur per flore-
taj kusenoj.

Wi kuris preter broka[aj braksexoj de itala Renesanco, 
preter nederlandaj wrankoj, preter granda gotika lito kun 
baldakeno sur nigraj spiralaj kolonoj. Homo sur tiu qi lito 
wajnus ne pli granda ol nukso.

Fine Liza ekaydis zumon de ekskursanoj, neatente 
ayskultantaj la gvidanton, kiu demaskis imperiismajn in-
tencojn de Ekaterino la 2-a rilate al wato de la mortinta jam 
imperiestrino al mebloj en stilo de Lui-Sez.
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Tio estis sama granda duluma halo kun kolonoj. Liza 
venis kontrayan flankon de xi, kie konata al wi kamarado 
Bender varme konversaciis kun sia kaprazita kunulo.

Alvenante, Liza aydis la sonoran voqon:
– Mebloj en stilo wik-moderno. Sed wajne tio ne estas 

kion ni bezonas.
– Jes, sed qi tie, verwajne, estas ankay aliaj haloj. Ni 

devas detale pririgardi qion.
– Saluton, – diris Liza.
Ili ambay returnis kaj tuj grimacixis.
– Saluton, kamarado Bender. Bone ke mi trovis vin. 

Qar sole estas enue. Rigardu ni kune.
La koncesiuloj interrigardis. Ipolit Matveeviq prenis 

pozon, kvankam al li estis malagrable ke Liza povas 
bremsi ilin en grava afero de serqo de la brilianta meblo.

– Ni estas tipaj provinculoj, – diris Bender senpaci-
ence, – sed kiel trafis qi tien vi, moskvanino?

– Tute hazarde. Mi malpacixis kun Kola.
– Jen kiel? – rimarkis Ipolit Matveeviq.
– Lasu ni tiun qi halon, – diris Ostap.
– Sed mi ankoray ne pririgardis xin. Xi estas tiel be-

leta.
– Komencixas! – flustretis Ostap en orelon de Ipolit 

Matveeviq. Kaj, turnante sin al Liza, aldonis: – Qi tie estas 
tute nenio spektebla. Stilo de dekadenco. Epoko de 
Kerenskij.

– Ie qi tie, oni diris al mi, estas mebloj de majstro 
Hambs, – informis Ipolit Matveeviq, – iru ni tien.

Liza konsentis kaj, preninte brakon de Vorobjaninov (li 
wajnis al wi mirinde simpatia reprezentanto de scienco), di-
rektixis al la eliro. Malgray tuta seriozeco de la situacio, 
kaj veninta jam decida momento en serqo de la trezoroj, 
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Bender, irante post la paro, ludeme ridis. Lin ridigis 
gvidanto de komanĉoj  en rolo de flirtulo.

Liza tre xenis la koncesiulojn. Dum ili unurigarde di-
finis ke en la qambro la necesa meblo forestas, kaj nevole 
logixis en sekvontan halon, Liza por longe restis en qiu 
qambro. Wi legis plenvoqe qiujn presitajn recenzojn pri la 
meblo, faris pikajn rimarkojn pri la vizitantoj, kaj longe sta-
ris qe qiu ekspona[o. Nevole, kaj tute nerimarke por si wi 
adaptis la vidatajn meblojn al siaj bezonoj, kaj al sia qam-
bro. Gotika lito tute ne plaqis al wi. La lito estis tro granda. 
Eq se Kola mirakle sukcesus ricevi qambron je ses kvad-
rataj metroj, ankay tiam forestus loko por tiu qi mezepoka 
kuwejo. Tamen Liza longe qirkayiris la liton, mezurante per 
la pawetoj xian veran dimension. Al Liza estis tre gaje. Wi 
ne rimarkis acidajn mienojn de siaj kunuloj, kavaliraj karak-
teroj de kiuj ne permesis al ili tuj [etixi en qambron de 
majstro Hambs.

– Toleru ni, – flustris Ostap – la meblo ne foriros, sed 
vi, gvidanto, ne premu la knabinon. Mi [aluzas.

Vorobjaninov memkontente ridetis.
La haloj tirixis malrapide. Ili estis senfinaj. Mebloj de 

epoko de caro Aleksandro estis prezentitaj per multnom-
braj kompletoj. Relative negrandaj, ili ekravis na Liza.

– Rigardu, rigardu! – konfide kriis wi, kaptante na Vo-
robjaninov je la maniko. – Qu vi vidas tiun tablon? Xi mir-
inde taygus al nia qambro. Qu vere?

– Qarmaj mebloj! – kolere diris Ostap. Sed ili estas 
dekadencaj.

– Kaj qi tie mi jam estis, – diris Liza, enirante ruxan 
gastoqambron, – qi tie, mi opinias, ne valoras halti.

Sed la akompanantoj, indiferentaj al mebloj, rigidixis 
qe la pordo, al wia miro, kiel gardistoj.

                                                     168                                                     



– Kial vi ekstaris? Iru ni. Mi jam lacixis.
– Atendu, – diris Ipolit Matveeviq, liberixante de wia 

mano, – unu minuton.
La granda qambro estis trowarxita per mebloj. Sexoj 

de Hambs lokixis lay la muro kaj qirkay la tablo. Sofon en 
la angulo ankay qirkayigis sexoj. Iliaj kurbaj piedetoj kaj 
oportunaj dorsetoj estis fascine konataj al Ipolit Matveeviq. 
Ostap ekzamene rigardis lin. Ipolit Matveeviq estis ruxa.

– Vi lacixis, fraylino, – diris li al Liza, – sidu vi qi tie kaj 
ripozu, kaj ni iom iradu. Wajnas ke tio estas interesa halo.

Ili sidigis na Liza.
La koncesiuloj deiris al la fenestro.
– Qu ili? – demandis Ostap.
– Wajnas ke ili. Necesas pli detale pririgardi. 
– Qu ili qiuj estas qi tie? 
– Nun mi kalkulos. Atendu, atendu...
Vorobjaninov komencis movi la rigardon de sexo al 

sexo.
– Permesu ja, – diris li fine, – dudek sexoj. Tio ne po-

vas esti. Ili devas esti nur dekopaj.
– Sed pririgardu vi bone. Verwajne tio estas aliaj 

sexoj.
Ili komencis iradi inter la sexoj.
– Nu? – rapidigis Ostap.
– Wajnas ke dorseto estas iel ne tia, kiel qe miaj.
– Do, ne tiuj?
– Jes, ne tiuj.
– Wajnas ke mi vane ligixis kun vi.
Ipolit Matveeviq estis tute premita.
– Bone, – diris Ostap, – la kunsido dayrixas. Sexo – 

ne kudrilo. Trovixos xi. Donu al mi la mandatojn. Estas ne-
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cesa malagrabla kontakto kun administraro de la muzeo. 
Sidu apud la knabino kaj atendu. Mi tuj revenos.

– Kial vi estas tiel malgaja? – diris Liza. Qu vi lacixis?
Ipolit Matveeviq preferis silenti.
– Qu qe vi doloras kapo?
– Jes, iom. Zorgoj, qu vi scias. Manko de inaj karesoj 

influas la vivordon.
Liza komence miris, sed poste, ekrigardante sian ka-

prazitan konversaciulon, vere ekbedayris lin. Okuloj de Vo-
robjaninov estis tiuj de turmentito. La nazumo ne kawis 
klare videblajn saketojn. Rapida transiro de trankvila vivo 
de oficisto en distrikta registrad-oficejo al neoportuna kaj 
klopoda qiutaga vivo de aventuristo kaj qasisto post brilian-
toj ne pasis senspure. Ipolit Matveeviq signife maldikixis, 
kaj qe li komencis doloreti la hepato. Sub severa pririgardo 
de Bender Ipolit Matveeviq perdis sian personecon, kaj 
rapide dissolvixis en titana intelekto de la filo de turka civi-
tano. Nun, kiam li por munuto restis duopa kun qarma civi-
tanino Kalaqova, li volis rakonti al wi pri qiuj malagrabla[oj 
kaj ekscitecoj, sed li ne kuraxis fari tion.

– Jes, – diris li, tenere rigardante la konversacianti-
non, tiaj aferoj. Sed kiel vi fartas, Elizaveta...

– Petrovna. Kaj kio estas via nomo?
Ili diris la nomojn kaj patronomojn. 
«Fabelo de amo karega», – pensis Ipolit Matveeviq, 

enrigardante simpletan vizaxon de Liza. Tiel pasie, tiel 
neeviteme ekvolis la maljuna gvidanto inajn karesojn, 
manko de kiuj peze influas la vivordon, ke li tuj prenis ma-
neton de Liza en siajn sulkajn manojn, kaj varme ekparolis 
pri Parizo. Li volis esti riqa, malwparema kaj nekontray-
starebla. Li volis pasiigi, kaj qe bruo de orkestro drinki en 
aparta qambro qampagnon kun belulino el ina orkestro. Pri 
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kio estis paroli kun tiu qi knabino, kiu sendube konas nen-
ion pri apartaj qambroj kaj inaj orkestroj, kaj kiu, pro sia 
naturo, eq ne povas aprezi tutan qarmon de tiu qi xenro. 
Sed li tiel volis esti nekontraystarebla! Do Ipolit Matveeviq 
delogis na Liza per rakontoj pri Parizo.

– Qu vi estas sciencisto? – demandis Liza.
– Jes, iusence, – respondis Ipolit Matveeviq, sentante 

ke de post konatixo kun Bender li denove akiris sian im-
pertinenton, malaperintan dum lastaj jaroj.

– Sed kio estas via axo, pardonu pri la demando?
– Al la scienco, reprezentanto de kiu mi qi-momente 

estas, tio havas neniun rilaton.
Liza estis konkerita per tiu qi rapida kaj trafa re-

spondo.
– Tamen kiom? Tridek? Kvardek? Kvindek?
– Preskay. Tridek ok.
– Ho! Vi aspektas signife pli juna.
Ipolit Matveeviq sentis sin feliqa.
– Kiam vi prezentos al mi feliqon denove ekvidi vin? – 

demandis Ipolit Matveeviq tra la nazo.
Liza tre ekhontis. Wi ekmovixis en la braksexo kaj 

ekangoris.
– Sed kien malaperis kamarado Bender? – diris wi per 

alteta voqo.
– Do kiam? – demandis Vorobjaninov senpacience. – 

Kiam kaj kie ni renkontixos?
– Sed mi ne scias. Kiam vi volas.
– Qu eblas hodiay?
– Qu hodiay?
– Mi petegas vin.
– Nu bone. Estu hodiay. Venu al ni.
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– Ne, renkontixu ni qe aero. Nun estas tiel bonaj 
veteroj. Qu vi konasla versa[on: «Tio majo-flirtul’, tio majo-
sorqist’ blovas per la frewig-ventumilo».

– Qu tio estas versa[o de {arov?
– M-m... Wajne. Do hodiay? Sed kie?
– Kiel stranga vi estas! Ja kie vi volas. Qu qe la gar-

dowranko? Qu vi konas? Kiam mallumixos...
Apenay Ipolit Matveeviq sukcesis kisi manon de Liza, 

kion li faris tre solene, tri-parte, revenis Ostap. Ostap estis 
tre aferema.

– Pardonu, fraylino, – diris li rapide, sed mi kaj mia 
amiko ne povos akompani vin. Aperis ne granda sed tre 
grava afereto. Ni devas urxe iri en unu lokon.

Qe Ipolit Matveeviq kaptixis la spirado.
– Xis revido, Elizaveta Petrovna, – diris li haste, – 

pardonu, pardonu, pardonu, sed ni terure rapidas.
Kaj la partneroj forkuris, lasinte mirigitan Liza en la 

qambro, abunde lokigita per mebloj de Hambs.
– Se ne mi, – diris Ostap, kiam ili mallevixis per la 

wtuparo, – nenio sukcesus. Prexu je mi! Prexu, prexu, ne 
timu, la kapo ne defalos! Ayskultu! Via meblaro ne havas 
muzean signifon. Xia loko estas ne en muzeo,sed en ba-
rako de puna bataliono. Qu vi kontentixas pri tiu qi situa-
cio?

– Tio estas mokado! – kriis Vorobjaninov, wajne 
komencanta liberixi el sub premo de titana intelekto de la 
turk-civitana filo.

– Silento, – malvarme diris Ostap, – vi ne scias kio 
okazas. Se ni tuj ne kaptos nian meblon – fino. Neniam ni 
vidos xin. {us mi havis malfacilan konversacion kun admin-
istranto de tiu qi historia ruba[ejo.
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– Kaj kio? – kriis Ipolit Matveeviq. Kion diris al vi la 
administranto?

– Li diris qion kio bezonatas. Ne maltrankvilixu. «Di-
ru», – demandis mi lin, – «per kio klarixas foresto de la 
mebloj kiuj, laymandate, estis senditaj al vi el Stargorod?». 
– Certe mi demandis tion xentile, kamarade. «Kiuj mebloj 
estas tio?» – demandas li. – «Qe mi en la muzeo tiuj qi fak-
toj ne estis rimarkataj». Mi tuj alwovis al li la mandatojn. Li 
engrimpis la librojn.

Serqis li duonhore, kaj fine revenis. Kion vi imagas? 
Kie estas la mebloj?

– Qu venditaj? – elpepis Vorobjaninov.
– Imagu al vi ke ne. Imagu al vi ke ili savixis en tiu qi 

konfuzejo. Kiel mi jam diris al vi, ili ne havas muzean valo-
ron. Oni [etis ilin en tenejon, kaj nur hieray, rimarku, hi-
eray, post sep jaroj (ili kuwis en la tenejo dum sep jaroj!), ili 
estis senditaj en aykciejon por vendado. Aykciejo de 
Qefscienco. Kaj, se oni ne aqetis ilin hieray ay hodiay 
matene, ili estas niaj! Qu vi estas kontentigita?

– Rapide! – kriis Ipolit Matveeviq.
– Fiakristo! – kriaqis Ostap.
Ili ensidis ne marqandante.
– Prexu je mi, prexu! Ne timu, marwalo! Vino, inoj kaj 

kartoj estas garantiitaj al ni. Tiam ni kvitixos ankay pri la 
blua vewto.

En arkadejon sur Petrovka, kie trovixas la aykcia halo, 
la koncesiuloj enkuris viglaj, kiel virqevaloj.

En unua jam qambro de la aykciejo ili ekvidis tion kion 
tiel longe serqis. Qiuj dek sexoj de Ipolit Matveeviq staris 
apud la muro sur siaj kurbaj piedetoj. Eq tega[o ilia ne 
malhelixis, ne senkolorixis, ne difektixis. La sexoj estis 
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frewaj kaj puraj, kvazay ili [us eliris el sub prizorgo de or-
dema Klavdija Ivanovna.

– Qu ili? – demandis Ostap.
– Dio mia, Dio mia, – ripetis Ipolit Matveeviq, – ili, ili. 

Xuste ili. Qi foje – neniuj duboj.
– Por iu ajn okazo ni kontrolu, – diris Ostap, penante 

esti trankvila.
Li venis al la vendisto.
– Diru, tiuj qi sexoj, wajne, estas el mebla muzeo, qu?
– Qu tiuj? Tiuj – jes.
– Qu ili aqeteblas?
– Aqeteblas.
– Kio estas la prezo?
– La prezo ankoray forestas. Ili vendixos per aykcio.
– Bone. Qu hodiay?
– Ne. Hodiay la vendado jam finixis. Morgay de la 

kvina.
– Eble ili povas esti vendataj nun?
– Ne. Morgay de la kvina.
Sed ne eblis deiri de la sexoj tuj, tiel simple.
– Permesu, – murmuris Ipolit Matveeviq, – pririgardi. 

Qu?
La koncesiuloj longe pririgardis la sexojn, sidis sur ili, 

rigardis, por wajnigi, ankay aliajn a[ojn. Vorobjaninov nazo-
siblis, kaj qiam puwetis na Ostap per la kubuto.

– Prexu je mi! – flustris Ostap. – Prexu, gvidanto.
Ipolit Matveeviq estis preta ne nur prexi je Ostap, sed 

eq kisi plandojn de liaj frambokoloraj botetoj.
– Morgay, – diris li, – morgay, morgay, morgay.
Li volis kanti...
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Qapitro 19
Eyrop-stila balotado

Dum la amikoj vivis kultur-edife, vizitis muzeojn kaj in-
teresixis pri junulinoj, en Stargorod, sur strato Ple]anov, 
duobla vidvino Gricacujeva, ino dika kaj malforta, konsilixis 
kaj konspiradis kun siaj najbarinoj. Qiuj kune pririgardis la 
skriba[eton, lasitan per Bender, kaj eq spektis xin kontray 
lumo. Sed akvomarkoj sur xi forestis kaj, se ili eq estus, 
ankay tiam misteraj skribaqoj de brilega Ostap ne estus pli 
klaraj.

Pasis tri tagoj. Horizonto restis pura. Revenis nek 
Bender, nek la tea kribrileto, nek la disblovita braceleto, 
nek la sexo. Qio tio, viva kaj ne viva, malaperis per 
maniero plej mirinda.

Tiam la vidvino entreprenis radikalajn pawojn. Wi venis 
en kontoron de “Stargoroda vero”, kaj tie oni rapide 
verkaqis por wi anoncon:

MI  PETEGAS 
Personojn, konantajn lokiĝon. 

Foriris el la domo kamarado Bender, ĉirkay 25-30. Ves-
tita en verdan kostumon, flavajn duonbotojn, kaj bluan 
veŝton. Nigraharulo.

Mi pet. sciantojn, kontr. deca rekompenc. informi. 
Str. Pleĥanov 15, al Gricacujeva.

– Qu tio estas via filo? – oni kompate demandis win en 
la kontoro.

– Edzo li estas al mi! – respondis la suferantino, ka-
wante la vizaxon per la tuko.

– Ho, edzo!
– Laylexa. Sed kio?
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– Nenio ja. Pli bone estus se vi turnu vin en policon.
La vidvino ektimis. Polico timigis win. Wi foriris akom-

panata per strangaj rigardoj.
Trifoje sonis la alvoko de paxoj de “Stargoroda vero”. 

Sed la grandega lando silentis. Homoj, konantaj lokixon de 
nigraharulo en flavaj duonbotoj, forestis. Neniu venis preni 
la decan rekompencon.

Vizaxo de la vidvino nebulixis qiutage pli kaj pli. 
Stranga afero: la edzo preterbriletis kiel raketo, forportante 
kun si en nigran qielon la bonan sexon kaj la familian kri-
brileton, sed la vidvino dayre amis lin. Kiu kapablas kom-
preni koron de ino, precipe de ino vidva?

En Stargorod oni jam kutimixis al tramo, kaj eniris xin 
sentime. Konduktoroj kriis per frewaj voqoj «Lokoj for-
estas!», kaj qio iris kvazay la tramo funkciis qi tie eq de 
tempo de duko Vladimir la Ruxa Suneto. Invalidoj de qiuj 
kategorioj, inoj kun infanoj, kaj Viktor Mi]ajloviq Polesov, 
eniris la vagonojn de antaya pordo. Responde al krio «Ri-
cevu la biletojn!» Polesov grave diris: «Tutjara», kaj restis 
qe la kondukisto. Tutjaran bileton li ne havis kaj ne povis 
havi.

Estado de Vorobjaninov kaj de la granda kombinanto 
lasis en la urbo profundan spuron.

La konspirantoj severe gardis la konfiditan al ili sekre-
ton. Silentis eq Viktor Mi]ajloviq, kiu ege volus eligi la 
ekscitantajn lin sekretojn al iu ajn renkontulo. Tamen, 
memorante titanajn wultrojn de Ostap, Polesov retenis sin. 
Konsolis lin nur konversacioj kun la divenistino.

– Kiel vi opinias, Elena Stanislavovna, – diris li, – per 
kio oni povas klarigi foreston de niaj gvidantoj?
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Ankay Elena Stanislavovna vigle interesixis pri tio, 
sed wi havis neniujn informojn.

– Kaj qu ne opinias vi, Elena Stanislavovna, – dayrigis 
la senpacienca seruristo, – ke ili plenumas nun iun speci-
fan taskon?

La divenistino estis konvinkita ke estas xuste tiel. 
Saman opinion havis, wajne, ankay la papago en la ruxa 
pantalono. Xi rigardis na Polesov per sia ronda intelekta 
okulo kvazay dirante: «Donu al mi sunflorajn semojn, kaj 
mi tuj rakontos al vi qion. Vi, Viktor, estos guberniestro. Al 
vi estos subigitaj qiuj seruristoj. Sed kortisto de domo nu-
mero kvin restos sama kortisto, do troopinianta pri si vul-
garulo».

– Qu ne opinias vi, Elena Stanislavovna, ke ni devas 
dayrigi la laboron? Tiel ay aliel, sed ni ne rajtas sidi far-
ante nenion, qu?

La divenistino konsentis kaj rimarkis:
– Sed Ipolit Matveeviq estas heroo!
– Heroo, Elena Stanislavovna! Certe. Kaj tiu batala 

oficiro kiu estis kun li? Agema homo li estas! Kiel vi volas, 
Elena Stanislavovna, sed la afero ne povas esti prokra-
stata. Decide ne povas.

Kaj Polesov komencis agi. Li faris regulajn vizitojn al 
qiuj anoj de sekreta komunumo “Glavo kaj plugilo”, precipe 
turmentante singardan mastron de “Odesa ringopana meti-
kolektivo ‘Moskvaj sekringetoj”, civitanon Kislarskij. Qe 
vido de Polesov Kislarskij nigrixis. Kaj vortoj pri bezono agi 
venigis la timeman sekringiston xis deliro.

Fine de la semajno qiuj kolektixis qe Elena Stanisla-
vovna en qambro kun la papago. Polesov bolis.

– Vi, Viktor, ne murmuradu, – diris al li meditema 
Djadjev, – kial vi tutajn tagojn tra la urbo kuradas?

                                                     177                                                     



– Oni devas agi! – kriis Polesov.
– Jes, oni devas agi, sed oni tute ne devas krii. Mi, 

gesinjoroj, tiel imagas al mi qion qi. Se Ipolit Matveeviq 
diris, tio estas sankta afero. Kaj oni povas opinii ke tute 
nelonge restis al ni atendi. Kiel qio tio okazos, ni eq ne de-
vas scii: por tio estas militaj homoj. Sed ni estas parto 
civila, reprezentantoj de la urba intelektularo kaj komercis-
taro. Kio gravas por ni? Esti pretaj. Qu estas qe ni io ajn? 
Qu estas qe ni centro? Ne estas. Kiu estros la urbon? 
Neniu. Sed tio, gesinjoroj, estas plej grava. Wajnas, gesin-
joroj, ke angloj ne ceremonios plu kun bolwevistoj. Tio es-
tas unua signo al ni. Qio wanxixos, gesinjoroj, kaj ege rap-
ide. Mi certigas vin.

– Nu, pri tio ni ne dubas, – diris Qaruwnikov, dis-
blovixante.

– Do estas bonege ke vi ne dubas. Kio estas via 
opinio, sinjoro Kislarskij? Kaj via, junaj homoj?

Nikewa kaj Vladja per tuta sia aspekto montris certe-
con pri rapida wanxo. Kaj Kislarskij, kompreninta el vortoj 
de estro de venda firmao “Rapid-pakado” ke li mem ne de-
vos partopreni en armitaj kunpuwixoj, xoje ekjesis.

– Do kion ni faru nun? – maltrankvile demandis Viktor 
Mi]ajloviq.

– Atendu, – diris Djadjev, – prenu vi ekzemplon de 
kunulo de sinjoro Vorobjaninov. Kia lerteco! Kia singardo! 
Qu vi rimarkis kiel rapide li transigis la aferon al helpo por 
senhejmaj infanoj? Same devas agi ankay ni. Ni nur hel-
pas al infanoj. Do, gesinjoroj, proponu ni kandidatojn!

– Na Ipolit Matveeviq Vorobjaninov ni proponas en 
gvidanton de la nobelaro! – kriis junaj homoj Nikewa kaj 
Vladja.

Qaruwnikov indulge ektusetis.
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– Kien ja! Li estos ne malpli ol ministro. Ay eq pli alte: 
diktatoro!

– Ja pri kio vi, gesinjoroj, – diris Djadjev, – nobelar-
gvidanto, tio estas afero ne tro grava! Ni devas pripensi ne 
la gvidanton sed guberniestron. Komencu ni de gubernies-
tro. Mi opinias...

– Sinjoron Djadjev! – rave kriis Polesov. – Kiu alia 
prenu sur sin regadon de la tuta gubernio?

– Mi estas tre tuwita per la konfido... – komencis Djad-
jev.

Sed tiam elpawis subite ruxixinta Qaruwnikov.
– Tiun qi problemon, – gesinjoroj, – diris li per premixa 

voqo, – oni devas priparoli.
Sur Djadjev li penis ne rigardi.
Mastro de “Rapid-pakado” fiere pririgardis siajn 

botojn, al kiuj gluixis lignaj rabota[oj.
– Mi ne kontrayas, – diris li, – balotu ni. – Qu per pub-

lika ay sekreta baloto?
– Ni ne devas agi sovetie, – ofende diris Qaruwnikov, 

– balotu ni honeste, eyrope, sekrete.
Oni balotis per paperetoj. Por Djadjev estis kvar skri-

ba[etoj. Por Qaruwnikov – du. Iu sindetenis. Lay vizaxo de 
Kislarskij videblis ke tio estas li. Li ne volis difektigi rilatojn 
kun estonta guberniestro, ne gravas kiu li estos.

Kiam tremanta Polesov deklaris rezultojn de la hon-
esta eyropa balotado, en la qambro ekregis prema silento. 
Oni penis ne rigardi na Qaruwnikov. Nesukcesa kandidato 
en guberniestro sidis kvazay prikraqita.

Elena Stanislavovna tre bedayris lin. Tio estis wi kiu 
balotis por li.

                                                     179                                                     



Alia voqo apartenis al sperta en balotaj aferoj Qaru-
wnikov, kiu balotis por si. Bonkora Elena Stanislavovna tuj 
diris:

– Kaj por urbestro mi, malgray qio, proponas elekti 
sinjoron Qaruwnikov.

– Kial malgray qio? – diris la grandanima gubernies-
tro. – Ne malgray qio, sed xuste lin kaj neniun alian. 
Komunuma agado de sinjoro Qaruwnikov estas bone 
konata al ni.

– Ni petas, petas! – kriis qiuj.
– Do ni opiniu la elekton konfirmita, qu?
Prikraqita Qaruwnikov revivixis, kaj eq ekkontrayis:
– Ne, ne, gesinjoroj, mi petas baloti. Estas eq pli 

grave baloti pri urbestro ol pri guberniestro. Se vi, gesin-
joroj, volas konfidi min, tiam, mi tre petas vin, bonvolu ba-
loti!

En malplenan sukerujon ekwutixis paperetoj.
– Ses voqoj pro, – diris Polesov, – kaj unu detenis sin.
– Mi gratulas vin, sinjoro urbestro! – diris Kislarskij, 

lay vizaxo de kiu videblis ke ankay qi-foje detenis li. – Mi 
gratulas vin!

Qaruwnikov disfloris.
– Restis refrewixi, via ekscelenco, – diris li al Djadjev. 

– Flugu vi, Polesov en “Oktobro”. Qu vi havas monon?
Polesov faris per la mano enigman geston kaj forkuris. 

La balotojn oni portempe prokrastis, kaj dayrigis ilin dum la 
vespermanxo.

Estiel prizorganton de la lerneja distrikto oni ekplanis 
iaman direktoron de nobela gimnazio, nunan librobrokan-
tiston Raspopov. Oni tre laydis lin. Nur Vladja, eldrinkinta 
tri glasetojn da vodko, subite ekkontrayis:
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– Oni ne povas elekti lin. Dum elira ekzameno li donis 
al mi malbonan poenton pri logiko.

Oni atakis na Vladja.
– En tiel decida horo, – oni kriis al li, – ne decas pensi 

pri sia bono! Pensu pri la patrolando!
Oni tiel rapide agitis na Vladja, ke eq li mem voqdonis 

pro sia turmentinto.
Raspopov estis elektita per qiuj voqoj qe unu detenita.
Al Kislarskij oni proponis postenon de prezidanto de la 

borsa komitato. Li ne kontrayis, sed dum la balotado por iu 
ajn okazo detenis sin.

Serqante inter la konatuloj kaj parencoj oni elektis: es-
tron de polico, administranton pri titroj kaj mezuroj, akcizan 
doganan kaj fabrikan inspektistojn; estis plenigitaj vakaj 
postenoj de regiona prokuroro, de prezidanto kaj anoj de la 
juxejo; estis pripensitaj prezidantoj de zemstvo kaj de ne-
gociista estraro, kaj de infanprizorga konsilantaro; kaj, fine, 
de prezidanto de konsilio de etburxoj. Elena Stanislavovna 
estis elektita al posteno de prizorgantino de societoj “Guto 
da lakto” kaj “Blanka floro”. Nikewa kaj Vladja estis pos-
tenigitaj, pro sia juneco, oficistoj pri specifaj taskoj qe gu-
berniestro.

– Perme-esu! – kriis subite Qaruwnikov. Al gubernies-
tro eq du oficistoj! Sed al mi?

– Al urbestro, – mole diris la guberniestro, – oficisto 
pri specifaj taskoj ne estas antayvidita lay etato.

– Do sekretarion.
Djadjev konsentis. Viglixis ankay Elena Stanisla-

vovna.
– Se eblas, – diris wi timide, – konas mi unu junan 

homon, li estas tre simpatia kaj edukita knabo. Filo de 
madam Qerkesova... Tre, tre simpatia, tre kapabla... Nun li 
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estas senlaborulo. Li estas registrita en dunga oficejo. Eq 
karton li havas tie. Oni promesis post kelkaj tagoj sindikat-
anigi lin... Qu povus vi preni lin al si? La patrino estos tre 
dankema.

– Kial ne, diris favore Qaruwnikov, – kion vi opinias pri 
tio, sinjoroj? Bone. Entute mi opinias ke tio eblas.

– Do, – rimarkis Djadjev, – wajnas ke, xenerale... qiuj? 
Wajnas ke qiuj,qu?

– Kaj mi? – aydixis subite alta, ekscitita voqo.
Qiuj returnis. En la angulo, apud la papago, staris 

plene afliktita Polesov. Sur liaj nigraj okulharoj bolis larmoj. 
Qiuj eksentis honton. La gastoj subite rememoris ke ili 
drinkas vodkon de Polesov, kaj ke entute li estas unu el 
qefaj organizantoj de stargoroda filio de “Glavo kaj plugilo”.

Elena Stanislavovna kaptis la tempiojn kaj time elkrie-
tis.

– Viktor Mi]ajloviq! – xemis qiuj. – Kara nia! Simpatia! 
Qu ne estas honte al vi? Kial vi staras en la angulo? Iru qi 
tien, tuj!

Polesov proksimixis. Li suferis. Li ne atendis de kama-
radoj je “Glavo kaj plugilo” tian senkompaton.

Elena Stanislavovna ne eltenis.
– Sinjoroj, – diris wi, – tio estas terure! Kiel vi povis 

forgesi na Viktor Mi]ajloviq, karan al ni qiuj?
Wi levixis kaj kisis seruriston-aristokraton je la fulgeti-

tan frunton.
– Gesinjoroj, qu vere Viktor Mi]ajloviq ne povas esti 

digna prizorganto de la lerneja distrikto ay policestro?
– Qu, Viktor Mi]ajloviq? – demandis la guberniestro. – 

Qu vi volas esti prizorganto?
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– Certe ja, li estos perfekta, humana prizorganto! – 
subtenis lin la urbestro, glutante peklitan fungeton kaj 
grimacante.

– Sed Raspo-opov? – ofende eltiris Viktor Mi]ajloviq. 
– Vi ja postenigis na Raspopov, qu?

– Jes, vere, kien ni wovu na Raspopov?
– Qu en qefestingisto?...
– Qefestingisto? – ekscitixis subite Viktor Mi]ajloviq.
Antay li momente aperis fajrobrigadistaj qaroj, sonoj 

de trumpetoj kaj tamburfrapetado. Ekbrilis hakiloj, ekbal-
ancixis torqoj, la tero disixis, kaj nigraj drakoj ekportis lin al 
incendio de la urba teatro.

– Qefestingisto? Mi volas estis qefestingisto!
– Jen kiel bonege! Mi gratulas vin. De nun vi estas 

qefestingisto.
– Je disfloro de la fajrobrigadista taqmento! – ironie 

diris prezidanto de la borsa komitato.
Qiuj [etixis sur Kislarskij:
– Qiam vi estis maldekstrulo! Konas ni vin!
– Gesinjoroj, sed mi ne estas maldekstrulo!
– Konas ni, konas!...
– Maldekstrulo!
– Qiuj judoj estas maldekstruloj!
– Sed je Dio, gesinjoroj, mi ne komprenas tiujn qi wer-

cojn.
– Maldekstrulo, maldekstrulo, ne kawu vi tion!
– Nokte li dormas kaj sonxas pri Milukov!
– Kadeto30! Kadeto!
– Kadetoj Finnlandon vendis, – elmuxis subite Qaru-

wnikov, – ili de japanoj monon prenis! Armenojn bredadis.
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Kislarskij ne eltenis torenton de la senbazaj akuzoj. 
Pala, brilanta per la okuletoj, la prezidanto de la borsa 
komitato kaptixis je dorso de sia sexo, kaj per sonora voqo 
diris:

– Mi qiam estis oktobristo, kaj restos tia.
Oni komencis klarigi kiu kiun partion simpatias.
– Demokratio sinjoroj, estas antay qio, – diris Qaru-

wnikov, – nia urbestraro devas esti demokratia. Sed sen 
kadetaqoj. Ili ja sufiqe aqadis en jaro mil naycent dek sep!

– Mi esperas, – venene ekinteresixis la guberniestro, 
– ke inter ni forestas tiel nomataj social-demokratoj?

Pli maldekstre ol oktobristoj, kiujn en la kunsido 
reprezentis Kislarskij, estis neniu. Qaruwnikov deklaris sin 
“centro”. Sur ekstreme dekstra flanko trovixis la qefesting-
isto. Li estis xis tiom dekstra, ke eq ne sciis al kiu partio li 
apartenas.

Oni ekparolis pri milito.
– Se ne hodiay, do morgay, – diris Djadjev.
– Estos milito, estos.
– Mi rekomendas provizixi per io ajn, antay ol estos 

malfrue.
– Qu vi opinias? – maltrankvilixis Kislarskij.
– Sed kion vi pensas? Qu vi opinias ke dum milito oni 

povos akiri ion? Tuj faruno de bazaro – for! Arxentaj 
moneretoj malaperos kiel en teron, paperetoj aperos diver-
saj, powtaj markoj, kaj qiuj similaj a[oj kiuj estos egaligitaj 
al bankbiletoj,.

– Milito – tio estas afero decidita.
– Vi agu kiel vi volas, – diris Djadjev, – sed mi qiun 

liberan monon [etas por aqeto de plej gravaj bezona[oj.
– Kaj kio pri viaj teksa[-aferoj?
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– Teksa[o – siavice, sed faruno kaj sukero – per sia. 
Samon mi rekomendas ankay al vi. Insiste rekomendas.

Polesov ekridetis.
– Sed kiel bolwevistoj militos? Per kio ili militos? Qu 

per malnovaj fusiloj? Sed kio pri aviado? Unu grava komu-
nisto diris al mi ke qe ili, sed kion vi opinias, kiom da aviad-
iloj ili havas?

– Qirkay ducent!
– Qu ducent? Ne ducent, sed tridek du! Sed Francio 

havas okdek-milon da militaj aviadiloj.
– Je-es... Venigis komunistoj xis la ekstremo.
Disiris ili jam post la meznokto.
La guberniestro iris akompani la urbestron. Ili ambay 

iris troige rekte.
– Guberniestro! – diris Qaruwnikov. – Kia ja gubernies-

tro vi estas, se vi ne estas generalo?
– Mi estos civila generalo, qu vi envias? Kiam mi vo-

los, enwovos mi vin en malliberejon. Sidados vi qe mi.
– Oni ne povas aresti min. Mi estas balotita, konfidita.
– Kontray unu balotita oni du nebalotitajn donas.
– Mi petas ne priwerci min! – ekkriis subite Qaruwnikov 

plengorxe.
– Ja kial vi, stultulo, kriaqas? – demandis la guberni-

estro. – Qu vi volas en policejo noktumi?
– Al mi estas malpermesate noktumi en policejo, – re-

spondis la urbestro: mi estas sovetia oficisto...
Brilegis stelo. La nokto estis sorqa. Sur Dua Sovetia 

dayrixis disputo de la guberniestro kun la urbestro.
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Qapitro 20
De Sevilo xis Granado

Pardonu, sed kie estas patro Fjodor? Kie estas tiu qi ton-
dita pastro de prexejo je nomo de Frol kaj Lavr? Li, wajne, in-
tencis iri al Vinogradnaja-strato, domo numero 34 al civitano 
Bruns? Kie ja estas tiu qi trezor-serqanto, aspektanta anxele, 
sed ega malamiko de Ipolit Matveeviq Vorobjaninov, kiu de[oras 
nun en malluma koridoro qe la gardowranko?

Malaperis patro Fjodor. Ekturnadis lin lia sorto. Oni vidis 
lin, onidire, en stacio Popasnaja, Donecka fervojo. Kuris li sur la 
kajo kun tekaldrono por preni bolantan akvon.

Ekdeziregis patro Fjodor. Riqa[ojn ekvolis li akiri. Ekportis 
lin tra la Rusio por mebla kompleto de general-vidvino Popova, 
en kiu, oni devas konfesi, estas tute nenio. 

Veturas patro Fjodor tra Rusio. Nur leterojn al sia edzino li 
skribas.

LETERO  DE PATRO  FJODOR,
verkita per li en }arkov, en stacidomo, al la edzino 

en distriktan urbon No.

http://bender.samaratoday.ru/showNews.php?idnews=192
(Tio estas bronza monumento al patro Fjodor en staci-

domo de urbo }arkov. En unu mano la patro tenas tiun qi 
leteron, kaj en la dua – tekaldronon, kiu estis nepra parto de 
vojax-ekipo).

Karulino vi mia, Katerina Aleksandrovna! 
Sufiqe kulpas mi antay vi. Lasis mi vin, bedayrindan, so-

lan en tiu qi tempo.
Mi devas qion rakonti al vi. Vi komprenos min kaj, es-

pereble, konsentos.
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Certe mi ekiris en neniujn novigistojn, kaj Dio gardu min 
de tio.

Kaj nun legu atente. Post nelonge ni vivos alie. Qu vi 
memoras, diris mi al vi pri kandela fabriketo. Estos xi qe ni, 
kaj, povas esti, ne nur tio. Do ne devos vi mem kuiri tag-
manxojn kaj eq pag-manxulojn priservi. Na Samara ni vetu-
ros, kaj servistaron dungos.

Estas qi tie unu afero, sed tenu vi xin en granda sekreto. 
Al neniu rakontu, eq ne al Marja Ivanovna. Mi serqas trezo-
ron. Qu vi memoras mortintan Klavdija Ivanovna Petu]ova, 
bopatrinon de Vorobjaninov? Antay sia morto wi malkawis al 
mi ke en wia iama domo, en Stargorod, en unu el la gastsalo-
naj sexoj (ili estas dek-du-opaj) kawixas wiaj briliantoj.

Vi, Katja, ne opiniu ke mi estas iu wtelisto. Tiujn qi brili-
antojn wi testamentis al mi, kaj petegis gardi ilin de Ipolit 
Matveeviq, wia delonga turmentanto.

Jen kial mi vin, bedayrindan, lasis tiel neatendite.
Do ne kulpigu vi min.
Venis mi na Stargorod kaj, imagu, tiu qi maljuna virin-

watanto ankay trovixis tie. Eksciis li iel. Verwajne turmentis li 
la maljunulinon antay wia morto. Terura homo! Veturadas kun 
li iu krimulo, – dungis li banditon al si. Sur min ili [etixis, volis 
elvivigi min. Sed mi ne estas tia, ne donis mi min al ili.

Komence mi trafis malxustan vojon. Nur unu sexon tro-
vis mi en domo de Vorobjaninov (tie nun estas bonfara or-
ganiza[o); portas mi mian mebla[on al mi, en qambrojn de 
“Sorbona”, kaj subite el post angulo sur min kun blekado 
homo iras, kiel leono [etixis li, kaj kaptixis je la sexo. Preskay 
xis interbatixo venis la afero. Malhonorigi volis li min. Poste 
mi pririgardis, sed tio estas Vorobjaninov. Razixis li, kaj la 
kapon nudigis, fiaferulo, malhonorixas li maljunaxe.

Disrompis ni la sexon: nenio estis tie. Nur poste mi 
komprenis ke sur malxustan vojon mi trafis. Sed tiam mi tre 
qagrenis.
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Ekestis ofende al mi, kaj mi al tiu qi malqastulo tutan ve-
ron en vizaxon lian prezentis.

«Kia malgloro», – diris mi, – «kia malhonoro malju-
naxe»,– diris mi, – «sovaxeco okazas nun en Rusio: gvidanto 
de nobelaro sur di-servanton kiel leono [etixas, kaj pro sen-
partieco lin riproqas! Vi», – diras mi, – «estas malnobla 
homo, turmentanto de Klavdija Ivanovna, kaj qasisto pri mal-
propra hava[o, kiu estas nun wtata, sed ne via».

Ekhontis kaj foriris li de mi, en bordelon verwajne.
Sed mi ekiris en mian qambron en “Sorbona”, kaj 

komencis primediti dayrigan planon. Kaj komprenis mi tion 
kion neniam venus en kapon de tiu qi stultulo razita: mi de-
cidis trovi homon kiu distribuis la rekviziciitajn meblojn. Jes, 
Katja, ne vane mi en jura fako lernadis: ekutilis tio al mi. Tro-
vis mi tiun qi homon. Sekvonttage jam trovis mi lin. Varfolo-
meiq: tre honesta maljunuleto. Vivas li kun sia maljunulino, 
per malfacila laboro panon sian akiras li. Qiujn dokumentojn li 
donis al mi. Tamen estis necese kompensi lin pri tiu qi servo. 
Do restis mi sen mono (sed pri tio poste). Okazis ke qiuj dek 
du sexoj el domo de Vorobjaninov trafis al inxeniero Bruns, 
Vinogradnaja strato, domo numero 34. Rimarku vi ke qiuj 
sexoj trafis al sama persono, pri kio mi tute ne atendis (timis 
mi ke la sexoj trafos en diversajn lokojn). Mi tre xojis pri tio. 
Kaj tiam en “Sorbono” mi denove renkontixis kun aqulo Vo-
robjaninov. Mi severe riproqis lin, kaj ankay lian amikon, 
banditon, mi ne kompatis. Tre timis mi ke ekscios ili pri mia 
sekreto, kaj kawixis mi en la gastejo xis kiam ili forveturis.

Okazis ke en jaro 1923 Bruns elveturis el Stargorod en 
urbon }arkov, kien oni sendis lin servi. De tiea kortisto in-
formixis mi ke li forveturigis kun si tutan sian meblaron, kaj 
ke tre gardas li xin. Homo li, onidire, estas serioza.

Sidas mi nun en }arkov, en la stacidomo, kaj skribas al 
vi jen pro kio. Unue mi tre amas kaj memoras vin, due, Bruns 
jam ne estas qi tie. Sed vi ne qagrenu, Bruns servas nun en 
Rostov, en “Novoros-cemento”, kiel mi eksciis. Mono qe mi 
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restis ege limigita. Forveturas mi post unu horo per trajno 
var-pasaxera. Kaj vi, kara mia, bonvolu viziti la bofilon, prenu 
de li kvindek rublojn (li wuldas al mi kaj promesis fordoni), kaj 
sendu na Rostov: qefa powtejo, xis postulo, al Fjodor Ioano-
viq Vostrikov. La powt-mandaton, por monwparo, sendu ordi-
nare. Tio kostos tridek kopekojn.

Kio okazas qe ni en la urbo? Kio nova?
Qu vizitis vin Kondratjevna? Al patro Kiril diru ke post 

nelonge mi revenos: kvazay en Vorone[, al mortanta onklino 
forveturis mi. Wparu la rimedojn. Qu dayrigas tagmanxi Evs-
tigneev? Transdonu al li saluton de mi. Diru ke al la onklino 
mi forveturis.

Kia estas la vetero? Qi tie, en }arkov, estas jam tute 
somere. La urbo estas brua: centro de Ukraina respubliko. 
Post nia provinco wajnas ke eksterlandon mi trafis.

Faru:1) mian someran sutanon fordonu por purigado (pli 
bone 3 rublojn por la purigado fordoni, ol por nova elspezi), 
2) gardu la sanon, 3) kiam vi al Gulja skribos, menciu haz-
arde ke mi al la onklino forveturis, en Vorone[. 

Saluton al qiuj de mi. Diru ke post nelonge mi revenos.
Tenere kisas, brakumas kaj benas vin. 
Via edzo Fedja.
P.S. Sed kie vagas nun Vorobjaninov?

Amo sekigas homon. Bovo muxas pro pasio. Koko ne 
povas trovi lokon por si. Gvidanto de nobelaro perdas la 
apetiton.

Lasinte na Ostap kaj studenton Ivanopulo en taverno, 
Ipolit Matveeviq penetris la rozkoloran dometon, kaj prenis 
pozicion qe la gardowranko.

Li aydis bruon de trajnoj, forirantaj en Kastilion, kaj 
playdon de forbordixantaj vaporwipoj.
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Venis nokto Alpuĥara
kun aromo kaj muslin’.

La koro balancixis kiel pendolo. En la oreloj tiktakis.

Al la vokoj de l’ gitaro
venu, mia karulin’.

Maltrankvilo hastis tra la koridoro. Nenio povis degeli 
malvarmon de la gardowranko.

De Sevilo ĝis Granado
dum silent’ kaj stelbrilad’...

En la skriba[ujoj xemis gramofonoj. Aydixis abela 
zumo de primusoj.

Akre tintas ŝtalaj spadoj,
lirlas son’ de l’ serenad’...

Unuvorte, Ipolit Matveeviq senlime ekamis na Liza Ka-
laqova.

Multaj homoj iris en la koridoro preter Ipolit Matveeviq, 
sed ili odoris per tabako, per vodko, per apoteko ay per 
brasika supo. En obskuro de la koridoro oni povis distingi 
homojn nur per ilia odoro ay per pezeco de la pawoj. Liza 
ne preteriris. Pri tio Ipolit Matveeviq estis certa. Wi ne fu-
mis, ne drinkis vodkon, kaj ne portis botojn kun surplan-
dumaj fera[oj. Wi ne povis odori per jodo ay nelavita kapo. 
De wi povis disvastixi nur tenerega odoro de riza kaqeto, 
ay de bonguste preparita fojno, per kiu sinjorino Nordman-
Severova tiel longe nutris faman pentriston Ilja Repin. 

Sed jen ekaydixis facilaj necertaj pawoj. Iu iris sur la 
koridoro, stumblante xiajn elastajn murojn, kaj dolqe mur-
murante.

– Qu tio estas vi, Elizaveta Petrovna? – demandis Ipo-
lit Matveeviq per zefira voqeto.
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Responde oni elbasis:
– Bonvolu diri kie qi tie loxas Pfeferkornoj? En tiu qi 

mallumo distingeblas tute nenio.
Ipolit Matveeviq time eksilentis. Serqanto de Pfe-

ferkornoj embarase atendis la respondon kaj, ne ricevinte 
xin, ekrampis pluen.

Liza venis nur je la naya. Ili eliris sur la straton, sub 
karamele-verdan vesperan qielon.

– Kie do ni promenados? – demandis Liza.
Ipolit Matveeviq ekrigardis wian blankan lumantan vi-

zaxon, kaj anstatay rekte diri: «Ho vi, Inezilo, sub via 
fenestro...», li komencis longe kaj enue paroli pri tio ke jam 
delonge li ne estis en Moskvo, kaj ke Parizo estas multe pli 
bona ol nia Blankwtona, kiu, malgray qiuj paroladoj, restas 
xi nur sensisteme planita granda vilaxo.

– Ne tiun Moskvon mi memoras, Elizaveta Petrovna, 
ne, ne tiun. Nun en qio sentixas avareco. Sed ni, en nia 
tempo, ni ne wparis monon. «Ni vivas nian vivon ne pli ol 
unufoje», estas la kanteto.

Ili trairis tutan Preqistenskij-bulvardon, kaj venis al qe-
borda strato, al prexejo de Kristo-savanto. 

Post Moskvareck-ponto tirixis nigra-brunaj vulpaj vos-
toj: Moskvaj elektrostacioj fumadis kiel wiparo. Tramoj ru-
lixis sur la pontoj. Sur la rivero iris boatoj. Malxoje rakon-
tadis tirharmoniko.

Liza, kaptinte manon de Ipolit Matveeviq, rakontis al li 
pri qiuj siaj qagrenoj. Pri la kverelo kun la edzo, pri la mal-
facila vivo inter subayskultantaj najbaroj, isaj kemiistoj, kaj 
pri unuformeco de la vegetara nutrado.

Ipolit Matveeviq ayskultis kaj meditis. Ene de li vekixis 
demonoj. Li antayvidis jam rimarkindan vespermanxon. Li 
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venis al konkludo ke tiun qi junulinon oni devas mirigi per 
io.

– Iru ni en teatron, – proponis Ipolit Matveeviq.
– Pli bone en kinejon, – diris Liza, – kinejo estas 

malpli kosta.
– Ho! Tia nokto, kaj, subite, iu mono.
Tute senbridintaj demonoj sidigis la pareton, sen 

marqandi, en fiakron, kaj ekveturis ilin al kinejon “Ars”. Ipo-
lit Matveeviq estis brilega. Li prenis plej multekostajn bile-
tojn. Tamen xis fino de la seanco ili ne eltenis. Liza kutimis 
sidi sur qipaj lokoj, proksime. Wi malbone vidis el multe-
kosta tridek-kvara vico.

En powo de Ipolit Matveeviq kuwis duono de sumo, ri-
cevita per la koncesiuloj de la stargorodaj komplotanoj. 
Por Vorobjaninov, malkutimixinta de lukso, tio estis multe 
da mono. Nun, emociigita per ebleco de facila amo, li in-
tencis blindigi na Liza per vastaj elspezoj. Por tio li opiniis 
sin preparita perfekte. Li kun fiero rememoris kiel facile li 
konkeris iam koron de belulino Elena Bour. Kutimo facile 
kaj pompe elspezi la monon estis parto de li. En Stargorod 
li estis fama pro sia edukiteco kaj scipovo konversacii kun 
iu ajn sinjorino. Al li wajnis ridinde eluzi tutan sian antay-
revolucian brilon por konkero de eta sovetia knabino kiu, 
fakte, vidis kaj konis ankoray nenion.

Post nelongaj persvadoj Ipolit Matveeviq veturigis na 
Liza en modelan manxejon “Prago”: plej bonan lokon en 
Moskvo, kiel diris Bender.

”Prago” trafis na Liza per abundo da speguloj, de 
lumo, kaj enpotaj kreska[oj. Tio estis pardonebla por Liza: 
wi ankoray neniam vizitis grandajn modelajn restoraciojn. 
Sed la spegulita halo tute neatendite konsternis ankay na 
Ipolit Matveeviq. Li jam wanxixis, forgesis enrestoracian 
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ordon. Nun estis al li vere xene pro la baronaj botoj kun 
kvadrataj pintoj, pro la antaymilita pantalono, kaj pro la 
luna vewto, superwutita per arxentaj steloj.

Ili ambay konfuzixis kaj rigidixis sub rigardoj de la 
sufiqe diverseca publiko.

– Iru ni tien, en la angulon, – proponis Vorobjaninov, 
kvankam qe la podio mem, kie la orkestro eligis de[orajn 
melodiojn el “Bajadero”, estis liberaj tabletoj.

Sentante ke qiuj rigardas win, Liza rapide konsentis. 
Win konfuze postiris Vorobjaninov, monduma leono kaj 
konkeranto de virinoj. Eluzita pantalono de la monduma 
leono sakete pendis de lia magra posta[o. La konkeranto 
de virinoj iom kurbixis kaj, por superi la xenon, komencis 
purigi vitrojn de la nazumo.

Al la tablo venis neniu. Tion Ipolit Matveeviq ne aten-
dis. Do, anstatay xentile konversacii kun sia damo, li silen-
tis, turmentixis, nekuraxe frapetis per la cindrujo la tablon, 
kaj senqese detusis. Liza scivole rigardis diversflanken, la 
silento ixis nenatura. Sed Ipolit Matveeviq scipovis diri eq 
ne unu vorton. Li forgesis kion li kutime diris en tiuj qi ka-
zoj.

– Estu bonvola! – vokis li preterflugantajn laborantojn 
de popola nutrado.

– Unu momenton! – kriis la kelneroj ne haltante.
Fine la menuo estis alportita. Ipolit Matveeviq kun 

sento de liberixo enprofundixis xin.
– Tamen, – elmurmuris li, – bovidaj kotletoj du dudek 

kvin, fileo – du dudek kvin, vodko – kvin rublojn.
– Per kvin rubloj – granda karafo, – informis la kel-

nero, senpacience qirkayrigardante.
«Kio okazas pri mi»? – terurixis Ipolit Matveeviq. – 

«Mi ixas ridinda».
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– Jen, bonvolu, – diris li al Liza kun malfruixinta xen-
tileco, – qu vi bonvolos elekti? Kion vi manxos?

Liza sentis xenon. Wi vidis kiel fiere rigardas la kel-
nero wian kunulon, kaj komprenis ke li faras ion ne tion.

– Mi tute ne volas manxi, – diris wi per tremanta voqo. 
– Ay jen kio... Diru, kamarado, qu estas qi tie io vegetara?

La kelnero ekpawadis kiel virqevalo.
– Vegetara[ojn ni ne tenas. Eblas omleto kun winko.
– Do jen kio, – diris Ipolit Matveeviq, decidinte, – donu 

al ni kolbasetojn. Vi ja manxos kolbasetojn, Elizaveta 
Petrovna, qu?

– Mi manxos.
– Do. Kolbasetojn. Jen tiujn qi, rublo dudek kvin. Kaj 

botelon da vodko.
– En karafeto prezentixos xi.
– Do grandan karafon.
La laboranto de popola nutrado ekrigardis sendefen-

dan Liza per la travideblaj okuloj.
– Per kio vi postmanxetos la vodkon? Qu per frewa 

kaviaro? Fuma[ita salmo? Viandokuketoj?
En Ipolit Matveeviq dayre furiozadis oficisto de la reg-

istrejo.
– Ne bezonatas, – kun malagrabla krudeco diris li. – 

Kiom kostas qe vi peklitaj kukumoj? Bone, donu al mi du.
La kelnero forkuris, kaj qe la tableto denove ekregis 

silento. Unua ekparolis Liza:
– Mi neniam estis qi tie. Qi tie estas tre agrable.
– Je-es, – eltiris Ipolit Matveeviq, kalkulante prezon de 

la menda[oj.
«Ne gravas», – pensis li, – «eldrinkos mi la vodkon, 

kaj iom liberixos, gajixos. Qar vere, iel malagrablas tio.»
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Tamen kiam li pe-drinkis iom da vodko, kaj post-
manxis xin per la kukumo, li ne liberixis, sed eq pli malga-
jixis. Liza ne drinkis. La rigideco ne malaperis. Aldone al 
tio al la tablo venis homo kaj, karese rigardante na Liza, 
proponis aqeti florojn.

Ipolit Matveeviq aspektigis ke li ne rimarkas la lipha-
ran floriston, sed tiu ne foriris. Diri dum lia qeesto 
afabla[ojn estis tute neeble.

Por iom da tempo helpis la koncerta programo. Sur la 
podion eniris diketa viro en redingoto kaj lakitaj wuoj.

– Jen ni denove rendevuas qi tie kun vi, – diris li fami-
liare al la publiko. – Sekvonta numero de nia progr-ramo 
estos tutmonda plenumantino de rusaj popolaj kantoj, bone 
konata en moskva regiono Marjina Rosqa. Varvara Iva-
novna Godlevskaja. Varvara Ivanovna! Bonvolu!

Ipolit Matveeviq drinkis la vodkon kaj silentis. Qar Liza 
ne drinkis, kaj tuttempe penis foriri hejmen, li devis hasti, 
por eldrinki la tutan karafon.

Kiam la kantistinon, bone konatan en Marjina Rosqa, 
anstatayis sur la podio kanzonisto en velura tolstoj-jako, 
kaj ekkantis:

Iras, vagas vi, kompata,
kvazaŭ via apendico 
iam ajn ekestos sata.
Iras, ta-ra ta-ra-ra.

Ipolit Matveeviq estis jam sufiqe ebria kaj, kune kun 
qiuj vizitantoj de la modela manxejo, kiujn nur antay duon-
horo li opiniis kruduloj kaj avaraqaj sovetiaj banditoj, li ekk-
lakis ritme per la manplatoj, kaj ekalkantis:

Iras, ta-ra ta-ra-ra...
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Li ofte saltlevixis kaj, ne petante pardonon, foriris en 
necesejon. Najbaraj tabletoj jam nomis lin onklo, kaj invitis 
al si por kruqo da biero. sed li ne iris. Subite li ekestis fiera 
kaj suspektema. Liza decide ekstaris de qe la tablo:

– Mi iru. Kaj vi restu. Ne akompanu min.
– Ne, kial do? Estiel nobelo mi ne povas permesi tion! 

Mesje! Kontresumon!
Vu-ulgaruloj!...
La kontresumon Ipolit Matveeviq rigardis longe, bal-

ancixante sur la sexo.
– Nay rublojn dudek kopekojn? – murmuris li. – Eble 

mi donu al vi ankay wlosilon de la loxejo, kie la mono ku-
was?

Finixis per tio ke na Ipolit Matveeviq oni elkondukis 
soben, singarde tenante lin je la brakoj. Liza ne povis 
forkuri, qar [etono de la vestgardejo trovixis qe la mon-
duma leono.

En unua jam strateto Ipolit Matveeviq apogis sin je 
Liza per la wultro, kaj komencis kaptadi win per la manoj. 
Liza silente dewirixis.

– Ayskultu! – diris wi. – Ayskultu! Ayskultu!
– Veturu ni en hotelon! – konvinkis win Vorobjaninov.
Liza perforte liberixis, kaj per la pugneto frapis nazon 

de la venkinto de inoj. Tuj forfalis la nazumo kun ora ar-
keto kaj, trafinte sub la baronan kvadratan wu-pinton, kun 
kraketo dispecixis.

Tra nokta etero 
blovetas zefiro...

Liza, glutante la larmojn, kuris sur Arxenta strateto al 
sia hejmo.

                                                     196                                                     



Ĉe brua kirlado 
de Gvadalkiviro.

Blindixinta Ipolit Matveeviq etpawe kuris en kontrayan 
direkton, kriante:

– Kaptu la wteliston!
Poste li longe ploris kaj, ankoray plorante, aqetis qe 

maljunulino qiujn wiajn ringokukojn kune kun la korbo. Li 
venis en Smolenskij bazaron, malplenan kaj malluman, kaj 
longe iradis sur xi tien kaj reen, dis[etante la ringokukojn 
kiel semanto [etadas la semojn. Dum tio li nemuzike kriis:

Iras, vagas vi, 
kompata,
ta-ra-ra-ra.

Poste Ipolit Matveeviq amikixis kun fiakristo, malfer-
mis al li sian animon, kaj stumble rakontis pri la briliantoj.

– Gaja sinjoro! – kriis la fiakristo.
Ipolit Matveeviq vere gajixis. Wajne lia gajado aspektis 

ne tro ordinara, qar matene li vekixis je la dek-unua 
matene en policejo. El ducent rubloj, per kiuj li tiel malhon-
ore komencis nokton de la delicoj kaj xuoj, qe li restis nur 
dek du.

Al li wajnis ke li mortas. Doloris la spino kaj la hepato, 
kaj sur la kapon, tiel li sentis sin, oni surmetis plumban 
kaserolon. Sed plej terura estis tio ke li tute ne memoris 
kie kaj kiel li povis elspezi tiom da mono. Dum vojo al la 
hejmo ekestis bezonate eniri optikejon, kaj munti en kadre-
tojn de la nazumo novajn vitrojn.

Ostap longe kaj mire pririgardis mizeran figuron de 
Ipolit Matveeviq, sed diris nenion. Li estis malvarma kaj 
preta al la batalo.
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Qapitro 21
Ekzekuto

La aykcia vendado komencixis je la kvina vespere. 
Konatixo kun la venda[oj komencixis je la kvara. La amikoj 
venis je la tria, kaj tutan horon pririgardis mawinkonstruan 
ekspozicion, kiu trovixis apude.

– Similas al tio, – diris Ostap, – ke jam morgay ni, se 
aperos la deziro, povos aqeti tiun qi lokomotiveton. Be-
dayrindas ke la prezo ne estas indikita. Estas ja agrable 
havi propran vaporlokomotivon.

Ipolit Matveeviq suferis. Nur la sexoj povis konsoli lin.
Li deiris de ili nur en la minuton kiam sur la katedron 

surgrimpis aykciisto en kvadrat-desegnita pantalono “cent-
jarixo”, kaj en barbo, falanta sur la tolstoj-jakon el densa 
rusa lano.

La koncesiuloj prenis lokojn en kvara vico dekstre. 
Ipolit Matveeviq komencis emociixi. Al li wajnis ke la sexojn 
oni ekvendos tuj. Sed ili vendixis sub kvardek-tria numero, 
kaj komence oni vendadis ordinarajn aykciajn aqa[ojn: ne-
kompletajn blazonigitajn servicojn, saycujon, arxentan 
glasingon, pejzaxon de pentristo Petunin, vitroglobetan 
mansaketon, tute novan brulilon por primuso, busteton de 
Napoleono, tolajn mamzonojn, gobelinon “Qasisto, pafanta 
sovaxajn anasojn”, kaj ceterajn stulta[ojn.

Restis nur toleri kaj atendi. Atendi estis tre malfacile: 
qiuj sexoj trovixas qi tie; la celo estas proksima, oni povas 
atingi xin per la mano.

«Xis kiom granda tumulto ekestus qi tie», – pensis 
Ostap, qirkayrigardante la aykcian publikon, – «se ili 
ekscius kiu kukumeto vendixos hodiay en formo de tiuj qi 
sexoj».
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– Figuro prezentanta justecon! – deklaris la aykciisto. 
– Bronzo. En plena ordo. Kvin rublojn. Kiu donos pli? Ses 
kaj duono, dekstre, en fino – sep. Ok rublojn, en unua vico, 
rekte. Dua fojo ok rublojn rekte. Tria fojo, en unua vico, 
rekte.

Al la civitano en unua vico tuj alhastis fraylino kun kvi-
tanco por ricevi la monon.

Frapadis marteleto de la aykciisto. Vendixis cindrujoj 
el palaco, kristala vitra[o, porcelana pudrujo.

La tempo tirixis turmente.
– Bronza busteto de caro Aleksandro la tria. Povas 

servi estiel paper-premilo. Al io alia, wajne, xi ne taygas. 
Iras lay proponita prezo busteto de Aleksandro la tria.

En la publiko oni ekridis.
– Aqetu, gvidanto, – sarkasmis Ostap, – vi, wajne, 

watas.
Ipolit Matveeviq ne forigis la okulojn de la sexoj, kaj 

silentis.
– Qu forestas la dezirantoj? Estas forigita de la ven-

dado la bronza busteto de Aleksandro la tria. Figuro 
prezentanta justecon. Wajne xi estas para al tiu nur nun 
aqetita. Vasilij, montru al la publiko na “Justeco”. Kvin ru-
blojn. Kiu donos pli?

En la unua vico rekte ekaydixis nazosiblo. Wajne la 
civitano volis havi na “Justeco” komplete.

– Kvin rublojn - bronza “Justeco”!
– Ses! – klare diris la civitano.
– Ses rublojn rekte. Sep. Nay rublojn, fine dekstre.
– Nay kaj duono, – nelayte diris watanto de “Justeco”, 

levante la manon.
– Kun duono, rekte. Dua fojo, kun duono, rekte. Tria 

fojo, kun duono.
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La marteleto mallevixis. La civitanon en la unua vico 
sursaltis la fraylino.

Li pagis, kaj tirixis en alian qambron ricevi sian bron-
zon.

– Dek sexoj el palaco! – diris subite la aykciisto.
– Kial el palaco? – mallayte ela]is Ipolit Matveeviq.
Ostap kolerixis:
– Iru al diablo! Ayskultu vi kaj ne elpawu!
– Dek sexoj el palaco. Nuksaj. Epoko de Aleksandro 

la dua. En plena ordo. Far mebla metiejo de Hambs. Va-
silij, metu unu sexon sub la reflektoron.

Vasilij tiel krude ektiris la sexon, ke Ipolit Matveevi 
eksaltis.

– Ja sidu vi, idioto malbenita, altrudulo! – siblis Ostap. 
– Sidu, mi diras al vi!

Qe Ipolit Matveeviq movixis suba makzelo. Ostap 
streqixis. Liaj okuloj klarixis.

– Dek sexoj nuksaj. Okdek rublojn.
La halo viglixis. Vendixis a[oj utilaj por mastrumo. Unu 

post alia elsaltis manoj. Ostap estis trankvila.
– Kial vi ne marqandas? – [etixis sur lin Vorobjaninov.
– Iru for, – respondis Ostap, kunpremante la dentojn.
– Cent dudek rublojn, malantaye.
Cent tridek kvin, samloke. Cent kvardek.
Ostap trankvile turnixis per la dorso al la katedro, kaj 

kun rideto komencis pririgardi siajn konkurencanojn.
Estis kulmino de la aykcio. Liberaj lokoj jam forestis. 
Virino, sidanta xuste post Ostap, konversaciinte kun la 

edzo ekdeziris la sexojn («Belegaj preskay-braksexoj! Mir-
inda laboro! Sawa! El palaco!») kaj levis la manon.

– Cent kvardek kvin, en kvina vico dekstre. Unu.
La halo estingixis. Tro multekoste.
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– Cent kvardek kvin. Du.
Ostap indiferente pririgardis la modlitan kornicon. Ipo-

lit Matveeviq sidis, mallevinte la kapon, kaj tremetis.
– Cent kvardek kvin. Tri.
Sed, antay ol la nigra lakita marteleto frapixis je la 

kruclignan katedron, Ostap turnixis, el[etis la manon su-
pren kaj nelayte diris:

– Ducent.
Qiuj kapoj turnixis en flankon de la koncesiuloj. 

Kaskedoj, qapoj kaj qapeloj ekmovixis. La aykciisto levis la 
enuantan vizaxon, kaj ekrigardis na Ostap.

– Ducent, unu, – diris li, – ducent en kvara vico, du. 
Qu estas dezirantoj marqandi? Ducent rublojn, kompleto 
nuksa palaca dek-peca.

Ducent rublojn - tri, en kvara vico dekstre.
La mano kun la martelo ekpendis super la katedro.
– Panjo! – diris Ipolit Matveeviq layte.
Ostap, rozkolora kaj trankvila, ridetis. La marteleto 

falis, eligante qielan sonon.
– Vendite, – diris la aykciisto. – Fraylino! En kvara 

vico dekstre.
– Nu, prezidanto, qu efekte? – demandis Ostap. Kion, 

volus mi scii, farus vi sen la teknika gvidanto?
Ipolit Matveeviq feliqe elgruntis. Al ili, trotante, prok-

simixis la fraylino.
– Qu tio vi aqetis la sexojn?
– Ni! – kriis longe detenanta sin Ipolit Matveeviq. – Ni, 

ni. Kiam eblas preni ilin?
– Kiam vi volas. Eq tuj!
La melodio «Iras, vagas vi, kompata» freneze eksal-

tadis en kapo de Ipolit Matveeviq. «La sexoj estas niaj, 
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niaj, niaj!» Pri tio kriis tuta lia organismo.«Niaj!» – kriis la 
hepato. «Niaj!» – konfirmis la apendico.

Li tiel ekxojis, ke qe li en tute neatenditaj lokoj aperis 
pulsoj. Qio tio vibris, balancixis, kaj krakis sub premo de la 
senprecedenca feliqo.

Ekvideblis trajno, proksimixanta al San-Gotardo. Sur 
malferma placeto de xia lasta vagono staris Ipolit Matvee-
viq Vorobjaninov en blanka pantalono, kaj fumis cigaron. 
Edelvejsoj malrapide falis sur lian kapon, denove plibeligi-
tan per brila aluminia griza[o. Li rulixis Edenon.

– Sed kial ducent tridek, sed ne ducent? – ekaydis 
Ipolit Matveeviq.

Tion diris Ostap, tenante en la mano la kvitancon.
– Enkalkulixas dek kvin procentoj de komisia pago, – 

respondis la fraylino.
– Nu, kion fari! Prenu!
Ostap eltiris la monujon, elkalkulis ducent rublojn, kaj 

turnixis al qefa direktoro de la entrepreno:
– Elpowigu tridek rublojn, kara mia, kaj rapidu: qu vi ne 

vidas ke la sinjorino atendas. Nu?
Ipolit Matveeviq faris eq ne etan penon elpreni la 

monon.
– Nu? Kial vi rigardas min kiel soldato pedikon? Qu vi 

stultixis pro la feliqo?
– Mi ne havas monon, – elmurmuris Ipolit Matveeviq.
– Kiu ne havas monon? – demandis Ostap tre mal-

layte.
– Mi.
– Kaj la ducent rubloj?!
– Mi... m-m-m... p-perdis.
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Ostap alrigardis na Vorobjaninov, rapide taksis qife-
con de lia vizaxo, verdecon de la vangoj kaj disblovintajn 
sakojn sub la okuloj.

– Donu monon! – elflustris li kun malamo – olda ka-
najlo!

– Nu, qu vi pagos? – demandis la fraylino.
– Unu momenton! – diris Ostap, qarme ridetante, – 

nura prokrasteto.
Estis ankoray eta espero. Eblis admoni pri ioma 

atendo de la mono.
Qi tie rekonsciixinta Ipolit Matveeviq enrompixis la 

konversacion.
– Permesu! – kriaqis li. – Kial komisia pago? Ni konas 

nenion pri tiu qi pago! Oni devas averti! Mi rifuzas pagi 
tiujn qi tridek rublojn.

– Bone, – milde diris la fraylino, – mi tuj aranxos qion.
Preninte la kvitancon wi forimpetis al la aykciisto, kaj 

diris al li kelkajn vortojn. La aykciisto tuj levixis. Lia barbo 
brilis sub lumo de fortaj elektraj lampoj.

– Lay reguloj de aykcia vendado, – sonore deklaris li, 
– persono rifuzanta pagi plenan sumon por la aqeta[o en-
das lasi la halon. Vendo de la sexoj nulixas.

La mirigitaj amikoj sidis senmove.
– Mi petas vin! – diris la aykciisto.
La efekto estis granda. En la publiko oni malice ridis. 

Malgray tio Ostap ne levixis. Tiajn batojn li jam delonge ne 
ricevis.

– Mi pe-e-tas vin!
La aykciisto kantis per voqo kiu ne permesis oponon.
La rido en la halo plifortixis.
Kaj ili foriris. Ne estis multaj kiuj foriris el la aykcia 

halo kun tiel amara sento. Unua iris Vorobjaninov. En sia 

                                                     203                                                     



kurtixinta jaketo kaj stultaj baronaj botoj li iris kiel gruo, 
klininte la rektajn ostecajn wultrojn, kaj sentante post si 
varman amikan rigardon de la granda kombinanto.

La koncesiuloj haltis en qambro najbara al la aykcia 
halo. Nun ili povis spekti la halon nur tra la vitra pordo. 
Vojo tien estis jam barita. Ostap amike silentis.

– Indignaj reguloj, – time elmurmuris Ipolit Matveeviq, 
– vera maldeca[o! Oni devas en policon plendi pri ili.

Ostap silentis.
– Ne, tio vere estas diablo scias kio! – dayrigis ardixi 

Vorobjaninov. – Lastajn rimedojn ili wiras de laboristaro. Je 
Dio!.. Pro iuj eluzitaj dek sexoj – ducent tridek rublojn. Oni 
povas frenezixi...

– Jes, – ligne diris Ostap.
– Qu vere? – redemandis Vorobjaninov. – Oni povas 

frenezixi!
– Oni povas.
Ostap proksimixis al Vorobjaninov kontakte kaj, 

qirkayrigardante, aplikis al la gvidanto kurtan, fortan, kaj 
nerimarkeblan por eksteruloj baton je la flankon.

– Jen polico al vi! Jen multekosteco de sexoj por pro-
letaro de qiuj landoj! Jen al vi noktaj promenoj kun knabi-
noj! Jen al vi, kaduka malqastulaqo!

Dum tiu qi punado Ipolit Matveevis eligis eq ne unu 
sonon.

Al eksterulo povus wajni ke estimanta filo konversa-
cias kun sia patro, nur tro vigle skuas la patro sian kapon.

– Kaj nun iru for!
Ostap turnixis per la dorso al direktoro de la entre-

preno, kaj komencis rigardi en aykcian halon. Post minuto 
li retrorigardis.
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Ipolit Matveeviq dayre staris malantaye, preminte la 
manojn al la gamboj.

– Kio, qu vi ankoray estas qi t ie, watato de 
komunumo? Iru for! Nu?

– Kamara-ado Bender, – petegis Vorobjaninov. – Ka-
marado Bender!

– Iru, iru! Kaj al Ivanopulo ne venu! Forpelos mi!
– Kamara-ado Bender!
Ostap ne returnis plu. En la halo okazis io tiel forte in-

teresigita na Bender, ke li malfermetis la pordon kaj ekis 
ayskulti.

– Qio pereis! – elmurmuris li.
– Kio pereis? – kompleze demandis Vorobjaninov.
– La sexojn oni disvendas aparte, jen kio. Eble vi 

deziras aqeti? Bonvolu. Mi vin ne tenas. Sed estas dubinde 
ke oni enlasos vin. Krom tio da mono qe vi, wajne, estas ne 
tro multe.

Dume en la aykcia halo okazis jen kio: la aykciisto, 
sentanta ke ne eblas elbati el la publiko ducent rublojn tuj 
(tro granda sumo por la malriqularo, restinta en la halo), 
decidis ricevi tiujn ducent rublojn popece. La sexoj denove 
ekestis vendataj, sed jam aparte.

– Kvar sexoj el palaco. Nuksaj. Molaj. El metiejo de 
Hambs. Tridek rublojn. Kiu donos pli?

Al Ostap rapide revenis tuta lia decidemo kaj senpa-
sieco.

– Hej, vi, watato de damoj, staru qi tie kaj eliru nenien. 
Post kvin minutoj mi revenos. Kaj vi rigardu qi tie kiu kaj 
kio. Por ke neniu sexo foriru.

En kapo de Bender tuj maturixis plano sole ebla en 
tiuj qi malfacilaj kondiqoj, en kiuj ili okazis.
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Li enkuris Petrovka-straton, direktixis al proksima as-
falta kaldronego, kaj entreprenis aferuman konversacion 
kun tieaj senhejmuloj.

Post kvin minutoj, lay sia promeso, li revenis al Ipolit 
Matveeviq. La senprizorguloj staris pretaj qe eniro en la 
aykciejon.

– Oni vendas, vendas, – flustris Ipolit Matveeviq, – oni 
vendis jam kvaropon kaj duopon.

– Tion vi aranxis, – diris Ostap, – xoju. Qio jam estis 
en niaj manoj. Qu vi povas kompreni tion?

El la halo aydixis knara voqo, kiun naturo donacas nur 
al aykciistoj, krupieroj kaj vitristoj:

– Kun duonrublo, maldekstren. Tri. Ankoray unu sexo 
el palaco. Nuksa. Tute sendifekta. Kun duonrublo, rekten. 
Unu – kun duonrublo, rekten.

Tri sexoj estis venditaj pounuope. La aykciisto dek-
laris vendadon de lasta sexo. Kolero sufokis na Ostap. Li 
denove [etixis sur Vorobjaninov. Liaj ofendaj rimarkoj estis 
plenaj de amaro. Kiu scias xis kio venus Ostap en siaj sati-
raj ekzercoj, se ne interrompus lin rapide alveninta viro en 
bruna kostumo. Li svingis siajn diketajn brakojn, alsaltis kaj 
desaltis, kvazay ludis tenison.

– Diru ja, – haste demandis li na Ostap, – qu vere qi 
tie estas aykciejo? Qu? Aykciejo? Kaj qu vere oni vendas 
qi tie a[ojn? Perfekte!

La nekonato desaltis, kaj lia vizaxo lumixis per multaj 
ridetoj.

– Qi tie, qu qi tie oni vere vendas a[ojn? Kaj qu vere 
oni povas aqeti malmultekoste? Tre, tre! Ho!...

La nekonato, svingante la diketajn femurojn, enkuris 
la halon preter la mirigitaj koncesiuloj, kaj tiel rapide aqetis 
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la lastan sexon, ke Vorobjaninov nur elgrakis. Kun kvi-
tanco en la manoj la nekonato alkuris tablon de aqeta[oj.

– Diru, qu la sexon eblas jam preni? Bonege!.. Ho!.. 
Ho!..

Senqese wafblekante kaj qiam movixante, la nekonato 
warxis la sexon en fiakron, kaj forrulixis. Lay liaj spuroj 
kuris senhejmulo.

Iom post iom disiris kaj disveturis qiuj novaj posedan-
toj de la sexoj. Post ili impetis neplenaxaj agentoj de 
Ostap. Ankay li foriris. Ipolit Matveeviq time postsekvis lin 
malantaye. Hodiaya tago wajnis al li sonxo. Qio okazis rap-
ide, kaj tute alie ol estis atendite.

Fortepianoj, mandolinoj kaj tirharmonikoj en Sivcev 
Vra[ek festis la printempon. Fenestroj estis larxe malfermi-
taj. Florejoj en argilaj potetoj plenigis bretojn de fenestroj. 
Dika homo en welkoj, kun malferma haroza brusto, staris 
qe la fenestro, kaj pasie kantis. Lay muro malrapide wteliris 
kato. En proviantaj kioskoj flagris kerosenaj lampoj.

Qe la roz-kolora dometo promenis Kola. Vidinte na 
Ostap li xentile kapklinis al li, kaj venis al Vorobjaninov. 
Ipolit Matveeviq tutkore salutis lin. Tamen Kola ne perdis la 
tempon.

– Bonan vesperon, – decide diris li kaj, ne povante 
deteni sin, batis na Ipolit Matveeviq je la orelo.

Samtempe Kola prononcis frazon sufiqe banalan, lay 
opinio de Ostap kiu observis tiun qi scenon:

– Tio trafos qiujn, – diris Kola per infana voqo, kiuj 
atencos...

Sed Kola ne precizigis. Li altixis sur la piedfingrojn 
kaj, ferminte la okulojn, frapis na Vorobjaninov je la van-
gon.
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Ipolit Matveeviq levis la kubuton, sed kuraxis eligi eq 
ne soneton.

– Xuste, – alparoladis Ostap, – kaj nun je la kolo. Du-
foje. Tiel. Kion fari, iam eq ovoj devas instrui tromemfidan 
kokinon... Ankoray foje... Tiel. Ne xenu vi vin. La kapon ne 
batu plu. Tio estas plej malforta lia parto.

Se komplotanoj de Stargorod ekvidus la giganton de 
pensado kaj patron de rusa demokratio en tiu qi kriza por li 
momento, tiam, eblas opinii, la sekreta alianco de “Glavo 
kaj plugilo” qesus sian ekzistadon.

– Nu, wajne sufiqas, – diris Kola, wovante la manon en 
la powon.

– Ankoray unu fojeton, – petegis Ostap.
– Al diablo lin! Alifoje scios li!
Kola foriris. Ostap levixis al Ivanopulo, kaj ekrigardis 

soben. Ipolit Matveeviq staris iom flanke de la domo, 
apogante sin al krudfera ambasadeja barilo.

– Civitano Mi]elson! – kriis Ostap. – Konrad Karloviq! 
Eniru la loxejon! Mi permesas!

En la qambron Ipolit Matveeviq eniris iomete plivivix-
inta.

– Neaydita aroganteco! – diris li kolere. – Mi pene 
detenis min.

– Aj-aj-aj, – kompatis Ostap, – kian junularon ni havas 
nun! Teruran junularon! Persekutas xi malproprajn edzi-
nojn! Elspezas malpropran monon... Plena dekadenco. 
Tamen diru, qu tio vere doloras kiam oni batas kapon?

– Mi vokos lin al duelo!
– Mirinde! Mi povas rekomendi al vi mian bonan kona-

ton. Li konas duelan kodekson parkere, kaj posedas du 
balailojn, tute taygajn por mort-batalo. Por sekundantoj oni 
povas preni na Ivanopulo kaj lian dekstran najbaron. Tio 
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estas iama honora civitano de urbo Kologrivo kiu xis nun 
fieras pri tiu qi titolo. Sed eblas ankay aranxi duelon per 
viandmueliloj – tio estos pli elegante. Qiu vundixo sendube 
estos mortiga. Trafita kontrayulo mekanike transformixas 
en kotleton. Qu vi konsentas, gvidanto?

Qi-momente de la strato aydixis fajfo, kaj Ostap iris 
ricevi de la senhejmuloj la agentajn informojn.

La senprizorguloj perfekte plenumis la konfiditajn al ili 
taskojn. Kvar sexoj trafis teatron “Kolumbo”. La sen-
hejmulo detale rakontis kiel oni transportis tiujn qi sexojn 
per qarumo, kiel oni elwarxis ilin kaj entiris en la kon-
strua[on tra pordo por la aktoroj. Ostap bone konis lokixon 
de tiu qi teatro.

Du sexojn, kiel diris alia juna spur-esploristo, for-
veturigis per fiakro «belega virinaqo». La knabo, wajne, ne 
estis tro talenta. La interstrateton, en kiun oni alveturigis la 
sexojn, – Varsonofjevskij, – li konis, memoris li eq ke nu-
mero de la loxejo estas dek sep, sed numeron de la domo 
li neniel sukcesis rememori.

– Tro rapide mi kuris, – diris la senhejmulo, – elsaltis 
xi el la kapo.

– Do ne ricevos vi la monon, – deklaris la dunganto.
– O-onklo!.. Mi montros al vi.
– Bone! Restu. Iru ni kune.
Waf-blekanta civitano, kiel evidentixis, loxis sur 

Sadova-Spaska. Xustan lian adreson Ostap registris el la 
notlibron.

Oka sexo trafis Domon de popoloj. Knabo, perseku-
tanta tiun qi sexon, okazis penetremulo. Superigante la ba-
rojn, en formo de la administraro kaj la multnombraj kuri-
eroj, li penetris la domon, kaj trovis ke la sexo estas 
aqetita per mastrumisto de redakcio de “Stablo”.
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Du knaboj ankoray forestis. Ili alkuris preskay sam-
tempe, spiregantaj kaj lacaj.

– Militist-baraka interstrateto, qe Puraj Lagoj.
– Numero? 
– Nay. Ankay loxejo nay. Tie apude tataroj loxas. En 

korto. Mi portis la sexon por li. Piede ni iris.
La lasta sendito venigis malgajan informon. Komence 

qio iris bone, sed poste qio ekestis malbona. La aqetanto 
eniris kun la sexo var-korton de Oktobra stacidomo, sed 
trairi post li okazis tute neeble: la pordon gardis pafistoj de 
fervoja komisarejo.

– Verwajne forveturis xi, – finis la senhejmulo sian ra-
porton.

Tio tre maltrankviligis na Ostap. Rexe premiinte la 
senhejmulojn: po rublo al sendito, sed ne la informanton 
de Varsonofjevskij strateto, kiu forgesis numeron de la 
domo (al li estis ordonite veni sekvonttage frumatene), – la 
teknika direktoro revenis hejmen kaj, ne respondante al 
pridemandoj de la malhonorixinta prezidanto de la admin-
istraro, komencis kombinadi.

– Ankoray nenio estas perdita. Adresojn mi havas, kaj 
por akiri la sexojn ekzistas multaj malnovaj pruvitaj rime-
doj: 1) ordinara konatixo, 2) amorado, 3) konatixo kun 
rabo, 4) interwanxo, kaj 5) mono. Lasta estas plej fidinda. 
Sed mono malmultas.

Ostap ironie ekrigardis na Ipolit Matveeviq. Al la 
granda kombinanto revenis siaj kutimaj freweco de pen-
sado kaj anima ekvilibro. Sendube la mono estas akirebla. 
Inter la rimedoj trivixis: pentra[o “Komunistoj verkas leteron 
al Qemberlen”, tea kribrileto, kaj plena ebleco dayrigi kari-
eron de multedzinulo.
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Maltrankviligis nur la deka sexo. Jes, spuro ekzistas, 
sed kia spuro! – neklara kaj nebula.

– Kio ja, – diris Ostap layte. – Kun tiuj qi wancoj oni 
povas kaptadi. Mi ludas nay kontray unu. La kunsido day-
rixas! Qu vi aydas? Vi! {uriano!

Qapitro 22
Kanibalino Eloqka

Vorttrezoro de Wekspiro, lay kalkulo de la esploristoj, 
konsistis el dek du mil vortoj. Vortaro de negro el kanibala 
tribo “Mumbo-Jumbo” konsistas el 300 vortoj.

Eloqka Squkina facile kaj libere kontentixis pri trideko 
da ili.

Jen vortoj, frazoj kaj interjekcioj kiujn wi skrupule elek-
tis el majesta multvorta kaj fortega rusa lingvo:

1. Vi vulgaras.
2. }o-]o! (Esprimas, depende de la cirkonstancoj: 

ironion, miron, jubilon, malamon, xojon, malestimon kaj 
kontentixon.)

3. Famege.
4. Obskura. (Rilate al qio. Ekzemple: «obskura Petro 

venis», «obskura vetero», «obskura okaza[o», «obskura 
kato», ktp.)

5. Morna[o.
6. Teruro. (Terura. Ekzemple, dum renkonto kun bona 

konatino: «terura renkonto».)
7. junuljo. (Rilate al qiuj konataj viroj, sendepende de 

ilia axo kaj socia stato.)
8. Ne instruu min vivi.
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9. Kiel infanon. («Mi batas lin kiel infanon», – dum 
kart-ludo. «Mi forbatis lin kiel infanon», – wajne pri konver-
sacio kun respondeca loxej-luanto.

10. Per-r-fekte!
11. Dika kaj bela. (Estas uzata por karakterizi a[ojn kaj 

esta[ojn.)
12. Veturu ni per fiakro. (Estas dirata al la edzo.)
13. Veturu ni en taksio. (Al konatuloj de vira sekso.)
14. Tuta via dorso estas blanka. (Werco.)
15. Imagu ja.
16. -j. (Karesa fina[o de nomoj. Ekzemple: Miwo – 

Miwjo; Zina – Zinja.)
17. Oho! (Ironio, miro, ravo, malamo, xojo, malestimo 

kaj kontentixo.)

Vortoj, restintaj en ekstreme nesignifa kvanto, servis 
estiel ligilo inter Eloqka kaj laborantoj de universalaj ven-
dejoj.

Pririgardante fotografa[ojn de Eloqka Squkina, sur-
murigitajn qe lito de wia edzo, inxeniero Ernest Pavloviq 
Squkin (unu – plenvizaxa, dua – profila), estas facile ri-
marki la frunton de agrabla alteco kaj konvekseco, gran-
dajn brilajn okulojn, nazeton, plej simpatian en Moskva gu-
bernio, kaj la mentonon kun eta, desegnita per tuqo maku-
leto.

Staturo de Eloqka flatis virojn. Wi estis malalta, do eq 
plej sensignifaj viroj aspektis apud wi kiel grandaj kaj po-
tencaj viregoj.

Kio koncernas apartajn distinga[ojn, ili forestis. Eloqka 
ne bezonis ilin. Wi estis bela.

Ducent rublojn, kiujn qiumonate perlaboris wia edzo en 
fabriko “Elektrolustro”, estis ofendo por Eloqka. Ili neniel 
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povis helpi en tiu titana lukto kiun Eloqka gvidis jam kvar 
jaroj: de tiu tempo kiam wi ekokupis komunuman staton de 
dommastrino, edzino de Squkin. La lukto estis gvidata kun 
plena streqo da fortoj. Xi konsumis qiujn rimedojn. Ernest 
Pavlovoq prenis hejmen vesperan laboron, detenis sin de 
dungo de servantino, funkciigis primuson, elportis ruba[on, 
kaj eq rostis kotletojn.

Sed qio estis vana. La danxera malamiko qiujare pli 
kaj pli ruinigis la mastrumadon. Antay kvar jaroj Eloqka ri-
markis ke trans la oceano wi havas rivalinon. La malfeliqo 
vizitis win dum tiu xoja vespero kiam wi almezuris tre sim-
patian krepan bluzeton. En tiu qi vesta[o wi aspektis 
preskay diino.

– }o-]o! – kriis wi, esprimante per tiu qi kanibala krio 
konsterne komplikajn sentojn, kiuj ekposedis win.

Tiujn qi sentojn, en simpligita formo, oni povus esprimi 
per jena frazo: «Viroj, vidonte min tia, ekscitixos. Ili ektre-
mos. Ili iros post mi al rando de la mondo, murmurante pri 
la amo. Sed mi estos malvarma. Qu ili valoras min? Mi es-
tas plej bela. Tian elegantan bluzeton havas neniu sur ter-
globo».

Sed estis nur trideko da vortoj, tial Eloqka elektis plej 
espriman el ili: «]o-]o».

Dum tiu qi majesta horo venis al wi Fima Sobak. Wi al-
portis kun si frostan spiron de la januaro, kaj francan re-
vuon de modoj. Sur la unua paxo Eloqka haltis. Brilanta 
fotografa[o prezentis filinon de usona miliardulo Vanderbild 
en wia vespera robo. Tie estis peltoj kaj plumoj, silko kaj 
perloj, eksterordinara facileco de la tajlo, kaj freneziga ha-
raranxo. Tio decidigis qion.

– Oho! – diris Eloqka al si mem.
Tio signifis: «Ay mi, ay wi».
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Sekvonta mateno trovis na Eloqka en frizejo. Tie wi 
perdis belegan nigran harplekta[on, kaj alifarbis la harojn 
en rufan koloron. Poste wi sukcesis levixi sur ankoray unu 
wtupon de la wtuparo kiu proksimigis na Eloqka al tiu radi-
anta paradizo, kie promenadas filinoj de miliarduloj, taygaj 
eq ne por lavi piedojn de dommastrino Squkina. Estis 
aqetita, kredite, hunda felo, kiu prezentis ondatron. Xi estis 
uzita por borderi la vesperan tualeton.

Sinjoro Squkin, kiu jam delonge dorlotis revon aqeti 
novan desegnan tablon, iom malgajixis.

La robo, borderita per la hunda[o, kayzis unuan trafan 
baton al aroganta Vanderbildino. Poste la fiera usonanino 
ricevis, unu post alia, tri batojn. Eloqka akiris, qe persona 
felisto de Fima Sobak, peltan pelerinon el qinqilo (rusa le-
poro, mortigita en Tula gubernio), wi ekposedis kolomban 
qapelon el argentina felto, kaj alikudris novan jakon de la 
edzo en modan inan jaketon. La miliardulino iom wance-
lixis, sed win, verwajne, savis amplena patro Vanderbild.

Sekvonta numero de la mod-revuo enhavis portretojn 
de la malbenita rivalino en kvar aspektoj:1) en nigrobrunaj 
vulpopeltoj, 2) kun brilianta stelo sur la frunto, 3) en 
aviadista kostumo (altaj botetoj, ekstreme maldika verda 
jaketo, kaj gantoj, supraj partoj de kiuj estas inkrustitaj per 
mezgrandaj smeraldoj), kaj 4) en bala tualeto (kaskado da 
juvela[oj kaj iom da silko).

Eloqka mobilizis la rimedojn. Patro-Wqukin prenis 
prunton en kaso de interhelpo. Oni donis al li ne pli ol 
tridekon da rubloj. Tiu qi nova potenca streqo detranqis ra-
dikojn mem de la mastrumado. Aperis bezono lukti en qiuj 
sferoj de la vivo. Antaynelonge estis ricevitaj fotografa[oj 
de la sinjorino en wia nova kastelo en Florido. Do ankay 
Eloqka endis ekposedi novan meblaron. Wi aqetis en ayk-
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ciejo du molajn sexojn. (Sukcesa aqeto! Tute ne eblis 
preterlasi xin!). Eloqka, ne demandinte la edzon, prenis 
monon el la pormanxaj sumoj. Xis la dek kvina restis dek 
tagoj kaj kvar rubloj.

Eloqka wike traveturigis la sexojn sur Varsonofjevskij 
strateto. La edzo ne estis hejme. Tamen, post nelonge, li 
aperis, pene portante la kofron-paperujon.

– La obskura edzo venis, – distingeble diris Eloqka.
Qiujn vortojn wi prononcis distingeble, kaj ili elsaltis vi-

gle, kiel pizoj.
– Saluton, Eloqka... sed kio estas tio?
– }o-]o!
– Sed vere?
– Per-r-fekte!
– Jes, la sexoj estas bonaj.
– Fa-me-gaj!
– Qu iu donacis?
– Oho!
– Kio?! Qu vi aqetis? Sed per kiu mono? Qu per la 

mastruma? Sed mi jam milfoje diris al vi...
– Ernestjo! Vi vulgaras!
– Sed kial vi faris tion?! Ni ja havos nenion por manxi!
– Imagu!
– Sed tio estas indigna[o! Vi vivas ekster la rimedoj!
– Vi wercas!
– Jes, jes, vi vivas ekster niaj rimedoj...
– Ne instruu min vivi!
– Jes, ni devas priparoli tion serioze. Mi enspezas 

ducent rublojn...
– Morna[o!
– Korupta[ojn mi ne ricevas, monon ne wtelas, kaj fal-

sadi xin mi ne scipovas...
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– Terure!
Ernest Pavloviq eksilentis.
– Jen kio, – diris li fine, – tio estas tute ne dayrigebla.
– }o-]o, – diris Eloqka, sidante la novan sexon.
– Ni devas divorci.
– Imagu ja!
– Ni ne kongruas pri la karakteroj. Mi...
– Vi estas dika kaj bela junuljo.
– Sed kiom da fojoj mi petis vin: ne nomu min junuljo!
– Vi wercas!
– Sed de kie qe vi tiu qi idiota slango!
– Ne instruu min vivi!
– Ho, diablo! – kriis la inxeniero.
– Vi vulgaras, Ernestjo.
– Mi proponas: divorcu ni pace.
– Oho!
– Vi nenion pruvos al mi! Tiu qi disputo...
– Mi batos vin kiel infanon.
– Ne, tio estas tute netolereble. Viaj pruvoj ne sukce-

sos reteni min de la pawo kiun mi endas fari. Mi tuj iru por 
voki qariston.

– Vi wercas!
– La meblojn ni dividu egalparte.
– Terure!
– Vi ricevos cent rublojn monate. Eq cent dudek. La 

qambro restos qe vi. Vivu kiel vi volas, sed mi ne scipovas 
tiel...

– Famege, – diris Eloqka malestime.
– Kaj mi translokixos al Ivan Alekseeviq.
– Oho!
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– Li forveturis en la somerdomon, kaj lasis al mi, por 
la somero, tutan sian loxejon. La wlosilo estas qe mi... Nur 
meblo forestas.

– Per-r-fekte!
Post kvin minutoj Ernest Pavloviq revenis kun la korti-

sto.
– Nu, la vestowrankon mi ne prenos, al vi xi estas pli 

bezonata, sed tiun qi skribotablon, permesu al mi... Kaj, 
kortisto, prenu la sexon. Jes, mi prenos unu el tiuj qi du 
sexoj. Wajnas ke mi rajtas pri tio, qu?!

Ernest Pavloviq volvis siajn a[ojn en grandan tukon, la 
botojn li volvis per [urnalpaxoj, kaj turnixis al la pordo.

– Tuta via dorso estas blanka, – diris Eloqka per gra-
mofona voqo.

– Xis revido, Eloqka.
Li atendis ke almenay qi-foje la edzino detenos sin de 

la kutimaj metalaj vortetoj. Ankay Eloqka sentis tutan 
gravecon de tiu qi minuto. Wi streqixis, kaj komencis serqi 
vortojn taygajn por la disixo. Wi trovis ilin rapide:

– Qu vi veturos per taksio? Per-r-fekte!
La inxeniero lavange derulixis per la wtuparo.
La vesperon Eloqka pasigis kun Fima Sobak. Ili pripa-

rolis ekstreme gravan okaza[on, kiu minacis renversi tut-
mondan ekonomikon.

– Wajnas ke oni vestos longan kaj vastan, – diris Fima, 
kokine mergante la kapon en la wultrojn.

– Morna[o.
Kaj Eloqka estime rigardis na Fima Sobak. Fraylino 

Sobak estis konata estiel kultura junulino: wia vortaro en-
havis qirkay cent okdek vortojn. Krom tio wi konis vorton 
kiun Eloqka kapablis eq ne alsonxi. Tio estis riqa vorto: 
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homoseksualismo. Fima Sobak sendube estis kultura ju-
nulino.

La vigla konversacio dayrixis post la noktomezo.
Je la deka matene la granda kombinanto eniris Var-

sonofjevskij strateton. Antay li kuris la senhejma knabo. Li 
montris la domon.

– Qu vi ne mensogas?
– Pri kio vi, onklo... Jen qi tien, en la enirejon.
Bender donis al la knabo honeste perlaboritan rublon.
– Oni devas aldoni, – diris la knabo fiakriste.
– De morta azeno orelojn. Ricevu qe Puwkin. Xis re-

vido, difektulo.
Ostap frapetis la pordon, tute ne antaypensante pri 

preteksto de la vizito. Por konversacioj kun virinetoj li pre-
feris inspiron.

– Oho? – oni demandis el post la pordo.
– Pri afero, – respondis Ostap.
La pordo malfermixis. Ostap eniris la qambron, 

mebligi kiun povis nur esta[o kun imagopovo de pego. Sur 
la muroj pendis kinoaktoraj powtkartetoj, pupetoj, kaj tam-
bovaj murtapiwetoj. Sur tiu qi bunta fono, kiu dancis en la 
okuloj, estis malfacile rimarki etan estrinon de la qambro. 
Sur wi estis neglixa manteleto, refarita el jako de Ernest 
Pavloviq, kaj borderita per enigma pelto.

Ostap tuj komprenis kiel konduti sin en la monduma 
socio. Li fermis la okulojn kaj faris retropawon.

– Belega pelto! – kriis li.
– Vi wercas! – diris Eloqka tenere. – Tio estas mek-

sikia dipodo.
– Ne povas esti. Oni trompis vin. Oni donis al vi pelton 

multe pli valoran. Tio estas wanhajaj panteroj. Jes, xuste! 
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Panteroj! Mi rekonas ilin pro la tonvario. Rigardu kiel la 
pelto ludas sub la suno!.. Smeraldo! Smeraldo!

Eloqka mem farbis la meksikian dipodon per verda 
akvofarbo, tial laydo de la matena vizitanto estis precipe 
agrabla al wi.

Ne donante al la mastrino rekonsciixi, la granda kom-
binanto elwutis qion kion li iam aydis pri peltoj. Poste ili ek-
parolis pri silko, kaj Ostap promesis donaci al la qarma 
mastrino kelkcenton da silkaj kokonoj kiujn, kvazay, 
venigis al li prezidanto de Centra Partia Komitato de Uzbe-
kio.

– Vi estas bonega junuljo, – rimarkis Eloqka rezulte de 
unuaj minutoj de la konatixo. 

– Vin, certe, mirigis tiu qi frumatena vizito de nekonata 
viro, qu?

– }o-]o!
– Sed mi venis al vi pro unu delikata afero.
– Vi wercas!
– Hieray vi estis en aykciejo, kaj impresis min ekster-

ordinare.
– Vi vulgaras!
– Pardonu! Vulgari al tiel qarma virino estas malhome.
– Teruro!
La konversacio dayrixis en la saman direkton kiu, 

kelkokaze, donas tamen mirindajn fruktojn. Sed kompli-
mentoj de Ostap ixis pli kaj pli akvohavaj kaj mallongaj. Li 
rimarkis ke la dua sexo forestas en la qambro. Ekestis ne-
cese serqi la spurojn. Intermitante siajn pridemandojn per 
multkolora orienta flatado, Ostap informixis pri la hierayaj 
eventoj kiuj okazis en vivo de Eloqka.

«Nova problemo», – pensis li, – «la sexoj disrampas 
kiel blatoj».
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– Qarma junulino, – subite proponis Ostap, – vendu al 
mi tiun qi sexon. Xi tre plaqas al mi. Nur vi kun via virina 
intuicio povis elekti tiun qi arta[on. Vendu, knabino, kaj mi 
donos al vi sep rublojn.

– Vi vulgaras, junuljo, – ruzete diris Eloqka.
– }o-]o, – insistis Ostap.
«Oni devas agi alie», – decidis li, – «proponu mi inter-

wanxon».
– Qu vi scias, en Eyropo kaj en plej bonaj domoj de 

Filadelfio oni renovigis nun antikvan modon: disverwi teon 
tra kribrileto. Tio impresas neordinare efekte kaj estas tre 
elegante.

Eloqka streqixis.
– Xuste nun venis al mi mia konato, diplomato el Vi-

eno, kaj alportis xin donace. Amuza a[o.
– Verwajne xi famas, – ekinteresixis Eloqka.
– Oho! }o-]o! Mi proponas interwanxon. Vi al mi – la 

sexon, kaj mi al vi – la kribrileton. Qu vi konsentas?
Kaj Ostap elpowigis la etan orumitan kribrileton. Suno 

rulixis en la kribrileto kiel ovo. Sur la plafono eksaltadis 
rebriloj. Subite lumixis malluma angulo de la qambro. La 
a[o impresis na Eloqka same nerezisteble kiel malnova 
uzita konserva[a ladskatolo impresas kanibalon de Mumbo-
Jumbo. En tiuj okazoj kanibalo krias plenvoqe, sed Eloqka 
ekxemis mallayte:

– }o-]o!
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http://a10005.rimg.info/icon/1726356000dd9a2146d33a3f45421ff7c
e1422bad7.jpg

(Tio estas bronza monumento al Eloqka en urbo }ar-
kov. Rimarku la te-kribrileton, kiu pendas de wia mano)

http://www.liveinternet.ru/community/2315596/post65774394/
(Monumentoj al niaj literaturaj herooj en sama urbo: 

Supre Ostap, poste Vorobjaninov, denove Eloqka kaj patro 
Fjodor).

Ne donante al wi rekonsciixi, Ostap metis la kribrileton 
sur la tablon, prenis la sexon kaj, informixinte de la qarma 
virino pri adreso de la edzo, xentile adiayis win.

Qapitro 23
Avesalom Vladimiroviq Iznurenkov

Por la koncesiuloj komencixis rikolta tempo. Ostap 
asertis ke la sexojn oni devas forxi dum ili estas varmegaj. 
Ipolit Matveeviq estis amnestiita, kvankam tempo de tempo 
Ostap esplordemandis lin:

– Por kio, je diablo, mi prenis vin? Por kio, fakte, vi 
utilas? Qu ne estos pli bone ke revenu vi en vian hejmon, 
en la registrad-oficejon. Tie vin atendas mortintoj, nov-
naskitoj. Ne turmentu la bebojn. Veturu!

Sed ene de la animo li ligixis al la sovaxinta gvidanto. 
«Sen li estas ne tiel ridinde vivi», – pensis Ostap. Kaj li 
gaje rigardetis na Vorobjaninov, sur kapo de kiu jam elkre-
skis arxenta gazoneto.

En plano de la laboroj al iniciato de Ipolit Matveeviq 
estis dediqita sufiqe granda rolo. Tuj kiam trankvila Iva-
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nopulo foriris, Bender enkapigis al la partnero plej mallon-
gan vojon por trovi la trezorojn:

– Agu kuraxe. Pridemandu neniun. Pli da cinikado. Al 
homoj tio plaqas. Nenion entreprenu tra triaj personoj. 
Stultuloj jam forestas. Neniu eltirados por vi briliantojn el 
malpropra powo. Sed ankay sen krimado. Ni devas estimi 
kriminalan kodon.

Malgray tio la serqado dayrixis sen iu aparta brilo. 
Malhelpis la kriminala kodo kaj grandega kvanto da burxaj 
antayjuxoj, konservintaj qe loxantoj de la qefurbo. Ili, 
ekzemple, tute ne toleris noktajn vizitojn tra siaj fenestroj. 
Do endis labori nur legitime.

Post kiam Ostap vizitis na Eloqka Squkina en qambro 
de studento Ivanopulo aperis meblo. Tio estis sexo, inter-
wanxita per la tea kribrileto: tria, lay nombro, trofeo de la 
ekspedicio. Jam delonge pasis la tempo kiam qaso post la 
briliantoj elvokis en la partneroj potencajn emociojn, kiam 
ili wiris la sexojn per la ungoj kaj ronxis la risortojn.

– Eq se en la sexoj estas nenio, – diris Ostap, – 
opiniu ke ni perlaboris dek mil minimume. Qiu dissekcita 
sexo aldonas al ni wancojn. Qu tiel gravas ke en sexo de la 
sinjorineto okazis nenio? Oni ne devas rompi xin pro tio. 
Mebligu ni na Ivanopulo. Ankay al ni tio agrablas.

Samtage la koncesiuloj elflugis el la rozkolora dometo, 
kaj ekiris diversflanken. Al Ipolit Matveeviq estis konfidita 
wafblekanta nekonato de Sadova-Spaska, kaj donitaj 
dudek kvin rubloj por elspezoj, kun ordono en bierejojn ne 
eniri, kaj sen la sexo ne reveni. Por si la granda kombi-
nanto prenis edzon de Eloqka.

Ipolit Matveeviq traveturis la urbon per buso numero 
ses. Skuixante sur la leda benketo, kaj flugante al la lakita 
plafono mem, li pensis kiel ekscii familnomon de la 
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blekanta civitano, per kiu preteksto eniri al li, kion diri per 
unua frazo, kaj kiel komenci la aferon mem. 

Elirinte qe Ruxa Pordego li trovis, lay adreso enregis-
trita per Ostap, la serqatan domon, kaj komencis iradi apud 
xi. Eniri li ne kuraxis. Tio estis malnova malpura moskva 
gastejo, aliformita en loxejan kooperativon, kaj loxigita, se 
juxi lay la neglektita fasado, per impertinentaj nepagantoj.

Ipolit Matveeviq longe staris kontray la enirejo, vena-
dis al xi, parkerigis manskribitan afiweton kun minacoj, ad-
resitaj al nepagemulaj loxantoj kaj, nenion elpensinte, le-
vixis sur duan etaxon. Tie li trovis koridoron en kiun eniris 
apartaj qambroj. Malrapide, kvazay li iras al klasa tabulo 
por pruvi ne lernitan per li teoremon, Ipolit Matveeviq prok-
simixis al qambro numero 41. Sur la pordo pendis inverse, 
sur unu fiksilo, la vizitkarto:

AVESALOM  VLADIMIROVIĈ
IZNURENKOV

Trovixante en plena stuporo, forgesinte frapeti la por-
don, Ipolit Matveeviq malfermis xin, faris tri somnambulajn 
pawojn, kaj ekestis meze de la qambro.

– Pardonu, – diris li per sufokita voqo, qu mi povas 
vidi kamaradon Iznurenkov?

Avesalom Vladimiroviq ne respondis. Vorobjaninov le-
vis la kapon, kaj nur tiam rimarkis ke en la qambro estas 
neniu. 

Lay xia aspekto tute ne eblis diveni inklinojn de la 
mastro. Estis klare nur ke li estas fraylo, kaj ke servanti-
non li ne tenas. Sur fenestra breto kuwis paperaqo kun kol-
basaj weloj. Kanapo qe la muro estis supewutita per [urna-
loj. Sur eta breto staris kelkaj polvaj libroj. De la muroj ri-
gardis koloraj fotografa[oj de katoj, katetoj kaj katinoj. Ene 
de la qambro, apud malpuraj, falintaj flanken botetoj, staris 
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la nuksa sexo. Sur qiuj mebloj, inkluzive la sexon el star-
goroda izoldomo, balancixis frambokoloraj vaksaj sigeloj. 
Sed Ipolit Matveeviq ne rimarkis tion. Li tuj forgesis 
kriminalan kodon, instrukciojn de Ostap, kaj alsaltis la 
sexon.

Dume [urnaloj sur la kanapo ekmovixis. Ipolit Matvee-
viq ektimis. La [urnaloj ekrampis kaj falis sur la plankon. El 
sub ili eliris trankvila kateto. Li indiferente ekrigardis na 
Ipolit Matveeviq, kaj komencis lavi sin, kaptante per la pie-
deto la orelon, vangeton kaj la lipharojn.

– Uf! – diris Ipolit Matveeviq.
Kaj li ektiris la sexon al la pordo. La pordo malfermixis 

mem. Sur la sojlo aperis mastro de la qambro, la blekanta 
nekonato. Li vestis palton, el sub kiu videblis violkolora 
kalsono. En la manoj li tenis la pantalonon.

Pri Avesalom Vladimiroviq Iznurenkov oni povus diri 
ke en la tuta respubliko forestas alia tia homo. La respub-
liko aprezis liajn meritojn. Li alportis al xi grandan utilon. 
Sed malgray tio li restis nekonata, kvankam en sia arto li 
estis sama majstro kiel Walapin – en kantado, Gorkij – en 
literaturo, Kapablanka – en wakludo, Melnikov – en glitku-
rado, kaj plej grandnaza, plej bruna asiriano, okupanta plej 
bonan lokon sur krucixo de stratoj Tverskaja kaj Kamerg-
erskogo – en polurado de botoj per flava krema[o.

Walapin kantis. Gorkij verkis grandan romanon, Kapa-
blanka pretixis al matqo kontray Alo]in. Melnikov wiris 
rekordojn. Asiriano venigis botetojn de civitanoj al suna 
brilo. Avesalom Iznurenkov spritis.

Li neniam spritis sencele, nur por impresi per trafa 
esprimo. Li faris tion profesie, plenumante mendojn de 
humura[aj gazetoj. Sur siaj wultroj li elportis plej gravajn 
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kampanjojn, provizis temojn por desegna[oj kaj felietonoj al 
plimulto de moskvaj satiraj gazetoj.

Famaj personoj spritas dufoje dum sia vivo. Tiuj qi 
sprita[oj pligrandigas ties famon, kaj eniras historion. Izn-
urenkov eligis ne malpli ol sesdekon da unuaklasaj spri-
ta[oj monate, kiujn kun rideto ripetadis qiuj. Sed, malgray 
tio, li restis nekonata.

Kiam per sprita[o de Iznurenkov oni titoligis deseg-
na[on, la famon akiris la desegnisto. Sub la desegna[o oni 
metis nomon de la desegnisto. Nomo de Iznurenkov fores-
tis.

– Tio estas terure! – kriis li. – Ne eblas subskribi. Sub 
kio mi subskribos? Qu sub du linioj?

Kaj li dayrigis arde batali kontray malamikoj de la so-
cio: malbonaj kooperativistoj, malversaciuloj, Qemberlen, 
burokratoj. Per siaj sprita[oj li pikis flataqulojn, dom-
administrantojn, privatulojn, huliganojn, civitanojn kiuj ne 
konsentas malpliigi prezojn, kaj mastrumistojn, kiuj de-
flankixas de reximo de wparemo.

La sprita[ojn, post eldono de la revuoj, oni prononcis 
de sur cirka areno, reprintis en vesperaj [urnaloj, sen indiki 
la fonton, kaj prezentis al publiko de scenejo per “aytoroj-
kanzonistoj”.

Iznurenkov sukcesis spritadi en tiuj sferoj en kiuj, 
wajne, oni povas diri jam nenion ridindan. El tiu sensuka 
dezerto, estiel troaltigita neta kosto, Iznurenkov lertis el-
premi qirkay centon da majstroverkoj de humuro. Hejne 
perdus esperon, se oni proponus al li diri ion ridindan 
tamen utilan por la komunumo pri malxusta tabelo de pre-
zoj por transportado de varoj per nealta rapideco. Mark 
Tven (T‹ain) forkurus de tiu qi temo. Sed Iznrenkov restis 
sur sia posteno.
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Li kuradis tra redakciaj qambroj, waf-blekante kaj 
stumblante kontray ruba[ujoj por cigared-stumpoj. Post dek 
minutoj la temo okazis prilaborita, la desegna[o pripensita 
kaj provizita per titolo.

Ekvidante en sia qambro homon forportantan la sigeli-
tan sexon, Avesalom Vladimiroviq svingis la pantalonon, 
[us gladitan qe tajloro, eksaltis surloke kaj ekblekis:

– Vi frenezixis! Mi protestas! Vi ne rajtas! Finfine 
ekzistas ja lexo! Kvankam «Stultular’ ne havas lexojn» vi, 
eq hazarde, devas scii ke la mebloj povas stari ankoray du 
semajnoj!.. Mi plendos al prokuroro!.. Kaj eblas eq ke mi 
pripagos!

Ipolit Matveeviq staris sur la loko, kaj Iznurenkov 
de[etis la palton kaj, ne deirante de la pordo, surtiris la 
pantalonon sur siajn diketajn krurojn. Iznurenkov estis dik-
eta, sed vizaxo lia estis magra.

Vorobjaninov ne dubis ke oni tuj kaptos kaj tiros lin en 
policejon. Tial li estis ekstreme mirigita kiam mastro de la 
qambro, venkinte sian tualeton, subite trankvilixis.

– Ja komprenu vi, – diris la mastro per paciga tono, – 
ke mi ne povas konsenti pri tio.

Ipolit Matveeviq, sur loko de Iznurenkov, ankay povus 
ne konsenti se oni dum taga lumo wtelus de li sexojn. Sed 
li ne sciis kion diri, dol silentis.

– Tio ne estas mia kulpo. Kulpas Muzlup mem. Jes, mi 
konfesas. Mi ne pagis pro luprenita piano ok monatojn, sed 
mi ne vendis xin, kvankam mi havis plenan eblecon fari 
tion. Mi agis honeste, sed ili – fripone. Ili forprenis la pi-
anon kaj, aldone, plendis al juxejo kaj sigeligis la meblojn. 
Qe mi oni rajtas sigeli nenion. Tiuj qi mebloj estas rimedo 
de mia produktado!

Ipolit Matveeviq komencis ion kompreni.
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– Lasu la sexon! – ekjelpis subite Avesalom Vladimi-
roviq. – Qu vi aydas? Vi, burokrato!

Ipolit Matveeviq obeeme lasis la sexon kaj elmur-
muris:

– Pardonu, tio estas eraro, laboro nia estas tia.
Tiam Iznurenkov ege gajixis. Li ekkuradis tra sia qam-

bro kaj ekkantis: «Kaj matene jam, kiel kutime, wi ridetis qe 
sia fenestro». Li ne sciis kion fari pri siaj manoj. Ili flugis qe 
li. Li komencis alligi la kravaton kaj, ne alliginte, lasis xin. 
Poste li kaptis [urnalon kaj, leginte el xi nenion, [etis xin 
sur la plankon.

– Do vi ne prenos hodiay la meblojn?.. Bone!.. Ho! 
Ho!

Ipolit Matveeviq, uzante la favorajn cirkonstancojn, 
ekmovixis al la pordo.

– Atendu – kriis subite Iznurenkov. – Qu vi iam vidis 
tian katon? Diru, qu xi vere estas ekstreme lanuga?

La kateto okazis en tremantaj manoj de Ipolit Matvee-
viq.

– Alta klaso!.. murmuris Avesalom Vladimiroviq, ne 
sciante kion fari kun superfluo de sia energio. – Ho!.. Ho!..

Li [etixis al la fenestro, disigis la manojn, kaj komencis 
rapide kaj multfoje klini sin antay du junulinoj, rigardantaj 
lin el fenestro de transstrata domo. Li pawadis surloke, kaj 
eligis tenerajn ho-vortojn:

– Junulinoj el limkvartaloj! Plej bona frukto!.. Alta 
klaso!.. Ho!.. «Kaj matene jam, kiel kutime, wi ridetis qe sia 
fenestro...»

– Do mi iros, civitano, – stulte diris direktoro de la 
koncesio.
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– Atendu, atendu! – maltrankvilixis subite Iznurenkov. 
– Unu minuteto!.., Ho!.. Kaj la kateto, qu vere xi estas 
lanuga ekstreme?.. Atendu!.. Mi tuj!..

Li konsterne ekserqis en qiuj powoj, forkuris, revenis, 
a]-is, elrigardis el la fenestro, kaj denove forkuris kaj re-
venis.

– Pardonu, karulo, – diris li al Vorobjaninov, kiu dum 
tiuj qi manipuladoj staris, metinte la manojn soldate.

Kun tiuj qi vortoj li donis al la gvidanto duonrublon.
– Ne, ne, bonvolu ne rifuzi. Qiu laboro devas esti pri-

pagata.
– Mi ege dankas vin, – diris Ipolit Matveeviq, mirante 

pri sia elturnixemo.
– Dankon, karulo, dankon, simpatiulo!..
Irante sur la koridoro, Ipolit Matveeviq aydis el qambro 

de Iznurenkov wafblekadon, jelpon, kantadon, kaj pasiajn 
kriojn.

Sur la strato Vorobjaninov rememoris pri Ostap, kaj 
ektremis pro la timo.

Ernest Pavloviq Squkin vagadis en la malplena qam-
bro, xentile lasita al li por la somero per la kamarado, kaj 
pripensis la problemon: qu bani ay ne bani sin.

La triqambra loxejo trovixis sub tegmento mem de la 
nayetaxa domo.

En xi, krom skribotablo kaj sexo de Vorobjaninov, es-
tis nur tualetspegulo. La suno respegulixis en xi kaj dolo-
rigis la okulojn. La inxeniero ekkuwis sur la skribotablon, 
kaj tuj eksaltis. Qio estis ardigita.

«Iru mi lavi min», – decidis li.
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Li senvestixis, malvarmixis, rigardis sin en la spegulo, 
kaj iris en la banqambron. Tie lin kaptis malvarmeto. Li en-
grimpis la bankuvon, verwis sur sin akvon el blua emajlita 
kruqo, kaj malavare sapumis sin. Tuta li kovrixis per flokoj 
da waymo, kaj ekestis simila al novjara avo-frosto.

– Bone! – diris Ernest Pavloviq.
Qio iris bone. Ekestis malvarmete. La edzino forestis. 

Antaye estis plena libero. La inxeniero kayrixis, kaj mal-
fermis la kranon por delavi la sapon. La krano glutsu-
fokixis, kaj komencis malrapide paroli ion nedistingeblan. 
Akvo ne iris. Ernest Pavloviq enigis la glitan etfingron en 
truon de la krano. Elverwis maldika strifluo, sed sekvis 
nenio. Ernest Pavloviq grimacixis, eliris el la banqambro 
kaj, layvice levante la piedojn, venis al kuireja krano. Sed 
ankay el xi li sukcesis elmelki nenion.

Ernest Pavloviq ekplaydis en la qambrojn, kaj haltis 
antay la spegulo. La waymo piketis la okulojn, la dorso 
jukis, la sapaj flokoj falis sur la pargeton. Ayskultante qu 
ne fluas akvo en la banqambro, Ernest Pavloviq decidis 
voki la kortiston.

«Apenay li alportu la akvon», – decidis la inxeniero, 
frotante la okulojn kaj malrapide ekbolante, – «qar diablo 
scias kio okazas qi tie».

Li elrigardis el la fenestro. Wur fundo mem de la korta 
wakto ludis infanoj.

– Kortisto! – kriis Ernest Pavloviq. – Kortisto!
Respondis neniu. 
Tiam Ernest Pavloviq rememoris ke la kortisto loxas 

en qefenirejo sub la stuparo. Li surpawis la malvarmajn ka-
helojn kaj, altenante la pordon per la mano, klinixis soben. 
Sur la wtupara placeto estis nur unu loxejo, do Ernest Pav-
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loviq ne timis ke oni povas ekvidi lin en la stranga kostumo 
el sapaj flokoj.

– Kortisto! – kriis li soben.
La vorto ektondris, kaj kun bruo ekrulixis sur la wtupoj.
– Gu-gu! – respondis la wtuparo.
– Kortisto! Kortisto!
– Gum-gum! Gum-gum!
Tiam la nudpieda inxeniero senpacience ekpawadis 

sur la loko, ekglitis kaj, por konservi la ekvilibron, lasis el 
la mano la pordon. La pordo klakis per la kupra langeto de 
la seruro, kaj wlosixis. La muro ektremis. Ernest Pavloviq, 
ne kompreninte ankoray neripareblon de la okazinta[o, tiris 
la pordan manilon. La pordo ne cedis.

La inxeniero, konsternixe, ankoray kelkfoje ektiris xin 
kaj, kun la batanta koro, ekayskultis. Regis krepuska 
prexeja silento. Tra diverskoloraj vitroj de la altega fen-
estro pene enpenetris lumo. «Situacio», – pensis Ernest 
Pavloviq.

– Jen kanajlo! – diris li al la pordo.
Sube, kiel petardoj, komencis a]i kaj eksplodi homaj 

voqoj. Poste, kiel laytparolilo, ekbojis hejma hundeto.
Wur la wtuparo oni puwis supren infanan qareton. 
Ernest Pavloviq time iradis sur la wtupara placeto.
– Oni povas frenezixi!
Al li wajnis ke qio qi estas tro sovaxa por vere okazi. Li 

denove venis al la pordo kaj ayskultis. Li ekaydis iujn no-
vajn sonojn. Komence al li wajnis ke iu iradas en la loxejo.

«Eble iu venis tra la malqefa eniro?» – pensis li, 
kvankam sciis ke la malqefa eniro estas fermita, kaj en la 
loxejon povas eniri neniu.

La monotona bruo dayrixis. La enxeniero retenis la 
spiradon. Tiam li distingis ke tiun qi bruon okazigas play-

                                                     230                                                     



danta akvo. Xi, wajne, verwis el qiuj kranoj de la loxejo. 
Ernest Pavloviq preskay ekploris.

La situacio estis terura. En Moskvo, en centro de la 
urbo, sur placeto de naya etaxo staras plenkreska liphara 
homo kun supera klereco, absolute nuda, kaj kovrita per 
ankoray movixanta sapa waymo. Iri li povis nenien. Li pre-
ferus trafi prizonon ol aperi qi-aspekte. Restis nur unu 
ebleco: perei. La waymo krevixis kaj bruligis la dorson. Sur 
la manoj kaj la vizaxo xi jam solidixis, komencis simili 
skabion, kaj kuntirigis la hayton.

Tiel pasis duonhoro. La inxeniero frotixis je la kalkigi-
taj muroj, xemis, kaj kelkfoje sensukcese provis elrompi la 
pordon. Li ekestis malpura kaj timiga.

Squkin decidis, kiom ajn tio kostos al li, mallevixi al la 
kortisto.

«Forestas alia eliro, forestas. Restis nur kawixi qe la 
kortisto!».

Sufokixante kaj fermante sin per la mano, kiel tion 
faras viroj enirante akvon, Ernest Pavloviq komencis mal-
rapide wtelixi lay la balustrado. Li atingis placeton inter oka 
kaj naya etaxoj. Lian figuron lumigis diverskoloraj romboj 
kaj kvadratoj de la fenestro. Li estis simila al arlekeno, 
subayskultanta konversacion de Kolombino kun Pajaco. Li 
direktixis jam la alian placeton, sed subite porda seruro de 
suba loxejo elpafis, kaj el la loxejo eliris fraylino kun baleta 
valizeto. La fraylino sukcesis fari eq ne unu pawon kiam 
Ernest Pavloviq ekestis jam sur sia placeto. Li preskay 
surdixis pro teruraj frapoj de sia koro.

Nur post duonhoro la inxeniero rekonsciixis, kaj ekpo-
vis efektivigi novan eliratakon. Qi-foje li firme decidis im-
pete [etixi soben kaj, malgray qio, alkuri la prirevatan ejon 
de la kortisto.
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Li faris xuste tion. Senbrue saltante trans kvar wtupoj 
kaj alhurletante li, estrarano de sekcio de inxenieroj kaj 
teknikistoj, eksaltis soben. Sur placeto de sesa etaxo li 
pormomente haltis. Tio pereigis lin. De sube iu levixis.

– Fia knabaqo! – ekaydixis ina voqo, multfoje plifor-
tigita per la wtupareja laytparolilo. – Kiom da fojoj mi diris 
al li!

Ernest Pavloviq, obeante jam ne la intelekton sed la 
instinkton, enflugis sur la nayan etaxon kiel kato, perseku-
tata per hundoj.

Okazinte sur sia placeto, malpurigita per la malsekaj 
spuroj, li senvoqe ekploris, wirante sin je la haroj kaj, kon-
vulsie balancixante. La bolantaj larmoj entranqixis la sa-
pan kruston, kaj trabruligis en xi du ondajn sulkojn.

– Dio! – diris la inxeniero. – Dio mia! Dio mia!
La vivo forestis. Tamen li distinge aydis bruon de 

warxayto, trakuranta la straton. Do ie oni vivis!
Li ankorayfoje igis sin mallevixi, sed ne scipovis: la 

nervoj jam malfortixis. Li trafis en kripton.
– Oni malpurigis per la spuroj kiel porkoj! – ekaydis li 

maljunulinan voqon de la suba placeto.
La inxeniero alkuris la muron, kaj kelkfoje kornobatis 

xin per la kapo. Plej saxe estus, certe, krii xis iu venu, kaj 
poste kapitulacii al la veninto. Sed Ernest Pavloviq jam tute 
perdis kapablon rezoni kaj, peze spirante, turnixadis sur la 
placeto. 

Eliro forestis.
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Qapitro 24
Klubo de la aytowatantoj

En redakcio de granda qiutaga [urnalo “Stablo”, kiu 
trovixis en dua etaxo en Domo de popoloj, oni haste bakis 
materialon por transdoni xin en la kompostejon.

El enpelejo (loko kie oni tenas materialon jam kom-
postitan, sed ne enirintan antayan numeron) oni prenis no-
ticojn kaj artikolojn, kalkulis kvanton da okupataj per ili lin-
ioj. Komencixis qiutaga marqando pri la loko.

Entute la [urnalo, sur siaj kvar paxoj, povis enlasi 
4400 liniojn. Tio inkluzivis qion: telegramojn, artikolojn, 
okaza[ojn, leterojn de korespondantoj, anoncojn, unu ver-
sa[an felietonon kaj du prozajn, karikaturojn, fotografa[ojn, 
specifajn rubrikojn: teatro, sporto, wakludo, qefan kaj 
subqefan artikolojn, informojn de sovetiaj, partiaj kaj sindi-
kataj organiza[oj, romanon kun dayrigoj, raportojn el qe-
furba arta vivo, malgrava[ojn sub titolo «Grajnetoj”, scienc-
popularajn artikolojn, kaj diversajn hazardajn materialojn. 
Tuta diversfaka materialo povus plenigi qirkay dek mil lin-
iojn. Tial, kutime, distribuo de la paxolokoj estis akom-
panata per dramaj scenoj.

Unua kiu alkuris sekretarion de la redakcio estis estro 
de la wakluda fako, majstro Juxejkin. Xentile, sed amar-
plene li demandis:

– Kio? Qu hodiay forestos wakludo?
– Ne estas loko, – respondis la sekretario. – Subqefa 

artikolo estas granda. Tricent linioj.
– Sed hodiay estas sabato. Leganto atendas la di-

manqan materialon. Qe mi estas respondoj al la problemoj, 
kaj qarma etudo de Neunivajko, qe mi fine...

– Bone. Kiom vi volas?
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– Ne malpli ol cent kvindek.
– Bone. Se estas respondoj al la problemoj, ni donu 

sesdekon da linioj.
La majstro penus elpetegi ankoray tridek liniojn, al-

menay por la etudo de Neunivajko (perfekta hindia partio 
Tartakover – Bogolubov kuwis qe li jam pli ol monato), sed 
oni dewovis lin.

Venis raportisto Persickij.
– Qu impresoj de la partia plenkunveno estas publik-

indaj? – demandis li tre mallayte.
– Certe! – kriis la sekretario. Ni ja parolis pri tio an-

tayhieray.
– La materialo jam pretas, – diris Persickij eq pli mal-

layte, – kaj ankay du komentarioj, sed ili ne donas al mi 
lokon.

– Kial ne donas? Kun kiu vi parolis? Qu ili frenezixis?
La sekretario ekkuris kvereli. Lin, intrigante dum la 

irado, postiris Persickij, kaj pli poste ilin ekpostkuris labo-
ranto el anonca fako.

– Qe ni estas sekarov-solva[o! – kriis li per malgaja 
voqo.

Post li tirixis la mastrumisto, trenante post si molan 
sexon, aqetitan por la redaktoro en aykciejo.

– Solva[on – marde. Hodiay ni publikigas niajn aldo-
na[ojn!

– Multe vi havos de viaj senpagaj anoncoj, sed mono 
kontray la solva[o estas jam ricevita.

– Bone, dum la nokta redaktado ni klarigos tion. 
Transdonu la anoncon al Pawa. Xuste nun wi veturas por la 
nokta laboro.

La sekretario eksidis legi la qefartikolon. Sed oni tuj 
dewiris lin de tiu qi entuziasmiga okupo. Venis desegnisto.
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– Ha, – diris la sekretario, – tre bone. Estas temo por 
la karikaturo rilate al lastaj telegramoj el Germanio.

– Mi opinias tiel, – diris la desegnisto: Wtala Kasko kaj 
xenerala situacio en Germanio...

– Bone. Do kombinu vi ion, kaj poste montru al mi.
La desegnisto foriris en sian fakejon. Li prenis kvad-

rateton da desegna papero, kaj skizis per la krajono ma-
gran hundon. Sur la hundan kapon li surmetis germanan 
kaskon kun pikilo. Kaj poste li komencis fari surskribojn. 
Sur korpo de la besto li preslitere skribis vorton “Ger-
manio”, sur xia zigzaga vosto – “Dancig-a koridoro”, sur la 
suba makzelo –”Revoj pri la revanqo”, sur la kolringo – 
“Plano de Daues (Da‹es)”, kaj sur la eligita lango – 
“Wtrezeman (Stresemann)”. Antay la hundo la desegnisto 
metis na Puankare (Poincaré), kiu tenis en la mano pecon 
da viando. La desegnisto intencis fari surskribon ankay sur 
la viando, sed la peco estis malgranda, kaj loko por la sur-
skribo forestis. Homo malpli inteligenta ol [urnala karikatur-
isto, embarasixus, sed la desegnisto, sen iu ajn meditado, 
aldesegnis al la viando pendantan etikedon, kaj sur xi, per 
etetaj literoj, skribis: “Francaj proponoj pri garantio de la 
sekureco”. Por oni ne konfuzu na Puankare kun iu alia po-
litikisto, la desegnisto skribis sur lia ventro “Puankare”. La 
skizo ekestis preta.

Sur tabloj de la arta fako kuwis alilandaj gazetoj, gran-
daj tondiloj, vazetoj kun tuqo kaj kun blanka farbo. Sur la 
planko kuwaqis tranqa[oj de fotografa[oj: ies wultro, ies pie-
doj, kaj pecetoj de pejzaxo.

Kvin desegnistoj skrapadis fotografa[ojn per razilaj 
tranqiletoj “{ilet” por heligi ilin; ili aldonis al la fotografa[oj 
kontrastecon, alfarbante ilin per tuqo kaj blanka farbo, kaj 
sur la reversoj metis subskribojn kaj dimensiojn: 3 kaj 3/4 
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de kvadrato, 2 kolumnoj, kaj tiel plu: informojn bezonatajn 
por zinkogravurado.

En qambro de la redaktoro sidis alilanda delegitaro. 
Redakcia tradukisto rigardis vizaxon de la parolanta ali-
landano kaj diris:

– Kamarado Arno deziras scii...
Oni parolis pri strukturo de sovetia [urnalo. Dum la 

tradukisto klarigis al la redaktoro kion deziras scii kama-
rado Arno, Arno mem en velura bicikla pantalono, kaj qiuj 
aliaj alilandanoj, scivole rigardis la ruxan inkskribilon kun 
plumo numero 86, kiu estis almetita al angulo de la qam-
bro. La plumo preskay tuwis la plafonon, kaj la skribingo, 
en vasta sia parto, estis dika kiel korpo de mezgranda 
homo. Per tiu qi skribilo oni povus skribi: la plumo estis 
tute vera, kvankam dimensiis pli ol granda ezoko.

– Ho-ho! – ridis la alilandanoj. – Kolosal !
Tiu qi skribilo estis donacita al la redakcio per kon-

greso de laboristoj-korespondantoj.
La redaktoro, sidante sur sexo de Vorobjaninov, ride-

tis kaj, rapide kapsignante jen al la skribilo, jen al la gastoj, 
gaje klarigis.

En la sekretariejo dayrixis la kriado. Persickij alportis 
artikolon de popolkomisaro Semawko, kaj la sekretario 
haste elstrekis el modelo de la tria paxo la wakludan par-
ton. Majstro Juxejkin jam ne luktis pro la qarma etudo de 
Neunivajko. Li penis konservi almenay solvon de la prob-
lemoj. Post lukto pli streqa ol ties batalo kontray Lasker qe 
san-sebastiana turniro, la majstro almilitis al si loketon je 
kosto de “Juxo kaj vivo”.

Na Semawko oni sendis en la kompostejon. La sekre-
tario denove enprofundixis la qefartikolon. Li decidis tralegi 
xin malgray qio, el pure sporta vidpunkto.
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Kiam li venis xis loko: «...Tamen enhavo de lasta 
pakto estas tia, ke se Ligo de nacioj registros xin, tiam oni 
devos agnoski ke...», lin alvenis haroza viro “Juxejo kaj 
vivo”. La sekretario dayrigis legi, speciale ne rigardante 
direkton de “Juxejo kaj vivo”, kaj farante en la qefartikolo 
bezonatajn signojn.

”Juxejo kaj vivo” venis de alia flanko kaj ofendixe 
diris:

– Mi ne komprenas.
– Nu-nu, – elmurmuris la sekretario, penante 

prokrasti, – pri kio temas?
– Temas pri tio ke merkrede ne estis “Juxejo kaj vivo”, 

[ayde ne estis, vendrede estis publikita nur alimenta afero, 
kaj sabate oni forigas la proceson, kiun jam delonge 
priskribas qiuj [urnaloj kaj nur ni...

– Kiuj [urnaloj? – kriis la sekretario. – Mi ne legis.
– Morgay tio aperos qie, kaj ni denove malfruos.
– Sed kiam al vi estis komisiita afero de Qubarov, kion 

vi verkis? Eq linion ne eblis ricevi de vi. Mi scias. Pri 
qubarov-anoj vi publikigis en la vespera[o.

– De kie vi scias tion?
– Mi scias. Oni diris al mi.
– Tial mi scias kiu diris al vi. Tion diris al vi Persickij, 

sama Persickij, kiu antay okuloj de tuta Moskvo eluzas la 
redakcion por doni materialojn en Leningradon.

– Pawa! – diris la sekretario mallayte, voku na Per-
sickij.

”Juxejo kaj vivo” indiferente sidis sur la fenestrobreto. 
Post li videblis xardeno, en kiu baraktadis birdoj kaj in-
fanoj. Pri la kverelo oni okupixis longe. La sekretario qesis 
xin per lerta maniero: li for[etis la wakludon, kaj anstatay xi 
enigis na “Juxejo kaj vivo”. Al Persickij estis farita averto.
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Venis plej varma redakcia tempo: la kvina vespere.
Super varmixintaj tajpiloj wvebetis fumeto. Oni diktis 

per voqoj aqaj pro hasto. La qeftajpistino alkriis fiulojn kiuj 
nerimarke alwovis siajn materialojn ekstervice.

Sur la koridoro pawadis redakcia poeto. Li amindumis 
tajpistinon, modestaj koksoj de kiu malligis liajn poetajn 
sentojn. Li forkondukis win al fino de la koridoro, kaj diris 
vortojn de amo, al kiuj la junulino respondis:

– Hodiay qe mi estas supernorma laboro, do mi estas 
tre okupata.

Tio signifis ke wi amas aliulon.
La poeto malhelpis al qiuj, kaj al qiuj rilatis kun frape 

unuformeca peto:
– Donu al mi dek kopekojn por tramo!
Por tiu qi sumo li envenis fakon de laboristaj kore-

spondantoj. Vagante inter la tabloj, qe kiuj laboris “legis-
toj”, kaj tuwinte per la mano stokojn da koresponda[oj, la 
poeto renovigis siajn provojn. Legistoj, plej krudaj homoj 
en la redakcio (tiaj ili ekestis pro bezono pe-legi qiutage po 
cent leteroj, desegnitaj per manoj kiuj konas skribilon 
malpli bone ol hakilon, farban penikegon ay qarumon) si-
lentis.

La poeto vizitis la ekspedejon, kaj fine ennomadis la 
kontoron. Sed tie li ne nur ne ricevis dek kopekojn, sed eq 
estis atakita per junkomunisto Avdotjev: al la poeto estis 
proponite anixi rondeton de ayto-watantoj.

Enamixema animo de la poeto ekestis kovrita per 
benzina vaporo. Li faris du pawojn flanken kaj, preninte 
trian rapidumon, malaperis el la vido.

Avdotjev tute ne estis malkuraxigita. Li kredis pri 
venko de la ayta ideo. En sekretariejo li komencis la bata-
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lon per subfosa metodo. Xuste tio malhelpis al la sekre-
tario pe-legi la qefartikolon.

– Ayskultu, Aleksandr Iosifoviq. Atentu vi, la afero es-
tas serioza, –diris Avdotjev, alsidante la sekretarian tablon. 
– Qe ni ordixis ayto-klubo. Qu la redakcio povas prunti al 
ni kvincent rublojn por ok monatoj?

– Vi povas ne dubi pri tio.
– Qu vi opinias ke tio ne eblas?
– Mi ne opinias sed scias. Kiom da anoj enkalkulas via 

rondeto?
– Jam tre multe.
La rondeto, dume, konsistis nur el la organizanto 

mem, sed Avdotjev ne disfamigis tion.
– Per kvincent rubloj ni aqetos en ayto-fatrasejo ay-

ton. Jegorov jam eltrovis. Riparo, li diras, kostos ne pli ol 
kvincent. Sume mil. Do mi opinias kolekti dudek homojn, 
kvindekon da rubloj de qiu. Estos bonege. Ni lernos gvidi 
ayton. Jegorov estos estro. Kaj post tri monatoj, xis la ay-
gusto, ni qiuj scipovas gvidi, estas ayto, kaj qiu, layvice, 
veturu kien xi volas.

– Kaj kvincent rublojn por aqeto?
– Ilin donos kaso de interhelpo sub procentoj. Ni elpa-

gos. Kio do, qu enlistigi vin?
Sed la sekretario estis jam kalveta, multe laboris, tro-

vixis sub potenco de la familio kaj loxejo, watis kuwadi post 
tagmanxo sur kanapo kaj, antaydorme, legi na “Pravda”. Li 
meditis kaj rifuzis.

– Vi, – diris Avdotjev, – maljunulo!
Avdotjev venis al qiu tablo, kaj ripetis siajn flamigajn 

paroladojn. En maljunuloj, en kiujn li enkalkulis qiujn kun-
laborantojn pli axajn ol dudek jaroj, liaj vortoj elvokis du-
ban efekton.
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Ili acide deparoladis, akcentante ke ili jam estas 
amikoj de infanoj, kaj regule pagas dudek kopekojn jare 
por nobla afero de helpo al kompatindaj etuloj. Ili, fakte, 
konsentus anixi al la nova klubo, se...

– Kio “se”? – kriis Avdotjev. – Se la ayto estus ho-
diay? Qu? Kaj se al vi oni metus sur la tablon bluan sescil-
indran “pakard” per dek kvin kopekoj jare, kaj benzinon kaj 
wmira[ojn je fiska kosto, qu?!

– Iru, iru! – diris la maljunuletoj. – Nun estas tempo de 
lasta sendado, vi malhelpas labori!

La ayta ideo estingixadis kaj komencis fulgadi. Fine 
aperis pioniro de la nova entrepreno. Persickij kun bruego 
desaltis de telefono, ayskultis na Avdotjev kaj diris:

– Vi komencis ne tiel, donu la liston. Komencu ni 
denove.

Kaj Persickij kune kun Avdotjev komencis novan 
qirkayiron.

– Vi, kaduka matraco, – diris Persickij al bluokula ju-
nulo, – por tio eq monon oni ne devas doni. Qu vi havas 
obligaciojn de dudek-sepa jaro? Je kiom? Je kvindek? Des 
pli bone. Donu vi tiujn qi obligaciojn en nian klubon. La ob-
ligacioj konsistigos la kapitalon. Xis fino de la aygusto ni 
povos realigi qiujn obligaciojn kaj aqeti ayton.

– Kaj kio se mia obligacio gajnos? – defendis sin la 
junulo.

– Kiom vi esperas gajni?
– Kvindek mil.
– Per tiuj qi kvindek mil estos aqetitaj aytoj. Kaj samo 

se gajnos mi ay Avdotjev. Unuvorte se iu ajn obligacio 
gajnos, la mono iros por aytoj. Qu vi komprenis nun? Vi, 
strangulo! Per privata ayto vi veturos sur Milit-Kartvela 
woseo! Montoj! Stultulo!.. Kaj post vi sur propraj aytoj ru-
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lixas ”Juxejo kaj vivo”, okaza[-fako, kaj tiu virineto, kiu ok-
upixas pri filmoj... Nu? Nu? Amindumos vi!..

En profundo de sia animo neniu havanto de obligacioj 
kredas pri ebleco gajni. Tamen oni tre [aluze rilatas al obli-
gacioj de siaj najbaroj kaj konatoj. Pli ol fajron oni timas ke 
gajnos ili, kaj li, qiama malsukcesulo, restos kun nenio. Tial 
espero pri tio ke gajnos kolego senevite puwis havantojn 
de obligacioj en sino de la nova klubo. Maltrankviligis nur 
timo ke gajnos neniu obligacio. Sed ial tio wajnis malver-
wajna kaj, krom tio, la ayto-klubo perdis nenion: unu ayto 
de la ayto-fatrasejo estis garantiita per kunigita kapitalo de 
la obligacioj.

Dudek homoj estis enkalkulitaj dum kvin minutoj. Kiam 
la afero estis jam kronita, venis la sekretario, aydinta pri la 
allogaj perspektivoj de la ayto-klubo.

– Kio, knaboj, – diris li, – qu ne enlistixu ankay mi?
– Enlistixu, maljunulo, kial ne, – respondis Avdotjev, – 

sed ne al ni. Qe ni, bedayrinde, estas jam plena kompleto, 
tial akcepto de novaj anoj estas prokrastita xis mil-
naycent-dudek-naya jaro. Do enlistixu vi en amikojn de in-
fanoj. Malmultekoste kaj trankvile. Dudek kopekojn jare, 
kaj forestas bezono veturi ien.

La sekretario meditis, rememoris ke li vere estas ne 
tro juna, suspiris, kaj iris pe-legi la entuziasmigan qefartik-
olon.

– Diru, kamarado, – haltis lin en la koridoro belulo kun 
qerkesa vizaxo, – kie trovixas redakcio de [urnalo 
“Stablo”?

Tio estis la granda kombinanto.
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Qapitro 25
Konversacio kun nuda inxeniero

Aperon de Ostap Bender en la redakcio antayis vico 
da ne malgravaj okaza[oj.

Ne trovinte na Ernest Pavloviq tage (la loxejo estis 
wlosita, kaj la mastro, verwajne, trovixis en la laborejo), la 
granda kombinanto decidis veni al li iom pli poste. Dume li 
promenis en la urbo. Turmentata per agad-soifo li transiris 
stratojn, haltis sur placoj, okulumis al policisto, helpis al 
inoj eniri busojn, kaj havis tian aspekton, kvazay tuta Mo-
skvo kun xiaj monumentoj, tramoj, stratvendistoj, prexejoj, 
stacidomoj kaj reklampaneloj venis festeni en lian akcepte-
jon. Li iradis inter la gastoj, xentile konversaciis kun ili, kaj 
por qiu trovis agrablan vorton. Akcepto de tioma kvanto da 
vizitantoj iom lacigis la grandan kombinanton. Krom tio es-
tis jam la sesa, do venis tempo iri al inxeniero Squkin.

Sed sorto decidis tiel ke antay renkonto kun Ernest 
Pavloviq Ostap devis halti por qirkay du horoj por subskribi 
negrandan protokolon.

Sur Teatra placo la granda kombinanto trafis sub qe-
valinon. Tute neatendite lin stumblis timida blankkolora 
besto, kaj puwis lin per sia osteca brusto. Bender falis, kov-
rixante per wvito. Estis tre varme. La blanka qevalino layte 
petis pardonon. Ostap vigle levixis. Lia titana korpo ricevis 
neniujn difektojn. Xuste tio donis al li pli da kayzoj kaj 
eblecoj por skandalo.

La gasteman kaj xentilan mastron de Moskvo oni ne 
povis rekoni. Li minacpawe venis al la konfuzita 
maljunuleto-koqero, kaj frapis lian vatan dorson. La malju-
nuleto tolere eltenis la punon. Alkuris policisto.

– Mi postulas protokolon! – patose kriis Ostap.
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En lia voqo aydixis metalaj tonoj de homo ofendita en 
plej sanktaj siaj sentoj. Do, starante qe muro de Negranda 
teatro, sur sama loko kie poste staros monumento al 
granda rusa dramverkisto Ostrovskij, Ostap subskribis la 
protokolon, kaj donis negrandan intervjuon al alkurinta 
Persickij. Persickij ne ignoris malaltprofesian laboron. Li 
detale enskribis en la notlibron nomon kaj familnomon de 
la suferito, kaj ekhastis pluen.

Ostap fiere iris sian vojon. Dayre pensante pri atako 
de la blanka qevalino, kaj sentante malfruan bedayron ke li 
ne sukcesis frapi ankay kolon de la koqero, Ostap, pa-
wante qiun duan wtupon, levixis cis oka etaxo de domo de 
Squkin. Qi tie sur lian kapon falis peza guto. Li ekrigardis 
supren. Rekte en liajn okulojn ekverwis, de la supra pla-
ceto, akvofaleto de malpura akvo.

«Pro tiaj wercoj oni devas bati la vizaxaqon», – decidis 
Ostap.

Li [etixis supren. Qe pordo de Squkin-loxejo, dorse al 
li, sidis nuda homo, kovrita per blankaj likena[oj. Li sidis 
senpere sur la kahelaj kvadratetoj, tenante la kapon kaj 
balancixante.

Qirkay la nudulo estis akvo, kiu verwis el sub la loxeja 
pordo.

– O-o-o, – xemis la nudulo, -o-o-o...
– Diru, qu tio estas vi kiu verwas qi tie akvon? – incite 

demandis Ostap. – Qu tio estas loko por banado? Vi fre-
nezixis!

La nudulo rigardis na Ostap kaj plorxemetis.
– Ayskultu, civitano, iru vi en banejon anstatay plori! 

Rigardu kiun vi similas! Kvazay iu pikadoro!
– Wlosilo, – elmuxis la inxeniero.
– Kio pri wlosilo? – demandis Ostap.
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– De la lo-xej-o.
– Kie la mono kuwas?
La nuda homo singultis kun mirinda rapideco.
Nenio povis konsterni na Ostap. Li komencis kom-

preni. Kaj kiam li fine komprenis, tiam li preskay falis trans 
la balustradon pro la ridego, lukti kontray kiu estus tute 
senutile.

– Do vi ne povas eniri la loxejon? Sed tio estas tiel 
simple!

Penante ne malpurixi je la nudulo, Ostap venis al la 
pordo, enigis en wlosil-aperturon de la usona seruro sian 
longan flavan dikfingran ungon, kaj singarde komencis 
turni xin de dekstre maldekstren kaj de supre malsupren.

La pordo senbrue malfermixis, kaj la nudulo kun xoja 
hurlo enkuris la inunditan loxejon.

Bruis kranoj. Akvo en manxoqambro estigis akvokir-
lon. En la dormoqambro xi staris kiel trankvila bara[-lageto, 
sur kiu malrapide, cigne, flosis pantofloj. En la angulo, kiel 
dormema aro da fiwetoj, kunixis cigaredstumpoj.

Sexo de Vorobjaninov staris en la manxoqambro, kie 
la akvofluo estis plej forta. Qe qiuj kvar xiaj piedetoj for-
mixis blankaj ondetoj. La sexo tremetis kaj, wajne, intencis 
tuj fornaxi de sia persekutanto. Ostap eksidis sur xin, kaj 
subtiris la piedojn. Rekonsciixinta Ernest Pavloviq, kun 
krioj «pardonu! pardonu!..», fermis la kranojn, lavis sin, kaj 
aperis antay Bender nuda xis zono, kaj en kuspita xis la 
genuoj pantalono.

– Vi vere savis min! – ekscite kriis li. – Pardonu, mi ne 
povas doni alvi la manon, mi estas tute malseka. Qu vi 
scias, mi preskay frenezixis.

– Wajnas ke vi proksimixis xuste al tio.
– Mi okazis en terura stato.
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Kaj Ernest Pavloviq, ankorayfoje travivante la teruran 
okaza[on, jen malxojante, jen nervoze ridante, rakontis al 
la granda kombinanto detalojn de la trafinta lin malfeliqo.

– Se ne vi, mi pereus, – finis la inxeniero.
– Jes, – diris Ostap, – ankay al mi okazis tio. Eq iom 

pli malbone.
La inxenieron xis tiom interesis nun qio kio koncernas 

similajn historiojn, ke li eq lasis la sitelon, per kiu li kolektis 
la akvon, kaj komencis streqe ayskulti.

– Xuste kiel qe vi, – komencis Bender, – sed tio estis 
vintre, kaj ne en Moskvo, sed en Mirgorod (Ukrainio), dum 
unu el gajetaj intervaloj inter bandoj de Ma]no kaj Tjutjunik 
en jaro mil naycent dek nay. Loxis mi en unu ukraina fa-
milio. Tipaj privatuloj: unuetaxa dometo, kaj multe da 
diversaj hava[oj. Oni devas mencii ke kio koncernas 
kloakon kaj ceterajn oportuna[ojn, do en Mirgorod ekzistas 
nur elqerp-kavoj. Jen, elsaltis mi foje nokte en nura subve-
sto sur la nexon, malvarmumon mi ne timis: minuta afero. 
Elsaltis mi, kaj mekanike batfermis post mi la pordon. La 
frosto estis qirkay dudekgradoj de celsio. Mi frapas la por-
don – oni ne malfermas. Stari sur loko ne eblas: pe-
frostixos! Mi frapas kaj kuras, frapas kaj kuras. Oni ne mal-
fermas! Kaj, kio gravas, en la domo neniu diablo dormas. 
La nokto estis terura. Hundoj hurlas. Oni pafas ie. Kaj mi 
kuras sur nexaj dunoj en someraj kalsonetoj. Tutan horon 
mi frapis la pordon. Preskay mortaqis mi. Kaj kial, lay vi, ili 
ne malfermis? Ili kawis sian hava[on, enkudris en kusenojn 
bankbiletojn de Kerenskij. Ili opiniis ke venis priserqistoj. 
Mi apenay mortigis ilin poste.

Al la inxeniero tio qi estis tre proksima.
– Jes, – diris Ostap, – do qu tio vi estas inxeniero 

Squkin?
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– Mi. Sed bonvolu, rakontu pri tio al neniu. Estas ja 
vere xene.

– Ho, certe! Antr-nu, tet-a-tet. Inter kvar okuloj, kiel 
diras francoj. Sed mi venis al vi pro afero, kamarado 
Squkin.

– Mi ege xojos servi al vi.
– Gran mersi. La afero estas sensignifa. Via edzino 

petis min viziti vin kaj preni de vi tiun qi sexon. Wi diris ke 
bezonas xin por ke estu paro. Kaj al vi wi intencas sendi la 
braksexon.

– Bonvolu ja – kriis Ernest Pavloviq. – Mi estas tre 
xoja. Sed por kio vi penadu? Mi povas mem alporti xin. 
Jam hodiay.

– Ne, kial! Por mi tio estas afero tute sensignifa. Mi 
loxas proksime, do tio facilas por mi.

La inxeniero ekvantis, kaj akompanis la grandan kom-
binanton xis la sojlo mem, transpawi kiun li timis, kvankam 
la wlosilo, antayvide, estis jam metita en powon de lia 
malseka pantalono.

Al iama studento Ivanopulo estis donacita ankoray 
unu sexo. Xia tega[o, fakte, estis iom difektita, tamen tio 
estis bonega sexo. Krom tio xi ege similis la unuan. Mal-
sukceso pri tiu qi sexo, laynombre kvara, ne maltrankviligis 
na Ostap. Li konis qiujn artifikojn de sorto.

En akordan sistemon de liaj meditoj entranqixis nur, 
grand-obskure, la sexo forflosinta profundon de vara korto 
de Oktobra stacidomo. Pensoj pri tiu qi sexo estis mala-
grablaj, kaj alblovis pezajn dubojn.

La granda kombinanto trovixis en pozicio de rulet-
ludanto, kiu vetas nur je nombroj, dezirante gajni tridek-
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ses-oble pli ol xi metis. La situacio estis eq pli malbona: la 
koncesiuloj ludis en tiun ruleton, kie zero falas sur dekunu 
numeroj el dek du. Kaj la dekdua numero mem elfalis el la 
vidspaco, trovixas diablo scias kie kaj, eble, gardas en si 
la mirindan gajnon.

Qeno de tiuj qi malgajaj meditoj estis rompita per veno 
de la qefa direktoro. Lia aspekto tuj elvokis en Ostap mal-
bonajn sentojn. 

– Ho! – diris la teknika gvidanto. – Mi vidas ke vi faras 
sukcesojn. Sed ne wercu. Kial vi lasis la sexon post la 
pordo? Qu por amuzixi pri mi?

– Kamarado Bender, – elmurmuris la gvidanto.
– Ho, por kio vi ekscitas miajn nervojn! Enportu xin qi 

tien, rapide! Vi vidas ja ke la nova sexo, sur kiu mi sidas, 
multfoje pligrandigis valoron de via akira[o.

Ostap klinis la kapon flanken, kaj fermetis la okulojn.
– Ne turmentu la infanon, – elbasis li fine, – kie estas 

la sexo? Kial vi ne alportis xin?
La stumbla raporto de Ipolit Matveeviq estis rompita 

per krioj de la lokoj, per ironiaj aplaydoj, kaj per malsimplaj 
demandoj. Vorobjaninov finis sian raporton qe unuanima 
rido de la ayskultantaro.

– Kaj kio pri miaj instrukcioj? – demandis Ostap mi-
nace. Kiomfoje mi diris al vi ke wtelo estas peko! Jam tiam, 
en Stargorod, kiam vi volis priwteli mian edzinon, na 
madam Gricacujeva, jam tiam mi komprenis ke vi havas 
etkriman karakteron. Tiuj qi viaj kapabloj povas venigi vin, 
maksimume, al ses monatoj sen strikta izolo. Por giganto 
de penso kaj patro de rusa demokratio la skalo wajnas esti 
ne tiom granda, kaj jen la rezultoj. La sexo, kiu estis jam 
en viaj manoj, elglitis. Eq pli ol tio, vi difektis la simplan 
lokon! Provu vi entrepreni duan viziton tien. Tiu Avesalom 
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kapon dewiros de vi: via feliqo ke al vi helpis la idiota oka-
za[o. Se ne, sidus vi post krado, kaj vane atendus de mi 
transdona[ojn. Sciu, mi ne portados transdona[ojn al vi. Mi 
ne estas Hekuba. Finfine vi estas por mi nek patrino, nek 
fratino, kaj nek amorantino.

Ipolit Matveeviq, komprenanta tutan sian sensignife-
con, staris klininte la kapon.

– Jen kio, karulo, mi vidas plenan sencelon de nia 
komuna laboro. Al mi wajnas absurda[o labori por kvardek 
procentoj kun tiel malmultkultura partnero estiel vi. Vole-
nevole, sed mi endas meti novajn kondiqojn.

Ipolit Matveeviq ekspiradis. Xis tiam li penis ne spiri.
– Jes, mia malnova amiko, vi malsanas pri organiza 

senforteco kaj pala nepoveco. Konforme al tio via parto es-
tas malpliigota. Honeste, qu vi volas dudek procentojn?

Ipolit Matveeviq decide skuis la kapon.
– Sed kial vi ne volas? Qu tio estas malmulte al vi?
– M-malmulte.
– Sed tio estas tridek mil rubloj! Kiom do vi volas?
– Mi konsentas pri kvardek.
– Sed tio estas dumtaga rabo! – diris Ostap, imitante 

voqmoduladon de la gvidanto dum la historia marqando en 
la kortistejo. – Qu al vi ne sufiqas tridek mil? Qu vi bezonas 
ankay wlosilon de la loxejo?

– Tio estas vi kiu bezonas wlosilon de la loxejo, – el-
murmuris Ipolit Matveeviq.

– Prenu dudek, dum ne estas malfrue, qar mi povas 
wanxi la opinion. Uzu mian bonan humoron.

Vorobjaninov jam delonge perdis tiun memfidan as-
pekton, kun kiu li komencis iam serqon de la briliantoj.

La glacio, kiu ekmovixis ankoray en la kortistejo, gla-
cio tondrinta, wpaltinta kaj frapixinta je granito de la river-
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bordera[o, jam delonge pecetixis kaj digelis. La glacio for-
estis jam. Estis vaste disverwinta akvo, kiu senzorge portis 
sur si na Ipolit Matveeviq, [etante lin de flanko al flanko, 
jen batante lin je trabo, jen kunpuwante lin kun la sexoj, jen 
forportante lin de ili. Ipolit Matveeviq sentis neesprimeblan 
timon. Qio timigis lin. Sur la rivero flosis fatraso, naftaj 
resta[oj, trabatitaj kokejoj, mortaqa fiwo, ies terura qapo. Qu 
eble tio estas qapo de patro Fjodor, anassimila kaskedeto, 
kiun vento dewiris de li en urbo Rostov? Kiu scias! Fino de 
la vojo ne estis videbla. Li, iama gvidanto de la nobelaro, 
ne estis puwata al bordo, tamen li havis nek forton nek 
deziron naxi kontray la fluo.

Lin portis en apertan maron de aventuroj.

Qapitro 26
Du vizitoj

Simile al bebo, liberixinta el siaj vindotukoj, kiu qe-
sante eq ne por sekundo kunpremadas kaj liberigas la 
vaksajn pugnetojn, movas la piedetojn, elblovas el la buwo 
vezikojn, turnas la kapon, dimensio de kiu ne superas 
grandan pomon, vestitan en kufeton, Avesalom Iznurenkov 
trovixis en stato de eterna maltrankvilo. Li movadis la dik-
etajn kruretojn, turnadis la razitan mentoneton, produktis 
ho-sonojn, kaj faris per la harozaj manoj tiujn gestojn 
kvazay tio estis gimnastiko per kayqukaj elasta[oj.

Lia vivo estis tre klopoda, li aperis qie kaj proponis 
ion; impetante sur strato kiel timigita kokino li rapide pa-
rolis voqe, kvazay prikalkulis asekuron de wtona ladteg-
menta konstrua[o. Esenco de lia vivo kaj agado estis tio ke 
li tute ne scipovis okupixi pri iu afero, a[o ay penso pli ol 
dum unu minuto.
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Se lia sprita[o ne plaqis, kaj ne elvokis sammomentan 
ridon, Iznurenkov ne konvinkis la redaktoron, kiel aliaj, ke 
la sprita[o estas bona kaj postulas nur, por plena taksado, 
iom da medito; li tuj proponis alian sprita[on.

– Kio estas malbona, estas malbona, – diris li, – certe.
En vendejoj Avesalom Vladimiroviq efektivigis tiun 

perturbon, tiel rapide aperis kaj malaperis el vido de kon-
sternitaj vendistoj, tiel energie aqetis skatolon da qokolado, 
ke kasistino atendis ricevi de li minimume tridek rublojn. 
Sed Iznurenkov, dancante qe la kaso, kaj kaptante la kra-
vaton, kvazay oni sufokas lin, [etis sur la vitran breteton 
qifitan trirubla[on kaj forkuris, danke wafblekante.

Se tiu qi homo scipovus haltigi sin eq por du horoj, tio 
kayzus plej neatenditajn rezultojn.

Povas esti ke Iznurenkov alsidus qe tablo kaj verkus 
bonegan novelon, sed, povas esti, – peton en kason de in-
terhelpo por ricevi senrevenan prunton, ay novan punkton 
en lexon pri uzo de loxeja spaco, ay libron «Scipovo bone 
vestixi kaj konduti sin en komunumo».

Sed li ne povis fari tion. La freneze laborantaj piedoj 
forportis lin, la krajono kiel sago forflugis el liaj movixantaj 
manoj, la pensoj saltadis.

Iznurenkov kuradis en la qambro, kaj la sigeloj sur la 
meblaro tremis kiel orelringoj de dancanta ciganino. Sur la 
sexo sidis ridema junulino el limkvartalo.

– A], a], – kriis Avesalom Vladimiroviq, – diece! 
«Rexino per la voqo kaj rigardo festenon sian pompan 
plivigligas...». A], a]! Alta klaso!.. Vi estas rexino Margo.

Nenion tion komprenanta rexino el limkvartalo estime 
ridis.

– Manxu vi la qokoladon, nu, mi petas vin!.. A], a]!.. 
Qarme!
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Li qiuminute kisis manojn de la rexino, ravixis pri wia 
modesta tualeto, wovis al wi la katon kaj flate demandis:

– Qu vere xi similas papagon? Leono! Leono! Vera le-
ono! Diru, qu xi vere estas eksterordinare lanuga? Kaj la 
vosto! Vosto! Diru, qu tio vere estas granda vosto? A]!

Poste la kato flugis en angulon, kaj Avesalom Vladimi-
roviq, preminte la manojn al sia pufa lakta brusto, komen-
cis klinadi sin antay iu trans la fenestron. Subite en lia 
senprognoza kapo klakis iu valvo, kaj li komencis provoke 
werci pri fizikaj kaj animaj kvalitoj de sia gastino:

– Diru, qu tiu qi broqo vere estas vitra? A]! A]! Kia 
brilo... Vi blindigis min, je mia vorto!.. Diru, qu Parizo vere 
estas granda urbo? Qu vere tie trovixas turo de Ejfel?.. A]! 
A]!.. Kiaj manoj!.. Kia nazo!.. A]!

Li ne brakumis la junulinon. Al li estis sufiqe diri al wi 
komplimentojn. Kaj li diris ilin senqese. Torento da ili estis 
interrompita per neatendita apero de Ostap.

La granda kombinanto turnis en la manoj pecon da 
papero kaj severe esplordemandis:

– Qu Iznurenkov loxas qi tie? Qu tio estas vi?
Avesalom Vladimiroviq maltrankvile pririgardis wtonan 

vizaxon de la vizitanto. En liaj okuloj li penis tralegi kiuj 
xuste pretendoj estos nun prezentataj: qu tio estas mon-
puno pro vitro, rompita dum entrama konversacio, qu pos-
tulo veni en juxejon pro ne pripago de la loxejo, ay temas 
pri abonpago pri gazeto por blinduloj.

– Kio ja okazas, kamarado, – krude diris Bender, – 
forpelo de fiska kuriero tute ne estas permesata.

– De kiu kuriero? – terurixis Iznurenkov.
– Vi mem scias de kiu. Nun ni komencas elveturigi la 

meblojn. Mi petas vin, civitanino, liberigu la sexon, – se-
vere diris Ostap.
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La civitanino, al kiu oni [us legis versa[ojn de plej liri-
kaj poetoj, levixis de la loko.

– Ne! Sidu! – kriis Iznurenkov, fermante la sexon per 
sia korpo. – Ili ne rajtas.

– Pri la rajtoj vi, civitano, pli bone silentus! Oni devas 
esti konscienca. Liberigu la meblon! Oni devas observi 
lexojn!

Kun tiuj vortoj Ostap kaptis la sexon kaj skuis xin en 
la aero.

– Mi elveturigas la meblojn! – decide deklaris Bender.
– Ne, ne elveturigas!
– Kial ne elveturigas, – mokridetis Ostap, elirante kun 

la sexo en la koridoron, – kiam mi xuste elveturigas.
Avesalom kisis manojn de la rexino kaj, klininte la ka-

pon, ekkuris post la severa juxisto. Tiu jam mallevixis sur 
la wtuparo.

– Kaj mi diras al vi ke vi ne rajtas. Lay lexo la mebloj 
povas stari du semajnoj, sed ili staris nur tri tagoj! Povas 
okazi eq ke mi pagos!

Iznurenkov rondkuris qe Ostap kiel abelo. Qi-maniere 
ili ambay ekestis sur la strato. Avesalom Vladimiroviq kuris 
post la sexo xis la angulo mem. Tie li ekvidis paserojn, kiuj 
saltis qirkay qevalfeka[oj. Li ekrigardis ilin per la priklarixin-
taj okuloj, ekmurmuris, eksvingis la manojn kaj, ridegante, 
diris:

– Alta klaso! A]! A].. Kia turnixo de la temo!
Allogita per prilaboro de la temo, Iznurenkov gaje tur-

nixis kaj, alsaltante, ekkuris hejmen. Pri la sexo li rememo-
ris nur hejme, trovinte la junulinon el limkvartalo starantan 
meze de la qambro.

Ostap forveturigis la sexon per fiakro.
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– Lernu, – diris li al Ipolit Matveeviq, – la sexo estas 
prenita per nudaj manoj. Senpage. Qu vi komprenas?

Post dissekco de la sexo Ipolit Matveeviq eksopiris.
– La wancoj pligrandixas, – diris Ostap, – sed da 

mono, eq ne kopeko. Diru, qu eble via mortinta bopatrino 
watis werci?

– Pri kio vi?
– Eble ekzistas neniuj briliantoj?
Ipolit Matveeviq tiel eksvingis la manojn, ke lia 

jaketeto levixis sur li.
– Se tiel, qio bonegas. Ni esperu ke hava[o de Iva-

nopulo pligrandixos nur je unu sexo.
– Pri vi, kamarado Bender, oni hodiay en [urnaloj 

skribis, – flate diris Ipolit Matveeviq.
Ostap sulkigis la brovojn.
Li ne watis kiam [urnalaro komencas hurladon qirkay 

lia nomo.
– Pri kio vi parolaqas? En kiu [urnalo?
Ipolit Matveeviq solene malfermis na “Stablo”. 
– Jen qi tie. En fako ”Kio okazis dum la tago”.
Ostap iom trankvilixis, qar li timis nur senmaskigajn 

rubrikojn: “Niaj pingloj” kaj “Fiulojn – sub juxon”.
Kaj vere, en rubriko “Kio okazis dum la tago” estis 

presite:
TRAFIS  SUB  ĈEVALON

Hieray sur Sverdlov-placo sub qevalon de koqero nu-
mero 8974 trafis civitano O. Bender. La trafito spertis nur io-
man timon.

– Tio estas koqero kiu spertis ioman timon, – grumble 
rimarkis O. Bender. – Idiotoj! Verkas ili, verkas, kaj mem 
ne scias pri kio. Ha! Tio estas “Stablo”. Tre, tre agrable. 
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Qu vi scias, Vorobjaninov, ke tiun qi artikoleton oni verkis, 
eble, sidante sur via sexo? Amuza historieto!

La granda kombinanto enpensixis.
Kayzo por viziti la redakcion estis trovita.
Informixinte de la sekretario pri tio ke qiuj qambroj 

dekstre kaj maldekstre je tuta longo de la koridoro estas 
okupataj per la redakcio, Ostap prenis aspekton de sim-
plulo, kaj komencis qirkayiri la redakciajn qambrojn: li devis 
scii en kiu qambro trovixas la sexo.

Li engrimpis la lokan komitaton, kie jam okazis kun-
sido de junaj aytowatantoj kaj, qar li tuj rimarkis ke la sexo 
tie forestas, ennamadis najbaran ejon. En la kontoro li as-
pektigis ke atendas rezolucion; en fako de laboristoj-
korespondantoj li informixis kie qi tie, lay anonco, estas 
vendata makulaturo; en la sekretariejo li pridemandis kon-
diqojn de la abono, kaj en qambro de felietonistoj deman-
dis kie oni akceptas anoncetojn pri perdo de dokumentoj.

Tiumaniere li atingis qambron de la redaktoro kiu, si-
dante sur sexo de la koncesiuloj, trumpetis en la telefonon.

Ostap bezonis tempon por atente lerni la lokon.
– Qi tie, kamarado redaktoro, estas publikita pri mi 

aqa kalumnio, –diris Bender.
– Kiu kalumnio? – demandis la redaktoro.
Ostap longe malfermadis la ekzempleron de “Stablo”. 

Retrorigardantela pordon li ekvidis sur xi klaklangan seru-
ron. Se detranqi peceton de la porda vitro, estos simple 
enigi la manon kaj malfermi la seruron deinterne.

La redaktoro pe-legis la artikoleton, montritan de 
Ostap.

– Kiun kalumnion vi, kamarado, vidas qi tie?
– Kiel ja! Jen tio: “La suferito spertis nur ioman timon”.
– Mi ne komprenas.
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Ostap karese rigardis la redaktoron kaj la sexon.
– Qu vere mi timos iun ajn koqeron! Malhonorigis vi 

min antay tuta mondo. Oni devas publikigi refuton.
– Jen kio, civitano, – diris la redaktoro, – neniu vin 

malhonorigis, kaj pro tiuj sensignifaj aferoj ni ne publikigas 
refutojn.

– Malgray qio mi ne lasos tiun qi aferon, – diris Ostap, 
lasante la kabineton.

Li jam vidis qion kion bezonis.

Qapitro 27
Mirinda prizona korbo

Stargoroda fako de efemera “Glavo kaj plugilo”, kune 
kun buboj el”Rapidpakado”, faris grandegan vicon qe ven-
dejo “Panproduktoj”.

Preterirantoj haltis.
– Por kio la vico? – demandis la civitanoj. 
En enuega vico, staranta qe vendejo, qiam trovixas 

homo paroldeziro de kiu estas des pli granda ju pli mal-
proksime li staras de la vendeja pordo. Kaj plej malprok-
sime staris Polesov.

– Xisvivis ni, – diris la qefestingisto, – post nelonge 
qiuj ni manxos resta[ojn de olea elpremado. Eq en jaro mil-
naycent-dek-naya estis pli bone. Faruno en la urbo sufiqas 
nur por kvar tagoj.

Civitanoj nekredeme tordis la lipharojn, disputis kun 
Polesov, kaj citis na “Stargoroda vero”.

Pruvinte al Polesov ke faruno en la urbo abundas, kaj 
ke tute ne decas provoki panikon, la civitanoj kuris hejmen, 
prenis tutan sian monon, kaj alixis al la faruna vico.
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Buboj el “Rapidpakado”, elaqetinte tutan farunon en 
“Panproduktoj”, transiris nutra[vendejon kaj aranxis teo-
sukeran vicon.

Post tri tagoj Stargorod okazis kaptita per nutra[a kaj 
vara krizo. Reprezentantoj de kooperacio kaj de wtat-
komerco proponis, xis veno de trovixantaj jam survoje nu-
tra[oj, limigi vendon de la varoj al unu persono xis kvarcent 
gramoj da sukero kaj tri kilogramoj da faruno.

Sekvonttage estis inventita antidoto.
Unua en vico por sukero staris Al]en. Post li – lia edz-

ino Saw]en, Pawa Emileviq, kvar Jakovleviq-oj, kaj qiuj dek 
kvin prizorgitaj maljunulinoj en kalikotaj tualetoj. Pumpinte 
el la vendejo qirkay ok kilogramojn da sukero, Al]en 
forkondukis sian vicon en alian kooperativon, insultante 
dumvoje na Pawa Emileviq, kiu sukcesis formanxi sian par-
ton da pulvora sukero. Pawa wutis la sukerpulvoron mon-
tete sur la manplaton, kaj sendis xin en sian vastan buwe-
gon. Al]en klopodis tutan tagon. Por eviti la perdojn li el-
prenis na Pawa Emileviq el vico, kaj uzis lin por transpor-
tado de la aqeta[oj en la bazaron. Tie Al]en sinxene re-
vendis la akiritajn sukeron, farunon, teon kaj katunon.

Polesov staris en la vicoj precipe pro principo. Monon 
li ne havis, do scipovis aqeti nenion. Li nomadis el vico en 
vicon, ayskultis paroladojn, faris sarkasmajn rimarkojn, 
multsignife levis la brovojn, kaj profetis. Rezulto de lia 
agado estis tio ke la urbo plenixis per onidiroj pri apero de 
iu konspira organiza[o, de iu Klavo kaj Flugilo.

Guberniestro Djadjev dum unu tago enspezis dek mi-
lojn. Kiom enspezis prezidanto de la borsa komitato Kislar-
skij sciis eq ne lia edzino.

Penso pro tio ke li apartenas al sekreta organiza[o ne 
donis trankvilon al Kislarskij. La onidiroj, disvastixintaj en 
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la urbo, pe-timigis lin. Pasinte sendorman nokton, prezi-
danto de la borsa komitato decidis ke nur sincera konfeso 
povas mallongigi al li la prizonperiodon.

– Ayskultu, Henrieta, – diris li al la edzino, – venis jam 
tempo transporti la wtofojn al la bofrato.

– Kio, qu oni venos? – demandis Henrieta Kislarskij.
– Oni povas veni. Se en la lando forestas libero de 

komerco, do oni devas iam ajn enprizonigi min, qu?
– Kio do, qu mi preparu la tola[ojn? Malfeliqa xi estas, 

mia vivo! Qiam mi devas portadi la transdona[ojn. Kial vi ne 
ekestu sovetia oficisto? Jen la bofrato, li estas ano de sin-
dikato kaj, – nenio terura! Sed tiu qi nepre devas esti 
sovetia komercisto!

Henrieta ne sciis ke sorto altigis wian edzon en rangon 
de prezidanto de la borsa komitato. Tial wi estis trankvila.

– Povas okazi ke mi ne venos noktumi, – diris Kislar-
skij, – tial vi morgay venu kun la transdona[o. Sed bonvolu 
ne alporti kazeajn knedlikojn. Tio ne estas plezuro manxi 
malvarmajn knedlikojn.

– Qu vi, eble, prenu kun vi la primuson?
– Qu vi opinias ke oni permesos en prizona kamero 

teni primuson? Donu al mi la korbon.
Qe Kislarskij estis speciala prizona korbo. Farita lay 

specifa mendo xi estis tute universala. En malfermita stato 
xi prezentis liton, en duonfermita– tableton; krom tio xi an-
statayigis wrankon: en xi estis bretetoj, hokoj kaj kestoj. La 
edzino metis en la universalan korbon malvarman vesper-
manxon kaj frewajn tola[ojn.

– Vi povas ne akompani min, – diris la sperta edzo. – 
Se venos Rubene por peti monon, diru ke mono forestas. 
Xis revido! Rubene povas atendi.
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Kaj Kislarskij nehaste eliris en la straton, tenante je la 
anso la prizonan korbon.

– Kien vi, civitano Kislarskij? – vokis lin Polesov.
Li staris qe telegrafa fosto, kaj per alkrioj kuraxigis 

komunik-laboriston kiu, kroqixante per la metalaj ungoj je 
la fosto, proksimixis al la izoliloj.

– Mi iras konfesi, – respondis Kislarskij.
– Pri kio?
– Pri glavo kaj plugilo.
Viktor Mi]ajloviq perdis la parolkapablon. Kaj Kislar-

skij, eligante antayen sian ovsimilan ventreton, zonigitan 
per vasta someruma zono kun poweto por horloxo, nehaste 
ekiris en la gubernian prokurorejon.

Viktor Mi]ajloviq ekfrapis per la flugiloj, kaj ekflugis al 
Djadjev.

– Kislarskij estas provokanto! – kriis la qefestingisto. – 
Li [us ekiris denunci. Li estas ankoray videbla.

– Kio? Qu li iras kun la korbo? – terurixis la star-
goroda guberniestro.

– Kun la korbo.
Djadjev kisis la edzinon, kriis ke, se venos Rubene, wi 

ne donu al li monon, kaj haste elkuris sur la straton. Viktor 
Mi]ajloviq turnixis, ekxemis, kvazay kokino, metinta la 
ovon, kaj ekkuris al Vladja kaj Nikewa.

Dume civitano Kislarskij, nerapide promenante, prok-
simixis al la gubernia prokurorejo. Sur la vojo li renkontis 
na Rubene, kaj longe konversaciis kun li.

– Sed kio pri la mono? – demandis Rubene.
– Por la mono venu al la edzino.
– Sed kial vi kun la korbo? – suspekte demandis Ru-

bene.
– Mi iras en la banejon.
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– Do, bonan banadon al vi.
Poste Kislarskij eniris wtatan sukera[ejon SSPO, ia-

man “Bonbon de Varsovi”, elmanxetis tie glason da kafo 
kaj tavolkuketon.

Venis jam tempo iri penti. Prezidanto de la borsa 
komitato eniris vestiblon de la gubernia prokurorejo. Tie 
estis malplene. Kislarskij venis al pordo, sur kiu estis skrib-
ite “Gubernia prokuroro”, kaj xentile frapetis.

– Eniru! – respondis la voqo bone konata al Kislarskij.
Kislarskij eniris, kaj haltis mirigita. Lia ovsimila ven-

treto tuj kolapsis kaj faldixis kiel daktilo. Tio kion li ekvidis 
estis por li plena surprizo.

La skribotablon, qe kiu sidis la prokuroro, qirkayigis 
anoj de la potenca organiza[o “Glavo kaj plugilo”. Se juxi 
lay iliaj gestoj kaj ploraj voqoj, ili konfesadis pri qio.

– Jen li estas, – kriis Djadjev, – plej qefa oktobristo!
– Unue, – diris Kislarskij, metante sur la plankon la 

prizonan korbon, kaj proksimixante al la tablo, – unue mi 
ne estas oktobristo, due, mi qiam subtenis sovetian rexi-
mon, kaj trie, qefa estas ne mi, sed kamarado Qaruwnikov, 
adreso de kiu...

– Ruxarmea! – kriis Djadjev.
– Numero tri! – ]ore informis Vladja kaj Nikewa.
– En la korton kaj maldekstren, – aldonis Viktor 

Mi]ajloviq, – mi povas montri.
Post dudek minutoj oni alveturigis na Qaruwnikov, kiu 

antay qio deklaris ke li neniam en sia vivo vidis iun ajn el la 
qeestantoj. Tuj poste, seninterrompe, Qaruwnikov denuncis 
na Elena Stanislavovna.

Nur en la kamero, wanxinte la subvestojn, kaj etendix-
inte sur la prizona korbo, prezidanto de la borsa komitato 
eksentis sin libera kaj trankvila.
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Sinjorino Gricacujeva-Bender sukcesis, dum la krizo, 
provizi sian butiketon per manxaj kaj aliaj varoj minimume 
por kvar monatoj. Trankvilixinte, wi denove eksopiris pri la 
juna edzo, kiu turmentixas en kunsidoj de Sovetia 
komisarejo. Vizito al la divenistino ne venigis la trankvilon.

Elena Stanislavovna, maltrankviligita per malapero de 
la tuta stargoroda areopago, metadis la kartojn kun indigna 
malzorgeco. La kartoj antaydiris jen finon de la mondo, jen 
aldonon al la salajro, jen rendevuon kun la edzo en fiska 
domo dum qeesto de malfavora pika rexo.

Ankay la divenado mem finixis iel strange. Venis 
agentoj: pikaj rexoj, kaj forkondukis la profetinon en fiskan 
domon, al la prokuroro.

Restinte nur kun la papago, la konfuzixinta vidvino in-
tencis jam foriri, kiam la papago frapis per la beko la kaxon 
kaj, unuafoje en sia vivo, ekparolis home.

– Xisvivis ni! – diris li sarkasme, kovris la kapon per la 
flugilo, kaj elwiris el la akselo plumeton.

Terurigita sinjorino Gricacujeva-Bender [etixis al la 
pordo.

Win postsekvis varma senorda parolado. La antikva 
birdo estis tiel konsternita per vizito de la agentoj kaj 
forkonduko de la mastrino en fiskan domon, ke komencis 
elkrii qiujn konatajn al xi vortojn. Plej gravan lokon en xia 
repertuaro okupis Viktor Mi]ajloviq Polesov.

– Pro foresto de qeesto, – incite diris la birdo.
Kaj, turnixinte sur la stangeto per la kapo malsupren, 

xi okulumis al la vidvino, frostixinta qe la pordo, kvazay di-
rante: «Nu, kiel tio plaqas al vi, vidvineto?»

– Panjo mia! – elxemis Gricacujeva.
– En kiu regimento vi servis? – demandis la papago 

per voqo de Bender. – Kra-r-r-r-ra]... Eyropo helpos al ni.
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Post forkuro de la vidvino la papago aranxis sur si la 
falsqemizon, kaj diris la vortojn kiujn homoj senrezulte pe-
nis elwiri el xi dum tridek jaroj:

– Papageto-stultuleto!
La vidvino kuris sur la strato kaj hurlis. Sed hejme win 

atendis turnixema maljunuleto.
Tio estis Varfolomeiq.
– Lay la anonco, – diris Varfolomeiq, – du horoj mi 

atendas, fraylino.
Peza hufo de antaysento frapis koron de Gricacujeva.
– Ve! – elkantis la vidvino. – Turmentixas animeto 

mia!
– Wajnas ke de vi foriris civitano Bender? Qu vi pub-

likigis la anoncon?
La vidvino falis sur sakojn da faruno.
– Jen kiom malfortas qe vi la organismoj, – dolqe diris 

Varfolomeiq. – Komence mi volus klarixi pri la rekom-
penco...

– O]!.. Qion prenu! Nenion mi bezonas nun! – plendis 
la sentema vidvino.

– Do jen kio. Al mi estas konata loko kie trovixas nun 
via fileto O. Bender. Kio estos la rekompenco?

– Qion prenu! – ripetis la vidvino.
– Dudek rublojn, – seke diris Varfolomeiq.
La vidvino levixis de la sakoj. Wi estis malpurigita per 

la faruno. Wiaj farunwutitaj okulharoj rapide palpebrumis.
– Kiom? – redemandis wi.
– Dek kvin rublojn, – malpliigis Varfolomeiq la prezon.
Li sentis ke de la malfeliqa virino estos malfacile elwiri 

eq tri rublojn.
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Premante la sakojn per la piedoj la vidvino atakis la 
maljunuleton, vokante estiel atestanto qielan forton kaj, 
kun xia helpo, albatalis akcepteblan prezon.

– Kio ja, je Dio, estu kvin rubloj. Sed mi petas antay-
pagon. Tio estas mia regulo.

Varfolomeiq elprenis el la notlibreto du [urnalajn el-
tranqa[ojn kaj, ne ellasante ilin el la manoj, komencis legi:

– Jen, bonvolu rigardi layorde. Vi skribis jenon: «Mi 
petegas... Foriris el la hejmo kamarado Bender... verda 
kostumo, flavaj botetoj, blua vewto...» Qu vere? Tio estas 
“Stargoroda vero”. Kaj jen kion oni publikigas pri via fileto 
en centraj [urnaloj. Jen... «Trafis sub qevalon...» Sed vi ne 
qagrenu, madameto, ayskultu vi pluen... «Trafis sub 
qevalon...» Sed vivas li, vivas! Qu vere mi prenus monon 
se li estus morta? Do jen kiel: «Trafis sub qevalon. Hieray 
sur Sverdlov-placo sub qevalon de koqero numero 8974 
trafis civitano O. Bender. La trafito spertis nur ioman 
timon...». Do jen, tiujn qi dokumentetojn mi prezentas al vi, 
kaj vi al mi – la antaypagon... Qar estas qe mi tiu qi regulo.

La vidvino plorante fordonis la monon. Edzo, wia kara 
edzo en flavaj botetoj kuwis sur malproksima moskva tero, 
kaj elspiranta flamon fiakrista qevalo batis per la hufo lian 
bluan lanan bruston.

Kompatema animo de Varfolomeiq kontentixis per la 
deca rekompenco.

Li foriris, klariginte al la vidvino ke aldonajn spurojn de 
sia edzo wi sendube trovos en redakcio de [urnalo “Stablo”, 
kie oni certe scias pri qio en la mondo.
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LETERO  DE  PATRO FJODOR,
skribita en Rostov, en taverno “Lakta vojo” al sia 

edzino en distriktan urbon No.

Kara mia Katja! Nova qagreno trafis min, sed pri tio 
poste. La monon mi ricevis tre xustatempe, pri kio mi kore 
vin dankas. Post veno na Rostov mi tuj kuris lay la adreso. 
“Novoroscement” estas sufiqe granda entrepreno, kaj neniu 
konis tie inxenieron Bruns. Mi estis jam tute malespera, sed 
oni helpis al mi per konsilo. Iru, oni diris al mi, en personaran 
fakon. Iris mi. «Jes,» – oni diris al mi, – «servis qe ni tiu qi 
homo, plenumis li gravan taskon, sed», – oni diras, – «pasint-
jare li foriris de ni. Oni logis lin en urbon Bakuo, por servi en 
Aznafto, kie li okupixos pri akcident-preventado».

Jes, kolombino vi mia, ne tiel mallongas mia vojaxo kiel 
ni opiniis. Vi skribas ke la mono finixas jam. Kion fari, 
Katerina Aleksandrovna. Restis jam nelonge atendi la finon. 
Kolektu la tolerfortojn kaj prexu al Dio. Vendu mian studen-
tan uniformon. Eq ne tiujn elspezojn devos ni toleri. Estu 
preta al qio.

En Rostov qio estas terure multekosta. Por qambro en 
hotelo mi pagis 2 rublojn 25 kopekojn. Xis Bakuo la mono 
sufiqos. De tie, okaze de sukceso, mi sendos telegramon.

Vetero qi tie estas varmega. La palton mi portas sur la 
mano. Lasi xin en la qambro mi timas: eblas ke oni forwtelos. 
Popolo qi tie estas nefidinda.

Ne plaqas al mi urbo Rostov. Per kvanto da loxantoj kaj 
per sia geografia situo xi signife malavantaxas al }arkov. 
Sed kion fari, patrino, se Dio donos, ni kune vizitos Moskvon. 
Vidos vi tiam tute okcidenteyropan urbon. Kaj poste loxos ni 
en Samaro, apud nia fabriketo.

Qu revenis Vorobjaninov? Kie li nun vagadas? Qu Evs-
tigneev dayrigas tagmanxi qe ni? Kiel aspektas mia sutano 
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post la purigado? Qe qiuj konatuloj subtenu certecon kvazay 
mi trovixas qe lito de la onklino. Al Gulja skribu samon.

Jes! Preskay forgesis mi rakonti al vi pri terura[o kiu 
okazis al mi hodiay.

Admirante trankvilan riveron Don staris mi qe ponto, kaj 
revis pri nia estonta bonstato. Sed jen ekblovis vento, kaj 
forportis en la riveron kaskedeton de via frato bakisto. Mala-
peris xi. Okazis necese toleri novan elspezon: aqeti anglan 
kaskedon per 2 rubloj 50 kopekoj. Al frato via, bakisto, 
rakontu nenion pri la okaza[o. Konvinku lin ke mi estas en 
Vorone[. Bedayrinde problemas la tola[oj. Vespere mi lavas 
ilin kaj, se ne sekixis, vestas mi ilin matene malsekajn. Dum 
nuna varmego tio eq agrablas. Kisas kaj brakumas mi vin.

Eterne via, edzo Fedja.

Qapitro 28
Kokineto kaj pacifika koketo

Raportisto Persickij aktive pretixis al ducent-jarixo de 
granda matematikisto Isak Neyton (Isaac Ne‹ton).

Dum kulmino de la laboro eniris Stjopa el “Scienco kaj 
vivo”. Post li tirixis graseta civitanino.

– Ayskultu, Persickij, – diris Stjopa, – jen civitanino 
venis. Proksimixu, civitanino, tiu qi kamarado klarigos al vi.

Stjopa, ridetante, forkuris.
– Nu? – demandis Persickij. – Kion vi diros?
Sinjorino Gricacujeva (tio estis wi) levis sur la ra-

portiston siajn langvorajn okulojn, kaj silente etendis al li 
papereton.

– Tiel, – diris Persickij, – ... trafis sub qevalon... la 
trafito spertis nur ioman timon... Do kio estas via prob-
lemo?
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– Adreson, – pete diris la vidvino, – qu eblas ricevi la 
adreson?

– Kies adreson?
– De O. Bender.
– De kie mi povas scii?
– Sed jen la kamarado diris ke vi scias.
– Nenion mi scias. Turnu vi vin en adresan priservon.
– Sed eble vi rememoros, kamarado? Li vestis flavajn 

botetojn.
– Mi mem vestas flavajn botetojn. En Moskvo ankoray 

ducent mil homoj vestas flavajn botetojn. Eble vi deziras 
koni ankay iliajn adresojn? Tial bonvolu. Mi qesos labori 
kaj okupixos pri tiu qi afero. Post duonjaro vi scios qion. Mi 
estas okupata, civitanino.

Sed la vidvino, kiu eksentis grandan estimon al Per-
sickij, iris post li sur la koridoro kaj, frapante per la amelita 
suba jupo, ripetis siajn petojn.

«Kanajlo li estas tiu Stjopa», – pensis Persickij. – 
«Sed atendu li, mi sendos sur lin inventiston de eterna 
movigilo, vidu ni kiel saltados li tiam».

– Sed kion mi povas fari? – incite diris Persickij, hal-
tante antay la vidvino. – De kie mi povas scii adreson de 
civitano O. Bender? Qu mi estas tiu qevalo kiu surveturis 
lin? Ay la koqero, kies dorson li frapis en mia qeesto?..

La vidvino respondis nur per neklara murmuro, en kiu 
oni povis kompreni nur «kamarado» kaj «mi tre».

Labortago en Domo de popoloj jam finixis. Kancelarioj 
kaj koridoroj malplenixis. Nur ie iu tajpmawino xisfrapadis 
la paxon.

– Pardon, madam, vi vidas ja ke mi estas okupata!
Kun tiuj qi vortoj Persickij malaperis en necesejo. 

Promeninte tie dek minutoj li gaje eliris. Gricacujeva paci-
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ence skuis la jupojn sur angulo de la du koridoroj. 
Ekvidante na Persickij wi denove ekparolis.

La raportisto diablixis.
– Jen kio, onklino, – diris li, – bone, estu tiel, mi diros 

al vi kie estas via O. Bender. Iru rekte sur la koridoro, 
poste turnu dekstren, kaj denove iru rekten. Tie estos 
pordo. Demandu tie na Qerepenikov. Li devas scii.

Kaj, kontenta pri sia elpensa[o, Persickij malaperis tiel 
rapide, ke la ameligita vidvino ne sukcesis ricevi de li aldo-
najn informojn.

Aranxinte la jupojn, madam Gricacujeva ekiris sur la 
koridoro.

Koridoroj en Domo de popoloj estas tiel longaj kaj 
malvastaj, ke qiuj irantaj sur ili nevole plirapidigas la iron. 
Lay konduto de iranto oni povis diveni kiom xi trairis. Se xi 
iras iom pli rapide, tio signifas ke xia irado nur komencixis. 
Trairante du ay tri koridorojn oni venas al rapideco de 
meza troto. Kaj iam oni povas vidi homon kurantan ege 
rapide: li trovixas en stadio de kvina koridoro. Civitano kiu 
faris vojon je ok koridoroj povas libere konkuri pri la rapi-
deco kun birdo, kurqevalo, kaj kun Nurmi,mondqampiono 
pri kurado.

Turnixinte dekstren, madam Gricacujeva ekkuris. 
Krakis la pargeto.

Renkonte al wi rapide iris nigraharulo en blua vewto kaj 
frambokoloraj wuoj. Lay vizaxo de Ostap videblis ke la vi-
zito en Domon de popoloj, en tiom malfrua horo, estas el-
vokita per ekstreme gravaj aferoj de la koncesio. Wajnas ke 
renkonto kun la amatino ne eniris planojn de la teknika 
gvidanto.

Ekvidinte la vidvineton Bender turnixis kaj, ne retrori-
gardante, ekiris lay la muro malantayen.
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– Kamarado Bender, – rave kriis la vidvino, – ja kien 
vi?

La granda kombinanto plirapidigis la pawojn. Samon 
faris ankay la vidvino.

– Atendu, ayskultu kion mi diros, – petis wi.
Sed wiaj vortoj ne trafis aydosenton de Ostap. En liaj 

oreloj kantis kaj fajfis vento. Li kuregis jam kvaran kori-
doron, kaj transsaltis sekciojn de feraj internaj wtuparoj. Al 
sia amatino li lasis nur e]on, kiu longe ripetis al wi la wtu-
paran bruon.

– Nu, dankon, – grumblis Ostap, sidante en kvina 
etaxo, – nu, trovis wi tempon por la rendevuo. Kiu alsendis 
qi tien tiun qi varmegan dameton? Venis jam tempo likvidi 
moskvan filion de la koncesio, qar se ne, al mi, gardu Dio, 
alveturos la husaro-solulo kun motoro.

Dume madam Gricacujeva, dividita de Ostap per tri 
etaxoj, milo da pordoj, kaj deko da koridoroj, viwis per 
basko de la suba jupo la varmixintan vizaxon, kaj komen-
cis la serqojn. Komence wi volis kiom eble rapide trovi la 
edzon kaj interkomprenixi. En la koridoroj eklumis nehelaj 
lampoj. Qiuj lampoj, qiuj koridoroj kaj qiuj pordoj estis sa-
maj. La vidvino eksentis timon. Wi volis jam foriri.

Subixante al la koridora progresio wi impetis kun qiam 
pli grandixanta rapideco. Post duonhoro wi jam ne povis 
halti. Pordoj de prezidantejoj, sekretariejoj, lokaj komitatoj, 
organizaj fakoj kaj redakcioj, kun bruego flugis ambay-
flanke de wia grandampleksa korpo. Per siaj feraj jupoj wi 
renversis rubujojn por cigaredstumpoj. La rubujoj rulixis 
post wiaj spuroj kun kaserola bruo. En anguloj de la kori-
doroj estixis ciklonoj kaj vorticoj. Frapadis malfermixintaj 
ventolfenestretoj. La kompatindan pasantinon pikis mon-
trantaj fingroj, farbitaj per wablono sur la muroj.
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Fine Gricacujeva trafis placeton de interna wtuparo. 
Tie estis mallume, sed la vidvino superis la timon, dekuris 
soben kaj wiris la vitrigitan pordon. La pordo estis wlosita. 
La vidvino [etixis reen. Sed ankay la pordo, kiun wi [us 
trairis, okazis jam wlosita per ies zorgema mano.

En Moskvo oni watas wlosi pordojn. 
Miloj da qefenirejoj estas najligitaj de interne per tabu-

loj, kaj cent-miloj da civitanoj penetras siajn loxejojn per 
eniroj malqefaj. Jam delonge pasis revolucia 1918-a jaro, 
delonge jam perdis sian klarecon termino “surloxeja rab-
atako”, malaperis tutdomaj gardaroj, organizitaj per la lox-
antoj en celo de sekureco, solvixas problemo de urb-
trafika regulado, konstruatas enormaj elektrostacioj, efek-
tivixas gravegaj sciencaj malkovroj, sed forestas homo kiu 
dediqus sian vivon por solvi ploblemon de fermitaj pordoj.

Kiu li estas, la homo kiu solvos enigmon de kinejoj, 
teatroj kaj cirkoj?

Tri mil homoj devas dum dek minutoj eniri cirkon tra 
unusola pordo, malfermita nur per unu el du siaj klapoj. 
Aliaj dek pordoj, speciale adaptitaj por tralaso de grandaj 
homamasoj, estas fermataj. Kiu scias kial ili estas fer-
mataj? Eblas ke antay dudek jaroj el la cirka qevalejo oni 
wtelis instruitan azeneton, kaj de tiam la estraro time ma-
sonigas oportunajn en- kaj el-irojn. Ay, eble, iam estis 
trablovita fama rexo de aero, kaj la fermataj pordoj estas 
nur ree]o de skandalo, okazita per la rexo.

En teatroj kaj kinejoj oni ellasas publikon nur per ne-
grandaj kvantoj, kvazay por eviti wtopixojn. Sed eviti la 
wtopixojn estas tre simple: oni devas nur malfermi la por-
dojn, kiuj abundas. Sed anstatay tio la administraro agas 
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uzante forton. La servantaro, interkroqiginte la manojn, ar-
anxas vivan barilon, kaj tiamaniere tenas la publikon en 
siexo ne malpli ol duonhoron. Kaj la pordoj, revataj pordoj, 
wlositaj eq qe Pavel la unua, restas wlosataj xis nun.

Dek-kvin-milo da futbal-watantoj, ekscititaj per brava 
ludo de Moskva reprezenta teamo, estas devigataj penetri 
al la tramoj tra fendo xis tiom malvasta, ke unu lexere ar-
mita batalanto povus teni qi tie kvardek mil barbarojn, pos-
edantajn du siexajn turojn.

Stadiono ne havas plafonon, sed xi havas kelkajn 
pordegojn. Newlosita estas nur unu el ili. Eliri oni povas nur 
trarompinte la pordegojn. Post qiu granda konkuro oni 
rompas ilin. Sed, zorge plenumante la sanktan tradicion, 
oni qiufoje akurate restayras ilin kaj zorgeme wlosas.

Se tute ne eblas instali pordon (tio okazas kiam for-
estas tio sur kion oni pendigu xin), oni uzas kawajn pordojn 
de qiuj specoj:

1. Barilojn.
2. Pikdraton.
3. Renversitajn benkojn.
4. Gardajn surskribojn.
5. Wnurojn.

Bariloj estas vaste uzataj en organiza[oj.
Per ili oni baras vojon al bezonata oficisto. Vizitanto 

kiel tigro iradas lay la barilo, per signoj penante rimarkigi 
sin. Tio sukcesas ne qiam. Sed eblas ke la vizitanto alpor-
tis utilan inventon! Ay xi simple volas pagi la enspez-
imposton! Sed la barilo malhelpis: la invento restis ne-
konata, kaj la imposto – ne pagita.

Pikajn dratojn oni uzas sur stratoj.
Oni metas ilin printempe, sur brua magistralo, kvazay 

por riparo de la trotuaro. Kaj tuj la brua strato dezertixas. 
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La piedirantoj penetras bezonatajn al ili lokojn per aliaj 
stratoj. Ili devas qiutage fari superfluan kilometron, sed fa-
cilflugila espero ne lasas ilin. Pasas la somero. Velkas foli-
aro, sed la pikdratoj dayrixas stari. La riparo ne estas ple-
numita. Kaj la strato dezertas.

Per renversitaj parkaj benkoj oni baras enirojn en mo-
skvajn skvarojn kiuj, pro nepardonebla malzorgo de la 
konstruantoj, ne estas provizitaj per fortikaj pordegoj.

Pri gardaj surskriboj oni povus verki plenan libron, sed 
tio ne eniras nun planojn de la aytoroj.

Ekzistas du specoj de tiuj qi surskriboj: rektaj kaj 
nerektaj.

Al la rektaj oni povas atribui:
ENIRO  MALPERMESATAS

AL  EKSTERAJ  PERSONOJ  ENIRO  MALPERMESATAS

ENIRO  FORESTAS

Tiujn surskribojn oni pendigas iam sur pordoj de insti-
tucioj precipe ofte vizitataj per publiko.

Nerektaj surskriboj estas plej insidaj. Ili ne malperme-
sas eniron, sed malofta kuraxulo riskos malgray tio ekuzi 
sian rajton. Jen ili estas, tiuj qi malhonoraj surskriboj:

SEN  INVITO  NE  ENIRU

ONI  NE  AKCEPTAS

PER  VIA  VIZITO  VI  MALHELPAS  AL  OKUPATA  PERSONO

Kie ne eblas meti barilojn ay pikdratojn, renversi ben-
kojn ay pendigi surskribon, tie oni instalas wnurojn. Oni 
dispendigas ilin lay inspiro, en plej neatenditaj lokoj. Se ili 
pendas sur alto de homa brusto, la afero finixas per timeto 
kaj iom nerva rido. Sed sama wnuro, instalita sur alto de 
maleoloj, povas kripligi homon.
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Al diablo pordojn! Al diablo vicojn qe teatraj enirejoj! 
Permesu eniri sen invito! Ni petegas forigi la pikdratojn, 
metitajn per maldiligenta domestro qe sia kripligita trotu-
aro! For la renversitajn benkojn! Restarigu ilin sur la lokojn! 
En skvaro agrablas sidi xuste nokte. La aero estas pura, 
kaj en la kapon penetras saxaj pensoj!

Madam Gricacujeva, sidante sur wtuparo qe la wlosita 
vitra pordo en mezo mem de Domo de popoloj, pensis pri 
sia vidvina sorto, iam dormetis, kaj atendis la matenon.

Sur la vidvinon, tra vitra pordo de lumigita koridoro, 
fluis flava lumo de elektraj lampoj. Cindra mateno enpene-
tris tra fenestroj de la wtuparejo.

Estis trankvila horo kiam la mateno estas ankoray 
juna kaj pura. Qi-hore Gricacujeva ekaydis pawojn en la 
koridoro. La vidvino vigle levixis, kaj premixis al la vitro. 
En fino de la koridoro ekbriletis la blua vewto. La frambok-
oloraj wuoj estis polvigitaj per stuka[o. La frivola filo de 
turka civitano proksimixis al la vitra pordo, deskuante 
polveron de la jako.

– Zizelo! – vokis la vidvino. – Zize-e-elo!
Wi spiris sur la vitron kun neesprimebla tenero. La vi-

tro nebulixis kaj fermixis per qielarkaj makuloj. En la 
nebulo kaj qielarkoj brilis bluaj kaj qielarkaj fantomoj.

Ostap ne aydis kukuojn de la vidvino. Li gratetis la 
dorson, kaj zorge turnadis la kapon. Nur unu sekundo, kaj 
li malaperus post la angulo.

Kun xemo «Kamarado Bender!» la malfeliqa edzino 
ektamburis la vitron. La granda kombinanto retrorigardis.

– Ha, – diris li, vidante ke de la vidvino li estas dividita 
per la fermita pordo, – qu ankay vi estas qi tie?
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– Qi tie, qi tie, – xoje ripetadis la vidvino.
– Do brakumu min, xojo mia, ja ni tiel longe ne 

renkontixis, – invitis la teknika direktoro.
La vidvino ekvantis. Wi saltetis post la pordo kiel 

birdeto en la kaxo.
La jupoj, trankvilixintaj dum la nokto, denove ekton-

dris. Ostap disigis la manojn por la brakumo.
– Kial vi ne iras al mi, mia kokineto? Via pacifika kok-

eto tiel lacixis en kunsidoj de Sovetia Popola Komisarejo.
La vidvino estis senigita je fantazieco.
– Zizelo, – diris wi kvinan fojon. – Malfermu al mi la 

pordon, kamarado Bender.
– Pli mallayte, fraylino! Virinon plibeligas modesteco. 

Por kio tiuj qi saltadoj?
La vidvino suferis.
– Sed kial vi turmentas vin? – demandis Ostap. Kio 

malhelpas al vi vivi?
– Mem forveturis, kaj mem demandas!
Kaj la vidvino ekploris.
– Viwu viajn okuletojn, civitanino. Qiu via larmeto estas 

molekulo en kosmo.
– Sed mi atendis, atendis, la vendadon fermis. Al vi mi 

veturis, kamarado Bender...
– Kaj kiel vi fartas nun sur la wtuparo, qu ne trablovas 

vin?
La vidvino, kiel granda mona]eja samovaro, poiome 

komencis boli.
– Perfidulo! – diris wi, treminte.
Qe Ostap estis ankoray iom da libera tempo. Li ekk-

lakis per la fingroj kaj, ritme balancixante, mallayte pe-
kantis:
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Alloga fort’ de in’
similas al benzin’.
Pro eta spark’ de l’ am’
eksplodas brusta flam’.

– Krevu vi, malqastulo! – ekdeziris la vidvino post ple-
numo de la danco. – La braceleton vi wtelis, donacon de la 
edzo. Kaj la sexon, por kio vi forprenis xin?

– Wajnas ke vi ekparolis persone? – malvarme ri-
markis Ostap.

– Forwtelis, forwtelis! – ripetis la vidvino.
– Jen kio, junulino: enigu en vian kapeton ke Ostap 

Bender wtelis nenion kaj neniam.
– Kaj kiu prenis la kribrileton?
– Ha, kribrileton! Qu el via nelikvida fonduso? Kaj tion 

vi opinias wtelo? Qi-okaze niaj vidpunktoj pri vivo estas 
diametre kontrayaj.

– Forportis, – kukuis la vidvino.
– Se juna sana homo prunteprenas qe provinca avino 

kuirejan a[on, nebezonatan al wi pro la fizika malforteco, do 
li estas wtelisto? Qu oni tiel komprenu vin?

– Wtelisto, wtelisto!
– Qi-okaze ni devas disixi. Mi konsentas pri la divorco.
La vidvino [etis sin sur la pordon. La vitroj ektremis. 

Ostap komprenis ke indas foriri.
– Ni ne havas tempon por brakumadoj, – diris li, – 

adiay, amatino mia! Ni disiras kiel wipoj en maro.
– Polico!! – kriegis la vidvino.
Sed Ostap estis jam en fino de la koridoro. Li ekstaris 

sur fenestra breto, peze alsaltis la malsekan post la nokta 
pluvo teron, kaj malaperis en la brilanta skvaro.

Al krioj de la vidvino altrenixis vekixinta gardisto. Li 
ellasis la malliberulinon, minacante win pri monpuno.

                                                     273                                                     



Qapitro 29
Aytoro de “Gavrilado”

Kiam madam Gricacujeva lasis la negasteman tenda-
ron de la kancelarioj, al Domo de popoloj jam fluis laboran-
toj de plej modestaj rangoj: kurieroj, enir- kaj elir-paperaj 
fraylinoj, de[oraj telefonistinoj, junaj helpantoj de librotenis-
toj, kaj lernoknaboj.

Inter ili movixis Nikifor Lapis, tre juna homo kun wafa 
hararanxo kaj nemodesta rigardo.

Profanoj, obstinuloj kaj unuafojaj vizitantoj eniris Do-
mon de popoloj tra la qefa enirejo. Nikifor Lapis penetris la 
konstrua[on tra la dispensario. En Domo de popoloj li sen-
tis sin kiel en propra hejmo, kaj sciis plej mallongajn vojojn 
al oazoj kie lirlas klaraj fontoj de honorarioj sub vastfolia 
ombro de departementaj revuoj.

Antay qio Nikifor Lapis vizitis la kantinon. La nikelizita 
kasregistrilo plenumis dancmelodion matqiw, kaj el[etis tri 
kvitancojn. Nikifor pe-manxis jogurton, malferminte la pa-
perkovrilon de la glaso, kaj kreman kuketon, similan al 
florbedeto. Qion qi li posttrinkis per teo. Poste Lapis 
komencis nehaste qirkayiri siajn posedejojn.

Unuan viziton li faris en redakcion de qiumonata qa-
sista revuo ”Gerasim kaj Mumu”31. Kamarado Napernikov 
ankoray ne venis, do Nikifor Lapis ekmovixis na “Higro-
skopia informilo”, qiumonatan parolilon, per kiu farmaciistoj 
komunikadas kun ekstera mondo.
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– Bonan matenon, – diris Nikifor. – Mi verkis rimarkin-
dajn versa[ojn.

– Pri kio? – demandis estro de la literatura paxeto. – 
Kio estas la temo? Vi ja scias, Trubeckoj, ke nia revuo...

La estro, por pli subtile difini esencon de “Higroskopia 
informilo”,ekmovis la fingrojn.

Trubeckoj-Lapis ekrigardis sian pantalonon el blanka 
velwtofo, klinis la korpon malantayen kaj kante diris:

– “Balado pri gangreno”.
– Interese, rimarkis la higroskopia persono. – Jam de-

longe venis tempo popularigi ideojn de profilaktiko.
Lapis senprokraste ekdeklamis:

Gavrilo pri gangren’ suferis,
Gavrilon trafis la gangren’...

Kaj poste, per sama bravula kvarjambo, estis rakontite 
pri Gavilo, kiu pro sia malklereco ne vizitis xustatempe 
apotekon, kaj pereis pro tio ke ne wmiris la vundeton per 
jodo.

– Vi progresas, Trubeckoj, – aprobis la redaktoro, – 
sed dezirindus io eq pli... Qu vi komprenas?

Li ekmovadis la fingrojn, sed la timigan baladon 
prenis, promesante pagi marde.

En revuo “Qiutaga[oj de telegrafisto” oni renkontis na 
Lapis gastame.

– Bone ke vi venis, Trubeckoj. Xuste nun ni bezonas 
versa[ojn. Sed: qiutaga[o, qiutaga[o, qiutaga[o. Neniun 
lirikon. Qu vi komprenas,Trubeckoj? Ion el vivo de powtla-
boristoj kaj, samtempe, qu vi komprenas?..

– Xuste hieray mi pensis pri qiutaga vivo de powtla-
boristoj. Kaj tio transformixis en poemon. Xi nomixas: “La 
lasta letero”. Jen...
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Gavrilo servis en poŝtejo,
Leterojn disportadis li...

Historio pri Gavrilo estis enigita en sepdek du liniojn. 
Fine de la versa[o leterportisto Gavrilo, trafita per kuglo de 
fawisto, tamen venigas la leteron al la adresato.

– Sed kie okazis la afero? – oni demandis na Lapis.
La demando estis trafa. En Sovetio forestas fawistoj, 

kaj eksterlande forestas Gavrilo, ano de powtist-sindikato.
– Kio ja? – diris Lapis. – Tio certe okazis qe ni, kaj la 

fawisto estas alivestita.
– Qu vi scias, Trubeckoj, pli bone verku al ni pri radi-

ostacio.
– Kaj kial vi ne volas la leterportiston?
– Kuwu xi. Ni prenas xin kondiqe.
Malgajixinta Lapis-Trubeckoj denove ekiris en “Gera-

sim kaj Mumu”. Napernikov jam sidis qe sia tablo. Sur la 
muro pendis pligrandigita portreto de Turgenev kun na-
zumo, en marqaj botoj, kaj kun dutuba fusilo en la manoj. 
Apud Napernikov staris konkuranto de Lapis: versa[faranto 
el limkvartaloj.

Komencixis malnova kanto pri Gavrilo, sed jam kun 
qasista inklino.

La verko nomixis “Prexo de wtelqasisto”.

Gavrilo ĉasis en arbaro,
Leporon pafmortigis li.

– Tre bone! – diris bonkora Napernikov. Vi, Trubeckoj, 
per tiu qi versa[o superis eq na Enti] mem. Sed oni devas 
ion korekti. Unue elradikigu na “prexo”.

– Kaj la leporon, – diris la konkuranto.
– Kial ja leporon? – miris Napernikov.
– Qar ne estas la sezono.

                                                     276                                                     



– Qu vi aydas, Trubeckoj, wanxu ankay la leporon.
La poemo en la wanxita formo ricevis nomon “Puno al 

kawqasisto”, kaj la leporo estis anstatayigitaj per galinagoj. 
Poste okazis ke ankay galinagojn oni ne qasas somere. En 
rezulta formo la versa[o aspektis tiel:

Gavrilo kaŝe ĉasis birdon.
Gavrilo pafe trafis ĝin... k.t.p.

Post la matenmanxo en la kantino Lapis denove 
komencis labori. Lia blanka pantalono intermitis en mal-
lumo de la koridoroj. Li eniris redakciojn kaj vendis multvi-
zaxan Gavrilo. En “Kooperativa fluto” oni prenis Gavrilon 
sub nomo “Eola fluto”.

Gavrilo en vendej’ laboris.
Vendadis tie flutojn li...

Simpluloj el dika revuo “Forstisto” aqetis de Lapis ne-
grandan poemon ”Qe arbar-rando”. Xi komencixis tiel:

Gavrilo en arbaro iris,
Bambuon tie hakis li.

Lasta qi-tage Gavrilo okupixis pri panbakado. Lokon 
por xi li trovis en redakcio de “Bulk-laboristo”. La poemo 
havis longan kaj malgajan nomon: ”Pri pano, kvalito de la 
produkta[o, kaj pri la amatino”. La poemo estis dediqita al 
enigma }ina Qlek. Komenco estis same eposa:

Gavrilo servis en bakejo,
Bakadis tie bulkojn li...

La dediqon, post delikata lukto, oni forigis.
Plej malgaja estis tio ke Lapis nenie ricevis monon. Iuj 

promesis doni merkrede, aliaj – [ayde ay vendrede, post 
du semajnoj. Por prunti monon ekestis necese iri en tenda-
ron de malamikoj: tien kie na Lapis oni publikigis neniam.
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Lapis mallevixis de la kvina etaxo la duan, kaj eniris 
sekretariejon de ”Stablo”. Tuj, malfeliqe por li, li kunpuwixis 
kun laboregulo Persickij.

– Ha! – kriis Persickij. – Lapsus32! 
– Ayskultu, – diris Nikifor Lapis, mallaytigante la 

voqon, – donu al mi tri rublojn. “Gerasim kaj Mumu” wuldas 
al mi tre multe da mono.

– Duonrublon mi donos al vi. Atendu. Mi tuj revenos.
Kaj Persickij revenis, alkondukinte dekon da kunlabo-

rantoj de ”Stablo”.
Komencixis komuna konversacio.
– Nu, kiel vi komercadas? – demandis Persickij.
– Mi verkis rimarkindajn versa[ojn!
– Qu pri Gavrilo? Qu ion kamparanan? «Gavrilo plugis 

frumatene, plugilon ege watis li». Qu?
– Kio estas Gavrilo! Tio ja estas nura fuwa[o, – defen-

dis sin Lapis. – Mi verkis pri Kaykazo.
– Qu vi estis en Kaykazo?
– Post du semajnoj mi veturos tien.
– Qu vi ne timas, Lapsus? Ja tie estas wakaloj!
– Tio tute ne timigas min! En Kaykazo ili ne estas ve-

nenaj!
Post tiu respondo qiuj streqixis.
– Diru, Lapsus, – demandis Persickij, – kiaj, lay vi, ili 

estas?
– Ja scias mi, lasu!
– Do diru, se vi scias!
– Nu, tiaj... similaj al serpento.
– Jes, jes, kiel qiam vi pravas. Selon de sovaxa ka-

prino, lay vi, oni metas sur tablon kune kun piedingoj.
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– Neniam mi diris tion! – kriis Trubeckoj.
– Vi ne diris. Vi skribis. Napernikov diris al mi ke vi 

penis vendi al li tiun qi versa[aqon por “Gerasim kaj 
Mumu”, kvazay el vivo de qasistoj. Diru honeste, Lapsus, 
kial vi verkas pri tio kion vi vidis neniam en via vivo, kaj pri 
kio vi havas tute neniun komprenon? Kial qe vi, en versa[o 
”Kantón”, pelerino estas bala robo? Kial?!

– Vi estas filistro, – diris Lapis fanfarone.
– Kial [okeo qe vi, en versa[o “Vetgalopado” fiksas sur 

la qevalon koljungon, kaj post tio sursidas la antayan ben-
kon? Qu vi vidis koljungon kaj antayan benkon en vetgalo-
padoj? Qu vi vizitis vetgalopadojn?

– Oni tute ne bezonas viziti qion! – kriis Lapis. Puwkin 
verkis versa[ojn pri Turkio, sed neniam vizitis xin.

– Ho jes, Erzerum trovixas en Tula gubernio.
Lapis ne komprenis la ironion. Li varme dayrigis:
– Puskin verkis lay materialoj. Li legis historion de 

Pugaqov-ribelo, kaj poste verkis pri xi. Kaj pri vetgalopadoj 
Enti] rakontis al mi qion.

Post tiu qi majstra defendo Persickij ektiris kontrayan-
tan Lapis en najbaran qambron. La spektantoj sekvis ilin. 
Tie sur muro pendis granda [urnal-eltranqa[o, borderita fu-
nebre.

– Qu vi verkis tiun qi rakonton por “Wipestra ponteto”?
– Jes, mi.
– Tio, wajne, estas via unua proza verko? Mi gratulas 

vin! «Ondoj transrulixis la moleon, kaj falis soben kiel im-
peta kriko...». Nu, vi faris tre gravan servon al “Wipestra 
ponteto”. La “ponteto” longe memoros vin, Lapis!

– Pri kio vi?
– Temas pri tio ke... Qu vi scias kio estas kriko?
– Certe mi scias, lasu min...
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– Kiel vi imagas krikon? Priskribu xin per viaj vortoj.
– Xi estas tia... Falas xi, unuvorte.
– Kriko falas. Qiuj rimarku tion! Kriko impete falas! 

Atendu, Lapsus, nun mi alportos al vi duonrublon. Ne for-
lasu lin!

Sed ankay qi-foje la duonrublo ne estis donita. Per-
sickij altiris el la inform-fako dudek-unuan volumon de 
Brokhaus-enciklopedio, de Domicij xis Evreinov. Inter 
Domicij, kio estas fortika[o en granda dukejo Meklenburg-
Wverin kaj Domel, rivero en Belgio kaj Nederlando, estis 
trovita la serqata vorto.

– Ayskultu! «Kriko (germane Daumkraft) – unu el apa-
ratoj por levo de signifaj peza[oj. Ordinara simpla kriko, 
uzata por levo de qaroj ktp, konsistas el movebla dentigita 
stango, ligita kun dentorado, turnigata per tenilo...». Kaj tiu 
qi aparato, lay vi, kapablas impete fali, qu? Kial vi fuwas, 
anstatay lerni? Respondu!

– Mi bezonas monon.
– Sed vi neniam havas xin. Vi konstante vagas por 

trovi duonrublon.
– Mi aqetis meblon, kaj tial eliris el la buxeto.
– Qu multe da meblaro vi aqetis? Ja oni pagas pro viaj 

fuwverkoj tiom kiom ili kostas: growojn!
– Pri kio vi! En aykciejo mi aqetis tian sexon...
– Qu en formo de serpento?
– Ne. El palaco. Sed min trafis malfeliqo. Hieray nokte 

mi revenis hejmen...
– Qu de }ina Qlek? – kriis la qeestantoj unuvoqe.
– }ina... Kun }ina mi jam ne vivas. Mi revenis de 

disput-prezentado de Majakovskij. Venas mi. La fenestro 
estas malfermata. Mi tuj eksentis ke io okazis.
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– Aj-aj-aj! – diris Persickij, fermante la vizaxon per la 
manoj. – Mi sentas, kamaradoj, ke de Lapsus oni forwtelis 
lian plej bonan qefverkon: «Gavrilo estis purigisto, per 
balail’ svingadis li».

– Donu al mi pe-rakonti. Mirinda huliganado! En mian 
qambron engrimpis iuj aquloj, kaj distranqis tutan tega[on 
de la sexo. Qu iu pruntos al mi kvinrubla[on por la riparo?

– Por la riparo verku novan Gavrilon. Mi povas eq diri 
la komencon. Atendu, atendu... Jen: «Malbonis sexo qe 
Gavrilo, aqetis novan sexon li». Rapidu registri. Tion oni 
povas profite vendi al “Voqo de komodo”.

Qapitro 30
En teatro “Kolumbo”

Ipolit Matveeviq poiome ixis flataqulo. Kiam li rigardis 
na Ostap, liaj okuloj akceptis bluan xendarman subtonon.

En qambro de Ivanopulo estis tiel varme, ke sekixintaj 
sexoj de Vorobjaninov kraketis kiel brula[o en kameno. La 
granda kombinanto ripozis, metinte sub la kapon la bluan 
vewton.

Ipolit Matveeviq rigardis en fenestron. Tie, sur kurbaj 
stratetoj, preter etaj moskvaj xardenoj, hastis blazonigita 
kupea kalewo. En xia nigra lako unu post alia respegulis 
kline salutantaj pawantoj: imperiestra gvardiano kun kupra 
kapo, urbaj damoj, kaj pufaj blankaj nubetoj. Ruinigante la 
pavimon per siaj hufferoj, la qevaloj impetis la kalewon. 
Ipolit Matveeviq deturnixis seniluziita.

La kalewo port is sur si blazonon de Moskva 
Komunuma Mastrum-entrepreno, estis destinita por trans-
portado de ruba[oj, kaj xiaj tabulaj muroj respegulis nen-
ion.
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Sur la koqera benko sidis brava maljunulo kun pufa 
griza barbo. Se Ipolit Matveeviq scius ke la koqero estas 
neniu alia ol grafo Aleksej Bulanov, la fama husaro-ermito, 
li verwajne alvokus la maljunulon por konversacii kun li pri 
la qarma iama tempo.

Grafo Aleksej Bulanov estis tre zorgita. Vipante la qe-
valojn, li malgaje meditis pri la burokratismo kiu korodas la 
sanitar-servan subfakon, pro kio al la grafo oni jam duon-
jaro ne eldonis antaytukon, disponendan lay la sindikat-
kontrakto.

– Ayskultu, – diris subite la granda kombinanto, – kiel 
oni nomis vin infanaxe?

– Por kio vi?
– Ja tiel! Mi ne scias kiel nomi vin. Nomi vin Vorobjan-

inov estas jam tede al mi, kaj – Ipolit Matveeviq, – tro 
acide. Do kiel oni nomis vin? Qu Ipa?

– Kisa, – respondis Ipolit Matveeviq, ridetante.
– Bonege. Do, Kisa, – bonvolu rigardi kio estas qe mi 

sur la dorso. Mi sentas doloron inter la skapoloj.
Ostap demetis trans la kapo la qemizon “vakero”. An-

tay Kisa Vorobjaninov aperis vasta dorso de provinca An-
tinoo. La dorso estis qarma lay la formo, sed iom mal-
pureta.

– Ho, – diris Ipolit Matveeviq, – qi tie estas iu ruxa[o.
Inter skapoloj de la granda kombinanto violkoloris kaj 

nafte qielarkis blua[oj de stranga formo.
– Je mia vorto, cifero ok! – kriis Vorobjaninov. – Unua-

foje vidas mi tian blua[on.
– Qu estas ankay iu alia cifero? – trankvile demandis 

Ostap.
– Io simila al litero Po.
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– Aliajn demandojn mi ne havas. Qio klaras. Malbenita 
skribilo! Qu vi vidas, Kisa, kiel mi suferas, al kiuj danxeroj 
mi submetixas pro viaj sexoj. Tiujn qi aritmetikajn signojn 
kayzis al mi la granda memfalanta plumingo kun plumo 
numero okdek ses. Mi devas mencii ke la malbenita 
skribilo falis sur mian dorson en tiun momenton kiam mi 
enigis la manojn en internon de la redaktora sexo. Sed vi, 
nenion vi fakte scipovas. Kiu difektigis sexon de Iznuren-
kov tiel ke mi poste devis laboregi pro vi? Pri la aykciejo 
mi eq ne parolas. Trovis vi tempon por virhundaqado! En 
via axo estas jam malutile virhundaqi! Gardu vian sanon!.. 
Sed mi estas tute alia kazo! Sexon de la vidvino prilaboris 
mi. Du sexojn de Squkin-familio – ankay mi. Ankay sexon 
de Iznurenkov prilaboris mi! En la redakcion kaj al Lapis 
iris mi! Nur unusolan sexon vi venigis xis venka fino, sed 
ankay xin – kun helpo de nia sankta malamiko – qe-
fepiskopo.

Neaydeble pawante en la qambro per la nudaj piedoj, 
la teknika direktoro instruis obeeman Kisa.

La sexo, malaperinta en vara korto de Oktobra staci-
domo kiel antaye restis nigra makulo sur brila plano de la 
koncesiaj laboroj. Kvar sexoj en teatro Kolumbo estis certa 
trafa[o. Sed la teatro forveturis en vojaxon sur rivero Volgo 
per lota vaporwipo “Skrjabin”, kaj hodiay xi prezentis pre-
mieron de “Geedzixo” estiel lastan spektaklon de la se-
zono. Oni devis decidi: qu resti en Moskvo por serqi la 
sexon malaperintan en vasta[oj de Kalanqevskaja-placo, 
ay veturi kune kun la trupo en la turneon. Ostap inklinis al 
la lasta.

– Sed eble ni disixu? – demandis Ostap. – Mi veturu 
kun la teatro, kaj vi restu kaj serqu la sexon en la vara 
korto.
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Sed Kisa tiel timide palpebrumis per la grizaj okulha-
roj, ke Ostap ne dayrigis.

– El du leporoj, – diris li, – oni elektas kiun estas pli 
grasa. Veturu ni kune. Sed elspezoj estos grandaj. Bezo-
natos mono. Qe mi restis sesdek rubloj. Kaj qe vi? Ho, mi 
forgesis! En via axo junulina amo kostas tiel multe! Mi de-
cidas: hodiay ni iras en la teatron spekti premieron de 
”Geedzixo”. Ne forgesu vesti la frakon. Se la sexoj estas 
ankoray tie, se oni ne vendis ilin por pripagi wuldojn al so-
ciala asekuro, do ni forveturas morgay. Memoru, Vorobjan-
inov, venas lasta akto de komedio “Trezoroj de mia bo-
patrino”. Proksimixas finita-la-komedio, Vorobjaninov! Ne 
spiru, mia malnova amiko! Qiujn rigardojn sur la scenejon! 
Ho mia juneco! Ho odoro de kulisoj! Kiom da rememoroj! 
Kiom da intrigoj! Kiom da talento mi prezentis siatempe en 
rolo de Hamleto! Unuvorte, la kunsido dayrixas!

Pro wparemo ili iris en la teatron piede. Estis ankoray 
tute lume, sed la stratlanternoj brilis jam per la limonkolora 
lumo. Antay qies okuloj pereis la printempo. Polvo pelis xin 
de la placoj, la varmega venteto forpuwis xin en stratetojn. 
Maljunulinoj alkaresis tie la belulinon, kaj trinkis kun wi 
teon en kortetoj, qe rondaj tabloj. Sed vivo de la printempo 
finixis: oni jam ne permesis al wi veni al homoj. Sed wi tiel 
volis al monumento de Puwkin, kie jam promenas junaj 
homoj en buntetaj kaskedoj, pantalonoj-klarnetoj, kravatoj 
“hunda xojo” kaj botetoj “ximi”.

Junulinoj, superwutitaj per violkolora pudro, cirkulis in-
ter templo de Moskva Konsuma Unuixo, kaj kooperativo 
“Komunumano” (inter iama Filipov kaj iama Jelisejev). La 
junulinoj aydeble blasfemadis. Tiuhore pasantoj malra-
pidigis la pawojn, sed ne nur pro tio ke Tverskaja ixis mal-
vasta. Moskvaj qevaloj estis ne pli bonaj ol la stargorodaj: 

                                                     284                                                     



ili same speciale frapadis per la hufoj wtonojn de la 
pavimo. Biciklistoj senbrue flugis de stadiono “Junaj pioni-
roj”, de unua granda interurba matqo. Glacia[isto ruligis 
sian verdan kofron, plenan per maja tondrado, time stra-
bante la policiston; sed la policisto, katenita al la lumanta 
semaforo, per kiu li reguligis la stratan trafikon, ne estis 
danxera. 

La duopo da amikoj movixis ene de tiu qi svarmo. Al-
loga[oj aperis qiupawe. En et-etaj manxegulejoj oni, antay 
rigardoj de la tuta strato, rostis wawlikojn karsk-stilajn, 
kaykazajn kaj lumba[ajn. Varmega kaj pika fumo levixis al 
la heleta qielo. El bierejoj, restoracietoj kaj kinejo “La 
granda mutulo”, aydixis korda muziko. Qe trama haltejo 
pasiixis laytparolilo.

Oni devis rapidi. La amikoj eniris e]an vestiblon de 
teatro Kolumbo.

Vorobjaninov [etixis al la kaso kaj pe-legis la preza-
ron.

– Tamen tre multekoste, – diris li, – dek-sesa vico 
kostas tri rubloj.

– Xis kiom mi ne watas, – rimarkis Ostap, – tiujn primi-
tivulojn, tiujn provincajn simplulojn! Kien vi wovixas? Qu vi 
ne vidas ke tio estas kaso?

– Sed kien? Sen bileto oni ne enlasos!
– Kisa, vi estas banalulo. En qiu aranxita teatro estas 

du giqetoj. Al giqeto de kaso venas nur geamantoj kaj riqaj 
heredantoj. Qiuj aliaj civitanoj (kaj ili, oni devas mencii, 
plimultas) turnas sin en giqeton de administranto.

Kaj vere, antay giqeto de la kaso staris qirkay kvin 
modeste vestitaj homoj. Eblas ke tio estis riqaj heredantoj 
ay geamantoj. Tamen qe giqeto de la administranto regis 
viglixo. Tie staris kolora vico. Junaj homoj en modaj jakoj 
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kaj pantalonoj de tia tajlado kiu povas nur alsonxi al 
provinculo, konvinke skuis leteretojn de konataj al ili rex-
isoroj, aktoroj, redakcioj, teatra vesta[isto, estro de loka 
policejo, kaj de ceteraj bone ligitaj kun la teatro personoj, 
estiel: anoj de asocio de teatro- kaj kino-recenzistoj, de 
komunumo “Larmoj de malfeliqaj patrinoj”, de lerneja kon-
silio de ”Mastrumejo de cirka eksperimento”, kaj de iu 
“Fortinbraso qe Umslopogaso33”. Qirkay ok personoj staris 
kun leteretoj de Esper Ekleroviq.

Ostap entranqixis la vicon, dispuwis la fortinbrasanojn 
kaj, kriante:«Mi nur demandi, qu vi ne vidas ke mi eq la ga-
lowojn ne demetis», trabatixis al la giqeto kaj enrigardis 
enen.

La administranto laboregis kiel warxisto. Hela brilianta 
wvito aspergis lian grasan vizaxon. Telefono maltrankviligis 
lin qiuminute, xi sonoris kun persisto de trama vagono kiu 
pene traigas Smolenskij-bazaron.

– Rapide, – kriis li al Ostap, – vian letereton!
– Du lokojn, – mallayte diris Ostap, – en partero.
– Al kiu?
– Al mi!
– Sed kio vi estas por ke mi donu al vi la lokojn?
– Malgray qio mi opinias ke vi konas min.
– Mi ne rekonas.
Sed rigardo de la nekonato estis xis tiom pura kaj 

klara, ke mano de la administranto mem dediqis al Ostap 
du lokojn en dek-unua vico.

– Iradas qi tie iuj ajn, – diris la administranto, levante 
la wultrojn, – kiu konas ilin! Eblas ke li el Komisarejo pri 
klerigado, qu? Wajnas ke mi vidis lin tie. Kie mi vidis lin?
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Kaj, mekanike eldonante enirbiletojn al feliqaj teatro- 
kaj kino-recenzistoj, koncentrixinta Jakov Menelajeviq day-
rigis rememori kie li vidis tiujn qi purajn okulojn.

Kiam qiuj enirpermesoj estis jam eldonitaj, kaj en la 
promena halo oni malpliigis la lumon, Jakov Menelajeviq 
rememoris: tiujn qi purajn okulojn, tiun qi konvinkan rigar-
don li vidis en Taganka prizono, en jaro 1922, kiam ankay 
li sidis tie pro iu malgrava afero.

El dek-unua vico, kie sidis la koncesiuloj, ekaydixis 
rido. Al Ostap ekplaqis la preludo, kiun la orkestranoj ple-
numis per boteloj, vazoj de Esmar]34, saksofonoj, kaj 
grandaj regimentaj tamburoj. Ekfajfis fluto kaj, alblovante 
malvarmeton, la sceneja kurteno malfermixis.

Al miro de Vorobjaninov, kutimixinta al klasika inter-
pretado de ”Geedzixo”, Podkolesin sur la scenejo forestis. 
Serqante per la okuloj, Ipolit Matveeviq ekvidis pendantajn 
de la plafono kruclignajn rektangula[ojn, farbitajn en bazajn 
kolorojn de suna spektro. Estis nek pordoj, nek bluaj mus-
linaj fenestroj. Sub la diverskoloraj rektangula[oj dancis vi-
rinetoj en grandaj qapeloj, eltranqitaj el nigra kartono. Bo-
telaj xemoj elvokis sur la scenejon na Podkolesin, kiu 
rajde, sur Stepan, entranqixis la homamason. Podkolesin 
vestis uniformon de kortegano. Dispelante la virinetojn per 
vortoj kiuj forestis en la spektaklo, Podkolesin kriaqis:

– Stepa-an!
Samtempe li saltis flanken kaj rigidixis en malfacila 

pozo. Vazoj deEsmar] ekbruegis.
– Stepa-a-n!! – ripetis Podkolesin, farante novan sal-

ton.
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Sed qar Stepan, staranta apude kaj vestita en pan-
teran felon ne respondis, Podkolesin tragike demandis lin:

– Kial vi silentas, kiel Ligo de nacioj?
– Povas esti ke mi na Qemberlen ektimis, – respondis 

Stepan, gratetante sian felon.
Sentixis ke Stepan depuwos na Podkolesin, kaj ixos 

qefa persona[o de la nuntempigita spektaklo.
– Nu kio, qu kudras la tajloro la surtuton?
Salto. Bato sur vazojn de Esmar]. Stepan pene faris 

manstaron, kaj el tiu qi pozicio respondis: 
– Kudras!
La orkestro plenumis mikspoton el “Madam Baterflaj”. 

Dum tuta tiu qi tempo Stepan staris sur la manoj. Lia vi-
zaxo ruxixis.

– Kio, – demandis Podkolesin, – qu ne demandis la 
tajloro por kio la mastro bezonas tiel bonan drapon?

Stepan, kiu tiutempe sidis jam ene de la orkestro kaj 
brakumis la dirigenton, respondis:

– Ne, ne demandis. Qu li estas deputito de angla par-
lamento?

– Kaj qu demandis la tajloro ke, eble, la mastro inten-
cas edzixi?

– La tajloro demandis qu ne volas la mastro pagi ali-
mentojn.

Post tio la lumo malaperis, kaj la publiko ekis piedfra-
padi. Xi piedfrapadis xis kiam de la scenejo ekaydixis voqo 
de Podkolesin:

– Civitanoj! Ne maltrankvilixu! La lumon oni malwaltis 
speciale. Tion postulas la dekoraciado.

La publiko cedis. La lumo forestis xis fino mem de la 
akto. En plena mallumo tondris tamburoj. Preteriris, kun 
lanternoj, taqmento da militistoj en uniformo de hotelaj 
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pordistoj. Poste, verwajne sur kamelo, alveturis Koqkarjov. 
Oni povis kompreni tion el sekva dialogo:

– Ho, kiel vi timigis min! Kvankam per kamelo vi al-
rajdis!

– Qu vi rimarkis tion malgray la mallumo?! Jes, mi vo-
lis prezenti al vi dolqan ka-mielon!

Dum la interakto la koncesiuloj pe-legis la afiwon:

GEEDZIĜO
Teksto: N. V. Gogol.
Versa[oj: M. Werwelafamov.
Literatura muntado: I. Antio]ijskij.
Muzika akompanado: }. Ivanov.
Aytoro de la spektaklo: Nik. Sestrin.
Dekoro: Simbieviq-Sindieviq.
Lumo: Platon Plasquk.
Sona dekoro: Galkin, Palkin, Malkin, Qalkin kaj Zalkind.
Wminko: el metiejo de Krult.
Perukoj: Foma Koqura.
Meblaro: el ligna[ejo de Fortinbraso qe Umslopogaso je 

nomo deBaltazaro.
Instrukciistino pri akrobata[oj: {or[eta Tiraspolski].
Hidrayl ika premilo sub manipulado de muntisto 

Meqnikov.
La afiwo estas presita en fabrika lernejo Krult.

– Qu tio plaqas al vi? – timide demandis Ipolit Matvee-
viq.

– Kaj al vi?
– Tre interese, nur Stepan estas iel stranga.
– Kaj al mi tio ne plaqas, – diris Ostap, – precipe qar 

mebloj qe ili estas el iu ligna[ejo de Vogopas. Qu ne trans-
formis ili novmaniere niajn sexojn?
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Tiu qi timo okazis vana. Jam komence de la dua akto 
mem qiuj kvar sexoj estis alportitaj sur la scenejon per ne-
groj en cilindraj qapeloj.

Sceno de svatado elvokis plej grandan intereson qe la 
spektantoj. En la momenton kiam Agafja Ti]onovna, irante 
sur wnuro streqita tra la tuta halo komencis mallevixi, ter-
ura orkestro de }. Ivanov eligis tian bruon, ke nur pro xi 
Agafja Ti]onovna devus fali en la publikon. Tamen Agafja 
bonege tenis sin sur la scenejo. Wi estis vestita en trikotan 
kostumon de korpa koloro, kaj en viran melon-qapelon. 
Ekvilibrixinte per verda ombrelo kun surskribo: «Mi volas 
na Podkolesin», wi pawadis sur la streqita wnuro kaj, de 
sube, wiaj malpuraj plandoj estis videblaj al qiuj. De la 
wnuro wi sursaltis xuste sur sexon. Samtempe qiuj negroj, 
Podkolesin, Koqkarjov en baleta jupo, kaj la svatistino, en 
kostumo de tramkondukisto, faris retrosalton. Poste qiuj 
ripozis dum kvin minutoj, por kawi kion oni denove malwal-
tis la lumon.

La fianqoj estis tre ridindaj, precipe Ova[o. Anstatay li 
estis elportita sur pato granda ova[o. Maristo vestis maston 
kun velo.

Vane komercisto Starikov kriis ke lin sufokas komerc 
-permesilo kaj egaliga imposto. Li ne ekplaqis al Agafja 
Ti]onovna. Wi edzinixis kun Stepan. Ili ambay komencis 
manxegi la ova[on, kiun servis al ili Podkolesin, transfor-
mixinta je lakeo. Koqkarjov kun Fjokla plenumis kanteton 
pri Qemberlen kaj pri alimentoj, kiujn la brita ministro for-
prenas de Germanio. Per vazoj de Esmar] oni plenumis la 
fina[on. Post tio la sceneja kurteno frape fermixis, al-
blovante malvarmeton.
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– Mi estas kontenta pri la spektaklo, – diris Ostap: la 
sexoj ne estas difektitaj. Sed ne valoras prokrasti. Se 
Agafja Ti]onovna alsaltos ilin qiutage, ili vivos ne longe.

Junaj homoj en modaj jakoj, interpuwante kaj ridante 
penetradis subtila[ojn de la a[a kaj muzika dekoro.

– Nu, Kisa, – diris Ostap – iru vi baj-baj. Morgay 
matene necesas stari en vico por biletoj. En la sepa ves-
pere la teatro elveturas per la plirapidigita na Ni[nij. Do 
prenu vi du malmolajn sidlokojn xis Ni[nij, Kurska fervojo.

Ne gravas, sidu ni. Nur unu nokto.

Sekvonttage tuta teatro Kolumbo sidis en bufedejo de 
Kurska stacidomo. Simbieviq-Sindieviq, pe-zorginte ke la 
dekora[oj venu per sama trajno, manxetis qe la tablo. 
Malsekigante la lipharojn en la biero, li maltrankvile de-
mandis la muntiston:

– Kion vi opinias, qu ne difektixos la hidraylika premilo 
dum la vojo?

– Problemas xi, tiu qi premilo – respondis Meqnikov, – 
nur kvin minutoj xi funkcias qe ni, sed transportadi xin ni 
devos la tutan someron.

– Kaj qu pri “lum[etilo de tempoj”, el spektaklo “Pul-
voro de ideologio”, estis al vi pli simple?

– Certe pli simple. La lum[etilo estis pli granda, sed ne 
tiom rompebla.

Qe najbara tableto sidis Agafja Ti]onovna, junulineto 
kun piedoj muskolaj kaj brilaj kiel kegloj. Qirkay wi klopodis 
la tuta son-dekoro: Galkin, Palkin, Malkin, Qalkin kaj 
Zalkind.

– Hieray vi sonis al mi maltakte, – plendis Agafja 
Ti]onovna, – tiel mi eq falaqi povas.
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La sona dekoro ekbruegis:
– Ja kion fari! Du vazoj rompixis!
– Qu oni eblas akiri nun eksterlandan vazon de Es-

mar]? – kriis Galkin.
– Eniru vi en wtatan medicinan vendejon. Ne nur va-

zon de Esmar],eq termometron vi ne aqetos tie! – subtenis 
Palkin.

– Qu vi ankay per termometroj muzikas? – terurixis la 
junulino.

– Ne, ni ne muzikas per termometroj, – rimarkis 
Zalkind, – sed pro tiuj qi malbenitaj vazoj vere oni povas 
malsanixi – bezonatas mezuri la temperaturon.

Aytoro kaj, samtempe, qefa rexisoro de la spektaklo 
Nik. Sestrin promenis kun sia edzino sur la kajo. 
Podkolesin kun Koqkarjov eldrinkis po tri glasetoj, kaj 
konkure flirtis na {or[eta Tiraspolski].

La koncesiuloj, venintaj du horoj antay foriro de la 
trajno, faris jam kvinan rondon qirkay la stacidoma skvaro.

Qe Ipolit Matveeviq turnixis la kapo. Persekuto de la 
sexoj eniris decidan stadion. Longaj ombroj kuwis sur la 
varmixinta pavimo. Polvo gluixis al iliaj malsekaj wvitaj vi-
zaxoj. Alrulixis fiakroj. Odoris benzino. El taksioj eliris 
pasaxeroj. Renkonten al ili elkuris bravuloj, forportis la val-
izojn, kaj iliaj ovalaj [etonoj brilis sub la suno. Muzo de 
malproksimaj vagadoj kaptis homojn je la gorxo.

– Nu, ankay ni iru, – diris Ostap.
Ipolit Matveeviq obeeme konsentis. Qi tie li vizaxo al 

vizaxo kunpuwixis kun qerka majstro Bezenquk.
– Bezenquk! – diris li, ekstreme mirigita. Kiel vi trafis 

qi tien?
Bezenquk demetis la qapon kaj xoje rigidixis.
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– Sinjoro Vorobjaninov! – kriis li. – Honoron al la kara 
gasto!

– Nu, kiel vi fartas?
– Malbonas la aferoj, – respondis la qerka majstro.
– Kial do?
– Klienton mi serqas. Ne iras kliento.
– Qu “Nimfa” rekaptas?
– Ne, ne scipovas xi. Ne okazis tio. Post via bopatri-

neto nur “Pjer kaj Konstantin” renversixis.
– Kion vi diras? Qu vere li mortis?
– Renversixis li, Ipolit Matveeviq. Sur sia posteno ren-

versixis. Razis li apotekiston nian, na Leopold, kaj renver-
sixis. Homoj diris ke diswiro de interna[o okazis, sed mi 
opinias ke la mortinto enspiradis kuracilojn de tiu qi apo-
tekisto, kaj ne eltenis tion.

– Aj-aj-aj, – elmurmuris Ipolit Matveeviq, – aj-aj-aj! Do 
tio estas vi kiu enterigis lin?

– Jes, mi enterigis. Kiu alia? Qu “Nimfa”, je kukolo xin, 
qu xi donas la varon?

– Do superis vi?
– Superis. Sed oni batis min poste. Preskay koron el 

mi forbatis. Polico deprenis min. Du tagoj mi kuwis, per 
alkoholo kuracixis.

– Qu vi enfrotis xin?
– Ne, ni ne bezonas enfroti.
– Kaj kio alportis vin qi tien?
– Varon mi altransportis.
– Kiun varon?
– Mian varon. Konduktoro, konatulo mia, senpage, en 

la powta vagono altransportis. Pro la konateco.
Nur nun Ipolit Matveeviq rimarkis ke iom flanke de 

Bezenquk sur la tero staras staplo da qerkoj. Kelkaj estis 
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kun kvastoj, aliaj – sen. Unun el ili Ipolit Matveeviq rekonis 
tuj. Tio estis granda kverka kaj polva qerko el eksponfen-
estro de Bezenquk.

– Ok ekzempleroj, – diris Bezenquk memkontente, – 
altkvalitaj. Kiel kukumetoj.

– Sed kiu bezonas qi tie vian varon? Qi tie propraj 
metiistoj sufiqas.

– Kaj krupo?
– Kiu krupo?
– Epidemio. Prusis diris al mi ke en Moskvo krupo ter-

uradas, ke forestas en kio homojn enterigi. Oni jam tutan 
materialon eluzis. Do mi decidis plibonigi la aferojn.

Ostap, scivole ayskultinta tutan tiun qi konversacion, 
enmiksixis:

– Ayskultu, paqjo, ne en Moskvo, en Parizo teruradas 
la gripo.

– Qu en Parizo?
– Jes. Veturu en Parizon. Tie vi profitados! Kvankam 

estos iom da problemoj pri la vizo, sed vi, paqjo ne 
malxoju. Se Brian vin ekamos, vivos vi nemalbone: ricevos 
postenon de qefa qerkisto de pariza urbestraro. Sed qi tie 
ankay lokaj qerkistoj estas tute sufiqaj.

Bezenquk sovaxe qirkayrigardis. Vere, sur la placo, 
malgray certigo de Prusis, mortintoj ne kuwaqis. Homoj en-
ergie tenis sin sur la piedoj, kaj kelkaj el ili eq ridis.

La trajno jam delonge forportis la koncesiulojn, teatron 
Kolumbo, kaj ceteran publikon, sed konsternita Bezenquk 
dayre staris apud siaj qerkoj. Liaj okuloj, en veninta mal-
lumo, brilis per flava neestingebla lumo.
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Parto tria
Trezoroj de madam Petu]ova

Qapitro 31
Sorqa nokto sur rivero Volgo

Maldekstre de barxaj albordixejoj de volga wtata river-
wiparo, sub surskribo: «Ligu al ringo, gardu la kradon, ne 
tuwu la muron», staris la granda kombinanto kun sia amiko 
kaj proksima helpanto Kisa Vorobjaninov.

Super la albordixejoj frapadis flagoj. Fumo, krispa kiel 
florbrasiko, elamasixis el vaporwipaj tuboj. Oni warxis wipon 
“Anton Rubinwtejn”, kiu staris qe barxa albordixejo numero 
du. La warxistoj enpikis la ferajn ungojn en varpakojn da 
kotono, sur la kajo soldate liniixis krudferaj potoj, kuwis 
malseke salitaj feloj, volva[oj da dratoj, kestoj kun plata[oj 
da vitro, buloj da wnureto por kunligi garbojn, muelwtonoj, 
dukoloraj ostecaj agrikulturaj mawinoj, lignaj forkegoj, kor-
boj kun juna merizo, qirkaykudritaj per sakwtofo, kaj bareloj 
kun haringo. “Skrjabin” forestis. Tio tre maltrankviligis na 
Ipolit Matveeviq.

– Kial vi nervumas? – demandis Ostap. – Imagu ke 
“Skrjabin” estas jam qi tie. Nu, kiel vi penetros xin? Eq se 
ni havus monon por aqeti bileton, ankay tiam okazus 
nenio. Tiu qi wipo ne prenas pasaxerojn.

Ostap ankoray en la trajno sukcesis konversacii kun 
hidraylik-premila estro, muntisto Meqnikov, kaj eksciis de li 
qion. Vaporwipo ”Skrjabin”, kiun luis Financ-komisarejo, 
devis iri de Ni[nij xis Caricin35, haltante qe qiuj albordixejoj, 
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kaj aranxante lotadon de gajna pruntado. Por tio el Moskvo 
alveturis tuta organiza[o: lota komisiono, kancelario, blo-
vorkestro, kinofilmisto, korespondantoj de centraj [urnaloj, 
kaj teatro Kolumbo. La teatro devis prezentadi dum la vojo 
spektaklojn, en kiuj oni popularigas ideon de wtataj pruntoj. 
La teatron, xis Stalingrado, vivtenos la lota komisiono, kaj 
poste xi intencas, memriske, efektivigi grandan vojaxon tra 
Kaykazo kaj Krimeo kun “Geedzixo”.

”Skrjabin” malfruixis. Oni promesis ke xi venos el la 
flanka akvejo, kie oni faras lastajn preparojn, nur antay la 
vespero. Tial qiuj moskvanoj, atendante la enwipixon, ar-
anxis bivakon sur la albordixejo.

Teneraj esta[oj kun valizetoj kaj pluvmanteloj sidis sur 
volva[oj de dratoj, gardante siajn tajpmawinojn, kaj timide 
rigardante la warxistojn. La muelwtonon okupis civitano kun 
violkolora bereto. Sur liaj genuoj kuwis staketo da emajlitaj 
platetoj. Sur plej supra el ili scivolulo povus tralegi:

FAKO  DE INTERAJ  PAGOJ

Skribotabloj kun kestoj, kaj aliaj tabloj, pli modestaj, 
staris unu sur alia. Qe sigelita fera wranko promenadis 
gardisto. Persickij, reprezentanto de “Stablo”, per okobliga 
binoklo pririgardis teritorion de fama foirejo.

Turnixante kontray la fluo proksimixis vaporwipo 
“Skrjabin”. Sur siaj wiprandoj xi portis kruclignajn tabulojn 
kun qielarkaj bildoj de gigantaj pruntatesta[oj. La wipo ek-
muxis, imitante krion de mamuto ay, eble, de iu alia besto, 
kiu en antayhistoria tempo anstatayigis wipan sirenon.

La financ-teatra bivako viglixis. Sur la kruta urba riv-
erbordo kuris lotad-oficistoj. Ene de polva nubo al la wipo 
rulixis diketa Platon Plasquk. Galkin, Palkin, Malkin, Qalkin 
kaj Zalkind elkuris el taverno “Floso”. Qe la fera gar-
dowranko jam laboris warxistoj. Instrukciistino pri akroba-
                                                     296                                                     



tiko {or[eta Tiraspolski] per gimnastikaj pawoj surkuris la 
wipan descendilon. Simbieviq-Sindieviq, zorgante pri la 
dekora[oj, etendis la manojn jen al la kremlaj36  alta[oj, jen 
al la wipestro, staranta sur la ponteto. Kinofilmisto portis 
sian aparaton alte super kapoj de la homamaso kaj, anko-
ray irante, postulis por si kvarlokan kajuton por aranxi en 
xi labon.

Ipolit Matveeviq, ene de la komuna konfuzo, penetris 
al la sexoj kaj, estante ekscitita, jam preskay ektrenis unu 
el la sexoj flanken.

– Lasu la sexon! – kriegis Bender. – Kio vi, qu fre-
nezixis? Tiel ni prenos nur unu sexon, sed aliajn ni perdos 
por qiam. Pli bone pensu kiel veni sur la wipon.

Tra la barxa albordixejo iris muzikistoj, zonigitaj per 
latunaj blovinstrumentoj.

Ili kun abomeno rigardis la saksofonojn, fleksotonojn, 
bierajn botelojn kaj vazojn de Esmar], per kiuj estis armita 
la sona dekoraro.

La lotaj radoj estis alveturigitaj per ford-kamioneto. 
Tio estis komplika aparato, konsistanta el ses turnixeblaj 
cilindroj, brilantaj per kupro kaj vitro. Muntado de xi sur 
suban ferdekon prenis multe da tempo.

Piedfrapado kaj interkvereloj dayrixis xis malfrua ves-
pero.

En lota halo oni aranxis podion, alnajlis al la muroj 
afiwojn kaj sloganojn, dismetis lignajn benkojn por vizitan-
toj, kaj kunigis elektrajn dratojn kun la lotaj radoj. Skribo-
tablojn oni lokigis sur pobo, kaj el kajuto de la tajpistinoj, 
alterne kun rido, aydixis klakoj de tajpiloj. La pala homo en 

                                                     297                                                     
36. Kremlo: fortreso en rusaj urboj (PIV). 



violkolora bereto iradis tra la tuta wipo kaj pendigis sur la 
konformajn pordojn siajn emajligitajn platetojn:

FAKO  DE INTERAJ PAGOJ

PERSONARA  FAKO

KOMUNA  KANCELARIO

TAJP-MAŜINA  FAKO

Apud la platetoj homo en la bereto fiksaqis platetojn 
malpli grandajn:

SEN  AFERO  NE  ENIRU

ONI  NE  AKCEPTAS

AL  EKSTERAJ  PERSONOJ  ENIRO  ESTAS  MALPERMESATA

ĈIUJN  DEMANDOJN  –  EN  LA REGISTREJO

En salono de unua klaso estis aranxita ekspozicio de 
monaj kaj kreditaj biletoj. Tio elvokis eksplodon da indigno 
qe Galkin, Palkin, Malkin, Qalkin kaj Zalkind.

– Sed kie ni tagmanxos? – maltrankvilis ili. Kio se es-
tos pluvo?

– Oho! – diris Nik. Sestrin al sia helpanto, tion mi jam 
ne povas elteni!.. – Kion vi opinias, Serjo[a, qu ni sukcesos 
elturnixi sen tiu qi sona dekoro?

– Pri kio vi, Nikolaj Konstantinoviq! La aktoroj alkuti-
mixis al la ritmo.

Tiam komencixis nova skandalo. La kvinopo elflaris ke 
qiujn kvar sexojn aytoro de la spektaklo fortrenis en sian 
kajuton.

– Tiel do, – diris la kvinopo ironie, – ni provludu si-
dante sur la litoj, kaj sur la kvar sexoj sidos Nikolaj Kon-
stantinoviq kun sia edzino Gusta, kiu havas neniun rilaton 
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al nia kolektivo. Eble ankay ni volas havi dum la vojaxo 
niajn edzinojn!

La granda kombinanto malice rigardis de la bordo la 
lotan vaporwipon.

Nova eksplodo da kriadoj atingis orelojn de la konce-
siuloj.

– Kial vi antaye ne diris al mi pri tio?! – kriis ano de la 
komisiono.

– Sed de kie mi povis scii ke li ekmalsanos.
– Tio estas diablo scias kio! Do veturu en dungejon 

kaj postulu ke oni urxe sendu al ni pentriston.
– Sed kien mi veturu? Nun estas la sesa. La dungejo 

jam delonge estas fermita. Krom tio post duonhoro la wipo 
deiras.

– Do vi mem pentros. Se vi prenis sur vin responde-
con pri dekorado de la wipo, do elturnixu kiel vi volas.

Ostap jam kuris sur la wipa descendejo, dispuwante 
per la kubutoj la warxistojn, fraylinojn, kaj simple scivolu-
lojn. Qe eniro oni haltis lin:

– Enirpermeson!
– Kamarado! – kriaqis Bender. – Vi! Vi! Diketa! Kiu 

pentriston bezonas!
Post kvin minutoj la granda kombinanto sidis en 

blanka kajuto de la diketa mastrumisto de la flosanta lo-
tejo, kaj priparolis la laborkondiqojn.

– Do tiel, kamarado, – diris la diketulo, – de vi estas 
postulata jen kio: plenumo de artaj afiwoj, surskriboj, kaj 
pe-plenumo de reklamtabulo. Nia pentristo komencis fari 
xin, sed ekmalsanis. Ni lasis lin qi tie en la malsanulejo. 
Kaj, certe, xenerala priservo de arta fako. Qu vi povas 
preni sur vin tiujn qi taskojn? Mi avertas: estas multe da 
laboro.
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– Jes, mi povas preni tion sur min. Al mi okazis jam 
fari tiun qi laboron.

– Kaj qu vi povas ekveturi kun ni tuj?
– Tio ne estos simple, sed mi penos.
Granda kaj peza monto defalis de wultroj de la mas-

trumisto. La dikulo, sentante infanan facilecon, per radian-
taj okuloj rigardis la novan pentriston.

– Kiaj estos la kondiqoj? – demandis Ostap imperti-
nente. – Sciu, mi ne estas enteriga kontoro.

– Kondiqoj pokvantaj. Lay labortabelo.
Ostap malkontente sulkigis la vizaxon, kio kostis al li 

multe da peno.
– Sed, krom tio, senpaga nutrado, – rapide aldonis la 

diketulo, – kaj aparta kajuto.
– Nu, bone, – diris Ostap suspirante, – mi konsentas. 

Sed kune kun mi estas ankay knabo, asistanto.
– Pri la knabo mi ne scias. Por knabo forestas kredito. 

Se proprakoste, do bonvolu. Loxu li en via kajuto.
– Do, estu lay vi. Li estas vigla. Kutimixis li al spar-

tanaj kondiqoj.
Ostap ricevis enirpermesilon por si kaj por la vigla 

knabo, metis en la powon wlosilon de la kajuto, kaj eniris la 
varmegan ferdekon. Tuwante la wlosilon li sentis nemal-
grandan kontentixon. Tio estis unua fojo en lia tempesta 
vivo. Ekestis kaj wlosilo kaj loxejo. Forestis nur mono. Sed 
xi trovixis qi tie, proksime, en la sexoj. La granda kombi-
nanto, enpowiginte la manojn, promenadis lay la wiprando, 
ne rimarkante na Vorobjaninov, lasitan sur la bordo.

Komence Ipolit Matveeviq signalis silente, sed poste 
kuraxis eq pepadi. Sed Bender estis surda. Turnixinte per 
la dorso al prezidanto de la koncesio, li atente pririgardis 
mallevadon de la hidraylika premilo en la holdon.
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Oni faris lastajn preparojn por la debordixo. Agafja 
Ti]onovna, kiu estis ankay Mura, frapante per la piedetoj 
kuradis el sia kajuto al la pobo, rigardis la akvon, layte di-
vidis siajn admirojn kun virtuozo-balalajkisto, kaj per qio tio 
enigis konfuzon en aron da respektaj agantoj de la lota en-
trepreno.

La wipo eligis duan fajfon. Pro la teruraj sonoj dewo-
vixis la nuboj. La suno ekruxixis kaj falis trans la horizon-
ton. En supra urbo eklumis lampoj kaj lanternoj. De 
bazaro, el de Poqajev ravino, aydixis raykoj de gramo-
fonoj, konkurantaj por lastaj aqetantoj. Ipolit Matveeviq, 
surdigita kaj sola, kriis ion, sed li ne estis aydebla. Klakoj 
de la vinqo pereigis qiujn aliajn sonojn.

Ostap Bender watis efektojn. Nur antay la tria fajfo, 
kiam Ipolit Matveeviq jam ne dubis ke li estas lasita al sia 
sorto, Ostap rimarkis lin:

– Kial vi staras kvazay pe-svatita? Mi opiniis ke vi jam 
delonge estas sur la wipo. Oni demetas jam la descendilon! 
Kuru rapide! Enlasu tiun qi civitanon! Jen la enirpermesilo.

Ipolit Matveeviq, preskay ploranta, enkuris la vaporwi-
pon.

– Qu tio estas via knabo? – suspekte demandis la 
mastrumisto.

– Jes, knabo, – diris Ostap, – qu li malbonas? Kiu di-
ros ke tio estas knabino, unua [etu sur min wtonon!

La dikulo malserene deiris.
– Nu, Kisa, – rimarkis Ostap, – matene ni devos 

komenci la laboron.
Mi esperas ke vi scipovas dilui farbojn. Kaj jen kio: mi 

estas diplomita pentristo, kaj vi – mia helpanto. Se vi opin-
ias ke estas ne tiel, rapide kuru reen, sur la bordon.
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Nigra-verda waymo elwirixis el sub la pobo. La wipo 
ektremis, ekplaydis la latunaj cimbaloj, flutoj, kornetoj, 
trombonoj; la basoj ektrumpetis mirindan marwon, kaj la 
urbo, turnixante kaj balancante, eknomadis sur maldek-
stran bordon. Dayrante tremi, la wipo ekstaris lay la fluo, 
kaj rapide ekkuris en la mallumon. Malantaye balancixis 
steloj, lampoj, kaj diverskoloraj havenaj signaloj. Post mi-
nuto la wipo deiris xis tiom malproksimen, ke la urbaj lumoj 
wajnis esti raketa pulvoro haltixinta sur la loko.

Ankoray aydixis murmuro de laborantaj tajpmawinoj, 
sed la naturo kaj Volgo prenis jam sion. Langvoro kaptis 
qiujn veturantajn sur vaporwipo ”Skrjabin”. Anoj de la lota 
komisiono lactenere trinketis teon. En unua kunsido de la 
loka sindikat-komitato ankay regis tenero. Tiel brue spiris 
la varma vespero, tiel mole playdis la akveto qe la wi-
prando, tiel rapide preterflugis mallumaj konturoj de la bor-
doj, ke prezidanto de la loka komitato, homo tute pozitiva, 
malferminte la buwon por paroli pri kondiqoj de laboro en 
nekutimaj laborkondiqoj, neatende por qiuj kaj por si mem 
ekkantis:

Vaporŝip’ sur Volgo kuras,
ho patrin-rivero Volgo...

Kaj aliaj severaj partoprenantoj de la kunsido elmur-
muris la refrenon:

Siri-ingo flo-oras...

Rezolucio lay elpawo de prezidanto de la loka komi-
tato okazis do neverkita. Aydixis sonoj de piano. Estro de 
la muzika akompanado }. Ivanov eligis el la instrumento 
plej lirikajn notojn. Virtuozo-balalajkisto tirixis post Mura 
kaj, ne trovinte proprajn vortojn por esprimi sian amon, 
murmuris vortojn de romanco:
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– Ho, ne foriru, dolqa vi kerubo, karesoj viaj ne lacigis 
min. En intermonto dormas blankaj nuboj, kaj steloj brilas 
sur qiela sin’.

Simbieviq-Sindieviq, kaptixinte je la balustrado, ob-
servis la qielan abismon. Dekoro de “Geedzixo”, kompare 
kun xi, wajnis al li indigniga porka[o. Li aqe rigardis siajn 
manojn, kiuj prenis furiozan partoprenon en a[a dekoro de 
la klasika komedio.

En momenton de plej alta langvoro Galkin, Palkin, 
Malkin, Qalkin kaj Zalkind, poziciintaj sur la pobo, frapis 
sian apotekan kaj bieran ilaron. Ili provludis. La miraxo 
dispelixis tuj. Agafja Ti]onovna oscedis kaj, ne atentante 
la virtuozon-flirtulon, ekiris dormi. En animoj de la lok-
komitatanoj denove eksonis la xenerala kontrakto, kaj ili 
ekokupixis pri la rezolucio.

Simbieviq-Sindieviq, post detala pripenso, venis al 
konkludo ke dekoro de “Geedzixo” estas ne tiel malbona. 
Incita voqo el la mallumo vokis na {or[eta Tiraspolski] al 
konsilado qe la rexisoro. En vilaxoj bojis hundoj. Ekestis 
malvarmete.

Ostap, kuwanta sur leda sofo en la kajuto de unua 
klaso, kaj pripense rigardanta la sav-ringon, tegitan per 
verda tolo, esplordemandis na Ipolit Matveeviq:

– Qu vi scipovas desegni? Tre bedayrinde. Ankay mi 
ne scipovas.

Li ekpensis kaj dayrigis:
– Kaj literojn, qu vi scipovas ilin? Ankay ne? Ege mal-

bone! Ja ni estas pentristoj! Du tagoj, eble, oni eltenos nin, 
sed poste for[etos. Dum tiuj qi du tagoj ni devas fari qion 
kio estas bezonata al ni. La situacio iom komplikixis. Mi 
eksciis ke la sexoj trovixas en kajuto de la rexisoro. Sed 
ankay tio, fakte, ne estas terura. Gravas ke ni trovixas sur 
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la wipo. Qiuj sexoj, xis oni forpelos nin, devas esti kon-
trolitaj. Hodiay estas jam malfrue. La rexisoro dormas en 
sia kajuto.

Qapitro 32
La malpura paro

Homoj ankoray dormis, sed la rivero vivis kiel tage. 
Iris flosoj: grandegaj kampoj da traboj kun dometoj sur ili. 
Eta malica tirwipeto, sur padel-rada wirmilo de kiu estis 
arke desegnita xia nomo: “Konkeranto de wtormoj”, tiris 
post si tri naftajn barxojn, kunligitajn linie. Preterkuris de 
sobe rapida powtwipo “Ruxa Latvio”. “Skrjabin” devancis 
grundfosan karavanon kaj, mezurante la profundon per 
striigita stango, komencis desegni arkon, turnixante kon-
tray la fluo.

Sur la wipo oni komencis vekixi. Sur albordixejon 
“Barmino” ekflugis peza[eto kun wnureto. Per tiu qi wnureto 
la lokuloj tiris al si dikan fina[on de la albordiga wnurego. 
La helicoj ekturnadis reen. Duono de la rivero verwixis per 
movixanta waymo. “Skrjabin” ektremis pro la abruptaj fra-
poj de la helico, kaj tutflanke premixis al la barxa albor-
dixejo. Estis ankoray frue. Tial oni decidis komenci la lota-
don je la deka.

Oficeja laboro en “Skrjabin” komencixis kvazay sur 
firma tero, xuste je la naya. Neniu wanxis siajn kutimojn. 
Kiu malfruixis al la laboro sur firma tero, malfruixis ankay 
qi tie, kvankam xi dormis en la entrepreno mem. Vojaxanta 
laborforto de Financ-komisarejo sufiqe rapide kutimixis al 
la nova vivmaniero. Kurieroj balais la kajutojn same indif-
erente kiel ili balais kancelariojn en Moskvo. La purigistinoj 
disportis teon, kuris kun paperoj el registrejo en perso-
                                                     304                                                     



narejon, neniom mirigante pri tio ke la personarejo trovixas 
sur la pobo, kaj la registrejo sur la pruo. El kajuto de in-
teraj pagoj aydixis kastanjeta sono de abakoj kaj grincado 
de mekanika kalkulilo. Antay wipestra kabino oni riproqis 
iun.

La granda kombinanto, brulvundante la nudajn plan-
dojn je la supra ferdeko, iradis qirkay longa mallarxa strio 
da ruxa wtofo, pentrante sur xi sloganon, tekston de kiu li 
qiuminute kontrolis lay la papereto:

«Qiuj – al la lotado! Qiu laborulo endas havi en sia 
powo pruntateston de la wtatprunto».

La granda kombinanto tre penadis, sed, malgray qio, 
sentixis foresto da talento. La skriblinio ekrampis soben, 
kaj la peco de la wtofo, wajne, ekestis difektita senespere. 
Tiam Ostap, kun helpo de knabo Kisa, renversis la wtof-
strion, kaj komencis la farbadon denove. Nun li estis pli 
singarda. Antay pentraqi la literojn li, per kretigita wnureto, 
faris du paralelajn liniojn kaj, mallayte insultante senkulpan 
Vorobjaninov, komencis figuradon de la vortoj. 

Ipolit Matveeviq konscience plenumis taskojn de 
knabo. Li kuris soben por preni varmegan akvon, fandis la 
glua[on, ternante wutis en la siteleton la farbojn, kaj kom-
plezaqe enrigardis okulojn de la postulema pentristo. La 
koncesiuloj alportis la pretan kaj sekigitan slogan-strion 
suben, kaj fiksis xin sur la wiprandon.

La dikuleto, kiu dungis na Ostap, dekuris sur la bor-
don, kaj de tie rigardis verkon de la nova pentristo. Literoj 
de la slogano estis diversdimensiaj, kaj iom klinixantaj 
flanken. Tamen eliro forestis, do endis kontentixi ankay pri 
tio.

Sur la bordon deiris la blovorkestro, kaj komencis el-
blovi varmigajn marwojn. Al sonoj de la muziko de tuta 

                                                     305                                                     



Barmino alkuris infanoj kaj, post ili, el pomaj xardenoj ek-
movixis kamparanoj kaj kamparaninoj. La orkestro tondra-
dis xis kiam sur la bordon deiris anoj de la lota komisiono. 
Komencixis mitingo. De peroneto de taverno de Korobkov 
ekfluis unuaj sonoj de parolado pri internacia situacio.

Kolumbanoj spektis la kunvenon de sur la wipo. De tie 
videblis blankaj kaptukoj de kamparaninoj, singarde 
starantaj iom flanke de la peroneto, senmova amaso da 
kamparanoj, ayskultantaj la parolanton, kaj la parolanto 
mem, tempo de tempo svinganta la manojn. Poste ekludis 
la muziko. La orkestro turnixis kaj, ne qesante ludi, ek-
movixis al la descenda[o. Post xi ekmovixis la homamaso.

La lota aparato metode el[etis kombina[ojn da ciferoj. 
La radoj turnixis, oni voqlegis la nombrojn, barminanoj ri-
gardis kaj ayskultis.

Por momento alkuris Ostap. Konvinkixinte pri tio ke 
qiuj wipanoj sidas en la lota halo, li denove forkuris sur la 
ferdekon.

– Vorobjaninov, – flustris li, – por vi estas urxa arta 
afero. Prenu lokon qe eliro el koridoro de la unua klaso, kaj 
staru tie. Se iu venos, kantu pli layte.

La maljunulo konsternixis.
– Sed kion mi kantu?
– Certe ne “Gardu ho Dio la caron”! Kantu ion pasian: 

na “Pometo” ay na “Koro de belulin’”. Sed mi avertas: se vi 
ne xustatempe ekkantos vian arion!.. Tio ne estas Ek-
sperimenta teatro! Mi kapon de vi dewiros.

La granda kombinanto, frapetante per la nudaj kal-
kanoj, enkuris la koridoron, paneligitan per qerizaj plaka[oj. 
La granda spegulo fine de la koridoro respegulis, dum unu 
sekundo, lian figuron. Li legis la surpordan plateton:
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NIK.  SESTRIN
REĜISORO  DE  TEATRO  “KOLUMBO” 

La spegulo malplenixis. Poste en xi denove aperis la 
granda kombinanto. En la mano li tenis sexon kun kurbaj 
piedetoj. Li trakuregis la koridoron, eniris la ferdekon kaj, 
interrigardante kun Ipolit Matveeviq, ekportis la sexon su-
pren, al kabino de la stiristo. En la vitra kabino estis neniu. 
Ostap forportis la sexon en la pobon, kaj instrue diris:

– La sexo staru qi tie xis la nokto. Mi pripensis qion. 
Qi tien venadas preskay neniu, krom ni. Ni wirmu la sexon 
per afiwoj kaj, kiam mallumixos, trankvile konatixu kun xia 
enhavo.

Post minuto la sexo, superwutita per krucplaka[aj folioj 
kaj ruxa wtofo, estis jam nevidebla.

Na Ipolit Matveeviq denove kaptis la ora febro.
– Sed kial ne alporti xin en nian kajuton? – demandis 

li senpacience. – Ni dissekcus xin tuj. Kaj, se trovixos la 
briliantoj, tiam ni tuj sur la bordon...

– Kaj se ne? Kio tiam? Kien ni wovu xin? Qu eble ni 
portu xin reen al civitano Sestrin, kaj xentile diru: «Par-
donu, ni forwtelis de vi la sexeton sed, bedayrinde, trovis 
en xi nenion, do reprenu vi xin en iom difektita stato!» Qu 
vi agus tiel?

La granda kombinanto, kiel qiam, estis prava. Ipolit 
Matveeviq rekonsciixis de la embaraso nur en momenton 
kiam de la ferdeko ekaydixis sonoj de uverturo, plenumata 
per vazoj de Esmar] kaj bieraj baterioj.

Lotaj operacioj por tiu qi tago estis jam qesitaj. La 
spektantoj poziciis sin sur la borda deklivo kaj, neatendite, 
brue esprimis sian aprobon al la apotek-negra ensemblo. 
Galkin, Palkin, Malkin, Qalkin kaj Zalkind fiere interrigardis, 
kvazay dirante: «Jen, qu vi vidas! Sed vi asertis ke vastaj 
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homamasoj ne komprenos. Sed arto, xi qiam komprene-
blas!»

Poste, sur improvizita scenejo, kolumbanoj ludis sim-
plan vodevileton kun kantoj kaj dancoj, enhavo de kiu 
prezentis kiel Vavila gajnis kvindek mil rublojn, kaj kio oka-
zis pro tio. La aktoroj, de[etintaj de si ligojn de la nik-
sestrin-a “konstrukciismo”, ludis gaje, dancis energie, kaj 
kantis per simpatiaj voqoj. La bordo estis tute kontentigita.

Dua programero estis virtuozo-balalajkisto. La bordo 
kovrixis per ridetoj.

«Bienul-bienulino», – ellaboris la virtuozo, – «vi 
mastrino-sinjorino».

La balalajko movixis. Xi flugis post dorson de la ak-
toro, kaj el post la dorso aydixis: «Se la mastro kun qe-
neto, do li estas sen horlox’!». Xi flugis supren, kaj dum 
mallonga sia flugo eligis nemalmulte da ege malfacilaj 
varia[oj.

Venis vico de {or[eta Tiraspolski]. Wi elkondukis kun 
si gregeton da junulinoj en sarafanoj. La koncerto finixis 
per rusaj dancoj.

Dum “Skrjabin” pretixis dayrigi la vojaxon, dum la wip-
estro konversaciis per la tubeto kun la mawina fako, kaj la 
vaporwipaj fajrujoj brulegis, varmigante la akvon, la blo-
vorkestro denove venis sur la bordon kaj, al qies plezuro, 
komencis ludi dancojn. Ordixis pitoreskaj grupoj, plenaj da 
movado. La subiranta suno sendis molan abrikotan lumon. 
Venis ideala horo por kinofilmado. Kaj vere, filmisto Pol-
kan37, oscedante, eliris el la kajuto. Vorobjaninov, kiu jam 
kutimixis al tasko de qies knabo, singarde portis post Pol-
kan la filmaparaton. Polkan venis al la wiprando, kaj rigar-
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daqis la bordon. Tie, sur la herbo, oni dancis soldatan 
polkon. La junuloj frapis per la nudaj piedoj tiel forte, 
kvazay ili volis fendi nian planedon. La junulinoj flosis. Sur 
la natur-terasoj kaj la mallevixantaj vojetoj dispoziciis la 
spektantoj. Franca filmisto el grupo “Avangardo” trovus qi 
tie laboron por tri tagnoktoj. Sed Polkan, glitrigardinte la 
bordon per siaj rataj okuletoj, tuj deturnixis, amble alkuris 
prezidanton de la komisiono, almetis lin al blanka muro, 
enigis en lian manon libron kaj, petinte ne movixi, longe 
kaj flue turnadis krankon de la aparato. Poste li forkon-
dukis la sinxenantan prezidanton al la pobo, kaj filmis lin 
sur fono de la sunsubiro.

Pe-inte la filmadon Polkan grave eniris sian kajuton, 
kaj wlosixis tie.

Denove ekmuxis la vaporfajfilo, kaj denove la suno 
time forkuris. Venis dua nokto. La wipo estis preta al deiro.

Ostap time meditis pri morgaya mateno. Lia tasko es-
tis eltranqi en folio de kartono figuron de semisto, dis[e-
tanta prunt-atestilojn. La granda kombinanto tute ne estis 
tayga por tiu qi arta heroa[o. Jes, Ostap scipovis, pri-
malpli, produktadi literojn, sed qe li restis jam neniuj resur-
soj por arta figurado de la semanto.

– Sciu, – avertis la dikulo, – de Vasjuki ni komencas 
vesperajn lotadojn, kio tute ne eblas sen tiu qi reklam-
tabulo.

– Bonvolu ne maltrankvilixi, – deklaris Ostap, espe-
rante ne tiom pri morgaya mateno kiom pri hodiaya ves-
pero, – la reklamtabulo estos farita.

Venis stela venta nokto. Loxantaro de la lota arkeo 
ekdormis. Dormis leonoj el la lota komisiono. Dormis ka-
pridoj el la personara fako, virkaproj el la fako financa, ku-
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nikloj el la fako de interaj pagoj, hienoj kaj wakaloj el la 
sona dekora[o, kaj kolombinoj el la tajpa buroo.

Ne dormis nur unu malpura paro. La granda kombi-
nanto eliris el sia kajuto je la unua nokte. Lin sekvis sen-
brua ombro de fidela Kisa. Ili levixis sur la ferdekon, kaj 
neaydeble proksimixis al la sexo, kovrita per folioj da kru-
cligno. Singarde demetinte la kovra[on, Ostap metis la 
sexon sur xiajn piedetojn, kunpreminte la makzelojn li dis-
wiris la tega[on per la tenajlo, kaj enigis la manon en sub la 
sida[on. 

Vento kuradis sur la supra ferdeko. En la qielo 
movixetis steloj. Sub la piedoj, en profunda subo, playdis 
nigra akvo. La bordoj ne estis videblaj. Ipolit Matveeviq 
tremis.

– Estas! – diris Ostap per premixa voqo.

LETERO  DE  PATRO  FJODOR,
skribita per li en Bakuo, en meblitaj qambroj “Kosto” al sia 

edzino en distriktan urbon No.

Mia kara kaj valorega Katja!
Qiuhore proksimixas ni al nia feliqo. Mi skribas al vi en 

meblitaj qambroj “Kosto”, vizitinte qiujn bezonatajn lokojn.
Urbo Bakuo estas tre granda. Qi tie, onidire, oni akiras 

kerosenon, sed veturi tien oni devas per elektra trajno, sed 
mi ne havas monon. Tiu qi pitoreska urbo trovixas sur bordo 
de Kaspia maro.

Xi vere estas tre granda lay dimensioj. Varmego qi tie 
estas terura. Sur unu mano mi portas la palton, sur alia – la 
jakon, kaj eq post tio estas varmege. La manoj wvitas. Tempo 
de tempo mi plezurixas per teo. Kaj mono preskay forestas. 
Sed tio ne problemas, kolombino mia, Katerina Aleksan-
drovna, mono, post nelonge, abundos qe ni. Vizitados ni 
qion, kaj poste ekloxos bonorde en Samaro, apud nia fabrik-
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eto, kaj likvoron drinketos ni. Tamen, pli proksimen al la af-
ero.

Urbo Bakuo, lay sia geografia situo kaj kvanto da loxan-
taro, signife superas urbon Rostov. Tamen xi cedas al urbo 
}arkov pri urbotrafiko. Alinaciuloj multegas qi tie. Aparte mul-
taj estas armenoj kaj persoj. De qi tie, panjo mia, tre proksi-
mas Turkio. Vizitis mi ankay bazaron, kaj vidis multe da tur-
kaj a[oj kaj waloj. Volis mi aqeti donacon por vi, islaman kov-
rotukon, sed mono forestis. Kaj ekpensis mi ke kiam ni 
riqixos (xis tio oni devas tagojn kalkuli), tiam ankay islaman 
kovrotukon ni povos aqeti.

Ho, patrineto, forgesis mi skribi al vi pri du terura[ aferoj 
okazintaj al mi en urbo Bakuo: 1) jako de frato via, bakisto, 
elfalis de mi en Kaspian maron kaj 2) En la bazaro kraqis sur 
min unuxiba kamelo. Tiuj du okaza[oj ege mirigis min. Kial la 
regantaro permesas tiujn qi ekscesojn rilate al veturantaj 
pasaxeroj, des pli ke la kamelon mi ne tuwis, sed faris eq 
agrabla[on al xi: tiklis mi xian nazotruon per vergeto! Kaj la 
jakon oni elkaptadis per la tuta komunumo, pene elkaptis xin, 
sed xi okazis tuta makulita per keroseno. Nun mi ne scias eq 
kion diri al via frato bakisto. Do vi, kolombino, dume ne 
disbabilu tion. Qu Evstigneev dayre tagmanxas qe ni?

Relegis mi la leteron, kaj ekvidis ke pri la afero sukcesis 
mi rakonti al vi nenion. Inxeniero Bruns vere laboras en 
Aznafto. Sed en urbo Bakuo li forestas nun. Li forveturis por 
forpermesi en urbon Batumo. Lia familio loxas tie konstante. 
Mi parolis qi tie kun homoj, kaj ili diras ke vere tuta meblaro 
de Bruns trovixas en Batumo. Li loxas tie en somerdomo, en 
Verda Kabo, – estas tie tiu someruma loko (multekosta, oni-
dire). Vojo de qi tie xis Batumo –15 rubloj kun iom da kope-
koj. Sendu vi dudekon qi tien, per telegrafo, kaj poste, el Ba-
tumo, mi pri qio telegrafos al vi. Disvastigu en la urbo onidi-
rojn ke mi xis nun trovixas qe la severe malsana onklino en 
Vorone[. Qiame via, via edzo Fedja.
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Post-skribo: Forportante38  tiun qi leteron al powtkesto 
oni forwtelis de mi, el qambroj “Kosto”, palton de via frato 
bakisto. Mi estas tiel qagrenita! Bone ke nun estas somero! 
Nenion vi diru al la frato.

Qapitro 33
Forpelo el la paradizo

Dum iuj herooj de la romano estis konvinkitaj ke 
tempo povas atendi, kaj aliaj opiniis ke ne, la tempo iris 
sian ordinaran vojon. Post polva moskva majo venis la 
polva junio. Ayto “Wtat. num. 1”, en distrikta urbo No, difek-
tixinta pro voja kavo, jam du semajnoj staris sur angulo de 
Staropana placo kaj strato je nomo de kamarado Gubern-
skij, tempo de tempo kovrante la qirkaya[ojn per terura 
fumo. El stargoroda malliberejo eliris, aparte, konfuzixintaj 
partoprenantoj de komploto “Glavo kaj plugilo”: qe ili estis 
prenita skriba promeso pri neforveturo. Vidvino Gricacu-
jeva (pasia virino, revo de poeto) revenis al sia spicvara 
afero, kaj estis monpunita per dek kvin rubloj pro tio ke wi 
ne elpendis sur videbla loko prezaron por sapo, pipro, 
tola[-bluiga[o, kaj aliaj etaj varoj, – forgesemo pardonebla 
al virino kun granda koro!

– Estas! – ripetis Ostap per wanxixinta voqo. – Tenu!
Ipolit Matveeviq akceptis en siajn tremantajn manojn 

platan lignan skatoleton. Ostap, en la mallumo, dayre pris-
erqis la sexon. Ekbrilis borda lumtureto. Sur la akvon 
ekkuwis ora stangeto, kaj ekflosis post la wipo.
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– Diable! – diris Ostap. – Nenio pli!
– N-n-e povas esti, – elmurmuris Ipolit Matveeviq. 
– Nu, ankay vi priserqu.
Vorobjaninov, ne spirante, falis sur la genuojn, kaj xis 

la kubuto enigis la manon sub la sida[on. Inter la fingroj li 
eksentis bazon de la risorto. Krom tio tie trovixis nenio 
firma. La sexo disvastigis aqan sekan odoron de mal-
trankviligita polvo.

– Qu forestas? – demandis Ostap.
– Forestas.
Tiam Ostap levis la sexon, kaj [etis xin malproksimen 

trans la wiprandon. Ekaydixis peza playdo. Tremetante pro 
la nokta malsekeco, la dubantaj koncesiuloj revenis en 
sian kajuton.

– Do, – diris Ostap. – Ion ni, qiuokaze, trovis.
Ipolit Matveeviq elpowigis la kesteton, kaj nekomprene 

ekrigardis xin.
– Agu, agu! Ne rigardaqu!
La kesteto ekestis malfermita. Sur xia fundo kuwis ku-

pra verdixinta plateto kun surskribo:

Per tiu qi duonbraksexo majstro Hambs komencas 
novan opon da mebloj. Jaro 1865, Sankt-Peterburgo.

Tiun qi surskribon Ostap pe-legis voqe.
– Sed kie estas la briliantoj? – demandis Ipolit Mat-

veeviq.
– Vi estas mirinde divenema, kara taburet-qasisto! La 

briliantoj, kiel vi vidas, forestas.
Estis bedayrinde rigardi na Vorobjaninov. Liaj iom elk-

reskintaj lipharoj movixis, vitroj de la nazumo estis nebulaj. 
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Wajnis ke pro la malespero li frapas per la oreloj siajn van-
gojn.

Malvarma racia voqo de la granda kombinanto oka-
zigis sian kutiman magian agon. Vorobjaninov etendis la 
manojn, premante ilin al la eluzita pantalono, kaj eksilentis.

– Silentu, malxojo, silentu, Kisa! Iam ni priridos tiun qi 
stultan okan sexon, en kiu trovixis la stulta plateto. Tenu 
vin. Qi tie estas ankoray tri sexoj: naydek nay wancoj el 
cent!

Dum la nokto sur vango de ekstreme qagrenita Ipolit 
Matveeviq elsaltis vulkana pustulo. Qiuj suferoj, qiuj mal-
sukcesoj, qiuj turmentoj de kurado post la briliantoj, qio tio, 
wajne, eniris la pustulon kaj respegulis nun per perlamoto, 
sunsubira qerizo, kaj tola[-bluiga[o.

– Qu vi faris tion speciale? – demandis Ostap.
Ipolit Matveeviq suspiris konvulsie kaj, longa, iom 

klinixinta, kiel fiwkapta vergo, iris preni la farbojn. Komen-
cixis produktado de la reklamtabulo.

La koncesiuloj laboris sur la ferdeko.
Kaj komencixis tria tago de la river-vojaxo. 
Komencixis xi de mallonga kunpuwixo de la blovorkes-

tro kontray la son-dekoruloj pro provluda loko.
Post la matenmanxo, samtempe de du flankoj, al la 

pobo direktixis forteguloj kun la latunaj blovinstrumentoj, 
kaj la magraj kavaliroj de Esmar]-vazoj. Unua sur la poban 
benkon sukcesis eksidi Galkin. Poste alkuris klarneto el la 
blovorkestro.

– La loko estas okupata, – sulkinte la brovojn diris 
Galkin.

– Per kiu okupata? – demandis minace la klarneto.
– Per mi, per Galkin.
– Kaj ankoray per kiu?
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– Per Palkin, Malkin, Qalkin kaj Zalkind.
– Qu eble ankay per Katafalkin? Tio estas nia loko!
De ambay flankoj proksimixis frewaj fortoj. Venis tubjo, 

trioble zonigita per la latuna drako. Tio estis plej potenca 
mawino en la orkestro. Balancixis valvhava korno, simila al 
orelo. Trombonoj staris en plena batalpreteco. La suno mil-
foje respegulixis en la kirasoj. Mallume kaj ete aspektis la 
sona dekoro. Tie intermitis botela vitro, pale lumixis la klis-
teraj vazoj. Kaj saksafono, indigna parodio al vera blovin-
strumento, estis bedayrinda, kaj similis pipon.

– La klistera bataliono, – diris incitulo-klarneto, – pre-
tendas je la loko.

– Vi, – diris Zalkind, penante trovi ion plej ofendan, – 
vi estas muzikaj konservativuloj!

– Ne malhelpu al ni provludi!
– Tio estas vi kiuj malhelpas al ni!
– Ju malpli oni provludas per viaj noktaj vazoj, des pli 

bele okazas.
– Qu oni provludas per viaj samovaroj, qu ne, rezulto 

estas tute sama.
Veninte al neniu interkonsento, la ambay flankoj restis 

sur sama loko kaj ekludis qiu sian. Lay la rivero ektanxis 
sonoj, kiujn povus eligi nur tramo, malrapide rampanta sur 
pecoj da surrela vitro. La blovistoj plenumis marwon de 
Keksholma gvardia regimento, kaj la sona dekoro – negran 
dancon “Antilopo qe riverkomenco de Zambezo”. La skan-
dalo estis qesigita per persona interveno de prezidanto de 
la lota komisio.

Xis la dudek-tria la grandega laboro estis pe-ita. 
Irante retren Ostap kaj Vorobjaninov tiris la reklaman tabu-
lon al la wipestra ponteto. Antay ili, levante la manojn al la 
steloj, kuris la dikuleto-mastrumisto. Per komunaj penoj la 
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reklamtabulo estis pe-ligita al la balustrado. Xi altixis su-
per la pasaxera ferdeko kiel ekrano. Elektromuntisto dum 
duonhoro venigis al dorso de la reklamtabulo dratojn, kaj 
enigis tri lampojn. Restis nur turni la waltilon. 

Antaye, sur dekstra bordo, jam videblis lumetoj de 
urbo Vasjuki.

Por solena lumigado de la reklamtabulo la mas-
trumisto kunvokis tutan loxantaron de la wipo. Ipolit Mat-
veeviq kaj la granda kombinanto rigardis la kunvenintojn 
de supre, starante qe flankoj de sia ankoray malluma 
verko.

Qiu okaza[o sur la wipo tuwis animon mem de la flo-
santa entrepreno. Tajpistinoj, kurieroj, respondecaj per-
sonoj, kolumbanoj kaj wipanaro amasixis, suprenlevante la 
kapojn, sur la pasaxera ferdeko.

– Faru! – ordonis la dikulo.
La reklamtabulo lumixis.
Ostap rigardis soben, la homamason. Rozkolora lumo 

ekkuwis sur la vizaxoj.
La spektantoj ekridis. Poste venis silento. Kaj severa 

voqo de sube diris:
– Kie estas la mastrumisto?
La voqo estis xis tiom respondeca, ke la mastrumisto, 

ne kalkulante la wtupojn, [etixis suben.
– Rigardu, – diris la voqo, – admiru vian laboron!
– Tuj oni forpelos nin! – flustris Ostap al Ipolit Mat-

veeviq.
Kaj vere, sur la supran ferdekon kiel akcipitro alflugis 

la dikuleto.
– Nu, kiel la tabuleto? – arogante demandis Ostap. – 

Qu influas?
– Kunprenu viajn a[ojn! – kriis la mastrumisto.
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– Por kio tiu qi hasto?
– Kun-pre-nu la a[ojn! For! Oni juxos vin! Nia estro ne 

watas wercojn!
– Forpelu lin! – ekaydixis se sobe la respondeca voqo.
– Sed serioze, qu la tabulo ne plaqas al vi? Qu tio 

vere estas ne tro bona tabulo?
Dayrigi la ludon estis sensence. “Skrjabin” jam albor-

dixis al Vasjuki, kaj de la wipo oni povis vidi mirigitajn vi-
zaxojn de vasjukianoj, amasixintaj sur la albordixejo.

Oni kategorie rifuzis doni monon. Por la preparoj estis 
donitaj nur kvin minutoj.

– Aquloj, – diris Simbieviq-Sindieviq, dum la partneroj 
deiris sur la bordon. – Se oni komisius tiun qi reklamtabu-
lon al mi, mi farus xin tiel ke neniu Mejer]old39  sukcesus 
superi min. 

Sur la albordixejo la koncesiuloj haltis kaj ekrigardis 
supren. En la nigra qielo brilis la reklamtabulo.

– J-jes, – diris Ostap, – xi vere estas sufiqe sovaxa. 
Mizera plenumo. 

Desegno farita per vosto de malobeema mulo wajnus 
muzea valora[o kompare kun la reklamtabulo far Ostap. 
Anstatay semanto, dis[etanta pruntatestilojn, petolaqa 
mano de Ostap figuris iun detranqa[on kun konusa kapo, 
kaj kun maldikaj vipoj anstatay la manoj.

La vaporwipo, post la koncesiuloj, flamegis per lumo 
kaj tondris per muziko, sed antaye, sur la alta bordo, estis 
obskuro de distrikta meznokto, hunda bojo, kaj malprok-
sima tirharmoniko.

– Mi resumas la situacion, – diris Ostap vivxoje. – Pa-
sivo: plena foresto de mono, la tri sexoj forveturas lay la 
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riverfluo, noktumejo forestas, kaj eq ne unu [etono de in-
fankomisiono. Aktivo: Gvidlibro pri Volgo, eldonita en mil 
naycent dudek sesa jaro (estis necese pruntepreni xin el 
kajuto de mosje Simbieviq). Fari la bilancon sendeficita es-
tas ege malfacile. Noktumi ni devos en la albordixejo.

La koncesiuloj lokixis sur la albordixejaj benkoj. Qe 
lumo de aqa kerosena lampo Ostap pe-legis el la gvidlibro:

«Sur dekstra alta bordo – urbo Vasjuki. De qi tie oni ek-
sportas lignajn materialojn, gumon, baston, bastajn matojn, qi 
tien oni importas a[ojn de vasta uzado por la regiono, trovix-
anta 50 kilometroj de fervojo. En la urbo 8000 loxantoj, wtata 
kartona fabriko kun 320 laboristoj, etaj krudfer-giseja, bier-
produkta kaj leda uzinoj. El lernejaj entreprenoj, krom 
komunkleraj, estas forsta teknikumo.»

– La situacio estas multe pli serioza ol mi supozis, – 
diris Ostap. – Elbati monon el la vasjukianoj dume prezen-
tixas al mi tasko neplenumebla. Kaj da mono ni bezonas 
ne malpli ol tridek rublojn. Unue ni devas nutri nin kaj, due, 
ni devas devanci la lotan lavkuvon kaj renkontixi kun ko-
lumbanoj sur firma tero en Stalingrado.

Ipolit Matveeviq volvixis kiel maljuna magra kato post 
kunpuwixo kun la juna kontrayulo – energia posedanto de 
tegmentoj, subtegmentoj, kaj subtegmentaj fenestroj.

Ostap promenadis preter la benkoj, meditante kaj 
kombinante. Xis la unua nokte ekestis jam preta brila 
plano. Bender ekkuwis apud la partnero, kaj ekdormis.
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Qapitro 34
Interplaneda waka kongreso

De la mateno en Vasjuki iradis alta magra maljunulo 
kun ora nazumo kaj en botoj malaltaj, tre malpuraj, makuli-
taj per farboj. Li algluis sur la murojn manskribajn afiwojn: 

La 22-an de junio 1927
en klubejo “Kartonisto”okazos lekcio

”PRODUKTIVA  DEBUTA  IDEO”
Kaj

SEANCO  DE  SAMTEMPA  ŜAKLUDO  SUR  160 TABULOJ
far grossmeister (ĉefa ŝak-majstro) O. Bender.

Ĉiuj venas kun siaj tabuloj.
Pago por la ludo: 50 kopekoj.
Pago por la eniro: 20 kopekoj.

Komenco ĝuste je la 6-a vespere.

Administranto K. Miĥelson.

Ankay la grandmajstro mem ne perdis la tempon. Lu-
inte la klubon per tri rubloj li turnis sin al la waka sekcio, kiu 
lokixis ial en koridoro de la qevalbreda kontoro.

En la waka sekcio sidis unuokula homo kaj legis roma-
non de Wpilhagen (Spielhagen), eldonitan far Panteleev.

– Grandmajstro O. Bender! – deklaris Ostap, eksi-
dante la tablon. –Mi organizas qe vi seancon de samtempa 
wakludo.

Sola okulo de la vasjukia wakisto malfermixis xis limoj 
permesataj per naturo. – Unu momenton, kamarado 
grandmajstro! – kriis la unuokululo. Bonvolu sidi. Mi tuj.
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Kaj la unuokululo forkuris. Ostap pririgardis ejon de la 
waka sekcio. Sur la muroj pendis fotografa[oj de rajdoqeva-
loj, kaj sur la tablo kuwis polva kontora libro kun titolo: “At-
ingoj de Vasjukia waka sekcio en jaro1925».

La unuokululo revenis kun dek-duo da diversaxaj civi-
tanoj. Ili qiuj layvice alvenadis konatixi, nomis sin, kaj es-
time premis manon de la grandmajstro.

– Preterveture en Kazanon, diris Ostap abrupte, – jes, 
jes, la seanco okazos hodiay vespere, venu. Kaj nun, par-
donu min, mi ne estas en bona sporta stato: lacixis mi post 
la karlsbada turniro.

Vasjukiaj wakistoj ayskultis na Ostap kun fila amo. 
Ostap entuziasmixis. Li sentis alfluon de novaj fortoj kaj 
wakaj ideoj.

– Vi eq ne kredos – diris li, – kiel disvolvixis waka pen-
sado. Lasker, qu vi scias, venis xis vulgara[oj. Ekestis jam 
neeble ludi kun li. Li fumigas siajn kontrayulojn per cigaroj. 
Kaj speciale li fumas la malmultekostajn, por ke la fumo 
estu pli abomena. Waka mondo ekas maltrankvilixi.

La grandmajstro transiris al lokaj temoj.
– Kial en provinco oni trovas neniun ludon de penso? 

Jen, ekzemple,via waka sekcio. Xi nomixas xuste tiel: waka 
sekcio. Enue, fraylinoj! Kial ne nomi xin bele, vere wake. 
Tio allogus en la sekcion vastan publikon. Kio se vi nomu 
vian sekcion, ekzemple, “Waka klubo de kvar qevaloj”, ay 
“Ruxa ludfina[o”, ay “Perdo de la kvalito qe gajno de la 
tempo”. Estus bone! Sonore!

La ideo havis sukceson.
– Vere, – diris la vasjukianoj, – kial ne renomi nian 

sekcion en “Klubo de kvar qevaloj”?
Qar prezidantaro de la waka sekcio trovixis surloke, 

Ostap aranxis sub sia honora prezidanteco minutan kunsi-
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don, en kiu la sekcion oni unuvoqe renomis je “Waka klubo 
de kvar qevaloj”. La grandmajstro propramane, uzante le-
cionojn de “Skrjabin”, arte plenumis sur peco de kartono 
elpenda[on kun kvar qevaloj kaj kun konvena surskribo.

Tiu qi grava iniciato promesis disfloron de waka pen-
sado en Vasjuki.

– Wako! – diris Ostap. – Qu vi scias kio estas wako? Xi 
movas antayen ne nur kulturon, sed ankay ekonomikon! 
Qu vi scias ke via “Waka klubo de kvar qevaloj” povas, qe 
xusta aranxo de la afero, tute transformi urbon Vasjuki?

De hieraya tago Ostap manxis ankoray nenion. Pro 
tio lia elokventeco estis eksterordinara.

– Jes! – kriis li. – Wako pliriqigas la landon! Se vi kon-
sentos pri mia projekto, de la urbo al la albordixejo vi ira-
dos per marmoraj wtuparoj! Vasjuki estos centro de deko 
da gubernioj! Kion vi aydis antaye pri urbo Zemmering? 
Nenion! Sed nun tiu qi urbetaqo estas riqa kaj fama nur pro 
tio ke tie estis organizita internacia turniro. Tial mi diras: 
en Vasjuki oni devas organizi internacian wakan turniron.

– Qu?! – kriis qiuj.
– Tute reala afero, – respondis la grandmajstro, – miaj 

personaj ligoj, kaj via aktivado – tio estas qio bezonata kaj 
sufiqa por organizado de internacia vasjukia turniro. Pensu 
pri tio kiel bele tio sonos: «Internacia vasjukia turniro de 
1927-a jaro”. Alveturo de }oze (Jose) Raul Kapablanka 
(Capablanca), Emanuil Lasker, Alo]in, Reti, Rubinwtejn, 
Taraw (Tarrasch), ›idmar, kaj de doktoro Grigorjev estas 
garantiita. Krom tio estas garantiita ankay mia partopreno!

– Sed mono! – xemis la vasjukianoj. – Ili qiuj devas 
esti pagataj! Multaj miloj da mono! Kie preni xin?

– Qio estas pripensita, – diris O. Bender, – la monon 
donos kolektado.
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– Sed kiu qe ni pagos tiujn frenezajn sumojn? Vas-
jukianoj...

– Kial vasjukianoj! Vasjukianoj ne pagos la monon. Ili 
ri-ce-vos xin! Tio estas ekstreme simple, qar al turniro kun 
partopreno de plej altaj majstroj kunveturos watantoj de 
wako de tuta mondo. Centmiloj da homoj, riqaj homoj, stre-
bos veni en Vasjuki. Unue, la rivera transporto ne eltenos 
tiun kvanton da pasaxeroj. Sekve Popola Komisarejo pri 
vojoj konstruos qefan fervojon Moskvo-Vasjuki. Tio – unue. 
Due – tio estas hoteloj kaj qielskrapuloj por dislokigi la 
gastojn. Trie – disvolvixo de agrikulturo en radiuso de mil 
kilometroj: oni devas provizi la gastojn per legomoj, fruktoj, 
kaviaro kaj qokoladaj bombonoj. La palaco, en kiu okazos 
la turniro, – kvar. Kvin – konstruado de garaxoj por aytoj 
de la gastoj. Por dissendi tra tuta mondo sensaciajn rezul-
tojn de la turniro estos bezonata superpotenca radiostacio. 
Tio estas ses. Nun koncerne de qefa fervojo Moskvo-
Vasjuki. Sendube xi ne scipovos transporti en Vasjuki qiujn 
dezirantojn. De tio sekvas flughaveno “Granda Vasjuki” – 
regulaj flugoj de powtaj aviadiloj kaj aerwipoj en qiujn angu-
lojn de mondo, inkluzive na Los-Anxeles kaj Melburn.

Brilegaj perspektivoj disvolvixis antay vasjukiaj hobiu-
loj. Limoj de la qambro disvastixis. Putraj muroj de la qe-
valbredista nesto ruinixis, kaj anstatay ili la bluan qielon 
eniris vitra tridek-tri-etaxa kastelo de waka pensado. En qiu 
xia halo, en qiu qambro, kaj eq en kugle preterflugantaj 
liftoj sidis enpensixintaj homoj kaj ludis wakojn sur tabuloj 
inkrustitaj per malakito...

Marmoraj wtuparoj defalis xis blua Volgo mem. Sur la 
rivero staris oceanaj wipoj. En la urbon, per funikularoj, le-
vixis vizaxaqaj alilandanoj, wakaj sinjorinoj, aystraliaj 
watantoj de hindia defendo, hindianoj en blankaj turbanoj, 
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adeptoj de hispana partio, germanoj, francoj, novzelan-
danoj, loxantoj de Amazon-rivera baseno, kaj ankay mo-
skvanoj, kievanoj, leningradanoj, siberianoj kaj odesanoj, 
enviantaj la vasjukianojn.

Vicoj da aytoj qene movixis inter la marmoraj hoteloj. 
Sed jen – qio haltis. El luksa hotelo “Trairanta peono” eliris 
mondqampiono }oze-Raul Kapablanka-kaj-Graupera. Lin 
qirkayis damoj. Policisto, vestita en specialan wakan uni-
formon (vasta kvadratigita pantalono kaj kurieroj sur la 
kolum-anguloj), xentile mansalutis. Al la qampiono mem-
fide alvenis unuokula prezidanto de vasjukia “Klubo de 
kvar qevaloj”.

Konversacio de la du steluloj, kiun ili subtenis angle, 
estis qesita per alflugo de doktoro Grigorjev, kaj estonta 
mondqampiono Alo]in.

Salutaj krioj tremigis la urbon. }oze-Raul Kapablanka-
kaj-Graupera iom grimacixis. Lay mansigno de la unuoku-
lulo al la aviadilo estis venigita marmora wtuparo. Doktoro 
Grigorjev dekuris per xi, salute svingantela novan qapelon, 
kaj komentante eblan eraron de Kapablanka en okazonta 
matqo kontray Alo]in.

Subite sur la horizonto ekestis vidata nigra punkto. Xi 
rapide proksimixis kaj kreskis, transformixinte en grandan 
smeraldkoloran parawuton. Sur la parawuta ringo pendis, 
kiel granda rafano, homo kun valizeto.

– Tio estas li! – kriis la unuokululo. Hura! Hura! Hura! 
Mi rekonas grandan filozofon-wakiston doktoron Lasker. 
Nur li, en tuta mondo, portas tiujn verdajn wtrumpetojn.

}oze-Raul Kapablanka-kaj-Graupera denove grima-
cixetis.

Oni haste submetis al Lasker marmoran wtuparon, kaj 
la vigla eksqampiono, forblovante de la maldekstra maniko 
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la polveron, kiu alsidis dum lia flugo super Silezio, falis en 
brakumojn de la unuokululo. La unuokululo prenis na 
Lasker je la talio, venigis lin al la qampiono kaj diris:

– Pacixu! Mi petas vin je nomo de vasjukia loxantaro! 
Pacixu vi!

}oze-Raul brue suspiris kaj, skuante manon de la 
maljuna veterano diris:

– Mi qiam adoris vian ideon pri transigo de kuriero en 
hispana partio de b5 al c4.

– Hura! – eksklamaciis la unuokululo. – Simple kaj 
konvinke, en stilo de qampiono!

Kaj la tuta neimagebla homamaso subkaptis:
– Hura! Vivat! Banzaj! Simple kaj konvinke, en stilo de 

qampiono!!!
Ekspresaj trajnoj alruligis al dek du stacidomoj de 

Vasjuki novajn kaj novajn amasojn da wak-watantoj.
La qielo jam flamegis pro lumantaj reklamoj, kiam tra 

la stratoj de la urbo oni trakondukis blankan qevalinon. Tio 
estis sola qevalino restinta post mekanizigo de vasjukia 
transporto. Per speciala dekreto wi estis alinomita je qe-
valo. Watantoj de wakoj salutis win, svingante palmajn 
branqojn kaj waktabulojn.

– Ne maltrankvilixu, – diris Ostap, – mia projekto 
garantias al via urbo eksterordinaran disfloron da produkti-
vaj fortoj. Pensu pri kio okazos post kiam la turniro finixos, 
kaj qiuj gastoj forveturos. Loxantoj de Moskvo, premataj 
per la loxeja krizo, [etixos en vian belegan urbon. La qe-
furbo aytomate transiras en Vasjuki. Qi tien alveturas la 
registaro. Vasjuki alinomixas je Nov-Moskvo, kaj Moskvo – 
en Malnov-Vasjuki. Leningradanoj kaj ]arkovanoj grincas 
per la dentoj, sed povas fari nenion. Nov-Moskvo ixas plej 
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eleganta centro de Eyropo kaj, post nelonge, ankay de 
tuta mondo.

– De tuta mondo!!! – elxemis la stuporixintaj vasjuki-
anoj.

– Jes! Kaj poste ankay de tuta universo. La waka 
penso, kiu aliformigis la distriktan urbon en qefurbon de nia 
planedo, mem aliformixos en aplikan sciencon, kaj inven-
tos metodon de interplanedaj vojaxoj. El Vasjuki flugos 
signaloj al Marso, Jupitero kaj Neptuno. Komunikado kun 
Venuso estos same simpla kiel translokixo el urbo en ur-
bon. Kaj tiam, kiu scias, eblas ke post qirkay ok jaroj en 
Vasjuki okazos unua, en historio de universo, waka kon-
greso!

Ostap viwis sian noblan frunton. Li estis malsata xis 
tiom ke volonte formanxus rostitan wakan qevalon.

– Je-es, – elpremis el si la unuokululo, freneze qirkay-
rigardante la polvan ejon. – Sed kiel praktike efektivigi en-
vivigon de la projekto, enigi, tiel dirite, bazon sub xin?

La qeestantoj streqe rigardis la grandmajstron.
– Mi ripetas ke la afero, praktike, dependas nur de via 

agemo. Tutan organizadon mi prenas sur min. Bezonatas 
neniuj materialaj elspezoj, se ne enkalkuli koston de tele-
gramoj.

La unuokululo puwetis siajn kunulojn.
– Nu! – demandis li. – Kion vi diros?
– Ni aranxu! Aranxu! – bruis la vasjukianoj.
– Sed kiom da mono bezonas tio... telegramoj?
– Ridinda sumo, – diris Ostap, – cent rublojn.
– Qe ni en la kaso estas nur dudek unu rubloj dek ses 

kopekoj. Certe ni komprenas ke tio tute ne sufiqas...
Sed la grandmajstro okazis konsentema organizanto.
– Bone, – diris li, – donu viajn dudek rublojn.
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– Sed qu sufiqas? – demandis la unuokululo.
– Por komencaj telegramoj sufiqas. Poste venados 

oferoj, kaj ne estos kien wovi la monon.
Kawinte la monon en la verdan vojaxan jakon la 

grandmajstro memorigis la kunixintojn pri sia lekcio kaj se-
anco de samtempa ludo sur cent sesdeko da tabuloj, xen-
tile adiayis ilin xis la vespero, kaj eniris klubon “Kartonisto” 
por rendevui na Ipolit Matveeviq.

– Mi malsatas, – diris Vorobjaninov per krakanta voqo.
Li sidis jam qe la kasa giqeto, sed kolektis ankoray eq 

ne unu kopekon, do povis aqeti eq ne pecon da pano. An-
tay li kuwis verda drata korbeto, destinita por kolektota 
mono. En tiuj korbetoj oni, en mezprosperaj familioj, tenas 
tranqilojn kaj forkojn.

– Ayskultu, Vorobjaninov, – kriis Ostap, – qesu por 
unu horo la kasajn operaciojn. Iru ni tagmanxi en popolnu-
trejon. Dum la vojo mi priskribos la situacion. Parenteze, vi 
devas razixi kaj purixi. Vi aspektas kiel trampo. Qe grand-
majstro ne povas esti tiel suspektaj konatuloj.

– Eq ne unu bileton mi vendis, – informis Ipolit Mat-
veeviq.

– Ne gravas. Xis vespero oni alkurados. La urbo jam 
oferis al mi dudek rublojn por organizo de internacia waka 
turniro.

– Do por kio ni okupixu pri la seanco de samtempa 
ludo? – flustris la administranto. – Ja povas okazi ke oni 
batos nin. Kaj per la dudek rubloj ni povas tuj preni lokon 
sur wipo: xuste nun “Karl Libkne]t (Liebknecht)” venis de 
supre. Trankvile veturu ni xis Stalingrado, kaj atendu tie 
venon de la teatro. Se ni sukcesos tie dissekci la sexojn, 
tiam ni – riquloj, kaj qio apartenas al ni.
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– Qe malsata stomako oni ne devas diri tiujn stul-
ta[ojn. Tio negative influas la cerbon. Per dudek rubloj ni, 
eble, veturos xis Stalingrado... Sed per kiu mono ni nutru 
nin? Vitaminoj, kara kamarado gvidanto, al neniu estas 
donataj senpage. Sed de vervaj vasjukianoj ni povas de-
wiri, per la lekcio kaj la seanco, qirkay tridekon da rubloj.

– Ili batos! – amare diris Vorobjaninov.
– Certe, ekzistas la risko. Oni povas kapti iom da fra-

poj. Tamen qe mi estas unu penseto kiu, qiuokaze, sen-
danxerigos vin. Sed pri tio poste. Dume ni iru gustumi lo-
kajn pladojn.

Cis la sesa vespere sata, razita, kaj odoranta per par-
fumo grandmajstro eniris kason de klubo “Kartonisto”.

Sata kaj razita Vorobjaninov vigle vendis biletojn.
– Nu, kio? – mallayte demandis la grandmajstro.
– Eniraj – tridek, kaj por ludi – dudek biletoj, – re-

spondis la administranto.
– Dek ses rubloj. Malmulte, malmulte!
– Pri kio vi, Bender, rigardu kia vico staras! Oni sen-

dube batos.
– Pri tio vi ne pensu. Vi ploros kiam oni batos vin, sed 

dume ne prokrastu! Lernu komercadi!
Post unu horo en la kaso estis tridek kvin rubloj. En la 

halo maltrankviladis la publiko.
– Fermu la giqeton! Donu la monon! – diris Ostap. – 

Kaj nun jen kio. Prenu vi kvin rublojn, iru al la albordixejo, 
luu tie boaton por qirkay du horoj, kaj atendu min qe bordo, 
iom pli sobe ol la staplo. Ni faru vesperan promenadon. Pri 
mi vi ne maltrankvilixu. Hodiay mi estas en bona sporta 
stato.

La grandmajstro eniris la halon. Li sentis sin vigla kaj 
bone sciis ke la unua movo, e2-e4, minacas al li per neniuj 

                                                     327                                                     



komplika[oj. Kvankam sekvantaj movoj perdixis en plena 
nebulo, tio neniom xenis la grandan kombinanton. Qe li es-
tis preparita tute nekutima eliro por savi sin eq de plej se-
nespera partio.

La grandmajstron oni renkontis per aplaydoj. La ne-
granda kluba halo estis plibeligita per diverskoloraj flage-
toj.

Antay semajno qi tie okazis vespero de “Socio por 
savo sur akvoj”, pri kio atestis surmura slogano:

AFERO  DE  HELPO  AL  DRONANTOJ
TROVIĝAS  EN  MANOJ  DE  LA DRONANTOJ  MEM 

Ostap klinixis, etendis antayen la manojn, kvazay ri-
fuzante akcepti ne meritajn aplaydojn, kaj surpawis la po-
dion.

– Kamaradoj! – diris li per belega voqo. – Kamaradoj 
kaj wakaj fratoj, temo de mia hodiaya lekcio estas sama al 
tiu kiun mi prezentis antay semajno en Ni[nij Novgorod kaj, 
mi devas konfesi, ne sen sukceso. Temo de mia lekcio es-
tas fruktodona debuta ideo. Kio, kamaradoj, estas debuto 
kaj kio, kamaradoj, estas ideo? Debuto, kamaradoj, estas 
«Kvasi una fantasia». Kaj kio, kamaradoj, estas ideo? 
Ideo, kamaradoj, – tio estas homa penso prezentita per lo-
gika waka formo. Eq kun sensignifaj fortoj oni povas ekregi 
la tutan tabulon. Qio dependas de qiu aparta individuo 
mem. Jen tiu blonduleto, ekzemple, en tria vico. Ni supozu 
ke li ludas bone...

La blondulo en la tria vico ruxixis.
– Kaj jen tiu nigraharulo kiu, ni supozu, ludas malpli 

bone.
Qiuj turnixis kaj pririgardis ankay la nigraharulon.
– Kion do ni vidas, kamaradoj? Ni vidas ke la blondulo 

ludas bone, kaj la nigraharulo ludas malbone. Kaj neniuj 
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lekcioj wanxos tiun qi rilaton inter la fortoj, se qiu individuo 
aparte ne trejnos konstante pri dam... mi volis diri pri wak-
ludo. Kaj nun, kamaradoj, mi rakontos al vi kelkajn in-
struajn historiojn el praktiko de niaj estimataj hipermoder-
nuloj Kapablanka, Lasker kaj doktoro Grigorjev.

Ostap rakontis al la qeestantoj kelkajn antikvajn anek-
dotojn, kiujn li elqerpis ankoray infanaxe el “Blua revuo”, 
kaj per tio finis la intermezon.

Qiuj estis iom mirigitaj per mallongeco de la lekcio. La 
unuokululo ne deigis sian solan okulon de piedvestoj de la 
grandmajstro.

Tamen komencixinta seanco de la samtempa ludo 
prokrastis kreskantan suspekton de la unuokula wakisto. 
Kune kun qiuj li aranxis la tablojn forme de minuskla litero 
no. Trideko da watantoj eksidis por ludi kontray la grand-
majstro. Multaj el ili estis tute konsternitaj, kaj qiuminute 
enrigardis wakajn lernolibrojn, frewigante en la memoro 
malsimplajn variantojn, pere de kiuj ili esperis kapitulacii al 
la grandmajstro ne pli frue ol post dudek dua movo.

Ostap glitis per la rigardo linion da “nigraj”, kiuj 
qirkayigis lin de qiuj flankoj, la fermitan pordon, kaj sentime 
komencis labori. Li venis al la unuokululo, sidanta qe unua 
tabulo, kaj movis la rexan peonon de kvadrato e2 sur 
kvadraton e4.

La unuokululo tuj kapis siajn orelojn per la manoj, kaj 
komencis streqe mediti. Lay vicoj de la watantoj trairis 
susuro:

– La grandmajstro faris e2-e4.

http://gorod-elista.ru/elista/foto88.htm
(Bronza du-metra monumento al Ostap en urbo Elista. 

La grandmajstro pririgardas la wak-qevalon.)
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Ostap ne dorlotis siajn kontrayulojn per diverseco de 
la ludkomencoj. Sur restintaj dudek nay tabuloj li faris la 
saman operacion: wovis la rexan peonon de e2 sur e4. Unu 
post alia la watantoj kaptis sin je la haroj kaj profundixis en 
febrajn meditojn. Neludantoj movis la rigardojn post la 
grandmajstro. Sola en la urbo fotograf-amatoro surgrimpis 
sexon, kaj intensis jam bruligi la magnezion, sed Ostap 
kolere eksvingis la manojn kaj, qesinte sian fluon lay la 
tabuloj, layte kriis:

– Forigu la fotografiston! Li malhelpas al mia waka 
pensado!

«Por kio mi lasu mian fotografa[on en tiu qi mizera ur-
beto. Mi ne watas havi aferojn kun polico», – decidis li.

Indigna siblo de la watantoj igis la fotografiston rifuzi 
de sia provo. La indigno estis tiel granda, ke la fotografis-
ton oni eq forpuwis el la halo.

Post tria movo evidentixis ke la grandmajstro ludas 
dek ok hispanaj partioj. En aliaj dek du la nigraj uzis 
kvankam malnovixintan, sed sufiqe sekuran defendon de 
Filidor. Se Ostap scius ke li ludas tiel rafinitajn partiojn, kaj 
staras kontray tiel pruvita defendo, li estus ege mirigita. 
Qar en vivo de la granda kombinanto tio estis nur dua wak-
ludo.

Komence la watantoj, kaj unua inter ili – la unuokululo, 
terurixis. Insidemo de la grandmajstro estis senduba.

Kun neimagebla simpleco, kaj certe malicante en la 
animo pri la malprogresintaj watantoj de urbo Vasjuki, la 
grandmajstro tute libere oferis peonojn, pli kaj malpli gra-
vajn pecojn. Al neglektita dum la lekcio nigraharulo li oferis 
eq damon. La nigraharulo terurixis, volis jam senprokraste 
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kapitulacii, kaj nur per terura streqo de la fortoj igis sin 
dayrigi la ludon.

Tondro de klara qielo venis post kvin minutoj.
– Mato! – elmurmuris xis morto terurigita nigraharulo. 

Mato al vi, kamarado grandmajstro.
Ostap analizis la situacion, malhonore nomis la da-

mon “rexino”, kaj bombaste gratulis la nigraharulon pri la 
gajno. Obtuza bruo trakuris vicojn de la watantoj.

«Venis jam tempo forkuri», – pensis Ostap, trankvile 
preterirante la tablojn, kaj senzorge movante la pecojn.

– Vi malxuste movis la qevalon, kamarado grandmajs-
tro, – ekflatis la unuokululo. – Qevalon oni ne movas tiel.

– Pardon, pardon, mi petas pardonon, – respondis la 
grandmajstro,– post la lekcio mi iom lacixis.

Dum sekvantaj dek minutoj la grandmajstro malgajnis 
ankoray dek partioj.

Miraj krioj aydixis en ejo de klubo “Kartonisto”. Ma-
turixis konflikto. Ostap malgajnis unu post alia dek kvin 
partioj, kaj post nelonge ankoray tri. Restis nur unuokululo. 
Komence de la partio li, pro la timo, faris multajn erarojn, 
kaj nun malfacile gvidis la partion al venka fino. Ostap, 
nerimarke por la qirkayantoj, forwtelis de la tabulo nigran 
turon, kaj kawis xin en la powo.

La homamaso dense qirkayigis la ludantojn.
– Sur tiu qi loko [us staris mia turo! kriis la unuokululo, 

qirkayrigardante,– sed nun xi jam forestas!
– Se ne estas, do ne estis! – sufiqe krude respondis 

Ostap.
– Kial ne estis? Mi bone memoras!
– Certe ne estis!
– Sed kien xi malaperis? Qu vi gajnis xin?
– Gajnis.
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– Kiam? Dum kiu movo?
– Kial vi tedas min pri via turo? Se vi malgajnis, do 

diru xuste tion.
– Permesu, kamaradoj, qe mi qiuj movoj estas registri-

taj!
– Kontoro registras, – diris Ostap.
– Tio estas indigna[o! – kriaqis la unuokululo. – For-

donu mian turon.
– Cedu vi, cedu, tio ne estas ludo pri katoj kaj musoj!
– Fordonu la turon!
Post tiuj qi vortoj la grandmajstro, kompreninte ke 

prokrasto estas pereiga, qerpis per la mano kelkajn pe-
cojn, kaj [etis ilin en kapon de la unuokula kontrayulo.

– Kamaradoj! – jelpis la unuokululo – qiuj rigardu! Oni 
batas la watanton!

Wakistoj de urbo Vasjuki konsternixis.
Ne perdante la valoregan tempon Ostap [etis la wakan 

tabulon en la lampon kaj, batante en veninta mallumo ies 
makzelojn kaj fruntojn, elkuris sur la straton. Vasjukiaj 
watantoj, falante unu sur alian, [etixis post li.

Estis luna vespero. Ostap impetis sur la arxenta strato 
facile kiel anxelo, depuwante sin de la peka tero. Qar Vas-
juki ne sukcesis ankoray transformixi en centron de uni-
verso, li devis kuri ne inter palacoj, sed inter arbotrunkaj 
dometoj kun eksteraj wutroj.

Post li kuregis la wakwatantoj.
– Tenu la grandmajstron! – muxis la unuokululo.
– Fripono! – subtenis lin aliaj.
– Dandaqoj! – refutis la grandmajstro, aldonante la 

rapidecon.
– Polico! – kriis la ofenditaj wakistoj.
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Ostap saltadis sur wtuparo gvidanta al la albordixejo. 
Li devis trakuri kvarcent wtupojn. Sur sesa interplaceto lin 
jam atendis du watantoj, trafintaj tien per sur-dekliva 
padeto. Ostap retrorigardis. De supre kiel hunda grego ru-
lixis densa grupo da incititaj watantoj de Filidor-defendo. 
Reiro forestis. Tial Ostap ekkuris antayen.

– Jen mi vin, kanajlojn! – eltondris li al la kuraxuloj-
avanuloj, [etante sin de la kvina placeto.

La timigitaj kuraxuloj a]is, saltis trans la balustradon, 
kaj ekrulixis ien en mallumon de tuberoj kaj deklivoj. La 
vojo ekestis libera.

– Tenu la grandmajstron! – rulixis de supre.
La persekutantoj kuris, frapante la lignan wtuparon kiel 

falantaj keglaj globoj.
Alkurinte la bordon Ostap turnixis dekstren, per la 

okuloj serqante boaton kun la fidela administranto.
Ipolit Matveeviq idilie sidis en la boateto. Ostap falis 

sur la benkon, kaj komencis furioze remi de la bordo. Post 
minuto en la boaton ekflugis wtonoj. Unu el ili trafis na Ipo-
lit Matveeviq. Qe li, iom pli alte ol la vulkana pustulo, elkre-
skis malhela kontuza[o. Ipolit Matveeviq kawis la kapon en 
la wultrojn, kaj xeme ekploretis.

– Jen dorlotulo! De mi oni apenay kapon dewiris, sed 
mi estas en ordo: vigla kaj gaja. Kaj se enkalkuli ankoray 
kvindekon da rubloj de pura gajno, la honorario pro unu 
kontuza[o sur via kapo estas sufiqe alta.

Dume la persekutantoj, kiuj nur nun komprenis ke 
plano transformi Vasjuki en Nov-Moskvon ruinixis, kaj ke la 
grandmajstro forveturigas el la urbo kvindekon da pene 
akiritaj vasjukiaj rubloj, ensaltis grandan boaton, kaj kun 
krioj ekremis al mezo de la rivero. En la boato amasixis 
qirkay tridek homoj. Qiuj volis persone venxi la grandmajs-
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tron. La ekspedicion komandis la unuokululo. Lia sola 
okulo brilis en la nokto kiel lumturo.

– Kaptu la grandmajstron! – aydixis kriaqoj en la trow-
arxita barko.

– Rapidu ni, Kisa! – diris Ostap. – Se ili atingos nin, 
mi ne povos garantii kompletecon de via nazumo.

La ambay boatoj iris lay la fluo. Distanco inter ili kon-
stante malpliixis. Ostap uzis jam siajn lastajn fortojn.

– Ne foriros vi, bastardoj! – aydixis el la barko.
Ostap ne respondis: forestis la tempo. La remiloj el-

wirixis el la akvo. Wprucegoj da akvo elflugis el sub la furio-
zantaj remiloj, kaj trafis la boaton.

– Rapidu, – flustris Ostap al si mem.
Ipolit Matveeviq turmentixis. La barko triumfis. Xia 

alta rando jam preteriris boateton de la koncesiuloj de 
maldekstra flanko, por premi la grandmajstron al la bordo. 
La koncesiulojn atendis malagrabla sorto. Xojo en la barko 
estis xis tiom granda, ke qiuj wakistoj transiris al la dekstra 
rando por, proksimixinte al la boateto, per la superaj fortoj 
ataki la aqulon-grandmajstron.

– Gardu la nazumon, Kisa! – malespere kriis Ostap, 
[etante la remilojn. – Komencixas!

– Sinjoroj! – eksklamaciis subite Ipolit Matveeviq per 
koka voqo. –Qu vere vi batos nin?

– Kaj dolore! – ektondris la vasjukiaj watantoj, kiuj in-
tencis jam ensalti la boateton.

Sed tiumomente okazis io ekstreme ofenda por hon-
estaj wakistoj de tuta mondo. La barko neatendite klinixis 
kaj qerpis la akvon per la dekstra rando.

– Singarde! – elpepis la unuokula wipestro.
Sed estis jam malfrue. Tro multaj watantoj akumulixis 

qe dekstra rando de la vasjukia kiraswipo. La barko wanxis 
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centron de la gravito kaj, en plena kongruo kun lexoj de 
fiziko, renversixis. Komuna kriego rompis trankvilon de la 
rivero.

– Yau! – tire xemis la wakistoj.
Tuta trideko de la watantoj okazis en la akvo. Ili rapide 

elprofundixis kaj, unu post alia, kroqixis al la renversita 
barko. Lasta albarkixis la unuokululo.

– Dandaqoj! – jubile kriis Ostap. – Kial vi ne batas 
vian grandmajstron? Se mi ne eraras vi intencis bati min, 
qu?

Ostap desegnis rondon qirkay la paneantoj.
– Vi ja komprenas, vasjukiaj individuoj, ke mi povus 

dronigi vin unu post la alia, sed mi donacas al vi vivon. 
Vivu, civitanoj! Sed, je Kreanto, ne ludu wakon! Ja vi sim-
ple ne scipovas ludi! Ho vi dandaqoj, dandaqoj...

Veturu ni pluen, Ipolit Matveeviq. Adiay, unuokulaj 
watantoj! Mi timas keVasjuki ne estos centro de universo. 
Wakaj majstroj, miaopinie, ne veturos al stultuloj estiel vi, 
eq se mi petus ilin pri tio. Adiay, watantoj de fortaj wakaj 
sentoj! Vivu “Klubo de kvar qevaloj”!

Qapitro 35
Kaj aliaj

La mateno trovis la koncesiulojn qe vido de urbo Qe-
boksaro. Ostap dormetis apud la stirilo. Ipolit Matveeviq 
dorme movis la remilojn sur la akvo. Pro la malvarma 
nokto ilin traigis tremo. Oriente malfermixis rozaj burxonoj. 
Nazumo de Ipolit Matveeviq helixis pli kaj pli. Xiaj ovalaj 
vitroj ekludis. En ili interwanxe respegulis la ambay bordoj. 
En la dukonkava vitro kurbixis semaforo de maldekstra 
bordo. Bluaj kupoloj de Qeboksaro flosis kvazay wipoj. 
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Xardeno en oriento diskreskis. La burxonoj transformixis 
en vulkanojn, kaj komencis eligi lafon de plej bonaj suk-
era[aj farboj. Birdetoj sur maldekstra bordo okazigis gran-
dan kaj laytan skandalon. Ora arketo de la nazumo ekfla-
mis kaj blindigis la grandmajstron. Eliris la suno.

Ostap malfermis la okulojn kaj streqixis, klinante la 
boaton kaj krakante per la ostoj.

– Bonan matenon, Kisa, – diris li, sufokixante per la 
oscedo. – Kun saluto mi alvenis, diri ke ekbrilis lumo, ke 
florejo ekfestenis qe... de ies gaja zumo...

– Albordixejo, – raportis Ipolit Matveeviq. Ostap mal-
fermis la gvidlibron.

– Wajnas ke Qeboksaro. Jes, tiel...

Ni atentu tre bele lokixintan urbon Qeboksaro...

– Kisa, qu xi vere lokixas bele?..

Nun en Qeboksaro estas 7702 loxantoj.

– Kisa! Qesu ni persekuti la briliantojn kaj pligrandigu 
loxantaron de Qeboksaro xis sep mil sep cent kvar homoj. 
Qu? Tio estos tre efekte... Malfermu ni “Pti-ŝvo”  kaj de tiu 
“Pti-ŝvo”  ni havos konfidindan grand-pecon da pano... Nu, 
legu ni pluen.

Fondita en jaro 1555 tiu qi urbo konservis kelkajn sufiqe 
interesajn prexejojn. Krom administrejoj de Quvawa respub-
liko qi tie trovixas: laborista fakultato, partia lernejo, peda-
gogia teknikumo, du lernejoj de dua wtupo, muzeo, scienca 
societo, kaj biblioteko. Sur qeboksara albordixejo kaj en la 
bazaro oni povas vidi quvawojn kaj mariojn, kiuj distingixas 
per sia aspekto...
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Sed antay ol la amikoj proksimixis al la albordixejo, 
kie oni povas vidi quvawojn kaj mariojn, ilian atenton allogis 
a[o, flose movixanta antay la boato.

– Sexo! – kriis Ostap. – Administranto! Nia sexo flo-
sas.

La kompanianoj venis al la sexo. Xi balancixis, tur-
nixis, enakvixis, denove elakvixis, malproksimixante de 
boato de la koncesiuloj. La akvo libere enfluis xian dis-
tranqitan ventron.

Tio estis sexo dissekcita sur “Skrjabin”, malrapide di-
rektixanta nun en Kaspian maron.

– Saluton, kamarado! – kriis Ostap. – Delonge ni ne 
renkontixis. Qu vi scias, Vorobjaninov, tiu qi sexo memori-
gas al mi nian vivon. Ankay ni flosas lay fluo. Oni dronigas 
nin, sed ni elplonxas, kvankam tio wajne xojigas neniun. 
Neniu watas nin, se ne konsideri kriman policon, kiu ankay 
nin ne watas. Neniu interesixas pri ni. Se hieray la wakaj 
watantoj sukcesus dronigi nin, de ni restus nur protokolo pri 
pririgardo de la kadavroj:«La ambay korpoj kuwas per pie-
doj sud-orienten, kaj per la kapoj nordokcidenten. Sur la 
korpoj estas wiraj vundoj, okazigitaj, verwajne, per iu ma-
lakra ilo». La watantoj batis nin, wajne, per wakaj tabuloj. 
Jes, tiu ilo vere estas ne sufiqe akra... «Unua kadavro 
apartenas al homo qirkay kvindek kvin, vestita en diswiritan 
brilet-wtofan jakon, malnovan pantalonon, kaj malnovajn 
botojn. En powo de la jako trovixas identigilo je nomo de 
Konrad Karloviq Mi]elson...» Jen, Kisa, kion oni skribus pri 
vi.

– Kaj kion oni skribus pri vi? – kolere demandis Vo-
robjaninov.

– Ho! Pri mi oni skribus ion tute alian. Pri mi oni skri-
bus tiel: «Dua kadavro apartenas al viro dudek-wep-jaraxa. 
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Li amis kaj suferis. Li amis monon, kaj suferis pro xia 
manko.

Lia kapo kun alta frunto, kadrigita per blu-nigraj buk-
loj, estas direktita al suno. Liaj elegantaj piedoj, botet-
numero kvardek du, estas direktitaj al nord-polusa lumado. 
La korpo estas vestita en senmakulajn blankajn vestojn, 
sur la brusto – ora harpo, inkrustita per perlamoto, kaj no-
toj de romanco “Adiay vi, ho la vilaxo nova”. La morta ju-
nulo okupixis pri surligna bruldesegnado, kio evidentixis el 
identigilo numero 86/1562, trovita en powo de lia frako, kaj 
eldonita 23/08/1924 per metia kolektivo “Parnaso kaj 
Pegazo”. Kaj oni enterigos min, Kisa, pompe, kun orkestro, 
kun paroladoj, kaj sur mia monumento estos elqizite: «Qi 
tie kuwas fama termoinxeniero kaj konkeranto Ostap-
Sulejman-Berta-Maria Bender-bej, patro de kiu estis civi-
tano de Turkio, kaj mortis, lasinte al sia filo eq ne minimu-
man hereda[on. Patrino de la mortinto estis grafino, kaj 
vivtenis sin per nelaboraj enspezoj.

Konversaciante qi-maniere la koncesiuloj venis al qe-
boksara bordo.

Vespere, pligrandiginte la kapitalon je kvin rubloj per 
vendo de vasjukia boato, la amikoj surwipixis dizelan wipon 
“Urickij”, kiu iris en Stalingrad, supozante devanci dum la 
vojo la malrapidan lotan vaporwipon, kaj renkonti trupon de 
kolumbanoj en Stalingrad. 

”Skrjabin” venis en Stalingrad komence de julio. La 
amikoj renkontis xin, kawante sin post kestoj qe la albor-
dixejo. Sur la vaporwipo, antay la elwarxo, okazis lotado. 
Oni lotis valorajn gajnojn.

Atendo de la sexoj prenis qirkay kvar horoj. Unuaj de 
la wipo elamasixis kolumbanoj kaj lotaj servantoj. Inter ili 
distingixis jubilanta vizaxo de Persickij.
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Sidante embuske la koncesiuloj aydis liajn kriojn:
– Jes! Mi tuj veturas en Moskvon! La telegramon mi 

jam elsendis! Qu vi scias kiun? «Jubilas kune kun vi». 
Penu ili diveni!

Poste Persickij ensidis taksion, qirkayrigardinte xin de 
qiuj flankoj kaj palpinte la radiatoron, kaj forveturis, ial 
akompanata per krioj «hura!».

Post kiam de la wipo estis malwarxita la hidraylika 
premilo, oni komencis elporti la a[an dekoron. La sexojn 
oni elportis kiam venis jam mallumixo. Kolumbanoj ensidis 
kvin duqevalajn warxqarojn kaj, gaje kriante, ekrulixis rekte 
al la stacidomo.

– Wajnas ke en Stalingrado ili ne ludos, – diris Ipolit 
Matveeviq.

Tio konsternis na Ostap.
– Do endas veturi, – decidis li, – sed per kiu mono ni 

veturu? Tamen iru ni al la stacidomo, tie ni vidu.
En la stacidomo evidentixis ke la teatro veturas na 

Pjatigorsk tra Ti]oreckaja – Mineralaj Akvoj. Mono qe la 
koncesiuloj sufiqis nur por unu bileto.

– Qu vi scipovas veturi senbilete? – demandis Ostap 
na Vorobjaninov.

– Mi provos, – timide diris Ipolit Matveeviq.
– Al kukolo vin! Pli bone vi ne provu! Ankorayfoje mi 

pardonas vin. Bone, senbilete veturu mi.
Por Ipolit Matveeviq estis aqetita nerezerv-loka bileto 

en triaklasa vagono, per kiu la iama gvidanto venis en 
Nord-Kaykazan fervojstacion ”Mineralaj Akvoj”, dekoritan 
per oleandroj en verdaj bareletoj. Penante ne trafi sub ri-
gardojn de eltrajnixantaj kolumbanoj li komencis serqi na 
Ostap.

                                                     339                                                     



Jam delonge la teatro forveturis na Pjatigorsk, lokix-
inte en novaj somerumajn vagonetojn, sed Ostap dayre 
forestis. Li venis nur vespere, kaj trovis na Vorobjaninov 
en plena konsternixo.

– Kie vi estis? – xemis la gvidanto. – Mi tiel turmen-
tixis!

– Qu tio estas vi kiu turmentixis, veturante kun bileto? 
Kaj mi, qu mi ne turmentixis? Do tio ne min oni forpelis de 
bufro de via trajno en Ti]oreckaja? Do tio ne mi sidis tie 
dum tri horoj kiel stultulo, atendante warxvagonaron kun 
malplenaj narzan40 -boteloj? Vi estas porko, civitano 
gvidanto! Kie estas la teatro?

– En Pjatigorsk.
– Veturu ni! Mi ion akiris dum la vojo. Pura gajno es-

primixas per tri rubloj. Tio certe ne estas multe, sed por 
narzan kaj la fervojaj biletoj sufiqos.

Dum kvindek minutoj someruma trajno, grincante kiel 
qaro, altiris la vojaxantojn na Pjatigorsk. Preter Zmejka kaj 
Bewtay la koncesiuloj venis al piedo de monteto Mawuk. 

Qapitro 36
Pejzaxo de mala]ita flako

Estis dimanqa vespero. Qio estis pura kaj lavita. Eq 
Mawuk, superkreskita per arbustoj kaj bosketoj estis, 
wajne, zorge kombita, kaj elstriis odoron de monta par-
fumo.

Sur la eta ludila kajo intermitis blankaj pantalonoj de 
plej diversaj proprecoj: el kepro, dreliko, veltolo, kaj tenera 
flanelo. Qi tie oni vestis sandalojn kaj qemizetojn kun vaste 
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malfermitaj kolumoj. La koncesiuloj, en pezaj malpuraj 
botegoj, pezaj polvaj pantalonoj, en varmaj vewtoj kaj ar-
dixintaj jakoj, sentis sin fremdaj. Inter tiu qi diverseco de 
gajetaj katunoj, en kiuj pavis feriejaj junulinoj, plej hela kaj 
plej eleganta estis kostumo de la staciestrino.

Al miro de qiuj alveturintoj la staciestro estis virino. 
Wiaj rufaj bukloj elwirixis el sub la ruxa kaskedo kun du 
arxentaj galonoj sur la rubando. Wi portis blankan unifor-
man tunikon kaj blankan jupon.

Satadmirinte la estrinon, traleginte frewe algluitan afi-
won de teatro”Kolumbo”, kiu turneis en Pjatigorsk, kaj el-
trinkinte du kvinkopekajn glasojn da narzan, la vojaxantoj 
penetris la urbon per tramo de linio “Stacidomo – Florejo”. 
Eniro na “Florejo” kostis dek kopekojn.

En “Florejo” estis multe da muziko, multe da gajaj ho-
moj, kaj tre malmulte da floroj. Simfonia orkestro, en 
blanka konko, plenumis na ”Danco de kuloj”. En 
Lermontov41-galerio oni vendis na narzan. Oni vendis xin 
en kioskoj kaj kolportiste.

Neniun interesis paro da malpuraj serqantoj de brilian-
toj.

– Ho, Kisa, – diris Ostap, – ni estas fremdaj en tiu qi 
festeno de vivo.

Unuan nokton en la feriejo la koncesiuloj pasigis qe 
narzan-fonto.

Nur qi tie, en Pjatigorsk, kiam teatro “Kolumbo” jam 
tr ian fojon prezentis antay mir igi taj urbanoj sian 
“Geedzixo”, la partneroj komprenis tutan malfacilecon de 
persekuto post la trezoroj. Penetri la teatron, kion ili planis 
antaye, estis neeble. Post la kulisoj noktumis Galkin, 
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Palkin, Malkin, Qalkin kaj Zalkind, salajra dieto de kiuj ne 
permesis al ili loxi en hotelo.

Tiel pasis tagoj, kaj la amikoj perdis fortojn, noktu-
mante qe loko kie duelis Lermontov, kaj enspezante per 
portado de bagaxo de turistoj-mezuloj.

Dum la sesa tago Ostap sukcesis konatixi kun mun-
tisto Meqnikov, administranto pri la hidraylika premilo. Cis 
tiu tempo Meqnikov, kiu pro foresto da mono qiutage trinkis 
na narzan el la fonto, anstatay alkohola[oj, trafis en teruran 
staton kaj, lay observo de Ostap, vendadis en bazaro iujn 
a[ojn el la teatra dekoro. Definitiva interkonsento estis at-
ingita dum matena trinkado qe la fonto. Muntisto Meqnikov 
nomis na Ostap ”Dusja” kaj konsentis.

– Eblas, – diris li, – tio qiam eblas, Dusja. Plezure, 
Dusja.

Ostap tuj komprenis ke la muntisto estas grandega 
majstro.

La interkonsentantaj flankoj enrigardis okulojn unu de 
la alia, interbrakumis, interfrapis je la dorsoj kaj xentile 
ridis.

– Bone, – diris Ostap, – por la tuta afero – dek-
rubla[on.

– Dusja! – miris la muntisto. – Vi malicigas min. Mi es-
tas homo turmentita per narzan.

– Do kiom vi volas?
– Metu kvindekon. La propra[o ja estas fiska. Mi estas 

homo turmentita.
– Bone. Prenu dudek! Qu vi konsentas? Nu, lay la 

okuloj mi vidas ke vi konsentas.
– Konsento estas produkto de plena nekontrayo de la 

flankoj.
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– Bone li, hundo, formulas, – flustris Ostap en orelon 
de Ipolit Matveeviq, – lernu.

– Do kiam vi alportos la sexojn?
– Sexoj kontray mono.
– Tio eblas, – diris Ostap, ne pensante.
– Monon antayen, – deklaris la muntisto, – matene 

mono, vespere la sexoj, ay vespere mono – sekvont-
matene – la sexoj.

– Qu, eble, hodiay – sexoj kaj morgay – mono? – 
pridemandis Ostap.

– Mi, Dusja, estas homo turmentita. Tiajn kondiqojn la 
animo ne akceptas.

– Sed mi, – diris Ostap, – nur morgay ricevos monon 
telegrafe.

– Do tiam ni konversaciu, – konkludis la obstina mun-
tisto, – kaj dume, Dusja, feliqan restadon qe la fonto, sed 
mi iru: qe mi estas multeda laboro pri la premilo. Simbieviq 
kaptas la gorxon. Sed qu oni povas vivi per nura narzan?

Kaj Meqnikov, pitoreske lumigita per la suno, mal-
proksimixis.

Ostap severe rigardis na Ipolit Matveeviq.
– Tempo, – diris li, – kiun ni havas, – tio estas mono, 

kiun ni ne havas. Kisa, ni endas fari karieron. Cent kvindek 
mil rubloj kaj nul kopekoj kuwas antay ni. Ni bezonas nur 
dudekon da rubloj por ke la trezoro ekestu nia. Qi tie ignor-
indas neniuj eblecoj. Temas pri elekto inter pereo kaj apo-
geo. Mi preferas apogeon.

Ostap pripense qirkayiris na Vorobjaninov.
– Demetu vian jakon, gvidanto, kaj rapide, – diris li 

neatendite.
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Ostap prenis la jakon el manoj de mirigita Ipolit Mat-
veeviq, [etis xin sur la teron, kaj komencis treti xin per siaj 
polvaj botetoj.

– Kion vi faras? – kriegis Vorobjaninov. – Tiun qi jakon 
mi portas jam dek kvin jaroj, kaj xi dayre estas kvazay 
nova!

– Ne maltrankvilixu! Post nelonge xi ne estos kvazay 
nova! Donu al mi la qapelon! Nun superwutu la pantalonon 
per polvo kaj aspergu xin per narzan. Rapide!

Post kelkaj minutoj Ipolit Matveeviq ekestis malpura 
xis abomeno.

– Nun vi maturixis kaj havas jam plenan eblecon hon-
este perlabori monon.

– Sed kion mi devas fari? – larme demandis Vorobjan-
inov.

– Francan lingvon vi, espereble, konas, qu?
– Tre malbone. En kadroj de gimnazia kurso.
– Hm... Do endos agi en tiuj qi kadroj. Qu vi povas diri 

france sekvontan frazon: «Sinjoroj, mi ne manxis ses ta-
goj»?

– Mosje, – komencis Ipolit Matveeviq, stumblante, – 
mosje, hm,hm... ĵe ne, qu? Ĵe ne manĵ pa... ses, kio estas 
ses... en, de, trua, katr, senk... sis... sis... ĵur. Do, ĵe ne 
manĵ pa sis ĵur .

– Xis kiom aqas via prononco, Kisa! Tamen kion oni 
postuli de almozulo! Certe almozulo el eyropa Rusio paro-
las france pli malbone ol Mileran (Millerand). Nu, Kisjo, kaj 
en kiuj kadroj vi konas la germanan?

– Por kio al mi tio qi? – eksklamaciis Ipolit Matveeviq.
– Por tio, – diris Ostap peze, – ke vi iros nun na 

“Florejo”, staros en ombro, kaj per franca, germana kaj 
rusa lingvoj petos almozon, kredigante ke vi estas iama 
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ano de Regna Dumao de frakcio de kadetoj. Tuta neta 
gajno iros al muntisto Meqnikov. Qu vi komprenis?

Ipolit Matveeviq aliixis. Lia brusto fleksixis kiel Kastela 
ponto en Leningrado, la okuloj el[etis fajron, kaj el la naz-
truoj, kiel wajnis al Ostap, elamasixis densa fumo. La lipha-
roj komencis malrapide levixi.

– Ha! – diris la granda kombinanto neniom timigita, – 
rigardu lin. Nehomo, sed iu draketo!

– Neniam, – subite ekventroparolis Ipolit Matveeviq, – 
neniam Vorobjaninov etendis la manojn.

– Do vi etendos la piedojn, maljuna stultulo! – kriis 
Ostap. – Qu vi ne etendis manojn?

– Ne etendis.
– Kiel plaqas al vi tiu qi xigola[o? Tri monatoj li vivas 

je mia kosto. Tri monatoj mi nutras lin, drinkigas kaj edu-
kas, kaj tiu qi xigolo deklaras nun ke... Nu! Sufiqas, kama-
rado! Ay vi tuj iras al “Florejo” kaj alportas xis la vespero 
dek rublojn, ay mi aytomate elstrekas vin el listo de la 
koncesiuloj.

Mi kalkulas xis kvin. Jes ay ne? Unu...
– Jes, – elmurmuris la gvidanto.
– Tiuokaze ripetu la magia[on.
– Mosje, ĵe ne manĵ pa sis ĵur. Geben zi mir bitte et-

vas kopek auf dem ŝtük brod. Donu ion al iama deputito 
de Regna Dumao.

– Ankorayfoje. Pli kortuwe!
Ipolit Matveeviq ripetis.
– Nu, bone. Talento almozpetadi bazixas qe vi de la 

infaneco. Iru. Rendevuo qe la fonto dum la noktomezo. Tio, 
rimarku, ne por romantiko, sed qar vespere oni donas pli.

– Kaj vi, – demandis Ipolit Matveeviq, – kien iros vi?
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– Pri mi ne zorgu. Mi, kiel qiam, agas en plej malfacila 
loko.

La amikoj disiris. 
Per lasta dekkopeka monero Ostap aqetis en paper-

vara vendejo kvitanclibreton, kaj preskay horon sidis sur 
wtona bloko, numerante la kvitancojn, kaj subskribante qiun 
el ili.

– Antay qio — sistemo, – murmuris li, – qiu komunuma 
kopeko devas esti registrita.

La granda kombinanto soldatpawe marwis sur monta 
vojo, iranta qirkay Mawuk, preter sanatorioj kaj ripozejoj, al 
loko de duelo de Lermontov kontray Martinov.

Devancita per busoj kaj duqevalaj veturiloj Ostap 
venis al Profundejo.

Negranda galerio, elqizita en la roko, gvidis al konus-
forma profunda[o. La galerio finixis per balkoneto, starante 
sur kiu oni povis vidi sur fundo de la Profundejo flaketon da 
malakita fiodora likva[o. Tiu qi Profundejo estas opiniata 
rimarkinda[o de Pjatigorsk, tial dum tago xin vizitas ne-
malmulte da ekskursoj kaj turistoj-unuopuloj.

Ostap tuj trovis ke por homo senigita de antayjuxoj la 
Profundejo povas esti bona enspezloko.

«Mirinda afero», – meditis Ostap, – «kial la urbo xis 
nun ne konjektis preni dekkopekajn monerojn por eniro en 
Profundejon. Tio, wajne, estas sola loko kien pjatigorskanoj 
permesas al turistoj eniri senpage. Mi neniigos tiun qi mal-
honoran makulon de sur reputacio de la urbo, mi korektos 
tiun qi domaxan mankon».

Kaj Ostap ekis agi tiel kiel diktis al li la racio, sana in-
stinkto, kaj la kreixinta situacio.

Li haltis qe eniro en la Profundejon kaj, tenante en la 
manoj la kvitancan libreton, tempo de tempo elkriadis:
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– Akiru la biletojn, civitanoj! Dek kopekojn! Infanoj kaj 
soldatoj senpage! Studentoj — kvin kopekojn! Ne-anoj de 
sindikato — tridek kopekojn.

Ostap agis trafe. Pjatigorskanoj ne vizitis Profundejon, 
kaj dewiri de sovetia turisto dek kopekojn por eniro “ien”, 
estis afero tute senproblema. Xis la kvina li kolektis jam 
qirkay ses rublojn. Helpis neanoj de sindikato, kiuj en Pja-
tigorsk estis ege multaj. Qiuj kredeme fordonis siajn 
dekkopeka[ojn, kaj unu ruxvanga turisto, ekvidinte na 
Ostap, triumfe diris al la edzino:

– Qu vi vidas, Tanja, kion mi diris al vi hieray? Sed vi 
diris ke eniro en Profundejon estas senpaga. Tio ne povas 
okazi. Qu vere, kamarado?

– Tute vere, – konfirmis Ostap, – ne povas okazi ke 
oni ne pripagu la eniron. Anoj de sindikato — dek kope-
kojn, ne anoj de sindikato —tridek kopekojn.

Antay la vespero al Profundejo alveturis, per duo da 
benkqaroj, ekskurso de policistoj el }arkov. Ostap ektimis, 
kaj intencis jam wajnigi sin senkulpa turisto, sed la policis-
toj tiel timide amasixis qirkay la granda kombinanto, ke 
remarwo estis jam neebla. Tial Ostap kriis per sufiqe firma 
voqo:

– Anoj de sindikato — dek kopekojn sed, qar 
reprezentantoj de polico povas esti egaligitaj al studentoj 
kaj infanoj, ili pagu po kvin kopekoj.

La policistoj pagis, delikate informixinte kiucele oni 
kolektas la kvinkopeka[ojn.

– Por fundamenta riparo de la Profundejo, – arogante 
diris Ostap, –por ke xi ne tro profundixu.

Dum la granda kombinanto lerte vendadis pejzaxon 
de la malakita flako, Ipolit Matveeviq, klinixinte kaj wlimix-
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ante en honton, staris sub akacio kaj, ne rigardante la 
promenantojn, maqis la tri enmanigitajn al li frazojn:

– Msje, ĵe ne manĵ pa... Geben zi mir bitte... Donu 
ion al deputito de Regna Dumao...

Oni donis ne tiom malmulte, sed iel malgaje. Tamen, 
ludante per pura pariza prononco de vorto “manĵ“ , kaj 
emociigante animojn per mizera stato de iama ano de 
Regna Dumao, li sukcesis kolekti kupra[ojn je qirkay tri ru-
bloj.

Sub piedoj de la promenantoj krakis la gruzo. La ork-
estro kun mallongaj payzoj ludis na Wtraus (Straus), Brams 
(Brahms) kaj Grig (Grieg). La hela amaso murmurante ru-
lixis tien kaj reen preter la maljuna gvidanto. Ombro de 
Lermontov nevideble wvebis super la civitanoj, frandantaj 
maconi sur verando de la bufedejo. Regis odoro de parfu-
moj kaj de narzan-gasoj.

– Donu al iama ano de Regna Dumao, – murmuris la 
gvidanto.

– Diru, qu vi vere estis ano de Regna Dumao? – ek-
sonis super orelo de Ipolit Matveeviq. – Qu vi vere vizitis la 
kunsidojn? Ho! Ho! Alta klaso!

Ipolit Matveeviq levis la vizaxon, kaj wtonixis. Antay li, 
kiel pasereto, saltadis diketa Avesalom Vladimiroviq Izn-
urenkov. Li wanxis sian brunetan kostumon je blankan 
jakon kaj griza pantalono kun gajaj fajreroj. Li estis ekster-
ordinare vigla, kaj iam saltis je alteco de qirkay dudek cen-
timetroj. Li ne rekonis na Ipolit Matveeviq, kaj dayre super-
wutis lin per demandoj:

– Diru, qu vi vere vidis na Rodzjanko? Qu Puriwkeviq 
vere estis kalva? Ho! Ho! Kia temo! Alta klaso!

Dayre turnixante, Iznurenkov enmanigis al la embara-
sita gvidanto tri rublojn, kaj forkuris. Sed longe post tio in-
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termitis en “Florejo” liaj diketaj femuroj, kaj kvazay de la 
arboj wutixis: 

– Ho! Ho! «De Kartveli’ malgajajn kantojn ne kantu vi, 
ho belulin’». Ho! Ho! «Alia bord’, montrar’ giganta, jam es-
tas nura halucin’...» Ho! Ho! «Kaj matene, qe sia fenestro, 
wi denove ridetis kutime...» Alta klaso!

Ipolit Matveeviq dayre staris, rigardante teren. Sed 
vane li staris tiel. Li pretervidis multon.

En mirinda obskuro de pjatigorska nokto sur aleoj de 
la parko promenis Eloqka Squkina, tirante post si humilan, 
pacixintan kun wi Ernest Pavloviq. La vojaxo al Mineralaj 
Akvoj estis lasta akordo en la malfacila lukto kontray filino 
de Vanderbild. Antaynelonge la fiera usonanino ekveturis 
distracele en propra jakto, al Sandviqaj insuloj.

– }o-]o! – aydixis en la nokta silento. – Fame, 
Ernestjo! Per-r-fekte!

En la bufedejo, lumigita per lampoj, sidis blua wtelis-
teto Al]en kun sia edzino Saw]en. Wiaj vangoj, kiel antaye, 
estis plibeligitaj per vangobarboj en stilo de caro Nikolao. 
Al]en sinxene manxis karsk-stilan wawlikon, posttrinkante 
xin per ka]etinskij-vino numero du; kaj Saw]en, karesante 
la vangobarbojn, atendis la menditan sturgon.

Post likvido de dua domo de sociala provizo (estis 
vendita qio, inkluzive eq kalikota qapo de la kuiristo kaj 
slogano: “Zorgeme maqante la manxa[ojn vi helpas al so-
cio”) Al]en decidis ripozi kaj distrixi. Sorto mem gardis tiun 
qi satan friponon. Qi tage li intencis veturi en Profundejon, 
sed ne sukcesis. Tio savis lin: Ostap elmelkus el la timida 
mastrumisto ne malpli ol tridek rublojn.

Ipolit Matveeviq altirixis al la fonto nur kiam la muzik-
istoj demuntadis siajn pupitrojn, la festanta publiko ekis 
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disiri, kaj nur paroj da amantoj intense spiris en magraj 
aleoj de “Florejo».

– Kiom vi kolektis? – demandis Ostap, kiam klinixinta 
figuro de la gvidanto aperis qe la fonto.

– Sep rublojn dudek nay kopekojn. Tri rublojn per 
bankbileto. Ceteraj — kupro kaj iom da arxento.

– Por unua turneo – mirinde! Salajro de respondeca 
laboranto! Vi kortuwas min, Kisa! Sed kiu stultulo donis al 
vi tri rublojn, volus mi scii? Qu eble vi donadis resta[ojn?

– Iznurenkov donis.
– Ne povas esti! Avesalom? Rigardu, globeto! Jen 

kien li alrulixis! Qu vi konversaciis kun li? Ha, li ne rekonis 
vin!

– Li pridemandis min pri Regna Dumao! Ridis li!
– Qu vi vidas, gvidanto, ne tiom malbonas esti al-

mozulo, precipe se oni havas moderan klerecon kaj malfor-
tan voqon! Sed vi protestis, aspektigis sin lordo-gardanto 
de la stampilo! Nu, Kisa, ankay mi pasigis la tempon ne 
vane. Dek kvin rublojn. Resume – sufiqas.

Sekvontmatene la muntisto ricevis la monon kaj altiris 
du sexojn. La trian sexon, lay liaj vortoj, estis tute ne eble 
elpreni. La son-dekoruloj ludis sur xi kartojn.

La amikoj, por plia sekureco, surgrimpis preskay pin-
ton mem de Mawuk.

Sobe, per fortikaj nemovantaj briloj, lumixis Pjatigorsk. 
Malriqaj lumetoj, malpli alte ol Pjatigorsk, indikis kozakan 
vilaxon Gorjaqevodsk. Sur la horizonto, per du paralelaj 
streketoj, el post monto elwovixis urbo Kislovodsk.

Ostap ekrigardis la stelplenan qielon, kaj elpowigis la 
konatan jam tenajlon.
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Qapitro 37
Verda Kabo

Inxeniero Bruns sidis sur wtona verando de la somer-
domo en Verda Kabo sub granda palmo, amelitaj folioj de 
kiu [etis pikajn kaj akrajn ombrojn sur razitan nukon de la 
inxeniero, sur lian blankan qemizon, kaj sur hambsan 
sexon el meblaro de general-vidvino Popova, sur kiu tur-
mentixisla la inxeniero, atendante la tagmanxon.

Bruns eligis siajn dikajn sukplenajn lipojn tubete, kaj 
per voqo de petolema bubeto diris tire:

– Muse-eto!
La domo silentis.
La tropika flayro karesixis al la inxeniero. La kaktoj 

etendis al li siajn erinacajn gantojn. La dracenoj bruegis 
per la folioj. La bananoj kaj sagaj palmoj forpelis muwojn 
de kalva[o de la inxeniero. Rozoj, qirkayvolvantaj la veran-
don, falis al liaj sandaloj.

Sed qio estis vana. Bruns volis tagmanxi. Li ekscite 
rigardis la perlamotan golfon, la malproksiman kabeton de 
urbo Batumo, kaj kantsimile vokis:

– Muse-eto! Muse-eto!
En la humida sub-tropika aero la sonoj qesixis rapide. 

Respondo forestis. Bruns imagis grandan brunan anseron 
kun siblanta grasa hayto kaj, ne kapabla deteni sin, 
ekkriaqis:

– Museto!!! Qu pretas la ansereto?!
– Andrej Mi]ajloviq! – kriis ina voqo el la qambro. – Ne 

tedu min!
La inxeniero, volvinta jam la kutimixintajn lipojn tu-

bete, senprokraste respondis:
– Museto! Vi ne kompatas vian etan edzon!
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– Iru for, manxegulo! – oni respondis el la qambro.
Sed la inxeniero ne subixis. Li jam intencis dayrigi el-

vokojn de la ansereto, kiujn li senrezulte faris jam du horoj, 
sed neatendita susuro igis lin retrorigardi.

El la nigro-verda bambua densejo eliris homo en wirita 
blua qemizo, zonigita per tordita wnureto kun densaj kvas-
toj, kaj en eluzita striita pantalono. Sur bonkora vizaxo de 
la nekonato kreskis vila barbeto. En la manoj li tenis jakon.

La homo proksimixis kaj demandis per agrabla voqo:
– Kie qi tie trovixas enxeniero Bruns?
– Mi estas inxeniero Bruns, – diris la anser-sorqanto 

per neatendita baso. – Per kio mi povas helpi al vi?
La homo silente falis sur la genuojn. Tio estis patro 

Fjodor.
– Vi frenezixis! – eksklamaciis la inxeniero saltlevix-

ante. – Bonvolu ekstari!
– Mi ne staros, – respondis patro Fjodor, turnante la 

kapon post la inxeniero, kaj rigardante lin per la klaraj oku-
loj.

– Levixu!
– Mi ne levixos!
Kaj patro Fjodor singarde, por ne estu dolore, komen-

cis bateti la kapon je la gruzo.
– Museto! Venu qi tien! – kriis la timigita inxeniero. – 

Rigardu kio okazas. Levixu, mi petas vin. Mi petegas vin!
– Mi ne levixos, – ripetis patro Fjodor.
Sur la verandon elkuris Museto, detale distinganta in-

tonaciojn de sia edzo.
Ekvidante la damon patro Fjodor, ne levixante de la 

genuoj, vigle ekrampis pli proksimen al wi, klinixis antay 
wiaj piedoj, kaj ekparolis rapide:

– Pri vi, panjo, pri vi, kolombino, pri vi mi esperas.
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Tiam inxeniero Bruns ekruxixis, kaptis la petanton sub 
la akselojn, kaj pene levis, por surpiedigi lin. Sed patro 
Fjodor ekruzis, kaj subfleksis la krurojn. Indignita Bruns ek-
tiris la strangan gaston en la angulon kaj perforte sidigis lin 
sur la duonbraksexon (hambsan, tute ne el domo de Vo-
robjaninov, sed el gastoqambro de general-vidvino 
Popova).

– Mi ne kuraxas, – murmuris patro Fjodor, metante 
sur la genuojn jakon de la bakisto, kiu odoretis per kero-
seno, – ne kuraxas mi sidi en qeesto de la altestimataj 
personoj.

Kaj patro Fjodor provis denove fali sur la genuojn.
La inxeniero kun malgaja krio ektenis patron Fjodor je 

la wultroj.
– Museto, – diris li, malfacile spirante, – konversaciu 

vi kun tiu qi civitano. Qi tie estas iu miskompreno.
Museto tuj ekparolis afereme.
– En mia domo, – diris wi minace, – bonvolu stari sur 

neniuj genuoj!
– Kolombino! – kortuwixis patro Fjodor. – Panjo!
– Mi tute ne estas panjo por vi. Kion vi deziras?
La pastro murmuradis ion nekomprenan, sed, wajne 

kortuwan. Nur post longaj pridemandoj evidentixis ke li, es-
tiel specialan favoron, petas vendi al li kompleton el dek du 
sexoj, sur unu el kiuj li qi-momente sidas.

La inxeniero, pro la miro, lasis el la manoj wultrojn de 
patro Fjodor, kiu senprokraste falis sur la genuojn, kaj 
komencis testude persekuti la inxenieron.

– Kial, – kriis la inxeniero, – evitante longajn manojn 
de patro Fjodor,– kial mi vendu miajn sexojn? Kiom ajn vi 
falu sur la genuojn, mi sukcesas kompreni nenion!

– Ja tio estas miaj sexoj, – elxemis patro Fjodor.

                                                     353                                                     



– Kial vi diras ke ili estas viaj? Kial ili estas viaj? Qu vi 
frenezixis? Museto, nun qio estas klara al mi! Tio sendube 
estas frenezulo.

– Miaj, – humile ripetis patro Fjodor.
– Kio, do mi wtelis ilin de vi, qu? – koleris la inxeniero. 

– Wtelis? Qu vi aydas, Museto! Tio estas iu qantaxo!
– Tute ne, je Dio, – elflustris patro Fjodor.
– Se mi wtelis ilin de vi, do postulu ilin per juxo, kaj ne 

okazigu en mia domo pandemonion! Qu vi aydas, Museto! 
Xis kio venas la impertinento. Oni ne donas eq tagmanxi 
dece!

Ne, patro Fjodor ne volas postuli “siajn” sexojn per 
juxo. Tute ne. Li scias ke inxeniero Bruns ne wtelis de li la 
sexojn. Ho ne! Tio tute forestas en liaj pensoj. Sed tamen 
antay la revolucio tiuj qi sexoj apartenis al li, al patro Fjo-
dor, kaj ili estas senlime karaj al lia edzino, kiu mortas nun 
en Vorone[. Plenumante wian deziron, sed tute ne pro per-
sona aroganteco, li permesis al si ekscii lokixon de la 
sexoj, kaj veni al civitano Bruns. Patro Fjodor ne petas al-
mozon. Ho ne! Li estas sufiqe bonstata (negranda kandela 
fabriketo en Samara), por plezurigi lastajn minutojn de la 
edzino per aqeto de la malnovaj sexoj. Li pretas ne avari, 
kaj pagi por la tuta kompleto qirkay dudek rublojn.

– Kio! – kriis la inxeniero, ruxixante. – Dudek rublojn? 
Belegan gastsalonan kompleton per dudek rubloj? Museto! 
Qu vi aydas? Tio tamen estas frenezulo. Je Dio, frenezulo!

– Mi ne estas frenezulo. Sed sole plenumante deziron 
de la sendinta min edzino...

– Diablo, – diris la inxeniero, – denove li komencis 
rampi! Museto! Li denove rampas!

– Do nomu la prezon, – xemis patro Fjodor, singarde 
frapante per la kapo trunkon de araykario.
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– Ne difektigu la arbon vi, strangulo! Museto, wajnas 
ke li ne estas frenezulo. Verwajne li vere estas qagrenita 
per malsano de la edzino. Qu ni vendu al li la sexojn? Alie 
li rompos la frunton!

– Sed sur kio ni sidos? – demandis Museto.
– Ni aqetos aliajn.
– Qu per dudek rubloj?
– Per dudek mi certe ne vendos. Ankay per ducent mi 

ne vendos ilin... Sed per ducent kvindek mi vendos.
Responde sekvis terura kap-frapo je la dracenon.
– Nu, Museto, tio jam tute tedis al mi.
La inxeniero decide venis al patro Fjodor kaj komencis 

dikti la ultimaton:
– Unue, deiru de la palmo ne malpli ol je tri pawoj; 

due, tuj levixu. Trie, la meblojn mi vendos per ducent kvin-
dek rubloj, kaj ne malpli.

– Tute ne profiteme, – elkantis patro Fjodor, – sed 
sole por plenumi volon de la malsana edzino.

– Nu, kara mia, ankay mia edzino estas malsana. Qu 
vere, Museto, ne qio bonas pri viaj pulmoj? Sed mi ne pos-
tulas ke vi... nu... vendu al mi, ekzemple, vian jakon per 
tridek kopekoj.

– Prenu senpage! – eksklamaciis patro Fjodor.
La inxeniero incite svingis la manon, kaj malvarme 

diris:
– Lasu vi viajn wercojn. Mi qesas la priparolojn. La 

sexojn mi aprezis je ducent kvindek rubloj, kaj mi cedos eq 
ne kopekon.

– Kvindek, – proponis patro Fjodor.
– Museto! – diris la inxeniero. – Voku na Bagration. Xi 

akompanu la civitanon!
– Tute ne profiteme...
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– Bagration!
Patro Fjodor time forkuris, kaj la inxeniero envenis la 

manxoqambron kaj eksidis qe la ansereto. La watata birdo 
bonefike influis inxenieron Bruns. Li komencis trankvilixi.

Dum la inxeniero, volviginte la osteton per maldika 
papero, portis la anseran piedeton al la rozkolora buwo, en 
la fenestro aperis peteganta vizaxo de patro Fjodor.

– Tute ne profiteme, – diris la mola voqo. Kvindek kvin 
rublojn.

La inxeniero, ne retrorigardante, ekroris. Patro Fjodor 
malaperis.

Tutan tagon post tio figuro de patro Fjodor intermitis 
en qiuj flankoj de la somerdomo. Jen elkuris xi el ombro de 
la kriptomerioj, jen aperis en la mandarina bosketo, jen 
transflugis la mastruman korton kaj, tremetante, impetis al 
Botanika xardeno.

La inxeniero la tutan tagon vokis Museton, plendis pri 
la frenezulo kaj la kapdoloro. En veninta mallumo tempo 
de tempo aydixis voqo de patro Fjodor.

– Cent tridek ok! – kriis li ie de qielo.
Kaj post minuto lia voqo venis de flanko de la somer-

domo de Dumbasov.
– Cent kvardek unu, – proponis patro Fjodor, – Tute 

ne profiteme, sinjoro Bruns, – sed sole por plenumi...
Fine la inxeniero ne eltenis, venis sur mezon de la ve-

rando kaj, enrigardante la mallumon, komencis takte krii:
– Al diablo vin! Ducent rublojn! Nur liberigu min.
Ekaydixis susuro de la maltrankviligitaj bambuoj, mal-

layta xemo kaj malproksimixantaj pawoj. Poste qio silen-
tixis.
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En la golfo baraktadis steloj. Lampiroj atingis patron 
Fjodor, qirkayflugis lian kapon, verwante lian vizaxon per 
sia verdeta medicina lumo.

– Kiaj anseretoj aperis nun, elmurmuris la inxeniero, 
enirante la qambrojn.

Tiutempe patro Fjodor en lasta buso flugis sur qemara 
bordo al Batumo. Sub lia flanko mem alkuradis, kun sono 
de foliumata libro, etaj ondoj, la vento batis lian vizaxon, 
kaj al la ayta hupo respondis miayado de wakaloj.

Samvespere patro Fjodor sendis en urbon No, al sia 
edzino Katerina Aleksandrovna, tiun qi telegramon:

la varon mi trovis elsendu ducent tridek 
telegrafe vendu kion volas fedja

Du tagoj li jubile vagadis qe somerdomo de Bruns, de 
malproksime li klinsalutis Museton kaj eq, tempo de tempo, 
sonigis la tropikajn malproksimojn per krioj:

– Tute ne profiteme, sed sole por plenumi volon de la 
sendinta min edzino!

En tria tago la mono estis ricevita kun malespera tele-
gramo:

 vendis qion restis sen eq unu kopeko kisas 
kaj atendas evstigneev dayre tagmanxas katja

Patro Fjodor rekalkulis la monon, fervore krucigis sin, 
luis warxqaron, kaj ekveturis al Verda Kabo.

La vetero estis krepuska. De turkia limo la vento alpe-
lis nubojn. Blua tavolo en la qielo wrumpixis. La wtormo at-
ingis sesan gradon. Estis malpermesate bani sin kaj 
boatadi. Obtuza bruo kaj tondrado regis super Batumo. La 
wtormo tremigis la bordon.
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Atinginte la somerdomon de inxeniero Bruns patro 
Fjodor diris al la lokulo-veturigisto atendi, kaj iris preni la 
meblojn.

– Alportis mi la monon, – diris patro Fjodor, – estus 
bone ke vi cedu iom.

– Museto, – elxemis la inxeniero, – mi ne povas plu!
– Sed ne, mi alportis la monon, – rapidis patro Fjodor, 

– ducent rublojn, kiel vi diris.
– Museto! Prenu de li la monon! Donu al li la sexojn. 

Kaj faru li qion rapide. Qe mi estas migreno.
Celo de la tuta vivo ekestis akirita. Kandela fabriketo 

en Samara mem iris en la manojn. Briliantoj wutixis en la 
powojn kiel rostitaj sunfloraj semoj.

Dek du sexoj unu post la alia estis warxitaj sur la qa-
ron. Ili ege similis tiujn de Vorobjaninov, kun tiu nur difer-
enco, ke tega[o de ili estis ne katuna, flordesegnita, sed 
repsa, blua, kun rozkoloraj strietoj.

Patron Fjodor posedis senpacienco. Qe li sub la tordi-
tan wnureton estis enwovita hakileto, nevidebla de ekstere. 
Patro Fjodor eksidis apudla la koqero kaj, qiuminute ret-
rorigardante la sexojn, ekveturis al Batumo. La viglaj qeva-
loj veturigis patron Fjodor kaj lian trezoron soben, sur la 
wosean vojon, preter restoracieto “Final”, sur bambuaj tab-
loj kaj layboj de kiu promenis la vento, preter la tunelo, 
glutanta lastajn cisternajn vagonojn de nafta trajno, preter 
fotografisto, senigita en tiun qi krepuskan tagon de sia or-
dinara klientaro, preter elpenda[o “Batuma botanika xar-
deno”, kaj ektiris ne tro rapide super linio de la surfo mem. 
En lokoj kie la vojo tanxis la wtonozan bordon, patro Fjodor 
estis aspergita per la salaj wprucoj. La ondoj, de[etitaj de la 
wtonoza bordo, transformixis en gejserojn, levixis al la 
qielo, kaj malrapide defalis. 

                                                     358                                                     



Puwoj kaj eksplodoj de la surfo ardigis la tumultan 
animon de patro Fjodor. La qevaloj, superante la venton, 
malrapide proksimixis al Ma]inxauri. Qie, kien penetris la 
rigardo, fajfegis kaj konveksixis malklara verda akvo. Xis 
Batumo mem, kvazay basko de suba jupo, elixinta el sub 
robo de malordema sinjorineto, flirtis blanka waymo de la 
surfo.

– Halt! – kriis subite patro Fjodor al la veturigisto. 
Haltu, islamano!

Kaj, tremante kaj stumblante, li komencis elwarxi la 
sexojn sur la malplenan bordon. La indiferenta lokulo rice-
vis sian kvinrubla[on, vipis la qevalojn, kaj forveturis. Kaj 
patro Fjodor, konvinkixinte ke qirkaye estas neniu, detiris 
la sexojn de la abrupta[o sur negrandan, ankoray sekan 
pecon de la plaxo, kaj elprenis la hakileton.

Minuton li trovixis en dubo, ne sciis de kiu sexo 
komenci. Poste, kvazay somnambulo, li venis al tria sexo, 
kaj bestece frapis xin je la dorseton. La sexo falis, nedifek-
tita.

– Ha! – kriis patro Fjodor. – Mi montros al vi!
Kaj li [etixis sur la sexon kiel sur vivan esta[on. La 

sexo momente ekestis dishakita kiel brasiko. Patro Fjodor 
ne aydis frapojn de la hakileto kontray la ligno, repso, kaj 
la risortoj. En la potenca muxo de la wtormo qiuj eksteraj 
sonoj surdixis kvazay en felto.

– Ha! Ha! Ha! – alparolis patro Fjodor, hakante plen-
forte.

La sexoj pereis unu post la alia. Furiozo de patro Fjo-
dor konstante kreskis. Pligrandixis ankay la wtormo. Kelkaj 
ondoj atingis jam piedojn mem de patro Fjodor.

De Batumo xis Sinopo regis grandega bruo. La maro 
furiozis kaj transigis sian furiozon sur qiujn wipetojn. Va-
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porwipo “Lenin”, fulgante per du siaj tuboj, kaj peze malle-
vigante la pobon, proksimixis al Novorosijsk. La wtormo 
turnixis en Nigra maro, el[etante miltunajn ondegojn sur 
bordojn de Trapezund, Jalto, Odeso kaj Konstanco. Post 
trankvilo de Bosporo kaj Dardanelo tondris Mediteranea 
maro. Atlantika oceano, trans Gibraltara markolo, frapixis 
je Eyropo. La kolera akvo zonigis terglobon.

Kaj sur bordo de Batumo staris patro Fjodor kaj, 
wvitegante, dishakis la lastan sexon. Post unu minuto qio 
estis pe-ita. Malespero kaptis patron Fjodor. {etinte stupo-
rixintan rigardon sur amasigitan per li monton da piedetoj, 
dorsetoj kaj risortoj, li retirixis. La akvo kaptis lin je la pie-
doj. Li wirixis antayen kaj, malsekixinte, [etixis sur la 
woseon. Granda ondo frapixis je la loko, kie [us staris patro 
Fjodor kaj, rulixante malantayen, fortiris kun si tutan kripli-
gitan kompleton de general-vidvino Popova. Patro Fjodor 
jam ne vidis tion. Li tirixis sur la woseo, klinixinte, kaj pre-
mante al la brusto la malsekan pugnon.

Li eniris Batumon, nenion vidante qirkay si. Lia stato 
estis plej terura. Je kvin mil kilometroj de la domo, kun 
dudeko da rubloj en la powo, xisveturi sian intiman urbon 
estis tute ne eble.

Patro Fjodor preteriris la turkan bazaron, qe kiu oni, 
per ideala flustro konsilis al li aqeti pudron Coty, silkajn 
wtrumpojn kaj senimpostan tabakon el Su]um, ektirixis al 
la stacidomo, kaj perdixis en amaso da portistoj.

                                                     360                                                     



Qapitro 38
Sub nuboj

Tri tagoj post la negoco de la koncesiuloj kun muntisto 
Meqnikov teatro ”Kolumbo” forveturis per fervojo tra 
Ma]aqkala kaj Bakuo. Dum qiuj tiuj tri tagoj la koncesiuloj, 
ne kontentixintaj per enhavo de la du dissekcitaj sur 
Mawuk sexoj, atendis de Meqnikov la trian sexon, lastan el 
la teatraj. Sed la muntisto, turmentita per narzan, eluzis 
qiun dudekon da rubloj por aqeto da simpla vodko, kaj 
venis xis tiu stato ke estis tenata en wlosita rekvizitejo.

– Jen Mineralaj Akvoj al vi! – deklaris Ostap, sciinte 
pri forveturo de la teatro. – Bastardo li estas, tiu qi mun-
tisto! Faru post tio aferojn kun teatraj laborantoj!

Ostap ekestis pli vanta ol antaye. Wancoj trovi la tre-
zoron pe-kreskis senmezure.

– Ni bezonas monon por veturi na Vladikaykaz, diris 
Ostap. – De tie ni veturos Tiflison per Milit-Kartvela vojo. 
Qarmaj pejzaxoj! Mirinda monta aero! Kaj en finalo – cent 
kvindek mil rublojn nul nul kopekojn. Valoras dayrigi la 
kunsidon.

Sed elveturi el Mineralaj Akvoj estis ne tiel simple. 
Evidentixis ke Vorobjaninov estas maltalenta fervoja sen-
biletulo kaj, qar liaj provoj eniri la trajnon okazis malsukce-
saj, li devis elpawi apud “Florejo” en rolo de iama respon-
deculo de lerneja regiono. Tio havis sufiqe negrandan suk-
ceson. Du rublojn per dek du horoj de malfacila kaj 
malglora laboro. Tamen la sumo estis sufiqa por veturi xis 
Vladikaykaz.

En Beslan oni forpelis de la trajno na Ostap, kiu 
veturis sen bileto, kaj la granda kombinanto arogante kuris 
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post la trajno qirkay tri kilometroj, minacante al tute 
senkulpa Ipolit Matveeviq per la pugno.

Post tio Ostap sukcesis sursalti wtupeton de la trajno, 
kiu malrapide tirixis al Kaykaza kresto. De tiu qi pozicio 
Ostap scivole spektis disvolvixintan antay li panoramon de 
Kaykaza monta qeno.

Estis la kvara matene. Montaj pintoj lumixis per 
malhel-roza suna lumo. Montoj ne plaqis al Ostap.

– Tro multe da wiko, – diris li. – Sovaxa beleco. Ima-
gopovo de idioto. Senutila a[o.

Qe Vladikaykaza relvoja stacidomo la alveturintojn 
atendis granda malferma buso de Transkaykaz-ayto, kaj 
karesemaj homoj diris:

– Kiu veturos sur Milit-Kartvela vojo, tiun ni veturigas 
en la urbon senpage.

– Kien vi, Kisa? – diris Ostap. – Iru ni en la buson. Ili 
veturigu nin senpage.

Alveturigitaj per la buso al kontoro de Transkaykaz-
ayto, Ostap tamen ne rapidis mendi lokon en buso. Vigle 
konversaciante kun Ipolit Matveeviq li spektis Tablan mon-
ton, zonigitan per nubo kaj, trovinte ke la monto vere simi-
las tablon, rapide malproksimixis.

En Vladikaykaz ili devis sidi kelkajn tagojn. Sed qiuj 
provoj akiri monon por veturo sur Milit-Kartvela vojo ay 
tute ne alportis fruktojn, ay donis rimedojn sufiqajn nur por 
unutaga nutrado. Provo preni de civitanoj dekkopekajn 
monerojn ne sukcesis. Kaykaza qeno estis xis tiom alta, ke 
ne eblis preni monon por montri xin. Xi estis videbla 
preskay de qie. Aliaj bela[oj en Vladikaykaz forestis. Kio 
koncernas riveron Terek, xi fluis preter ”Trek”, kaj monon 
por eniri xin la urbo prenis sen helpo de Ostap. Almozpe-

                                                     362                                                     



tado, entreprenita per Ipolit Matveeviq, venigis dum du ta-
goj dektri kopekojn.

– Sufiqas, – diris Ostap, – ekzistas nur unu eliro: iri 
Tiflison piede. Dum kvin tagoj ni trairos la ducent kilo-
metrojn. Ne maltrankvilixu, paqjo: qarmaj montaj pejzaxoj, 
frewa aero!.. Estas bezonata mono por pano kaj kolbaso. 
Vi povas aldoni al via vortaro kelkajn italajn vortojn, se vi 
volas, sed xis la vespero endas kolekti ne malpli ol du ru-
blojn! Hodiay ni ne tagmanxos, kara kamarado. Ve! Mal-
bonas la wancoj...

Frumatene la koncesiuloj transiris per ponteto riveron 
Terek, preteriris militistajn barakojn, kaj enprofundixis ver-
dan valon, en kiu iris Milit-Kartvela vojo.

– Al ni prosperis, Kisa, – diris Ostap, – nokte estis 
pluvo, kaj ni ne devos gluti polvon. Enspiru, gvidanto, pu-
ran aeron. Kantu. Rememoru prikaykazajn versa[ojn. Kon-
dutu sin kiel decas!...

Sed Ipolit Matveeviq ne kantis kaj ne rememoris ver-
sa[ojn. La vojo iris supren. Noktoj, pasigitaj sub malferma 
qielo, memorigis pri si per pikado en flanko, pezeco en la 
piedoj, kaj la kolbaso — per konstanta kaj turmenta pirozo. 
Li iris klinixinte flanken, iom posttirante la maldekstran 
piedon, kaj tenante en la mano dukilograman panon, en-
volvitan en Vladikaykazan [urnalon.

Denove iri! Qi-foje en Tiflison, per vojo kiu estas plej 
bela en la mondo. Al Ipolit Matveeviq qio estis indiferenta. 
Li ne rigardis flankojn, kiel Ostap. Li decide ne rimarkis na 
Terek, kiu komencis jam tondreti sur fundo de la valo. Nur 
brilantaj sub la suno glaciaj pintoj neklare memorigis al li 
ion: qu brilon de briliantoj, qu plej bonajn broka[ajn qerkojn 
de majstro Bezenquk.
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Post Balto la vojo eniris montfendejon, kaj ekiris sur 
malvasta kornico, elqizita en malhelaj vertikalaj rokoj. Spi-
ralo de la vojo volvixis supren, kaj vespere la koncesiuloj 
okazis en stacio Lare, je mil metroj super marnivelo.

Ili noktumis senpage en malriqa duĥan , kaj eq ricevis 
po glaso da lakto, plezurinte la mastron kaj liajn gastojn 
per kartaj artifikoj.

La mateno estis xis tiom qarma, ke eq Ipolit Matvee-
viq, aspergita per la monta aero, pawadis pli vigle ol hieray. 
Post stacio Lare tuj ekstaris grandioza muro de Flanka 
montoqeno. Valo de Terek qi tie ege malvastixis. La 
pejzaxo ixis pli kaj pli malserena, kaj surskriboj sur la rokoj 
– pli multnombraj. En loko kie la rokoj tiel kunpremis fluon 
de Terek ke ponto tie estis nur dudek-metra, la koncesiuloj 
ekvidis tiom da surskriboj sur la rokaj muroj de la montfen-
dejo, ke Ostap, forgesinte majestecon de tiu qi Darjala 
montofendejo, ekkriis, penante superi tondradon kaj xe-
mojn deTerek:

– Grandaj homoj! Turnu vian atenton, gvidanto. Qu vi 
vidas? Iom pli alte ol la nubo kaj iom malpli alte ol la aglo! 
Surskribo: “Kola kaj Mika, julio 1914.” Neforgesebla spek-
ta[o! Turnu vian atenton al arteco de la plenumo! Qiu litero 
grandas je unu metro, kaj estas desegnita per olea farbo! 
Kie vi estas nun, Kola kaj Mika?

– Kisa, – dayrigis Ostap, – eternixu ankay ni. Superu 
ni na Mika. Mi, bonokaze, havas kreton! Je dio, mi tuj 
grimpu kaj skribu: «Kisa kaj Osja estis qi tie».

Kaj Ostap, ne longe pensante, metis la provizan kol-
bason sur la parapeton, gardantan la woseon de bolanta 
abismo de Terek, kaj komencis levixi sur la rokon.

Komence Ipolit Matveeviq sekvis per la rigardo grim-
padon de la granda kombinanto, sed poste deflankixis kaj, 
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turnixinte, komencis pririgardi fundamenton de kastelo de 
Tamara, konservixintan sur roko, kiu similis qevalan den-
ton.

Tiutempe, je du kilometroj de la koncesiuloj, en Darja-
lan montofendejon eniris, de flanko de Tifliso, patro Fjodor. 
Li pawadis per ritma soldata irmaniero, rigardante antay si 
per la firmaj diamantaj okuloj, kaj apogante sin sur altan 
bastonon kun kurba fina[o.

Per lasta mono patro Fjodor veturis xis Tifliso, kaj nun 
pawis al la hejmo piede, nutrante sin per libervolaj donacoj. 
Dum transiro de Kruca montpasejo (2345 metroj super 
marnivelo) lin mordis aglo. Patro Fjodor svinge minacis la 
arogantan birdon per la bastono, kaj ekiris pluen.

Li iris, implikixante en la nuboj, kaj murmuris:
– Tute ne profiteme, sed sole por plenumi volon de la 

sendinta min edzino!
Distanco inter la malamikoj malpliixis. Turnixinte post 

pikan elstara[on, patro Fjodor trafis maljunulon kun ora na-
zumo.

La montofendejo rompixis en okuloj de patro Fjodor, 
Terek qesis sian miljaran krion.

Patro Fjodor rekonis na Vorobjaninov. Post la terura 
malsukceso en Batumo, post kiam disfalis qiuj liaj esperoj, 
nova ebleco ricevi la riqa[ojn influis patron Fjodor per 
nekutima maniero.

Li kaptis na Ipolit Matveeviq je la magra gorxo kaj, 
premante per la fingroj, elkriis per la raykixinta voqo:

– Kien vi kawis trezorojn de la mortigita per vi bo-
patrino?

Ipolit Matveeviq, atendanta nenion similan, silentis, 
eliginte la okulojn tiel, ke ili preskay tuwis vitrojn de la na-
zumo.
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– Diru! – ordonis patro Fjodor. – Pentu, pekulo!
Vorobjaninov sentis ke li perdas la spirkapablon.
Sed tiam patro Fjodor, jam celebranta la venkon, 

ekvidis na Bender, saltantan sur la roko. La teknika direk-
toro mallevixis, kriante plengorxe:

Dispeciĝante je nigra granito
ŝaŭmegas kaj kirlas l’ river’ ekscitita...

Grandega timo trafis koron de patro Fjodor. Li ayto-
mate dayrigis teni la gvidanton je la gorxo, sed genuoj liaj 
ektremis.

– Ha, jen kiu estas tio! – amike kriis Ostap. – La 
konkuranta organiza[o!

Patro Fjodor ne prokrastis. Obeante la bonfaran in-
stinkton li kaptis la koncesiulajn kolbason kaj panon, kaj 
ekkuris for.

– Batu lin, kamarado Bender! – kriis de la tero Ipolit 
Matveeviq, trovinta la spiron.

– Kaptu lin! Tenu!
Ostap fajfis kaj kriis:
– Tju-u-u! – kriis li, [etante sin kuratingi la malamikon. 

– Batalo qe piramidoj, ay Bender dum qasado! Kien vi ku-
ras, kliento? Mi povas proponi al vi bone sentripigitan 
sexon!

Patro Fjodor ne eltenis turmentojn de la persekutado, 
kaj ekgrimpis sur tute vertikalan rokon. Supren lin puwis 
koro, levixanta al la gorxo mem, kaj speciala, konata nur al 
timuloj juko en la kalkanoj. La piedoj mem wirixadis de la 
granito kaj portis sian mastron supren.

– U-u-u! – kriis Ostap desobe. – Kaptu lin!
– Li forportis nian provia[on! – kriaqis Ipolit Matveeviq, 

alkurante na Ostap.
– Haltu! – tondris Ostap. – Haltu, mi diras al vi!
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Sed tio aldonis novajn fortojn al malfortixinta jam pa-
tro Fjodor. Li eksaltis, kaj per kelkaj pawegoj okazis je 
qirkay dudek metroj pli alte ol plej alta surskribo.

– Fordonu la kolbason! – kriis Ostap. – Fordonu la 
kolbason, stultulo! Mi qion pardonos!

Patro Fjodor aydis jam nenion. Li okazis sur plata[o, 
surgrimpi kiun sukcesis xis nun eq ne unu homo. Patron 
Fjodor ekposedis angora teruro. Li komprenis ke li neniel 
sukcesos mallevixi.

La roko falis sur la woseon vertikale, kaj pri reveno oni 
eq pensi ne povis. Li ekrigardis soben. Tie tumultis Ostap, 
kaj sur fundo de la montfendejo briletadis ora nazumo de 
la gvidanto.

– Mi fordonos la kolbason! – kriis patro Fjodor. – De-
prenu min!

Responde tondris Terek, kaj el kastelo de Tamara ay-
dixis pasiaj krioj. Tie loxis strigoj.

– Depre-enu min! – plende kriis patro Fjodor.
Li vidis qiujn manovrojn de la koncesiuloj. Ili kuradis 

sub la roko kaj, se juxi lay la gestoj, kriis maldeca[ojn.
Post unu horo patro Fjodor, kuwanta sur la ventro, kaj 

klinanta la kapon soben, ekvidis ke Bender kaj Vorobjani-
nov foriras en direkton de Kruca montpasejo.

Mallevixis rapida nokto. En la obskuro kaj infera bruo, 
sub nubo mem tremis kaj ploris patro Fjodor. Li jam ne be-
zonis terajn trezorojn. Li volis nur soben, sur la teron. 
Nokte li muxis tiel ke iam superis na Terek; matene li pli-
fortigis sin per la kolbaso kun la pano, kaj diable priridegis 
aytojn, preterveturantajn sobe. Reston de la tago li pasigis 
kontemplante la montojn kaj la qielan lumigilon: sunon. Kaj 
sekvontnokte li ekvidis rexinon Tamara. La rexino alflugis 
lin el sia kastelo, kaj kokete diris:
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– Najbaroj ni estu.
– Panjo! – kortuwe diris patro Fjodor. – Tute ne profi-

teme...
– Konas mi, konas, – rimarkis la rexino, – sed sole por 

plenumi volon de la sendinta vin edzino.
– Sed de kie vi scias? – miris patro Fjodor.
– Ja scias mi. Vizitu min, najbaro. Ludu ni je “Sesdek 

ses”! Qu?
Wi ekridis kaj forflugis, sendante petardojn en la nok-

tan qielon.
Dum tria tago patro Fjodor komencis prediki al birdoj. 

Ial li inklinis ilin al luterismo.
– Birdoj, – diris li al ili per la sonora voqo, – pentu vi 

publike viajn pekojn!
Dum kvara tago oni jam montris lin desobe al ekskur-

sanoj.
– Dekstre — kastelo de Tamara, – diris spertaj gvidis-

toj, – kaj maldekstre viva homo staras, sed per kio li vivas, 
kaj kiel li trafis tien, tute nenio estas sciata.

– Xis kiom sovaxas la popolo! – miris la ekskursanoj. 
– Idoj de montaro!

Iris nuboj. Super patro Fjodor ronde flugis agloj. Plej 
kuraxa el ili forwtelis resta[on de la kolbaso, kaj per svingo 
de la flugilo de[etis en la waymantan Terek qirkay duonki-
logramon da pano.

Patro Fjodor minacis al la aglo per la fingro kaj, ride-
tante radie, elflustris:

Birdon dian okupigas
nek zorgemo, nek labor’,
kaj portempan sian neston
ĝi forlasas sen angor’.
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La aglo strabe ekrigardis patron Fjodor, elkriis «ki-ke-
ri-ki», kaj forflugis.

– Ho agleto, agleto, granda kanajlo vi estas!
Post dek tagoj el Vladikaykaz venis estingista brigado 

kun qio necesa, kaj deprenis patron Fjodor. 
Kiam oni prenis lin, li klakis per la manplatoj, kaj per la 

voqo, senigita de agrablo, kantis:

Kaj estos vi reĝin’ de l’ mo-o-ndo,
ete-erna mia amiki-in!

Kaj severa Kaykazo multfoje ripetis vortojn de M. 
Lermontov kaj muzikon de A. Rubinwtejn.

– Tute ne profiteme, – diris patro Fjodor al la qefest-
ingisto, – sed sole...

Kaj sur fajrobrigadista wtuparo oni forveturigis la ride-
gantan pastron en psikiatrian malsanulejon.

Qapitro 39
Tertremo

– Kion vi opinias, gvidanto, – demandis Ostap, kiam la 
koncesiuloj proksimixis al vilaxo Sioni, – per kio oni povas 
perlabori en tiu qi sensuka loko, trovixanta sur dukilometra 
alteco?

Ipolit Matveeviq silentis. Sola okupo per kiu li povus 
akiri la vivrimedojn estis almozpetado, sed qi tie, sur mon-
taj spiraloj kaj kornicoj, estis neniu de kiu oni povus peti.

Tamen ankay qi tie ekzistis almozpetado, sed almoz-
petado tute alia, speciale-alpa: qiun buson ay ayton, pret-
erirantan la vilaxon, alkuris infanoj, kaj plenumis antay la 
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movanta spektantaro kelkajn pawojn de naura lezginka42 ; 
post tio la infanoj kuris post la ayto kriante:

– Monon! Donu monon!
La pasaxeroj [etis kvinkopekajn monerojn, kaj soris al 

Kruca montpasejo.
– Sankta afero, – diris Ostap, – kapitalaj elspezoj tute 

ne estas bezonataj, sed la enspezoj, kvankam ne grandaj, 
tre valorus en nia stato.

Al dua horo de la dua ir-tago Ipolit Matveeviq, sub 
pririgardo de la granda kombinanto, plenumis antay 
flugantaj pasaxeroj sian unuan dancon. Tiu qi danco similis 
mazurkon, sed la pasaxeroj, trosatigitaj per sovaxaj bele-
coj de Kaykazo, opiniis xin lezginka, kaj premiis lin per tri 
kvinkopekaj moneroj. Antay sekvanta ayto, kiu okazis mal-
fermita buso, iranta de Tifliso na Vladikaykaz, dancadis kaj 
saltadis la teknika direktoro mem.

– Monon! Donu monon! – kriis li kolere.
La ridantaj pasaxeroj malavare premiis liajn saltojn. 

Ostap kolektis en la voja polvo tridek kopekojn. Sed tiam 
sionaj infanoj superwutis la konkurenculojn per wtona hajlo. 
La irantoj, savante sin de la pripafado, per rapidaj pawoj 
direktixis en plej proksiman vilaxon, kie ili elspezis la per-
laboritan monon por fromaxo kaj loka plata pano.

En tiuj okupoj la koncesiuloj pasigis siajn tagojn. Nok-
tumis ili en montaraj kabanoj. En kvara tago ili mallevixis 
per zigzagoj de la woseo en Kajwauran valon. Suno qi tie 
estis varmega, kaj ostoj de la partneroj, kiuj forte frostixis 
sur Kruca montpasejo, rapide revarmixis.

Darjalaj rokoj, obskuro kaj malvarmo de la pasejo 
wanxixis je verda[o kaj hejmeco de la profundega valo. Ili 
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iris super rivero Aragva, mallevixis en la valon, loxatan per 
homoj, kaj abundantan per hejma brutaro kaj manxa[oj. Qi 
tie eblis elpeti ion, ion perlabori ay simple forwteli. Tio estis 
Transkaykazo.

Xojixintaj koncesiuloj ekiris pli rapide.
En Pasanaur, en varmega riqa loxloko kun du gastejoj 

kaj kelkaj lokaj restoracioj, la amikoj elpetis platan panon, 
kaj ekkuwis en arbustoj kontray gastejo “Francio”, kiu pos-
edis xardenon kaj duopon da alqenigitaj ursetoj. Ili xuis la 
varmon, bongustan panon, kaj merititan ripozon.

Tamen, post nelonge, la ripozo estis rompita per jelpo 
de aytaj hupoj, susuro de novaj pneyoj sur la gruza woseo, 
kaj per xojaj krioj. La amikoj elrigardis. Al “Francio” alru-
lixis unu post la alia tri novetaj samspecaj aytoj. La aytoj 
senbrue haltis. El la unua ayto elsaltis Persickij. Post li 
eliris “Juxejo kaj vivo”, aranxante la polvigitajn harojn. 
Poste el qiuj aytoj elamasixis anoj de ayta klubo de [urnalo 
“Stablo”.

– Bivako! – kriis Persickij. – Mastro! Dek kvin 
wawlikojn!

En “Francio” ekiradis dormemaj figuroj, kaj ekaydixis 
krioj de virwafo, kiun oni je la kruroj trenis en la kuirejon.

– Qu vi rekonas tiun junan homon? – demandis Ostap. 
– Tio estas raportisto de “Skrjabin”, unu el kritikantoj de 
nia reklama tabulo. Tamen kun kiu wiko ili alveturis. Kion 
tio signifas?

Ostap proksimixis al vorantoj de wawlikoj, kaj plej ele-
gante salutis na Persickij.

– Bonĵur!  – diris la raportisto. – Sed kie mi vidis vin, 
kara kamarado? Ha-a-a! Mi rememoras. Pentristo de 
“Skrjabin”! Qu jes?

Ostap premis la manon al la brusto kaj xentile klinixis.
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– Pardonu, pardonu, – dayrigis Persickij, posedanta 
kroqan memorkapablon de raportisto. – Qu ne vin en Mo-
skvo, sur Sverdlov-placo, trafis fiakrista qevalo?

– Jes, certe! Kaj, lay via trafa dira[o, mi spertis nur 
ioman timon.

– Kaj pri kio vi okupixas qi tie, qu pri arto?
– Ne, mi kun ekskursaj celoj.
– Qu piede?
– Piede. Specialuloj asertas ke vojaxi sur Milit-

Kartvela vojo per ayto estas nura stulta[o.
– Ne qiam stulta[o, kara mia, ne qiam! Jen ni, ekzem-

ple, veturas ne tiom stulte. La aytetoj, kiel vi vidas, estas 
propraj, mi substrekas, — propraj, kolektivaj. Rekta vojaxo 
Moskvo – Tifliso. Benzino kostas preskay nenion. La 
movixo estas rapida kaj oportuna. Molaj risortoj. Eyropo!

– De kie qe vi tio? – envie demandis Ostap. – Qu vi 
gajnis centmilon?

– Ne, ne cent, sed kvindekon ni gajnis.
– Qu en kartludo?
– Per obligacio, poseda[o de la ayta klubo.
– Jes, – diris Ostap, – kaj per tiu qi mono vi aqetis la 

aytojn, qu?
– Kiel vi vidas!
– Bo-one. Eble vi bezonas aranxanton? Mi konas cer-

tan junan homon. Nedrinkulo.
– Kiun aranxanton?
– Nu tiun... Xenerala gvidado, aferaj konsiloj, 

kompleks-metoda instruado... Qu?
– Mi komprenas. Ne, ni ne bezonas.
– Qu vere?
– Jes, bedayrinde. Kaj ankay pentriston ni ne bezo-

nas.
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– Tiam donu dek rublojn.
– Avdotjin, – diris Persickij. – Estu bonvola, eldonu al 

tiu qi civitano tri rublojn de mia konto. Kvitanco ne estas 
bezonata.

– Tio estas ekstreme malmulte, – rimarkis Ostap, – 
sed mi akceptas. Mi komprenas tutan malfacilecon de via 
stato. Se vi gajnus cent mil, tiam, verwajne, vi pruntus al mi 
eq kvinrubla[on. Sed vi gajnis nur kvindek mil rublojn nul 
nul kopekojn. Tamen dankon al vi! 

Bender xentile demetis la qapelon. Persickij xentile 
demetis la qapelon. Bender xentilege klinixis. Persickij re-
spondis per ege xentila klinixo. Bender adiaye svingis la 
manon. Persickij, sidante qe la stirilo, ankay levis la ma-
non. Sed Persickij forveturis en bonega ayto al brilanta 
malproksimo, en komunumo de la gajaj amikoj, dum la 
granda kombinanto restis sur la polva vojo kun la stultulo 
partnero.

– Qu vi vidis tiun qi brilon? – demandis Ostap na Ipolit 
Matveeviq.

– Qu Transkaykazayto ay privata firmao “Motor”? – 
afereme demandis Vorobjaninov, kiu dum kelkaj tagoj de la 
irado bonege konatixis kun qiuj specoj de aytotransporto 
sur la vojo. – Mi volis jam veni al ili por danceti.

– Post nelonge vi plene stultixos, mia bedayrinda 
amiko. Qu tio estas Transkaykazayto? Tiuj qi homoj, qu vi 
aydas, Kisa, gaj-nis kvindek mil rublojn! Vi mem vidas, 
Kisjo, xis kiom ili estas gajaj, kaj kiom da mekanika fatraso 
ili aqetis! Kiam ni ricevos nian monon ni elspezos xin pli 
racie. Qu?

Kaj la amikoj, revante pri tio kion ili aqetos kiam ek-
estos riquloj, eliris el Pasanaur. Ipolit Matveeviq vigle 
imagis aqeton de novaj wtrumpoj kaj forveturon eksterlan-
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den. Revoj de Ostap estis pli vastaj. Liaj projektoj estis 
grandiozaj: qu konstruo de bara[o sur Blua Nilo, qu mal-
fermo de kazino en Rigo, kun filioj en najbaraj regionoj.

Dum tria tago, antay la tagmanxo, preterirante enuajn 
kaj polvajn lokojn: Ananur, Duwet kaj Cilkan, la pawantoj 
venis al Mc]et – iama qefurbo de Kartvelio. Qi tie Kura tur-
nixis al Tifliso.

Vespere ili preteriris hidroelektran stacion Zemo-
Avqal. Vitro, akvo kaj elektro brilis per diversaj lumoj. Qio 
tio respegulis kaj tremis en rapide kuranta Kura.

Qi tie la koncesiuloj amikixis kun kamparano, kiu sur 
alta durada qaro venigis ilin en Tiflison xis la dudek-tria, en 
horon kiam vespera malvarmeto elvokas sur stratojn de la 
kartvelia qefurbo loxantojn, turmentitajn per la sufoka tago.

– La urbeto ne estas malbona, – diris Ostap, enirante 
avenuon Wota Rustaveli, – qu vi scias, Kisa...

Subite Ostap, ne fininte la frazon, [etixis postkuri iun 
civitanon, kuratingis lin, kaj komencis vigle konversacii kun 
li.

Poste li rapide revenis, kaj puwis per la fingro flankon 
de Ipolit Matveeviq.

– Qu vi scias kio estas tio? – flustris li rapide. – Tio 
estas “Odesa ring-pana meti-kolektivo ‘Moskvaj sekringe-
toj’ ”, civitano Kislarskij. Ni iru al li. Kvankam tio estas 
paradokso, sed nun vi denove estas giganto de penso kaj 
patro de rusa demokratio. Ne forgesu disblovi la vangojn 
kaj movi la lipharojn. Ili, bonokaze, estas jam sufiqe longaj! 
Kiu okazo! Fortuno! Se mi tuj ne dissekcos lin je kvincent 
rubloj, kraqu en miajn okulojn! Iru ni! Iru!

Kaj vere, je ioma malproksimo de la koncesiuloj staris 
lakto-blua pro la timo Kislarskij en silka kostumo kaj pajla 
qapelo.
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– Wajnas ke vi estas konataj, – diris Ostap flustre, – 
tio estas persono proksima al la imperiestro, giganto de 
penso kaj patro de rusa demokratio. Ne atentu lian kostu-
mon. Tio – por konspiro. Senprokraste veturigu nin ien ajn. 
Ni devas konversacii.

Kislarskij, veninta en Kaykazon por ripozi de star-
gorodaj konsterna[oj, estis tute premita. Murmurante ion 
sensignifan pri probleboj en ringopana kaj sekringeta af-
ero, Kislarskij sidigis la terurigajn konatulojn en fiakron kun 
arxentizitaj spokoj kaj wtupeto, kaj ekveturis ilin al monto 
de Davido. Sur pinton de tiu qi restoracia monto ili levixis 
per la funikularo. Tifliso en miloj da lumoj malrapide for-
rampis en la abismon. La konspirantoj levixis rekte al ste-
loj.

Restoraciaj tabloj estis dismetitaj sur la herbo. Obtuze 
murmuris kaykaza orkestro, kaj eta knabino, sub feliqaj ri-
gardoj de la gepatroj, proprainiciate dancis inter la tabloj 
na lezginka.

– Ordonu alporti ion, – diris Bender.
Lay ordono de sperta Kislarskij estis venigitaj vino, 

manxeblaj herboj kaj sala kartvela fromaxo.
– Kaj ion por manxi, – diris Ostap. – Se vi scius, kara 

sinjoro Kislarskij, kion mi kaj Ipolit Matveeviq devis elteni, 
vi mirus pri nia kuraxeco.

«Denove!» – malespere pensis Kislarskij. – «Denove 
komencixas miaj turmentoj. Kial mi ne veturis en Krimeon? 
Ja estas certe ke mi volis veturi en Krimeon! Kaj ankay 
Henrieta konsilis tion!»

Sed li rezignacie mendis du wawlikojn, kaj turnis al 
Ostap sian serveman vizaxon.

– Do jen kio, – diris Ostap, qirkayrigardante, kaj mal-
laytigante la voqon,– en du vortoj. Oni observas nin jam du 
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monatoj kaj, verwajne morgay, en konspira loxejo nin aten-
dos embusko. Ni devos pafdefendi nin.

Qe Kislarskij arxentixis la vangoj.
– Ni estas xojaj, – dayrigis Ostap, – renkonti en tiu qi 

maltrankvila situacio fidelan luktanton por la patrolando.
– Hm... jes! – fiere eligis Ipolit Matveeviq, memorante 

kun kiu malsata vervo li dancis na lezginka proksime al 
Sioni.

– Jes, – flustris Ostap. – Ni esperas kun via helpo trafi 
la malamikon. Mi donos al vi pistolon.

– Ne, – firme diris Kislarskij.
En sekvonta minuto evidentixis ke la prezidanto de la 

borsa komitato ne havas eblecon partopreni en la morgaya 
batalo. Li tre bedayras, sed li ne povas. Li ne konas militan 
aferon. Xuste tial oni elektis lin prezidanto de la borsa 
komitato. Li estas en plena malespero, sed por savi vivon 
de la patro de rusa demokratio (li mem estas malnova ok-
tobristo) li pretas proponi layeblan financan helpon.

– Vi estas fidela amiko de la patrolando! – solene diris 
Ostap, postdrinkante la bonodoran wawlikon per dolqeta 
kipiani. – Kvincent rubloj povas savi la giganton de penso.

– Diru, – demandis Kislarskij plende, – qu ducent ru-
bloj povas savila giganton de penso?

Ostap ne eltenis kaj, sub la tablo, rave frapis na Ipolit 
Matveeviq per la piedo.

– Mi opinias, – diris Ipolit Matveeviq, – ke marqando 
ne estas konvena qi tie!

Li tuj ricevis piedfrapon en la femuron, kio signifis:
«Brave, Kisa, brave, jen kio signifas la skolo!»
Kislarskij unuan fojon en la vivo ekaydis voqon de la 

giganto de penso.
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Tio xis tiom afekciis lin, ke li senprokraste transdonis 
al Ostap kvincent rublojn. Poste li pagis lay la kontresumo 
kaj, lasinte la amikojn qe la tablo, foriris kayze de la kap-
doloro. Post duonhoro li sendis na Stargorod telegramon al 
la edzino: 

viakonsile veturas krimeon iu-ajn okaze pre-
tigu la korbon.

Longaj senigoj, kiujn toleris Ostap Bender, postulis tu-
jan kompenson. Tial dum sama vespero la granda kombi-
nanto drinkadis sur la restoracia monto xis katalepsio, kaj 
preskay elfalis el vagono de la funikularo dum vojo en ho-
telon. Sekvonttage li plenumis sian malnovan revon. Li 
aqetis mirindan grizan kun pomoj kostumon. En tiu qi kos-
tumo estis varmege, sed li, malgray tio, iradis, wvitegante, 
en xi. Al Vorobjaninov, en vendejo de pretaj vesta[oj de 
tiflisa kooperacio, estis aqetitaj blanka tola kostumo kaj 
kaskedo kun ora signo de nekonata jakta klubo. En tiu qi 
vesto Ipolit Matveeviq similis komercan amator-admiralon. 
Lia trunko rektixis. La irmaniero ekestis firma.

– Ho! – diris Bender, – alta klaso! Al tiu brava belulo 
estiel vi, mi, se mi estus virino, farus ok-procentan rabaton 
de kutima prezo. A]! A]! En tiu aspekto ni povas mon-
dumi! Qu vi scipovas mondumi, Kisa?

– Kamarado Bender, – ripetis Vorobjaninov, kio pri la 
sexo? Oni devas informixi pri la teatro.

– }o-]o! – refutis Ostap, dancante kun sexo en 
granda mayritana qambro de hotelo “Oriento”. – Ne instruu 
min vivi. Nun mi estas kolera. Mi havas monon. Sed mi es-
tas grandanima. Mi donas al vi dudek rublojn kaj tri tagojn 
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por prirabi la urbon! Mi estas kiel Suvorov43!.. Rabu la ur-
bon, Kisa! Xoju!

Kaj Ostap, svingante la femurojn, ekkantis rapidritme:

Ho kiel vi, preĝej-sonor’,
pensigas dum vespera hor’...

La amikoj drinkadis tutan semajnon. Admirala kos-
tumo de Vorobjaninov kovrixis per diverskoloraj vinaj ma-
kuloj, kaj sur kostumo de Ostap ili disfluis en grandan 
qielark-koloran pomon.

– Saluton! – diris dum oka mateno Ostap, al kiu, pro la 
postebrieco, venis ideo legi na “Matenruxo de Oriento”. – 
Vi, drinkulaqo, ayskultu kion saxaj homoj publikigas en [ur-
naloj! Ayskultu!

TEATRA  KRONIKO
Hieray, la 3-an de septembro, fininte turneon en Tifliso, 

moskva teatro “Kolumbo” forveturis na Jalta. La teatro inten-
cas trovixi en Krimeo xis komenco de vintra sezono en Mo-
skvo.

– Ha! Kion mi diris al vi! – diris Vorobjaninov.
– Kion vi diris al mi! – refutis Ostap.
Tamen li estis konfuzita.
Tiu qi preterlaso estis tre malagrabla al li. Anstatay 

pe-i postkuron de la trezoroj en Tifliso, ili endas nun trans-
lokixi en Krimean duoninsulon. Ostap ekagis tuj. Estis 
aqetitaj biletoj xis Batumo, kaj menditaj dua-klasaj lokoj en 
wipo “Pestel”, kiu iros de Batumo en Odeson la 7-an de 
septembro en 23-a horo, lay moskva tempo.

Dum nokto de la deka al la dek-unua de septembro, 
kiam “Pestel”, ne enirante pro la wtormo na Anapa, turnixis 
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en malferman maron kaj prenis itineron rekte al Jalto, Ipolit 
Matveeviq vidis sonxon.

Li sonxis ke li, en admirala kostumo, staras sur balk-
ono de sia stargoroda domo, kaj scias ke la homamaso, 
staranta sube, ion atendas de li. Granda tur-gruo malle-
vigis al liaj piedoj nigre-makulan porkon.

Venis kortisto Ti]on en plena jaka kostumo kaj, 
kaptinte la porkon je la malantayaj kruroj, diris:

– Ha, qu “Nimfa”, je kukolo xin, donas kvaston?
En manoj de Ipolit Matveeviq okazis ponardo. Li batis 

per xi flankon de la porko, kaj el la granda vasta vundo el-
wutixis kaj eksaltis sur la cemento briliantoj. Ili saltis kaj 
frapobruis pli kaj pli layte. Kaj fine ilia frapado ekestis ne-
tolerebla kaj timiga.

Ipolit Matveeviq vekixis pro frapoj de ondoj je la wipan 
fenestron.

Jalton ili alvenis qe kalmo, dum laciga suna mateno. 
La gvidanto, resanixinta de la mara malsano, paradis sur 
la pruo qe la sonorilo, plibeligita per gisita malnovslava 
surskribo. Gaja Jalto liniigis lay la bordo siajn etajn bu-
tikojn kaj flosantajn restoraciojn. Sur la kajo staris fiakroj 
kun veluraj sidlokoj sub ornama[itaj kapuqoj, aytoj kaj bu-
soj de “Krimea-ekskurso” kaj de kompanio “Krimea woforo”. 
Brikaj junulinoj rotaciis malfermitajn ombrelojn, kaj svingis 
per tukoj.

La amikoj unuaj deiris sur la ardan kajon. El amaso de 
la renkontuloj kaj scivoluloj elplonxis, ekvidinte la konce-
siulojn, civitano en silka kostumo, kaj rapide ekpawis al 
eliro el la havena teritorio. Sed estis jam malfrue. Qasista 
rigardo de la granda kombinanto rapide rekonis la silkkos-
tuman civitanon.

– Atendu, Vorobjaninov! – kriis Ostap.
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Li [etixis antayen tiel rapide, ke atingis la silkkostu-
man civitanon je dek pawoj de la eliro. Ostap tuj revenis 
kun cent rubloj.

– Ne donas pli. Cetere mi ne insistis, qar li ne havos 
per kio reveni hejmen.

Kaj vere, Kislarskij samhore, per ayto, fuxis na Sevas-
topol, kaj de tie, per tria klaso, hejmen, na Stargorod.

Tutan tiun qi tagon la koncesiuloj pasigis en hotelo, 
sidante nudaj sur la planko, kaj qiuminute kurante en la 
banqambron sub la duwon. Sed la akvo fluis varma, kiel 
aqa teo. Savo de la varmego forestis. Wajnis ke Jalto tuj 
degelos kaj defluos en la maron.

Al la oka vespere, malbenante qiujn sexojn de la 
mondo, la partneroj surtiris la varmegajn botetojn kaj ekiris 
en teatron.

Oni prezentis na “Geedzixo”. Stepan, turmentita per la 
varmego, preskay falis starante sur la manoj. Agafja 
Ti]onovna kuris sur la wnuro, tenante per malsekixintaj 
manoj la ombrelon kun surskribo: «Mi volas na Podkoles-
in». En tiu qi minuto wi, kiel dum tuta tiu qi tago, volis nur 
tion: malvarman akvon kun glacio. Ankay la publiko volis 
trinki. Eble pro tio, kaj ankay pro tio ke aspekto de Stepan, 
voranta varmegan ova[on, elvokis abomenon, la spekta[o 
ne plaqis.

La koncesiuloj estis kontentigitaj, qar ilia sexo, kune 
kun tri novaj duonbraksexoj rokoko, trovixis surloke.

Kawinte sin en unu el la loxioj, la amikoj pacience 
atendis finon de la ekstreme longdayra spektaklo. Fine la 
publiko disiris, kaj la aktoroj ekkuris refrewixi. En la teatro 
restis neniu krom anoj de la koncesia entrepreno. Qiuj vi-
vuloj elkuris en la straton, sub longe atenditan torentan 
frewan pluvon.
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– Post mi, Kisa, – komandis Ostap. – Se io okazos, — 
ni estas provinculoj kiuj ne trovis eliron.

Ili penetris sur la scenejon kaj, strekante alumetojn, 
sed malgray tio frapixinte je la hidraylika premilo, esploris 
la tutan scenejon.

La granda kombinanto per la wtuparo kuris supren, en 
la rekvizitejon.

– Iru qi tien! – kriis li.
Vorobjaninov, svingante la manojn, impetis supren.
– Qu vi vidas? – diris Ostap, bruligante la alumeton.
El la obskuro eliris angulo de la hambsa sexo, kaj 

sektoro de la ombrelo kun surskribo “... volas...».
– Jen! Jen estas nia estonto, estanto kaj estinto. Lu-

migu, Kisa, la alumetojn. Mi dissekcos xin.
Kaj Ostap enpowigis la manon por elpreni la ilaron.
– Nu, – diris li, etendante la manon al la sexo, – anko-

ray unu alumeton, gvidanto.
Ekflamis la alumeto kaj, stranga afero, la sexo mem-

stare eksaltis flanken kaj, subite, antay rigardoj de la 
mirigitaj koncesiuloj, forfalis tra la plankon.

– Panjo! – kriis Ipolit Matveeviq, deflugante al la muro, 
kvankam li havis neniun deziron fari tion.

Kun sonoro elsaltis vitroj, kaj ombreleto kun surskribo 
“Mi volas na Podkolesin», kaptita per la ventego, elflugis 
tra la fenestro al la maro. Ostap kuwis sur la planko, io-
mete premita per kruclignaj tabuloj.

Estis la dek-dua kaj dek kvar minutoj. Tio estis unua 
frapo de granda krimea tertremo de jaro 1927.

Naygrada frapo, kayzinta senmezurajn plagojn al la 
tuta duoninsulo, elwiris la trezoron el manoj de la koncesiu-
loj.
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– Kamarado Bender! Kio estas tio? – kriis terurigita 
Ipolit Matveeviq.

Ostap estis ege malkontenta: la tertremo ekstaris sur 
lia vojo. Tio okazis unuan fojon en lia riqa praktiko.

– Kio estas tio? – kriaqis Vorobjaninov.
De la strato aydixis krioj, sonoroj kaj piedfrapado.
– Tio signifas ke endas urxe forkuri sur la straton, xis 

nin dispremos muro. Rapide! Donu la manon, profanulo.
Kaj ili [etixis al eliro. Qe la pordo, gvidanta de la sce-

nejo en interstrateton, sur la dorso kuwis, al ilia miro, la 
nedifektita hambsa sexo. Eliginte hundan jelpon Ipolit Mat-
veeviq enkroqixis xin.

– Donu la plattenajlon! – kriis li al Ostap.
– Stulta idioto! – xemis Ostap. – Nun falos la plafono, 

sed li frenezadas qi tie! Rapide eksteren!
– Plattenajlon! – muxis frenezixinta Ipolit Matveeviq.
– Al diablo vin! Pereu qi tie kune kun via sexo! Sed al 

mi la vivo valoras estiel memora[o!
Kun tiuj qi vortoj Ostap [etixis al la pordo. Ipolit Mat-

veeviq ekbojis kaj, kaptinte la sexon, ekkuris post Ostap. 
Tuj kiam ili okazis sur mezo de la interstrateto, la tero 
nayze ekbalancixis sub iliaj piedoj, de tegmento de la tea-
tro ekwutixis tegoloj, kaj sur la loko kiun [us forlasis la kon-
cesiuloj jam kuwis resta[oj de la hidraylika premilo.

– Nu, kaj nun donu la sexon, – malvarmsange diris 
Bender. – Vi, vidas mi, jam tedis teni xin.

– Mi ne donos! – jelpis Ipolit Matveeviq.
– Kio estas tio? Qu ribelo sur la wipo? Fordonu la 

sexon. Qu vi aydas?
– Tio estas mia sexo! – kriqis Vorobjaninov, superante 

xemojn, plorojn kaj krakojn, aydatajn de qiuj flankoj.
– Tial ricevu la honorarion, olda galowo!
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Kaj per sia kupra manplato Ostap batis na Vorobjani-
nov je la kolo.

Samminute sur la interstrateto preterimpetis fajro-
brigadista qararo kun torqoj, kaj qe ilia intermita lumo Ipolit 
Matveeviq ekvidis sur vizaxo de Bender xis tiom teruran 
mienon, ke li momente humilixis, kaj fordonis la sexon.

– Nun estas bone, – diris Ostap, retrovante la spiron, 
– la ribelo estas subpremita. Kaj nun prenu la sexon kaj 
portu xin post mi. Vi respondecas pri konservo de la a[o. 
La sexo estas konservenda eq se okazos frapo je kvindek 
gradoj! Qu vi komprenas?

– Komprenas.
La tutan nokton vagis la koncesiuloj kune kun la pani-

kaj amasoj, ne kuraxante, kiel qiuj, eniri lasitajn domojn, 
kaj atendante novajn frapojn.

Matenixe, kiam la timo iom malpliixis, Ostap elektis 
loketon, proksime al kiu estis nek muroj, kiuj povus surfali, 
nek homoj, kiuj povus malhelpi, kaj komencis dissekci la 
sexon.

Rezultoj de la dissekcado miregis la koncesiulojn. En 
la sexo estis nenio. Ipolit Matveeviq, kiu ne eltenis qiujn 
terurojn de la nokto kaj de la mateno, ekridis per rata 
rideto.

Tuj poste okazis tria frapo, la tero disixis kaj englutis 
la hambsan sexon, floretoj de kiu ridetis al la suno levix-
anta ene de la polva nubo; sexon savixintan post unua 
frapo de la tertremo, kaj difektigitan per la homoj.

Ipolit Matveeviq staris manpiede kaj hurlis, turnante la 
qifitan vizaxon al la malklare-ruxa suna disko. Ayskultante 
lin la granda kombinanto falis sveninta. Kiam li rekon-
sciixis, li ekvidis apud si qirkaykreskitan per violkolora hir-
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ta[o mentonon de Vorobjaninov. Ipolit Matveeviq estis 
senkonscia.

– Fakte, – diris Ostap per voqo de resanixanto post 
tifo, – qe ni restis nun cent wancoj el cent. La lasta sexo 
(qe vorto “sexo” Ipolit Matveeviq rekonsciixis) malaperis en 
vara korto de Oktobra stacidomo, sed certe ne falis en la 
teron. Pri kio do la afero? La kunsido dayrixas.

Ie kun frapobruo falis brikoj. Tire kriis wipa sireno.

Qapitro 40
La trezoro

En pluvan fin-oktobran tagon Ipolit Matveeviq, sen la 
jako, en la luna vewto, superwutita per la eta arxenta ste-
laro, klopodis en qambro de Ivanopulo. Ipolit Matveeviq la-
boris sur la fenestra breto, qar en la qambro dayre forestis 
tablo. La granda kombinanto ricevis art-fakan mendon pro-
dukti adresajn platetojn por loxeja kooperativo. Perwablo-
nan plenumon de la platetoj Ostap komisiis al Vorobjani-
nov, kaj mem, jam preskay monaton, de tempo de ilia re-
veno en Moskvon, faris rondirojn en regiono de Oktobra 
stacidomo, kun neimagebla pasio serqante spurojn de la 
lasta sexo, sendube kawanta en si briliantojn de madam 
Petu]ova.

Sulkiginte la frunton, Ipolit Matveeviq trafaretis la la-
dajn platetojn. Dum duonjaro de la brilianta galopado li 
perdis siajn kutimojn.

Dum noktoj Ipolit Matveeviq sonxis montajn krestojn, 
plibeligitajn per sovaxaj reklamtabuloj, antay liaj okuloj 
flugis Iznurenkov, tremetante per siaj brunaj femuroj, ren-
versixis boatoj, dronis homoj, de qielo falis briko, kaj fen-
dixinta tero eligis en la okulojn sulfuran fumon.
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Ostap, kiu qiutage estis kuna kun Ipolit Matveeviq, ri-
markis en li neniun wanxon. Tamen Ipolit Matveeviq 
wanxixis eksterordinare. Irmaniero de Ipolit Matveeviq estis 
jam ne tia, esprimo de la okuloj ekestis sovaxa, kaj elk-
reskitaj lipharoj elstaris jam ne paralele al tera surfaco, sed 
preskay perpendikle, kiel qe maljuna kato. Ipolit Matveeviq 
wanxixis ankay interne. En lia karaktero aperis trajtoj de 
decidemo kaj krueleco, kiuj antaye estis fremdaj al li. Tri 
okaza[oj poiome edukis en li tiujn qi novajn sentojn: mir-
inda savixo de pezaj pugnoj de vasjukiaj wakwatantoj, unua 
debuto de almozpetado qe pjatigorska “Florejo” kaj, fine, la 
tertremo, post kiu Ipolit Matveeviq iom difektixis, kaj ek-
sentis kawan malamon al sia partnero.

Dum lasta tempo Ipolit Matveeviq estis posedata per 
tre fortaj suspektoj. Li timis ke Ostap dissekcos la sexon 
mem kaj, preninte la trezorojn, forveturos, [etinte lin al sia 
sorto. Diri pri siaj suspektoj li ne kuraxis, konante pezan 
manon de Ostap, kaj lian firman karakteron. Qiutage, si-
dante qe la fenestro kaj korektante per malnova breqita ra-
zilo la sekixintajn literojn, Ipolit Matveeviq angoris. Qiutage 
li timis ke Ostap ne revenos plu kaj li, iama gvidanto de 
nobelaro, mortos pro malsato sub iu malseka moskva bar-
ilo.

Sed Ostap venis qiuvespere, kvankam xojajn nova[ojn 
li ne alportis. Liaj energio kaj xojo estis neelqerpeblaj. Es-
pero eq ne por minuto lasis lin.

En la koridoro ekaydixis piedfrapado, iu stumblis je la 
gardowranko, kaj la krucligna pordo vaste malfermixis kun 
facileco de paxo, renversita per vento. Qe la pordo staris 
la granda kombinanto. Li estis tute malseka, liaj vangoj 
ruxixis kiel pometoj. Li peze spiris.
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– Ipolit Matveeviq! – kriis li. – Ayskultu, Ipolit Matvee-
viq!

Vorobjaninov ekmiris. Ankoray neniam la teknika di-
rektoro nomis lin per liaj nomo kaj patronomo. Kaj subite li 
komprenis...

– Qu estas? – elspiris li.
– Xuste tiel, estas. Ho Kisa, diablo vin diswiru!
– Ne kriu, qio estas aydebla.
– Vere, vere, oni povas ekaydi, – flustris Ostap rap-

ide. – Estas, Kisa, estas; kaj, se vi volas, mi povas demon-
stri xin tuj. Xi trovixas en klubo de fervojistoj, en nova 
klubo... Hieray okazis la malfermo... Kiel mi trovis xin? Qu 
simple? Tio estis neordinare malfacila afero! Genia kombi-
na[o, brile plenumita! Antikve-greka aventuro!... Unuvorte, 
alta klaso!

Ne atendante kiam Ipolit Matveeviq surtiros la jakon, 
Ostap elkuris en la koridoron. Vorobjaninov alixis al li sur 
la wtuparo. Ili ambay, ekscite superwutante unu la alian per 
demandoj, impetis sur malsekaj stratoj al Kalanqevskaja 
placo. Ili ne komprenis eq ke oni povas preni tramon.

– Vi estas vestita kiel wuisto! – xoje babilis Ostap. – 
Kiu vestixas tiel, Kisa? Al vi estas bezonataj amelitaj to-
la[oj, silkaj wtrumpetoj kaj, certe, cilindra qapelo. En via vi-
zaxo estas io nobla! Diru, qu vi vere estis gvidanto de no-
belaro?

Montrante al la gvidanto la sexon, kiu staris en qam-
bro de waka rondeto, kaj havis tute ordinaran hambsan as-
pekton, kvankam kawis en si neimageblajn riqa[ojn, Ostap 
eltiris na Vorobjaninov en la koridoron. Qi tie estis neniu. 
Ostap venis al fenestro, ankoray ne preparita al la vintro, 
kaj malfermis klinkojn de la ambay klapoj.
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– Tra tiu qi fenestreto, – diris li, – ni simple kaj tenere 
trafos la klubon en iun ajn horon de hodiaya nokto. Me-
moru, Kisa, – tria fenestro de la qefa enirejo.

La amikoj ankoray longe vagadis en la klubo, aspek-
tante sin reprezentantoj de la fervoja sindikato, kaj ne qe-
sis miri pri la belegaj haloj kaj qambroj.

– Se en Vasjuki, – diris Ostap, – mi ludus sidante sur 
tia sexo, mi malgajnus eq ne unu partion. Tamen ni iru, 
maljunuleto, qe mi estas rezervaj dudek kvin rubloj. Ni de-
vas drinki bieron kaj ripozi antay la nokta vizito. Qu biero 
wokas vin, gvidanto? Ne gravas. Morgay vi lektrinkados 
qampanon en nelimigita kvanto.

Irante el la bierejo na Sivcev Vra[ek, Bender terure 
gajixis kaj incitetis preterirantojn. Li qirkayprenis iom ebr-
iixintan Ipolit Matveeviq je la wultroj, kaj diris tenere:

– Vi estas ekstreme simpatia maljunuleto, Kisa, sed 
pli ol dek procentoj mi ne donos al vi. Je Dio, ne donos. 
Nu, por kio al vi tiom da mono?

– Kial por kio? Kial por kio? – bolis Ipolit Matveeviq.
Ostap sincere ridis kaj premixis per la vango al 

malseka maniko de sia amiko je koncesio.
– Ja kion vi aqetos, Kisa? Kion? Ja vi havas neniun 

imagokapablon. Je Dio, dek kvin miloj estas por vi tute 
sufiqaj... Ja post nelonge vi mortos, vi estas maljuneta. Vi 
tute ne bezonas monon... Qu vi scias, Kisa, mi, wajne, nen-
ion donu al vi. Tio estas petola[o. Sed prenu mi vin al mi, 
Kisjo, estiel sekretarion. Kial ne? Kvardek rublojn monate. 
Nutra[o mia. Kvar ripoztagoj... Qu? Profesia vesto, trink-
mono, sociala asekuro... Qu taygas al vi la propono?

Ipolit Matveeviq elwiris la manon kaj rapide foriris an-
tayen. Tiuj qi wercoj furiozigis lin.
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Ostap atingis na Vorobjaninov qe eniro en la rozkol-
oran izoldometon.

– Qu vi vere ofendixis? – demandis Ostap. – Mi wer-
cis. Viajn tri procentojn vi recevos. Je Dio, tri procentoj 
sufiqas al vi, Kisa.

Ipolit Matveeviq malserene eniris la qambron.
– Qu? Kisa, – petolis Ostap, – konsentu je tri procen-

toj! Je Dio, konsentu! Qiu alia konsentus. Aqeti qambron vi 
ne bezonas, qar Ivanopulo forveturis na Tverj por la tuta 
jaro. Ay, malgray qio, dungixu vi esti mia qambristo... 
Qarma loketo.

Vidinte ke na Ipolit Matveeviq oni povas influi jam per 
nenio, Ostap dolqe oscedis, tirixis xis la plafono mem, 
pleniginte per aero sian vastan bruston, kaj diris:

– Nu, amiko, pretigu la powojn. En la klubon ni iru an-
tay la matenixo. Tio estas plej bona tempo. La gardistoj 
dormas kaj vidas dolqajn sonxojn, pro kio oni ofte maldun-
gas ilin sen elira subvencio. Kaj dume, karuleto, mi konsi-
las al vi ripozi.

Ostap ekkuwis sur tri sexoj, kolektitaj el diversaj partoj 
de Moskvo kaj, endormante, diris:

– Ay je qambristo... Bona salajro, nutra[o... trink-
mono... Hej, mi wercis... La kunsido dayrixas! Glacio ek-
movixis, sinjoroj [urianoj!

Tio estis lastaj vortoj de la granda kombinanto. Li ek-
dormis per senzorga dormo, profunda, refrewiga kaj ne pe-
zigita per sonxoj.

Ipolit Matveeviq eliris sur la straton. Li estis plena per 
malespero kaj malico. La luno saltadis sur la nubaj buloj. 
Masekaj kradoj de izoldomoj grase brilis, gasaj lanternoj, 
qirkayigitaj per kronetoj da akva polvo, lumixis alarme. El 
bierejo “Aglo” oni elpuwis ebriulon. La ebriulo ekkriaqis. 
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Ipolit Matveeviq grimacixis, kaj firme ekiris reen. Qe li estis 
nur unu deziro: pe-i qion rapide.

Li eniris la qambron, severe rigardis dormantan Ostap, 
purigis vitrojn de la nazumo, kaj prenis de la fenestra breto 
la razilon. Sur xiaj breqetoj videblis skvametoj de olea 
farbo. Li metis la razilon en la powon, kaj ankorayfoje pret-
eriris na Ostap, ne rigardante lin sed aydante lian spiron, 
kaj okazis en la koridoro. Qi tie estis trankvile kaj dorme. 
Qiuj, wajne, jam enlitixis. Subite, en plena obskuro de la 
koridoro, Ipolit Matveeviq ekridetis plej sarkasme, kaj ek-
sentis ke sur lia frunto movixas hayto. Por kontroli tiun qi 
novan senton li denove ekridetis. Li rememoris subite, ke 
en la gimnazio lernanto Pi]teev-Kakujev scipovis movi la 
orelojn.

Ipolit Matveeviq venis xis la wtuparo kaj atente ayskul-
tis. Sur la wtuparo estis neniu. De la strato aydixis huffera 
frapado de fiakrista qevalo, speciale layta kaj klara, kvazay 
oni kalkulis per abako. La gvidanto per kataj pawoj revenis 
en la qambron, prenis el jako de Ostap, pendanta sur la 
sexo, dudek kvin rublojn kaj plattenajlon, surkapigis la 
malpuran admiralan kaskedon, kaj denove ayskultis.

Ostap dormis mallayte, ne siblante. Liaj naz-faringo 
kaj pulmoj funkciis ideale, bonorde en- kaj el-spirante 
aeron. Lia fortega mano pendis xis la planko mem. Ipolit 
Matveeviq, sentante sekundajn frapojn de la tempia pulso, 
nehaste suprentiris sian dekstran manikon xis post la 
kubuto, volvis sian nudixintan antaybrakon per viwtuko, 
deiris al la pordo, prenis el la powo la razilon kaj, mezurinte 
per la okuloj la enqambrajn distancojn, turnis la waltilon. La 
lumo estingixis, sed la qambro okazis iom lumigita per blu-
eta akvaria lumo de strata lanterno.

– Des pli bone, – flustris Ipolit Matveeviq.
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Li proksimixis al la dormanto kaj, malproksimen de-
movante la manon kun la razilo, plenforte, oblikve enigis la 
tutan tranq-randon en gorxon de Ostap, tuj eltiris la razilon 
kaj desaltis al la muro. La granda kombinanto eligis sonon, 
kiun faras kuireja lavabo, ensuqanta resta[ojn de la akvo. 
Ipolit Matveeviq wukcesis ne malpurixi per la sango. Fro-
tante per la jako la brikan muron li wtelire venis al la blua 
pordo, kaj dum sekundo denove rigardis na Ostap. Ties 
korpo dufoje arke fleksixis, kaj falis al dorsetoj de la sexoj. 
La strata lumo flosis sur nigra flako, kiu estixis sur la 
planko. «Kiu flako estas tio?» – pensis Ipolit Matveeviq. – 
«Jes, jes, sango... Kamarado Bender mortis».

Vorobjaninov devolvis iom malpurigitan viwtukon, 
for[etis xin, poste li singarde metis la razilon sur la plan-
kon, kaj foriris, mallayte ferminte la pordon.

Okazinte sur la strato Ipolit Matveeviq sulkigis la frun-
ton kaj, murmurante: «Ne nur ses procentoj, sed qiuj brili-
antoj estos miaj», ekiris al Kalanqevskaja placo.

Qe tria fenestro de qefa enirejo de la fervojista klubo 
Ipolit Matveeviq haltis. Spegulaj fenestroj de la nova kon-
strua[o perlamote grizixis en lumo de la proksimixanta 
tago. En la humida aero aydixis obtuzaj voqoj de ranxaj 
vaporlokomotivoj. Ipolit Matveeviq lerte surgrimpis la kor-
nicon, puwis la klapon, kaj senbrue ensaltis la koridoron.

Facile orientixante en grizaj antaymatenixaj haloj de 
la klubo, Ipolit Matveeviq enpenetris la wakan qambron kaj, 
tuwinte per la kapo portreton de Emanuil Lasker, pendan-
tan sur la muro, venis al la sexo. Li ne hastis.

Li ne havis kien hasti. Lin postkuris neniu. Grandmajs-
tro O. Bender dormis per eterna dormo en rozkolora 
izoldomo sur Sivcev Vra[ek.
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Ipolit Matveeviq eksidis sur la plankon, qirkayigis la 
sexon per siaj tendenecaj kruroj kaj, kun malvarmsangeco 
de dentkuracisto, komencis eltiri el la sexo la kuprajn 
najlojn, preterlasante neniun el ili. Post sesdek-dua najlo 
lia laboro pe-ixis. La angla katuno kaj la bast-mateto libere 
kuwis sur sida[o de la sexo.

Restis nur levi ilin por ekvidi ujojn, ujetojn kaj skatole-
tojn, plenajn per valoregaj wtonoj.

«Tuj al ayto», – pensis Ipolit Matveeviq, lerninta 
vivsaxecon en lernejo de la granda kombinanto,– «en 
stacidomon. Kaj al pola limo. Per iu wtoneto oni transkon-
dukos min sur alian flankon, kaj tie...»

Dezirante tuj vidi kio estos “tie”, Ipolit Matveeviq de-
wiris de la sexo la katunon kaj la bast-mateton. Antay liaj 
okuloj aperis risortoj, bonegaj anglaj risortoj, kaj rembu-
ra[o, perfekta rembura[o de xismilita kvalito. Tiun oni povas 
nun trovi nenie. Sed la sexo enhavis nenion alian. Ipolit 
Matveeviq aytomate dismovis la rembura[on, kaj plenan 
duonhoron sidis ne lasante la sexon el la kroqaj kruroj, 
stulte ripetante:

– Kial qi tie estas nenio? Tio ne povas esti! Tio ne po-
vas esti!

Estis jam preskay lume kiam Vorobjaninov, rimarkita 
per neniu, lasinte qion en la waka qambro samstate, 
forgesinte tie la plattenajlon kaj la kaskedon kun ora signo 
de neekzistanta jakta klubo, peze kaj lace elgrimpis tra la 
fenestro sur la straton.

– Tio ne povas esti, – ripetis li, forirante je unu kvar-
talo. – Tio ne povas esti!

Kaj li revenis al la klubo, kaj komencis promeni preter 
xiaj grandaj fenestroj, movante la lipojn:
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– Tio ne povas esti! Tio ne povas esti! Tio ne povas 
esti.

Iam li kriis kaj kaptis la kapon, malsekan pro la 
matena nebulo. Rememorante qiujn okaza[ojn de la nokto 
li skuis la grizajn vila[ojn. La brilianta ekscitixo okazis 
rimedo tro forta: li kadukixis dum kvin minutoj.

– Iradas qi tie iuj ajn, – aydis Vorobjaninov super sia 
orelo.

Li ekvidis gardiston en krudtola profesia vesto, kaj en 
malbone varmantaj botoj. La gardisto estis tre maljuna kaj, 
wajne, bonkora.

– Iradas kaj iradas, – komunikeme parolis la malju-
nulo, al kiu tedis la nokta soleco, – kaj ankay vi, kamarado, 
interesixas. Kaj vere. Klubo nia, oni povas diri, estas neku-
tima.

Ipolit Matveeviq sufere rigardis la ruxvangan maljunu-
lon.

– Jes, – diris la maljunulo, – nekutima xi estas tiu qi 
klubo. Nenie estas iu simila.

– Sed kio nekutima estas en xi? – demandis Ipolit 
Matveeviq, kunigante la pensojn.

La maljunuleto xoje rigardis na Vorobjaninov. Wajnis 
ke rakonto pri la nekutima klubo plaqas al li, kaj li watas 
ripeti xin.

– Do jen kio, – komencis la maljunulo, – mi estas 
gardisto qi tie jam dekan jaron, sed nenio simila okazis. Vi 
ayskultu, soldateto. Staris qi tie klubo, estas sciate kiu, de 
unua sekcio de tira servo. Kaj mi gardis xin. Sentayga 
klubo estis tio... Oni hejtis xin, hejtis, sed nenion povis fari. 
Kaj kamarado Krasilnikov atakas min: «Kien ja foriras qe vi 
la hejtligno?». Sed qu mi manxas xin, tiun qi lignon? Tur-
mentixis kamarado Krasilnikov pri tiu qi klubo: tie – hu-
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mideco, qi tie – malvarmo, por la blovorkestra rondeto for-
estas ejo, kaj ludi teatron estis plena turmento: malvarme 
estis al sinjoroj aktoroj. Kvin jaroj oni petis krediton por 
nova klubo, sed mi ne scias kio rezultis de tio. Fervojista 
sindikato ne konfirmis la krediton. Tamen printempe kama-
rado Krasilnikov aqetis sexon por la scenejo, bonan sexon, 
molan...

Ipolit Matveeviq ayskultis, premixinte tutkorpe al la 
gardisto. Li estis duonsvena. Kaj la maljunulo, xoje ride-
gante, rakontis kiel li surgrimpis foje tiun qi sexon por el-
wraybi la elektran lampon, sed derulixis.

– Deglitis mi de tiu qi sexo, la tega[o sur xi diswirixis. 
Kaj vidas mi: el sub la tega[o vitra[etoj wutixas, kaj qirkayk-
ola[oj blankaj sur fadeneto.

– Qirkaykola[oj, – diris Ipolit Matveeviq.
– Qirkaykola[oj! – eljelpis la maljunulo rave. – Kaj ri-

gardas mi, soldateto, pluen, kaj tie estas skatoletoj diver-
saj. Tiujn qi skatoletojn mi eq ne tuwis. Sed iris mi rekte al 
kamarado Krasilnikov kaj raportis. Tiel mi poste raportis al 
la komisio. Ne tuwis mi tiujn qi skatoletojn kaj ne tuwis. Kaj 
bone mi, soldateto, faris, qar tie trovixis valora[oj, kawitaj 
per burxaro...

– Sed kie ili estas, la valora[oj? – kriis la gvidanto.
– Kie, kie, – moke ripetis la maljunulo, – qi tie, 

soldateto, oni devas komprenon havi. Jen ili estas!
– Kie? Kie?
– Qi tie! – kriis la ruxvanga gardisto, xojante pri la 

okazigita efekto.– Jen ili estas! Purigu la okulvitrojn! 
Klubon oni konstruis per ili, soldateto! Qu vi vidas? Jen xi 
estas, la klubo! Hejtado per varma akvo, damludoj kun hor-
loxoj, bufedejo, teatro, en galowoj ne eniru!..
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Ipolit Matveeviq glaciixis kaj, restante sur la loko, 
movis la rigardon sur la kornicojn.

Do jen kie xi estas, trezoro de madam Pjetu]ova! Jen 
xi estas! Tuta! Qiuj cent kvindek mil rubloj nul nul kopekoj, 
kiel watis diri Ostap-Sulejman-Berta-Maria Bender.

La briliantoj transformixis en seninterrompajn fasadajn 
vitrojn kaj ferbetonajn plafonojn, la malvarmetaj gimnasti-
kaj haloj estis faritaj el la perloj. La brilianta diademo trans-
formixis en teatran halon kun turnebla scenejo, orelringoj 
kun rubenoj diskreskis je plenaj lustroj, la oraj serpentaj 
manringoj kun smeraldoj ixis belega biblioteko, kaj la ko-
liero transformixis en infanvartejon, glisil-farejon, wakan kaj 
bilardan qambrojn.

La trezoro restis, xi estis konservita kaj eq pligran-
dixis. Xin oni povis tuwi per la manoj, sed ne povis forporti. 
Xi transiris servi al aliaj homoj.

Ipolit Matveeviq tuwis per la manoj la granitan tega[on. 
Malvarmo de la wtono transiris en lian koron mem.

Kaj li ekkriis.
La krio, freneza, pasia, sovaxa, – krio de trapafita 

vulpino, elflugis sur mezon de la placo, [etixis sub la pon-
ton kaj, forpelata de qie per sonoj de la vekixanta granda 
urbo, komencis obtuzixi, kaj post minuto velkis. Bonega 
aytuna mateno forrulixis de malsekaj tegmentoj sur stra-
tojn de Moskvo. La urbo ekiris en sian qiutagan marwadon.
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DE  LA  TRADUKINTO
Ostap Bender mortis... Sed ne ploregu, kara leganto. 

Qu vi scipovas gardi sekretojn? Bone. Do: Ostap vivas. 
Jes. Lia sorto okazis sama al tiu de Werlok Holms (Sher-
lock Holmes): la aytoroj pentis pri sia ne sufiqe pripensita 
ago, kaj en dua sia romano “Ora bovido” la granda kombi-
nanto denove estas gaja, energia kaj entreprenema: 
«...Antay li (Balaganov) sidis atleto kun preciza, kvazay 
stampita sur monero vizaxo. La sunbrunan gorxon tranqis 
rompebla blanka cikatro. La okuloj brilis per minaca 
xojo...».

Kaj nun, se vi ne kontrayas, ni parolu iomete pri nia 
lingvo.

Qi tie la tradukinto prezentas al juxo de la publiko la 
propona[ojn kiuj, li esperas, neniel kontrayas Fundamen-
ton kaj animon de Esperanto:

PREFIKSO  PE-
– Kio komuna estas inter tiuj qi kunmeta[oj?

el-lernis,
fin-konstruis,
tra-legis,
re-sanixis,
for-glutis,
sat-manxis?

li qiuj celas montri kompletan plenumon de la ago.
Plena Analiza Gramatiko (PAG, §109) nomas tiun qi 

gramatika[on ”fina aspekto”, kaj bedayras ke «...en Esp-o 
xi ne havas apartan esprimilon».

Sed oni bezonas xin, tiun qi esprimilon, kaj sufiqe ofte 
uzas tiucele prefikson fin- (fin-skribis). Sed qefa tasko de 
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prefikso fin- estas indiki QESON de la ago. Kion do signi-
fas vorto “fin-kuracis”, vivon ay morton?

Por indiki finan aspekton ne naci-, sed esperant-
maniere ni uzas qi tie prefikson “pe-” (plenumis):

Prefikso pe- indikas do kompletan plenumon de la 
ago:

pe-lernis,
pe-kreskis,
pe-konstruis,
pe-legis,
pe-sanixis 
pe-kuracis,
pe-glutis,
pe-manxis,
pe-ad-as,
pe-us,
ek-pe-is...

PREPOZICIO  NA
Prepozicion na proponis G. F. Makkink (Rigardu ties 

libron “Nia Fundamento sub lupeo”).
Prepozicio na utilas por

1. indiki akuzativon de ne-esperantigitaj vortoj:
Qu vi konas na Bernard Wou (Sha‹)?
Qu vi legis na “Pigmalion (P‡gmalion)”?
Qu vi spektis na “M‡ Fair Lad‡”?
En kiu romano oni renkontas na Fa‹zi Kabir? 

(”The haj” far Leon Uris).
2. Indiki direkton: (Iras Parizon; Iras na Vorone[.)
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PRI  VORTO  LA
(Lay ideoj de s-ro G. F. Makkink.)

Vorto la plibeligas nian lingvon. Ju pli ofte ni uzas xin 
des pli bele sonas nia lingva[o. Qu jes? Ne!

Vorto la ne estas facilanima sonorileto. Tio estas 
grava gramatika instrumento.

Frazo “Xis la revido” akiras sencon de konkreteco nur 
kontraste al nekonkreta “Xis revido”.

Frazo “La leono estas malsana” akiras sencon de 
konkreteco nur kontraste al Zamenhofa “Leono (= xener-
ale, iu ajn, qiu) estas besto”.

Senbrida la-la-ismo ege malfaciligas priskribi uzon de 
vorto LA. Qu vi volas esti gvidata, ekzemple, per kvindeko 
da la-reguloj? Bonvolu. Mi spektis ilin en tiu qi interreta[o: 
< http://‹‹‹.bertilo‹.com/pmeg/gramatiko/difiniloj/la>. 

(Libroforme xi nomighas PMEG).

Jen KVARO da reguloj kiujn la tradukinto uzis ene de 
tiuj qi traduka[oj:

Vorto  la  estu  uzata:
1) por prezenti sencon de vortoj tiu, tiu qi.

Ekzemploj el Fundamenta Ekzercaro (F.E.):
§9. La knabo (= tiu qi) forpelis la birdojn (= tiujn qi).

2) por prezenti sencon de posedaj pronomoj: mia,
via... ktp: F.E. §8. Diru al la patro (= mia) ke mi 
estas diligenta.

3) Por prezenti ellasa[o(j)n: 
F.E. §10. El qiuj miaj infanoj Ernesto estas 
la plej juna (= infano).
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F.E. §12. Hodiay estas la dudek sepa (= tago) 
de Marto.
PAG, §77. Ludoviko la dekkvara; Frederiko 
la granda (= kromnomo de kiu estas...).

4) Ni penu eviti uzadon de konkretiga vorto la  
(konkreta = tiu, tiu qi,mia, via...) se la konkreteco estas 
memevidenta:

F.E. §22. En (la) lingvo "Esperanto" ni vidas (la) es-
tontan lingvon de (la) tuta mondo.
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