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Antaŭparolo de la Tradukinto
Estimata legonto,
Prezentonte la sekvantan tradukon al la mondo, mi sentas eble ne tute validan
devon pravigi la decidon dediĉi tiel multe da tempo kaj atento al Esperanta
versio de Spoon River Anthology. En mondo kie la angla minacas fariĝi
efektive internacia lingvo, malgraŭ siaj severaj malavantaĝoj por tia rolo, kial
oni proponu alian verkon el tiu lingvo al la internacia legantaro? La vero estas
ke tiu decido estis esence persona. Mi jam cedis al la amindumado de tiu
verko antaŭ jardekoj; ĝiaj vortoj plenigas mian kapon; kaj jam delonge mia
kapo estas programita reflekti en la kara lingvo vortojn kiuj obsedas min.
Krome mi sentas kvazaŭ mi havus du amikojn ne interkonantajn, sed kiuj
eventuale povus esti koraj amikoj. Interprezenti tiujn ŝajnas tute taŭga tasko.
Mi volus do prezenti Antologio de Spoon River, unue eldonita en 1915 en
Usono. La aŭtoro, Edgar Lee Masters (1868-1950), estis samtempano kun la
Majstro (1859-1917), kvankam ili loĝis malproksime unu de la alia je duono
de mondo. Masters estis advokato en Ĉikago, kun klasika edukado, sed la
knabajn jarojn li pasigis en la kampara vilaĝo, Petersburg, en la ŝtato Ilinojso.
Poste la familio transloĝiĝis al Lewistown, Ilinojso. Tiuj du lokoj estis inspiro
por la fikcia vilaĝo, Spoon River.
Petersburg estis nur tri kilometrojn norde de la sito de la iama pionira vilaĝo,
New Salem, kie loĝis Abraham Lincoln kiel juna viro, kaj la aŭtoro bone konis
la popularajn rakontojn pri Lincoln daŭre ripetatajn inter la enloĝantoj de la
regiono. Efektive Masters konis kelkajn kiuj persone konis la estontan
prezidenton—ekz. William Herndon, partnero de la juna Lincoln en la juro
kaj plurfoja procesinto kun la patro de Masters (Vd. William H. Herndon ).
Du el la poemoj en la antologio reflektas lokajn rakontojn pri Lincoln (Vd.
Anne Rutledge kaj Hana Armstrong).
La poemoj unue aperis serie en la revuo Reedy’s Mirror sub la pseŭdonimo,
Webster Ford , kiun la aŭtoro alprenis por protekti sian negocon de advokato
kontraŭ eventuala kritiko pri frivoleco. La antologio konsistas el serio de
monologoj de mortintaj vilaĝanoj kiuj havis tre diversajn vivojn, pensojn kaj
sentojn. Eble plej interesaj estas la serietoj de interkonintoj kiuj prikomentas
kaj ofte kontraŭdiras la rakontojn de la aliaj. La efekto de la verko estas
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akumuliĝa; laŭgrade realiĝas pentraĵo de komunumo kun personaj, religiaj,
kulturaj kaj sociaj konfliktoj, sed ankaŭ kun scintiloj de amo kaj bonkoreco.
Kiel juna viro, Masters aspiris karieron de poeto, sed lia patro konvinkis lin
ke li studu la juron kaj advokatiĝu. Li sekvis do la padon de prudento kaj
transloĝiĝis al Ĉikago, kie li daŭre verkis poezion por flankokupo. Liaj
poemoj de tiu epoko estis konvenciaj kaj eldoniĝis tie kaj tie, inkluzive en
Reedy’s Mirror.
Lia vivo de advokato estis plejparte malagrabla kaj penega kun konstantaj
baraktoj eviti la mizeron. Sed pro tiu laboro li venis en kontakto kun tre
diversaj homoj, kaj lia artista spirito komencis pensi pri verkado de romano
pri malgranda vilaĝo en kiu ekzistus simila panoramo de personecoj. Kiam,
laŭ la sugesto de la redaktoro de Reedy’s Mirror, li legis Greka Antologio, li
renkontis epigramojn en la formo de epitafoj de fikciaj individuoj, kaj venis
al li la inspiro por nova, eksperimenta aliro en lia verkado. Li forlasis la
tradician prozodion kaj rimadon favore al libera verso kaj la nova materialo
por lia projektita romano freŝigis lian poezian vizion. La rezulto estis
Antologio de Spoon River, jam de longe rekonita kiel majstroverko de la usona
literaturo.
En la poemo, Petit, la Poeto, Masters salutas la junan poeton kiu li antaŭe
estis:
…Trioletoj, vilaneloj, rondaŭoj, rondeloj,
baladoj dudekope kun la sama kutima penso:
la neĝoj kaj la rozoj de hieraŭ estas for;
kaj kio estas amo, se ne velkonta rozo?
Vivo ĉie ĉi en la vilaĝo:
tragedio, komedio, braveco kaj vereco,
kuraĝo, daŭremo, heroismo, fiasko—
ĉiuj en la teksilo, kaj kiaj desegnaĵoj!
Arbaroj, herbejoj, rojoj kaj riveroj—
blinda al ĉio tio dum mia tuta vivo…
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Fina vorto: Bona poezio estas konversacio inter la poeto kaj la leganto, en kiu
la leganto kontribuas siajn proprajn sentojn kaj reagojn al la vizio kaj la vortoj
de la poeto.
Mi lasu vin interkonatiĝi.
James Smith (jakobo3361@gmail.com)
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La Monteto
Kie estas Elmer, Herman, Bert, Tom kaj Charley,
la febla je volo, la forta je brako, la klaŭno, la ebriulaĉo, la batalanto?
Ĉiuj, ĉiuj, dormas sur la monteto.
Unu forpasis en febro,
unu brulmortis en mino,
unu estis mortigita en tumulto,
unu mortis en karcero,
unu falis de ponto dum ŝvita laboro por infanoj kaj edzino—
ĉiuj, ĉiuj dormas, dormas, dormas sur la monteto.
Kie estas Ella, Kate, Mag, Lizzie kaj Edith,
la tenera koro, la simpla animo, la laŭta, la fiera, la feliĉulino?—
ĉiuj, ĉiuj dormas sur la monteto.
Unu mortis dum honta akuŝo,
unu pro amo malebligita,
unu per la manoj de bruto en bordelo,
unu pro rompita fiereco, dum serĉado al la kordeziro,
unu post vivo en lontanaj Londono kaj Parizo
estis portita al sia eta loko apud Ella kaj Kate kaj Mag—
ĉiuj, ĉiuj dormas, dormas, dormas sur la monteto.
Kie estas Onklo Isaac kaj Onklino Emily,
kaj tiu Towny Kincaid kaj Sevigne Houghton,
kaj Majoro Walker kiu parolis
kun respektindaj viroj de la milito de sendependeco?
Ĉiuj, ĉiuj dormas sur la monteto.
Oni reportis al ili mortintajn filojn de la milito,
kaj filinojn kiujn la vivo premrompis,
kaj iliajn gefilojn senpatrajn, plorantajn—
ĉiuj, ĉiuj dormas, dormas, dormas sur la monteto.

Kie estas tiu Violonisto Jones
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kiu ludis per la vivo dum ĉiuj siaj naŭdek jaroj,
defiante la pluvneĝon nudbruste,
drinkante, tumultante, pensante nek pri edzino, nek pri parenco,
nek pri oro, nek pri amo, nek pri ĉielo?
Aŭskultu! Li babilas pri la festoj de fiŝaĵ-fritado de antaŭ longe,
pri la konkursoj de ĉevaloj de antaŭ longe en la Bosko de Clary,
pri tio kion diris Abe Lincoln 1
foje en Springfield.
Pr. Elmor; Hermon; Bert; Tam; Ĉarli; Ela; Kejt; Meg; Lizi; Idit; Ajzek; E-mili;
Taŭni Kin-kejd; So-vajn Hjuton; Ŭokor; Ĝoŭnz ; Kleri; Ejb Linkon; Springfild

1

Abe Lincoln: Abraham Lincoln (1809-1865) prezidento de Usono (1861-1865),
http://eo.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
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Hod Putt
Jen mi kuŝas apud la tombo
de Bill Pirsol,
kiu riĉiĝis per komerco kun la indianoj,
kaj kiu poste invokis la leĝon pri bankroto
kaj elvenis des pli riĉa.
Mi, laciĝinte pro laborego kaj mizero,
kaj vidante kiel kreskas la riĉeco de Bill kaj de aliaj,
prirabis vojaĝanton unu nokton apud la Bosko de Procter,
lin mortigante senintence dum la faro,
pro kio oni min juĝis kaj pendumis.
Tiel mi bankrotis.
Nun ni, bankrotintoj laŭ niaj respektivaj manieroj,
dormas pace flank’ al flanko.
Pr. Had Pot; Bil Pirsol; Praktor
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Ollie McGee
Ĉu vi vidis irantan tra la vilaĝo
viron kun okuloj mallevitaj kaj vizaĝo lacega?
Tio estas mia edzo, kiu, per sekreta krueleco
neniam rivelota, rabis de mi la junecon kaj la belecon;
ĝis fine, falt-haŭta kaj flav-denta,
kaj kun rompita fiereco kaj honta humilemo,
mi sinkis en la tombon.
Sed divenu kio rodas la koron de mia edzo:
la vizaĝo de kio mi estis; la vizaĝo de tio kion li faris el mi.
Tiuj pelas lin al la loko kie mi kuŝas.
En morto do, mi estas venĝata.
Pr. Ali Mi-Gi
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Fletcher McGee
Ŝi prenis mian forton pominute;
ŝi prenis mian vivon pohore;
ŝi drenis min kiel febra luno
retenas la girantan mondon.
La tagoj pasis kiel ombroj;
la minutoj radiris kiel steloj.
Ŝi prenis la kompaton el mia koro,
kaj faris ĝin ridetoj.
Ŝi estis bulo de skulpt-argilo;
miaj sekretaj pensoj estis fingroj:
ili rapidis malantaŭ ŝia pensema frunto
kaj faltis ĝin profunde per doloro.
Ili fiksis la lipojn, kaj molaĉigis la vangojn,
kaj velkigis la okulojn per tristeco.
Mia animo eniris en la argilon,
batalante kiel sep diabloj.
Ĝi ne estis mia; ĝi ne estis ŝia;
ŝi tenis ĝin, sed ĝiaj klopodoj
modelis vizaĝon kiun ŝi malamis,
kaj vizaĝon kiun mi timis vidi.
Mi batis la fenestrojn, skuis la riglilojn.
Mi kaŝis min en angulo –
kaj tiam ŝi mortis kaj hantis min,
kaj ĉasis min dum mi vivis.
Pr. Fleĉor Mi-Gi
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Robert Fulton Tanner
Se homo povus mordi la gigantan manon
kiu kaptas kaj detruas lin,
kiel rato mordis min
dum mi prezentis la funkciadon de mia patentita kaptilo
tiun tagon en mia metalaĵvendejo...
Sed homo neniam povas venĝi sin
kontraŭ tiu monstra ogro, la Vivo.
Vi eniras en la ĉambron—tio estas naskiĝi;
kaj poste vi devas vivi—ellabori la animon.
A ha! La logilo kiun vi avidas estas vidata:
virino kun mono al kiu vi volas edziĝi,
prestiĝo, rango, aŭ potenco en la mondo.
Sed estas laboro por fari kaj obstakloj por venki.
Ho, jes! La dratoj kiuj baras de la logilo.
Fine vi sukcesas eniri—sed vi ekaŭdas paŝon:
la ogro, la Vivo, envenas en la ĉambron
(li atendis kaj aŭdis la sonoron de la risorto)
por observi vin ronĝi la mirindan fromaĝon,
kaj rigardi vin fikse per ardaj okuloj,
kaj prigrimaci kaj priridi, kaj moki kaj malbeni vin,
dum vi kuras tien kaj tien en la kaptilo,
ĝis via mizero enuigos lin.
Pr. Rabort Folton Tenor
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Cassius Hueffer
Oni gravuris sur mia ŝtono la vortojn:
“Esence pura estis lia vivo,
kaj tiel bone estis ordigitaj
la ecoj de ĉi tiu ekzistaĵo,
ke tuta kreitar’ fiere povus
proklami ĉien: ‘Tiu estis viro!’”.1
Tiuj kiuj konis min ridetas
kiam ili legas ĉi tiun senenhavan retorikon.
Mia epitafo devus teksti:
“La vivo ne estis milda kun li,
kaj tiel estis ordigitaj
la ecoj de ĉi tiu ekzistaĵo,
ke li faris militon kontraŭ la vivo,
en kio li estis mortigita”.
Dum mi vivis, mi ne povis elteni kontraŭ kalumniaj langoj;
nun, post kiam mi mortis, mi devas cedi al epitafo
gravurita de stultulo!
Pr. Keŝos Hjufer

“Esence pura...homo”. Shakespeare, Julius Caesar, Akto V, Sceno 5. Vortoj de Marko Antonio pri la
mortinta Bruto. Elangligis D. H. Lambert (Londono: Brita Esperantista Asocio, 1906).
1
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Antologio de Spoon River
Sarepta Mason
La floro de mia vivo eble estus florinta je ĉiu flanko,
se ne pro amara vento kiu nanigis miajn petalojn
sur la parto de mi kiun vi en la vilaĝo povis vidi.
El la polvo mi levas voĉon de protesto:
mian florantan flankon vi neniam vidis!
Vivantoj, vi estas ja stultuloj
kiuj ne konas la kutimojn de la vento
kaj la nevidatajn fortojn
kiuj regas la procezojn de la vivo.
Pr. Sorepta Mejson

Paĝo 23 el 265

Antologio de Spoon River
Amanda Barker
Henry gravedigis min,
sciante ke mi ne kapablas generi vivon
sen perdi mian propran.
En mia junaĝo do, mi pasis tra la portaloj de polvo.
Vojaĝanto, oni kredas en la vilaĝo kie mi loĝis
ke Henry amis min per la amo de edzo,
sed mi proklamas el la polvo
ke li mortigis min por satigi sian malamon.
Pr. Amenda Barkor, Henri

Paĝo 24 el 265

Antologio de Spoon River
Constance Hately
Vi laŭdas mian abnegacion, Spoon River,
ĉar mi edukis Irene kaj Mary,
orfinojn de mia pliaĝa fratino!
Kaj vi riproĉas Irene kaj Mary
pro ilia malestimo al mi!
Sed ne laŭdu mian abnegacion,
kaj ne riproĉu ilian malestimon;
mi edukis ilin, mi zorgis pri ili; estas vere!—
sed mi venenigis miajn bonfarojn
per konstantaj sentigoj de ilia dependeco.
Pr. Kanstons Hejtli; Spun River; Aj-rin, Meri

Paĝo 25 el 265

Antologio de Spoon River
Chase Henry
En la vivo mi estis la ebriulaĉo de la vilaĝo;
kiam mi mortis la pastro malpermesis al mi enterigadon
en konsekrita tero;
kio rezultis en mia bona fortuno.
Ĉar la Protestantoj aĉetis ĉi tiun peceton de tero
kaj enterigis mian korpon ĉi tie,
proksime al la tombo de la bankisto Nicholas
kaj de lia edzino Priscilla.
Rimarku, ho prudentaj kaj piaj animoj,
la kruckurentojn de la vivo
kiuj portas honoron al mortintoj, kiuj vivis en honto.
Pr. Ĉejs Henri; Ni-kolos; Prisila

Paĝo 26 el 265

Antologio de Spoon River
Harry Carey Goodhue
Vi neniam miris, malsprituloj de Spoon River,
kiam Chase Henry voĉdonis kontraŭ la drinkejoj
por venĝi sin ĉar oni rifuzis vendi al li plu.
Sed neniu el vi estis sufiĉe lerta
por sekvi miajn paŝojn, aŭ malkovri min
kiel la spiritan fraton de Chase.
Ĉu vi memoras kiam mi batalis
kontraŭ la banko kaj la kanajlaro de la tribunalejo
ĉar ili enpoŝigis la interezon de publika mono?
Kaj kiam mi batalis kontraŭ niaj eminentaj civitanoj
ĉar ili faris el la mizeruloj ŝarĝoĉevalojn por la impostoj?
Kaj kiam mi batalis kontraŭ la akvocentralo
ĉar ili ŝtelis stratojn kaj altigis tarifojn?
Kaj kiam mi batalis kontraŭ komercistoj
kiuj batalis kontraŭ mi en tiuj bataloj?
Ĉu vi memoras do:
ke faleme ascendante el la frakaso de malvenko,
kaj la frakaso de ruinigita kariero,
mi eligis de sub la mantelo la finan idealon,
ĝis tiam kaŝitan de ĉiuj okuloj,
kvazaŭ la ŝategatan oston de azenmakzelo,1
kaj bategis la bankon kaj la akvocentralon,
kaj la komercistojn per prohibicio
kaj devigis ke Spoon River pagu la koston
de la bataloj kiujn mi malgajnis.
Pr. Heri Keri Gudhju; Spun River; Ĉejs Henri

“Azenmakzelo”: Kp. La Sankta Biblio, Juĝistoj 15: 15-16.
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_jug.html
1

Paĝo 27 el 265

Antologio de Spoon River
Juĝisto Somers
Kiel okazas, diru al mi,
ke mi, supere erudicia advokato,
kiu konis Blackstone kaj Coke
preskaŭ parkere, kiu faris la plej grandiozan diskurson
iam aŭditan en la tribunalejo, kaj verkis
akton kiu gajnis la laŭdon de Juĝisto Breese—
kiel okazas, diru al mi,
ke mi kuŝas ĉi tie sen markilo, forgesita,
dum Chase Henry, la ebriulo de la vilaĝo,
havas marmoran blokon, kun supra urno,
en kiu la Naturo, en humoro ironia,
semis florantan herbaĉon?
Pr. Somorz; Blekstoŭn, Koŭk; Briz

Paĝo 28 el 265

Antologio de Spoon River
Kinsey Keene
Atentu,Thomas Rhodes, prezidanto de la banko;
Coolbaugh Whedon, redaktoro de “Arguso”;
Pastro Peet, pastoro de la ĉefa eklezio;
A.D. Blood, plurfoje vilaĝestro de Spoon River;
kaj fine vi, ĉiuj membroj de la Klubo por la Publika Moralo –
atentu la parolon de la tuj mortonta Cambronne,1
staranta kun la heroa restaĵo
de la gvardistaro de Napoleono sur Mont Saint Jean
en la batalejo de Vaterlo,
kiam Maitland,2 la anglo, kriis al ili:
“Cedu, bravaj francoj!” –
tie je tagfino kun la batalo senespere perdita,
kaj dum hordoj de homoj ne plu la armeo
de la granda Napoleono
fluis de la kampo kiel ĉifonaj strioj
de tondronuboj en la ŝtormo.
Nu, kion diris Cambronne al Maitland
antaŭ ol la angla pafado glatigis la randon de la monteto
kontraŭ la mortanta lumo de la tago,
tion diras mi al vi, kaj al vi ĉiuj,
kaj al vi, ho mondo.
Kaj mi komisias al vi ke vi gravuru ĝin
sur mia ŝtono.3
Pr. Kinzi Kin; Tamos Roŭdz; Kulbo Ŭidon; Pit; Eh Di Blod; Spun River; Kam-bron; Mon
Sen Ĵan; Mejtlond

1 Cambronne: Generalo Grafo Pierre Jacques Étienne Cambronne, (1771-1842).
2
Maitland: Generalo Lordo Peregrine Maitland, (1777 – 1854).
3
“Nu, kion diris…mia ŝtono”: Laŭ franca tradicio la respondo de Cambronne estis “merde” (“merdon”).

Paĝo 29 el 265

Antologio de Spoon River
Benjamin Pantier
Kune en ĉi tiu tombo kuŝas Benjamin Pantier, advokato,
kaj Nig, lia hundo, konstanta kompano, konsolo kaj amiko.
Laŭ la griza vojo, amikoj, infanoj, viroj kaj virinoj,
pasantaj unu post unu el la vivo, forlasis min ĝis mi estis sola
kun Nig por parulo, samlitano, kamarado en drinkado.
En la mateno de la vivo mi konis aspiron kaj vidis gloron.
Poste ŝi, kiu vivas post mi, kaptis mian animon
per kaptilo kiu sangigis min ĝis morto,
ĝis mi, antaŭe rezoluta, kuŝis rompita, apatia,
loĝanta kun Nig en ĉambro malantaŭ malpura oficejo.
Sub mia makzela osto estas kares-premita la osta nazo de Nig—
nia rakonto perdiĝas en la silento. Preterpasu, freneza mondo!
Pr. Ben-ĝomin Pen-tir; Nig

Paĝo 30 el 265

Antologio de Spoon River
Sinjorino Benjamin Pantier
Mi scias ke li diris ke mi kaptis lian animon
per kaptilo kiu sangigis lin ĝis morto.
Kaj ĉiuj viroj amis lin,
kaj la plejmulto el la virinoj kompatis lin.
Sed supozu ke vi estas vera sinjorino, kaj havas delikatajn gustojn,
kaj abomenas la odoron de viskio kaj de cepoj;
kaj ke la ritmo de la “Odo” de Wordsworth 1 resonas en viaj oreloj,
dum li pasas de mateno ĝis nokto
ripetante erojn de tiu vulgaraĵo:
“Ho, Kial Fieru Spirit’ de Mortonto?” 2
Kaj plue, supozu:
ke vi estas virino fizike bone dotita,
kaj la ununura viro kun kiu la leĝo kaj la moralo
permesas ke vi havu la geedzan rilaton
estas ĝuste tiu viro kiu naŭzas vin
ĉiam kiam vi pensas pri tio—dum vi pensas pri tio
ĉiam kiam vi vidas lin?
Tial mi pelis lin for de la hejmo
por loĝi kun sia hundo en malpura ĉambro
malantaŭ sia oficejo.
Pr. Ben-ĝomin Pen-tir; Ŭordzŭort

“…la ritmo de la ‘Odo’ de Wordsworth…”: Poemo de la angla poeto, William Wordsworth (1770-1850),
“Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood” (“Odo: Indikoj pri Senmorteco
en Memoraĵoj el Frua Infaneco”). Traduko de Albert Goodheir troviĝas en Angla Antologio, Dua Parto,
1800-1860 Londono: Biblioteko Montagu Butler, Esperanto-Asocio de Britujo, 1987. La verko forte
kontrastas kun la poemo de William Knox menciita sube.
2
“Ho Kial Fieru Spirit’ de Mortonto?”: Poemo de la skota poeto, William Knox (1789-1825); ĝia titolo
estas “Mortality” (t.e. “Mortonteco”). Dum la verko de Wordsworth temas pri la eterneco de la homa spirito;
tiu de Knox temas pri la vaneco de la homa vivo fronte al universala morto.
1

Paĝo 31 el 265

Antologio de Spoon River
Reuben Pantier
Jes, Emily Sparks, viaj preĝoj ne estis malŝparo,
via amo ne estis tute vana.
Mi ŝuldas tion kio mi estis en la vivo
al via espero kiu rifuzis malesperi pri mi,
al via amo kiu vidis min ankoraŭ bona.
Kara Emily Sparks, mi diru al vi la rakonton.
Mi preterpasas la efikon de mia patro kaj mia patrino;
la filino de la inĉapelistino veigis min
kaj mi eliris en la mondon,
kie mi pasis tra ĉiu danĝero konata
de vino, de virinoj kaj de vivoĝojo.
Unu nokton en ĉambro en Rue de Rivoli
mi drinkis vinon kun nigr-okula cocotte,1
kaj larmoj inundis miajn okulojn.
Ilin ŝi kredis larmoj de amoro kaj ridetis
ĉar ŝi pensis pri sia venko super mi.
Sed mia animo estis tri mil mejlojn for,
en la tagoj kiam vi instruis min en Spoon River.
Kaj ĝuste ĉar vi ne plu povis ami min,
nek preĝi por mi, nek skribi al mi leterojn,
la eterna silento de vi parolis al mi anstataŭe.
Kaj la nigr-okula cocotte prenis la larmojn por siaj,
kaj ankaŭ la trompajn kisojn kiujn mi donis al ŝi.
Iel, ekde tiu horo, mi havis novan vizion—
kara Emily Sparks.
Pr. Rubon Pen-tir; E-mili Sparks; Ri de Rivo-li; ko-kot; Spun River

1

Cocotte: Ĉiesulino (franclingve)

Paĝo 32 el 265

Antologio de Spoon River
Emily Sparks
Kie estas mia knabo, mia knabo –
en kiu fora parto de la mondo?
La knabo kiun mi amis pli ol ĉiuj en la lernejo?—
Mi, la instruistino, la maljuna fraŭlino, la virgakorulino,
kiu faris ilin ĉiujn miaj infanoj.
Ĉu mi konis mian knabon prave,
konsiderante lin spirito flamanta,
aktiva, ĉiam aspiranta?
Ho, knabo, knabo, pri kiu mi preĝis kaj preĝis
dum multaj horoj de viglado en la nokto.
Ĉu vi memoras la leteron kiun mi skribis al vi
pri la bela amo de Kristo?
Kaj, ĉu vi iam akceptis ĝin aŭ ne,
mia knabo, kie ajn vi estos,
laboru por via animo,
por ke la tuta argilo de vi, la tuta skorio de vi,
cedu al la fajro de vi,
ĝis la fajro estos tute lumo!...
tute lumo!
Pr. E-mili Sparks

Paĝo 33 el 265

Antologio de Spoon River
Trainor, la Apotekisto
Nur la kemiisto povas antaŭscii, kaj ne ĉiam la kemiisto,
kio rezultos pro kombinado
de fluidoj aŭ solidoj.
Kaj kiu povas antaŭscii
kiel viroj kaj virinoj interagos
unu kun la alia, aŭ kiaj infanoj rezultos?
Estis Benjamin Pantier kaj lia edzino,
bonaj en si mem, sed malicaj unu al la alia:
li oksigeno, ŝi hidrogeno,
ilia filo dezertiga incendio.
Mi, Trainor, la apotekisto, miksisto de kemiaĵoj,
mortigita dum mi faris eksperimenton,
vivis fraŭlo.
Pr. Trejnor; Ben-ĝomin Pen-tir

Paĝo 34 el 265

Antologio de Spoon River
Daisy Fraser
Ĉu vi iam aŭdis ke Redaktoro Whedon
donis al la publika trezorejo iom el la mono kiun li ricevis
pro apogado al kandidatoj?
Aŭ pro favora artikolo pri la enladigejo
por instigi la homojn al investo?
Aŭ pro kaŝado de la vero pri la banko
kiam ĝi estis putra kaj tuj rompiĝonta?
Ĉu vi iam aŭdis ke la Rondira Juĝisto
helpis al iu krom la fervojo
aŭ la bankistoj? Aŭ ĉu Pastro Peet aŭ Pastro Sibley
donis iun parton de sia salajro gajnita per silentado
aŭ elparolado, laŭ la volo de la ĉefoj,
al la konstruado de la akvocentralo?
Sed mi, Daisy Fraser, kiu ĉiam pasis
laŭ la stratoj inter vicoj de kapsignoj kaj ridetoj,
kaj tusetoj kaj eldiretoj kiel “jen ŝi iras”,
neniam estis kondukita antaŭ Juĝisto Arnett 1
sen kontribuo de dek dolaroj plus proceskostoj
al la Fonduso por Lernejoj de Spoon River!
Pr. Dejzi Frejzor; Ŭidon; Pit; Sibli; Ar-net; Spun River

1

T.e. kiel amoristino.

Paĝo 35 el 265

Antologio de Spoon River
Benjamin Fraser

Iliaj spiritoj palpadis mian
kiel la flugiloj de mil papilioj.
Mi fermis la okulojn kaj sentis iliajn spiritojn vibri.
Mi fermis la okulojn, tamen mi sciis kiam iliaj palpebroharoj
franĝis la vangojn pro mallevita rigardo,
kaj kiam ili turnis la kapon,
kaj kiam iliaj vestoj kroĉiĝis al ili,
aŭ falis de ili, en eskvizitaj drapiraĵoj.
Iliaj spiritoj observis mian ekstazon
per vasta rigardo stele indiferenta.
Iliaj spiritoj rigardis mian torturon;
ili trinkis ĝin kvazaŭ ĝi estus la akvo de la vivo;
kun ruĝiĝintaj vangoj, heliĝintaj okuloj,
la kreskanta flamo de mia animo faris iliajn spiritojn oritaj,
kiel la flugiloj de papilio drivinta subite en sunan lumon.
Kaj ili kri-petis de mi vivon, vivon, vivon.
Sed prenante la vivon por mi mem,
kaptante kaj premrompante iliajn animojn,
kiel infano premrompas uvojn kaj trinkas
de la polmoj la purpuran sukon,
mi venis al ĉi tiu senflugila senejo,
kie nek ruĝo, nek oro, nek vino,
nek la ritmo de la vivo konatas.
Pr. Ben-ĝomin Frejzor

Paĝo 36 el 265

Antologio de Spoon River
Minerva Jones
Mi estas Minerva, la poetino de la vilaĝo,
prifajfata kaj mokata de la kruduloj en la strato
pro mia peza korpo, straba okulo, kaj ondanta irmaniero,
kaj des pli kiam Butch Weldy
kaptis min post brutala ĉaso.
Li forlasis min al mia destino kun Doktoro Meyers;
kaj mi sinkis en la morton, perdante la senton unue en la piedoj,
kiel se oni enpaŝus pli kaj pli profunden en fluon de glacio.
Ĉu iu iros al la ĵurnalejo de la vilaĝo,
kaj kolektos en libron la poemojn kiujn mi verkis? –
Tiele mi soifis amon!
Tiele mi malsatis je vivo!
Pr. Minerva Ĝoŭnz; Buĉ Ŭeldi; Majorz

Paĝo 37 el 265

Antologio de Spoon River
“Indigno” Jones
Vi rifuzis kredi, ĉu ne,
ke mi estas de bona kimra deveno;
ke mi havas pli puran sangon ol la blankulaĉaro de ĉi tie,
kaj ke mi estas de pli rekta sangolinio ol la nov-angliuloj
kaj la virginiuloj de Spoon River?
Vi rifuzis kredi, ke mi iris al lernejo
aŭ legis kelkajn librojn.
Vi vidis en mi nur kadukulaĉon,
kun implikaj haroj kaj barbo
kaj ĉifonaj vestoj.
Foje la vivo de homo fariĝas kancero
pro kontuzoj, senĉesaj kontuzoj,
kaj ŝvelas al purpura tubero,
kiel kreskaĵaĉoj sur maiztigoj.
Jen mi, ĉarpentisto, enkotiĝinta en marĉo de la Vivo
en kiun mi paŝis, kredante ĝin herbejo,
kun malĉastulino por edzino, kaj povra Minerva, mia filino,
kiun vi turmentis kaj pelis al la morto.
Mi krablis do, krablis kiel heliko tra la tagoj de mia vivo.
Ne plu vi aŭdas miajn paŝojn en la mateno,
resonajn sur la kava tabultrotuaro,
irantajn al la manĝaĵvendejo por iomete da maizfaruno
kaj kvincenda porcio de lardo.
Pr. Ĝoŭnz; Spun River; Minerva

Paĝo 38 el 265

Antologio de Spoon River
Doktoro Meyers
Neniu alia, se ne Doktoro Hill,
faris pli ol mi por la homoj en ĉi tiu vilaĝo.
Kaj ĉiuj feblaj, lamaj, neprudentaj
kaj nepagipovaj amasiĝis ĉirkaŭ mi.
Mi estis bonkora, kompleza Doktoro Meyers.
Mi estis sana, feliĉa, sufiĉe riĉa,
benita per simpatia edzino, kun infanoj adoltaj,
ĉiuj geedziĝintaj, prosperaj en la mondo.
Kaj jen unu nokton, Minerva, la poetino,
venis al mi en sia ĉagreno, plorante.
Mi penis helpi ŝin – ŝi mortis –
oni procesis kontraŭ mi; la ĵurnaloj malhonoris min;
mia edzino pereis pro krevo de koro;
kaj la pneŭmonito finis min.
Pr. Majorz, Hil, Minerva

Paĝo 39 el 265

Antologio de Spoon River
Sinjorino Meyers
Li protestis dum la tuta vivo,
ke la ĵurnaloj mensogis pri li fiaĉe;
ke li ne kulpis pro la falo de Minerva,
sed nur penis helpi al ŝi.
Povra animo tiel sinkinta en pekadon ke li ne povis vidi,
ke eĉ penante helpi al ŝi, kiel li diris,
li malobeis la leĝon homan kaj dian.
Preterpasantoj, jen antikva admono al vi:
por ke viaj vojoj estu vojoj agrablaj,
kaj ke ĉiuj viaj vojetoj estu paco,1
amu Dion kaj obeu liajn ordonojn.
Pr. Majorz; Minerva

“por ke viaj vojoj…paco”: La Sankta Biblio, La Sentencoj de Salomono 3:17,
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_sen.html
1

Paĝo 40 el 265

Antologio de Spoon River
Butch Weldy
Post kiam mi konvertiĝis kaj trankvilemiĝis
oni dungis min en la enladigejo,
kaj ĉiumatene mi devis plenigi
kanistron ekster la laborejo per benzino
por nutri la blovofajrojn en la ŝedoj
kaj varmigi la lutilojn.
Kaj mi supreniris per kaduka eskalo por tion fari,
portante setolojn da tiu aĵo.
Unu matenon, dum mi staris tie verŝante,
la aero kvietiĝis kaj ŝajnis ŝovegi,
kaj mi pafiĝis supren dum la kanistro eksplodis,
kaj jen mi falis kun ambaŭ kruroj rompitaj
kaj la okuloj krustbruligitaj kiel paro de frititaj ovoj.
Iu lasis blovofajron brulanta
kaj io sukis la fajron en la kanistron.
La Rondira Juĝisto diris, ke kiu ajn faris tion
estis kunservanto kun mi, kaj tial
la filo de Rhodes ŝuldas al mi nenion.
Kaj mi sidis en la atestejo tiel blinda
kiel Jack la Violonisto, ripetante, ripetante
“Ne, mi tute ne konis lin”.
Pr. Buĉ Ŭeldi; Roŭdz; Ĝek

Paĝo 41 el 265

Antologio de Spoon River
Knowlt Hoheimer
Mi estis la unuaj fruktoj de la batalo de Missionary Ridge. 1
Kiam mi sentis la kuglon penetri mian koron
mi pri-veis ke mi ne restis hejme kaj ne enkarceriĝis
pro ŝtelado de la porkoj de Curl Trenary,
anstataŭ fuĝi kaj soldatiĝi.
Prefere miloble la malliberejo de la konteo
ol kuŝi sub ĉi tiu marmora figuro kun flugiloj,
kaj ĉi tiu granita piedestalo
portanta la vortojn, “Pro Patria”.2
Kion ili eĉ signifas?
Pr. Nolt Ho-hajmor; Mi-ŝoneri Riĝ; Kol Tre-nori; Proo Pa-triaa

1

Missionary Ridge: Batalo de la Usona Enlanda Milito (1861-1865)
“Pro Patria”: “Por la patrio”, citaĵo el Horacio: “Dulce et decōrum est pro patriā morī” (Odoj, III, 2, 13),
“Estas dolĉe kaj dece morti por la patrio”; http://eo.wikipedia.org/wiki/Horaco
2

Paĝo 42 el 265

Antologio de Spoon River
Lydia Puckett
Knowlt Hoheimer fuĝis al la milito
la tagon antaŭ ol Curl Trenary
denuncis lin al Juĝisto Arnett
pro ŝtelado de porkoj.
Sed ne tial li soldatiĝis.
Li surprizis min dum mi akompanis Lucius Atherton.
Ni kverelis kaj mi diris,
ke li neniam plu renkontu min.
Tiam li ŝtelis la porkojn kaj iris al la milito—
malantaŭ ĉiu soldato estas virino.
Pr. Lidja Pokot; Nolt Ho-hajmor; Kol Tre-nori; Ar-net; Luŝos A-terton

Paĝo 43 el 265

Antologio de Spoon River
Frank Drummer
El ĉelo en ĉi tiun obskuran lokon—
la fino je dudekkvinjaraĝo!
Mia lango ne povis diri kio agitiĝis en mi,
kaj la vilaĝo opiniis min stultulo.
Tamen de la komenco estis klara vizio,
alta kaj urĝa celo en mia animo
kiu pelis min antaŭen dum mi penis parkerigi
la Enciklopedion Britannica!
Pr. Frank Dromor; Bri-te-nika

Paĝo 44 el 265

Antologio de Spoon River
Hare Drummer
Ĉu la gekaboj ankoraŭ iras trinki cidron ĉe Siever
post la lernado, en malfrua septembro;
aŭ kolektas avelojn inter la veproj
sur la bieno de Aaron Hatfield kiam komenciĝas la prujnoj?
Ĉar multajn fojojn kun ridantaj geknaboj
ludis mi sur la vojo kaj sur la montetoj
kiam la suno malaltis kaj la aero fridetis,
haltante por klabi la juglandarbojn
starantajn senfoliaj kontraŭ flamanta uesto.
Nun, la odoro de aŭtuna fumo,
kaj la falantaj glanoj,
kaj la eĥoj en la valoj
portas sonĝojn pri la vivo. Ili ŝvebas super mi.
Ili demandas min:
kie estas tiuj ridantaj kamardoj?
Kiom el ili estas kun mi, kiom
en la malnovaj hortoj apud la vojo al ĉe Siever,
kaj en la arbaro kiu rigardas
super la trankvila akvo?
Pr. Her Dromor; Sivor; Eron Hetfild

Paĝo 45 el 265

Antologio de Spoon River
Conrad Siever
Ne en tiu ĝardeno de malŝparo
kie kadavroj ĉerpiĝas en herbon
kiu nutras nenian gregon, kaj en ĉiamverdaĵojn
kiuj donas nenian frukton—
kie, sur la ombraj promenejoj,
oni aŭdas vanajn suspirojn,
kaj oni revas pli vanajn revojn
pri profunda intimeco kun la animoj de forpasintoj—
sed prefere ĉi tie sub la pomarbo
kiun mi amis kaj atentis kaj stucis
per torditaj manoj
dum la longaj, longaj jaroj;
ĉi tie sub la radikoj de tiu norda spiono 1
moviĝi en kemia ŝanĝiĝo kaj la rondiro de la vivo,
en la grundon kaj en la karnon de la arbo,
kaj en la vivantajn epitafojn
de pli ruĝaj pomoj!
Pr. Kanred Sivor

1

“norda spiono”: kultivaro de pomarbo

Paĝo 46 el 265

Antologio de Spoon River
Doktoro Hill
Mi iris kaj venis laŭ la stratoj
tien kaj tien, tage kaj nokte,
je ĉiuj horoj de la nokto zorgante pri la mizeruloj kiuj malsanis.
Ĉu vi scias kial?
Mia edzino malamis min; mia filo degeneraĉis.
Kaj mi turnis min al la homoj kaj elverŝis mian amon sur ilin.
Dolĉe estis vidi la homamasojn sur la gazonoj la tagon de miaj funebraĵoj,
kaj aŭdi ilin murmuri pri siaj amo kaj bedaŭro.
Sed ho, kara Dio, mia animo tremis, apenaŭ povante
teni la apog-relon de la nova vivo
kiam mi vidis Em Stanton malantaŭ la kverko
apud la tombo,
kie ŝi kaŝis sin kaj sian lamentemon.
Pr. Hil; Em Stenton

Paĝo 47 el 265

Antologio de Spoon River
Andy, la Nokta Vigladisto
En mia mantelo hispana,
kaj malnova, mola ĉapelo,
kaj surŝuoj el felto,
kun Tyke, mia fidela hundo,
kaj mia tubera, hikoria bastono,
mi glitis kun celpunkta lanterno
de pordo al pordo sur la placo,
dum la steloj noktmezaj radiris,
kaj la sonorilo en la spajro murmuris
pro blovado de la vento;
kaj la lacaj paŝoj de Doktoro Hill
sonis kiel tiuj de somnambulo,
kaj lontana koko kokerikis.
Kaj nun alia vigladas super Spoon River
kiel aliaj vigladis antaŭ mi.
Kaj jen kuŝas ni, Doktoro Hill kaj mi,
kie neniu enrompas kaj ŝtelas,
kaj la okulo de gardisto ne utilas.
Pr. Endi; Tajk; Hil; Spun River

Paĝo 48 el 265

Antologio de Spoon River
Sarah Brown
Maurice, ne ploru, mi ne estas ĉi tie sub la pino.
La balzama aero de primavero susuras tra la dolĉaj herboj;
la steloj scintilas; la kaprimulgo vokas;
sed vi lamentas, dum mia animo kuŝas ekstaza
en la beata nirvano de eterna lumo!
Iru al la bona koro kiu estas mia edzo,
kiu meditas pri tio kion li nomas nia riproĉinda amo.
Diru al li, ke mia amo al vi, ne malpli ol mia amo al li,
forĝis mian destinon — ke per karno
mi gajnis spiriton, kaj per spirito, pacon.
Ne ekzistas geedzeco en la ĉielo,
sed ekzistas la amo.
Pr. Sera Braŭn; Mo-ris

Paĝo 49 el 265

Antologio de Spoon River
Percy Bysshe Shelly
Mia patro, kiu proprietis la ĉaregejon,
kaj riĉiĝis per la hufferado de ĉevaloj
sendis min al Universitato de Montrealo.
Mi lernis nenion kaj revenis hejmen,
kaj vagis tra la kampoj kun Bert Kessler,
ĉasante koturnojn kaj galinagojn.
Ĉe Lago Thompson la ellasilo de mia pafilo
kroĉiĝis sur la flanko de la boato
kaj la pafo truegis mian koron.
Super mi amanta patro starigis ĉi tiun marmoran steleon,
sur kiu staras la figuro de virino
skulptita de itala artisto.
Oni diras ke la cindroj de mia samnomulo 1
estis disŝutitaj proksime al la piramido de Kajo Cestio
ie proksime al Romo.
Pr. Persi Biŝ Ŝeli; Bert Keslor; Tamson

1

Percy Bysshe Shelly: (1792-1822) Angla poeto.

Paĝo 50 el 265

Antologio de Spoon River
Flossie Cabanis
De la teatro de Bindle en la vilaĝo
al Broadway estas granda paŝo.
Sed mi provis, kun la ambicio ardigita
kiam, je dekses jaroj, mi vidis prezentita en la vilaĝo “East Lynne”,
kun Ralph Barrett, la ascendanta,
romantika aktoro, kiu fascinis mian animon.
Estas vere ke mi repaŝis hejmen, rompita fiaskintino,
kiam Ralph malaperis en Novjorko,
kaj lasis min sola en la urbo –
sed la vivo rompis ankaŭ lin.
Nenie en ĉi tiu loko de silento
estas simil-animuloj.
Kiele mi volus ke Duse 1 povus stari en la patoso
de ĉi tiuj sensonaj kampoj
kaj ellegus ĉi tiujn vortojn.
Pr. Flasi Kobenis; Bindol; Brodvej; Ist Lin; Relf Berot; Duze

1

Duse: Eleonora Duse (1859-1924), itala aktorino turneinta tra Eŭropo, Usono, Rusio kaj Sud-Ameriko.

Paĝo 51 el 265

Antologio de Spoon River
Julia Miller
Ni kverelis tiun matenon
ĉar li havis sesdekkvin jarojn, kaj mi tridek,
kaj mi estis nervoza kaj peza pro la infano
kies venonta nasko teruris min.
Mi pensis pri la lasta letero skribita al mi
de tiu fremdiĝinta juna animo
kies perfidon kontraǔ mi mi kaŝis
per edziniĝo al la maljunulo.
Tiam mi prenis morfinon kaj sidiĝis por legi.
Sur la nigreco kiu venis antaŭ miaj okuloj
mi vidas ankoraŭ nun la flagretajn literojn de jenaj vortoj:
“Kaj Jesuo diris al li, ‘Vere
mi diras al vi, hodiaŭ vi estos
kun mi en Paradizo.’”1
Pr. Ĝulja Milor

“Kaj Jesuo…Paradizo”: (La Sankta Biblio, Luko 23:43),
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_luk.html
1

Paĝo 52 el 265

Antologio de Spoon River
Johnnie Sayre
Ho patro mia, vi neniam povas scii
kia angoro frapis mian koron
pro mia malobeo, la momenton kiam mi sentis
la senrimorsan radon de la lokomotivo
penetri la kriantan karnon de mia gambo.
Dum oni portis min al la domo de l’ vidvino Morris
mi povis vidi en la valo la lernejodomon
kiun mi evitis por ŝtelrajdi la trajnojn.
Mi preĝis ke mi vivos ĝis mi povos peti vian pardonon—
kaj poste viaj larmoj, viaj rompitaj vortoj de kareso!
El la konsolo de tiu horo mi gajnis senliman feliĉecon.
Saĝe vi gravurigis por mi:
“Forprenita de la malbono venonta”.
Pr. Ĝani Sejr; Moris

Paĝo 53 el 265

Antologio de Spoon River
Charlie French
Ĉu vi iam sciiĝis pri
kiu el la knaboj O’Brien
pafigis la ludilan pistolon kontraŭ mia mano?
Tie kiam la flagoj estis ruĝaj kaj blankaj
en la venteto kaj “Bucky” Estil
pafigis la kanonon kiun Kapitano Harris portis
al Spoon River de Vicksburg;
kaj la standoj de limonado vendis
kaj la bando ludis,
sed ĉio ruiniĝis
per prajmetero penetrinta la haŭton de mia mano;
kaj la knaboj ĉirkaŭamasiĝis kaj diris al mi:
“Vi mortos pro tetanoso, Charlie, certe”.
Ho, ve! Ho, ve!
Kiu el miaj kunuloj povus fari tion?
Pr. Ĉarli Frenĉ; Obrajon; Boki Es-til; Heris; Spun River; Viksborg

Paĝo 54 el 265

Antologio de Spoon River
Zenas Witt
Mi estis deksesjarulo kaj venis al mi sonĝoj plej teruraj,
kaj makuletoj ŝvebis antaŭ miaj okuloj, kaj mi estis febla pro nervoj.
Kaj mi ne kapablis memori la librojn kiujn mi legis,
kiel Frank Drummer kiu parkerigis paĝon post paĝo.
Kaj mia dorso estis febla, kaj mi konstante antaǔtimis,
kaj mi estis embarasita kaj elbalbutis la lecionojn,
kaj kiam mi stariĝis por reciti mi forgesis
ĉion kion mi studis.
Nu, mi vidis la reklamon de Doktoro Weese,
kaj tie mi legis ĉion sur papero
ĝuste kvazaŭ li konus min,
kaj ankaŭ pri la sonĝoj kiujn mi ne povis eviti.
Tiel mi sciis ke mi estas destinita al frua entombiĝo.
Kaj mi antaǔtimis ĝis mi tusis,
kaj jen finiĝis la sonĝoj.
Kaj jen mi dormis la dormon sensonĝan
ĉi tie sur la monteto apud la rivero.
Pr. Zinos Ŭit; Frenk Dromor; Ŭiz

Paĝo 55 el 265

Antologio de Spoon River
Theodore, la Poeto
Kiel knabo, Theodore, vi sidis dum longaj horoj
sur la bordo de la malklara Rivero Spoon
kun profundaj okuloj fiksitaj sur la pordo de tuneleto de astako,
atendante ĝis ĝi aperos kun antaŭentrudo,
unue de la ondantaj antenoj, kiel pajloj de fojno,
kaj baldaŭ de la korpo, sapŝtonkolora,
garnita per okuloj el gagato.
Kaj vi scivolis en tranco de pensado
kion ĝi scias, kion ĝi deziras, kaj kial ĝi eĉ vivas.
Sed poste via vido atendis por observi virojn kaj virinojn
kiuj kaŝis sin en tuneloj de destino en grandaj urboj,
kaj vi atendis ke iliaj animoj elvenos,
tiel ke vi povos vidi
kiel ili vivas, kaj kiacele,
kaj kial ili rampadas tiel okupataj
laŭ la sabla irejo kie la akvo forestas
dum la somero malkreskas.
Pr. Ti-odor; Spun

Paĝo 56 el 265

Antologio de Spoon River
La Ĉefpolicisto de la Vilaĝo
La Prohibiciistoj faris min ĉefpolicisto
kiam oni voĉdonis la abolon de la drinkejoj,
ĉar kiam mi estis drinkemulo,
antaŭ ol mi eklezianiĝis, mi mortigis svedon
en la segejo proksime al Bosko Maple.
Kaj oni volis terurulon,
severan, justan, fortan, kuraĝan,
kaj malamanton de la drinkejoj kaj de la drinkantoj,
por protekti la leĝon kaj la ordon en la vilaĝo.
Kaj oni prezentis al mi fortikigitan bastonon
per kiu mi frapis Jack McGuire
antaŭ ol li eltiris la pafilon per kiu li mortigis min.
Vane la Prohibiciistoj elspezis la monon
por pendumigi lin, ĉar en sonĝo
mi aperis al unu el la dek du ĵurianoj
kaj diris al li la tutan sekretan rakonton.
Dek kvar jaroj estis sufiĉa puno por mortigo de mi.
Pr. Mejpol; Ĝek Mi-gŭajr

Paĝo 57 el 265

Antologio de Spoon River
Jack McGuire
Oni estus linĉinta min,
sed mi estis haste sendita
en sekreto al la prizono en Peoria.
Tamen mi nur iris pace hejmen,
portante mian kruĉon, iomete ebria,
kiam Logan, la ĉefpolicisto, haltigis min,
nomis min ebriaĉa hundo kaj skuis min,
kaj, kiam mi sakris pri li, li frapis min
per tiu fortikigita bastono de prohibiciisto —
tio okazis antaŭ ol mi mortpafis lin.
Oni estus penduminta min se ne pro jena okazo:
mia advokato, Kinsey Keene, helpadis kompromiti
Thomas Rhodes pro faligo de la banko,
kaj la juĝisto estis amiko de Rhodes
kaj volis ke li eskapu,
kaj Kinsey ofertis rezigni Rhodes
kontraŭ dek kvar jaroj por mi.
Kaj la interkonsento estis farita. Mi plenumis la puntempon
kaj lernis legi kaj skribi.
Pr. Ĝek Mi-gŭajr; Piorja; Loŭgon; Kinzi Kin; Tamos Roŭdz

Paĝo 58 el 265

Antologio de Spoon River
Dorcas Gustine
Mi ne estis amata de la vilaĝanoj,
sed nur ĉar mi parolis libere,
kaj alfrontis tiujn kiuj ofendis min
per klara riproĉado, sen kaŝo aŭ nutrado
de sekretaj ĉagrenoj aŭ rankoroj.
Tiu ago de la sparta knabo estas grande laŭdata,
kiu kaŝis la vulpon sub la mantelo,
lasante sin forvori senplende.
Estas pli kuraĝe, mi kredas, eltiregi la vulpon
kaj batali ĝin aperte, eĉ en la strato,
meze de polvo kaj ululoj de doloro.
La lango eble estas ribelema membro—
sed la silento venenas la animon.
Riproĉu min kiu volas—mi estas kontenta.
Pr. Dorkos Gos-tin

Paĝo 59 el 265

Antologio de Spoon River
Nicholas Bindle
Ĉu vi ne hontis, kuncivitanoj,
kiam mia propraĵo estis ekzamenita kaj ĉiuj sciiĝis
pri kiel malmulte da riĉaĵoj mi postlasis?—
vi kiuj persekutis min dum la vivo,
ke mi donu, donu, donu al la eklezioj, al la mizeruloj,
al la vilaĝo!—min, kiu jam donis multe.
Kaj ĉu vi ne kredas, ke mi ne sciis,
ke la orgeno, kiun mi donacis al la kirko,
ludis siajn inaŭgurajn himnojn kiam diakono Rhodes,
kiu rompis la bankon kaj preskaŭ ruinigis min,
preĝis la unuan fojon post sia absolvo?
Pr. Ni-kolos Bindol; Roŭdz

Paĝo 60 el 265

Antologio de Spoon River
Jacob Goodpasture
Kiam falis Fuorto Sumter 1 kaj venis la milito
mi elkriis pro amareco en la animo:
“Ho glora respubliko nun ne plu!”
Kiam oni enterigis mian filon soldaton
kun akompano de trumpetoj kaj la sono de tamburoj
mia koro krevis sub la pezo
de okdek jaroj, kaj mi kriis:
“Ho, filo mortinta pro afero maljusta!
En la konflikto de mortigita libereco!”
Kaj mi trenis min ĉi tien sub la herbon.
Kaj nun de krenelaroj de la tempo, vidu:
trioble tri milionoj da animoj kunligitaj
en amo al pli granda vero,
ravitaj pro antaŭĝuo pri la naskiĝo
de nova Belo,
generita el Frateco kaj Saĝeco.
Mi per spiritaj okuloj vidas la Aliformiĝon
antaŭ ol ĝin vidas vi.
Sed vi, senlima idaro de oraj agloj nestantaj ĉiam pli alte,
rondirantaj ĉiam pli alte, amindumantaj la lumon de la suno
en altegaj lokoj de Penso,
pardonu la blindecon de forpasinta strigo.
Pr. Ĝejkob Gud-pesĉur; Somtor

1

Fuorto Sumter: La 12-an de Aprilo, 1861 Fuorto Sumter estis atakita de secesiaj fortoj markante la
komencon de la Usona Enlanda Milito (1861-1865).

Paĝo 61 el 265

Antologio de Spoon River
Harold Arnett
Mi apogiĝis kontraŭ la kamenbreto, naŭzoplena,
pensante pri mia fiasko, rigardante en la abismon,
febla pro la varmo de tagmezo.
La sonorilo de preĝejo funebre sonis lontane;
mi aŭdis la krion de bebo,
kaj la tusadon de John Yarnell,
litmalsana, febra, febra, mortanta,
poste la perfortan voĉon de mia edzino:
“Atentu, la terpomoj brulas!”
Mi flaris ilian odoron...tiam venis nerezistebla naŭzo.
Mi tiris la ellasilon...obskuro...lumo...
neeldirebla bedaŭro...palpserĉo al la mondo denove.
Tro tarde! Tiel mi venis ĉi tien,
kun pulmoj por spirado... ĉi tie oni ne povas spiri per pulmoj,
kvankam oni devas spiri...kiel utilas
senigi sin je la mondo,
kiam neniu animo povas eskapi la eternan destinon de la vivo?
Pr. Herold Ar-net; Ĝan Jar-nel

Paĝo 62 el 265

Antologio de Spoon River
Margaret Fuller Slack
Mi estintus tiel granda kiel George Eliot 1
se ne pro malfavora destino.
Ĉar, rigardu la fotografaĵon de mi kiun faris Penniwit,
kun la mentono apogita sur la mano, kaj la okuloj profundaj —
ankaŭ grizaj, kaj lontane serĉantaj.
Sed estis la malnova, malnova problemo:
ĉu amor-abstino, geedziĝo aŭ malĉasteco?
Tiam Jack Slack, la riĉa apotekisto, amindumis min,
kaj logis min per promesoj pri libertempo por mia romano,
kaj mi edziniĝis al li, kaj naskis ok infanojn,
kaj tute ne havis tempon por verki.
Jen estis fino de mi, ĉiuokaze,
kiam la kudrilo penetris mian manon
dum mi lavis la tolaĵojn de la bebo,
kaj mi mortis pro trisma tetanoso, ironia morto.
Aŭdu min, ambiciaj animoj,
la sekso estas la malbeno de la vivo!
Pr. Mar-gret Folor Slek; Ĝorĝ E-liot; Pe-niŭit; Ĝek Slek

George Eliot: George Eliot (1819-1880), pseŭdonimo de Mary Ann Evans, angla romanistino,
http://eo.wikipedia.org/wiki/George_Eliot
1

Paĝo 63 el 265

Antologio de Spoon River
George Trimble
Ĉu vi memoras kiam mi staris sur la ŝtuparo
de la tribunalejo kaj parolis pri libera arĝento,1
kaj la ununura imposto proponita de Henry George?
Kaj poste ĉu vi memoras, ke, kiam la Senkompara Ĉefo
malgajnis la unuan batalon, mi komencis proponi prohibicion,
kaj aktiviĝis en la eklezio?
Tio okazis pro mia edzino,
kiu bildigis al mi mian detruon
se mi ne pruvos mian moralecon al la homoj.
Nu, ŝi ruinigis min:
ĉar la radikaluloj komencis suspekti min,
kaj la konservativuloj neniam certis pri mi—
kaj jen mi kuŝas, de neniu priplorata.
Pr. Ĝorĝ Trimbol; Henri Ĝorĝ

“libera arĝento”: afero liberala; “…ununura imposto”: afero liberala; “…la Senkompara Ĉefo”: William
Jennings Bryan (1860-1925), liberala usona politika ĉefo, redaktoro kaj preleganto. Li malsukcese kanditatis
la unuan fojon por la ofico de prezidento en 1896. http://eo.wikipedia.org/wiki/William_Jennings_Bryan;
“…prohibicio”: afero konservativa.
1

Paĝo 64 el 265

Antologio de Spoon River
Doktoro Siegfried Iseman
Mi diris kiam oni donis al mi la diplomon...
mi diris al mi mem, ke mi estos bona
kaj saĝa kaj kuraĝa kaj helpema al aliuloj;
mi diris ke mi portos la kristanan kredaron
en la praktikon de la medicino!
Iel la mondo kaj la aliaj kuracistoj
scias kio estas en la koro tuj kiam oni faras
tian alt-animan decidon.
Kaj la efektiviĝo estas ke ili venkas per malsatigo.
Kaj neniu venas al oni krom la mizeruloj.
Kaj oni sciiĝas tro tarde ke esti kuracisto
estas nur maniero vivteni sin.
Kaj kiam oni estas malriĉa kaj devas porti
la kristanan kredaron kaj edzinon kaj infanojn
ĉiujn sur la dorso, tio estas tro multe!
Tial mi kreis la Eliksiron de Juneco,
kio portis min al la karcero de Peoria
markitan fripono kaj krimulo
de la justega Federacia Juĝisto!
Pr. Zikfrit I-zeman; Piorja

Paĝo 65 el 265

Antologio de Spoon River
“Aso” Shaw
Mi neniam vidis diferencon
inter kartludado kontraŭ mono
kaj vendi bienaĵojn,
esti advokato, bankiero, aŭ io ajn alia.
Ĉar ĉiam temas pri la hazardo.
Tamen
ĉu vi vidas viron diligentan en aferoj?
Li staros antaŭ reĝoj!1
Pr. Ŝo

“Tamen…reĝoj”: Kp. La Sankta Biblio, La Sentencoj de Salomono 22:29.
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_sen.html
1

Paĝo 66 el 265

Antologio de Spoon River
Lois Spears
Jen kuŝas la korpo de Lois Spears,
naskita Lois Fluke, filino de Willard Fluke,
edzino de Cyrus Spears,
patrino de Myrtle kaj Virgil Spears,
infanoj kun klaraj okuloj kaj sanaj membroj—
(mi estis denaske blinda).
Mi estis feliĉegulino
kiel edzino, patrino kaj dommastrino,
kiu zorgis pri la geamatoj,
kaj faris mian hejmon
loko de ordo kaj abunda gastamo:
ĉar mi pasis tra la ĉambroj,
kaj en la ĝardeno
per instinkto tiel fidinda kiel la vido,
kvazaŭ estus okuloj en miaj fingropintoj—
gloro al Dio en la supera alto.
Pr. Lois Spirz; Lois Fluk; Ŭilord Fluk; Sajros Spirz; Mertol; Verĝol Spirz

Paĝo 67 el 265

Antologio de Spoon River
Juĝisto Arnett
Estas vere, kuncivitanoj,
ke mia malnova volumo de rekordoj kuŝinta dum jaroj
sur breto super mia kapo kaj super
la sidejo de justico—mi ripetas, ke estas vere
ke tiu volumo havis randon el fero
kiu tranĉvundis mian kalvaĵon kiam ĝi falis—
(mi pensas ke iel ĝi falontiĝis
pro la ŝovo de la aero ĉie en la vilaĝo
kiam la kanistro de benzino ĉe la enladigejo
eksplodis kaj bruligis Butch Weldy)—
sed ni ekzamenu punktojn en ordo,
kaj rezonu pri la tuta kazo atente:
unue mi koncedas ke mia kapo estis tranĉita,
sed due la timiga afero estis jena:
la folioj de la volumo elĵetiĝis kaj disŝutiĝis
ĉirkaŭ mi kiel kartaro
en la manoj de prestidigitisto.
Kaj ĝis la fino mi vidis tiujn foliojn
ĝis mi diris, “Tiuj ne estas folioj;
ĉu vi ne povas vidi ke ili estas tagoj kaj tagoj
kaj tagoj kaj tagoj de sepdek jaroj?
Kaj kial vi torturas min per folioj
kaj la etaj skribaĵoj sur ili?”
Pr. Ar-net; Buĉ Ŭeldi

Paĝo 68 el 265

Antologio de Spoon River
Willard Fluke
Mia edzino perdis la sanon,
kaj magriĝis ĝis ŝi pezis apenaŭ kvrardek kilogramojn.
Poste alvenis tiu virino, kiun la viroj
nomis Kleopatra.
Kaj ni—ni kiuj estis edzoj,
ĉiuj rompis la voton, inkluzive min.
Pasis jaroj kaj unu post unu
morto pretendis ilin ĉiujn laŭ diversaj hidaj manieroj,
kaj mi drivadis sur sonĝoj
pri aparta graco de Dio por mi,
kaj mi komencis verki, verki, verki, rismojn sur rismojn
pri la dua alveno de Kristo.
Tiam Kristo venis al mi kaj diris,
“Iru en la kirkon kaj staru antaŭ la kirkanaro
kaj konfesu vian pekon”.
Sed ĝuste kiam mi stariĝis kaj komencis paroli
mi vidis mian filineton, kiu sidis en la unua vico—
mian filineton denaske blindan!
Post tio, ĉio estas nigreco!
Pr. Ŭilard Fluk

Paĝo 69 el 265

Antologio de Spoon River
Aner Clute
Foje kaj refoje oni demandis min
dum oni aĉetis la vinon aŭ la bieron,
unue en Peoria, kaj poste en Ĉikago,
Denver, Sanfrancisko, Novjorko, kie ajn mi loĝis,
kiel okazis ke mi vivas tiun vivon,
kaj kio estis ĝia komenco.
Nu, mi diris al ili ke estis pro silka robo,
kaj promeso de riĉulo pri geedziĝo —
(tio estis Lucius Atherton).
Sed, verdire, tute ne estis pro tio.
Supozu ke knabo ŝtelas pomon
de la pleto en manĝaĵvendejo,
kaj ĉiuj komencas nomi lin ŝtelisto,
la redaktoro, la pastro, la juĝisto, kaj ĉiuj homoj—
“ŝtelisto”, “ŝtelisto”, “ŝtelisto”, kie ajn li iras.
Kaj li ne povas trovi laboron, kaj li ne povas akiri panon
sen ŝteli ĝin—nu, tiu knabo ŝtelos.
La opinio de la homoj pri la ŝtelado de la pomo
determinas kio estas la knabo.
Pr. Ejnor Klut; Piorja; Denvor; Luŝos A-terton

Paĝo 70 el 265

Antologio de Spoon River
Lucius Atherton
Kiam miaj lipharoj estis buklaj,
kaj miaj kapharoj estis nigraj,
kaj mi portis striktan pantalonon
kaj butonan diamanton,
mi estis bonega fanto de keroj kaj faris multajn prenojn.
Sed kiam grizaj haroj ekaperis—
jen! nova generacio de junulinoj
ridis pri mi, kaj ne timis min,
kaj mi ne plu havis ekscitajn aventurojn
en kiuj mi riskis esti mortpafita kiel senkora diablo,
sed nur senkolorajn amoradojn, amoradojn revarmigitajn
de aliaj tagoj kaj de aliaj viroj.
Kaj la tempo pasis ĝis mi pasigis la vivon en la restoracio de Mayer
kaj manĝis kurtmendaĵojn, grizhara, senorda,
sendenta, deĵetita, kampara Donjuano...
Estas potencega ombro ĉi tie kiu kantas
pri iu nomita Beatrice;1
kaj mi vidas nun ke la potenco kiu grandigis lin
pelis min al la feĉo de la vivo.
Pr. Luŝos A-terton; Major; Beatriĉe

1

“Estas potencega ombro…Beatrice”: Danto, http://eo.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
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Antologio de Spoon River
Homer Clapp
Ofte Aner Clute ĉe la barilpordo
rifuzis al mi la kison de disiro,
dirante ke antaŭ tio ni devus gefianĉiĝi;
kaj nur per frida man-premo
ŝi volis al mi bonan nokton, kiam mi akompanis ŝin hejmen
de la sketejo aŭ de la diservo de renaskiĝo.
La eĥoj de miaj paŝoj estis apenaŭ formortintaj kiam Lucius Atherton,
(pri tio mi sciiĝis kiam Aner foriris al Peoria)
ŝteliris tra ŝia fenestro, aŭ portis ŝin promene
malantaŭ sia vigla, ruĝbruna ĉevalaro
en la kamparon.
La ŝoko de tio kvietigis min,
kaj mi investis la tutan monon kiun mi heredis de mia patro
en la enladigejo, por tie akiri la postenon
de ĉefkontisto, kaj mi perdis ĉion.
Kaj tiam mi sciis ke mi estas unu el la bufonoj de la vivo,
kiun nur la morto traktos kiel viron
egalan al aliaj, tiel ke mi fine sentos min viro.
Pr. Hoŭmor Klep; Ejnor Klut; Luŝos A-terton; Piorja
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Antologio de Spoon River
Diakono Taylor
Mi estis membro de la eklezio,
kaj de la partio de prohibicio;
kaj la vilaĝanoj opiniis ke mi mortis pro manĝado de akvomelono.
Verdire mi havis cirozon de la hepato,
ĉar ĉiun tagmezon dum tridek jaroj,
mi ŝteliris malantaŭ la vandon de la preskribejo
en la apoteko de Trainor
kaj elverŝis al mi malavaran kvanton
el botelo markita
“Spiritus frumenti”.1
Pr. Tejlor; Trejnor; spi-ritus fru-men-tii

1

Spiritus Frumenti: Alkoholaĵo el grajno (latine).
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Antologio de Spoon River
Sam Hookey
Mi eskapis el la hejmo kun la cirko
ĉar mi enamiĝis al Mademoiselle Estralada,
la dresistino de leonoj.
Fojon, fastiginte la leonojn
dum pli ol tago,
mi eniris en la kaĝon kaj komencis bati Bruton
kaj Leon kaj Ciganinon;
je tio Bruto saltis sur min,
kaj mortigis min.
Enirinte en ĉi tiujn regionojn
mi renkontis ombron kiu sakris pri mi,
kaj diris ke mi meritis tion...
li estis Robespierre! 1
Pr. Sem Huki; Madmŭa-zel Estralada; Robes-pjer

1

Robespierre: Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (1758-94),
http://eo.wikipedia.org/wiki/Robespiero
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Antologio de Spoon River
Cooney Potter
Mi heredis kvardek akreojn de mia patro
kaj, per devigado al mia edzino, miaj du filoj kaj du filinoj labori
de aŭroro ĝis krepusko, mi akiris
mil akreojn. Sed mi ne kontentis.
Volante posedi du mil akreojn,
mi haste okupatis tra la jaroj kun hakilo kaj plugilo,
laboregante, oferante min mem, la edzinon, la filojn, kaj la filinojn.
Squire Higbee faras malĝustaĵon al mi kiam li diras
ke mi mortis pro fumado de cigaroj Ruĝa Aglo.
Manĝado de varmaj tortoj kaj englutegado de kafo
dum la brulantaj horoj de la rikoltotempo
portis min ĉi tien antaŭ ol mi atingis la sesdekan jaron.
Pr. Kuni Pator; Skŭajor Higbi
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Antologio de Spoon River
Violonisto Jones
La tero daŭrigas ian vibradon
en via koro, kaj tio estas vi.
Kaj se la homoj trovas ke vi povas violoni,
nu, violoni vi devas dum la tuta vivo.
Kion vi vidas, ĉu rikolton de trifolioj,
aŭ herbejon trapaŝotan al la rivero?
La vento blovas en la maizo; vi kunfrotas la manojn
pro bovoj nun pretaj por vendo;
aŭ alie vi aŭdas susuron de jupoj
kiel de la junulinoj dancantaj en La Bosketo.
Al Cooney Potter kolono de polvo
aŭ kirliĝo de folioj anoncis ruinigan sekecon;
ŝajnis al mi ke mi vidas Sammy “la Ruĝharulo”
dance paŝantan laŭ “Tur a Lur”.
Kiel mi erpu la kvardek akreojn,
se ne paroli pri akiro de pli,
kun melodio de kornoj, fagotoj, kaj flutoj
agitata en la menso nur per korvoj kaj turdoj
kaj la knaro de ventmuelilo?
Kaj mi neniam en la vivo komencis plugi
sen ke iu haltis en la vojo,
kaj forportis min al dancofesto aŭ pikniko.
Kaj mi finis kun kvardek akreoj;
kaj mi finis kun rompita violono—
kaj raŭka rido, kaj mil memoroj,
kaj ne eĉ unu bedaŭro.
Pr. Ĝoŭnz; Kuni Pator; Semi
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Antologio de Spoon River
Nellie Clark
Mi estis nur okjara;
kaj antaŭ ol mi plene kreskis kaj komprenis la signifon
mankis al mi vortoj por tio, escepte
ke tio timigis min kaj mi diris tion al mia patrino;
kaj mia patro prenis pistolon
kaj estus mortiginta Charlie, kiu estis granda knabo,
dekkvinjara, se ne pro lia patrino.
Tamen la rakonto kroĉiĝis al mi.
Sed la viro kiu edziĝis al mi, vidvo tridekkvinjara,
estis noveveninto kaj neniam aŭdis pri tio
ĝis du jaroj post la geedziĝo.
Tiam li konsideris sin prifriponito,
kaj la vilaĝo konsentis ke mi ne estis vere virgulino.
Nu, li forlasis min, kaj mi mortis
la sekvantan vintron.
Pr. Neli Klark; Ĉarli
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Antologio de Spoon River
Louise Smith
Herbert rompis nian gefianĉecon de ok jaroj
kiam Annabelle revenis al la vilaĝo
de la altlernejo, ve al mi!
Se mi estus lasinta mian amon por li en trankvilo
eble ĝi fariĝus bela doloro—
kiu scias?—pleniganta mian vivon per saniga aromo.
Sed mi torturis ĝin, kaj venenis ĝin;
mi blindigis al ĝi la okulojn, kaj ĝi fariĝis malamo—
mortiga hedero anstataŭ klematido.
Kaj mia animo falis de sia apogo,
kun la ĉiroj implikaj en putrado.
Ne lasu la volon roli je ĝardenisto de la animo
se vi ne certas
ke ĝi estas pli saĝa ol la naturo de via animo.
Pr. Lu-iz Smit; Herbort; E-nobel
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Antologio de Spoon River
Herbert Marshal
Via tuta doloro, Louise, kaj via malamo al mi
fontis el via iluzio ke pro kaprico
de la spirito kaj malestimo por la rajtoj de via animo
mi turnis min al Annabelle kaj forlasis vin.
Vere vi komencis malami min pro amo al mi,
ĉar mi estis la feliĉo de via animo,
formita kaj hardita
por solvi por vi la vivon, sed mi rifuzis.
Sed vi estis mia malfeliĉego. Se vi estus
mia feliĉo, ĉu mi ne estus kroĉiĝinta al vi?
Jen la doloro de la vivo:
ke unu kapablas feliĉi nur duope;
kaj ke niaj koroj estas logataj al steloj
kiuj ne volas nin.
Pr. Herbort Marŝol; Lu-iz; E-nobel
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Antologio de Spoon River
George Gray
Multfoje mi studis
la marmoron skulptitan por mi—
boato kun ferlita velo ripozanta en haveno.
Vere tio bildigas ne mian celon
sed mian vivon.
Ĉar oni ofertis al mi amon kaj mi fuĝis de ĝia seniluziiĝo;
doloro frapis ĉe la pordo, sed mi timis;
ambicio vokis min, sed mi timegis la riskojn.
Tamen mi ĉiam malsatis je signifo en la vivo.
Kaj nun mi scias ke ni devas levi la velon
kaj kapti la ventojn de destino
kien ajn ili pelos la boaton.
Meti signifon en la vivon eble finiĝos en frenezo,
sed vivo sen signifo estas la torturo
de maltrankvilo kaj svaga deziro—
tio estas boato deziranta la maron tamen timanta.
Pr. Ĝorĝ Grej
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Antologio de Spoon River
Lia Juĝista Moŝto Henry Bennett
Neniam venis en mian menson,
ĝis la momento de mia morto,
ke Jenny mortigis min per amorado, kun malico en la koro.
Mi havis sepdek jarojn, ŝi tridek kvin,
kaj mi trivis min ĝis ombro penante esti edzo
al Jenny, roza Jenny, plena de la ardo de la vivo...
Mia tuta saĝeco kaj gracio de menso
delektis ŝin tute ne, se diri la veron,
sed ĉiam kaj ĉiame ŝi parolis pri la giganta forto
de Willard Shafer, kaj pri lia mirinda faro
levi traktoron el la fosaĵo
unu fojon ĉe Georgie Kirby.
Tiel Jenny heredis miajn riĉaĵojn kaj edziniĝis al Willard—
tiu monto da muskoloj! Tiu klaŭna animo!
Pr. Henri Benot; Ĝeni; Ŭilord Ŝejfor; Ĝorĝi Kerbi
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Antologio de Spoon River
Griffy la Barelisto
La barelisto devas scii pri kuvoj.
Sed mi lernis ankaŭ pri la vivo,
kaj vi lantantoj ĉe la tomboj ĉi tie
kredas ke vi konas la vivon.
Eble vi kredas ke viaj okuloj balaas vastan horizonton;
vere vi rigardas nur la internon de via kuvo.
Vi ne kapablas levi vin al la rando
kaj vidi la eksteran mondon de aferoj,
kaj samtempe vidi vin mem.
Vi estas mergita en la kuvo de vi mem—
tabuoj kaj reguloj kaj ŝajnoj
estas la daŭboj de via kuvo.
Rompu ilin kaj dispelu la sorĉ-arton
kredi ke via kuvo estas la vivo,
kaj ke vi konas la vivon!
Pr. Grifi
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Antologio de Spoon River
Sexsmith la Dentisto
Ĉu vi kredas ke odoj kaj predikoj,
kaj la sonorigado de kirkaj sonoriloj,
kaj la sango de maljunuloj kaj de junuloj,
martiroj pro la vero kiun ili vidis
per okuloj klarvidigataj per fido je Dio,
efektivigis la grandajn reformojn en la mondo?
Ĉu vi kredas ke la Batalhimno de la Respubliko 1 estus aŭdita
se la posedaĵa sklavo estus la krono sur la dominanta dolaro,
anstataŭ la sensematoro de kotono de Whitney,2
la vaporpotenco, la laminatejoj, la fero,
la telegrafo kaj la laboro de liberaj blankuloj?
Ĉu vi kredas ke Daisy Fraser
estus eldomigita kaj forpelita
se la enladigejo ne bezonus
ŝian dometon kaj parcelon?
Aŭ ĉu vi kredas ke la pokerludejo
de Johnnie Taylor, kaj la drinkejo de Burchard
estus fermitaj se la mono tie perdita
kaj elspezita por biero ne estus redirektita,
per ilia fermado, al Thomas Rhodes,
por pliaj vendoj de ŝuoj kaj de litkovriloj,
kaj manteloj por infanoj kaj kverkaj luliloj?
Nu, morala principo estas kava dento
kiu bezonas apogon de oro.
Pr. Seksmit; Ŭitni; Dejzi Frejzor; Ĝani Tejlor; Borĉord; Tamos Roŭdz

1

Batalhimno de la Respubliko: Kanto de la Usona Enlanda Milito populara kun nordaj fortoj. Ĉi tie ĝi
reprezentas la nordan decidon kontraŭstari sesesion per milito. La sklavo estis ekonomie valora al la Sudo,
sed ne al la Nordo.
2
Eli Whitney (-1825): Inventinto de la unua moderna sensematoro de kotono en 1793
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Antologio de Spoon River
A.D. Blood
Se vi en la vilaĝo opinias ke mia estis bona laboro
kiam mi fermis la drinkejojn kaj tute ĉesigis la ludadon je kartoj,
kaj trenis Daisy Fraser antaŭ Juĝiston Arnett,
dum multaj krucmilitoj por la senpekigado de la homoj,
kial vi permesas ke Dora, la filino de la inĉapelistino,
kaj la sentaŭga filo de Benjamin Pantier
nokte faru el mia tombo sian malpian kapkusenon?
Pr. Ej Di Blod; Dejzi Frejzor; Ar-net; Dora; Ben-ĝomin Pen-tir
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Antologio de Spoon River
Robert Southey Burke
Mi elspezis mian monon penante elektigi vin vilaĝestro,
A.D. Blood.
Mi malavarege admiris vin;
mi opiniis vin la preskaŭ perfekta homo.
Vi forvoris mian personecon,
kaj mian junaĝan idealismon,
kaj la forton de grandanima lojaleco.
Kaj ĉiuj miaj esperoj por la mondo,
kaj ĉiuj miaj kredoj je la vero,
estis gisitaj en la blindiga ardo
de mia sindediĉo al vi,
kaj mulditaj laŭ via bildo.
Kaj poste kiam mi sciiĝis pri kio vi estas:
ke via animo etas
kaj viaj vortoj falsas
kiel viaj blu-blankaj porcelanaj dentoj
kaj viaj celuloidaj pojnumoj,
mi abomenis mian amon al vi;
mi abomenis min mem; mi abomenis vin
pro mia malŝparita animo, kaj malŝparita junaĝo.
Kaj mi diras al ĉiuj, gardu vin kontraŭ la idealoj,
gardu vin kontraŭ fordonado de via amo
al iu ajn vivanta homo.
Pr. Rabort Saŭti Blejk; Ej Di Blod
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Antologio de Spoon River
Dora Williams
Kiam Reuben Pantier fuĝis kaj forlasis min,
mi iris al Springfield. Tie mi ekkonis drinkemulaĉon,
kies patro ĵus mortinta lasis lin riĉega.
Li edziĝis al mi ebria. Mia vivo estis infera.
Jaro pasis kaj unu tagon oni trovis lin mortinta.
Tio riĉigis min. Mi transloĝiĝis al Ĉikago.
Post iom da tempo mi konatiĝis kun Tyler Rountree, kanajlo.
Mi pluiris al Novjorko. Grizhara magnato
freneziĝis pri mi —jen do pli da riĉaĵoj.
Li mortis unu nokton ĝuste en miaj brakoj, vi sciu.
(Mi vidis lian purpuran vizaĝon dum jaroj poste).
Preskaŭ estis skandalo. Mi pluiris,
ĉi-foje al Parizo. Nun mi estis virino,
insida, sagaca, sperta pri la mondo kaj riĉa.
Mia agrabla apartamento proksima al Champs Élysées
fariĝis kunvenejo por ĉiuj specoj de homoj,
muzikistoj, poetoj, dandoj, artistoj, nobeloj,
kie ni parolis france kaj germane, itale, angle.
Mi edziniĝis al Grafo Navigato, denaske de Ĝenovo.
Ni iris al Romo. Li venenis min—mi pensas.
Nun en la Campo Santo rigardanta
al la maro kie juna Kolumbo revis pri novaj mondoj,
vidu kion oni gravuris: “Contessa Navigato
implora eterna quiete”.1
Pr. Dora Ŭiljomz; Rubon Pen-tir; Springfild; Tajlor Raŭntri; Ŝan zeli-ze; Kampo Santo;
Kontessa Navigato implora eterna kŭiete

1

"Contessa…quiete”.: t.e. “Grafino Navigato petegas eternan kvieton”. (itale)
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Antologio de Spoon River
S-no Williams
Mi estis la inĉapelistino
priklaĉata, kalumniata,
patrino de Dora,
kies strangan malaperon
oni atribuis al ŝia edukiĝo.
Mia okulo atenta al beleco
vidis multe pli ol rubandoj
kaj bukoj kaj plumoj
kaj ĉapeloj el itala pajlo aŭ felto
kiuj elstarigas dolĉajn vizaĝojn,
kaj brunajn harojn kaj orajn.
Unu aferon mi diros al vi
kaj unu mi demandos:
la ŝtelistinoj de edzoj
portas pudron kaj brelokojn
kaj laŭmodajn ĉapelojn.
Edzinoj, ankaŭ vi tiujn portu.
Ĉapeloj povas provoki divorcojn—
ili ankaŭ evitigas ilin.
Bone, nun mi demandu al vi:
se estus okazinte ke ĉiuj infanoj, naskitaj ĉi tie en Spoon River
estus edukitaj de la konteo, ie sur bieno,
kaj la patroj kaj la patrinoj rajtus
libere vivi kaj amuziĝi, ŝanĝi la parulon laŭplaĉe,
ĉu vi opinias ke Spoon River
estus en pli malbona stato?
Pr. Ŭiljomz, Dora; Spun River
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Antologio de Spoon River
William kaj Emily
Estas io en la morto
kiel la amo mem!
Se kun iu kun kiu vi konis pasion,
kaj la ardon de amo en junaĝo,
vi, post jaroj de kunvivado,
sentas ankaŭ la malkreskon de la fajro,
kaj tiel malaperadas kune,
iompostiome, senteteble, delikate,
kvazaŭ en interbrakumo
pasante el la familiara ĉambro—
tio estas potenco de unisono inter animoj
kiel la amo mem!
Pr. Ŭiljom; E-mili
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Antologio de Spoon River
La Rondira Juĝisto
Rimarku, preterpasantoj, la akrajn erozi-striojn
kiujn la vento kaj la pluvo faris sur mia tombŝtono—
kvazaŭ ia nemateria Nemezo aŭ malamo
strekus poentojn kontraŭ mi,
sed por detrui, kaj ne por konservi, la memoron pri mi.
En la vivo mi estis la Rondira Juĝisto, faranto de noĉoj,
decidanta la aferojn surbaze de la poentoj gajnitaj de la advokatoj—
ne pro la justeco de la kazo.
Ho vento kaj pluvo, lasu mian tombŝtonon en paco!
Ĉar pli malbone ol la kolero de la maljuste traktitaj,
ol la malbenoj de la mizeruloj,
estis kuŝi muta, kvankam kun la vido klara,
kaj vidi ke eĉ Hod Putt, la murdisto,
pendumita pro mia kondamno,
estis anime senkulpa kompare kun mi.
Pr. Had Pot
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Antologio de Spoon River
Blinda Jack
Mi violonis la tutan tagon ĉe la kontea foiro.
Sed dum la veturo hejmen Butch Weldy kaj Jack McGuire
furioze ebriaj, devigis min violoni-violoni
laŭ la kanto Suzie Skinner, dum ili vipis la ĉevalojn
ĝis ili kuregis nebridate.
Blinda kiel mi estis, mi penis elsalti
dum la kaleŝo falis en fosaĵon,
kaj mi estis kaptita en la radoj kaj mortigita..
Estas blindulo ĉi tie kun frunto
tiel granda kaj blanka kiel nubo.
Kaj ni violonistoj ĉiuj, de la plej altaj ĝis la plej humilaj,
verkistoj de muziko kaj deklamantoj de rakontoj,
sidas ĉe liaj piedoj,
kaj aŭdas lin kanti pri la falo de Trojo.1
Pr. Ĝek; Buĉ Ŭeldi; Ĝek Mi-gŭajr; Suzi Skinor

1

“Blindulo...Trojo”: Homero (ĉ. 700 a.K)., http://eo.wikipedia.org/wiki/Homero
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Antologio de Spoon River
John Horace Burleson
Mi gajnis la premion por la plej bona eseo en la lernejo
de ĉi tiu vilaĝo,
kaj eldoniĝis mia romano antaŭ ol mi estis dudekkvinjara.
Mi iris al la urbo por temoj kaj por riĉigi mian arton;
tie mi edziĝis al la filino de la bankisto,
kaj poste fariĝis prezidanto de la banko—
ĉiam atendante iom da libertempo
por verki epopean romanon pri la milito;
intertempe amiko de la granduloj, kaj amanto de beletro,
kaj gastiganto al Matthew Arnold kaj al Emerson, 1
preleganto post vespermanĝoj, verkinto de eseoj
por lokaj kluboj. Fine portita ĉi tien—
al kie mi loĝis kiel knabo, vi sciu—
kun ne eĉ ŝildeto en Ĉikago
por postvivigi mian nomon.
Kiel grande estas verki la ununuran verson:
“Plu-ondu blu-profunda oceano!” 2
Pr. Ĝan Horos Borlson; Matju Arnold; E-morson

“…gastiganto al Matthew Arnold kaj alEmerson”: Matthew Arnold: (1822-1888) Angla poeto; Emerson:
Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Usona eseisto kaj poeto,
http://eo.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson
2
“Plu-ondu blu-profunda oceano”. Verso de Bajrono en “Childe Harold’s Pilgrimage”, Kanto IV, verso 179.
http://eo.wikipedia.org/wiki/George_Byron; “Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll!”
1
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Antologio de Spoon River
Nancy Knapp
Nu, ĉu vi ne vidas ke okazis jene:
ni aĉetis la bienon per lia heredaĵo,
kaj liaj gefratoj akuzis lin, ke li venenis
la menson de sia patro kontraŭ ili.
Kaj ni neniam havis pacon kun nia trezoro.
La bovoj mortis pro pesto, kaj la rikoltoj malsukcesis.
Kaj fulmo trafis la grenejon.
Ni hipotekis do la bienon por elteni plu.
Kaj li malparolemiĝis kaj senĉese antaŭtimis.
Kaj jen kelkaj el la najbaroj rifuzis paroli kun ni,
kaj partianiĝis kun liaj gefratoj.
Kaj mi ne sciis al kio mi turniĝu; ne estis kiel pli frue en la vivo
kiam oni povis diri al si mem: “Ne gravas,
Ajnulo estas mia amiko, aŭ mi forgesos tion
post vojaĝeto al Decatur”.
Kaj poste la plej teruraj odoroj infestis la ĉambrojn.
Mi bruligis do la litojn kaj tiu aĉa sorĉistinejo
ekincendiiĝis en flamomuĝo,
dum mi dancis ekstere agitante la brakojn,
dum li ploris kiel frostiĝanta virbovo.
Pr. Nensi Nep; Dikejtor
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Antologio de Spoon River
Barry Holden
En ĝuste tiu aŭtuno kiam mia fratino, Nancy Knapp,
incendiis la domon,
oni procesis kontraŭ D-ro Duval
pro la murdo al Zora Clemens,
kaj mi sidis en la tribunalo du semajnojn
aŭskultante ĉiujn atestantojn.
Estis klare ke li gravedigis ŝin,
kaj ke permesi ke la infano naskiĝu
estis netolereble.
Nu, kio pri mi kun ok infanoj,
kaj unu venonta, kaj la bieno
hipotekita al Thomas Rhodes?
Kaj kiam mi alvenis hejmen tiun nokton,
(post aŭskultado de la rakonto pri la kaleŝpromeno,
kaj la trovo al Zora en la fosaĵo),
la unua afero kiun mi vidis, ĝuste tie apud la ŝtuparo,
kie la filoj fosis la grundon serĉe al vermoj por fiŝkaptado,
estis la hakilo!
Kaj tuj kiam mi eniris, jen estis mia edzino
staranta antaŭ mi gravedoŝvelega.
Ŝi komencis la paroladon pri la hipotekita bieno,
kaj mi mortigis ŝin.
Pr. Beri Holdon; Nensi Nep; Du-vel; Zora Klemonz; Tamos Roŭdz
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Antologio de Spoon River
Ŝtat-Advokato Fallas
Mi, la svinganto de skurĝoj, rompanto de pesiloj,
frapeganto per vipoj kaj glavoj,
mi, malamanto de leĝorompantoj,
mi, leĝisto, nedeturnebla kaj amara,
pelinta la ĵurion al pendumigado de la frenezulo, Barry Holden,
mi estis farita kvazaŭ mortinto per lumo tro brila por okuloj;
kaj mi vekiĝis fronte al vero kun sanga frunto;
ŝtala forcepso fuŝmanipulata en la mano de kuracisto
kontraŭ la kapo de mia filo dum li envenis en la vivon
lin idiotigis.
Mi turniĝis al libroj pri scienco1
por zorgi pri li.
Tiel la mondo de tiuj kies mensoj malsanas
fariĝis la laboro de mia vivo, kaj mia tuta mondo.
Povra, ruinigita knabo! Vi estis, fine, la potisto
kaj mi kaj ĉiuj miaj faroj de karitato
estis la vazoj de via mano.
Pr. Felos; Beri Holdon

1

Scienco: t.e. Kristana Scienco, kredaro de la Eklezio de Kristo, Sciencisto, fondita de Mary Baker Eddie
(1821-1910) en 1879. http://eo.wikipedia.org/wiki/Kristana_Scienco
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Antologio de Spoon River
Wendell P. Bloyd
Oni unue akuzis min pri kontraŭorda konduto,
pro manko de leĝo kontraŭ blasfemo.
Poste oni malliberigis min kiel frenezulon
kaj katolika gardisto mortbatis min.
Mia ofendo estis jena:
mi diris ke Dio mensogis al Adam, kaj destinis
ke li sekvu la vivon de stultulo,
nesciante ke ekzistas malbono en la mondo kune kun la bono.
Kaj kiam Adam superruzis Dion per manĝo de la pomo
kaj penetris la mensogon,
Dio pelis lin el Edeno por malebligi ke li prenu
la frukton de senmorta vivo.
Sed, Kristo! ho homoj de bona senco,
jen tio kion diras Dio mem pri la afero en la libro Genezo:
“Kaj Dio la Eternulo diris: Jen Adam
fariĝis kiel unu el Ni”, (iom da envio, vi komprenu),
“sciante bonon kaj malbonon” (la mensogo ke ĉio estas bona malkaŝiĝas):
“nun eble li etendos sian manon kaj prenos
ankaŭ de la arbo de vivo kaj manĝos kaj vivos eterne.
Kaj Dio la Eternulo eligis lin el la edena ĝardeno”.1
(Mi kredas ke Dio krucumis Sian propran Filon
por eltiri Sin el la mizera implikaĵo, ĉar ĝuste tiel Li kutime farus).
Pr. Ŭendol Pi Blojd

1

La Sankta Biblio: Genezo 3: 22-23; http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_gen.html
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Antologio de Spoon River
Francis Turner
Mi ne rajtis kuri nek ludi
en knabaĝo.
En viraĝo mi rajtis nur trinketi el la pokalo,
ne trinki—
ĉar la skarlatino lasis mian koron malsana.
Tamen mi kuŝas ĉi tie
konsolata per sekreto kiun konas nur Mary:
ekzistas ĝardeno de akacioj,
katalpoj, kaj laŭboj dolĉaj kun grimpoplantoj—
tie en tiu posttagmezo de junio
je la flanko de Mary—
dum mi kisis ŝin kun la animo sur la lipoj,
ĝi ekflugis.
Pr. Frencis Tornor; Meri
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Antologio de Spoon River
Franklin Jones
Se mi povintus vivi unu pluan jaron
mi povintus fini mian flugmaŝinon,
kaj riĉiĝi kaj famiĝi.
Estas do taŭge ke la laboristo
kiu penis skulpti por mi kolombon
bildigis prefere kokinon.
Ĉar kio estas la tuta vivo se ne eloviĝo,
kaj hazarda kurado en la tenejo,
ĝis la tago de la hakobloko?
Escepte ke la homo havas ankaŭ la cerbon de anĝelo,
kaj vidas la hakilon ekde la komenco!
Pr. Frenklin Ĝoŭnz
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Antologio de Spoon River
John M. Church
Mi servis kiel advokato por la fervojo
kaj por la kompanio de asekuro kiu protektis
la proprietulojn de la mino.
Mi tiris la dratojn de la juĝisto kaj de la ĵurio,
kaj de la superaj tribunaloj, por venki la pretendojn
de la kripluloj, la vidvinoj kaj la orfoj,
kaj per tio mi fariĝis riĉega.
La asocio de advokatoj kantis miajn laŭdojn
per noblasona rezolucio.
Kaj la floraj tributoj esits multaj—
sed ratoj forvoris mian koron
kaj serpentino faris neston en mia kranio!
Pr. Ĝan Em Ĉerĉ
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Antologio de Spoon River
Sonia la Rusino
Mi, naskita en Weimar
de patrino kiu estis franca
kaj de germana patro, tre klera profesoro,
orfino je dek kvar jaroj,
fariĝis dancistino, konata kiel Sonia la rusino
ĉie laŭ longe de la bulvardoj de Parizo,
amantino foje de diversaj dukoj kaj grafoj,
kaj poste de malriĉaj artistoj kaj poetoj.
Je kvardek jaroj, passée,1 mi celis Nov-jorkon
kaj konatiĝis kun maljuna Patrick Hummer sur la ŝipo,
ruĝvizaĝa kaj fortika, kvankam pasinta la sesdekan jaron,
revenanta post vendo de ŝippleno
da bovoj en la germana urbo, Hamburgo.
Li venigis min al Spoon River kaj ni loĝis ĉi tie
dum dudek jaroj—oni kredis nin geedzoj!
Ĉi tiu kverko proksima al mi estas la preferata frekventejo
de bluaj goroloj klaketantaj, klaketantaj la tutan tagon.
Kaj kial ne? Ĉar eĉ mia polvo ridas
pro pensado pri tiu humuraĵo kiun oni nomas la vivo.
Pr. Sonja; Vajmar; pa-se; Patrik Humo; Spun River

1

“passée”: t.e. “eksmoda” (france)
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Antologio de Spoon River
Isa Nutter
Doktoro Meyers diris ke mi suferas pro satiriazo,
kaj Doktoro Hill nomis ĝin leŭkemio—
sed mi scias kio portis min ĉi tien:
mi havis sesdek kvar jarojn, tamen mi fortikis kiel viro
kun tridek kvin aŭ kvardek.
Kaj ne estis la skribado de letero ĉiutage,
kaj ne estis la malfruaj horoj dum sep noktoj semajne,
kaj ne estis la streso de pensado pri Minnie,
kaj ne estis timo aŭ ĵaluza teruro,
nek la senfina tasko peni sondi
ŝian mirindan menson, nek simpatio
pri la malfeliĉega vivo kiun ŝi vivis
kun la unua edzo kaj la dua—
neniu el tiuj min malaltigis—
sed prefere la klamado de filinoj kaj la minacoj de filoj,
kaj la rikanoj kaj insultoj de mia tuta parencaro
senĉese ĝis tiu tago kiam mi iris kaŝe al Peoria
kaj edziĝis al Minnie spite ilin—
kaj kial vi miras ke mia testamento estis farita
favore al la plej bona kaj plej pura el virinoj?
Pr. Ajza Notor; Majorz; Hil; Mini; Piorja
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Antologio de Spoon River
Barney Hainsfeather
Se la ekskursa trajno al Peoria
estus nur frakasita, mi eble estus eskapinta kun la vivo—
certe mi estus evitinta ĉi tiun lokon.
Sed ĉar ĝi ankaŭ brulis, oni prenis min
por John Allen kiun ili sendis al la Hebrea Tombejo en Ĉikago,
kaj John por mi. Mi kuŝas do ĉi tie.
Estis jam sufiĉe ĝene estri vestovendejon en ĉi tiu vilaĝo,
sed enteriĝi ĉi tie—aĥ!
Pr. Barni Hejnzfedor; Piorja; Ĝan Elon
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Antologio de Spoon River
Petit, la Poeto
Semoj en seka guŝo, tik, tik, tik!
tik, tik, tik, kiel akaroj en kverelo –
softaj jamboj kiujn la plena venteto vekas –
sed el tio la pino faras simfonion.
Trioletoj, vilaneloj, rondaŭoj, rondeloj,
baladoj dudekope kun la sama kutima penso:
la neĝoj kaj la rozoj de hieraŭ estas for;
kaj kio estas amo, se ne velkonta rozo?
Vivo ĉie ĉi en la vilaĝo:
tragedio, komedio, braveco kaj vereco,
kuraĝo, daŭremo, heroismo, fiasko—
ĉiuj en la teksilo, kaj kiaj desegnaĵoj!
Arbaroj, herbejoj, rojoj kaj riveroj—
blinda al ĉio tio dum mia tuta vivo.
Trioletoj, vilaneloj, rondaŭoj, rondeloj,
semoj en seka guŝo, tik, tik, tik,
tik, tik, tik, kiaj etaj jamboj,
dum Homero kaj Whitman1 roras en la pinoj?
Pr. Petit; Ŭitmon

1

Whitman: Walt Whitman (1819-1892) Usona poeto. http://eo.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman
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Antologio de Spoon River
Pauline Barrett
Preskaŭ ŝelo de virino post la skapelo de la kirurgo!
Kaj preskaŭ jaro por regajnetadi la fortojn,
ĝis, je la tagiĝo de la deka datreveno de nia geedziĝo,
mi ŝajne troviĝis kiel antaŭe.
Ni promenis kune tra la arbaro,
laŭ pado kovrita de sensonaj musko kaj herbo.
Sed mi ne povis rigardi en viajn okulojn,
kaj vi ne povis rigardi en miajn okulojn,
ĉar tiela doloro estis nia—viaj unuaj grizaj haroj
kaj mi nur ŝelo de mi mem.
Kaj pri kio ni parolis?—pri la ĉielo kaj la akvo,
preskaŭ io ajn por kaŝi la pensojn.
Kaj poste via donaco de rozoj de la arbaro,
metitaj sur la tablon por ornami nian manĝadon.
Povra koro, kiel kuraĝe vi klopodis
imagi kaj travivi memoritan ekstazon!
Poste kiam noktiĝis mia spirito velkis,
kaj vi lasis min sola en mia dormoĉambro dum iome,
kiel vi faris kiam mi estis nova edzino, povra koro.
Kaj mi rigardis en la spegulon kaj io diris:
“Oni devas esti tute mortinta kiam oni estas duonmortinta—
kaj ne moku la vivon aŭ friponu pri la amo”.
Kaj mi faris ĝin dum mi rigardis en la spegulon—
kara, ĉu vi iam komprenis?
Pr. Po-lin Beret

Paĝo 103 el 265

Antologio de Spoon River
S-no Charles Bliss
Pastro Wiley konsilis al mi ke mi ne divocu disde li
por la bono de la infanoj,
kaj Juĝisto Somers konsilis al li tiel same.
Ni sekvis do ĝis la fino de la pado.
Sed du el la infanoj opiniis lin prava,
kaj du el la infanoj opiniis min prava.
Kaj la du kiuj partianiĝis kun li kulpigis min,
kaj la du kiuj partianiĝis kun mi kulpigis lin,
kaj ili lamentis pri tiu kun kiu ili partianiĝis.
Kaj ĉiuj estis tormentataj pro la kulpo de juĝado,
kaj torturataj en la animo ĉar ili ne rajtis admiri
egale lin kaj min.
Nu, ĉiu ĝardenisto scias ke plantoj kultivitaj en keloj
aŭ sub ŝtonoj estas torditaj kaj flavaj kaj feblaj.
Kaj neniu patrino permesus ke infano suku
morban lakton el ŝia brusto.
Tamen pastroj kaj juĝistoj rekomendas la edukadon de animoj
kie ne estas suna lumo, sed nur krepusko,
nenia varmo, sed nur humideco kaj frido—
pastroj kaj juĝistoj!
Pr. Ĉarlz Blis; Ŭajli; Somorz
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Antologio de Spoon River
S-no George Reece
Al ĉi tiu generacio mi dirus:
parkerigu pecon de poezio pri vero aŭ beleco;
tio eble iam servos al vi en la vivo.
Mia edzo neniel respondecis
pri la falo de la banko—li estis nur kasisto.
La frakasiĝo okazis pro la prezidanto,Thomas Rhodes,
kaj lia vanta, senskrupula filo.
Tamen oni sendis mian edzon al la prizono,
kaj lasis min kun la infanoj,
ke mi nutru kaj vestu kaj lernigu ilin.
Kaj mi faris tion, kaj sendis ilin for
en la mondon tute puraj kaj fortaj,
kaj nur per la saĝeco de la poeto, Pope:1
“Aktoru bone laŭ la propra rolo; en tio kuŝas tuta la honoro”.

2

Pr. Ĝorĝ Ris; Tamos Roŭdz; Poŭp

1

Pope: Alexander Pope (1688-1744), angla poeto. http://eo.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pope
“Aktoru…honoro”: citaĵo el “Eseo pri la Homo” de Pope (Epistolo 4, verso 194), “Act well your part, there
all the honor lies”.
2
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Antologio de Spoon River
Pastro Lemuel Wiley
Mi deklamis kvar mil predikojn,
mi estris kvardek diservojn de revivigado,
kaj baptis multajn konvertitojn.
Tamen neniu mia faro
lumas pli brile en la memoro de la mondo,
kaj neniun mi pli multe ŝatas:
vidu kiel mi savis Gesinjorojn Bliss de divorco,
kaj konservis la infanojn de tiu malhonoro,
por ke ili kresku al moralaj geviroj,
kiuj mem estas feliĉaj, honoro al la vilaĝo.
Pr. Li-mjuol Ŭajli; Blis
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Antologio de Spoon River
Thomas Ross, la Juna
Tion mi vidis per la propraj okuloj:
hirundo faris neston en truo en la alta riverbordo el argilo
proksime al la Transvadejo de Miller.
Sed tuj post kiam la idoj eloviĝis
serpento alrampis al la nesto
por vori la kovataron.
Tiam la patrina hirundo per rapidaj flugilominacoj
kaj akutaj krioj
batalis kontraŭ la serpento,
blindigante ĝin per la svingado de la flugiloj,
ĝis la serpento, kiu fleksadis sin kaj allevis la kapon,
falis malantaŭen laŭ la deklivo
en Riveron Spoon kaj dronis.
Pasis apenaŭ unu horo
antaŭ ol lanio
palisumis la patrinan hirundon sur dorno.
Kaj pri mi: mi superis la malaltajn instinktojn,
sed estis detruita de la ambicio de mia frato.
Pr. Tamos Ras; Milor; Spun
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Antologio de Spoon River
Pastro Abner Peet
Mi tute ne kontraŭis
la vendon de miaj domaj posedaĵoj per aŭkcio
sur la placo de la vilaĝo.
Tio ebligis al mia amata grego
akiri ion kio apartenis al mi
kiel memoraĵon.
Sed tiu kofro juĝita
al Burchard, la vendisto de grogo!
Ĉu vi sciis ke ĝi entenis la manuskriptojn
de la predikoj de tuta vivo?
Kaj li bruligis ilin kiel ruban paperon.
Pr. Abnor Pit; Borĉord
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Antologio de Spoon River
Jefferson Howard
Mia kuraĝa batalo. Ĉar mi nomas ĝin kuraĝa,
laŭ la idealoj portitaj de mia patro de malnova Virginio:
mi malamis la sklavecon, sed ne malpli la militon.
Mi, plena de ardo, aŭdaco, kuraĝo,
ĵetita en la vivon ĉi tie en Spoon River,
kun ĝiaj dominantaj fortoj venintaj el Nov-Anglio,
Respubikanoj, Kalvinistoj, komercistoj, bankistoj,
kiuj malamis min, sed timis mian brakon.
Kun edzino kaj infanoj pezaj je portado—
kvankam la fruktoj de mia entuziasmo por la vivo.
Ŝtelinto de hazardaj plezuroj kiuj kostis al mi prestiĝon,
kaj rikoltinto de malbonoj kiujn mi ne semis;
malamiko de la eklezio kun ĝia mucideco de ostejo,
amiko de la homa kontakto de la drinkejo;
implikito en sortoj ĉiuj fremdaj al mi,
forlasito de manoj kiujn mi nomis miaj propraj.
Kaj ĝuste kiam mi sentis mian gigantan forton
anhela, miaj infanoj
jam sinuigis siajn vivojn en pli fremdajn ĝardenojn—
kaj mi staris sola, kiel mi komencis sola!
Mia kuraĝa vivo! Mi mortis starante,
vizaĝe al la silento—vizaĝe al la perspektivo
ke neniu scios pri la batalo kiun mi faris.
Pr. Ĝe-forson Haŭord; Spun River
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Antologio de Spoon River
Juĝisto Selah Lively
Supozu ke vi estis alta je nur kvin futoj kaj du coloj,
kaj ke vi komencis per laboro de komizo en manĝaĵvendejo,
studante la juron per kandellumo
ĝis vi advokatiĝis?
Kaj plue supozu ke per via diligenteco,
kaj regula frekventado de la preĝejo,
vi fariĝis advokato de Thomas Rhodes,
kaj kolektis pagojn de ŝuldoj kaj hipotekoj,
kaj reprezentis ĉiujn vidvinojn
en la tribunalo de heredado? Kaj dum la tuta tempo
oni mokis vian staturon, kaj ridis pri viaj vestoj
kaj viaj ciritaj botoj. Kaj plue supozu
ke vi fariĝis juĝisto de la konteo?
Kaj Jefferson Howard kaj Kinsey Keene
kaj Harmon Whitney, kaj ĉiuj aliaj gigantoj
kiuj rikanis pri vi, estis devigataj stari
antaŭ la tribunalo kaj diri "Via juĝista moŝto"—
nu, ĉu ne ŝajnas al vi nature
ke mi malfaciligis iliajn aferojn?
Pr. Sila Lajvli; Tamos Roŭdz; Ĝe-forson Haŭord; Kinzi Kin; Harmon Ŭitni
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Antologio de Spoon River
Albert Schirding
Jonas Keene konsideris sian sorton dura
ĉar ĉiuj liaj gefiloj malsukcesis.
Sed mi konas sorton pli ĉagrenantan ol tio:
malsukcesi dum la gefiloj sukcesis.
Ĉar mi edukis idaron de agloj
kiuj fine forflugis, lasante min
korvo sur la forlasita branĉo.
Tiam, kun la ambicio aldoni “moŝto” al mia nomo,
kaj tiel gajni la admiron de miaj gefiloj,
mi kandidatis por Intendanto de Lernejoj de la Konteo,
elspezante mian ŝparaĵon por venki — kaj malvenkis.
Tiun aŭtunon mia filino ricevis unuan premion en Parizo
pro sia bildo titolita, “La Antikva Muelejo” —
(tio estis la akvomuelejo antaŭ ol Henry Wilkin provizis ĝin per vaporo).
La sento ke mi ne estas inda je ŝi finis min.
Pr. Elbort Ŝording; Ĝoŭnos Kin; Henri Ŭilkin
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Antologio de Spoon River
Jonas Keene
Kial Albert Schirding mortigis sin
penante fariĝi Intendanto de Lernejoj de la Konteo,
benita kiel li estis per la rimedoj por vivteni sin
kaj bonegaj infanoj portantaj al li honoron
antaŭ ol li estis sesdekjara?
Se eĉ unu el miaj filoj povintus estri kioskon de ĵurnaloj,
aŭ unu el miaj filinoj povintus edziniĝi al deca viro,
mi ne estus promeninta sub la pluvo
kaj saltinta en la liton kun vestoj tute malsekaj,
rifuzante kuracan helpon.
Pr. Ĝoŭnos Kin; Albert Ŝerding
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Antologio de Spoon River
Eugenia Todd
Ĉu iuj inter vi, preterpasantoj,
havis malnovan denton kiu estis senĉesa malkomforto?
Aŭ doloron en la flanko kiu neniam tute forlasis vin?
Aŭ malignan tumoron kiu daŭre kreskis?
Tiel ke eĉ en plej profunda dormo
estis ombra konscio aŭ la fantomo de penso
pri la dento, la flanko, la tumoro?
Ĝuste tiel malebligita amo, aŭ venkita ambicio,
aŭ erarego en la vivo kiu faris vian ekziston ĥaoso
sen espero ĝis la fino —
kiel dento, aŭ doloro en la flanko —
ŝvebos tra viaj sonĝoj en la fina dormo
ĝis la perfekta liberiĝo disde la tera sfero
venos al vi kiel al vekiĝanto
sanigita kaj feliĉa en la mateno!
Pr. Juĝinja Tad
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Antologio de Spoon River
Ji Baŭ
Oni devigis min iri al la dimanĉaj klasoj de la kirko
en Spoon River kaj penis devigi min forlasi
Konfuceon por Jesuo. Ne povus rezulti por mi pli malbone
se mi penus devigi ilin forlasi Jesuon por Konfuceo.
Ĉar, tute sen averto, kvazaŭ en ŝerco,
kaŝe venante malantaŭ mi, Harry Wiley,
filo de la pastro, kavigis miajn ripojn en la pulmojn
per bato de sia pugno.
Nun mi neniam dormos kun miaj praparencoj en Pekino,
kaj neniuj infanoj kultos ĉe mia tombo.
Pr. Heri Ŭajli; Spun River
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Antologio de Spoon River
Washington McNeely
Riĉa, honorata de miaj kuncivitanoj,
la patro de multaj infanoj, naskitaj de nobla patrino,
ĉiuj edukitaj tie
en la grandioza domego, ĉe la limo de la vilaĝo.
Rimarku la cedron sur la gazono!
Mi sendis la knabojn ĉiujn al Ann Arbor, la knabinojn ĉiujn al Rockford;
dume mia vivo plupasis, kun akumuliĝo de pli da riĉaĵoj kaj da honoroj —
kaj mi ripozis sub mia cedro en la vespero.
La jaroj pasis.
Mi sendis la knabinojn al Eŭropo;
mi dotis ilin kiam ili edziniĝis.
Mi donis al la knaboj monon por komenci en la komerco.
Ili estis fortaj infanoj, promesplenaj kiel pomoj
antaŭ ol la larvomordoj videbliĝis.
Sed John fuĝis el la lando en malhonoro.
Jenny mortis en akuŝo —
mi sidis sub mia cedro.
Harry mortigis sin post diboĉo, Susan divorcis —
mi sidis sub mia cedro.
Paul invalidiĝis pro troa studado,
Mary ermitiniĝis en la domo pro amo al viro—
mi sidis sub mia cedro.
Ĉiuj estis foririntaj, aŭ havis rompitan flugilon aŭ estis forvoritaj de la vivo –
mi sidis sub mia cedro.
Mia parulino, ilia patrino, estis forprenita –
mi sidis sub mia cedro
ĝis la sonorilo signalis naŭdek jarojn.
Ho patrina Tero, kiu lulas la falintan folion al dormo.
Pr. Ŭa-ŝington Miknili; En Arbor; Rakford; Ĝan; Ĝeni; Heri; Suzon; Pol; Meri
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Antologio de Spoon River
Paul McNeely
Kara Jane! Kara, ĉarma Jane!
Kiele vi venis silente en mian ĉambron (kie mi kuŝis tiel malsana)
kun viaj kufo de flegistino kaj pojnumoj el linaĵo,
kaj ektenis miajn manojn kaj diris ridetante:
“Vi ne tiel malsanas – vi baldaŭ estos sana”.
Kaj kiele la likva penso de viaj okuloj
fluis en miajn okulojn kiel roso glitas
en la koron de floro.
Kara Jane! La tuta riĉaĵaro de la familio McNeely
ne povus aĉeti vian flegadon al mi,
dum tago kaj nokto, kaj nokto kaj tago;
nek pagi vian rideton, nek la varmon de via animo
en viaj manetoj metitaj sur mian frunton.
Jane, ĝis la flamo de vivo estingiĝis
en la mallumo super la disko de la nokto,
mi sopiris kaj esperis ke mi estos denove sana,
ke mi ripozigos la kapon sur viaj etaj mamoj,
kaj tenos vin firme en brakumo de amo –
ĉu mia patro provizis vin kiam li mortis,
Jane, kara Jane?
Pr. Pol Miknili; Ĝejn
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Antologio de Spoon River
Mary McNeely
Preterpasanto,
ami estas trovi vian propran animon
per la animo de la amato.
Kiam la amato retiras sin de via animo,
tiam vi perdis vian animon.
Estas skribite: “Mi havas amikon,
sed mia doloro havas nenian amikon”.
Tial estis miaj longaj jaroj de izoleco en la domo de mia patro,
en penado reakiri min mem,
kaj ŝanĝi mian doloron al pli alta mio.
Sed jen estis mia patro kun siaj doloroj,
sidanta sub la cedro,
bildo kiu fine penetris en mian koron
portante senliman ripozon.
Ho, vi animoj kiuj faris la vivon
aroma kaj blanka kiel tuberosoj
el la nigra grundo de la tero,
eternan pacon.
Pr. Meri Miknili
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Antologio de Spoon River
Daniel M’Cumber
Kiam mi iris al la urbo, Mary McNeely,
mi intencis reveni al vi, jes ja.
Sed Laura, la filino de mia luigantino,
ŝtelvenis en mian vivon, mi ne scias kiel, kaj forlogis min.
Post kelkaj jaroj mi renkontis denove
Georgine Miner de Niles – burĝono
de la liber-amoraj, furieristaj ĝardenoj1 kiuj prosperis
antaŭ la milito ĉie en Ohio.
Ŝia diletanta amanto laciĝis pri ŝi,
kaj ŝi turnis sin al mi por forto kaj konsolo.
Ŝi estis ia speco de plorantaĵo
kiun oni brakumas, sed jen subite
ĝi ŝlimas la vizaĝon de la brakumanto per la mukanta nazo
kaj ekskrecias sian esencon kovrante lin tute;
poste ĝi mordas lian manon kaj forsaltas.
Kaj jen oni staras sanganta kaj stinkanta kiel infero!
Mary McNeely, mi ne estis inda
kisi la orlon de via robo.
Pr. Denjol Mekombor; Meri Miknili; Lora; Ĝor-ĝin Majnor; Najlz

“liberamoraj, furieristaj ĝardenoj”: Temas pri adeptoj de Charles Fourier (1772-1837), franca filozofo kaj
socialisto. http://eo.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier
1
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Antologio de Spoon River
Georgine Sand Miner
Duonpatrino pelis min el la domo, amarigante min.
Indianin-edzo, perludemulo kaj diletanto malĉastigis min.
Dum jaroj mi estis lia amorantino — neniu sciis.
Mi lernis de li la ruzemon de parasito
per kio mi moviĝis kun la fanfaronuloj, kiel pulo sur hundo.
Dum la tuta tempo mi estis nepre “tre diskreta” kun diversaj viroj.
Poste Daniel, la radikalulo, havis min dum jaroj.
Lia fratino nomis min lia amorantino;
kaj Daniel skribis al mi:
“Hontindaj vortoj, kiuj malpurigas nian belegan amon!”
Sed mia kolero volvis sin, kaj preparis la pinglodentojn.
Mia lesbanina amikino siavice enmiksiĝis.
Ŝi malamis la fratinon de Daniel.
Kaj Daniel abomenis ŝian nanan edzon.
Kaj ŝi vidis oportunon por venena atako:
mi plendu al la edzino de Daniel pri lia postkurado!
Sed antaŭ ol mi faris tion mi petegis lin ke li fuĝu kun mi al Londono.
“Kial ni ne restu ĉi tie en la urbo kiel ĉiam antaŭe?”, li demandis.
Tiam mi fariĝis submara ŝipo kaj kontraŭ lia forpuŝo mi venĝis min
en la brakoj de mia amikodiletanto. Poste supren al la surfaco,
portante la leteron kiun Daniel skribis al mi,
por pruvi ke mia honoro estas sendifekta, kaj mi montris ĝin al lia edzino,
al mia lesbanina amikino kaj al ĉiuj ajn.
Prefere Daniel estus mortpafinta min!
anstataŭ nudiginta min je mensogoj –
farinta min putino en la korpo kaj en la animo!
Pr. Ĝor-ĝin Send Majnor; Denjol
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Antologio de Spoon River
Thomas Rhodes
En ordo do, vi liberaluloj,
kaj navigistoj en regnejojn intelektajn,
vi velirantoj tra altejoj de imagemo,
ĉirkaŭblovataj de vagantaj kurentoj, rulfalantaj en aerkavojn,
vi, de la speco de Margaret Fuller Slack, Petit,
kaj Tennessee Claflin Shope–
vi trovis fine malgraŭ via vantita saĝeco
kiel malfacile estas
eviti la disiĝon de la animo al ĉelaj atomoj.
Dum ni, serĉantoj de la trezoroj de la tero,
akirantoj kaj tenantoj de oro,
estas memtenataj, kompaktaj, harmoniigitaj
eĉ ĝis la fino.
Pr. Tamos Roŭdz; Margrot Folor Slek; Petit; Teno-si Kleflin Ŝoŭp
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Antologio de Spoon River
Ida Chicken
Post kiam mi ĉeestis prelegojn
en nia Somera Lerno-Rondo, kaj studis la francan
dum dudek jaroj, lernante la gramatikon
preskaŭ parkere,
mi decidis vojaĝi al Parizo
por doni al mia kulturo finan poluron.
Tial mi iris al Peoria por pasporto –
(Thomas Rhodes estis sur la trajno tiun matenon).
Kaj tie aktuaro de la distrikta tribunalo
postulis ke mi ĵuru ke mi apogos kaj defendos
la Landan Konstitucion – jes, eĉ mi –
kiu tute ne kapablis ĝin defendi aŭ apogi!
Kaj kion vi pensas? Ĝuste tiun saman matenon
la federacia juĝisto, en la ĉambro
tuj apud la ĉambro en kiu mi ĵuris,
decidis ke la Konstitucio
esceptas Rhodes el pagado de impostoj
por la akvocentralo de Spoon River.
Pr. Ajda Ĉikon; Piorja; Tamos Roŭdz; Spun River
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Antologio de Spoon River
Penniwit, la Fotografisto
Mi perdis mian klientaron
ĉar mi penis meti mian menson en la fotografilon
por kapti la animon de la persono.
La plej bona fotografaĵo kiun mi iam ajn faris
estis de Juĝisto Somers, advokato.
Li sidis rekta kaj postulis ke mi atendu
ĝis li rektigos la straban okulon.
Kiam li pretis, li diris “en ordo”.
Kaj mi kriegis, “Obĵeto rifuzita!” kaj lia okulo turniĝis supren.
Kaj mi kaptis lin ĝuste kiel li aspektis antaŭe
kiam li diris, “mi obĵetas!”
Pr. Pe-niŭit; Somorz
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Antologio de Spoon River
Jim Brown
Dum mi ekzercigadis Dom-Pedron
mi malkovris la dividilon de la raso inter homoj kiuj favoras
kantadon de “Meleagro en la Pajloj”1 aŭ de “Estas Fontano Plena da
Sango”2—
(kiel Rile Potter kantis ĝin en Concord);
kartludojn, aŭ la prelegojn de Pastro Peet pri la Sankta Lando;
senbridan dancadon, aŭ pasigadon de la almozpleto;
Pinafore,3 aŭ kantaton de la dimanĉa lernejo;
homojn, aŭ monon;
la popolon aŭ kontraŭstaron al ili.
Estis jene:
Pastro Peet kaj la Klubo por la Publika Moralo,
estrata de la edzino de Ben Pantier
iris al la administristoj de la vilaĝo,
kaj petis ke ili devigu min irigi Dom-Pedron
de la tenejo de Wash McNeely, tie sur la limo de la vilaĝo,
al tenejo ekster la vilaĝo,
pro tio ke ĝi koruptas publikan moralon.
Nu, Ben Pantier kaj Violonisto Jones, savis la aferon –
ili opiniis tion insulto al junaj ĉevaloj.4
Pr. Ĝim Braŭn; Rajl Pator; Kankord; Pit; Pi-nofor; Ben Pen-tir; Ŭaŝ Miknili; Ĝoŭnz

“Meleagro en la Pajlo”: (angle: “Turkey in the straw”) vigla melodio populara kun violonistoj.
“Estas Fontano…Sango”: (angle: “There is a Fountain Filled with Blood”) ofta himno de diservoj.
3
Pinafore: “H.M.S. Pinafore”, populara muzikaĵo de Lordo William Gilbert (1836-1911) kaj Lordo Arthur
Sullivan (1842-1900). Ĝi estis ofte prezentita en usonaj urboj;
http://eo.wikipedia.org/wiki/Arthur_Sullivan
4
“…insulto al junaj ĉevaloj”: Vido de la kopulaciado de la ĉevalo ofendis la urban sentemon de la moralistoj,
sed ne la kamparan sentemon de aliaj en la komunumo.
1
2
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Antologio de Spoon River
Robert Davidson
Mi grasiĝis spirite per konsumado de alies animoj.
Se mi vidis fortan animon,
mi vundis ĝian fierecon kaj voris ĝian fortecon.
La rifuĝejoj de amikeco konis mian ruzemon,
ĉar kie mi povis forŝteli amikon, mi tion faris.
Kaj kie ajn mi povis pligrandigi mian potencon
per subfosado de alies ambicio, mi tion faris,
por tiel glitirigi mian propran.
Kaj triumfi super animoj,
nur por aserti kaj pruvi mian superan forton,
tio estis por mi delico,
la akuta stimuliĝo de anima gimnastiko.
Vorante animojn, mi devus vivi eterne.
Sed iliaj nedigestitaj restaĵoj generis en mi mortigan nefriton,
kun timo, maltrankvilo, deprimiĝo,
malamo, suspekto, vidoperturbo.
Mi kolapsis fine kun ŝriko.
Memoru la glanon;
ĝi ne voras aliajn glanojn.
Pr. Robort Dej-vidson
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Antologio de Spoon River
Elsa Wertman
Mi estis kamparanino el Germanio,
bluokula, roza, feliĉa kaj forta.
Kaj mia unua laboro estis ĉe Thomas Greene.
Someran tagon kiam ŝi forestis
li ŝtelvenis en la kuirejon kaj prenis min
tuj en siajn brakojn kaj kisis mian gorĝon,
ĉar mi forturnis la kapon. Poste neniu
inter ni ŝajnis scii kio okazis.
Kaj mi ploris pri kio okazos al mi.
Kaj ploris kaj ploris dum mia sekreto komencis videbliĝi.
Unu tagon S-no Greene diris al mi ke ŝi komprenas,
kaj kaŭzos por mi nenian ĉagrenon,
kaj, ĉar ili estas sen infanoj, ili adoptos ĝin.
(Li donis al ŝi bienon por ke ŝi silentu).
Tiel ŝi kaŝis sin en la domo kaj elsendis onidirojn,
kvazaŭ tio okazus al ŝi.
Kaj ĉio progresis en ordo kaj la infano naskiĝis –
ili estis tiel bonkoraj al mi.
Poste mi edziniĝis al Gus Wertman, kaj pasis jaroj.
Sed – en politikaj mitingoj kie apudsidantoj pensis ke mi ploras
pro la elokventeco de Hamilton Greene—
tio ne estis la kialo.
Ne! Mi volis diri:
Tio estas mia filo! Tio estas mia filo!
Pr. Elsa Vertman; Tamos Grin; Gus Vertman; He-milton Grin
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Antologio de Spoon River
Hamilton Greene
Mi estis la ununura filo de Frances Harris el Virginio
kaj Thomas Greene el Kentukio,
ambaŭ de kuraĝa kaj honorinda sango.
Al ili mi ŝuldas ĉiujn miajn atingojn en la vivo:
juĝisto, kongresano, ĉefo en la ŝtato.
De mia patrino mi heredis
viglon, imagemon, lingvokapablon;
de mia patro voloforton, prudenton, logikon.
La tuta honoro estu al ili
pro kia ajn estis mia servado al la popolo!
Pr. He-milton Grin; Frencos Heris; Tamos Grin
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Antologio de Spoon River
Ernest Hyde
Mia menso estis spegulo:
ĝi vidis kion ĝi vidis; ĝi sciis kion ĝi sciis.
En junaĝo mia menso estis nur spegulo
en rapidanta aŭto,
kiu kaptas kaj perdas erojn de la pejzaĝo.
Post iom da tempo
skrapstriegoj estis faritaj sur la spegulo
permesante ke la ekstera mondo envenu,
kaj ke mia interna mio elrigardu.
Ĉar tio estas la naskiĝo de la animo en doloro,
naskiĝo kun gajnoj kaj perdoj.
La menso vidas la mondon kiel aferon apartan
kaj la animo faras la mondon unueca kun si mem.
Spegulo skrapegita reflektas nenian bildon—
kaj tio estas la silento de saĝeco.
Pr. Ernost Hajd
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Antologio de Spoon River
Roger Heston
Ho, multajn fojojn Ernest Hyde kaj mi
disputis pri la liberec’ de volo.
Por mia metaforo ofte servis
bovino de la familio Prickett
ligita por paŝtado kaj libera
ĝis limo de la ŝnurolong’.
Kaj unu tagon dum ni disputadis,
kaj ni observis kiel la bovino
la ŝnuron streĉas por eskapi rondon
kiun primanĝis ĝi jam nuda,
la paliseto ekelvenis kaj
kun suprenĵeto de la kapo
ĝi kuratakis nin.
Kurante Ernest haste al mi kriis,
“Kaj kio tio, ĉu libera volo?”
Mi falis kaj ĝi pikis min ĝis morto.
Pr. Raĝor Heston; Ernost Hajd; Prikot
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Antologio de Spoon River
Amos Sibley
Nek bonan karakteron, nek fortecon, nek paciencon
mi havis, kvankam la vilaĝo opiniis ke mi havas tiujn
ĉar mi toleris mian edzinon, dum mi daŭre predikis,
farante la laboron kiun Dio elektis por mi.
Mi abomenis ŝin kiel megeron, kiel diboĉulinon.
Mi sciis pri ŝiaj adultoj, pri ĉiu el ili.
Tamen, se mi divorcus disde la virino
mi devus forlasi la pastradon.
Tial, por ke mi faru la laboron de Dio kaj por ke ĝi fruktu,
mi toleris ŝin!
Tiel mi mensogis al mi mem!
Tiel mi mensogis al Spoon River!
Tamen mi provis prelegadon, kandidatis por parlamento,
vendis librojn, kun nur jena konsidero:
se mi gajnos monon tiel, mi divorcos disde ŝi.
Pr. Ejmos Sibli; Spun River
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Antologio de Spoon River
S-no Sibley
La sekreto de la steloj,— gravito.
La sekreto de la tero, —roktavoloj.
La sekreto de la grundo, — akcepti semon.
La sekreto de la semo, — la ĝermo.
La sekreto de viro, — la semanto.
La sekreto de virino, — la grundo.
Mia sekreto: sub ter-amaseto kiun vi neniam trovos.
Pr. Sibli
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Antologio de Spoon River
Adam Weirauch
Mi estis premrompita inter Altgeld 1 kaj Armour.2
Mi perdis multajn amikojn, multe da tempo kaj da mono
batalante por Altgeld kiun Redaktoro Whedon
denuncis kiel la kandidaton de vetludemuloj kaj anarkiistoj.
Poste Armour komencis ekspedi sentripigitan viandon al Spoon River,
kio devigis min fermi mian buĉejon,
kaj mia viandovendejo fiaskis.
La novaj potencoj, Altgeld kaj Armour trafis min samtempe.
Mi opiniis ke oni ŝuldas al mi, por regajni la monon kiun mi perdis
kaj por kompensi al mi la amikojn kiuj forlasis min,
ke la ŝtatestro nomumu min Komisiito de Kanaloj.
Anstataŭe li nomumis Whedon de “Arguso” en Spoon River;
mi kandidatis do por la parlamento kaj estis elektita.
Mi diris “al la diablo” kun la principoj kaj vendis mian voĉdonon
pri koncesio pri tramoj por Charles T. Yerkes.
Kompreneble mi estis unu el la eltrovitoj.
Kiu do, ĉu Armour, ĉu Altgeld aŭ ĉu mi,
ruinigis min?
Pr. Adam Vajraŭĥ; Altgelt; Armor; Ŭidon; Spun River; Ĉarlz Ti Jerkiz

Altgeld: John Peter Altgeld (1847-1902) ŝtatestro de Ilinojso, 1892-1896.
Armour: Phillip Danforth Armour (1832-1901) industriisto kaj proprietulo de la Kompanio de
Viandopakado Armour.
1
2
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Antologio de Spoon River
Ezra Bartlett
Kapelano en la armeo,
kapelano en la prizonoj,
predikisto en Spoon River,
ebria pro la dieco, Spoon River —
tamen mi kondukis Eliza Johnson al honto,
kaj min mem al malestimo kaj mizero.
Sed kial vi neniam volos kompreni ke la amado al virinoj,
kaj eĉ la amado al vino,
estas stimuloj per kiuj la animo, malsatanta je dieco,
atingas la ekstazan vizion
kaj ekvidas la antaŭpostenojn de la ĉielo?
Nur post multaj fortopruvoj,
nur post kiam ĉiuj stimuloj malsuckesis,
la aspiranta animo,
per la pura, propra forto,
trovas diecon
per apogiĝo sur si mem.
Pr. Ezra Bartlot; Spun River; Elajza Ĝanson
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Antologio de Spoon River
Amelia Garrick
Jes, jen mi kuŝas proksime al nanigita rozarbusto
en forgesita loko apud la barilo
kie la veproj de la arbaro de Siever
jam iom post iom transvenis, kreskante tie kaj tie.
Kaj vi, vi estas eminentulino en Novjorko,
la edzino de bone konata milionulo,
nomo sub la rubriko “La Mondumo”,
bela, admirata, grandigata eble
per la miraĝo de la distanco.
Vi sukcesis; mi malsukcesis
en la okuloj de la mondo.
Vi vivas; mi estas mortinta.
Tamen mi scias ke mi venkis vian spiriton;
kaj mi scias ke dum mi kuŝas ĉi tie diste de vi,
ne-priaŭdata inter viaj grandaj amikoj
en la brila mondo kie vi vivas,
mi estas efektive la nevenkebla potenco super via vivo
kiu rabas de ĝi kompletan triumfon.
Pr. Amilja Gerik; Sivor
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Antologio de Spoon River
John Hancock Otis
Koncerne demokration, kuncivitanoj,
ĉu vi ne pretas agnoski
ke mi, kiu heredis riĉaĵojn kaj estis denaske mondumano,
estis nesuperita en Spoon River
en mia sindediĉo al la afero de libereco.
Dum mia samtempano, Anthony Findlay,
naskita en dometaĉo kaj komencinta en la vivo
kiel portanto de akvo al la fervoja laboristaro,
poste kiel adolto fariĝinta laboristarano,
kaj post tio laboristarestro, ĝis li leviĝis
al la posteno de Intendanto de Fervojoj
loĝanta en Ĉikago,
estis efektive sklavopelisto
kiu trivis la laboristaron,
kaj estis amara malamiko de la demokratio.
Kaj mi diras al vi, Spoon River,
kaj mi diras al vi, ho respubliko:
estu singardaj kiam leviĝas al potenco
teninto de la pantalono per nur unu ŝelk-rimeno.
Pr. Ĝan Henkak Oŭtis; Spun River; En-toni Findli
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Antologio de Spoon River
Anthony Findlay
Kaj por la lando kaj por la homo,
kaj por iu ajn lando same kiel por iu ajn homo,
estas pli bone esti timata ol amata.
Kaj se ĉi tiu lando preferus rezigni
la amikecon de ĉiu nacio
ol cedi siajn riĉaĵojn,
mi diras pri homo ke estas pli malbone perdi
monon ol amikojn.
Kaj mi disŝiras la kurtenon kiu kaŝas la sekretan animon
de antikva aspiro:
kiam homoj klamas por libereco
ili vere serĉas potencon super la fortaj.
Mi, Anthony Findlay, atinginta grandecon
de humila akvoportanto,
ĝis mi rajtis diri al miloj, “Venu”,
kaj diri al miloj, “Iru”,
asertas ke nacio neniam povas esti bona,
aŭ atingi la bonecon,
kie al la fortaj kaj saĝaj mankas la vergo
por uzi kontraŭ la stultaj kaj feblaj.
Pr. En-toni Findli
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Antologio de Spoon River
John Cabanis
Nek spito, kuncivitanoj,
nek forgesemo pri la mallaboremo
kaj la kontraŭleĝemo kaj malŝparo
sub la regado de la demokratio 1 en Spoon River
instigis min forlasi la partion de leĝo kaj ordo
kaj estri la liberalan partion.
Kuncivitanoj! Mi vidis kvazaŭ klarvidante
ke ĉiu homo el la milionoj da homoj
kiuj donas sin al la Libereco,
kaj malsukcesas dum malsukcesas la Libereco,
tolerante malŝparon kaj kontraŭleĝemon,
kaj la regadon de la feblaj kaj la blindaj,
mortas en espero pri konstruado de tero,
kiel faras la korala insekto, sur kiu staru
la templo je la fino.
Kaj mi ĵuras ke la Libereco ĝis la fino
militos por fari ĉiun animon
saĝa kaj forta kaj taŭga regi
kiel la sublimaj gardistoj de Platono
en monda respubliko.2
Pr. Ĝan Kobenis; Spun River

Demokratio…: t.e. regado de la Demokratia Partio, kontraste al la Respublika Partio (“la partio de leĝo kaj
ordo”)
2
Platono…respubliko: La Respubliko, verko de Platono (428-348 aK.). La “gardistoj” imagitaj en tiu verko,
estis la plej saĝaj homoj kaj la plej bonaj estroj de la respubliko. http://eo.wikipedia.org/wiki/Platono
1
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Antologio de Spoon River
La Nekonato
Ho aspirantoj, aŭskultu la rakonton de la nekonato
kiu kuŝas ĉi tie sen ŝtono por indiki la lokon.
Kiel knabo senzorga kaj sensenca
vagante kun pafilo en la mano tra la arbaro
proksime al la domego de Aaron Hatfield,
mi pafis falkon sidantan sur la supro
de mortinta arbo.
Ĝi falis kun raŭka krio
al miaj piedoj, kun la flugilo rompita.
Mi metis ĝin en kaĝon
kie ĝi vivis multajn tagojn
grakante kolere kontraŭ mi
kiam mi ofertis al ĝi manĝaĵon.
Ĉiun tagon mi serĉas en la regnejoj de Hadeso
la animon de la falko,
por ke mi ofertu al ĝi la amikecon
de iu kiun la vivo vundis kaj metis en kaĝon.
Pr. Eron Hetfild
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Antologio de Spoon River
Alexander Throckmorton
En junaĝo miaj flugiloj estis fortaj kaj senlacaj,
sed mi ne konis la montojn.
En maljunaĝo mi konis la montojn
sed miaj lacaj flugiloj ne kapablis sekvi la vizion —
genio estas saĝeco kaj juneco.
Pr. Eloksendor Trak-morton
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Antologio de Spoon River
Jonathan Swift Somers
Post kiam vi riĉigis vian animon
kiel eble plej supere,
per libroj, pensado, suferado, la komprenado al multaj personecoj,
la kapablo interpreti rigardetojn, silentojn,
la paŭzojn en gravegaj aliformiĝoj,
kaj la genio de aŭgurado kaj de profetado,
tiel ke foje vi sentas vin kapabla teni la mondon
en la mankavo;
tiam, se, pro la kunpremado de tiel multe da potencoj
en la amplekson de via animo,
via animo ekbrulas,
kaj se en la konflagracio de via animo
la malbono en la mondo estas prilumata kaj klarigata—
estu dankema se en tiu horo de supera vido
la Vivo ne violonas.1
Pr. Ĝa-noton Sŭift Somorz

“…violonas”: Aludo al Nerono, Romia Imperiestro de 54 al 68 pK. Apokrifa rakonto indikas ke Nerono
violonis dum Romo brulis indikante indiferenton. http://eo.wikipedia.org/wiki/Nerono
1
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Antologio de Spoon River
La Vidvino McFarlane
Mi estis la Vidvino McFarlane,
teksistino de tapiŝoj por la tuta vilaĝo.
Kaj mi kompatas vin kiuj sidas ankoraŭ ĉe la teksilo de la vivo,
vi kiuj kantas al la navedo
kaj ame rigardas la laboron de viaj manoj,
se vi atingas la tagon de malamo, de terura vero.
Ĉar la tolo de la vivo estas teksita, vi sciu,
laŭ modelo kaŝita sub la teksilo —
modelo kiun vi neniam vidas!
Kaj vi teksas fervore, kantante, kantante;
vi rezervas la fadenojn de amo kaj de amikeco
por noblaj figuroj en oro kaj purpuro.
Kaj longe post kiam aliaj okuloj povas vidi
ke vi teksis strion de tolo blankan kiel la luno,
vi ridas en via forteco, ĉar la Espero kovras ĝin
per figuroj de amo kaj belo.
La teksilo ekĉesas! La modelo elĉerpiĝis!
Vi estas sola en la ĉambro! Vi teksis mortotukon!
Kaj malamo al ĝi en ĝin vin kuŝigas!
Pr. Mikfarlejn
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Antologio de Spoon River
Carl Hamblin
La presmaŝino de Klariono en Spoon River estis frakasita,
kaj oni gudris kaj enplumigis min,
ĉar mi eldonis ĉi tion la tagon kiam oni pendumis la anarkiistojn en Ĉikago;1
“Mi vidis belulinon kun bandaĝitaj okuloj
starantan sur la ŝtuparo de marmora templo.2
Ĝrandegaj homamasoj pasis antaŭ ŝi,
peteg-levantaj al ŝi la vizaĝojn.
En la maldekstra mano ŝi tenis glavon.
Ŝi svingis la glavon,
trafante jen infanon, jen laboriston,
jen fuĝantinon, jen frenezulon.
En la dekstra mano ŝi tenis pesilon;
sur la pesilon ĵetis monedojn el oro
la evitintoj de la glavosvingoj.
Viro en nigra robo laŭtlegis el manuskripto:
‘Ŝi neniel konsideras personojn’.
Tiam junulo portanta ruĝan ĉapon 3
saltis apud ŝin kaj forkaptis la bandaĝon.
Kaj jen, ŝiaj okulharoj estis koroditaj
for de la ŝlimaj palpebroj,
la okulgloboj estis velkaj kun lakteca muko,
la frenezeco de mortanta animo
videblis sur ŝia vizaĝo —
sed la homamaso vidis kial ŝi portas la bandaĝon”.
Pr. Karl Hemlin; Spun River

“…oni pendumis la anarkiistojn en Ĉikago”:
Punitoj
http://eo.wikipedia.org/wiki/Tumulto_de_Haymarket_Square
1

de

la

tumulto

de

Haymarket.

“belulinon,,,okuloj”: Personigo de la justeco. http://eo.wikipedia.org/wiki/Justeco
“…ruĝan ĉapon”: Friga ĉapo, simbolo de la libereco. Ĝi aperas sur diversaj blazonoj kaj eĉ moneroj en
Usono. http://eo.wikipedia.org/wiki/Frigia_%C4%88apo
2
3
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Antologio de Spoon River
Redaktoro Whedon
Kapabli vidi ĉiun flankon de ĉiu demando;
aparteni al ĉiu partio, esti ĉio, esti nenio dum longe;
korupti la veron, rajdi ĝin pro celo,
uzi grandajn sentojn kaj pasiojn de la homa familio
por malnoblaj projektoj, por ruzaj celoj,
porti maskon kiel la grekaj aktoroj —
okpaĝan ĵurnalon — malantaŭ kiu oni kaŝiĝas,
elkriegante per la megafono de grandega tiparo:
“Jen mi, la giganto”.
Per tio ankaŭ vivi la vivon de ruzŝtelisto,
venenita per la anonimaj vortoj
de la sekreta animo.
Grati teron super skandalon por mono,
ĝin elterigi al la ventoj por venĝo,
aŭ por vendi ĵurnalojn,
premrompante reputaciojn, aŭ korpojn, se necesos,
por gajni je ajna kosto, krom la propra vivo.
Ekzaltiĝi en demona potenco, senigi sin je civilizacio,
kiel paranoja knabo metas ŝtipon sur la trakon
kaj dereligas la ekspresan trajnon.
Esti redaktoro, kiel estis mi.
Poste kuŝi ĉi tie, apud la rivero super la loko
kie la kloakaĵo fluas de la vilaĝo,
kaj kien oni ĵetas malplenajn ladskatolojn kaj rubon,
kaj kie oni kaŝas abortaĵojn.
Pr. Ŭidon
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Antologio de Spoon River
Eugene Carman
Sklavo de Rhodes! Mi vendis ŝuojn kaj gingamon,
farunon kaj lardon, kombineojn, vestojn, dum la tuta tago
dekkvar horojn tage, tricent dek tri tagojn jare,
dum pli ol dudek jaroj.
Mi diris”,jes sinjorino” kaj “jes sinjoro” kaj “dankon”
milfoje tage, kontraŭ kvindek dolaroj monate.
Mi loĝis en stinka ĉambro en la kaduka hotelaĉo.
Kaj oni devigis min iri al la dimanĉaj klasoj de la kirko, kaj aŭskulti
pastron AbnerPeet centkvar fojojn jare
ĉiam dum pli ol tuta horo,
ĉar Thomas Rhodes estris kaj la eklezion
kaj la vendejon kaj la bankon.
Tiel dum mi nodis al mi la kravaton tiumatene
mi subite vidis min en la spegulo:
kun la haroj tute grizaj, la vizaĝo kiel molaĉa torto.
Mi insultis do kaj insultis min: damninda maljunaĵo!
Poltrona hundo! Fia malhavulaĉo!
Sklavo de Rhodes! Tiel ke Roger Baughman
pensis ke mi kverelas kun iu,
kaj rigardis tra la vazistaso ĝustatempe
por vidi min kolapsi al la planko
kun rompita vejno en la kapo.
Pr. Ju-ĝin Karmon; Roŭdz; Ebnor Pit; Tamos Roŭdz; Raĝor Baŭmon
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Antologio de Spoon River
Clarence Fawcett
La subita morto de Eugene Carman
metis min al la vickapo por pagopliigo al kvindek dolaroj monate,
kaj mi diris tion al mia edzino kaj miaj infanoj tiun nokton.
Sed tio ne efektiviĝis, kaj tial mi pensis
ke Rhodes suspektas ke mi ŝtelis
la litkovrilojn kiujn mi prenis kaj vendis kaŝe
kontraŭ mono por pagi la fakturon de la kuracisto pro mia filineto.
Tiam kiel fulmo Rhodes akuzis min,
kaj promesis al mi indulgon pro mia familio
se mi konfesos, kaj tial mi konfesis,
kaj mi petegis lin ke li kaŝu la aferon de la ĵurnaloj,
kaj mi petis ankaŭ la redaktorojn.
Tiun nokton en mia hejmo la konstablo prenis min
kaj ĉiu ĵurnalo, krom Klariono,
priskribis min kiel ŝteliston
ĉar Rhodes estis aĉetanto de reklamoj
kaj volis ke mi servu kiel ekzemplo.
Ho! Bone, vi imagu kiel la infanoj ploris,
kaj kiel mia edzino kompatis min kaj malamis min,
kaj kiel okazis ke mi kuŝas ĉi tie.
Pr. Klerons Fosot; Ju-ĝinKarmon; Roŭdz
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Antologio de Spoon River
W. Lloyd Garrison Standard
Vegetarano, nerezistanto, liberpensulo, en etiko kristano,
oratoro lerta je la diamantoida ritmo de Ingersoll;1
karnomanĝanto, venĝanto, kredanto, pagano;
ĉasta, malĉasta, ŝanĝiĝema, perfida, vanta,
fiera, je fiereco kiu faras klopodadon ridinda;
kun koro senkernigita fare de la vermo de teatra malespero;
portanta la jakon de indiferento por kaŝi la honton de malvenko;
mi, ido de la aboliciista idealismo —
speco de Brand2 en duono de duobla naturo.
Kio alia povus okazi kiam mi defendis
la patriotajn kanajlojn kiuj bruligis la tribunalejon,
por ke Spoon River havu novan,
ol ke mi konfesis al la tribunalo ilian kulpon.
Kiam Kinsey Keene trapenetris
la kartonan maskon de mia vivo per lanco el lumo,
kion mi povus fari krom forfuĝi kiel la besto kiu estas mi,
kiun mi bredis de ido, kaj graŭli en angulo.
La piramido de mia vivo estis nenio pli ol sabl-amaso,
dezerta kaj senforma, ruinigita fine de la ŝtormo.
Pr. Do-bolju Lojd Ge-rison Stendord; In-gorsol; Brand; Spun River; Kinzi Kin

1

Robert Greene Ingersoll (1833-99), Bone konata liberpensulo kaj oratoro.
Brand: En la teatraĵo Brand de Henriko Ibsen, persono kies absolutismo venigas lin al detruiĝo.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
2
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Antologio de Spoon River
Profesoro Newcomer
Ĉiuj ridis pri Kolonelo Prichard
ĉar li aĉetis motoron tiel potencan
ke ĝi frakasis sin, kaj la muelilon
kiun li funkciigis per ĝi.
Sed jen ŝerco de kosmaj dimensioj:
la urĝo de la Naturo kiu devigis la homon
evoluigi el sia cerbo spiritan vivon —
ho miraklo de la mondo! —
ĝuste tiu sama cerbo per kiu la simio kaj la lupo
akiras manĝaĵon kaj ŝirmon kaj regeneras sin.
La Naturo devigis la homon fari tion
en mondo kie ĝi donas al li nenion alian por fari
fine (kvankam la forteco de lia animo giras
en senutila malŝparo de potenco
por kupli sin al la mueliloj de la dioj) —
krom akiri manĝaĵon kaj ŝirmon kaj regeneri sin.
Pr. Nu-komor; Priĉord
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Antologio de Spoon River
Ralph Rhodes
Ĉio kion oni diris estis vera:
mi frakasis la bankon de mia patro per miaj pruntoj
por spekulado je tritiko; sed ĉi tio estis vera —
ke mi aĉetis tritikon ankaŭ por li,
kiu ne povis fari la tansakcion per sia propra nomo
pro sia rilato al la eklezio;
kaj dum George Reece trapasis sian prizontempon
mi postkuris la vaglumon de virinoj,
kaj la mokindaĵon de vino, en Nov-Jorko.
Estas mortinde esti naŭzita de vino kaj virinoj
kiam nenio alia postrestas en la vivo.
Sed supozu ke via kapo estas griza, kaj klinita
super la tablo kovrita per pik-odoraj stumpoj
de cigaredoj kaj malplenaj glasoj,
kaj vi aŭdas frapon ĉe la pordo, kaj vi scias ke tio estas la frapo
tiel longe malaŭdebligata per knalantaj ŝtopiloj
kaj la pavaj krioj de dubfamulinoj —
kaj vi levas la rigardon, kaj jen via Latrono,
kiu atendis ĝis via kapo grizos
kaj via koro transsaltos pulsbatojn por diri al vi:
“Jen fino de la ludo. Mi vokis vin:
eliru sur Broadway kaj superkuriĝu;
oni ekspedos vin al Spoon River”.
Pr. Relf Roŭdz; Ĝorĝ Ris; Bradŭej; Spun River
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Antologio de Spoon River
Mickey M’Grew
Estis ĝuste kiel ĉio alia en la vivo:
io ekster mi tiris min malsupren;
mia propra forto neniam mankis al mi.
Nu, estis tiu fojo kiam mi gajnis la monon
por foriri kaj studi,
kaj mia patro subite bezonis helpon
kaj mi devis doni al li la tutan sumon.
Ĝuste tiel okazadis ĝis mi fine fariĝis
ĉia-laborulo en Spoon River.
Tiel, kiam mi finpurigis la akvoturon
kaj oni suprentiris min laŭ la sepdek futoj,
mi malligis la ŝnuron de ĉirkaŭ la talio,
kaj rideme ĵetis la gigantajn brakojn
super la glata, ŝtala rando de la turosupro —
sed ili glitis pro la perfida ŝlimo,
kaj infren, infren, infren, mi plonĝis
tra ululanta mallumo.
Pr. Miki Mi-gru; Spun River
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Antologio de Spoon River
Rosie Roberts
Mi estis naŭzita, sed pli ol tio mi estis kolera
kontraŭ la malhonesta polico, kaj la malhonesta ludo de la vivo.
Mi skribis do al la policestro en Peoria:
“Jen mi, en mia de-knabina hejmo en Spoon River,
iompostiom forvelkanta.
Sed venu kaj prenu min; mi mortigis la filon
de la princo de komerco, ĉe Mastrino Lou,1
kaj la ĵurnaloj kiuj diris ke li mortigis sin mem
en la hejmo dum li purigis pafilon de ĉasado —
mensogis kiel la diablo por kaŝi skandalon,
ĉar oni subaĉetis ilin per aĉetado de reklamoj.
En mia ĉambro mi mortpafis lin, ĉe Mastrino Lou,
ĉar li faligis min al tero kiam mi diris,
ke, spite la multan monon kiun li havas,
mi iros viziti mian amanton tiun nokton”.
Pr. Roŭzi Raberts; Piorja; Spun River; Lu

1

… ĉeMastrino Lou: t.e. Domo de prostitucio.
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Antologio de Spoon River
Oscar Hummel
Faleme mi paŝis antaŭen tra mallumo;
estis vualita ĉielo, kelkaj steloj,
kiujn mi sekvis laŭeble.
Estis la naŭa; mi penadis iri hejmen.
Sed iel mi kredis min vojerarinta,
kvankam mi iris laŭ la ĝusta vojo.
Jen mi ŝanceliris tra barilpordo en ĝardenon,
kaj kriegis kiel eble plej laŭte:
“Ho, Violonisto! S-ro Jones”.
(Mi kredis ke mi estas ĉe li kaj ke li montros al mi la vojon hejmen).
Sed kiu elpaŝis se ne A.D. Blood,
en la ĉemizo de lito, svinganta lignan bastonon,
kaj muĝanta pri la damnindaj drinkejoj,
kaj la krimuloj kiujn ili faras.
“Vi, ebria Oscar Hummel”, li diris,
dum mi ŝanceliĝis tien kaj tien,
sub la batoj de la bastono en lia mano
ĝis mi falis mortinta ĉe liaj piedoj.
Pr. Askor Homol; Ĝoŭnz; Ej Di Blod
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Antologio de Spoon River
Rosco Purkapile
Ŝi amis min. Ho! kiel ŝi amis min!
Mi neniam kapablis eskapi
ekde la tago kiam ŝi unue vidis min.
Sed post kiam ni geedziĝis mi pensis
ke eble ŝi montros ke ŝi estas mortideva kaj lasos min libera,
aŭ eble ŝi divorcos disde mi.
Sed malmultaj mortas; neniuj eksiĝas.
Tiam mi forkuris kaj forrestis dum jaro por petolo.
Sed ŝi neniam plendis. Ŝi diris ke ĉio estos en ordo,
ke mi revenos. Kaj mi revenis.
Mi diris al ŝi ke dum mi remis en boato
mi estis kaptita proksime al Strato Van Buren
de piratoj sur Lago Miŝigano,
kaj tenita en ĉenoj, tiel ke mi ne kapablis skribi al ŝi.
Ŝi ploris kaj kisis min, kaj diris ke estis kruele,
ofendege, nehumane!
Mi tiam konkludis ke nia geedzeco
estas dia doto
kaj ne povas esti rompita,
escepte per la morto.
Mi pravis.
Pr. Raskoŭ Por-kopajl; Ven Bjuron
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Antologio de Spoon River
S-no Purkapile
Li forkuris kaj forrestis dum jaro.
Kiam li revenis li diris al mi la idiotan historion
ke li estis forkaptita de piratoj sur Lago Miŝigano
kaj tenata en ĉenoj tiel ke li ne povis skribi al mi.
Mi ŝajnigis ke mi kredas tion, tamen mi sciis tute bone
kion li faris, kaj ke li renkontis
la inĉapelistinon, S-no Williams, fojfoje
kiam ŝi iris al la urbo por aĉeti varojn, kiel ŝi diris.
Sed promeso estas promeso.
Kaj geedzeco estas geedzeco,
kaj pro respekto al mia propra karaktero
mi rifuzis entiriĝi en divorcon
per la intrigo de edzo kiu nur laciĝis
pri sia edza voto kaj devo.
Pr. Por-kopajl; Ŭiljomz
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Antologio de Spoon River
Josiah Tompkins
Mi estis bone konata kaj multe amata
kaj riĉa, laŭ kiel oni kalkulas la riĉecon
en Spoon River, kie mi loĝis kaj laboris.
Tio estis mia vera hejmloko
kvankam ĉiuj miaj infanoj disflugis malproksimen —
laŭ la kutimo de la Naturo — ĉiuj krom unu.
La knabo, la plejjunulo, restis hejme
por esti al mi helpo en miaj jaroj de malkapabliĝo
kaj konsolanto al sia patrino.
Sed mi febliĝis dum li fortiĝis;
kaj li kverelis kun mi pri la komerco,
kaj lia edzino diris ke mi estas malhelpo al ĝi;
kaj li persvadis sian patrinon ke ŝi pensu kiel li,
tiel ke ili elradikigis min kaj transplantis nin ĉiujn
en la hejmurbo de ŝia infanaĝo en Misurio.
Kaj tiel multe da mia riĉeco fine malaperis,
kvankam mi testamentis ĝuste kiel li diris,
ke li profitis malmulte el tio.
Pr. Ĝosaja Tamkinz; Spun River
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Antologio de Spoon River
S-no Kessler
S-ro Kessler, vi sciu, estis en la armeo,
kaj li ricevis ses dolarojn monate kiel pension,
kaj li staris sur la stratangulo diskutante la politikon,
aŭ sidis hejme legante la memoraĵojn de Grant;1
kaj mi vivtenis la familion per lavado de vestoj,
sciiĝante pri la sekretoj de ĉiuj
per iliaj kurtenoj, peplomoj, ĉemizoj kaj jupoj.
Ĉar novaj aferoj malnoviĝas finfine;
ilin anstataŭas pli bonaj aŭ neniaj:
la homoj prosperas aŭ malprosperas.
Kaj ŝiraĵoj kaj flikaĵoj larĝiĝas dum pasas la tempo;
neniu fadeno aŭ kudrilo povas teni paŝon kun ŝlifiĝo,
kaj ekzistas makuloj kiuj venkas sapon,
kaj ekzistas koloroj kiuj difuziĝas malgraŭ vi,
kvankam oni kulpigos vin pro difektado de robo.
Naztukoj, tolaĵoj, havas siajn sekretojn —
la lavistino, la Vivo, tute scias pri tio.
Kaj mi, kiu iris al ĉiuj funebraj ceremonioj
en Spoon River, ĵuras ke mi neniam
vidis mortintan vizaĝon sen pensi ke ĝi havas aspekton
de io lavita kaj gladita.
Pr. Keslor; Grent; Spun River

1

Ullysses S. Grant (1822-1885), Generalo komandanta la armeon de la Unio en la usona enlanda milito. En
1869 li estis elektita Prezidento de Usono. http://eo.wikipedia.org/wiki/Ulysses_S._Grant
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Antologio de Spoon River
Harmon Whitney
El la lumoj kaj roro de urboj,
infrendrivanto kiel fajero en Spoon River,
forbrulito pro la fajro de drinkado, kaj rompito,
amoranto de virino kiun mi alprenis pro memmalestimo,
sed ankaŭ por kaŝi vunditan fierecon —
juĝoto kaj malamegoto en vilaĝo de etmensuloj —
mi, dotito per lingvokapablo kaj saĝo,
sinkinto ĉi tie en la polvon de la tribunalo de justico,
serĉanto de ĉifonoj en la rubejo de spitadoj kaj fi-traktoj, —
mi, sur kiu la Fortuno ridetis! Mi, en vilaĝo,
al gapantaj kamparanaĉoj elverŝanto de paĝoj da verso,
el la scio de oraj jaroj,
aŭ ridiganto per ekbrilo de fi-sprito,
kiam ili aĉetas la drinkaĵojn por reardigi mian mortantan menson.
Juĝoto de vi,
kun la animo kaŝita de vi,
kun la vundo gangrena
pro amo al edzino kiu faris la vundon,
kun la frida, blanka sino, perfidulino, pura kaj dura,
senkompata ĝis la fino, kvankam la tuŝo de ŝia mano,
je ajna momento, povus sanigi min de la tifo—
kaptito en la ĝangalo de la vivo kie multaj estas perditaj.
Kaj pensi ke mia animo ne povis reagi,
kiel tiu de Bajrono, per kanto, per io nobla,
sed prefere atakis sin mem kiel torturata serpento —
juĝu mi tiel, ho mondo!
Pr. Harmon Ŭitni; Spun River
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Antologio de Spoon River
Bert Kessler
Mi vundis la flugilon de la celita birdo,
kvankam ĝi flugis ale al la subiranta suno;
sed ĝuste kiam la pafo elsonoris, la birdo soris
supren, supren inter la splitoj de ora lumo,
ĝis ĝi renversiĝis, kun la plumoj en malordo,
kun iom da ĝia lanugo ŝvebanta apude,
kaj falis kiel plumbosondilo en la herbon.
Mi tretis ĉirkaŭe, disigante la implikaĵojn,
ĝis mi vidis makulon de sango sur stumpo,
kaj la koturnon kuŝantan apud la putraj radikoj.
Mi etendis la manon; kvankam mi tute ne vidis dorn-arbuston,
io ĝin pikis, dolorigis kaj sensentigis.
Kaj jen, post sekundo, mi vidis la krotalon —
kun la kovriloj vaste malfermitaj sur la flavaj okuloj,
kun la kapo de ĝi arkigita, retirita en la volvoj de ĝi,
rondo de feko, de koloro de cindroj,
aŭ de folioj de kverko blankigitaj sub tavoloj de folioj.
Mi staris kiel ŝtono dum ĝi retiriĝis kaj disvolviĝis
kaj komencis rampi sub la stumpon;
tiam mi falis inerta en la herbo.
Pr. Bert Keslor
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Antologio de Spoon River
Lambert Hutchins
Mi havas du monumentojn aldone al ĉi tiu granita obelisko:
unu, la domo kiun mi konstruigis sur la monteto,
kun ĝiaj spajroj, orieloj, kaj tegmento el ardezo;
la alia, la lagobordo en Ĉikago,
kie la fervojo tenas trakŝanĝejon,
kun fajfantaj lokomotivoj kaj knarantaj radoj,
kaj fumo kaj fulgo ĵetataj super la urbo,
kaj la bruego de aŭtoj sur la bulvardo,—
makulo kiel tenejo de porkoj sur la haveno
de granda metropolo, sordida kiel porkostalo.
Mi helpis doni ĉi tiun heredaĵon al generacioj ankoraŭ naskotaj,
per mia voĉdono en la Ĉambro de Reprezentantoj;
kaj la logo de la afero estis la promeso de ripozo
for de la senfina timo pri bezono,
kaj la kapablo doni al miaj filinoj rafinitan edukadon,
kaj senton de sekureco en la vivo.
Sed, vi sciu, kvankam mi havis la domegon
kaj la senpagajn biletojn de trajnvojaĝado kaj lokan honoron,
mi povis aŭdi la flustrojn, flustrojn, flustrojn,
kien ajn mi iris, kaj miaj filinoj adoltiĝis
kun aspekto de tujbatotinoj;
kaj ili edziniĝis freneze, iele-trapele,
nur por eskapi kaj ŝanĝi la vivon.
Kaj kiom valoris la tuta afero?
Nu, ĝi valoris neniaĉon!
Pr. Lembort Hoĉinz
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Antologio de Spoon River
Lillian Stewart
Mi estis la filino de Lambert Hutchins,
naskita en eta domo apud la muelejo de greno,
edukita en la domego tie sur la monteto,
kun ĝiaj spajroj, orieloj, kaj tegmento el ardezo.
Kiele fieris mia patrino pri la domego!
Kiele ŝi fieris pri la sukceso de mia patro!
Kaj kiele mia patro amis kaj protektis nin,
kaj gardis nian feliĉon.
Sed mi kredas ke la domo estis malbeno,
ĉar la riĉeco de mia patro konsistis el malmulte pli ol tio;
kaj kiam mia edzo sciiĝis ke li edziĝis
al junulino efektive malriĉa,
li moke riproĉis min pri la spajroj,
kaj nomis la domon fraŭdo kontraŭ la mondo,
danĝera logilo al junaj viroj, levanta esperon
pri doto ne ricevota;
kaj ke homo kiu vendas la voĉdonon
devus ricevi sufiĉe pro la perfido kontraŭ la popolo
por enmurigi sian tutan familion.
Li turmentis min ĝis mi reiris hejmen
kaj vivis kvazaŭ maljuna fraŭlino ĝis mia morto,
mastrumante la domon por mia patro.
Pr. Li-lion Stuord; Lembort Hoĉinz
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Antologio de Spoon River
Hortense Robbins
Antaŭe mia nomo estis en la ĵurnaloj ĉiutage,
ke mi vespermanĝis ie,
aŭ vojaĝis ien,
aŭ luis domon en Parizo,
kie mi gastigis la nobelaron.
Mi ĉiam manĝis aŭ vojaĝis,
aŭ kuraciĝis en Baden-Badeno.
Nun mi estas ĉi tie por honori
Spoon River, ĉi tie apud la familio kiu generis min.
Al neniu gravas nun kie mi vespermanĝis,
aŭ loĝis, aŭ kiun mi gastigis,
aŭ kiel ofte mi kuraciĝis en Baden-Badeno.
Pr. Hortens Rabinz; Spun River
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Antologio de Spoon River
Batterton Dobyns
Ĉu mia vidvino flirtis
de Mackinac al Los-Anĝeleso,
kaj ripozis kaj sin banis kaj sidis dum horo
aŭ pli ĉe tablo kun supo kaj viandoj
kaj delikataj frandaĵoj kaj kafo?
Mi estis faligita en la floro de miaj jaroj
pro troa laboro kaj anksio.
Sed mi pensis la tutan tempon ke, kio ajn okazos,
mi pagadis la asekuron,
kaj estas io en la banko,
kaj peco de tero en Manitobo.
Sed ĝuste kiam mi forglitis, mi havis vizion
en la fina deliro:
mi vidis min kuŝanta, najle enfermita en skatolo
kun blanka, linaĵa kravato kaj floro sur la roverso,
kaj mian edzinon sidantan apud fenestro
en iu loko lontana kiu rigardis la maron;
ŝi aspektis tiel ripozinta, san-haŭta kaj grasa,
kvankam ŝiaj haroj estis blankaj.
Kaj ŝi ridetis kaj diris al negra kelnero:
“Alian tranĉaĵon de rostbefo mi petas, George.
Jen kvincendo pro via ĝeniĝo”.
Pr. Be-torton Dabinz;Me-kinek; Ĝorĝ
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Antologio de Spoon River
Jacob Godbey
Kiel vi sentis vin, ho liberaluloj,
kiuj uzis viajn talentojn por starigi noblajn argumentojn
koncerne la drinkejon, kvazaŭ la Libereco
ne estus trovebla aliloke ol apud la bufedo
aŭ ĉe tablo dum oni drinkegaĉas?
Kiel vi sentis vin, Ben Pantier, kaj vi ceteraj,
kiuj preskaŭ ŝtonumis min kiel tiranon,
kaj ŝajnigis min moralismulo,
kaj asketo malridetanta antaŭ pudingo,
rostbefo kaj elo kaj bonvolo kaj gajeco —
aferoj kiujn vi neniam vidis dum la tuta vivo en grogvendejo?
Kiel vi sentis vin post kiam mi mortis,
kaj via diino, la Libereco, estis senmaskigita kiel putino,
kiu perfide forvendas la lokajn komercojn de Spoon River
al la insolentaj gigantoj
kiuj estris la drinkejojn de lontane?
Ĉu trafis vin la penso ke la persona libereco
estas libereco de la menso,
prefere ol de la ventro?
Pr. Ĝejkob Gadbi; Ben Pen-tir; Spun River
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Antologio de Spoon River
Walter Simmons
Miaj gepatroj kredis ke mi estos
tiel granda kiel Edison aŭ pli.
Ĉar kiel knabo mi faris balonetojn
kaj mirindajn kajtojn kaj ludilojn per horloĝoj
kaj etajn lokomotivojn kun trakoj laŭ kiuj ili iru
kaj telefonojn el ladskatojoj kaj fadeno.
Mi ludis la korneton kaj pentris,
modlis per argilo kaj rolis
kiel la kanajlo en “Octaroon”.
Sed poste, dudekunujara mi edziĝis
kaj devis vivteni nin, kaj por vivteni
mi lernis la metion de horloĝfarado
kaj mi tenis la juvelvendejon sur la placo,
kaj pensis, kaj pensis, kaj pensis, kaj pensis,—
ne pri la komerco, sed pri la motoro
por kiu mi studis la kalkulon
kiun mi bezonis por konstrui ĝin.
Kaj ĉiuj en Spoon River observis kaj atendis
ke ĝi funkcios, sed ĝi neniam funkciis.
Kaj kelkaj bonkoruloj kredis ke mia genio
estas iel malhelpata de la vendejo.
Tio ne estis vera.
La vero estis tio:
mi ne estis geniulo.
Pr. Ŭalter Simonz; E-dison; Akto-run; Spun River
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Antologio de Spoon River
Tom Beatty
Mi estis advokato kiel Harmon Whitney
aŭ Kinsey Keene aŭ Garrison Standard,
ĉar ankaŭ mi provis la rajtojn al propraĵo,
kvankam sub lampa lumo, dum tridek jaroj
en tiu pokerludejo de la teatro.
Kaj mi diras al vi ke la Vivo
estas vetludanto pli granda ol ni ĉiuj.
Neniu urbestro vivanta povas fermi la vetejon.
Kaj se vi malgajnos, vi povos grinci kiel vi volos;
vi ne rehavos vian monon.
Li faras la avantaĝon malfacile venkebla;
li ordigas la kartojn por trafi vin je malforta punkto
kaj ne alfronti vian forton.
Kaj li donas al vi sepdek jarojn por ludado:
ĉar se vi ne povos gajni dum sepdek,
vi neniam povos gajni.
Tial, se vi malgajnos, eliru el la ĉambro —
eliru el la ĉambro kiam jam finiĝis via tempo.
Estas malnoble sidi kaj fuŝpalpi la kartojn,
kaj malbeni la malgajnojn, kun okuloj malviglaj,
kaj plorpetaĉi permeson repeni kaj repeni.
Pr. Tam Biti; Harmon Ŭitni; Kinzi Kin; Ge-rison Stendord
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Antologio de Spoon River
Roy Butler
Se la erudicia Plej Supera Tribunalo de Ilinojso
atingus la sekreton de ĉiu kazo
tiel bone kiel ĝi faras en kazo de seks-atenco,
ĝi estus la plej bona tribunalo en la mondo.
Loka ĵurio, plejparte el najbaroj, kun Butch Weldy
kiel ĵuriestro, trovis min kulpinda post dek minutoj
kaj du balotoj pri kazo ĉi tia:
Richard Bandle kaj mi disputis pri barilo,
kaj mia edzino kaj S-no Bandle kverelis
pri ĉu Ipava estas pli bona vilaĝeto ol Table Grove.
Mi vekiĝis unu matenon kun la amo de Dio
plenplena en la koro; mi iris do viziti Richard
por aranĝi pri la barilo laŭ la spirito de Jesuo Kristo.
Mi frapis sur la pordo, kaj lia edzino malfermis;
ŝi ridetis kaj petis ke mi envenu; mi envenis —
ŝi brufermis la pordon kaj komencis kriegi,
“Deprenu la manojn, fiaĉa kanajlo!”
Ĝuste tiam ŝia edzo envenis.
Mi mangestis kun la gorĝo ŝtopita per vortoj.
Li iris preni la pafilon, kaj mi elkuris.
Sed nek la Plej Supera Tribunalo, nek mia edzino
kredis eĉ unu vorton kiun ŝi diris.
Pr. Roj Botlor; Buĉ Ŭeldi; Riĉord Bendol; Ajpejva; Tejbol Groŭv
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Antologio de Spoon River
Searcy Foote
Mi volis foriri al la universitato
sed mia riĉa onklino Persis rifuzis helpi min.
Tial mi kulturis ĝardenojn kaj rastis gazonojn
kaj aĉetis la librojn de John Alden 1 per la mono gajnita
kaj laboregis por nura vivteno.
Mi volis edziĝi al Delia Prickett,
sed kiel mi farus tion per la sumo kiun mi gajnis?
Kaj jen estis onklino Persis pli ol sepdekjara,
kiu sidis en radseĝo, duonviva,
kun la gorĝo tiel paralizita ke kiam ŝi englutis
supon ĝi elfluis el ŝia buŝo kiel el tiu de anaso —
tamen ŝi estis manĝemulino, kiu investis siajn enspezojn
en hipotekoj, kaj ĉagreniĝis eterne
pri siaj kontoj kaj lupagoj kaj paperoj.
Unu tagon mi segis lignon por ŝi,
kaj legis Proudhon 2 dum paŭzoj.
Mi iris en la domon por trinki akvon,
kaj jen ŝi sidis dormanta en la seĝo,
kaj Proudhon kuŝis sur la tablo,
kaj sur la libro botelo de kloroformo,
kiun ŝi uzis foje por doloranta dento!
Mi verŝis la kloroformon sur ŝian naztukon
kaj tenis ĝin al ŝia nazo ĝis ŝi mortis. —
Ho Delia, Delia, vi kaj Proudhon
firmigis mian manon, kaj la enketisto de morto
diris ke ŝi mortis pro krizo de koro.
Mi edziĝis al Delia kaj ricevis la monon—
ŝercon al vi, Spoon River, ĉu ne?
Pr. Sirsi Fut; Persis; Ĝan Aldon; Di-lia Prikot; Pru-don; Spun River

John Alden: (1827-1924) Aŭtoro de popularaj libroj de referenco kaj de kolektoj de poezio kaj de prozo.
Proudon: Pierre Joseph Proudon (1809-65), Franca verkisto kaj politika teoriisto konata kiel la “patro de la
moderna anarĥiismo”. http://eo.wikipedia.org/wiki/Proudhon
1
2

Paĝo 165 el 265

Antologio de Spoon River
Edmund Pollard
Mi prefere estus ŝovinta la manojn el karno
inter la disko-florojn de abeloj infestitajn,
en la spegulosimilan koron el fajro,
el la lumo de vivo, la suno de delekto.
Ĉar kion valoras anteroj aŭ petaloj
aŭ radioj de aŭreoloj? Travestioj, iluzioj
de la koro de la floro, la centra flamo!
Ĉio estas via, juna preterpasanto;
eniru en la bankedejon kun la penso;
ne eniru hezite kvazaŭ vi dubus
ke vi estas bonvena — la festo estas via!
Kaj ne prenu nur malmulte, rifuzante pli
per timema “mi dankas”, dum vi malsatas.
Ĉu vivas en vi la animo? Lasu ĝin manĝi do!
Postlasu neniajn balkonojn al kiuj vi kapablas grimpi;
nek laktoblankajn sinojn kie vi povas ripozi;
nek orajn kapojn kun kapkusenoj por kundividi;
nek pokalojn da vino dum la vino dolĉas;
nek ekstazojn de la korpo aŭ de la animo.
Vi mortos, sendube, sed mortu vivanta
en lazuroprofundoj, ravita kaj parigita,
kisante la abeloreĝinon, la Vivo!
Pr. Edmond Palord
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Antologio de Spoon River
Thomas Trevelyan
Legante en Ovidio la dolorigan rakonton pri Itiso,1
filo de la amoro inter Tereo kaj Prokna, mortigito
pro la riproĉinda pasio de Tereo por Filomela,
pri la karno de Itiso prezentita al Tereo fare de Prokna,
kaj pri la kolerego de Tereo, kiu persekutis la murdistinon
ĝis la dioj faris el Filomela najtingalon,
liuto de la ascendanta luno, kaj el Prokna hirundon! —
ho vivintoj kaj artistoj de Helaso jarcentojn for,
sigelintaj en malgrandaj incensujoj revojn kaj saĝon,
incenson preterprezan, eterne aroman,
de kiu unu spiro faras klaraj la okulojn de la animo! —
kiele mi enspiris ĝian dolĉecon ĉi tie en Spoon River!
La incensujo malfermiĝis kiam mi jam vivis kaj lernis
ke ni ĉiuj mortigas la infanojn de amoro, kaj ni ĉiuj,
nesciante kion ni faras, voras ilian karnon;
kaj ni ĉiuj ŝanĝiĝas al kantantoj, kvankam eble
nur unu fojon en la vivo, aŭ ŝanĝiĝas — ho, ve — al hirundoj
kvivitontaj meze de fridaj ventoj kaj falantaj folioj!
Pr. Tamos Troveljon; Spun River

Metamorfozoj (Libro 6, versoj 422-674) de Ovidio: Masters premisas ke la aŭskultanto jam konas la tutan
rakonton pri Itiso (premiso ne tute fidinda hodiaŭ) kaj ne inkludas signifajn detalojn de la rakonto, ekz. ke
Tereo forkaptas kaj brutalege perfortas Filomelan, la fratino de Prokna, kaj ke, kiam Filomela ĵuras ke ŝi
proklamos liajn krimojn kiel eble plej vaste, li eltranĉas ŝian langon. Li tenas ŝin mallibera en montara kabano
kaj diras al Prokna ke ŝi mortis, eĉ eligante larmojn dum la rakontado. Filomela, per lerta ruzo, sciigas al
Prokna ke ŝi estas tenata kaj Prokna liberigas ŝin. Kiam Prokna sciiĝas pri la krimoj de Tereo, ŝiaj pasioj
kondukas ŝin kaj Filomelan al krimoj des pli abomenindaj. La senbridan sinsekvon de pli abomenindaj reagoj
fine
ĉesigas
la
dioj
per
transformado
de
ĉiuj
tri
en
divers-specajn
birdojn.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Metamorfozoj
1
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Antologio de Spoon River
Percival Sharp
Observu la interpremantajn manojn!
Ĉu ili estas manoj de adiaŭo aŭ de saluto,
ĉu manoj kiujn mi helpis aŭ kiuj helpis min?
Ĉu ne estus bone gravuri manon
kun polekso renversita, kiel de Elagabulo?1
Kaj jen tie for estas rompita ĉeno,
eble la ideo pri la plej febla ĉenero —
sed kio ĝi estis?
Kaj ŝafidoj, jen kuŝantaj,
jen starantaj, kiel aŭskultantaj la paŝtiston,
jen portantaj krucon, kun unu gambo levita —
kial oni ne gravuru kelkajn buĉejojn?
Kaj falintaj kolonoj! Gravuru la piedestalon, mi petas,
aŭ la fundamentojn; ni vidu la kaŭzon de la falo.
Kaj cirkeloj kaj matematikaj instrumentoj,
en ironio pri la senscio de la subloĝantoj
pri determinantaj kaŭzoj kaj la kalkulo de varioj.
Kaj ankroj, por kiuj neniam veliris.
Kaj portaloj duonmalfermititaj — jes, tiel ili estis;
vi lasis ilin malfermitaj kaj vagantaj kaproj envenis en vian ĝardenon.
Kaj okulo observanta kiel de unu el la Arimaspoj 2—
tiel faris ankaŭ vi — per unu okulo.
Kaj anĝeloj blovantaj per trumpetoj— vi estas anoncata —
tiuj estas via korno kaj via anĝelo kaj la juĝo de via familio.
Tute bone, sed pri mi mem mi scias
ke mi stimulis certajn vibradojn en Spoon River
kiuj estas mia vera epitafo, pli longedaŭra ol ŝtono.
Pr. Per-sivol Ŝarp; Spun River

Elagabalus: Kromnomo de Marcus Aurelius Antonius (ĉ.205–222 p.K.), Romia imperiestro (218–222
p.K.). http://eo.wikipedia.org/wiki/Elagabalo
2
Arimaspoj: Laŭ greka mitologio raso de unuokululoj. http://eo.wikipedia.org/wiki/Arimaspoj
1
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Antologio de Spoon River
Hiram Skates
Mi penis kandidatiĝi
por prezidanto de la Konsilio de la Konteo
kaj mi oratoradis tra la tuta konteo
kondamnante Solomon Purple, mian rivalon,
kiel malamikon de la popolo,
en ligo kun la ĉefmalamikoj de la homaro.
Junaj idealistoj, rompitaj batalantoj,
lamantaj per unu lambastono de espero,
animoj kiuj riskas ĉion sian pro la vero,
perduntoj de mondoj pro ĉiela ordono,
kungregiĝis ĉirkaŭ mi kaj sekvis mian voĉon
de savonto de la konteo.
Sed Solomon fariĝis la kandidato;
jen mi retroturniĝis,
kaj kunvokis miajn sekvantojn al lia standardo,
kaj faris lin venkinto, faris lin Reĝo
de la Ora Monto kun la pordo
kiu fermiĝis tuj post mia enveno,
ĉar mi estis flatita per la invito de Solomon
ke mi fariĝu sekretario de la Konsilio de la Konteo.
Kaj for en la frido restis miaj sekvantoj ĉiuj,
junaj idealistoj, rompitaj batalantoj,
lamantaj per unu lambastono de espero,
animoj kiuj riskas ĉion sian pro la vero,
perduntoj de mondoj pro ĉiela ordono,
rigardante la Diablon piedbati la Jarmilon
trans la Ora Monto.
Pr. Hajrom Skejts; So-lomon Porpol
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Antologio de Spoon River
Peleg Poague
Ĉevaloj kaj homoj estas tute samaj.
Estis mia stalono, Billy Lee,
nigra kiel kato kaj svelta kiel cervo,
kun okulo de fajro, avida starti,
kaj ĝi estis kapabla devanci
ĉiun konkursĉevalon en la regiono de Spoon River.
Ŝed ĝuste kiam oni kredis ke ĝi ne povus malgajni,
kvindek jardojn aŭ pli antaŭ la aliaj,
ĝi ĉiam baŭmis kaj deĵetis la rajdanton,
kaj surdorsiĝis gambimplika,
tute diseriĝinta.
Vi komprenu, ĝi estis perfekta fraŭdaĵo:
ĝi ne povis gajni, ĝi ne povis labori,
ĝi estis tro leĝera por tiregi aŭ plugi,
kaj neniu volis ĉevalidojn el ĝi.
Kaj kiam mi penis ligi ĝin por veturigado — nu,
ĝi kuris nebridate kaj mortigis min.
Pr. Pilog Poŭg; Bili Li; Spun River
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Antologio de Spoon River
Jeduthan Hawley
Ofte estis frapo sur la pordo
kaj mi ellitiĝis je noktmezo kaj eliris al la laborejo,
kie malfruaj pasantoj aŭdis min marteli
sepultajn tabulojn kaj alnajli satenon.
Kaj ofte mi scivolis kiu akompanos min
al la dista lando en la sama semajno,
dum niaj nomoj estas la temo
de klaĉado; ĉar mi observis
ke oni iras ĉiam duope.
Chase Henry estis parigita kun Edith Conant;
`
kaj Jonathan Somers kun Willie Metcalf;
kaj Redaktoro Hamblin, kun Francis Turner,
kvankam tiu preĝis ke li vivu pli longe ol Redaktoro Whedon,
kaj Thomas Rhodes kun la vidvino McFarlane;
kaj Emily Sparks kun Barry Holden;
kaj Oscar Hummel kun Davis Matlock;
kaj Redaktoro Whedon kun Violonisto Jones;
kaj Faith Matheny kun Dorcas Gustine;
kaj mi, la plej solenmiena homo en la vilaĝo,
forpaŝis kun Daisy Fraser.
Pr. Ĝe-doton Holi, Ĉejs Henri, Idit Konont, Ĝa-noton Somorz, Ŭili Metkef, Hemlin,
Frensis Tornor, Ŭidon, Tamos Roŭdz, Mikfarlen, E-mili Sparks, Beri Holdon, Askor
Homol, Dejvis Metlok, Ĝoŭnz, Fejt Metini, Dorkos Gus-tin, Dejzi Frejzor
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Antologio de Spoon River
Abel Melveny
Mi aĉetis ĉiun specon de maŝino konatan —
pistilojn, elguŝigilojn, plantilojn, falĉilojn,
muelilojn kaj rastilojn kaj plugilojn kaj draŝilojn —
kaj ĉiuj staris sub la pluvo kaj la suno,
rustiĝantaj, deformitaj kaj difektitaj,
ĉar mi ne havis ŝirmejojn por ili,
kaj la plejmulto el ili neniel utilis al mi.
Kaj proksime al la fino, kiam mi pensis pri tio,
tie apud mia fenestro, pli klare vidante
pri mi mem, dum mia pulso malrapidiĝis,
mi rigardis unu el la mueliloj kiujn mi aĉetis —
de kiu mi tute ne havis bezonon,
kiel poste estis evidente, kaj kiun mi neniam funkciigis —
bona maŝino, antaŭe brile vernisita,
kaj avida fari sian laboron,
nun kun la farbo forlavita —
mi vidis min mem kiel bonan maŝinon
kiun la Vivo neniam uzis.
Pr. Ejbol Melvini
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Antologio de Spoon River
Oaks Tutt
Mia patrino subtenis la rajtojn de virinoj
kaj mia patro estis la riĉa muelisto de Muelejoj London.
Mi revis pri la maljustecoj en la mondo kaj mi volis justigi ilin.
Kiam mia patro mortis, mi foriris por vidi popolojn kaj landojn
por lerni reformi la mondon.
Mi vojaĝis tra multaj landoj.
Mi vidis la ruinojn de Romo,
kaj la ruinojn de Ateno,
kaj la ruinojn de Tebo.
Kaj mi sidis sub la luno en la nekropolo de Menefro.
Tie mi estis portita supren per flugiloj el flamo,
kaj voĉo el la ĉielo diris al mi:
“La maljusteco, la malvero detruis ilin. Iru for!
Prediku la justecon! Prediku la veron!”
Kaj mi rehastis al Spoon River
por adiaŭi mian patrinon antaŭ ol komenci mian laboron.
Ĉiuj vidis strangan lumon en miaj okuloj.
Kaj iom post iom, dum mi parolis, ili sciiĝis pri
kio venis en mian menson.
Tiam Jonathan Swift Somers defiis min pri debato
sur jena temo (mi estis la neanta partio):
“Poncio Pilato, ĉu la plej granda filozofo de la mondo”.
Kaj li venkis en la debato kiam finfine li diris:
“Antaŭ ol reformi la mondon, S-ro Tutt,
bonvolu respondi al la demando de Poncio Pilato:
‘Kio estas la vero?’”1
Pr. Oŭks Tot; London; Spun River; Ĝa-noton Sŭift Somerz

1

Kio estas la vero?: La Sankta Biblio, Johano, 18:38, http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_joh.html
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Antologio de Spoon River
Elliot Hawkins
Mi havis aspekton de Abraham Lincoln.
Mi estis unu el vi, Spoon River, en plena kamaradeco,
sed mi subtenis la rajtojn al propraĵo kaj ordo.
Mi regule ĉeestis la kirkon;
foje mi aperis en viaj vilaĝaj kunvenoj por averti vin
kontraŭ la malbonoj de malkontenteco kaj de envio,
kaj por denunci tiujn kiuj penis detrui la Union,
kaj por informi pri la danĝero de la Kavaliroj de Laboro.1
Mia sukceso kaj ekzemplo estas neeviteblaj influoj
sur viaj junaj viroj kaj sur generacioj naskotaj,
malgraŭ la atakoj de ĵurnaloj kiel Klariono;
mi regule vizitis Springfield,
kiam la parlamento kunsidis,
por malebligi atakojn kontraŭ la fervojoj,
kaj kontraŭ la homoj kiuj fortikigas la ŝtaton.
Mi estis fidata kaj de ili kaj de vi, Spoon River, senpartiece
malgraŭ la flustroj ke mi estas propagandisto.
Mi pasis kviete tra la mondo, riĉa kaj serĉata.
Mi mortis fine, kompreneble, sed mi kuŝas ĉi tie
sub ŝtono sur kiu oni gravuris malfermitan libron
kaj la vortojn, “El tiaj estas la Regno de la Ĉielo”.2
Kaj nun vi, mondosavontoj kiuj rikoltis nenion en la vivo
kaj en la morto havas nek ŝtonon nek epitafon,
kiel plaĉas al vi kiel vi silentas, kun la buŝo ŝtopita
per la polvo de mia triumfa kariero?
Pr. Eljot Hokinz; Ej-brohem Linkon; Spun River; Springfild

Kavaliroj de Laboro: (Knights of Labor) la unua laborista sindikato en Usono. Ĝi pionire proponis ambiciajn
reformojn por akiri bazajn rajtojn por ĉiuj laboristoj en la lando. Malgraŭ multaj malsukcesoj kaj la solviĝo
de la sindikato en 1917, la proponitaj rajtoj poste normiĝis inter usonaj laboristoj.
2
“El tiaj…Ĉielo”: La Sankta Biblio, Mateo, 19:14, http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_mat.html
1

Paĝo 174 el 265

Antologio de Spoon River
Voltaire Johnson
Kial vi kontuzis min per viaj malglataj lokoj,
se vi ne volis ke mi parolu al vi pri ili?
Kaj sufokis min per viaj stultaĵoj,
se vi ne volis ke mi malkaŝu ilin?
Kaj najlis min per la najloj de krueleco,
se vi ne volis ke mi forpluku ilin
kaj ĵetu ilin al viaj vizaĝoj?
Kaj malsatigis min ĉar mi rifuzis obei vin,
se vi ne volis ke mi subfosu vian tiranecon?
Mi povintus esti tiel seren-anima
kiel William Wordsworth 1 se ne pro vi!
Sed kia poltrono vi estas, Spoon River,
ĉar vi devigis min stari en magia cirklo
per la glavo de Vero gravurita!
Kaj poste plorplendis kaj malbenis viajn brulvundojn,
kaj malbenis la potencon de mi kiu staris kaj ridis
meze de ironiaj fulmoj!
Pr. Vol-ter Ĝanson; Ŭiljom Ŭordzŭort; Spun River

1

William Wordsworth: (1770-1850) angla poeto. http://eo.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth
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Antologio de Spoon River
English Thornton
Aŭdu! Ho filoj de la viroj
kiuj batalis kun Vaŝingtono ĉe Valley Forge,
kaj venkis Nigran Falkon 1 ĉe Starved Rock,
leviĝu! Faru batalon kontraŭ la posteuloj de tiuj
kiuj aĉetis teron en la centro de Ĉikago kiam ĝi estis senvalora sablo,
kaj vendis litkovrilojn kaj pafilojn al la armeo de Grant,
kaj sidis en parlamentoj en la fruaj tagoj
akceptante subaĉetojn de la fervojoj!
Leviĝu! Faru batalon kontraŭ la dandoj kaj la fanfaronuloj,
la pretendantoj kaj figurantinoj menciataj sub la rubriko Mondumo,
kaj la kamparanaĉoj kies filinoj edziniĝas al grafoj;
kaj la parasitoj sur grandaj ideoj,
kaj la bruaj rajdantoj de aferoj,
kaj la heredintoj de antikvaj ŝteloj.
Leviĝu! Kaj faru la urbon via,
kaj la ŝtaton via —
vi kiuj estas filoj de la fortika etbienularo de la jaroj kvardek!
Je Dio! Se vi ne detruos ĉi tiujn bestetaĉojn,
mia venĝanta fantomo forekstermos
vian urbon kaj vian ŝtaton.
Pr. Ingliŝ Tornton; Veli Forĝ; Starvd Rak; Grent

“Nigran Falkon”: Ma-ka-tai-me-ŝe-kia-kiak (1767-1838), reĝo de la Saukaj Indianoj. Longaj disputoj inter
la indianoj kaj la setlintoj pri teritorio kulminis en milito en Ilinojso en kiu, post diversaj malvenkoj, Nigra
Falko cedis al la usona armeo en 1832.
1
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Antologio de Spoon River
Enoch Dunlap
Kiel ofte, dum la dudek jaroj
kiam mi estis via ĉefo, amikoj de Spoon River,
vi neglektis la konvencion kaj la direktokunvenon,
kaj lasis en miaj manoj la ŝarĝon
gardi kaj savi la aferon de la popolo? —
foje ĉar vi malsanis;
aŭ via avino malsanis;
aŭ vi drinkis tro kaj endormiĝis;
aŭ alie vi diris: “Li estas nia ĉefo;
ĉio estos en ordo; li batalas por ni;
ni devas nur sekvi”.
Sed ho, kiel vi malbenis min kiam mi falis,
kaj daŭre malbenis min, dirante ke mi perfidis vin,
per eliro el la kunsidejo dum momento,
kiam la malamikoj de la popolo, tie kunvenintaj,
atendis oportunon detrui
la sanktajn rajtojn de la popolo.
Vulgara amasaĉo! Mi eliris el la kunsidejo
por iri al la urinejo!
Pr. Inok Donlep; Spun River
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Antologio de Spoon River
Ida Frickey
Nenio en la vivo estas fremda al ni:
mi estis sencenda junulino de Summum
kiu depaŝis el la matena trajno en Spoon River.
Ĉiuj domoj staris antaŭ mi kun fermitaj pordoj
kaj elrulitaj rulkurtenoj —mi estis for-tenata;
mi havis nenian pozicion aŭ rolon en eĉ unu el ili.
Kaj mi preterpasis la malnovan domegon de McNeely,
kastelo el ŝtono meze de promenejoj kaj ĝardenoj,
kiun laboristoj ĉirkaŭe gardis,
kaj la konteo kaj la ŝtato subtenis
por ĝia lorda mastro, plena de orgojlo.
Mi tiel malsatis ke mi havis vizion:
mi vidis gigantan tondilon
descendi el la ĉielo, kiel la trabo de dragilo,
kaj tondi la domon en duonojn kiel kurtenon.
Sed en la hotelo mi vidis viron,
kiu palpebrosignis al mi dum mi petis laboron —
tio estis la filo de Wash McNeely.
Li montriĝis la febla ĉenero de posedrajto
kiu rajtigis min al duono de la domego,
ĉar mi procesis kontraŭ li pri rompita promeso pri geedziĝo — la tondilo.
Vi vidas do, ke la domo, ekde la tago kiam mi estis naskita,
simple atendis min.
Pr. Ajda Friki; Somom; Spun River; Miknili; Ŭaŝ
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Antologio de Spoon River
Seth Compton
Kiam mi mortis, la cirkulanta biblioteko,
kiun mi evoluigis por Spoon River,
kaj administris por la bono de scivolemaj mensoj,
estis vendita per aŭkcio en la publika placo,
kvazaŭ por detrui la lastan vestiĝon
de memoro pri mi kaj de mia influo.
Ĉar tiuj inter vi kiuj ne povis kompreni la valoron
de konado de “La Ruinoj” de Volney1 aldone al “Anologio” de Butler,2
kaj de “Faŭsto”3 aldone al “Evangelina”,4
estis efecktive la potenculoj en la vilaĝo,
kaj ofte vi demandis al mi,
“Kiacele oni konus la malbonon en la mondo?”
Nun mi ne staras en via vojo, Spoon River;
elektu vian propran bonon kaj nomu ĝin bono,
ĉar mi neniam sukcesis komprenigi al vi,
ke neniu scias kio estas bona,
kiu ne scias kio estas malbona;
kaj neniu scias kio estas vera,
kiu ne scias kio estas falsa.
Pr. Set Kamton; Spun River

Volney: Contantin François Volney (1757-1820), franca filozofia verkisto, la aŭtoro de La Ruinoj (Les
Ruines), verko de skeptikismo.
2
Butler: Joseph Butler (1692-1752) angla pastro kaj teologo, la aŭtoro de Analogio de Religio (Analagy of
Religion) (1736) verko de kristanisma apologetiko.
3
Faŭsto: (Faust) (1808, 1832), Verko de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) germana poeto. Ĝi
estas tragedio en kiu la protagonisto, Faŭsto, faras pakton kun la Diablo por pligrandigi la limojn de sia scio,
http://eo.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%ADsto
4
Evangelina: (Evangeline) (1847), Verko de Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), usona poeto. Ĝi
estas sentimentala poemo pri amo malebligita. http://eo.wikipedia.org/wiki/Longfellow
1
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Antologio de Spoon River
Felix Schmidt
Ĝi estis nur malgranda domo de du ĉambroj —
preskaŭ kiel ludila domo de infano —
kun apenaŭ kvin akreoj da tero ĉirkaŭe.
Kaj mi havis tiel multe da infanoj por nutri
kaj sendi al la lernejo kaj vesti, kaj edzinon kiu malsanis
pro la multaj akuŝoj.
Unu tagon advokato Whitney alvenis
kaj pruvis al mi ke Christian Dallman,
kiu posedis tri mil akreojn da tero,
aĉetis la okdek tuŝantajn miajn
en mil okcent sepdek unu
kontraŭ dek unu dolaroj, en aŭkcio pro ŝuldo de impostoj,
dum mia patro kuŝis morte malsana.
Tiel ekestis la kverelo kaj mi procesis.
Sed kiam ni alvenis al la pruvo,
mezurado de la tereno montris tagoklare
ke la dokumento de Dallman inkludas mian teron
kaj mian dometon de du ĉambroj.
Mi ja meritis tion, ĉar mi provokis lin.
Mi perdis mian kazon kaj mi perdis mian teron.
Mi eliris el la trubunalo kaj komencis labori
kiel farmanto de Dallman.
Pr. Filiks Ŝmit; Ŭitni; Krisĉon Dalmon
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Antologio de Spoon River
Schroeder la Fiŝkaptisto
Mi sidis sur la riverbordo supre de Bernadotte
kaj lasis panerojn fali en la akvon,
nur por vidi la foksenojn batadi unu la aliajn,
ĝis la plej forta gajnos la predon.
Aŭ mi iris al mia malgranda paŝtejo,
kie la pacaj porkoj dormis en la porkejo,
aŭ ame nazkaresis unu la alian,
kaj mi malplenigis korbon da flava maizo,
kaj rigardis ilin ŝovi kaj grinci kaj mordi
kaj treti unu la alian por atingi la maizon.
Kaj mi vidis kiel la bieno de Christian Dallman,
ampleksa je tri mil akreoj,
englutis la tereton de Felix Schmidt,
kiel perko englutas foksenon.
Kaj mi diras ke se ekzistas io en la homo—
ĉu spirito, ĉu konscienco, ĉu spiro de Dio—
kiu distingas lin disde fiŝoj aŭ porkoj,
mi ŝatus vidi ĝin dum ĝi funkcias.
Pr. Ŝroŭdor; Ber-nodat; Krisĉon Dalmon; Filiks Ŝmit
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Antologio de Spoon River
Richard Bone
Ĵus alveninte al Spoon River
mi ne sciis ĉu tio kion oni diris al mi
estas vera aŭ falsa.
Oni portis al mi epitafon
kaj staris en mia laborejo dum mi laboris
kaj diris, “li estis tiele bonkora”, “li estis bonega”,
“ŝi estis la plej dolĉa el virinoj”, “li estis konstanta kristano”.
Kaj mi gravuris por ili kion ajn ili volis,
tute senscie pri ĝia vero;
sed poste, dum mi vivis inter la ĉitieuloj,
mi sciis kiel proksimaj al la vivo
estas la epitafoj menditaj por ili kiam ili mortis.
Sed ankoraŭ mi gravuris kion ajn oni pagis ke mi gravuru
kaj faris min partoprenanto en la falsaj kronikoj
de la ŝtonoj,
ĝuste kiel faras la historiisto kiu skribas
senscie pri la vero,
aŭ ĉar li estas influata kaŝi ĝin.
Pr. Riĉord Boŭn; Spun River
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Antologio de Spoon River
Silas Dement
Estis luno-lume, kaj la tero scintilis
pro nove falinta prujno.
Estis noktmeze kaj neniu eksteris.
El la fumtubo de la tribunalejo
grejhundo el fumo saltis kaj postkuris
la norduestan venton.
Mi portis eskalon al la platformo de la ŝtuparo
kaj apogis ĝin kontraŭ la framo de la klappordo
en la sofito de la portiko,
kaj grimpis sub la tegmenton inter la ĉevronojn
kaj ĵetis inter la maturajn trabojn
bruligitan manplenon da oleosaturita rubo.
Tiam mi elvenis kaj ŝteliris for.
Post nelonge sonis la sonorilo de incendio —
klan! klan! klan!
Kaj la fajrobrigado de Spoon River
venis kun dekoj da setoloj kaj komencis verŝi akvon
sur la gloran ĝojfajron, kiu pliardiĝis,
plialtiĝis, plibriliĝis, ĝis la muroj enfalis,
kaj la kalkoŝtonaj kolonoj inter kiuj staris Lincoln
brufalis kiel arboj faligitaj de segisto…
Kiam mi revenis de Joliet 1
estis nova tribunalejo kun kupolo.
Ĉar mi estis punita kiel estas ĉiuj kiuj detruas
la pasintecon por plibono venonta.
Pr. Sajlos Do-ment; Spun River; Linkon; Ĝali-et

1

Joliet: Urbo en nordorienta Ilinojso kie troviĝas ŝtata prizonego.
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Antologio de Spoon River
Dillard Sissman
La buteoj rondiras lante
laŭ larĝaj rondoj, en ĉielo
brumeta kvazaŭ pro polvo de la vojo.
Kaj vento balaas tra la paŝtejo kie mi kuŝas
frapante la herbon en longajn ondojn.
Mia kajto estas super la vento,
kvankam fojfoje ĝi voblas,
kiel homo skuanta la ŝultrojn;
kaj la vosto elfluas momente,
poste refalas ripoze.
Kaj la buteoj rondiras, rondiras,
balaante la zeniton per larĝaj rondoj
super mia kajto. Kaj la montetoj dormas.
Kaj domo de bieno, blanka kiel neĝo,
gvatetas el inter verdaj arboj — lontane for.
Kaj mi observas mian kajton,
ĉar la minca luno ekbruligos sin post nelonge;
tiam ĝi oscilos kiel pendolodisko
sur la vosto de mia kajto.
Ŝpruco de flamo kiel libelo
blindetigas al mi la okulojn —
mi estas flirtigata kiel standardo.
Pr. Dilord Sismon
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Antologio de Spoon River
Jonathan Houghton
Sonas la grako de korvo,
kaj la hezita kanto de turdo.
Sonas la tinto de bovinotintilo lontane,
kaj la voĉo de plugisto sur la monteto de Shipley.
La arbaro preter la horto sensonas,
mezasomere sensonas;
kaj laŭ la vojo vagono klukas,
ŝarĝita per maizo, voje al Atterbury.
Oldulo sidas sub arbo dormante,
oldulino transiras la vojon,
venante de la horto kun setolo da rubusberoj.
Kaj knabo kuŝas sur la herbo
proksime al la piedoj de la oldulo,
kaj rigardas supren al la velirantaj nuboj,
kaj sopiras, kaj sopiras, kaj sopiras
al kio? li ne scias:
al vireco, al la vivo, al la nekonata mondo!
Poste pasis tridek jaroj,
kaj la knabo revenis trivita de la vivo
kaj konstatis ke la horto malaperis,
ke la arbaro foriĝis,
ke la domo estis refarita,
ke la vojo estas plena de la polvo de aŭtomobiloj —
kaj ke li mem deziras la monteton!
Pr. Ĝa-noton Hjuton; A-torberi
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Antologio de Spoon River
E. C. Culbertson
Ĉu estas vere, Spoon River,
ke en la akceptejo de la nova tribunalejo
estas ŝildo el bronzo
portanta en bareliefo vizaĝojn
de Redaktoro Whedon kaj de Thomas Rhodes?
Kaj ĉu estas vere ke miaj sukcesaj laboroj
en la Konsilio de la Konteo, sen kiuj
ne eĉ unu ŝtono estus metita sur alian,
kaj miaj kontribuoj el mia propra poŝo
por konstrui tiun templon, estas inter la homoj nur memoroj,
iom post iom paliĝantaj, kaj baldaŭ descendontaj
al ĉi tiu loko de forgeso kie mi kuŝas?
Vere, mi povas tiel kredi.
Ĉar estas leĝo de la Regno de la Ĉielo
ke kiu ajn eniras en la vinberejon je la dekunua horo
ricevos pagon por la tuta tago.1
Kaj estas leĝo de la Regno de ĉi tiu Mondo
ke kiuj unue kontraŭstaras al bona faro
uzurpas ĝin kaj proprigas ĝin
kiam la anguloŝtono estas almetita,
kaj memoraj ŝildoj estas starigitaj.
Pr. I Si Kol-borson; Spun River; Ŭidon; Tamos Roŭdz

“Ĉar estas leĝo…por la tuta tago”: Kp. Mateo 20:1-16,
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_mat.html
1

Paĝo 186 el 265

Antologio de Spoon River
Shack Dye
La blankuloj moktrompis min diversmaniere.
Ili prenis grandajn fiŝojn de sur mia hoko
kaj surmetis etajn, dum mi estis for
por serĉi kroĉilŝnuron, kaj ili kredigis al mi
ke mi ne ĝuste vidis la fiŝon kiun mi kaptis.
Kiam la cirko Burr Robbins venis al la vilaĝo
ili persvadis la areneestron ke li enlasu malsovaĝan leopardon
en la arenon, kaj kredigis al mi
ke mi vipas sovaĝan beston kiel faris Ŝimŝono
dum mi, kontraŭ oferto de kvindek dolaroj,
eltrenis ĝin el ĝia kaĝo.
Unu fojon mi eniris en mian hufferforĝejon
kaj tremis kiam mi vidis hufferojn rampamtajn
trans la plafono, kvazaŭ vivantaj —
Walter Simmons antaŭe metis magneton
sub la barelon de akvo.
Tamen ankaŭ ĉiu el vi, vi blankuloj,
estis trompita pri fiŝoj kaj ankaŭ pri leopardoj,
kaj vi ne sciis pli multe ol sciis la hufferoj
kio movas vin ĉirkaŭe en Spoon River.
Pr. Ŝek Daj; Bor Rabinz; Ŭaltor Simonz; Spun River
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Antologio de Spoon River
Hildrup Tubbs
Mi faris du batalojn por la popolo.
Unue mi forlasis mian partion portante la standardon
de sendependeco, por reformado, kaj mi estis venkita.
Poste mi uzis mian ribelan forton
por kapti la standardon de mia malnova partio —
kaj mi kaptis ĝin, sed mi estis venkita.
Diskreditita, deĵetita, kaj mizantropa,
mi turnis min al la konsolo de oro
kaj mi uzis mian postreston de potenco
por ligi min kiel saprofito
al la putranta kadavro
de la falinta banko de Thomas Rhodes,
fariĝante administranto de la fonduso.
Ĉiuj nun turnis al mi la dorson.
Miaj haroj blankiĝis,
miaj purpuraj avidoj griziĝis,
tabako kaj viskio perdis saporon
kaj dum jaroj la Morto ignoris min
kiel li faras al porko.
Pr. Hildrop Tobz; Tamos Roŭdz
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Antologio de Spoon River
Henry Tripp
La banko rompiĝis kaj mi perdis mian ŝparaĵon.
Mi estis laca de la teda ludo en Spoon River
kaj mi decidis eskapi
kaj forlasi mian pozicon en la vivo kaj mian familion;
sed ĝuste kiam alvenis la noktmeza trajno,
subite de sur la ŝtuparo saltis Cully Green
kaj Martin Vise, kaj ili komencis batali
por kvitigi sin en la malnova rivalado,
batante unu la alian per pugnoj kiuj sonis
kiel batoj de tuberaj klaboj.
Nu, ŝajnis al mi ke Cully venkos,
ĝis lia sanga vizaĝo deformiĝis en ridetego
de naŭza poltroneco, kaj li apogis sin sur Martin
kaj plendaĉis, “Ni estas bonaj amikoj, Martin;
vi scias ke mi estas via amiko”.
Sed terura pugnobato de Martin pelis lin
turne-turne ĝis li falis en malordo.
Kaj jen oni arestis min kiel atestonton,
kaj mi maltrafis la trajnon kaj restis en Spoon River
persistonte en mia batalo de la vivo ĝis la fino.
Ho, Cully Green, vi estis mia savanto —
vi, tiel honta kaj velka dum la postaj jaroj,
lantanta apatie en la stratoj,
kaj liganta ĉifonojn ĉirkaŭ via pusanta animo,
vi, kiu ne batalis ĝis la fino.
Pr. Henri Trip; Spun River; Koli Grin; Martin Vajz
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Antologio de Spoon River
Granville Calhoun
Mi volis esti juĝisto de la konteo
dum unu plua oficperiodo,
por tiel fini servadon
de tridek jaroj.
Sed miaj amikoj forlasis min kaj kuniĝis kun miaj malamikoj,
kaj oni elektis novulon.
Tiam spirito de venĝo kaptis min,
kaj per tio mi infektis miajn kvar filojn,
kaj kovis kontraŭatakon,
ĝis la granda kuracisto, la Naturo,
frapis min per paralizo
por doni al mi ripozon de la animo kaj de la korpo.
Ĉu miaj filoj akiris potencon kaj monon?
Ĉu ili servis la popolon aŭ jungis ĝin
por ke ĝi erpu kaj pririkoltu iliajn kampojn de egoismo?
Ĉar kiel ili iam povus forgesi
mian vizaĝon ĉe la fenestro de mia litĉambro,
dum mi sidis malkapabla inter miaj oraj kaĝoj
de kantantaj kanarioj,
kaj rigardis la malnovan tribunalejon?
Pr. Grenvil Kel-hun
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Antologio de Spoon River
Henry C. Calhoun
Mi atingis la plej altan pozicion en Spoon River,
sed per kia amareco de spirito!
La vizaĝo de mia patro, kiu sidis senparola,
kiel infano, observante siajn kanariojn,
kaj rigardante la fenestron de la Tribunalejo,
tiun de la ĉambro de la juĝisto de la konteo,
kaj liaj admonoj al mi ke mi serĉu
nur mian propran vivon, kaj punu Spoon River
por venĝi la maljustaĵon kiun la popolo faris kontraŭ li,
plenigis min per furioza energio
por serĉi riĉaĵojn kaj serĉi potencon.
Sed kion alian li faris ol sendi min
laŭ la pado kiu kondukas al la bosko de la Furioj?
Mi sekvis la padon kaj mi diras al vi jene:
voje al la bosko vi pasos la Parcojn,
ombr-okulajn, kliniĝintajn super sia teksaĵo.
Haltu momenton, kaj se vi vidos
la fadenon de venĝo salti el la navedo,
rapide kaptu de Atropa
la tondilon kaj tondu ĝin, por ke viaj filoj,
kaj iliaj infanoj kaj ĉi ties infanoj
ne portu la venenoplenan robon.
Pr. Henri Si Kel-hun; Spun River
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Antologio de Spoon River
Alfred Moir
Kial mi ne estis vorita de memmalestimo,
kaj forputrigita de indiferento
kaj senpotenca ribelado kiel ““Indigno” Jones?
Kial, malgraŭ miaj multaj forvagaj paŝoj,
min maltrafis la sorto de Willard Fluke?
Kaj kial, kvankam mi staris ĉe la verŝtablo de Burchard,
kiel speco de logobirdo en la drinkejo por logi la bubojn
al aĉetado de la drinkaĵoj, la malbeno de drinkado
falis sur min kiel pluvakvo forfluanta,
lasante mian animon seka kaj pura?
Kaj kial mi neniam mortigis homon
kiel faris Jack McGuire?
Sed anstataŭe mi iom leviĝis en la vivo,
kaj mi ŝuldas tion tute al libro kiun mi legis.
Sed kial mi iris al Mason City,
kie mi hazarde vidis la libron en fenestro,
kun puca kovrilo kiu logis mian okulon?
Kaj kial mia animo respondis al la libro,
dum mi ĝin legis kaj relegis?
Pr. Elfred Mŭar; Ĝoŭnz; Borĉord; Ĝek Mo-gŭajr; Mejson Siti
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Antologio de Spoon River
Perry Zoll
Mi dankas vin, amikoj de la Kontea Asocio de La Scienco,
pro ĉi tiu modesta peco de ŝtono,
kaj ĝia eta ŝildo el bronzo.
Du fojojn mi penis aliĝi al via honorata organizo,
kaj estis malakceptita,
kaj, kiam mia eta broŝuro
pri la inteligenteco de plantoj
komencis logi atenton,
vi preskaŭ voĉdone akceptis min.
Post tio mi tiel kreskis ke mi ne plu bezonis vin
kaj vian rekonon.
Tamen mi ne malakceptas vian memoraĵan ŝtonon,
konsidere ke, se mi farus tiel,
mi senigus vin je la honoro kiun vi faras al vi mem.
Pr. Peri Zal
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Antologio de Spoon River
Dippold la Optikisto
Kion vi vidas nun?
Globojn ruĝajn, flavajn, purpurajn.
Momenton! Kaj nun?
Miajn patron kaj patrinon kaj fratinojn.
Jes! Kaj nun?
Armitajn kavalirojn, belulinojn, komplezajn vizaĝojn.
Provu ĉi tion.
Agron de greno— urbon.
Tre bone! Kaj nun?
Junulinon kaj anĝelojn kliniĝintajn super ŝi.
Pli fortan lenson! Kaj nun?
Multajn virinojn kun viglaj okuloj kaj malfermitaj lipoj.
Provu ĉi tion.
Nur pokalon sur tablo.
Ho, mi komprenas. Provu jenan lenson.
Nur apertan spacon — mi vidas nenion apartan.
Nu, nun!
Pinojn, lagon, someran ĉielon.
Tio estas pli bona. Kaj nun?
Libron.
Legu al mi paĝon.
Mi ne povas. Miaj okuloj estas tirataj for de la paĝo.
Provu ĉi tiun lenson.
Abismojn de aero.
Bonege! Kaj nun?
Lumon, nur lumon, kiu transformas ĉion malsupre en mondon ludilan.
Tre bone, ni faros la okulvitrojn konforme.
Pr. Dipold
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Antologio de Spoon River
McGrady Graham
Diru al mi, ĉu Altgeld 1 estis elektita ŝtatestro?
Ĉar kiam la rezultoj komencis enveni
kaj Cleveland 2 vaste venkadis en la oriento,
tio estis tro multe por vi, povra malnova koro,
strebinta por la demokratio 3
dum la longaj, longaj jaroj de malvenko.
Kaj kiel horloĝon eluzitan
mi sentis vin lantiĝi ĝis vi ĉesis.
Diru al mi, ĉu Altgeld estis elektita,
kaj kion li faris?
Ĉu oni portis lian kapon sur plado al dancistino,4
aŭ ĉu li triumfis por la popolo?
Ĉar kiam mi vidis lin
kaj premis lian manon,
la infano-simila blueco de liaj okuloj
larmigis min,
kaj mi sentis etoson de eterneco ĉirkaŭ li
kiel de la frida, klara lumo kiu ripozas je aŭroro
sur la montetoj!
Pr. Migrejdi Grem, Altgeld, Klivlond

Altgeld: John Peter Altgeld(1847-1902), Usona politika ĉefo kaj ŝtatestro de Ilinojso (1893-97), kandidato
de la Demokratia Partio en 1892 por tiu ofico. Li estis subtenanto de Grover Cleveland kiu kandidatis por
prezidento de Usono en tiu sama jaro.
2
Cleveland: Grover Cleveland (1837-1908), 22a kaj 24a prezidento de Usono (1885-1889, 1893-1897),
http://eo.wikipedia.org/wiki/Grover_Cleveland, En 1892 li estis sukcesa kandidato de la Demokratia Partio
por dua oficperiodo kiel prezidento.
3
“…demokratio”, komuna parolmaniero en la deknaŭa jarcento indikanta la Demokratian Partion. De 1856
al 1892 la estrado de la ŝtato, Ilinojso, estis en la manoj de la rivala Respublika Partio.
4
“Ĉu oni portis lian kapon sur plado al dancistino”: Aludo al rakonto pri la Reĝo Herodo kiu senkapigis la
profeton,
Johano
la
Baptisto.
La
Sankta
Biblio,
Marko,
6:14-29.
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_mar.html, kaj http://eo.wikipedia.org/wiki/Johano_la_Baptisto.
1
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Antologio de Spoon River
Archibald Higbie
Mi abomenis vin, Spoon River. Mi penis leviĝi super vi;
mi hontis pri vi. Mi malamegis vin
kiel la lokon de mia naskiĝo.
Kaj en Romo, inter la artistoj,
parolante itale, parolante france,
mi foje ŝajnis al mi mem libera
de ĉiu postresto de mia origino.
Ŝajnis al mi ke mi proksimiĝas al la altejoj de la arto
kaj spiras la aeron kiun spiras la majstroj
kaj vidas la mondon per iliaj okuloj.
Tamen ankoraŭ ili pasis miajn verkojn kaj diris:
“Kion vi celas, mia amiko?
Jen la vizaĝo aspektas kiel tiu de Apolono,
jen ĝi havas nuancon de tiu de Lincoln”.
Ne ekzistis kulturo, vi sciu, en Spoon River,
kaj mi brulis pro honto kaj silentis.
Kaj kion mi povus fari, tute kovrita
kaj pezigita de grundo okcidenta,
krom aspiri kaj preĝi
ke mi naskiĝos denove en la mondon, kun Spoon River
tute elsarkita el mia animo?
Pr. Ar-ĉibald Higbi; Spun River; Linkon
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Antologio de Spoon River
Tom Merritt
Unue mi suspektis ion –
ŝi aspektis tiel kalma kaj malatenta.
Kaj unu tagon mi aŭdis la malantaŭan pordon fermiĝi
dum mi eniris tra la antaŭa, kaj mi vidis lin ŝteliri
malantaŭ la bukanejon kaj en la arbareton,
kaj kuri trans la kampo.
Kaj mi intencis mortigi lin je vido.
Sed tiun tagon, promenante proksime al Kvara Ponto,
sen bastono aŭ ŝtono ĉe-mane,
subite mi vidis lin staranta,
ĝis morto timigata, tenanta siajn leporojn,
kaj mi ne povis diri pli ol, “Ne, ne, ne”,
dum li celis kaj pafis min en la koro.
Pr. Tam Merit
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Antologio de Spoon River
S-no Merrit
Silenta antaŭ la ĵurio,
respondante nenian vorton al la juĝisto kiam li demandis min
ĉu mi havas ion por diri kontraŭ la pundecido,
mi nur kapneis.
Kion mi povus diri al homoj kiuj pensis
ke virino tridekkvinjara kulpas
se ŝia amanto deknaŭjara mortigis ŝian edzon?
Kvankam ŝi diris kaj rediris al li,
“For, Elmer, iru lontane for,
mi frenezigis vian cerbon per la donaco de mia korpo:
vi faros ion teruran”.
Kaj ĝuste kiel mi timis, li mortigis mian edzon;
en tio mi tute ne partoprenis; mi ĵuras antaŭ Dio!
Silenta dum tridek jaroj en prizono!
Kaj la fera portalo de la prizono en Joliet
malfermĝis dum la grizaj kaj silentaj prizonfidatinoj
elportis min en ĉerko.
Pr. Merit; Elmor; Ĝal-jet
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Antologio de Spoon River
Elmer Karr
Kio, se ne la amo de Dio, povintus mildigi
kaj pardonemigi la homojn de Spoon River
rilate al mi kiu uzurpis la liton de Thomas Merritt
kaj krome murdis lin?
Ho, amaj koroj kiuj reakceptis min
kiam mi revenis de dek kvar jaroj en prizono!
Ho, helpantaj manoj kiuj akceptis min en la kirkon,
kaj aŭdis kun larmoj mian konfeson de pentinto
prenonta la sakramenton de pano kaj de vino!
Pentu, ho vivantoj, kaj ripozu kun Jesuo.
Pr. Elmor Kar; Spun River; Tamos Merit
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Antologio de Spoon River
Elizabeth Childers
Polvo de mia polvo,
kaj polvo kun mia polvo,
ho, bebo kiu mortis kiam vi envenis en la mondon,
mortinta je mia morto.
Ne koninta spiron, kvankam vi penis tiel forte,
kun koro batinta kiam vi vivis kun mi,
kaj ĉesinta kiam vi forlasis min por la vivo.
Estas en ordo, mia infano. Ĉar vi neniam vojaĝis
laŭ la longa, longa vojo kiu komenciĝas per lernejaj tagoj,
kiam etaj fingroj nebuliĝas sub larmoj
kiuj falas sur la malrektajn literojn.
Kaj la plej frua vundo, kiam eta kunulino
forlasas vin por alia;
kaj la malsano, kaj la vizaĝo de la Timo apud la lito;
la morto de patro aŭ de patrino;
aŭ honto pro ili, aŭ pro mizero;
la virgulina doloro je la fino de lernejaj jaroj;
kaj senokula Naturo kiu devigas vin drinki
el la kaliko de Amoro, kvankam vi scias ke ĝi estas venena;
al kiu estus via flora vizaĝo levita?
Ĉu al botanisto, ĉu al feblulo? Krio de kia sango al via? —
ĉu pura, ĉu malpura, ne gravas;
la sango vokas al nia sango.
Kaj poste viaj infanoj — ho kio ili estus?
Kaj kia via doloro? Bebo! Bebo!
Morto estas pli bona ol Vivo!
Pr. E-li-zobot Ĉajldorz
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Antologio de Spoon River
Edith Conant
Ni staras ĉirkaŭ ĉi tiu loko — ni, la memoroj;
kaj kovras la okulojn ĉar ni timegas legi:
“17-an de Junio, 1884, aĝa je 21 jaroj kaj 3 tagoj”.
Kaj ĉiuj aferoj ŝanĝiĝas.
Kaj ni — ni, la memoroj, staras ĉi tie nur por ni mem,
ĉar neniu okulo vidas nin, aŭ scius kial ni estas ĉi tie.
Via edzo estas mortinta, via fratino vivas longe for,
via patro estas klinita pro maljuneco;
li forgesis vin; li apenaŭ eliras
el la domo plu.
Neniu memoras vian eskvizitan vizaĝon,
vian melodian voĉon!
Kiele vi kantis, eĉ la matenon kiam vi estis afliktita,
pike dolĉe, tristotremige,
antaŭ la alveno de via infano kiu mortis kun vi.
Tio estas tute forgesita, krom de ni, la memoroj,
kiuj estas forgesitaj de la mondo.
Ĉio ŝanĝiĝis, krom la rivero kaj la monteto—
ne, eĉ ili ŝanĝiĝis.
Nur la ardanta suno kaj la kvietaj steloj samas.
Kaj ni — ni, la memoroj, restas ĉi tie mirante,
kun la okuloj fermitaj pro la laceco de plorado —
la senmezura laceco!
Pr. Idit Koŭnont
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Antologio de Spoon River
Charles Webster
La pinaroj sur la monteto,
kaj la biendomo mejlojn for,
aspektis klaraj kiel per lenso
sub ĉielo pave blua!
Sed kovrilo de nuboj posttagmeze
envolvis la teron. Kaj vi promenis laŭ la vojo
kaj tra la kampo de trifolioj, kie la sola sono
estis la likva tremkantado de la grilo.
Poste la suno malleviĝis inter grandaj driv-amasoj
de lontanaj ŝtormoj. Ĉar vento leviĝis
kaj balais la ĉielon pura kaj blovis la flamojn
de la neŝirmitaj steloj,
kaj svingis la rufan lunon,
kiu pendis inter la rando de la monteto
kaj la scintilantaj branĉoj de la pomhorto.
Vi promenis laŭ la bordo en pensado
kie la gorĝoj de la ondoj estis kiel kaprimulgoj
kiuj kantis sub la akvo kaj ploris
laŭ la fluego de la vento en la cedroj,
ĝis vi staris, tro plena por larmoj, apud la dometo,
kaj supren rigardante vi vidis Jupiteron
pintantan sur la spajro de la giganta pino,
kaj malsupren-rigardante vi vidis mian vakan seĝon
lulatan de la vento sur la soleca porĉo —
kuraĝon, amata!
Pr. Ĉarlz Ŭebstor
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Antologio de Spoon River
Patro Malloy
Vi estas tie for, Patro Malloy,
kie estas la sankta tero, kaj kruco markas ĉiun tombon;
ne ĉi tie kun ni sur la monteto—
ni de malfirma fido, kaj malklara vido
kaj drivanta espero, kaj nepardonitaj pekoj.
Vi estis tiel homa, Patro Malloy,
foje drinkante glason kun ni amikeme,
partianiĝante kun ni kiam ni volis savi Spoon River
de la frideco kaj la morneco de vilaĝa moralo.
Vi estis kiel vojaĝanto kiu portas skatoleton da sablo
el la dezertoj ĉirkaŭ la piramidoj
kaj realigas tiujn kaj realigas Egiption.
Vi estis parto kaj parenco de granda pasinteco,
tamen vi estis tiel intima kun multaj el ni.
Vi kredis je la ĝojo de la vivo.
Vi ne ŝajnis honti pri la karno.
Vi alfrontis la vivon kiel ĝi estis,
kaj kiel ĝi ŝanĝiĝis.
Kelkaj el ni preskaŭ venis al vi, Patro Malloy,
kiam ni vidis kiel via eklezio komprenis la koron,
kaj antaŭzorgis pri ĝi
per Petro la Flamo,
Petro la Roko.1
Pr. Mo-loj; Spun River

“Petro la Flamo / Petro la Roko”: t.e. Sankta Petro (Vd. La Sankta Biblio, Mateo 16:18).
http://eo.wikipedia.org/wiki/Sankta_Petro, http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_mat.html
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Antologio de Spoon River
Ami Green
Ne “junul’ kun prujna kap’, okulo laca”,1
sed oldulo kun glata haŭto
kaj nigraj haroj!
Mi havis la vizaĝon de knabo dum la tuta vivo,
kaj dum jaroj animon rigidan kaj kurban,
en mondo kiu konsideris min ŝercaĵo,
salutota familiare laŭkaprice,
kaj ŝarĝota kiel viro laŭkaprice;
ĉar mi estis nek viro nek knabo.
Verdire nek mia animo nek mia korpo
iam maturiĝis, kaj mi diras al vi
ke la multe serĉata premio de eterna juneco
estas nur ĉesigo de maturiĝo.
Pr. Ejmi Grin

“junul’ kun prujna kap’, okulo laca”: Verso el la poemo “Death” (La Morto) de Percy Bysshe Shelly
(1792-1822), “A youth with hoary hair and haggard eye”, en kiu la poeto priskribas la personigon de la
Mizero.
1
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Antologio de Spoon River
Calvin Campbell
Vi, kiuj kalcitras kontraŭ la Destino,
diru al mi kiel okazas ke sur ĉi tiu deklivo,
kiu descendas al la rivero,
aperta al la suno kaj al la suda vento,
jen planto ĉerpas el la aero kaj el la grundo
venenon kaj fariĝas venenhedero,
kaj jen alia ĉerpas el la samaj aero kaj grundo
dolĉajn eliksirojn kaj kolorojn kaj fariĝas arbuto?
Kaj ambaŭ prosperas?
Vi eble kulpigas Spoon River pri kio ĝi estas,
sed kiun vi kulpigas pri la volo en vi mem
kiu nutras sin kaj faras vin rumekso,
daturo, leontodo aŭ verbasko
kaj kiu malkapablas uzi ajnan grundon aŭ aeron
por fari vin jasmeno aŭ visterio?
Pr. Kelvin Kembol; Spun River
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Antologio de Spoon River
Henry Layton
Kiu ajn vi estas, preterpasanto,
sciu ke mia patro estis milda,
kaj mia patrino estis violenta,
kaj mi estis naskita la kombino de tiaj malamikaj duonoj,
ne intermiksitaj kaj kunfanditaj,
sed kun ĉiu aparta, feble kunlutitaj.
Kelkaj el vi vidis min milda,
kelkaj violenta,
kelkaj ambaŭ.
Sed neniu duono de mi kondukis min al ruino.
La disfalo de duonoj,
neniam partoj unu de la alia,
reduktis min al animo senviva.
Pr. Henri Lejton
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Antologio de Spoon River
Harlan Sewall
Vi neniam komprenis, ho nekonatino,
kial mi repagis
vian sindoneman amikecon kaj delikatajn atentojn
unue per pli raraj dankoj,
poste per laŭgrada retiriĝo de vi,
por eviti la devon danki vin,
kaj poste per silento kiu sekvis
nian finan disiĝon.
Vi resanigis mian malsanan animon. Sed por resaningi ĝin
vi vidis mian malsanon; vi konis mian sekreton,
kaj tial mi fuĝis de vi.
Ĉar kvankam, kiam niaj korpoj sendoloriĝas,
ni kisas senĉese la atentajn manojn
kiuj donis al ni artemiziaĵon, kvankam ni tremas
pro pensado pri la artemiziaĵo,
resanigado de animo estas alia afero,
ĉar tiuokaze ni preferus elmemorigi
la mildtonajn vortojn, la scivoletajn okulojn,
kaj resti eterne forgesintaj,
ne tiel multe pri la doloro mem,
sed pri la mano kiu forigis ĝin.
Pr. Harlon Suol
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Antologio de Spoon River
Ipolit Konovalof
Mi estis pafilisto en Odeso.
Unu nokton la polico enrompis en la ĉambron
kie grupo de ni legis Spencer 1
kaj ili konfiskis niajn librojn kaj arestis nin.
Sed mi eskapis kaj venis al Novjorko
kaj de tie al Ĉikago, kaj poste al Spoon River,
kie mi povis studi mian Kantion en paco
kaj pene vivteni min per riparado de pafiloj!
Rigardu miajn muldilojn! Miajn strukturajn modelojn!
Unu por la paftubo, unu por la martelo,
kaj aliaj por aliaj partoj de la pafilo!
Nu, supozu ke ĉiu alia pafilisto vivanta
havus nur kopiojn de tiuj muldiloj
kiujn mi montras al vi — nu, ĉiuj pafiloj
estus tute samaj, kun marteleto por frapi
la prajmon kaj tubo por gvidi la kugletaĵon,
ĉiuj funkciantaj same por si mem, kaj ĉiuj
agantaj same unu kontraŭ aliaj.
Kaj jen estus la mondo de pafiloj!
Kiun nenio povus liberigi de ĝi mem
krom Muldisto kun aliaj muldiloj
por denove muldi la metalon.
Pr. I-palit Ka-no-valof; Spun River

1

Spencer: Herbert Spencer (1820-1903) Brita filozofo. http://eo.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
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Antologio de Spoon River
Henry Phipps
Mi estis la intendanto de la dimanĉa lernejo,
la titola prezidanto de la fabriko de vagonoj
kaj de la enladigejo,
peranto por la interesoj de Thomas Rhodes kaj de la banka kliko;
kun mia filo, la kasisto de la banko,
edziĝinta al la filino de Rhodes;
kun miaj labortagoj pasigitaj per gajnado de mono,
la dimanĉoj en la kirko kaj en preĝado.
En ĉio mi estis dento sur la rado de la stato ekzistanta:
de mono la mastro kaj la sklavo, blankigita
per la farbo de la kristana kredaro.
Kaj poste:
la banko rompiĝis. Mi staris kaj rigardis la frakasitan maŝinon —
la radojn kun la aertruoj ŝtopitaj per mastiko kaj kovritaj;
la koroditajn boltojn, la rompitajn bielojn;
kun nur la funelego por animoj taŭga por plua uzado
en nova vorilo de vivoj, kiam la ĵurnalistoj, la juĝistoj
kaj la financaj magiistoj konstruos denove.
Mi estis nudigita ĝisoste, sed mi kuŝiĝis en fendo en la Roko Eterna,1
kaj jen mi travidis la ludon, ne plu trompato,
kaj mi sciis ke “la piuloj loĝos sur la tero
sed la jaroj de malpiuloj estos mallongigitaj”.2
Tiam subite, Doktoro Meyers trovis
kanceron en mia hepato.
Mi ne estis, post ĉio, la preferito de Dio!
Nu, eĉ kiam mi tiel staris sur la firsto
super la nebuloj tra kiuj mi grimpis,
preta por pli vasta vivado en la mondo,
eternaj potencoj
antaŭenigis min per ŝovo.
Pr. Henri Fips; Tamos Roŭdz; Majorz

“la Roko Eterna”: La Sankta Biblio, Jesaja 26:24. http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_jes.html
“La piuloj…mallongigitaj”: La Sankta Biblio, La Sentencoj de Salomon 2:21 sekvate de 10:27.
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_sen.html
1
2
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Antologio de Spoon River
Harry Wilmans
Mi estis apenaŭ dudekunujara
kaj Henry Phipps, la intendanto de la dimanĉa lernejo,
oratoris en la Teatro de Bindle.
“Oni devas defendi la honoron de la flago”, li diris,
“ĉu ĝi estas atakata de barbara tribo de tagalogoj 1
aŭ de la plej granda potenco de Eŭropo”.
Kaj ni hurais, hurais pri la oratoraĵo kaj la flago kiun li svingis
dum li parolis.
Kaj mi iris milite malgraŭ mia patro,
kaj sekvis la flagon ĝis mi vidis ĝin hisita
apud nia tendaro en rizejo proksime al Manilo.
Kaj ni ĉiuj hurais, hurais pri ĝi.
Sed estis muŝoj kaj venenaj bestoj;
kaj estis mortiga akvo,
kaj kruela varmo,
kaj naŭza, putra manĝaĵo;
kaj la odoro de la tranĉeo tuj malantaŭ la tendoj
kien iris la soldatoj por malplenigi sin;
kaj estis la ĉiesulinoj kiuj sekvis nin, plenaj de sifiliso;
kaj bestaj agoj inter ni aŭ unuope,
kun tiranado, kaj malamo, kaj brutigado inter ni,
kaj tagoj de abomenado kaj noktoj de timado
ĝis la horo de la atako tra la vapora marĉo
dum kiu ni sekvis la flagon,
kaj mi falis kun krio, pafita tra la intestoj.
Nun estas flago super mi en Spoon River!
Flago! Flago!
Pr. Hari Ŭilmonz; Henri Fips; Bindol; Spun River

1

tagalogoj: Gento de Filipinoj. http://eo.wikipedia.org/wiki/Tagalogoj
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Antologio de Spoon River
John Wasson
Ho! La herbo banata de roso en Norda Karolino
tra kiu Rebecca sekvis min ploreganta, ploreganta,
kun unu infano en la brakoj, kaj tri kiuj kunkuris ploregantaj,
daŭrigante la adiaŭon al mi kiu iris milite kontraŭ la britoj,
kaj poste la longaj, malfacilaj jaroj ĝis la tago de Yorktown.
Kaj post tio mia serĉado al Rebecca,
trovo al ŝi fine en Virginio,
kun du infanoj mortintaj intertempe.
Ni iris per oksoj al Tenesio,
de tie post jaroj al Ilinojso,
kaj fine al Spoon River.
Ni falĉis la herbon de la prerio,
ni faligis la arbarojn,
ni konstruis la lernejojn, konstruis la pontojn,
ebenigis la vojojn kaj kulturis la kampojn
solaj kun la mizero, la afliktoj, la morto —
se Harry Wilmans kiu batalis kontraŭ la filipinanoj
devas havi flagon sur sia tombo
prenu ĝin de sur mia!
Pr. Ĝan Ŭason; Robeka; Jorktaŭn; Spun River; Heri Ŭilmonz
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Antologio de Spoon River
Multaj Soldatoj
La ideo dancis antaŭ ni kiel flago;
la sono de milita muziko;
la ekscitiĝo pro portado de pafilo;
avanco en la mondo post reveno hejmen;
rebrilo de gloro, kolero por malamikoj;
revo pri devo al la lando aŭ al Dio.
Sed tiuj estis aferoj en ni mem, brilantaj antaŭ ni,
ili ne estis la potenco malantaŭ niaj dorsoj,
kiu estis la ĉiopova mano de la Vivo,
simila al la fajro en la centro de la tero kiu kreas montojn,
aŭ akvoj enfermitaj kiuj tratranĉas ilin.
Ĉu vi memoras la feran bendon
kiun la forĝisto, Shack Dye, veldis
ĉirkaŭ la kverko sur la gazono de ĉe Bennet,
por ke oni dependigu hamokon,
en kiu ripozu la filino Janet, dum legado
en somera posttagmezo?
Kaj ke tiu kreskanta arbo fine
disfendis la feran bendon?
Sed ĉiu ĉelo en la tuta arbo
sciis nur ke ĝi vibras pro la vivo,
kaj ĝi ne ĉagreniĝis pro la falo de la hamoko
en la polvon kun la poemoj de Miltono.
Pr. Ŝek Daj; Benot; Ĝenot; Milton
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Antologio de Spoon River
Godwin James
Harry Wilmans! Vi kiu falis en marĉo
proksime al Manilo, sekvante la flagon,
vi ne estis vundita per la grandeco de revo,
nek detruita per senutila laboro,
nek pelita al frenezeco per satanaj kroĉoj;
vi neniam estis tormentata de doloraj nervoj,
kaj vi neniam portis grandajn vundojn al via maljunaĝo.
Vi ne malsategis, ĉar la registaro nutris vin.
Vi ne suferis, sed malgraŭ tio, kriis “antaŭen”
al armeo kiun vi gvidis
kontraŭ malamiko armita per mokaj ridetoj
pli akraj ol bajonetoj. Vi ne estis teren batita
per nevideblaj bomboj. Vi ne estis malakceptita
de tiuj por kiuj vi estis venkita.
Vi ne manĝis la sensaporan panon
kiun mallerta alkemio faris el idealoj.
Vi iris al Manilo, Harry Wilmans,
sed mi estis rekrutita en la trivita armeo
de brilokulaj, profetaj junuloj,
kiuj ondis antaŭen, estis repelitaj kaj falis,
malsanaj, rompitaj, plorantaj, senfidigitaj,
dum ili sekvis la flagon de la Regno de la Ĉielo.
Vi kaj mi, Harry Wilmans, falis
laŭ niaj diversaj manieroj, nekonante
bonon disde malbono, malvenkon disde venko,
nek kiu vizaĝo ridetas
malantaŭ la demona masko.
Pr. Gudŭin Ĝejmz; Heri Ŭilmonz
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Lyman King
Vi eble pensas, preterpasanto, ke la Destino
estas enfalujo ekster vi mem,
kiun vi povas eviti per uzado de antaŭpensemo
kaj saĝeco.
Tiel vi kredas, observante la vivojn de aliaj homoj,
kiel persono kiu kliniĝas, laŭ la maniero de Dio, super formikejo,
vidante kiel iliaj malfaciloj estas eviteblaj.
Sed pasu plu en la vivon:
post iom da tempo vi vidos ke la Destino proksimiĝas al vi
en la formo de via propra figuro en spegulo;
aŭ vi sidos sola apud via propra kameno,
kaj jen la seĝo apud vi ektenos gaston,
kaj vi konos tiun gaston,
kaj legos la aŭtentikan mesaĝon en liaj okuloj.
Pr. Lajmon King
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Caroline Branson
Kun la koroj kiel drivantaj sunoj, se ni nur promenintus,
kiel ofte antaŭe, tra la aprilaj kampoj ĝis stela lumo
silkecigis per senvida gazo la mallumon
sub la klifo, nia rendevuejo de amoro en la arbaro
kie la rojo kurbiĝas! Se ni nur pasintus de amindumo,
kiel notoj de muziko kiuj kunfluas, al atingo
en la inspirita improvizado de amoro!
Sed meti malantaŭ nin kiel kantikon finitan
la ravan sorĉon de la karno,
en kiu niaj animoj svenis infren, infren,
al kie la tempo ne ekzistis, nek la spaco, nek ni –
neniiĝintaj en amo!
Postlasi tiujn por ĉambro kun lampoj:
kaj stari dum nia Sekreto mokas sin,
kaj kaŝas sin inter floroj kaj mandolinoj,
fikse rigardata de ĉiuj inter salato kaj kafo.
Kaj vidi lin tremanta, kaj senti min mem
antaŭscia, kiel subskribonto de devontigilo–
ne flamanta pro donacoj kaj promesoj amasigataj
per rozaj manoj sur lian frunton.
Kaj poste, ho nokto! planita! malrava!
kun nia tuta amindumo nuligita per atingo,
en elektita ĉambro en horo de ĉiuj konata!
La sekvantan tagon li sidis apatia, preskaŭ frida,
tiel strange ŝanĝita, scivolanta kial mi ploras,
ĝis speco de naŭza malespero kaj volupta frenezo
kaptis nin kaj ni faris la mortopakton.
Tigo de la terosfero,
fragila kiel stela lumo,
atendanta remergiĝon
en la fluon de kreado.
Sed la sekvantan fojon naskiĝi
rigardata de Rafaelo kaj de Sankta Francisko
kiam ili foje pasos.
Ĉar mi estas ilia frateto,
klare rekonota vizaĝo al vizaĝo
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tra ciklo de naskiĝado ĉi-poste sekvota.
Vi eble konas la semon kaj la grundon;
vi eble sentas la fridan pluvon fali,
sed nur la terosfero, nur la ĉielo
konas la sekreton de la semo
en la nupta ĉambro sub la grundo.
Ĵetu min denove en la fluon;
donu al mi alian provon —
savu min, Shelly!
Pr. Ker-olajn Brenson; Ŝeli
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Anne Rutledge 1
El mi, neinda kaj nekonata,
la vibrado de senmorta muziko;
“Kun malico al neniuj, kun karitato al ĉiuj”.2
El mi la pardono de milionoj al milionoj,
kaj la bonvola vizaĝo de nacio
brilanta per justeco kaj vereco.
Mi estas Anne Rutledge kiu dormas sub ĉi tiuj herbaĉoj,
en vivo amata de Abraham Lincoln,
edziniĝinta al li, ne per unuiĝo,
sed per disiĝo.
Floru eterne, ho Respubliko,
el la polvo de mia sino!
Pr. En Rotleĝ; Ej-brohem Linkon

1

Anne Rutledge: Unu el la du aperte biografiaj poemoj en la antologio (la alia estas William H. Herndon). La
ortografio de ŝia personnomo en la titolo estas plumeraro de la aŭtoro. Ann Rutledge (1803-1835) estis bela
filino de tarvernisto en New Salem kie loĝis juna Abraham Lincoln (1809-1865) . Laŭ loka legendo, Lincoln
amis ŝin, kaj post ŝia morto pro febro en 1835 la memoro pri ŝi hantis lin dum la tuta vivo. La rakonto estis
ripetita de William Herndon en lia biografio de Lincoln. Ŝia tombo estas en Petersburg. Aktualaj aŭtoritatoj
konsideras la rakonton apokrifa.
2
“Kun malico…ĉiuj”: Bone konata citaĵo el la Dua Inaŭgura Parolado de Abraham Lincoln. Lincoln
vigle kontraŭstaris la fortojn en la venkintaj ŝtatoj kiuj postulis la punadon de la ribelintaj ŝtatoj. Li konstante
celis la reintegrigadon de la tuta lando. La aŭtoro konsideras la spiriton de Ann Rutlegde la fonto de tiu
grandanimeco.
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Hamlet Micure
Dum longa febro alvenas multaj vizioj:
mi estis en la dometo denove
kun ĝia granda kampo de trifolioj
descendanta al la tabula barilo,
ombrata de la kverko,
kie ni infanoj havis pendolon.
Tamen la dometo estis domego
meze de gazono, kaj apud la gazono estis la maro.
Mi estis en la ĉambro kie eta Paul
strangoliĝis pro difterio,
tamen ĝi ne estis tiu ĉambro—
ĝi estis sunluma verando enfermita
per krucfenestroj,
kaj sur seĝo sidis viro en malhela mantelo
kun vizaĝo simila al tiu de Eŭripido. ,1
Li venis viziti min, aŭ mi iris viziti lin—
mi ne povis distingi.
Ni povis aŭdi la takton de la maro, la trifolioj ondis
sub la somera vento, kaj eta Paul venis
kun floroj de trifolioj al la fenestro kaj ridetis.
Tiam mi diris: "Kio estas ‘dia malespero’, Alfred?"
“Ĉu vi legis ‘Larmoj, Vanaj Larmoj’?” li demandis.
“Jes, sed vi ne esprimas tie dian malesperon”.
“Mia povra amiko”, li respondis, “tial la malespero estis dia”.
Pr. Hemlet Mi-kjur; Pol; Elfrod

“Viro en malhela mantelo”: Alfred Lord Tennyson (1809-1892), angla poeto.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Tennyson
1
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Mabel Osborne
Viaj ruĝaj floroj inter la verdaj folioj
velkas, ho bela geranio!
Sed vi ne petas akvon.
Vi ne povas paroli! Ne necesas ke vi parolu—
ĉiuj scias ke vi mortas pro soifo,
tamen ili ne venigas akvon!
Ili preterpasas dirante:
“La geranio volas akvon”.
Kaj mi, kiu havis feliĉon por kundividi
kaj sopiris kundividi vian feliĉon;
mi, kiu amis vin, Spoon River,
kaj avidis vian amadon,
velkis antaŭ viaj okuloj, Spoon River;
soifanta, soifanta,
pro animpudoro sen voĉo por peti de vi amon,
vi kiuj sciis kaj vidis ke mi pereas antaŭ vi,
kiel ĉi tiu geranio kiun iu plantis super mi,
kaj lasis morti.
Pr. Mejbol Azborn; Spun River
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William H. Herndon 1
Tie apud la fenestro de la malnova domo
kiu sidas sur la klifo, kiu rigardas la valon laŭ mejloj,
je la fino de miaj tagoj de laboro, atendante tra la malkreskado de mia vivo,
tago post tago rigardis mi en mia memoro,
kiel observanto en la kristala globo de sorĉistino,
kaj mi vidis la figurojn de la paseo,
kvazaŭ en spektaklo reflektatajn en brila sonĝo,
pasantajn tra la mirinda sfero de la tempo.
Kaj mi vidis viron leviĝi de la grundo kiel giganto de fablo,2
kaj sekvi senmortan destinon,
estro de grandaj armeoj, ĉefo de la respubliko,
kunveniganta en ditirambon de regenerada kantado
la epikajn esperojn de popolo;
kaj samtempe Vulkano de suverenaj fajroj,
kie nepereivaj ŝildoj kaj glavoj estis forĝitaj
de spiritoj harditaj en la ĉielo.
Rigardu en la kristalo! Vidu kiel li hastas antaŭen
al la loko kie lia vojo atingos la vojon
de filo de Plutrarko kaj de Ŝekspiro.3
Ho Lincoln, aktoro ja, ludanta bone vian rolon,
kaj Booth, kiu pavis en imita teatraĵo interne de la teatraĵo,
ofte kaj ofte mi vidis vin,
dum la grakantaj korvoj flugis voje al la arbaro
super la tegmento de mia domo dum solenaj sunsubiroj,
tie apud mia fenestro,
sola.
Pr. Ŭiljom Ejĉ Herndon; Linkon; But

1

William H. Herndon: (1818-1891) Partnero de Abraham Lincoln en praktiko de la juro. Li foje procesis
kun Hardin W. Masters (1845-1925), la patro de la aŭtoro. Herndon verkis biografion de Lincoln.
2
“…mi vidis viron leviĝi…”: Abraham Lincoln (1809-1865)— prezidento de Usono (1861-1865).
3
“…filo de Plutrarko kaj de Ŝekspiro”. John Wilkes Booth (1838-1865) —Ŝekspira aktoro murdinta
prezidenton Lincoln. http://eo.wikipedia.org/wiki/John_Wilkes_Booth
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Rebecca Wasson
Printempo kaj somero, aŭtuno kaj vintro kaj printempo,
unu post unu drivantaj, preter mia fenestro drivantaj!
Kaj mi kuŝis tiel multe da jaroj rigardante ilin drivi kaj nombrante
la jarojn, ĝis foje alvenis en mia koro teruro,
kun la sento ke mi fariĝis eterna; fine
alvenis mia centa jaro! Kaj ankoraŭ mi kuŝis
aŭdante la tiktakon de la horloĝo, kaj la muĝadon de la gebovoj
kaj la kriegon de garolo fluganta tra la falantaj folioj!
Tago post tago, sola en ĉambro de la domo
de bofilino afliktita de maljuneco kaj grizhara.
Kaj nokte, aŭ dum mi rigardis tra la fenestro tage,
miaj pensoj rekuris, ŝajne tra senfina tempo
al Norda Karolino kaj miaj tagoj de knabino,
kaj al John, mia John, for en milito kontraŭ la britoj,
kaj la multaj infanoj, la multaj mortoj, kaj la multaj doloroj.
Kaj al tiu vastejo de jaroj kiel prerio en Ilinojso
trans kiu grandaj figuroj pasis kiel hastantaj ĉevalistoj,
Vaŝingtono, Jefferson,1 Jackson,2 Webster,3 Clay.4
Ho, bela juna respubliko pro kiu mia John kaj mi
donis nian tutan forton kaj amon!
Kaj ho mia John!
Kial, kvankam mi kuŝis dum jaroj tiel senforta en la lito,
kaj preĝis ke vi venos, prokrastiĝis via alveno?
Konsidere ke kun krio de ekstazo, kiel tiu kiun mi ellasis
kiam vi trovis min en malnova Virginio post la milito,
mi ploris kiam mi ekvidis vin tie apud la lito,
kiam la suno staris malalta en la uesto fariĝanta pli malgranda kaj pala
en la lumo de via vizaĝo.
Pr. Robeka Ŭason; Ĝan; Ĝe-forson; Ĝekson; Ŭebstor; Klej

1

Jefferson:
Thomas
Jefferson,
(1743-1826),
tria
prezidento
de
Usono
(18011809).http://eo.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
2
Jackson:
Andrew
Jackson
(1767-1845),
sepa
prezidento
de
Usono
(1829-1837).
http://eo.wikipedia.org/wiki/Andrew_Jackson
3
Webster: Daniel Webster (1782-1852), Usona ŝtatisto kaj oratoro. En 1836 li estis sensukcesa kanditato
por la ofico de prezidento.http://eo.wikipedia.org/wiki/Daniel_Webster
4
Clay: Henry Clay (1777-1852), Usona ŝtatisto kaj sensukcesa kandidato por la ofico de prezidento en 1824,
1832, and 1844.
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Rutherford McDowell
Oni venigis al mi ambrotipojn 1
de la antikvaj pioniroj por grandigi.
Kaj fojfoje unu pozis por mi —
iu kiu ekzistis kiam gigantaj manoj
el la utero de la mondo
ŝirtiris la respublikon.
Kio estis tio en iliaj okuloj? —
ĉar mi neniam povis sondi
la mistikan patoson de duonfermitaj palpebroj,
kaj la serenan doloron de iliaj okuloj.
Tio estis kiel flako de akvo,
inter kverkoj, je la limo de arbaro,
kie la folioj falas,
kaj oni aŭdas la krion de koko
de lontana biendomo, apud la montetoj
kie loĝas la tria generacio, kaj kie la fortikaj viroj
kaj la fortikaj virinoj estas for kaj forgesitaj.
Kaj ĉi tiuj genepoj kaj ĉi tiuj pragenepoj
de la pioniroj!
Vere mia fotografilo registris ankaŭ iliajn vizaĝojn,
kie mankis tiel multe el la antikva fortiko,
kaj el la antikva fido,
kaj el la antikva mastrado de la vivo,
kaj el la antikva kuraĝo
kiu laboras kaj amas kaj suferas kaj kantas
sub la suno.
Pr. Ru-toford Mikdaŭol

“…ambrotipojn”: Frua speco de photografo sur vitra plako. La procezo ambrotipio estis anstataŭita de
dagerotipio.
1
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Hana Armstrong
Mi skribis al li leteron por peti, en la nomo de la malnovaj tempoj,
ke li eksigu el la aremeo mian malsanan filon;
sed eble ĝi ne estis legebla por li.
Poste mi iris al la vilaĝo kaj petis de James Garber,
kiu skribis bele, ke li skribu al li leteron;
sed eble tio perdiĝis en la poŝto.
Tial mi faris la longegan vojaĝon al Vaŝingtono.
Necesis pli ol horo por trovi la Blankan Domon.
Kaj kiam mi trovis ĝin oni forsendis min,
kaŝante la ridetojn. Tiam mi pensis:
“Nu! Li ne plu estas tiu pensionano ĉe mi
kiu laboris kune kun mia edzo
kaj kiun ni ĉiuj nomis Abe tie for en Menard”.
Por fina provo mi turnis min al gardisto kaj diris:
“Bonvolu diri ke maljuna Hana Armstrong
el Ilinojso, venis vidi lin pri sia malsana filo
en la armeo”.
Nu! Post nur unu momento oni enlasis min!
Kaj kiam li vidis min li ekridis,
kaj lasis siajn aferojn de prezidento,
kaj skribis per sia propra mano la eksigilon por Doug,
parolante la tutan tempon pri la fruaj tagoj,
kaj rakontante.
Pr. Hena Armstrong; Ĝejmz Garbor; Mejnord; Ejb; Dog
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Lucinda Matlock
Mi iris al la dancofestoj en Chandlerville,
kaj ludis je kartoj en Winchester.
Unu fojon ni interŝanĝis la kunulojn
dum la veturo hejmen sub la luna lumo de meza junio,
kaj tiel mi konatiĝis kun Davis.
Ni geedziĝis kaj vivis kune dum sepdek jaroj,
ĝojante, laborante, edukante dek du infanojn,
el kiuj ni perdis ok
antaŭ ol mi atingis la sesdekan jaron.
Mi ŝpinis, mi teksis, mi mastrumis la domon, mi flegis la malsanajn,
mi kulturis la ĝardenon, kaj, por ferio,
vagis tra la kampoj kie kantis la alaŭdoj,
kaj apud Rivero Spoon kolektante multajn konkojn,
multajn florojn kaj kuracajn herbojn —
kriante al la arbaraj montetoj, kantante al la verdaj valoj.
Je naŭdek ses jaroj mi jam vivis sufiĉe, jen ĉio,
kaj mi pasis al dolĉa ripozo.
Kio estas tio kion mi aŭdas nun pri doloro kaj laceco,
kolero, malkontenteco kaj velkantaj esperoj?
Degenerintaj gefiloj,
la Vivo estas tro forta por vi —
necesas vivo por ami la Vivon.
Pr. Lusinda Metlak; Ĉend-lorvil; Ŭin-ĉestor; Dejvis; Spun
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Davis Matlock
Supozu ke la afero estas nenio pli ol la abelujo:
ke ekzistas vir-abeloj kaj labor-abeloj
kaj abelo-reĝinoj kaj nenio pli ol amasigado de mielo—
(materiaĵoj kaj ankaŭ kulturo kaj saĝeco)—
por la sekvonta generacio, kaj ke la nuna generacio vivas
nur dum ĝi svarmas en la suna lumo de junaĝo,
kaj fortigas la flugilojn per la rikoltaĵo,
gustumante, survoje al la abelujo
de la kampoj de trifolioj, la delikatan trofeon.
Supozu tion, kaj supozu la veron:
ke la naturo de la homo estas pli granda
ol la natura bezono de la abelujo;
kaj ke oni devas porti kaj la ŝarĝon de la vivo,
kaj la urĝon kiu venas el la eksceso de la spirito —
nu, mi diras, ke vivi ĝis la fino kiel dio
certa pri senmorta vivo, kvankam oni dubas,
estas la ĝusta vivmaniero.
Se tio ne faras Dion fiera pri ni,
Dio esas nenio pli ol gravito,
aŭ dormo estas la ora celo.
Pr. Dejvis Metlak
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Herman Altman
Ĉu mi sekvis la Veron kien ajn ŝi gvidis,
kaj alfrontis la tutan mondon pro afero,
kaj defendis la malfortajn kontraŭ la fortaj?
Se tion mi faris mi preferus esti memorata inter la homoj
kiel mi estis konata dum la vivo inter la homoj,
kaj kiel mi estis malamata kaj amata sur la tero.
Ne konstruu do al mi monumenton
kaj ne skulptu por mi buston,
eĉ kvankam mi ne fariĝus duondio,
por ke la realo de mia animo ne perdiĝu,
kaj ŝtelistoj kaj mensoguloj,
kiuj estis miaj malamikoj kaj detruis min,
kaj la infanoj de ŝtelistoj kaj mensoguloj,
ne pretendu min kaj ne asertu antaŭ mia busto,
ke ili staris kun mi en la tagoj de mia malvenko.
Ne konstruu monumenton al mi,
por ke la memoro pri mi ne estu fi-uzita
por mensogado kaj opresado.
Tiuj kiuj min amis kaj iliaj infanoj ne estu senigitaj je mi;
mi volus resti por ĉiam la nemalpurigita posedaĵo
de tiuj por kiuj mi vivis.
Pr. Hermon Altmon
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Jennie M’Grew
Ne, kie la ŝtuparo turniĝas en la mallumo,
kapuĉan figuron ŝrumpintan sub flua mantelo!
Ne flavajn okulojn en la ĉambro nokte,
fikse observantajn el surfaco araneaĵe griza!
Kaj ne la baton de flugilo de kondoro,
kiam ekroras la vivo en la oreloj
kiel sono neniam antaŭe aŭdita!
Sed en suna posttagmezo,
apud kampara vojo,
kie purpuraj ambrosiaĉoj floras laŭ zigzaga barilo,
kaj la kampo estas spikumita, kaj la aero estas trankvila,
vidi kontraŭ la suna lumo ion nigran,
kiel makulon kun irida rando—
tio estas la signo al okuloj kun la dua vido...
kaj tion mi vidis!
Pr. Ĝeni Mi-gru
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Columbus Cheney
Ĉi tiu plorsaliko!
Kial vi ne plantas ankaŭ kelkajn
por la milionoj da infanoj ne ankoraŭ naskitaj,
same kiel por ni?
Ĉu ne ankaŭ ili estas senekzistaj, aŭ ĉeloj dormantaj
sen menso?
Aŭ ĉu ili al-teriĝas kaj ilia naskiĝo
breĉas la memoron pri antaŭa ekzisto?
Respondu! La kampo de neesplorita intuicio estas via.
Sed kial, ĉiuokaze, vi ne plantas salikojn por ili,
same kiel por ni?
Pr. Kolombos Ĉejni
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Wallace Ferguson
Tie en Ĝenevo kie Monto Blanka ŝvebis super
la vinkolora lago kiel nubo, kiam venteto blovis
el malplena blua ĉielo, kaj la roranta Rodano
hastis sub la ponto tra abismoj en la roko;
kaj la muziko el la kafejoj kontribuis al la grandiozeco
de dancanta akvo sub torento de lumo;
kaj la pli pura parto de la genio de Jean Rousseau 1
estis la silenta muziko de ĉio kion ni vidis aŭ aŭdis —
tie en Ĝenevo, mi diras, ĉu estis la ravo malplia,
ĉar mi ne povis ligi min al la mio de antaŭ longe,
kiam antaŭ dudek jaroj mi vagis en Spoon River,
aŭ memori tion kio mi estis aŭ kion mi sentis?
Ni vivas en la horo tute liberaj de la horoj pasintaj;
tial, ho animo, se vi perdos vin mem en la morto,
kaj vekiĝos en ia Ĝenevo apud ia Monto Blanka,
kio gravos al vi se vi ne konas vin mem kiel la vion
kiu vivis kaj amis en eta loko de la tero
konata kiel Spoon River en tempo de longe, de longe malaperinta?
Pr. Ŭalos Fer-goson; Ĵan Ru-so; Spun River

Jean Rousseau: Jean Jacques Rousseau (1721-1778) franca filozofo kaj aŭtoro naskita en Ĝenevo.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
1
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Marie Bateson
Vi observas la skultitan manon
kies montrofingro indikas la ĉielon.
Tio estas la direkto, sendube,
sed kiel oni sekvu ĝin?
Estas bone abstini de murdo kaj volupto,
pardoni, fari bonon al aliaj, adori Dion
sen gravuritaj bildoj.
Sed ĉi tiuj estas finfine eksteraj rimedoj,
per kiuj oni plejparte faras bonon al si mem.
La interna kerno estas la libereco;
ĝi estas lumo, pureco —
mi ne scias pli;
trovu la celon aŭ perdu ĝin, laŭ via vizio.
Pr. Mo-ri Bejtson

Paĝo 230 el 265

Antologio de Spoon River
Tennessee Claflin Shope
Mi estis la mokato de la vilaĝo,
ĉefe inter la prudentuloj, kiel ili sin nomis —
ankaŭ inter la kleruloj, kiel, Pastro Peet, kiu legis la grekan
kvazaŭ ĝi estus la angla.
Ĉar anstataŭ paroli pri libera komerco,
aŭ prediki ian formon de baptado;
anstataŭ kredi pri la efikeco
de evitado de trotuar-juntoj, relevado de pingloj laŭ la ĝusta maniero,
vidado de la nova luno trans la dekstra ŝultro,
aŭ sanigado de reŭmatismo per blua vitro,
mi asertis la suverenecon de mia animo.
Antaŭ ol Mary Baker G. Eddy 1 eĉ komencis
kun tio kion ŝi nomis scienco,
mi jam konis ĝisfunde "Bagavadgito”,
kaj sanigis mian animon, antaŭ ol Mary
komencis sanigi korpojn kun animoj —
pacon al ĉiuj mondoj!
Pr. Teno-si Kleflin Ŝoŭp; Meri Bejkor Ĝi Edi;

1

Mary Baker G. Eddy: (1821-1910) fondinto de la Eklezio de Kristanisma Scienco.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Kristana_Scienco
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Plymouth Rock Joe
Kial vi kuras tiel rapide tien kaj tien
ĉasante muŝetojn kaj papiliojn?
Kelkaj el vi staras solene kaj gratas serĉante vermojn;
aliaj el vi atendas la disŝuton de maizeroj.
Ĉi tio estas la vivo, ĉu?
Kokeriko! Tre bone, Thomas Rhodes;
vi estas la mastro de la kokejo, sendube.
Sed jen venas Elliot Hawkins;
kluk, kluk, kluk, li logas politikajn sekvantojn.
Kŭa! Kŭa! Kŭa! Kial tiel poezia, Minerva,
ĉi grizan matenon?
Kidi—kŭa—kŭa! fi, Lucius Atherton;
la raŭkan grakon kiun vi eligis el la gorĝo
de Aner Clute alprenos poste
S-ro Benjamin Pantier kiel krion
por balot-rajto por virinoj: ka duk—duk!
Kia inspiro venis al vi, Margaret Fuller Slack?
Kaj kial via grosbera okulo
flirtas tiel likve, Tennessee Claflin Shope?
Ĉu vi penas sondi la esoterecon de ovo?
Via voĉo estas vere metala ĉi-matene, Hortense Robbins—
preskaŭ kiel tiu de numidino!
Kŭa! Tio estis gorĝfonda sopiro, Isaiah Beethoven;
ĉu vi vidis la ombron de la falko,
aŭ ĉu vi tretis la ostojn de la kokogamboj
kiujn la kuiristo elĵetis ĉi-matene?
Estu kavalira, heroa, aŭ aspiranta,
metafizika, religia, aŭ ribela,
sed vi neniam eliros el la kokejo
krom trans la barilo
miksite kun terpomŝeleroj kaj simila rubaĵo en la trogon.
Pr. Plimot Rak Ĝoŭnz; Tamos Roŭdz; Eljot Hokinz; Minerva; Luŝos A-terton; Ejner Klut;
Ben-ĝomin Pen-tir; Margret Foler Slek; Teno-si Kleflin Ŝoŭp; Hortens Rabinz; Ajzeja Betovon
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Antologio de Spoon River
Immanuel Ehrenhardt
Mi komencis per la prelegoj de Lordo William Hamilton.1
Poste mi studis Dugald Steward;
kaj post tio John Locke pri komprenado,
kaj post tio Kartezion, Fichte kaj Schelling,
Kantion kaj poste Schopenhauer—
librojn kiujn mi prunte prenis de la maljuna Juĝisto Somers,
Ĉiujn mi legis kun rava laboremo
esperante ke estas rezervite al mi
ekkapti la voston de la plej supera sekreto,
kaj eltreni ĝin el ĝia truo.
Mia animo flugis alten je dekmil mejloj,
kaj okazis nenio pli ol ke la luno aspektis iomete pli granda;
poste mi refalis—ho kiel mi ĝojis pri la tero!—
tute tra la animo de William Jones
kiu montris al mi leteron de John Muir.
Pr. I-ma-nuel E-renhart; Ŭiljom He-milton; Dugald Stuord; Ĝan Lak; Fihte; Ŝeling; Ŝopenhaŭo; Somorz; Ŭiljom Ĝoŭnz; Ĝan Mjur

1

William Hamilton: (1788-1856), skota filozofo http://eo.wikipedia.org/wiki/William_Hamilton
Dugald Steward: (1753-1828), skota filozofo
John Locke: (1632-1704), angla filozofo http://eo.wikipedia.org/wiki/John_Locke
Kartezion: René Descartes (1596-1650), franca filozofo. http://eo.wikipedia.org/wiki/Kartezio
Fichte: Johann Gotlieb Fichte (1762-1814), germana filozofo. http://eo.wikipedia.org/wiki/Fichte
Schelling: Friedrich von Schelling (1775-1854), germana filozofo. http://eo.wikipedia.org/wiki/Schelling
Kantion: Immanuel Kant (1724-1804), germana filozofo. http://eo.wikipedia.org/wiki/Kant
Schopenhauer: Artur Schopenhauer (1788-1860), germana filozofo.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Schopenhauer
John Muir: (1838-1914) usona verkisto kaj ekologo.
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Antologio de Spoon River
Samuel Gardner
Mi, teninto de la forcejo,
amanto de arboj kaj floroj,
ofte en la vivo vidis ĉi tiun ombroplenan ulmon,
mezurante ĝian malavaran branĉaron per la okulo,
kaj aŭskultante kiel ĝiaj ĝojantaj folioj
ame sin interkaresas kun dolĉaj eolaj susuroj.
Kaj taŭge ili tiel farus:
ĉar la radikaro jam etendiĝis tiel vaste kaj profunde
ke la grundo de la monteto ne povis deteni
ion ajn el sia potenco, riĉigate per la pluvo,
kaj varmigate per la suno;
male ĝi cedis ĝin tute al la ŝparema radikaro,
tra kiu ĝi estis ĉerpita kaj sendita al la trunko,
kaj de tie al la branĉaro, kaj en la foliaron,
de kie la venteto ekvivis kaj kantis.
Nun mi, subloĝanto sub la tero, povas vidi
ke la branĉaro de arbo
ampleksas ne pli vaste ol la radikaro.
Kaj kiel la animo de homo
estus pli vasta ol la vivo kiun ĝi vivis?
Pr. Se-mjuol Gardnor
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Antologio de Spoon River
Dow Kritt
Samuel eterne parolas pri sia ulmo —
sed mi ne devis morti por lerni pri radikoj:
mi, fosinto de ĉiuj fosaĵoj en la regiono de Spoon River.
Rigardu mian ulmon!
Generite el semo same bona kiel lia,
semite samtempe,
ĝi nun mortas je la supro:
ne pro manko de vigleco, aŭ pro fungo,
aŭ pro detruantaj insektoj, kiel kredas la sakristiano.
Vidu, Samuel, kie la radikaro trafis rokon,
kaj ne povas disvastiĝi pli.
Kaj la tutan tempon la arbosupro
ellacigas sin, kaj mortas,
dum ĝi penas kreski.
Pr. Daŭ Krit; Se-mjuol; Spun River
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Antologio de Spoon River
William Jones
Foje kurioza herbo kiun mi ne konis,
kies nomon mi devis serĉi en miaj libroj;
foje letero de Yoemans.1
El inter la mitulo-konkoj kolektitaj sur la bordo
foje perlo kun brileto kiel taliktro;
alifoje letero de Tyndall 2 en Anglio,
kun poŝtmarko de Spoon River.
Mi, amanto de la Naturo, amata pro mia amo al ŝi,
tiel konversis de malproksime kun la granduloj
kiuj konis ŝin pli bone ol mi.
Ho, ne ekzistas grandulo aŭ malgrandulo,
escepte kiam ni pligrandigas ŝin kaj gajnas de ŝi pli intensan delicon.
Per konkoj el la rivero kovru min, kovru min.
Mi vivis en miro, adorante la teron kaj la ĉielon.
Mi pasis sur la vojo eterna de senfina vivo.
Pr. Ŭiljom Ĝoŭnz; Joŭmonz; Tindol; Spun River

1
2

Yoemans: redaktoro de Popular Science Monthly (Monata Revuo de Populara Scienco)
John Tyndall (1820-1893) Irlanda fizikisto.
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Antologio de Spoon River
William Goode
Al la tuta vilaĝo ŝajnis, sendube,
ke mi iras tien kaj tien, sencele;
sed ĉi tie apud la rivero oni povas vidi en la krepusko
la molflugilajn vespertojn zigzagi tien kaj tien —
ili devas flugi tiel por kapti la manĝaĵon.
Kaj se vi iam devojiĝis en la nokto,
en la profunda arbaro apud la transvadejo de Miller,
kaj ekiris jen tien, jen tien—
depende de kie la lumo de la Lakta Vojo trabrilis—
penante trovi la padon,
vi devus kompreni ke mi serĉis la vojon
kun serioza fervoro, kaj ke mia tuta vagado
estis vagado en tiu serĉo.
Pr. Ŭiljom Gud; Milor
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Antologio de Spoon River
J. Milton Miles
Kiam ajn sonis la presbiteriana sonorilo sole,
mi konis ĝin kiel la presbiterianan sonorilon.
Sed kiam ĝia sono miksiĝis
kun la sono de la metodisma, la kristana,
la baptista kaj la kirkanara,
mi ne plu povis distingi ĝin,
aŭ iun ajn individuan disde la aliaj, aŭ de iu alia.
Kaj, ĉar multaj voĉoj vokis al mi en la vivo,
ne miru ke mi ne povis rekoni
la veron disde la malvero,
aŭ eĉ, fine, la voĉon kiun mi devis rekoni.
Pr. Ĝej Milton Majlz
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Antologio de Spoon River
Faith Matheny
En la komenco vi ne scios kion ili signifas,
kaj eble vi neniam scios,
kaj eble ni neniam diros al vi:—
ĉi subitaj ekbriloj en la animo,
kiel fulmo flagranta sur neĝaj nuboj
je noktmezo kiam la luno estas plena.
Ili alvenas en soleco, aŭ
vi sidas kun via amiko, kaj subite
silento falas sur la parolon, kaj liaj okuloj
sen flagreto lumetas al vi:—
vi du vidis la sekreton kune,
li vidas ĝin en vi, kaj vi en li.
Kaj jen vi sidas tremantaj pro timo ke la Mistero
ekstaros antaŭ vi kaj mortfrapos vin
per grandiozeco kiel de la suno.
Kuraĝon, ĉiuj animoj kiuj havas tiajn viziojn!
Dum via korpo vivas kiel mia estas mortinta,
vi kaptas odoreton de la etero
rezervita al Dio mem.
Pr. Fet Metini
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Antologio de Spoon River
Scholfield Huxley
Dio! Ne petu ke mi registru viajn mirindaĵojn;
mi akceptas la stelojn kaj la sunojn
kaj la preternombrajn mondojn.
Sed mi mezuris iliajn distancojn
kaj pesis ilin kaj malkovris ilajn substancojn.
Mi elpensis flugilojn por la aero,
kaj kilojn por la akvo,
kaj ĉevalojn el fero por la tero.
Mi longigis milionoble la vidadon kiun vi donis al mi,
kaj milionoble la aŭdadon kiun vi donis al mi;
mi saltis trans la spaco per parolado,
kaj prenis fajron por lumo el la aero.
Mi konstruis grandajn urbojn kaj boris tra la montoj,
kaj transpontis majestajn akvarojn.
Mi verkis Iliado kaj Hamleto;
kaj mi esploris viajn misterojn,
kaj serĉis vin senĉese,
kaj retrovis vin — perdinte vin
en horoj de laceco —
kaj mi demandas al vi:
kiel plaĉus al vi jen krei sunon
kaj jen kuŝi kun vermoj
glitantaj plekte inter viaj fingroj?
Pr. Ŝolfild Hoksli
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Antologio de Spoon River
Willie Metcalf
Mi estis Willie Metcalf.
Oni nomis min "Doktoro Meyers"
ĉar, laŭ ili, mi havis lian aspekton.
Kaj li estis mia patro, laŭ Jack McGuire.
Mi loĝis en la lu-stalo de ĉevaloj,
kaj dormis sur la tero
flank-al-flanke kun la buldogo de Roger Baughman
aŭ kelkfoje en stalfako.
Mi povis rampi inter la gamboj de la plej sovaĝaj ĉevaloj
sen esti batita— ni interkonis nin.
Dum printempaj tagoj mi vagabundis tra la kamparo
por rehavi la senton, kiun mi foje perdis,
ke mi ne estas io aparta de la tero.
Mi kutimis perdi min, kvazaŭ en dormo,
per kuŝado kun la okuloj duonfermitaj en la arbaro.
Kelkfoje mi parolis kun bestoj — eĉ kun bufoj kaj serpentoj —
io ajn kiu havis okulon en kiun mi povis rigardi.
Unufoje en la suna lumo mi vidis ŝtonon
kiu penis fariĝi ĵeleo.
En aprilaj tagoj, en ĉi tiu tombejo,
la mortintoj kunvenis tute ĉirkaŭ mi,
kaj kvietiĝis, kiel kirkanaro en silenta preĝado.
Mi neniam sciis ĉu mi estas parto de la tero
kaj floroj kreskas en mi, aŭ ĉu mi piediras —
nun mi scias.
Pr. Ŭili Metkef; Majorz; Ĝek Mi-gŭajr; Raĝer Baŭmon
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Antologio de Spoon River
Willie Pennington
Ili nomis min la feblulo, la simplulo,
ĉar miaj fratoj estis fortaj kaj belaj,
sed mi, la lasta filo de gepatroj oldiĝintaj,
heredis nur ilian reziduon de potenco.
Sed ili, miaj fratoj, estis voritaj
de la furiozo de la karno, kiun mi ne konis,
eluzitaj de la agado de la sentoj, kiun mi ne konis,
harditaj de la kreskado de volupto, kiun mi ne konis,
kvankam ili havigis al si famon kaj riĉaĵojn.
Poste mi, la feblulo, la simplulo,
ripozanta en eta vivangulo,
vidis vizion, kaj per mi multaj vidis la vizion,
kvankam ili ne sciis ke tio venis per mi.
Tiel arbo burĝonis
el mi, sinapa semeto.1
Pr. Ŭili Pe-nington

1

“…sinapa semeto”: La Sankta Biblio, Mateo 13:31. http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_mat.html
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Antologio de Spoon River
La Ateisto de la Vilaĝo
Vi junaj diskutantoj pri la doktrino
pri la senmorteco de la animo,
mi kiu kuŝas ĉi tie estis la ateisto de la vilaĝo,
parolema, disputema, sperta pri la argumentoj
de la nekredantoj.
Sed dum longa malsano,
dum mi tusis ĝis morto,
mi legis Upaniŝadoj kaj la poezion de Jesuo.
Kaj ili bruligis torĉon de espero kaj intuo
kaj deziro kiujn la Ombro,
kondukanta min rapide tra la kavernoj de obskuro,
ne povis estingi.
Aŭskultu min, vi kiuj vivas en la sensoj
kaj pensas nur per la sensoj:
senmorteco ne estas donaco;
senmorteco estas atingo;
kaj nur tiuj kiuj strebos fortege
posedos ĝin.
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Antologio de Spoon River
John Ballard
En la impeto de mia potenco
mi malbenis Dion, sed Li tute ne atentis min:
mi same bone malbenus la stelojn.
Dum mia fina malsano mi havis doloregon, sed mi estis rezoluta
kaj mi malbenis Dion pro mia suferado;
ankoraŭ li tute ne atentis min;
li lasis min sola, kiel ĉiam antaŭe.
Mi same bone malbenus la presbiterianan spajron.
Poste, dum mi debiliĝis, teruro trafis min:
eble mi mallogis Dion per mia malbenado al li.
Unu tagon Lydia Humphrey portis al mi bukedon
kaj venis al mi la ideo ke mi amikiĝu kun Dio;
mi penis do amikiĝi kun Li;
sed mi same bone penus amikiĝi kun la bukedo.
Nun mi estis tre proksima al la sekreto,
ĉar mi vere povis amikiĝi kun la bukedo
se mi alpremus al mi la amon kiun mi sentis por la bukedo
kaj tiel mi ŝtelrampis ale al la sekreto, sed —
Pr. Ĝan Balord; Lidja Homfri
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Antologio de Spoon River
Julian Scott
Proksime al la fino
la vero de aliaj estis malvero al mi;
la justeco de aliaj maljusteco al mi;
iliaj kialoj por morto, kialoj al mi por vivo;
iliaj kialoj por vivo, kialoj al mi por morto;
mi mortigus kiujn ili savus,
kaj savus kiujn ili mortigus.
Kaj mi vidis kiel dio, se portita al tero,
devus manifesti kion li vidis kaj pensis,
kaj ne povus loĝi en la mondo de homoj
kaj agi inter ili flank-al-flanke
sen senĉesaj konfliktoj.
La polvo estas por rampado, la ĉielo por flugado —
pro tio, ho animo kies flugiloj plenkreskis,
soru supren al la suno!
Pr. Ĝuljon Skat
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Antologio de Spoon River
Alfonso Churchill
Mokride ili nomis min “Profesoro Lun”,
kiam mi estis knabo en Spoon River, naskita kun soifo
scii pri la steloj.
Ili mokkriis kiam mi parolis pri la lunaj montoj,
kaj pri la tremigaj varmo kaj malvarmo,
kaj pri la ebonaj valoj apud arĝentaj firstoj,
kaj pri Spiko, duiliardojn da mejloj for,
kaj pri la eteteco de la homo.
Sed nun kiam mia tombo estas honorata, ho amikoj,
tio estu, ne ĉar mi instruis
la sciojn pri la steloj en Knox College,
sed prefere pro tio ĉi: ke per la steloj
mi predikis la grandecon de la homo,
kiu estas parto de la ordo de la kosmo,
malgraŭ la distanco de Spiko aŭ de la Spiralaj Nebulozoj,
kaj ne malplia parto de la demando
kion signifas la dramo.
Pr. Elfanzo Ĉerĉil; Spun River; Noks Kaleĝ
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Antologio de Spoon River
Zilpha Marsh
Je la kvara en malfrua oktobro
mi sidis sola en la kampara lernejodomo,
for de la vojo inter nudigitaj kampoj,
kaj kirlovento blovis foliojn kontraŭ la vitron,
kaj sopirokantis en la fumtubo de la stovo,
dum ĝia malfermita klapeto maldifinis la ombrojn
per la fantoma lumeto de mortanta fajro.
En humoro nenifara mi movetis la tabuleton— 1
subite mia pojno fariĝis malfirma,
kaj mia mano rapidis super la litertabulo
ĝis estis literumita la nomo, “Charles Guiteau”,2
kaj tiu minacis materiiĝi antaŭ mi.
Mi leviĝis kaj fuĝis el la ĉambro nudkapa,
en la krepuskon, timante pri mia talento.
Post tio la spiritoj svarmis
(Chaucer, Cezaro, Poe, Marlowe,
Kleopatra kaj S-no Surrat 3)
kie ajn mi iris, kun mesaĝoj, —
nur bagatelaj sensencaĵoj, oni opiniis en Spoon River;
oni rakontas absurdaĵojn al infanoj, ĉu ne?
Kaj supozu ke mi vidas kion vi neniam vidis
kaj pri kio vi neniam aŭdis kaj por kio al vi mankas vorto;
mi devas paroli sensence kiam vi demandas
kion mi vidas!
Pr. Zilfa Marŝ; Ŝarl Gi-to; Ĉoser; Poŭ; Marloŭ; Sorot; Spun River

…tabuleton: http://eo.wikipedia.org/wiki/Ouija
Charles Guiteau: (1840-82), murdinto de usona Prezidento James Garfield (1831-1881), pendumita en
1882. http://eo.wikipedia.org/wiki/James_Garfield
3
Chaucer: Geoffrey Chaucer (1343?-1400), angla poeto. http://eo.wikipedia.org/wiki/Chaucer
Poe: Edgar Allan Poe (1809-1849), usona poeto kaj novelisto.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe
Marlowe: Christopher Marlowe (1564-1593), angla teatraĵisto kaj poeto.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Christopher_Marlowe
S-no Surrat: Mary Surrat (1820-65), akuzitino en la komploto murdi Prezidenton Abraham Lincoln. Ŝi
estis konviktita kaj pendumita.
1
2
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Antologio de Spoon River
James Garber
Ĉu vi memoras, ho preterpasanto, la padon
kiun mi erodis trans la tereno kie nun staras la teatro,
hastante al la laboro rapidpaŝe dum tiel multe da jaroj?
Konsideru serioze ĝian mesaĝon:
eble ankaŭ vi marŝos, ĝis la montetoj ĉe la transvadejo de Miller
ne plu ŝajnos al vi lontanaj;
longe post kiam ili aspektos al vi apudaj
trans kvar mejloj da herbejo;
kaj post kiam virina amo silentos,
ne plu dirante: “Mi savos vin”;
kaj post kiam la vizaĝoj de amikoj kaj parencoj
fariĝos kvazaŭ paliĝintaj fotoj, korŝire silentaj,
tristaj kun mieno kiu sciigas: “Ni ne povas helpi vin”;
kaj post kiam vi ne plu riproĉos la homaron
ke ili konspiras kontraŭ la manoj levitaj de via animo —
tiuj kiuj mem estas devigataj noktmeze kaj tagmeze
observi per rezolutaj okuloj siajn destinojn;
post kiam vi komprenos tion, pensu pri mia pado
kaj pri mi, marŝinta laŭ ĝi kaj sciinta
ke nek viro, nek virino, nek laborego,
nek devo, nek oro, nek potenco
povas mildigi la sopiron de la animo,
la solecon de la animo!
Pr. Ĝejmz Garbor; Milor
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Antologio de Spoon River
Lydia Humphrey
Tien kaj reen, tien kaj reen, al la kirko kaj returne,
kun mia biblio sub la brako
ĝis mi estis grizhara kaj olda;
olda fraŭlino, sola en la mondo,
trovanta gefratojn en la kirkanaro,
kaj gefilojn en la kirko.
Mi scias ke oni ridis kaj opiniis min stranga.
Mi sciis pri la animoj de agloj kiuj flugas alte en la suna lumo,
super la spajro de la kirko, kaj ridas pri la kirko,
disdegnante min, ne vidante min.
Sed dum la alta aero dolĉis al ili, dolĉis al mi la kirko.
Ĝi estis la vizio, la vizio, la vizio de la poetoj
demokratiigita!
Pr. Lidja Homfri
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Antologio de Spoon River
Le Roy Goldman
“Kion vi faros kiam venos la horo de morto,
se dum la tuta vivo vi malakceptis Jesuon,
kaj vi scios dum vi kuŝos tie, ke li ne estas via amiko?”,
ripetis kaj ripetis mi, la predikisto pri reviviĝo.
Ha, jes! Sed estas amikoj de diversaj specoj.
Kaj feliĉaj estas vi, diras mi, kiu nun scias ĉion,
vi kiuj perdis, antaŭ ol vi mortis,
patron aŭ patrinon, aŭ oldan avon aŭ avinon,
ian belan animon, kiu vivis la vivon forte,
kaj konis vin ĝisfunde, kaj amis vin ĉiam,
kiu nepre parolos por vi,
kaj prezentos al Dio intiman portreton de via animo,
kiel povus nur iu de via karno.
Al tiu mano vi etendos la manon,
por ke ĝi konduku vin laŭ la koridoro
al la kortumo kie vi estas fremdulo!
Pr. Liroj Goldman
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Antologio de Spoon River
Gustav Richter
Post longa tago de laboro en miaj forcejoj
la dormo dolĉis, sed se oni dormas sur la maldekstra flanko
la sonĝoj povas abrupte finiĝi.
Mi estis inter miaj floroj
kaj ŝajnis ke iu kultivas ilin prove
kiel por posta transplantado
al pli vasta ĝardeno de pli aperta aero.
Kaj mi estis senkorpa vizio
en lumo, kvazaŭ la suno
estus enŝvebinta kaj tuŝinta la tegmenton el vitro,
kiel ludila baloneto, kaj softe eksplodis,
eteriĝante en ora aero.
Kaj ĉio estis silento, sed en la grandiozeco
estis imanenta penso tiel klara
kiel voĉo, kaj mi, en penso,
povis aŭdi ĉeestanton pensi dum li moviĝis
inter la skatoloj depinĉante foliojn,
serĉante insektojn kaj rimarkante valorojn,
per okulo kiu vidis ĉion: —
“Homero, ho jes! Periklo, bone.
Cesare Borgia 1, kion oni faru pri ĝi?
Danto, tro da sterko, eble.
Napoleono, lasu lin iom plu.
Shelly, pli da grundon. Ŝekspiro, bezonas priŝprucadon...”
Nuboj, he!—
Pr. Gustaf Riktor; Ĉe-zare Borĝa

Cesare Borgia: (ĉ. 1475-1507), itala milita kaj politika aventuristo.
http://eo.wikipedia.org/wiki/Cezaro_Borgia
1
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Antologio de Spoon River
Arlo Will
Ĉu iam vi vidis aligatoron
veni al la aero de sub la koto,
kaj fikse rigardi blinde sub la brilo de tagmezo?
Ĉu vi iam vidis la ĉevalojn en stalo nokte
tremi kaj eksalti pro vido de lanterno?
Ĉu iam vi piediris en mallumo
kaj malfermiĝis antaŭ vi nekonata pordo
kaj vi staris, ŝajne, en la lumo de mil kandeloj
el delikata vakso?
Ĉu vi promenis kun la vento en la oreloj
kaj la suna lumo ĉirkaŭ vi
kaj ektrovis ke ĉio brilas per interna belego?
El la koto multfoje,
antaŭ multaj pordoj de lumo,
tra multaj kampoj de belego,
kie ĉirkaŭ viaj paŝoj disŝutiĝos sensona gloro
kiel ĵusfalinta neĝo,
vi iros tra la mondo, ho forta animo,
kaj tra sennombraj ĉieloj
al la fina flamo!
Pr. Arlo Ŭil
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Antologio de Spoon River
Kapitano Orlando Killion
Ho, vi junaj radikaluloj kaj revemuloj,
vi netimigeblaj birdidoj
kiuj pasas preter mia tombŝtono,
ne moku ke ĝi registras mian kapitanecon en la armeo
kaj mian fidon al Dio!
Tiuj ne estis neadoj unu de la alia.
Pasu respektege, kaj legu kun serioza zorgo
kiel granda popolo, rajdante kun defiaj krioj
la centaŭron de Revolucio,
spronatan kaj vipatan al frenezeco,
tremis pro teruro, vidante la nebulon de la maro
trans la klifego al kiu ili kuris,
kaj falis de lia dorso en subita mirego
por celebri la Feston de la Plej Alta Estulo.
Emociate de la sama sento de la vasta realeco
de la Vivo kaj de la Morto, kaj ŝarĝite kiel ili
per la destino de raso,
kiel mi, eta blasfemulo,
devigato drivi sur liberigita nacia inundo,
povus resti blasfemulo,
kaj kapitano en la armeo?
Pr. Orlando Kiljon

Paĝo 253 el 265

Antologio de Spoon River
Jeremy Carlisle
Preterpasanto, peko pli granda ol ĉiu peko
estas la blindeco de animoj al aliaj animoj.
Kaj ĝojo pli granda ol ĉiu ĝojo estas
ke la bono en ni estas vidata, kaj ke ni vidas la bonon
je tiu mirakla momento!
Jen mi konfesas arogan malestimon,
kaj amaran skeptikemon.
Sed ĉu vi memoras tiun likvaĵon kiun Penniwit
verŝis sur la fotografiajn plakojn, kiu bluigis ilin
per nebulo kiel hikoria fumo?
Poste kiel bildo komencis klariĝi
ĝis la vizaĝo eliĝis kvazaŭ viva?
Tiel vi aperis al mi, neglektitoj,
kaj ankaŭ malamikoj, dum la tempo pasis
kaj mia vizaĝo klariĝis al vi kaj viaj
klariĝis al mi.
Ni estis pretaj tiam marŝi kune
kaj kanti ĥore kaj ĉanti pri la aŭroro
de vivo kiu estas vere vivo.
Pr. Ĝe-romi Kar-lajl; Pe-niŭit
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Joseph Dixon
Kiu skulptis ĉi tiun frakasitan harpon sur mia ŝtono?
Al vi mi estas mortinta, sendube. Sed kiom da harpoj kaj pianoj
mi dratis kaj pristreĉis kaj pri-malimplikis por vi,
redolĉigante ilin — kun aŭ sen agordoforko?
Nu bone! Vi diras ke harpo fontas el la orelo de homo,
sed el kio fontas la orelo kiu ordigas la longecojn de la dratoj
harmonie kun magio de numeroj kiuj fuĝas antaŭ via penso
tra pordo kiu fermiĝas kontraŭ via anhela miro?
Ĉu ekzistas nenia Orelo ĉirkaŭ la orelo de la homo, tiel ke ĝi sentas
per dratoj kaj kolonoj de aero la animon de la sono?
Mi tremas kiam mi nomas agordoforko tion kio kaptas
la ondojn de miksitaj muziko kaj lumo delontanaj,
la antenoj de la Penso kiu aŭskultas tra la ekstrema kosmo.
Certe la harmonio kiu regis mian spiriton estas pruvo
pri Orelo kiu agordis min, kapablas agordi min denove
kaj uzi min denove se mi estas inda je uzado.
Pr. Ĝosef Dikson
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Judson Stoddard
Sur montopinto super la nuboj
kiuj fluadis kiel maro sub mi,
mi diris ke tiu firsto estas la penso de Budho,
kaj tiu estas la preĝo de Jesuo,
kaj tiu ĉi estas la revo de Platono,
kaj tiu for estas la kanto de Danto,
kaj tiu ĉi estas Kantio kaj tiu ĉi estas Neŭtono,
kaj tiu ĉi estas Miltono kaj tiu ĉi estas Ŝekspiro,
kaj tiu ĉi la espero de la Patrina Eklezio,
kaj tiu ĉi— nu, ĉiuj tiuj firstoj estas poemoj,
poemoj kaj preĝoj penetrantaj la nubaron,
kaj mi diris, “Kion faras Dio per montoj
kiuj altiĝas preskaŭ al la ĉielo?”
Pr. Ĝodson Stadord
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Russell Kincaid
En la lasta printempo kiun mi konis,
en tiuj finaj tagoj,
mi sidis en la forlasita horto
de kie preter kampoj de verdaĵoj scintilis
la montetoj ĉe la transvadejo de Miller;
kaj mi meditis pri la pomarbo
kun la ruinita trunko kaj la sekaj branĉoj,
kaj la verdaj ŝosoj kies delikataj floroj
estis aspergitaj sur la skeletimpliko
neniam donontaj frukton.
Kaj jen estis mi kun la spirito mortige zonita
per la karno duonmorta, kun la sensoj sensentigataj,
tamen pensante pri junaĝo kaj la tero de junaĝo,—
pri tiaj fantomaj floroj pale brilantaj
sur la senvivaj branĉoj de la Tempo.
Ho tero kiu nin forlasas antaŭ ol la ĉielo nin alprenas!
Se nur mi estintus arbo tremanta
pro revoj pri printempo kaj freŝfolia juneco,
mi estus tuj falinta en la ciklono
kiu blovis min el tiu interejo de la animo
kie estas nek tero nek ĉielo.
Pr. Rosol Kin-kejd; Milor
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Aaron Hatfield
Pli bona ol granito, Spoon River,
estas la bildo en la memoro kiun vi konservas de mi
staranta antaŭ vi, gepioniroj,
tie en Kirko Concord la tagon de la komunio.
Mi parolis per trema voĉo pri la kampara junulo
el Galileo 1 kiu iris al la urbo
kaj estis mortigita de bankistoj kaj advokatoj;
mia voĉo miksiĝis kun la junia vento
kiu blovis de Atterbury trans la kampoj de tritiko,
dum la blankaj ŝtonoj en la enterigejo
ĉirkaŭ la kirko trembrilis sub la somera suno.
Kaj tie, kvankam miaj propraj memoroj
estis tro pezaj por subteni, estis vi, ho gepioniroj,
kun la kapoj klinitaj elspirante vian doloron
pri la filoj mortigitaj en batalo, kaj la filinoj
kaj la infanetoj malaperintaj en la mateno de la vivo,
aŭ en la netolerebla horo de tagmezo.
Sed en tiuj momentoj de tragedia silento
kiam la vino kaj la pano estis pasigataj,
venis al ni la akordiĝo—
al ni, la plugistoj kaj la hakistoj de ligno,
al ni, la kamparanoj, fratoj de la kamparano el Galileo —
al ni venis la Konsolanto
kaj la konsolo de langoj el fajro!2
Pr. Eron Hetfild; Spun River; Kankord; E-torberi

“… la kampara junulo el Galileo”: Jesuo Kristo.
“… al ni venis la Konsolanto kaj la konsolo de langoj el fajro”: La Sankta Biblio, La Agoj 2:3.
http://www.steloj.de/esperanto/biblio/libro_ago.html
1
2
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Isaiah Beethoven
Oni diris ke restas al mi tri monatoj da vivo;
mi malhastis do al Bernadotte,
kaj dum horoj kaj horoj mi sidis apud la muelejo
kie la kunvenantaj akvoj profunde moviĝantaj
ŝajnis senmovaj:
ho mondo, tio estas vi!
Vi estas nur larĝejo en la rivero
en kiun la Vivo rigardas kaj ni ĝojas pro ŝi
kiu speguliĝas en ni, kaj tiel ni sonĝas
kaj deturnas la kapon; sed kiam denove
ni serĉas la vizaĝon, jen ni vidas la basajn lokojn
kaj la velkintajn poplojn de la loko kie ni elverŝiĝas
en la pli vastan fluon.
Sed ĉi tie apud la muelejo la kasteloj el nuboj
mokis sin en la kapturna akvo;
kaj super ĝia gagata plafono nokte
la flamo de la luno kuris sub miaj okuloj
en arbara silento rompita
per fluto en kabaneto sur la monteto.
Fine kiam mi kuŝiĝis en lito,
febla kaj doloranta, kun la sonĝoj ĉirkaŭe,
la animo de la rivero jam eniris en mian animon,
kaj la kunvenanta potenco de mia animo fluis
tiel rapide ke ĝi aspektis senmova
sub urboj el nuboj kaj sub
sferoj el arĝento kaj ŝanĝiĝantaj mondoj—
ĝis mi vidis ekbrilon de trumpetoj
super la krenelaroj de la Tempo!
Pr. Ajzeja Be-tovon; Ber-nodat
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Elijah Browning
Mi estis inter amasoj da infanoj
dancantaj piede de montego.
Venteto blovis el la eosto kaj balais ilin kiel foliojn,
pelante kelkajn supren laŭ la deklivoj...ĉio ŝanĝiĝis.
Jen estis ondantaj lumoj, kaj mistikaj lunoj, kaj sonĝomuziko.
Nubo falis sur nin. Kiam ĝi leviĝis, ĉio estis alia.
Nun mi estis inter homamasegoj kverelantaj.
Kaj jen figuro en trembrila oro, kaj alia kun trumpeto,
kaj alia kun sceptro staris antaŭ mi.
Ili mokis min kaj dancis rigaŭdonon1 kaj malaperis...
denove ĉio ŝanĝiĝis. El papavolaŭbo
virino nudigis la mamojn kaj levis la malfermitan buŝon al mia.
Mi kisis ŝin. La gusto de ŝiaj lipoj estis kiel de salo.
Sangon ŝi postlasis sur miaj lipoj. Mi falis ellaciĝinta.
Mi leviĝis kaj ascendis pli alten, sed nebulo kvazaŭ de glacimonto
kovris miajn paŝojn. Mi fridis kaj doloriĝis.
Poste la suna lumo fluis sur min denove
kaj mi vidis la nebulojn infre de mi kaŝantajn ĉion infre de si.
Kaj mi, kliniĝinta super mia bastono, rekonis min
en silueto sur la neĝo. Kaj supere de mi
sensona estis la aero, trapikita de glacia konuso,
super kiu ŝvebis unusola stelo!
Ekstazotremo, terurotremo
tra mi kuris. Sed mi ne povis reiri al la deklivoj —
ne, verdire, mi malvolis reiri.
Ĉar la impetintaj ondoj de la simfonio de libereco
postlekis la eterajn klifojn ĉirkaŭ mi.
Tial mi grimpis al la kulmino.
Mi forĵetis la bastonon.
Mi tuŝis la stelon
per la etendita mano.
Mi malaperis tute.
Ĉar la monto liveras al Senlima Vero
ĉiun ajn kiu tuŝas la stelon!
Pr. Ilajĝa Braŭning

1

“rigaŭdonon”: Iama vigla danco kun kurioza salta paŝo.
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Webster Ford 1
Ĉu vi memoras, ho delfa Apolono,
la horon de sunsubiro apud la rivero, kiam Mickey M’Grew
kriis, “Jen fantomo”, kaj mi kriis, “Tio estas delfa Apolono”;
kaj la filo de la bankisto mokis nin, kaj diris, “Tio estas reflekto
de la iridoj ĉe la akvobordo, stultaj idiotoj”;
kaj ekde tiam, dum pluondis la tedaj jaroj, longe post kiam
povra Mickey plonĝis en la akvoturo al la morto,
infren, infren, tra la ululanta mallumo, mi portis
la vizion kiu pereis kun li kiel raketo kiu falas
kaj estingas sian lumon en la grundo, kaj mi kaŝis la vizion pro timo
pri la filo de la bankisto, kaj mi vokis al Pluto ke li savu min?
Vi estis venĝita por la honto de timoplena koro,
lasinte min sola ĝis mi vidis vin denove en horo
kiam mi ŝajnis arbiĝinta kun trunko kaj branĉaro
kiuj rigidiĝis, ŝtoniĝis, tamen burĝonis
per laŭrofolioj, per miriadoj da flagrantaj laŭroj,
tremantaj, flirtantaj, retiriĝantaj, rezistantaj la sensentecon
disvastiĝantan en la vejnojn el la mortantaj trunko kaj branĉaro!
Estas vane, ho junulo, fuĝi la alvokon de Apolono.
Ĵetu vin en la fajron; mortu kun kanto pri la primavero
se morti vi devas en la primavero. Ĉar neniu rigardos
la vizaĝon de Apolono kaj vivos, kaj elekti vi devas
inter morto en la flamo kaj morto post jaroj de doloro,
kiam vi jam radikiĝis firme en la tero, kaj sentas la hororan manon,
ne tiel multe en la trunko, kiel en la terura sensenteco
kiu disvastiĝas en la laŭrofoliojn kiuj neniam ĉesas
prosperi antaŭ via falo. Ho folioj de mi
tro sekaj por girlandaj kronoj, kaj taŭgaj nur
por urnoj de memoro, amataj, eble, kiel temoj
por heroaj koroj kiuj kantas kaj vivas sen timo–
ho delfa Apolono!
Pr. Ŭebstor Ford; Miki Mi-gru

Webster Ford: Pseŭdonimo de Edgar Lee Masters sub kiu la individuj poemoj konsistigontaj Antologio
de Spoon River unue aperis en la revuo Reedy’s Mirror.
1
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Apendikso
La sekvanta poemo, referencita en Sinjorino Benjamin Pantier, estis enorme
populara kaj vaste represita en ĵurnaloj en Usono en la komenco de la 19-a
jarcento. Prezidento Abraham Lincoln aprecis ĝin jene en letero al amiko,
Andrew Johnston (advokato en Quincy, Ilinojso) la 18-an de aprilo, 1846:
“Mi pagus mian tutan havon, kaj prunte prenus pli, por la kapablo krei
verkon tiel bonegan kiel mi taksas ĉi tiun. Kaj mi ne scias kiu estas la
aŭtoro. Mi renkontis ĝin en hazarda formo en ĵurnalo pasintsomere, kaj
mi memoras ke mi vidis ĝin unu fojon antaŭe, antaŭ proksimume dek
kvin jaroj, kaj jen mia tuta scio pri ĝi”.
La nomo de la verko estas “Mortality” (“Mortonteco”). La aŭtoro estas skoto,
William Knox (1789-1825). Lincoln parkerigis la poemon kaj recitis ĝin tiel
ofte ke multaj opiniis lin la aŭtoro. William Herndon (1818-1891), la partnero
de Lincoln en la praktiko de juro, kredis ke ĝi memorigis al Lincoln pri Ann
Rutledge (vidu Anne Rutledge ).
Mortonteco 1
de William Knox
el la angla: James Alan Smith

Ho kial fieru spirit’ de mortonto?
Li kiel fulmbril’ aŭ rompiĝo de ondo,
fluganta nubet’, meteor’ malapera,
forpasas el viv’ al ripozo entera.
Folioj de kverk’ kaj saliko mortpalos,
disflugos en vent’ kaj miksate refalos;
humila kaj alta, kaj olda kaj juna
nur putros al polvo en grundo komuna.
La beb’ kiun zorgis kaj amis patrino,
la panjo sentinta bebamon ĉe l’ sino,
la edzo aminta la duon kun beno,
jen ili nun foras en tomba sereno.
Fraŭlino belega en vang’ kaj okulo—
1

Ligo al la originala angla versio: https://archive.org/details/ohwhyshouldspir00knox
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jen ŝiaj triumfoj alvenis al nulo;
memoro pri kiuj ŝin laŭdis grandame
de l’ mens’ de vivantoj viŝiĝis tutsame.
La mano portinta la sceptron de reĝo,
la frunto mitrita de pastro en preĝo,
l’ okul’ de saĝulo, la kor’ de bravulo,
kaŝitas, perditas en tomba obskuro.
Ruran’ destinita al plantokultivo,
kapristo grimpinta kun greg’ laŭ deklivo,
senulo vaginta dum panon li petis,
samsortas kun herbo sur kiu ni tretis.
Sanktulo sentinta ĉielon ĉeesti,
pekul’ kuraĝinta en peko finresti,
saĝulo, stultulo, kulpulo, justulo,
kviete miksiĝis en polv-akumulo.
Foriras l’ amas’ kiel herbo aŭ floro
por cedi la lokon al nova deĵoro;
alvenas l’ amaso por vivi malgraŭe
laŭ ĉiu rakonto aŭdita antaŭe.
Ĉar ni estas samaj kun niaj prauloj;
ni vidas la samon per niaj okuloj;
ni varmas samsune, ni trinkas samroje,
kaj kuras laŭ kurso tutsama refoje.
Prauloj kaj ni samamense racias;
pri mort-evitemo ni same konscias;
vivemo ankoraŭ nun restas konstanta,
sed ankaŭ la vivo forhastas fluganta.
Amadis prapatroj sed nun ni ne vidas;
rifuzis— sed koro fiera nun fridas;
lamentis—sed nula vekrio nun sonas;
ĝojiĝis—sed ni la rakonton ne konas.
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Formortis jam ĉiu prageneracio,
kaj tretas ni herbon sur praa kranio;
ni loĝas en loko ilia kutima
kaj vidas la samon en vojo pilgrima.
Plezuro, doloro, esper’, malespero
miksiĝas en suna kaj pluva vetero;
rideto kaj larmo, ĝojkant’ kaj lamento
sin sekvas ankoraŭ moment’ al momento.
‘Stas nur palpebrumo, nur pulma enspiro,
de freŝa saneco al morta subiro,
de ora drinkejo al tomborenkonto
ho kial fieru spirit’ de mortonto?
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Teknikaj Notoj
Nomoj:
Partoj de la originalo estas ne malofte publike recititaj, ekzemple kiel
prezentaĵoj de klasoj de teatro. Pensante ke tion volos fari eventuale ankaŭ la
samideanoj, kaj ĉar mi fervore opinias ke la poezio estas nepre sona (mi
malaltege taksas la silentan legadon de la poezio), kaj ĉar en kelkaj poemoj la
anglaj personnomoj svarmas, mi inkludis gvidnoton post ĉiu poemo pri iliaj
proksimumaj prononcoj per Esperantaj sonoj (tiuj notoj reflektas la usonan
prononcmanieron; se vi preferas alian, kompreneble uzu tion laŭ via
bontrovo). Ankaŭ, kie PIVO 1 jam inkludis asimilitan formon de propra
nomo, mi uzis tion, eĉ en listoj kune kun aliaj, neasimilitaj nomoj; ekz.
“Vaŝingtono, Jefferson, Jackson, Webster, Clay,…”.
Pri la termino “konteo”
La angla termino county en Anglio tradicie tradukiĝas per “graflando”. Ankaŭ
la distriktoj en kiujn usonaj ŝtatoj estas dividitaj nomiĝas counties, sed en
Usono neniam estis grafoj. Tial mi akceptis la konsilon de Comprehensive
English-Esperanto Dictionary de Peter J. Benson kaj redonis county per
“konteo” atestita en PIVO nur interne de la nomo, “Franĉkonteo”.

Laste modifis la tradukinto: la 29an de aprilo 2018
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http://vortaro.net/
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