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ANTAŬPAROLO 

Mi klopodis en ĉi tiu malgranda, fantoma libro, starigi la Fantomon de ideo, kiu ne 

malbonhumorigos miajn legantojn kun si mem, unu kun la aliaj, kun la sezono, aŭ 

kun mi.  Ĝi hantu vian domon agrable, kaj neniu volu ripozigi ĝin. 

Via fidela amiko kaj servanto, 

C.D. 

Decembro, 1843 
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STROFO UNU 

LA FANTOMO DE MARLEY1 

Unue:  Marley estis morta.  Tute ne estis dubo pri tio.  La registro de lia 

enterigado estis subskribita de la kleriko, la aktisto, la funebraĵisto, kaj la ĉefa 

lamentanto.  Scrooge2 subskribis ĝin, kaj la nomo de Scrooge estis akceptita en la 

komerco por io ajn, kion li deziris.  Maljuna Marley estis, kiel oni diras, tiel morta 

kiel pordo-najlo. 

Rimarku!  Mi ne volas diri, ke mi mem scias, kiel pordo-najlo estas aparte 

morta.  Persone, mi emus konsideri ĉerko-najlon la plej morta peco de feraĵfarado; 

sed la saĝeco de niaj prapatroj estas en la komparo, kaj miaj nekonsekritaj manoj ne 

maltrankviligos ĝin, aŭ ve al la lando!  Vi permesos do, ke mi ripetu, emfaze, ke 

Marley estis tiel morta kiel pordo-najlo. 

Ĉu Scrooge sciis, ke li estas morta?  Kompreneble.  Kiel povus esti alie?  

Scrooge kaj li estis partneroj dum mi ne scias kiom da jaroj.  Scrooge estis lia sola 

ekzekucianto, lia sola administranto, lia sola heredanto, lia sola rezidua allegacito, 

lia sola amiko, kaj lia sola lamentanto.  Kaj eĉ Scrooge ne estis tiel afliktita de la 

malfeliĉa okazaĵo, ke li ne estis bonega negocisto en la tago mem de la funebraĵoj, 

kaj solenigis ĝin per sendube profita negocaĵo. 

La mencio de la funebraĵoj de Marley revenigas min al la punkto de kie mi 

komencis.  Ne estas dubo, ke Marley estis morta.  Oni devas klare kompreni tion, aŭ 

nenio mirinda venos el la rakonto, kiun mi faros.  Se ni ne estis perfekte konvinkitaj, 

ke la patro de Hamleto mortis antaŭ ol komenciĝis la teatraĵo, estus nenio pli 

rimarkinda pri lia nokta promenado en orienta vento sur siaj propraj ramparoj, ol 

estus se iu ajn alia mezaĝa sinjoro malprudente elirus nokte en ventoblovata loko—

ekzemple en la kirkokorto de Sankta Paŭlo—por konsterni la malfortan menson de 

sia filo. 

Scrooge neniam forfarbis la nomon de maljuna Marley.  Tie ĝi restis, jarojn 

poste, super la pordo de la staplo:  Scrooge kaj Marley.  La firmao estis konata kiel 

 
1 Pr.  Marli 
2 Pr.  Skruĝ 
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Scrooge kaj Marley.  Foje novevenintoj al la negoco nomis lin Scrooge, kaj foje 

Marley, sed li respondis al ambaŭ nomoj:  al li estis tute same. 

Ho! kia prempugnulo estis tiu Scrooge! premanta, tordanta, kaptanta, 

skrapanta, kroĉanta, avidega maljuna pekulo!  Malmola kaj akra kiel siliko, el kio 

ŝtalo neniam elfrapis malavaran fajron; kaŝema, kaj memtenata, kaj izola kiel ostro.  

La malvarmo interne de li frostigis liajn maljunajn trajtojn, pinĉis lian pintan nazon, 

velkigis lian vangon, rigidigis lian irmanieron, ruĝigis liajn okulojn, bluigis liajn 

malgrasajn lipojn, kaj elparolis malvarme en lia raspa voĉo.  Estis frosta prujno sur 

lia kapo, kaj sur liaj brovoj, kaj sur lia magra mentono.  Li ĉiam kunportis sian 

propran malaltan temperaturon.  Li glaciigis sian oficejon somermeze, kaj li ne 

degeligis ĝin eĉ unu gradon en Kristnasko. 

Ekstera varmo kaj malvarmo malmulte influis Scrooge.  Nenia varmo povis 

varmigi lin, nenia vintra vetero malvarmigi lin.  Nenia vento, kiu blovis, estis pli 

akra ol li.  Nenia falanta neĝo estis pli obstina pri sia celo.  Nenia batanta pluvo estis 

malpli petegebla.  Malbona vetero ne sciis, kie ataki lin.  La plej forta pluvo, kaj 

neĝo, kaj hajlo, kaj pluvneĝo povis fanfaroni, ke ili superas lin en nur unu rilato:  ili 

ofte donis abunde, sed Scrooge neniam tion faris. 

Neniu iam haltigis lin en la strato por diri kun feliĉa mieno, “Mia kara 

Scrooge, kiel vi fartas?  Kiam vi venos viziti min?”  Nenia almozulo petis, ke li 

donacu iometon.  Nenia infano demandis de li, kioma horo estas.  Nenia viro aŭ 

virino iam en lia tuta vivo demandis pri la vojo al iu aŭ alia loko, de Scrooge.  Eĉ la 

hundoj de blinduloj ŝajne konis lin; kaj kiam ili vidis, ke li venas, ili tiretis sian 

gvidaton en pordejon aŭ en korton; kaj tiam ili svingis la voston kvazaŭ por diri, 

“Tute ne havi okulon estas pli bone ol havi malican okulon, malluma mastro!” 

Sed kio estis tio al Scrooge?  Ĝuste tion li ŝatis.  Zorge moviĝi antaŭen laŭ la 

homoplenaj vojoj de la vivo, avertante, ke ĉia homa simpatio restu for—tio estis 

delektaĵo al Scrooge. 

Foje—el ĉiuj bonaj tagoj de la jaro, en Kristnaska Antaŭvespero—maljuna 

Scrooge sidis okupata en sia kontoro.  Estis morde malvarme, tenebre, nebule; kaj li 

povis aŭdi la homojn ekstere en la korto raslantajn, dum ili iris tien kaj reen, 

frapantajn la bruston per la manoj, kaj stamfantajn la ŝtonojn de la pavimo por 
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varmigi la piedojn.  Laŭ la horloĝoj de la urbo, estis nur la tria horo, sed jam estis 

tre mallume.  Ne estis lume dum la tuta tago.  Kaj kandeloj flagris en la fenestroj de 

apudaj oficejoj, kiel ruĝaj makuloj sur la palpebla, bruna aero.  La nebulo enverŝiĝis 

tra ĉiu fendeto kaj ŝlosiltruo, kaj ĝi estis tiel densa ekstere, ke, kvankam la korto estis 

el la plej mallarĝaj, la kontraŭaj domoj estis nur fantomoj.  Vidante la malpuran 

nubon malsupren velki kaj malklarigi ĉion, oni eble pensus, ke la Naturo loĝas 

proksime kaj faras bieron grandaskale. 

La pordo de la oficejo de Scrooge estis malfermita, por ke li povu observi sian 

komizon, kiu sidis en morna, eta ĉelo apude, speco de cisterno, kopiante leterojn.  

Scrooge havis tre malgrandan fajron, sed la fajro de la komizo estis tiel multe malpli 

granda, ke ĝi ŝajnis nur unu karbero.  Sed li ne povis replenigi ĝin, ĉar Scrooge tenis 

la skatolon de karbo en sia propra ĉambro; kaj tuj kiam la komizo envenis kun la 

ŝovelilo, la mastro antaŭdiris, ke estos necese, ke ili disiĝu.  Tial la komizo surmetis 

sian blankan skarpon, kaj penis varmigi sin per la kandelo; sed, ne estante tre 

imagema, li malsukcesis. 

“Gajan Kristnaskon, onklo!  Dio savu vin!” kriis gaja voĉo.  Tio estis la voĉo 

de la nevo de Scrooge, kiu proksimiĝis al li tiel rapide, ke Scrooge antaŭe ne vidis 

lin. 

“Ba!” diris Scrooge, “Blago!” 

Li tiel varmigis sin per rapida piedirado en la nebulo kaj prujno, tiu nevo de 

Scrooge, ke lia bela vizaĝo estis ruĝa; liaj okuloj brilis, kaj lia spiraĵo ankoraŭ estis 

fuma pro malvarmo. 

“Kristnasko Blago, onklo!” diris la nevo de Scrooge, “Vi ne volas diri tion, 

mi certas!” 

“Jes ja,” diris Scrooge.  “Gajan Kristnaskon!  Kian rajton vi havas esti gaja?  

Kian motivon vi havas por esti gaja?  Vi estas sufiĉe malriĉa.” 

“Ho, onklo,” respondis la nevo gaje.  “Kian rajton vi havas esti malgaja?  Kian 

motivon vi havas por esti malbonhumora?  Vi estas sufiĉe riĉa.” 
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Ne havante pli bonan respondon tuj preta, Scrooge diris, “Ba!” denove; kaj 

sekvigis ĝin per “Blago.” 

“Ne estu kolera, onklo,” diris la nevo. 

“Kiel mi povas esti alia?” replikis la onklo, “kiam mi loĝas en mondo de 

naivuloj, kiel ĉi tiu.  Gajan Kristnaskon.  Festante gajan Kristnaskon.  Kio estas 

Kristnasko al vi, se ne tempo por la pagado de fakturoj sen mono: tempo por trovi 

vin jaron pli aĝa, sed ne horon pli riĉa; tempo por saldi viajn kontojn kaj trovi, ke 

ĉiu registraĵo de la tuta jaro almontras malprofiton al vi.  Se mi povus efektivigi mian 

volon,” diris Scrooge indigne, “ĉiu idioto, kiu vagadas kun ‘Gajan Kristnaskon’ sur 

la lipoj, estus boligita kun sia propra pudingo, kaj enterigita kun paliso de ilekso tra 

la koro.  Jes ja!” 

“Onklo!” plendis la nevo. 

“Nevo!” replikis la onklo severe. “Festu Kristnaskon en via propra maniero, 

kaj lasu min festi ĝin en mia.” 

“Festi ĝin!” ripetis la nevo de Scrooge. “Sed vi ne festas ĝin.” 

“Lasu min lasi ĝin do,” diris Scrooge.  “Ĝi faru al vi multe da bono.  Ĝi faris 

al vi malmulte da bono ĝis nun!” 

“Estas multaj aferoj, de kiuj mi ricevis bonon, sen gajni monon de ili, mi 

supozas,” replikis la nevo, “kaj Kristnasko estas inter tiuj.  Aparte de la respekto 

deca al ĝia sankta nomo kaj origino, (se io ajn apartenanta al ĝi povas esti aparta de 

tio), mi ĉiam konsideris Kristnaskon, bona tempo; bonkora, pardonema, ama, 

agrabla tempo; la sola tempo, kiun mi konas, en la longa kalendaro de la jaro, kiam 

viroj kaj virinoj ŝajne en konsento malfermas sian ŝirmitan koron libere, kaj pensas 

pri homoj malsupre de si, kiel veraj kunvojaĝantoj al la tombo, kaj ne alia raso de 

estuloj sur vojoj al aliaj destinoj.  Kaj tial, onklo, kvankam ĝi neniam metis eron de 

oro aŭ de arĝento en mian poŝon, mi kredas, ke ĝi faris bonon al mi, kaj ĝi faros 

bonon al mi.  Kaj mi diras, ke Dio benu ĝin.” 

La komizo en la cisterno kontraŭvole aplaŭdis.  Tuj konsciante la maltaŭgecon 

de sia ago, li pikis la fajron, kaj estingis la lastan, fragilan fajreron por ĉiam. 
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“Se mi aŭdos alian sonon de vi,” diris Scrooge, “vi festos vian Kristnaskon 

per maldungiĝo.  Vi estas potenca parolanto, sinjoro,” li aldonis turnante sin al sia 

nevo.  “Mi scivolas, kial vi ne fariĝas parlamentano.” 

“Ne koleru, onklo.  Venu!  Vespermanĝu kun ni morgaŭ.” 

Scrooge diris, ke li vidos lin—jes ja.  Li kompletigis tiun esprimon dirante, ke 

li vidos lin en la infero antaŭe. 

“Sed kial?” kriis la nevo de Scrooge.  “Kial?” 

“Kial vi edziĝis?” diris Scrooge. 

“Ĉar mi enamiĝis.” 

“Ĉar vi enamiĝis!” grumblis Scrooge, kvazaŭ tio estus la sola afero en la 

mondo pli ridinda ol gaja Kristnasko.  “Bonan vesperon.” 

“Sed, onklo, vi ne venis viziti min antaŭ tio.  Kial vi diras, ke tio estas via 

motivo nun?” 

“Bonan veperon,” diris Scrooge. 

“Mi volas nenion de vi.  Mi petas nenion de vi.  Kial ni ne povas esti amikoj?” 

“Bonan vesperon,” diris Scrooge. 

“Mi bedaŭras tutkore, ke mi trovas vin tiel rezoluta.  Ni neniam havis 

kverelon, en kiu mi partoprenis.  Sed mi venis al vi pro la spirito de Kristnasko, kaj 

mi tenos mian kristnaskan humoron ĝis la fino.  Gajan Kristnaskon do, onklo!” 

“Bonan vesperon!” diris Scrooge. 

“Kaj feliĉan Novan Jaron!” 

“Bonan vesperon!” diris Scrooge. 

Malgraŭ tio, la nevo de Scrooge eliris el la ĉambro sen kolera vorto.  Li haltis 

ĉe la ekstera pordo por deziri feliĉajn festotagojn al la komizo, kiu, kvankam li estis 

malvarma, estis pli varma ol Scrooge, ĉar li reciprokis afable. 
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“Jen alia tia,” diris Scrooge, subaŭdinte lin; “mia komizo kun dek kvin ŝilingoj 

semajne, kaj edzino kaj familio parolas pri gaja Kristnasko.  Mi aniĝos en 

frenezulejo.” 

Tiu lunatiko, ellasante la nevon de Scrooge, enlasis du aliajn personojn.  Ili 

estis korpulentaj sinjoroj, agrablaspektaj, kaj, demetinte la ĉapelon, ili nun staris en 

la oficejo de Scrooge.  Ili havis kajeron kaj paperojn en la manoj, kaj riverencis lin. 

“Scrooge kaj Marley, mi kredas,” diris unu el la sinjoroj legante el sia listo.  

“Ĉu mi havas la honoron paroli al S-ro Scrooge aŭ S-ro Marley?” 

“S-ro Marley mortis antaŭ sep jaroj,” Scrooge replikis.  “Li mortis antaŭ sep 

jaroj ĝuste en ĉi tiu nokto.” 

“Ni ne dubas, ke lia liberaleco estas bone reprezentata en lia postvivanta 

partnero,” diris la sinjoro prezentante sian legitimilon. 

Tio estis certa; ĉar ili estis du similuloj.  Je la misaŭgura vorto, “liberaleco”, 

Scrooge malridetis, kapneis, kaj redonis la legitimilon. 

“En ĉi tiu festa tempo de la jaro, S-ro Scrooge,” diris la sinjoro levante 

plumon, “estas pli ol kutime dezirinde iomete helpi la malriĉulojn kaj la 

malriĉegulojn, kiuj suferas multe en la nuna tempo.  Al multaj miloj mankas 

ordinaraj necesaĵoj; al centoj da miloj mankas ordinaraj komfortaĵoj, sinjoro.” 

“Ĉu ne estas prizonoj?” demandis Scrooge. 

“Multaj prizonoj,” diris la sinjoro, mallevante la plumon. 

“Kaj la malriĉegulejoj?” demandis Scrooge, “ĉu ili ankoraŭ funkcias?” 

“Jes, ankoraŭ,” replikis la sinjoro, “mi volus, ke mi povus diri, ke ne.” 

“Ĉu la leĝoj pri malriĉuloj estas ankoraŭ plene aplikataj?” diris Scrooge. 

“Ili estas tre aktivaj, sinjoro.” 

“Ho!  Mi timis pro tio, kion vi unue diris, ke io okazis, kio malhelpis ilin en 

ilia utila funkciado,” diris Scrooge.  “Tre feliĉigas min aŭdi tion.” 
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“Sub la impreso, ke ili apenaŭ donas kristnaskan bonfarton de menso aŭ de 

korpo al la homamaso,” replikis la sinjoro, “kelkaj inter ni klopodas kolekti monon 

por aĉeti por la malriĉuloj iom da viando, kaj trinkaĵo, kaj varmigaĵo.  Ni elektas ĉi 

tiun tempon el ĉiuj aliaj, ĉar en ĝi la manko estas plej akre sentata, kaj la abundo 

ĝojas.  Kian sumon vi volas, ke ni registru por vi?” 

“Neniom!” Scrooge replikis. 

“Ĉu vi volas esti anonima do?” 

“Mi volas esti lasita en trankvilo,” diris Scrooge.  “Se vi demandas min pri 

mia deziro, sinjoroj, tio estas mia respondo.  Mi ne gajiĝas en Kristnasko, kaj mi ne 

malŝparas monon por gajigi senokupulojn.  Mi helpas subteni la instituciojn, kiujn 

mi menciis.  Ili kostas sufiĉe multe.  Kaj tiuj, kiuj malprosperas devas iri tien.” 

“Multaj ne povas iri tien, kaj multaj preferus morti.” 

“Se ili preferus morti, ili devas fari tion, kaj malpliigi la tro-popolatecon.  

Krome—pardonu min, sed mi ne scias tion.” 

“Sed vi povus scii tion,” rimarkis la sinjoro. 

“Tio ne estas mia afero,” Scrooge replikis.  “Estas sufiĉe, ke oni komprenu 

siajn proprajn aferojn, kaj oni ne devas sin trudi en la aferoj de aliaj.  Miaj okupas 

min konstante.  Bonan vesperon, sinjoroj!” 

Klare vidante, ke estus senutile daŭrigi la diskuton, la sinjoroj eliris.  Scrooge 

rekomencis sian laboron kun plibonigita opinio pri si mem, kaj en pli ŝercema 

humoro ol estis kutima por li. 

Intertempe la nebulo kaj la mallumo tiel densiĝis, ke homoj kuris ĉirkaŭe kun 

torĉoj, propanante sian servon por iri antaŭ la ĉevaloj de veturiloj kaj konduki ilin 

laŭ la vojo.  La antikva turo de kirko, kies raŭka, malnova sonorilo ĉiam ruzeme 

gvatis Scrooge el sia gotika fenestro en la muro, nevidebliĝis kaj sonoris la horojn 

kaj la kvaronhorojn en la nuboj kun tremegaj postvibradoj, kvazaŭ ĝiaj dentoj 

klakadus en ĝia frosta kapo, tie supre.  La malvarmo intensiĝis.  En la ĉefa strato, ĉe 

la angulo de la korto kelkaj laboristoj riparis la gastubojn kaj bruligis grandan fajron 
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en braĝujo, ĉirkaŭ kiu grupo de ĉifonaj viroj kaj knaboj kolektiĝis varmigante la 

manojn kaj palpebrumante en ekstazo.  Kiam oni lasis la hidranton neatendata, ĝiaj 

superfluaĵoj malgaje frostis, kaj fariĝis mizantropa glacio.  La brileco de la vendejoj, 

kie la branĉetoj kaj beroj de elikso kraketadis en la lamp-lumo de la fenestroj, faris 

palajn vizaĝojn ruĝaj dum ili pasis.  La komercoj de kortobirdistoj kaj spicistoj 

fariĝis agrablega ŝerco:  glora spektaklo, pri kiu estis preskaŭ neeble kredi, ke ili 

temas pri tiel enuaj principoj, kiel marĉando kaj vendo.  La Lordo Urbestro en sia 

fortika domego ordonis al siaj kvindek kuiristoj kaj servistoj, ke ili festu Kristnaskon 

tiel, kiel devas la domanaro de Lordo Urbestro.  Kaj eĉ la malgranda tajloro, kiun li 

monpunis je kvin ŝilingoj pasintlunde, ĉar li estis ebria kaj sangavida en la stratoj, 

kirlis la pudingon por morgaŭ en sia subtegmento, dum lia magra edzino kaj la bebo 

eliris por aĉeti la bovaĵon. 

Eĉ pli nebule, kaj pli malvarme!  Pikanta, serĉanta, mordanta malvarmo.  Se 

la bona Sanktulo Dunstan pinĉus la nazon de la Malbona Spirito per iom da tia 

vetero, anstataŭ sia konata armilo, ĉi tiu certe rorus pasie.  La posedanto de unu juna 

nazeto, rodata kaj ronĝata de la malsata malvarmo, kiel ostoj estas rodataj de hundoj, 

kliniĝis al la ŝlosiltruo de Scrooge por regali lin per Kristnaska kanto.  Sed je la unua 

sono de— 

“Dio vin benu, sinjoroj; 

Nenio ĝenu vin!” 

Scrooge kaptis la liniilon per tiom da energio, ke la kantanto fuĝis en teruro lasante 

la ŝlosiltruon al la nebulo kaj la prujno, kiuj estis pli konvenaj al la loko. 

Finfine la horo de fermado de la kontoro alvenis.  Kun malbonvolo, Scrooge 

deseliĝis de sia tabureto, kaj silente agnoskis la fakton al la anticipanta komizo en la 

cisterno, kiu tuj estingis sian kandelon kaj surmetis sian ĉapelon. 

“Vi volos la tutan tagon morgaŭ, mi supozas?” diris Scrooge. 

“Se tio estas oportuna, sinjoro.” 

“Tio ne estas oportuna,” diris Scrooge, “kaj tio ne estas justa.  Se mi depagus 

vin duonkronon pro tio, vi konsiderus vin mistraktita, ĉu ne?” 
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La komizo ridetis iomete. 

“Tamen,” diris Scrooge, “vi ne konsideras min mistraktita, kiam mi pagas por 

tuta tago kun nenia laboro.” 

La komizo rimarkis, ke tio okazas nur unu fojon jare. 

“Malbona senkulpigilo por ŝteli el ies poŝo ĉiun dudekkvinan de decembro!” 

diris Scrooge, butonante sian surtuton ĝis la mentono.  “Sed mi supozas, ke vi devas 

havi la tutan tagon.  Estu ĉi tie des pli frue sekvantmatene.” 

La komizo promesis, ke li tion faros; kaj Scrooge eliris kun grumblo.  La 

kontoro estis tuj fermita, kaj la komizo, kun la longaj ekstremoj de sia skarpo 

pendantaj sub lia talio, (ĉar li ne havis surtuton), glitis malsupren laŭ glitejo sur 

Cornhill, ĉe la fino de vico de knaboj, dudek fojojn, por la honoro de Kristnaska 

Antaŭvespero, kaj poste kuris hejmen al Cambden Town, kiel eble plej rapide, por 

ludi je Blindulo. 

Scrooge manĝis sian melankolian vespermanĝon en sia kutima melankolia 

taverno; kaj leginte ĉiujn ĵurnalojn, kaj amuziĝinte dum la resto de la vespero per sia 

bankokajero, li iris hejmen por enlitiĝi.  Li loĝis en ĉambroj, kiuj antaŭe apartenis al 

lia morta partnero.  Ili estis morna ĉambraro, en tenebra konstruaĵo en la ekstremo 

de korto, kie ĝi tiel maltaŭgis, ke oni ne povis ne imagi, ke ĝi kuris tien, kiam ĝi estis 

juna domo, ludante kaŝludon kun aliaj domoj, kaj tie perdiĝis.  Ĝi estis sufiĉe 

malnova nun, kaj sufiĉe morna, ĉar neniu loĝis en ĝi, krom Scrooge—la aliaj 

ĉambroj estis luataj, kiel oficejoj.  La korto estis tiel malluma, ke eĉ Scrooge, kiu 

konis ĉiun ŝtonon de ĝi, devis palpi per la manoj.  La nebulo kaj la prujno tiel ŝvebis 

ĉirkaŭ la malnova, nigra enirejo de la domo, ke ŝajnis, ke la Genio de Vetero sidas 

en morna meditado sur la sojlo. 

Nu, estas fakto, ke la frapilo sur la pordo estis neniel kurioza, krom ke ĝi estis 

tre granda.  Estas ankaŭ fakto, ke Scrooge vidis ĝin nokte kaj matene, dum sia tuta 

loĝado en tiu loko; ankaŭ ke Scrooge havis tiel malmulte da tio, kion oni nomas 

imagemo, kiel iu ajn en Urbo Londono.  Oni ankaŭ sciu, ke Scrooge ne pensis pri 

Marley post sia lasta mencio de sia desepjare morta partnero tiun posttagmezon.  Kaj 

tiam klarigu al mi, se vi povas, kiel okazis, ke Scrooge, kun la ŝlosilo en la seruro de 
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la pordo, vidis en la frapilo, sen ia intera ŝanĝiĝo, ne frapilon, sed la vizaĝon de 

Marley. 

La vizaĝo de Marley.  Ĝi ne estis en nepenetrebla ombro, kiel estis la aliaj 

objektoj en la korto, sed estis morna lumo ĉirkaŭ ĝi, kiel malbona omaro en malluma 

kelo.  Ĝi ne aspektis kolera aŭ kruela, sed ĝi rigardis Scrooge, kiel Marley antaŭe 

rigardis lin, kun fantomaj okulvitroj, suprenturnitaj sur ĝian fantoman frunton.  La 

haroj estis kurioze agitataj, kiel de spiro aŭ varma aero.  Kaj, kvankam la okuloj estis 

vaste malfermitaj, ili estis perfekte senmovaj.  Tio kaj ĝia mortpala koloro faris ĝin 

terura; sed ĝia terureco ŝajne estis ekster ĝia regado, kaj ne parto de ĝia mieno.  

Dum Scrooge fikse rigardis tiun fenomenon, ĝi estis denove frapilo. 

Diri, ke li ne estis konsternita, aŭ ke lia sango ne konsciis teruran senton, de 

kiu li estis nekonato de infaneco, estus malvere.  Sed li metis la manon sur la ŝlosilon, 

kiun li antaŭe forlasis, turnis ĝin firme, enpaŝis, kaj bruligis sian kandelon. 

Li paŭzis tamen, en momento de nedecidemo, antaŭ ol li fermis la pordon.  

Kaj li rigardis zorge malantaŭ ĝi, kvazaŭ li duonatendis esti terurita de la vido de la 

harplektaĵo de Marley elstaranta en la koridoron.  Sed estis nenio sur la malantaŭo 

de la pordo, krom la ŝraŭboj kaj la ŝraŭbingoj tenantaj la frapilon.  Li diris do, “Ba!” 

kaj brufermis ĝin. 

La sono resonis tra la domo kiel tondro.  Ĉiu ĉambro supre, kaj ĉiu barelo en 

la kelo de la vinkomercisto malsupre, ŝajne havis siajn apartajn, proprajn eĥojn—

sed  Scrooge ne estis timigebla de eĥoj.  Li ŝlosis la pordon, kaj iris trans la koridoro, 

kaj supren laŭ la ŝtuparo, malrapide, fortondante la brulintan meĉon de sia kandelo 

dum li iris. 

Oni eble parolas svage pri veturigado de sesĉevala kaleŝo laŭ bona, malnova 

ŝtuparo, aŭ tra malbona, nova akto de la Parlamento; sed mi volas diri al vi, ke tiu 

ŝtuparo estis tiel larĝa, ke oni povus veturigi ĉerkveturilon laŭ ĝi, eĉ flanken, kun la 

transstango al la muro, kaj la pordo al la balustrado, kaj facile.  Estis sufiĉe da larĝeco 

por tio, kaj eĉ pli!  Eble tial Scrooge pensis, ke li vidas moviĝantan ĉerkveturilon 

antaŭe en la tenebro.  Ses gaslampoj de la strato ne tre bone prilumus tiun vestiblon;  

oni povas supozi do, ke estis sufiĉe mallume kun la tremp-kandelo de Scrooge. 
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Supren iris Scrooge, tute senzorge pri tio.  La mallumo estas senkosta, kaj ĝi 

plaĉis al li.  Sed antaŭ ol li fermis sian fortikan pordon, li iris tra la ĉambroj por vidi, 

ke ĉio estas en ordo.  Memoro pri la vizaĝo estis sufiĉa, ke li deziris fari tion. 

Salono, lit-ĉambro, neuzataĵejo:  ĉiuj kiel ili devas esti.  Neniu sub la tablo, 

neniu sub la sofo; malgranda fajro en la fajrujo; kulero kaj  pelvo pretaj; kaj la eta 

kuirpoto da griaĵo super la fajrujo (Scrooge havis malvarmumon en la kapo).  Neniu 

sub la lito; neniu en la vestkamero; neniu en lia lit-robo, kiu pendis en suspektinda 

maniero kontraŭ la muro.  Neuzataĵejo kiel kutime:  malnova fajroŝirmilo, malnovaj 

ŝuoj, du fiŝ-korboj, trikrura lavtableto, kaj fajrostango. 

Tute kontentigita, li fermis la pordon, kaj enŝlosis sin; duoble enŝlosis sin, kio 

ne estis lia kutimo.  Tiel sekura kontraŭ surprizo, li demetis sian kravaton; surmetis 

siajn lit-robon, pantoflojn, kaj lit-ĉapon; kaj sidiĝis antaŭ la fajro por manĝi sian 

griaĵon. 

Ĝi estis ja tre malgranda fajro; nenio en tiel akra nokto.  Li devis side tre 

proksime al ĝi, kaj kovi ĝin, antaŭ ol li ricevis la plej malgrandan senton de varmeco 

el tiu manpleno da hejtaĵo.  La kameno estis malnova, konstruita de iu nederlanda 

komercisto antaŭlonge, kaj tegita tute ĉirkaŭe per kuriozaj, nederlandaj kaheloj por 

ilustri la sanktaj skribaĵojn.  Estis Kainoj kaj Habeloj, filinoj de Faraono, Reĝinoj de 

Ŝeba, anĝelaj kurieroj malsuprenvenantaj tra la aero sur nuboj kiel plumlitoj, 

Abrahamoj, Belŝacaroj, Apostoloj ekvojaĝantaj sur la maro en buterujoj, centoj da 

figuroj por logi liajn pensojn; tamen la vizaĝo de Marley, sep jarojn morta, venis 

kiel la bastono de la antikva Profeto kaj englutis ilin ĉiujn.  Se ĉiu glata kahelo estus 

senbilda de la komenco kun la kapablo formi bildon sur sia surfaco el la disigitaj 

fragmentoj de liaj pensoj, estus bildo de la kapo de maljuna Marley sur ĉiu el ili. 

“Blago!” diris Scrooge, kaj li piediris trans la ĉambron. 

Post kelkaj turniĝoj, li sidiĝis denove.  Dum li malantaŭen klinis la kapon sur 

la seĝon, lia rigardo hazarde trafis sonorilon, neuzatan sonorilon pendantan en la 

ĉambro kaj komunikintan kun ĉambro en la plej supera etaĝo de la konstruaĵo por ia 

nun forgesita celo.  Kun granda konsterniĝo kaj stranga, neklarigebla timego, li vidis 

tiun sonorilon eksvingiĝi.  Ĝi svingiĝis tiel malmulte en la komenco, ke ĝi apenaŭ 
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faris sonon.  Sed baldaŭ ĝi elsonoregis, kaj tiel ankaŭ sonoris ĉiu sonorilo en la 

domo. 

Tio daŭris eble duonminuton, aŭ minuton, sed ŝajnis, ke ĝi daŭras horon.  La 

sonoriloj ĉesis sonori tiel, kiel ili komencis:  samtempe.  Sekvis post ili tintegado de 

profunde malsupre; kvazaŭ iu persono trenis pezan ĉenon super la bareloj en la kelo 

de la vinkomercisto.  Scrooge tiam memoris, ke oni diras, ke Fantomoj en hantataj 

domoj trenas ĉenojn. 

La pordo de la kelo malfermegiĝis tondrosone, kaj tiam li aŭdis, ke la bruo 

estas multe pli laŭta sur la plankoj malsupre; jen ĝi venis laŭ la ŝtuparo; jen rekte al 

lia pordo. 

“Tio estas blago, malgraŭ ĉio!” diris Scrooge.  “Mi ne kredos tion.” 

Tamen, lia koloro ŝanĝiĝis, kiam ĝi venis sen paŭzo tra la fortika pordo, kaj 

pasis en la ĉambron antaŭ liaj okuloj.  Kiam ĝi envenis, la mortanta fajro supren 

saltis, kvazaŭ por diri, “Mi konas lin!  La Fantomo de Marley!” kaj ĝi refalis. 

 

La sama vizaĝo; la tute sama.  Marley kun sia harplektaĵo, kutima veŝto, 

striktaĵo, kaj botoj; la kvastoj sur ĉi lastaj ondadis, kiel ankaŭ lia harplektaĵo, kaj la 
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rando de lia jako, kaj la haroj de lia kapo.  La ĉeno, kiun li trenis, esti fiksita ĉirkaŭ 

lia talio; ĝi estis longa, kaj volviĝis ĉirkaŭ li kiel vosto.  Ĝi estis farita (ĉar Scrooge 

observis ĝin detale) el monkasoj, ŝlosiloj, pendseruroj, kontlibroj, donatestoj, kaj 

pezaj monujoj ŝtale fortikigitaj.  Lia korpo estis travidebla: tiel ke Scrooge, 

observante lin, kaj vidante tra lia veŝto, povis vidi la du butonojn sur la malantaŭo 

de lia jako. 

Scrooge ofte aŭdis, ke al Marley mankas intestoj, sed li neniam kredis tion, 

ĝis nun. 

Ne, ne eĉ nun li tion kredis.  Kvankam li trarigardis la Fantomon, kaj vidis ĝin 

staranta antaŭ li; kvankam li sentis la malvarmigan influon de ĝiaj mortmalvarmaj 

okuloj; kaj vidis la teksturon mem de la faldita kaptuko ligita ĉirkaŭ lia kapo, de la 

supro al la mentono, volvilo, kiun li ne antaŭe observis:  li estis ankoraŭ nekredema, 

kaj batalis kontraŭ siaj sensoj. 

“Kion tio signifas?” demandis Scrooge, kiel ĉiam kaŭstika kaj malvarma.  

“Kion vi volas de mi?” 

“Multe!”—la voĉo de Marley, ne estis dubo pri tio. 

“Kiu vi estas?” 

“Demandu min, kiu mi estis.” 

“Kiu vi estis do?” diris Scrooge, pli laŭte.  “Vi estas distingema por Fantomo.” 

“En la vivo, mi estis via partnero, Jacob Marley.” 

“Ĉu vi…ĉu vi povas sidi?” demandis Scrooge rigardante lin dubeme. 

“Mi povas.” 

“Faru tion do.” 

Scrooge demandis, ĉar li ne sciis, ĉu Fantomo tiel travidebla kapbalos 

surseĝiĝi; kaj li sentis, ke embarasa klarigado eble estus necesa, se tio ne eblus.  Sed 

la Fantomo sidiĝis je la alia flanko de la kameno, kvazaŭ ĝi tre kutimis al tio. 
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“Vi ne kredas je mi,” rimarkis la Fantomo. 

“Ne,” diris Scrooge. 

“Kian pruvon vi postulus pri mia realeco, krom tio de viaj propraj sensoj?” 

“Mi ne scias,” diris Scrooge. 

“Kial vi malfidas viajn sensojn?” 

“Ĉar,” diris Scrooge, “eta afero efikas sur ili.  Malgranda perturbo de la 

stomako mensogigas ilin.  Vi eble estas iomete da nedigestita bovaĵo, makulo de 

mustardo, ero de fromaĝo, fragmento de ne sufiĉe kuirita terpomo.  Vi estas pli 

spicita ol spirita, kio ajn vi estas!” 

Scrooge estis malmulte kutima al ŝercado, kaj nun en la koro li ne sentis sin 

tre ŝercema.  La vero estas, ke li penis esti sprita por distri sin kaj bridi sian teruron; 

ĉar la voĉo de la Fantomo maltrankviligis lin ĝisoste. 

Sidi fikse rigardante tiujn senmovajn, senesprimajn okulojn eĉ dum momento, 

li sentis, tute frenezigus lin.  Estis ankaŭ io aparte terura, en tio, ke la Fantomo estis 

provizita per sia propra, infera atmosfero.  Scrooge ne povis mem senti ĝin, sed tio 

klare estis vera; ĉar, kvankam la Fantomo sidis perfekte senmova, ĝiaj haroj, kaj 

jakrando, kaj kvastoj, ĉiuj estis agitataj, kiel de varma vaporo de forno. 

“Ĉu vi vidas ĉi tiun dentopikilon?” diris Scrooge, revenante rapide al la temo 

pro la motivo ĵus menciita; kaj ankaŭ volante, eĉ se nur momente, turni la ŝtonan 

rigardon de la vizio for de si mem. 

“Jes,” replikis la Fantomo. 

“Vi ne rigardas ĝin,” diris Scrooge. 

“Sed mi vidas ĝin,” diris la Fantomo, “malgraŭ tio.” 

“Nu!” replikis Scrooge.  “Se mi nur englutus ĉi tion, mi estus persekutata dum 

la resto de mia vivo de legio da koboldoj, ĉiuj kreitaj de mi.  Blago, mi diras al vi—

blago!” 
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Je tio, la Fantomo eligis timigan kriegon, kaj skuis la ĉenojn kun tiel morna 

kaj konsterna bruo, ke Scrooge premtenis sian seĝon por eviti svenadon.  Sed des pli 

granda estis lia teruro, kiam la Fantomo demetis la bandaĝon de ĉirkaŭ sia kapo, 

kvazaŭ estis tro malvarme porti ĝin endome, kaj ĝia malsupra makzelo falis sur ĝian 

bruston! 

Scrooge surgenuiĝis, kaj interpremis la manojn antaŭ sia vizaĝo. 

“Kompatu min!” diris li.  “Terura aperaĵo, kial vi ĝenegas min?” 

“Homo kun ĉi-monda menso!” replikis la Fantomo, “ĉu vi kredas je mi, aŭ 

ne?” 

“Jes,” diris Scrooge.  “Mi devas.  Sed kial spiritoj vagas sur la tero, kaj kial ili 

venas al mi?” 

“Estas postulite de ĉiu homo,” la Fantomo replikis, “ke la spirito interne de li 

eliru inter siajn kun-homojn, kaj vojaĝu vaste kaj dise; kaj se tiu spirito ne eliras dum 

la vivo, ĝi estas kondamnita fari tion post la morto.  Ĝi estas devigata vagi tra la 

mondo—ho, ve al mi!—kaj observi la homan vivon, en kiu ĝi ne plu povas 

partopreni, en kiu ĝi estus povinta partopreni sur la tero, por feliĉigi ĝin.   

Denove la Fantomo kriis, skuis siajn ĉenojn, kaj vringis siajn ombrajn manojn. 

“Vi estas katenita,” diris Scrooge tremante.  “Diru al mi kial?” 

“Mi portas la ĉenon, kiun mi forĝis en la vivo,” replikis la Fantomo.  “Mi faris 

ĝin ĉenero post ĉenero, kaj jardo post jardo.  Mi surmetis ĝin laŭ mia propra volo, 

kaj laŭ mia propra volo mi portis ĝin.  Ĉu vi trovas ĝian formon nekonata?” 

Scrooge tremis pli kaj pli. 

“Aŭ ĉu vi volus koni,” daŭrigis la Fantomo, “la pezon kaj la longecon de la 

forta ĉeno, kiun vi mem portas?  Ĝi estis ĝuste tiel peza, kaj tiel longa, kiel ĉi tiu, 

antaŭ sep Kristnaskaj Antaŭvesperoj.  Vi laboris super ĝi poste.  Ĝi estas pezega 

ĉeno!” 
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Scrooge rigardis la ĉirkaŭan plankon, atendante vidi sin ĉirkaŭita de kvindek 

aŭ sesdek klaftoj da fera kablo; sed li vidis nenion. 

“Jacob,” li diris petege.  “Maljuna Jacob Marley, diru al mi pli.  Diru al mi 

konsolon, Jacob.” 

“Tion mi ne havas por doni al vi,” la Fantomo replikis.  “Tio venas de aliaj 

regionoj, Ebenezer Scrooge, kaj estas portata de aliaj helpantoj, al alispecaj homoj.  

Kaj mi ne povas diri al vi tion, kion mi volus.  Nur tre malmulte pli estas permesate 

al mi.  Mi ne povas ripoziĝi, mi ne povas resti, mi ne povas halti longe ie ajn.  Mia 

spirito neniam eliris ekster nian kontoron—aŭskultu min!—en la vivo mia spirito 

neniam vagis preter la striktaj limoj de nia monoŝanĝa truo; kaj lacigaj vojaĝoj staras 

antaŭ mi!” 

Estis kutimo de Scrooge, kiam li pensemiĝis, meti la manojn en la poŝojn de 

sia pantalono.  Pensante pri tio, kion diris la Fantomo, li tion faris nun, sed sen levi 

la okulojn, aŭ sin levi de sur la genuoj. 

“Vi ŝajne iras tre malrapide, Jacob,” Scrooge rimarkis, kun mieno taŭga al 

negoco, sed kun humileco kaj respekto. 

“Malrapide!” la Fantomo ripetis. 

“Sep jarojn morta,” diris Scrooge konsiderante, “kaj vojaĝanta la tutan 

tempon?” 

“La tutan tempon,” diris la Fantomo.  “Nenia ripozo, nenia paco.  Senfina 

torturo de bedaŭro.” 

“Ĉu vi vojaĝas rapide?” diris Scrooge. 

“Per la flugiloj de la vento,” replikis la Fantomo. 

“Vi eble pasis super tre multe da tero en sep jaroj,”diris Scrooge. 

Aŭdinte tion, la Fantomo komencis krii denove, kaj kuntintigis siajn ĉenojn 

tiel terure en la profunda silento de la nokto, ke la konstablo rajtus akuzi ĝin pri 

nokta maltrankviligado. 
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“Ho! Kaptita, ligita, duoble katenita,” kriis la Fantomo, “ne scianta, ke ĉi tiu 

mondo pasos en eternecon, antaŭ ol la senĉesa laboro de senmortaj estuloj plene 

disvolvigos la bonon kreeblan en ĝi.  Ne scianta, ke iu ajn kristana spirito laboranta 

bonkore en sia malgranda sfero, kia ajn ĝi estos, trovos sian surteran vivon tro 

mallonga por ĝia vasta utileco. Ne scianta, ke neniom da bedaŭro absolvas nin de 

perditaj oportunoj por helpi en la vivo.  Tamen, tia estis mi!  Ho! tia estis mi!” 

“Sed vi estis ĉiam bona aferisto, Jacob,” balbutis Scrooge, kiu nun komencis 

apliki tion al si mem. 

“Aferoj!” kriis la Fantomo, vringante siajn manojn denove.  “La homaro estis 

mia afero.  La komuna bonstato estis mia afero; almozoj, kompato, ŝuld-indulgado, 

karitato, ĉiuj estis miaj aferoj.  La aferoj de mia negoco estis nur akvero en la 

tutampleksa oceano de miaj aferoj!” 

Ĝi prenis sian ĉenon kaj eltenis ĝin, kvazaŭ tio estus la kaŭzo de ĝia senespera 

aflikto, kaj ĵetis ĝin peze al la tero denove. 

“En ĉi tiu sezono de la jaro,” la Fantomo diris, “mi plej multe suferas.  Kial 

mi piediris tra amasoj de miaj kun-estuloj kun la okuloj al la tero, kaj neniam levis 

ilin al tiu benita stelo, kiu kondukis la saĝulojn al humila loĝejo?  Ĉu ne estis humilaj 

hejmoj, al kiuj ĝia lumo povus konduki min!?” 

Scrooge estis tre multe konsternita, aŭdante la Spiriton elkrii en tiu maniero, 

kaj li komencis tremegi. 

“Aŭdu min!” kriis la Fantomo.  “Mia horo preskaŭ finiĝas.” 

“Mi aŭdos,” diris Scrooge.  “Sed ne estu severa al mi!  Ne retoriku, Jacob!  Mi 

petas vin.” 

“Kiel estas eble, ke mi aperas antaŭ vi en formo, kiun vi povas vidi, mi ne 

rajtas diri.  Mi sidis nevidebla apud vi multajn, multajn tagojn.” 

Tio ne estis agrabla ideo.  Scrooge tremis, kaj viŝis la ŝviton de sur sia frunto. 
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“Tio estas nemalpeza parto de mia pentofarado,” daŭrigis la Fantomo.  “Mi 

estas ĉi tie hodiaŭ nokte por averti vin, ke vi ankoraŭ havas ŝancon kaj esperon 

eskapi mian sorton.  Ŝancon kaj esperon, kiujn mi akiris por vi, Ebenezer.” 

“Vi ĉiam estis bona amiko al mi,” diris Scrooge.  “Mi dankas!” 

“Vi estos hantita,” daŭrigis la Fantomo, “de tri Spiritoj.” 

La makzelo de Scrooge falis preskaŭ tiel malalten, kiel tio de la Fantomo. 

“Ĉu tio estas la ŝanco kaj espero, kiujn vi menciis, Jacob?” li demandis per 

tremhezita voĉo. 

“Jes.” 

“Mi—mi pensas, ke mi preferus ne renkonti ilin,” diris Scrooge. 

“Sen iliaj vizitoj, vi ne povas esperi eviti la vojon, kiun mi sekvas.  Atendu la 

unuan morgaŭ, kiam la sonorilo sonoros la unuan.” 

“Ĉu mi ne povus havi ilin ĉiujn samtempe, kaj fini la aferon, Jacob?” sugestis 

Scrooge. 

“Atendu la duan en la sekvanta nokto je la sama horo.  La trian en la sekvanta 

nokto, kiam la lasta sonoro por la dekdua ĉesos vibri.  Ne atendu vidi min plu; kaj 

zorgu, pro via propra bonstato, ke vi memoru tion, kio okazis inter ni!” 

Dirinte tiujn vortojn, la Fantomo prenis sian tukon de la tablo, kaj volvis ĝin 

ĉirkaŭ sia kapo, kiel antaŭe.  Scrooge sciis tion, per la klako, kiun faris ĝiaj dentoj, 

kiam la makzeloj estis kunigitaj per la bandaĝo.  Li riskis levi la okulojn denove, kaj 

trovis sian supernaturan vizitanton staranta antaŭ li, kun ĝia ĉeno volvita kaj 

pendanta de ĝia brako. 

La Fantomo retropaŝis de li; kaj je ĉiu paŝo, la fenestro leviĝis iomete, tiel ke, 

kiam la Fantomo atingis ĝin, ĝi estis tute malfermita.  Ĝi signis al Scrooge, ke li 

alvenu, kaj li faris tion.  Kiam restis du paŝoj inter ili, la Fantomo de Marley levis la 

manon, avertante lin, ke li ne venu pli proksimen.  Scrooge haltis. 
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Ne tiel multe pro obeado, sed en surprizo kaj timo; ĉar, je la levo de la mano, 

li ekkonsciis konfuzitajn bruojn en la aero; malklarajn sonojn de lamento kaj 

bedaŭro; ululojn profunde dolorajn kaj sin-akuzajn.  La Fantomo, post momenta 

aŭskultado, aldonis sian voĉon al la morna lamentado; kaj elŝvebis en la malvarman, 

malluman nokton. 

Scrooge sekvis al la fenestro, urĝata de sia scivolemo.  Li elrigardis. 

La aero pleniĝis de Fantomoj, vagantaj tien kaj tien en senripoza hasto, kaj 

ĝemantaj dum ili iris.  Ĉiu el ili portis ĉenon, kiel la Fantomo de Marley; kelkaj, eble 

kulpaj registaroj, estis kunligitaj; neniuj estis liberaj.  Multajn Scrooge konis persone 

en la vivo.  Li tre bone konis unu maljunan Fantomon, en blanka veŝto, kun monstra, 

fera monŝranko ligita al ĝia maleolo, kiu ploris korŝire, ĉar li ne povis helpi al 

mizerulino kun bebeto, kiun ĝi vidis malsupre sur pordoŝtupo.  La aflikto de ĉiuj 

klare estis, ke ili volis interveni helpe en homaj aferoj, sed ili perdis tiun kapablon 

por ĉiam. 
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Ĉu tiuj estuloj malaperadis en nebulon, aŭ la nebulo kovris ilin, li ne povis 

distingi.  Sed ili kaj iliaj spiritaj voĉoj malaperis kune; kaj la nokto fariĝis tiel, kiel 

ĝi estis dum lia irado hejmen. 

Scrooge fermis la fenestron, kaj ekzamenis la pordon, tra kiu la Fantomo 

envenis.  Ĝi estis duoble ŝlosita, kiel li ŝlosis ĝin per siaj propraj manoj, kaj la rigliloj 

estis netuŝitaj.  Li penis diri “Blago!” sed ĉesis je la unua silabo.  Ĉu pro la emocio, 

kiun li spertis; aŭ la lacigoj de la tago; aŭ la vido al la nevidebla mondo; aŭ la morna 

konversacio de la Fantomo; aŭ la malfrueco de la horo; li sentis grandan bezonon de 

ripozo.  Tial li enlitiĝis senprokraste, sen alivestiĝi, kaj tuj endormiĝis. 

  



 

Kristnaska Karolo 

 

 

Paĝo 24 el 88 

 

STROFO DU 

LA UNUA EL LA TRI SPIRITOJ 

Kiam Scrooge vekiĝis, estis tiel mallume, ke, rigardante de la lito, li apenaŭ 

povis distingi la travideblan fenestron de la netravideblaj muroj de la ĉambro.  Li 

klopodis penetri la mallumon per siaj mustel-okuloj, kiam la sonoriloj de najbara 

kirko sonoris la kvar kvaronojn.  Li atendis do la sonoron de la horo. 

Je lia granda konsterniĝo, la peza sonorilo daŭrigis de la sesa al la sepa, kaj 

de la sepa al la oka, kaj tiel plu, ĝis la dekdua; tiam ĝi ĉesis!  La dekdua!  Estis post 

la dua, kiam li enlitiĝis.  La horloĝo eraris.  Eble pendoglacio trudiĝis en la 

mekanismon. 

Li premis la risorton de sia ripethorloĝo, por korekti tiun absurdan horloĝon.  

Ĝi rapide batetis dekdu fojojn kaj ĉesis. 

“Nu, ne estas eble,” diris Scrooge, “ke mi povis dormi tra tuta tago kaj longe 

en alian nokton.  Ne estas eble, ke io okzis al la suno, kaj estas la dekdua tagmeze!” 

Ĉar tiu ideo estis alarma, li hastis el la lito, kaj palp-iris al la fenestro.  Li devis 

defroti la prujnon per la brakumo de sia ĉambrorobo, antaŭ ol li povis vidi ion ajn; 

kaj li povis vidi tre malmulte tiam.  Li povis percepti nur, ke estas tre nebule kaj 

treege malvarme, kaj ne estas bruo de homoj kurantaj tien kaj tien ekscitite, kiel 

sendube estus, se la nokto venkis la brilan tagon kaj ekposedis la mondon. 

Tio estis granda senzorgigo al li, ĉar “tri tagojn post la vido de ĉi tio, pagu al 

S-ro Ebenezer Scrooge,” kaj tiel plu, estus tute senvalore, se ne estus tagoj por 

kalkulado. 

Scrooge reenlitiĝis, kaj pensis, kaj pensis, denove, kaj denove, kaj tute ne 

povis kompreni.  Ju pli li pensis, des pli perpleksa li estis; kaj ju pli li klopodis ne 

pensi, des pli li pensis.  La Fantomo de Marley maltrankviligis lin multege.  Ĉiam, 

kiam li decidis, post matura esplorado, ke tio estis nur sonĝo, lia menso reflugis, kiel 

forta risorto liberigita, al sia unua pozicio, kaj prezentis la saman problemon por 

solvi, “Ĉu tio estis sonĝo, aŭ ne?” 
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Scrooge kuŝis en tiu stato ĝis la sonoriloj sonoris tri kvaronojn pli, kiam li 

subite memoris, ke la Fantomo avertis lin pri vizito, kiam la sonorilo sonoros la 

unuan.  Li decidis maldormi ĝis tiu horo pasos; kaj, konsidere ke li ne pli povis 

endormiĝi ol iri al la ĉielo, tio estis eble la plej saĝa decido por li. 

La kvarono estis tiel longa, ke pli ol unu fojon li estis konvinkita, ke li 

endormiĝis senkonscie, kaj maltrafis la horloĝon.  Finfine ĝi eksonis al lia 

aŭskultanta orelo. 

“Ging, gang!” 

“Kvarono post la horo,” diris Scrooge kalkulante. 

“Ging, gang!” 

“La horo kaj duono,” diris Scrooge. 

“Ging, gang!” 

“Kvarono antaŭ la horo,” diris Scrooge. 

“Ging, gang!” 

“La horo mem,” diris Scrooge triumfe, “kaj nenio pli!” 

Li parolis antaŭ ol sonoris la sonorilo de la horo, kion ĝi nun faris kun 

profunda, malakra, kava, melankolia UNU.  Lumo ekbrilis en la ĉambro, kaj la 

litkurtenoj estis flanken tiritaj. 

La litkurtenoj estis flanken tiritaj, mi diras al vi, per mano.  Ne la kurtenoj ĉe 

liaj piedoj, ne la kurtenoj ĉe lia dorso, sed tiuj, kiujn li alvizaĝis.  La kurtenoj de lia 

lito estis flanken tiritaj; kaj Scrooge ekduonkuŝiĝante, trovis sin vizaĝ-al-vizaĝe kun 

la netereca vizitanto, kiu flanken tiris ilin; tiel proksime al ĝi, kiel nun estas mi al vi, 

kaj mi staras spirite ĉe via kubuto. 

Ĝi estis stranga figuro—kiel infano; tamen, ne tiel multe kiel infano, kiel 

maljunulo vidata tra ia spirita medio, kiu donis al ĝi la aspekton, ke ĝi 

malproksimiĝis kaj malpligrandiĝis al la proporcioj de infano.  Ĝiaj haroj, kiuj 

pendis ĉirkaŭ ĝia kolo kaj laŭ ĝia dorso, estis blankaj, kiel pro maljuneco; tamen la 
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vizaĝo havis ne eĉ unu falton, kaj la plej tenera ruĝeteco estis sur la haŭto.  La brakoj 

estis tre longaj kaj muskolaj; ĝiaj manoj estis samaj, ŝajne kun tre forta tenkapablo.  

Ĝiaj kruroj kaj piedoj estis tre delikate formitaj, kaj ili estis nudaj, kiel estis ankaŭ 

ĝiaj supraj membroj.  Ĝi portis tunikon purege blankan, kaj ĉirkaŭ ĝia talio estis 

ligita brila zono, kies poluro estis bela.  Ĝi tenis branĉon de freŝa, verda ilekso en la 

mano; kaj, en kurioza kontraŭdiro al tiu vintra emblemo, ĝia robo estis ornamita per 

someraj floroj.  Sed plej strange estis, ke fontis el ĝia verto klara, brila ŝpruco de 

lumo, per kiu ĉio estis videbla.  Sendube tial ĝi portis grandan estingilon por ĉapo, 

uzotan en ĝiaj pli mallumaj momentoj, kaj nun portatan sub ĝia brako. 

Eĉ tio, tamen, kiam Scrooge rigardis ĝin pli fikse, tute ne estis ĝia plej stranga 

kvalito.  Kiel ĝia zono brilis jen en unu loko, jen en alia, kaj kio estis antaŭe brila, 

poste estis malbrila, tiel ankaŭ la figuro mem fluktuis en distingebleco.  Jen ĝi estis 

unubrakulo, jen unukrurulo, jen dudekkrurulo, jen dukrurulo sen kapo, jen kapo sen 

korpo; de tiuj dissolviĝintaj partoj, nenia konturo estis videbla en la densa mallumo, 

en kiun ili for-malaperis.  Kaj post tiu miraĵo, jen ĝi estis denove kompleta, 

distingebla kaj klara, kiel antaŭe. 

“Ĉu vi estas la Spirito, sinjoro, kies alvenon oni antaŭdiris al mi?” demandis 

Scrooge. 

“Mi estas!” 

La voĉo estis mallaŭta kaj milda; aparte malakra, kvazaŭ la Fantomo estus tre 

malproksime, anstataŭ tuj apude. 

“Kiu kaj kio vi estas?” Scrooge demandis. 

“Mi estas la Fantomo de Kristnasko Estinta.” 

“Ĉu delonge estinta?” demandis Scrooge observante ĝian nana staturon. 

“Ne.  De via estinteco.” 

Eble Scrooge ne povus diri kial, sed li senti specialan deziron vidi la Fantomon 

portanta sian ĉapon, kaj petis, ke ĝi kovriĝu. 
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“Kion!” ekkriis la Fantomo, “ĉu vi volus tiel frue estingi per homaj manoj la 

lumon, kiun mi donas?  Ĉu ne estas sufiĉe, ke vi estas unu el tiuj, kies pasioj faris ĉi 

tiun ĉapon kaj devigis min, dum multaj jaroj, porti ĝin malalte sur mia frunto?!” 

Scrooge respektege malkonfesis ĉiun intencon ofendi, aŭ ian ajn konscion, ke 

li laŭvole “kufigis” la Spiriton en sia tuta vivo.  Li tiam kuraĝis demandi, por kio ĝi 

alvenis. 

“Por via bonstato!” diris la Fantomo. 

Scrooge diris, ke li multe dankas—sed mense li ne povis ne pensi, ke nokto 

de seninterrompa ripozo pli helpus al tiu celo.  Ŝajne la Fantomo aŭdis liajn pensojn, 

ĉar ĝi tuj diris: 

“Por via rebonstatigado do.  Atentu!” 

Ĝi etendis sian fortan manon dum ĝi parolis, kaj malforte kroĉis lian brakon. 

“Staru kaj piediru kun mi!” 

Estus vane, se Scrooge plendus, ke la vetero kaj la horo ne taŭgas por piediraj 

celoj; ke la lito estas varmeta, kaj la termometro estas profunde sub la frostopunkto; 

ke li estas nur leĝere vestita en pantofloj, ĉambrorobo, kaj litĉapo; kaj ke li havas 

malvarmumon en tiu momento.  La kroĉo, kvankam tiel malforta, kiel de la mano 

de virino, ne estis rezistebla.  Li stariĝis, sed vidante, ke la Spirito moviĝas al la 

fenestro, li kroĉis ĝian robon petege. 

“Mi estas mortonto,” Scrooge protestis, “kaj mi devas fali.” 

“Permesu nur tuŝon de mia mano, jen,” diris la Spirito metante manon sur lian 

koron, “kaj vi estos subtenata de pli ol ĉi tio!” 

Dum la vortoj estis parolataj, ili pasis tra la muron kaj staris en kampara vojo 

kun kampoj ambaŭflanke.  La urbo tute malaperis.  Nenia postsigno de ĝi restis 

videbla.  La mallumo kaj la nebulo malaperis samtempe, kaj estis klara, malvarma, 

vintra tago kun neĝo sur la tero. 
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“Ĉielo!” diris Scrooge, kunkroĉante la manojn, dum li ĉirkaŭrigardis.  “Mi 

estis edukita en ĉi tiu loko.  Mi estis knabo ĉi tie.” 

La Spirito rigardis lin milde.  Ĝia malforta tuŝo, kvankam ĝi estis malpeza kaj 

momenta, ŝajne estis ankoraŭ sentata de la maljunulo.  Li konsciis mil odorojn 

ŝvebantajn en la aero; ĉiu ligita al mil pensoj, kaj esperoj, kaj ĝojoj, kaj zorgoj, 

delonge, delonge forgesitaj! 

“Via lipo tremas,” diris la Fantomo.  “Kaj kio estas tio sur via vango?” 

Scrooge murmuris, kun nekutima voĉtremo, ke tio estas akno, kaj petis la 

Fantomon, ke li konduku, kien li volos. 

“Ĉu vi memoras la vojon?” demandis la Spirito. 

“Ĉu mi memoras ĝin?” kriis Scrooge fervore. “Mi povus sekvin ĝin 

okulbandaĝite.” 

“Estas strange, ke vi forgesis ĝin dum tiel multe da jaroj!” rimarkis la 

Fantomo.  “Ni iru.” 

Ili iris laŭ la vojo.  Scrooge rekonis ĉiun barilpordon, kaj foston, kaj arbon; 

ĝis aperis malgranda merkatvilaĝo malproksime, kun sia ponto, sia kirko, kaj sia 

serpentanta rivero.  Kelkaj longharaj poneoj nun estis vidataj trotantaj direkte al ili, 

surrajdataj de knaboj, kiuj vokis al aliaj knaboj en kamparaj kabrioletoj kaj ĉaroj 

veturigataj de kultivistoj. Ĉiuj tiuj knaboj estis ĝojaj, kaj kriis unu al aliaj, ĝis la 

vastaj kampoj estis tiel plenaj je gaja muziko, ke la freŝa aero ridis pro ĝia aŭdado.  

“Ĉi tiuj estas nur ombroj de aferoj estintaj,” diris la Fantomo.  “Ili ne konscias 

pri ni.” 

La gajaj vojaĝantoj daŭre alvenis; kaj dum ili venis, Scrooge rekonis ilin 

pernome, ĉiun el ili.  Kiel li ĝojis preter ĉiuj limoj vidante ilin!  Kiel lia okulo briletis, 

kaj lia koro supren saltis dum ili pasis!  Kiel li pleniĝis de ĝojo, kiam li aŭdis ilin 

diri gajan Kristnaskon, unu al la alia, kiam ili disiris ĉe transvojoj kaj flankvojoj, ĉiu 

al sia hejmo!  Kio estis gaja Kristnasko al Scrooge?  Viziti por gaja Kristnasko!  Kian 

bonon li iam ricevis de tio? 
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“La lernejo ne estas tute malplena,” diris la Fantomo.  “Unu sola infano, 

neglektita de siaj amikoj, ankoraŭ restas tie.” 

Scrooge diris, ke li scias tion.  Kaj li plorĝemis. 

Ili forlasis la ŝoseon per bone memorita vojeto kaj baldaŭ proksimiĝis al 

domego el malhele ruĝaj brikoj, sur kies tegmento estis kupolo kun malgranda 

ventoflago supre kaj sonorilo pendanta interne.  Ĝi estis granda domo, sed 

misfortuniĝinta; ĉar la grandaj kromdomoj estis malmulte uzataj, iliaj muroj 

malsekaj kaj muskaj, iliaj fenestroj rompitaj, kaj iliaj pordegoj kadukaj.  Kortobirdoj 

klukis kaj pavis en la stalo; kaj la veturilejo kaj la ŝedoj estis invaditaj de herbo.  Nek 

interne, pli retenis la domego sian antikvan staton; enirante en la mornan vestiblon, 

kaj rigardante tra la pordoj de multaj ĉambroj, ili trovis ilin malbone meblitaj, 

malvarmaj, kaj vastaj.  Estis tera odoro en la aero, malvarma magreco en la loko, kiu 

kunportis ideojn, pri tro multe da ellitiĝado en kandellumo, kaj ne tro multe por 

manĝi. 

Ili iris, la Fantomo kaj Scrooge, trans la vestiblon, al pordo en la malantaŭo 

de la domo.  Ĝi malfermiĝis antaŭ ili, kaj malkovriĝis longa, magra, melankolia 

ĉambro, pli magrigita per vicoj de longaj, krudaj benkoj kaj skribtabloj.  Ĉe unu el 

tiuj, sidis soleca knabo leganta proksime al mizera fajreto.  Scrooge sidiĝis sur 

benko, kaj ploris pro vido al la kompatinda, forgestita knabo, kiu li estis. 

Ĉiu interna eĥo, ĉiu grinco kaj lukto de musoj malantaŭ la panelaro, ĉiu guto 

de duondegelinta pluvtubo en la monotona, malantaŭa korto, ĉiu suspiro inter la 

senfoliaj branĉoj de la sola, senespera poplo, ĉiu sencela svingiĝo de la pordo de 

malplena provizejo, jes, ĉiu klaketo en la fajro, trafis la koron de Scrooge kun 

mildiga influo, kaj pliliberigis la fluon de liaj larmoj. 

La Spirito tuŝis lin sur la brako, kaj almontris lian pli junan memon, atentan 

al sia legado.  Subite viro en fremda vesto, mirinde reala kaj klara al la vido, staris 

ekster la fenestro.  Li havis hakilon en la zono, kaj kondukis per la brido azenon 

ŝarĝitan per ligno. 

“Nu, tio estas Ali Baba!” elkriis Scrooge ekstaze.  “Tio estas kara, maljuna, 

honesta Ali Baba!  Jes, jes, mi scias!  Unu Kristnaskon, kiam tiu soleca infano estis 
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postlasita ĉi tie, li fakte venis je la unua fojo, ĝuste tiel!  Kompatinda knabo!  Kaj 

Valentine!” diris Scrooge, “kaj lia sovaĝa frato, Orson; jen ili iras!  Kaj kio estis lia 

nomo, kiu estis lokita ĉe la Pordego de Damasko, dormanta en siaj subvestoj?  Ĉu 

vi ne vidas lin?  Kaj la grumo de la sultano, turnita kapo-malsupren de la ĝinoj; jen 

li sur la kapo!  Li bone meritas tion.  Tio feliĉigas min.  Kiel li rajtus edziĝi al la 

princino?” 

Aŭdi kiel entuziasme Scrooge parolas, per tre eksterordinara voĉo, inter rido 

kaj ploro; kaj vidi lian vigligitan kaj ekscititan vizaĝon; estus surprizo al liaj komerc-

amikoj en la urbo, jes ja! 

“Jen la papago!” kriis Scrooge.  “Verda korpo kaj flava vosto, kun afero kiel 

letuko kreskanta el la supro de ĝia kapo.  Jen ĝi!  Kompatinda Robin Crusoe, ĝi vokis 

al li, kiam li revenis post velirado ĉirkaŭ la insulo.  ‘Kompatinda Robin Crusoe, kie 

vi estis, Robin Crusoe?’  La homo pensis, ke li sonĝas, sed li ne sonĝis.  Tio estis la 

papago, vi sciu.  Jen iras Vendredo kurante por savi sin, al la rivereto!  Halo! Hup! 

Halo!” 

Tiam, ŝanĝiĝante kun rapideco tre nekutima al sia karaktero, li diris, pro 

kompato por sia antaŭa memo, “Kompatinda knabo!” kaj ploris denove. 

“Mi volus,” Scrooge murmuris, metante la manon en la poŝon kaj 

ĉirkaŭrigardante, malsekiginte la okulojn per sia brakumo, “sed estas tro malfrue 

nun.” 

“Kio estas al vi?” demandis la Spirito. 

“Nenio,” diris Scrooge.  “Nenio.  Estis knabo kantanta Kristnaskan kanton ĉe 

mia pordo hieraŭ nokte.  Mi volus esti doninta ion al li.  Nenio pli.” 

La Fantomo ridetis penseme, kaj svingis la manon dirante, “Ni vidu alian 

Kristnaskon!” 

La antaŭa memo de Scrooge, pligrandiĝis, je tiuj vortoj, kaj la ĉambro iom pli 

malheliĝis kaj malpuriĝis.  La paneloj ŝrumpetis, la fenestroj fendetiĝis.  Pecoj de 

gipso falis de la plafono, kaj la nudaj latoj videbliĝis.  Sed kiel tio okazis, Scrooge 
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ne sciis pli ol vi.  Li sciis nur, ke tio estas tute prava; ke ĉio tiel okazis; ke jen li estis 

denove sola, kiam la aliaj knaboj iris hejmen por gajaj festoj. 

Li ne legis nun, sed paŝis tien kaj reen senespere.  Scrooge rigardis la 

Fantomon, kaj poste, kun morna kapskuo, rigardis maltrankvile al la pordo. 

Ĝi malfermiĝis, kaj knabineto, multe pli juna ol la knabo, enkuris kaj ĵetis 

siajn brakojn ĉirkaŭ lian kolon, kaj ofte kisante lin, nomis lin, “Kara, kara frato.” 

“Mi venis venigi vin hejmen, kara frato!” diris la infano, klakfrapante la etajn 

manojn kaj kliniĝante por ridi.  “Venigi vin hejmen, hejmen, hejmen!” 

“Ĉu hejmen, eta Fan?” replikis la knabo. 

“Jes!” diris la infano, plenplena de ĝojo.  “Hejmen por ĉiam.  Hejmen por 

eterne.  Patro estas tiel multe pli bonkora ol li estis, ke hejmo estas kiel la ĉielo!  Li 

parolis al mi tiel milde unu karan nokton, kiam mi enlitiĝis, ke mi ne timis demandi 

lin denove, ĉu vi devas veni hejmen.  Kaj li diris, ke jes, vi devas, kaj sendis min en 

kaleŝeto por venigi vin.  Kaj vi estos viro!” diris la infano malfermante la okulojn, 

“kaj vi neniam revenos ĉi tien.  Sed unue ni ĉiuj estos kune la tutan Kristnaskon, kaj 

ni estos la plej gajaj en la tuta mondo.” 

“Vi estas vera virino, eta Fan!” kriis la knabo. 

Ŝi klakfrapis la manojn, kaj ridis, kaj penis tuŝi lian kapon; sed, estante tro 

malgranda, ŝi ridis denove, kaj staris piedpinte por brakumi lin.  Tiam ŝi komencis 

treni lin direkte al la pordo en sia infaneca fervoro.  Kaj li, tute ne volante resti, 

akompanis ŝin. 

Terura voĉo en la koridoro kriis, “Malsupren portu la kofron de juna S-ro 

Scrooge!”  Kaj en la koridoro aperis la lernejestro mem, kiu rigardegis junan S-ron 

Scrooge kun feroca degnado, kaj maltrankviligis lin ekstreme per premado de lia 

mano.  Li tiam kondukis lin kaj lian fratinon en la plej puto-similan, frostotremigan, 

malnovan salonon iam viditan, kie la mapoj sur la muro kaj la ĉiela kaj tera globoj 

en la fenestro estis ciraj pro malvarmo.  Tie li aperigis karafon da kurioze maldensa 

vino, kaj blokon de kurioze densa kuko, kaj disdonis porciojn de tiuj frandaĵoj al la 

gejunuloj.  Samtempe li sendis magran serviston por proponi glason da “io” al la 
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veturigisto.  Ĉi tiu respondis, ke li multe dankas la sinjoron, sed, se tio estas el la 

sama provizo, kiun li gustumis antaŭe, li preferus ne partopreni.  La kofro de juna S-

ro Scrooge jam estis ligita al la supro de la kaleŝeto, kaj la infanoj adiaŭis la 

lernejestron treege volonte.  Enirinte en ĝin, ili gaje forveturis laŭ la kurba elveturejo, 

dum la rapidaj radoj ĵetis la prujnon kaj la neĝon de sur la malhelaj folioj de la 

ĉiamverdaĵoj kiel ŝprucaĵon. 

“Ĉiam delikatulino, kiun spiro povus velkigi,” diris la Fantomo.  “Sed ŝi havis 

grandan koron.” 

“Tion ŝi havis,” kriis Scrooge.  “Vi pravas.  Mi ne kontraŭdiros tion, Spirito.  

Dio malpermesu!” 

“Ŝi mortis virino,” diris la Fantomo, “kaj naskis infanojn, mi pensas.” 

“Unu infanon,” Scrooge replikis. 

“Vere,” diris la Fantomo.  “Vian nevon!” 

Scrooge ŝajnis maltrankvila kaj respondis mallonge, “Jes.” 

Kvankam ili ĵus postlasis la lernejon, ili nun estis en homoplena ĉefvojo de la 

urbo, kie ombraj preterirantoj pasis kaj repasis; kie ombraj ĉaroj kaj diliĝencoj 

batalis por la vojo, kaj estis la tuta malpaco kaj tumulto de vera urbo.  Estis sufiĉe 

klare, pro la ornamaĵoj de la vendejoj, ke ankaŭ ĉi tie denove estis Kristnasko.  Estis 

vespero, kaj la stratoj estis prilumataj. 

La Fantomo haltis ĉe la pordo de certa staplo kaj demandis al Scrooge, ĉu li 

konas ĝin. 

“Konas ĝin!” diris Scrooge.  “Ĉu mi estis meti-lernanto ĉi tie?” 

Ili eniris.  Je la vido al maljuna sinjoro, kun trikita ĉapo, sidanta malantaŭ 

skribtablo tiel alta, ke, kun du coloj pli da alteco, lia kapo trafus la plafonon, Scrooge 

kriis en granda ekscititeco: 

“Nu, tiu estas maljuna Fezziwig!  Benu lian koron.  Tio estas Fezziwig, 

denove viva!” 
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Maljuna Fezziwig kuŝigis sian plumon, kaj rigardis supren al la horloĝo, kiu 

almontris la sepan horon.  Li kunfrotis la manojn; ĝustigis sian ampleksan veŝton; 

ridis tutkorpe, de la ŝuoj ĝis la frunto; kaj elkriis per komforta, olea, riĉa, grasa, 

joviala voĉo: 

“Ha ho!  Ebenezer!  Dick!” 

La antaŭa memo de Scrooge, nun kreskinta al juna viro, rapide envenis, 

akompanate de sia kunmetilernanto. 

“Dick Wilkins, certe!” diris Scrooge al la Fantomo.  “Jes!  Jen li.  Mi estis tre 

kara al tiu Dick.  Kompatinda Dick!  Ve, ve!” 

“Ha ho, miaj knaboj!” diris Fezziwig.  “Nenia laboro pli hodiaŭ nokte.  

Kristnaska Antaŭvespero, Dick.  Kristnasko, Ebenezer!  Almetu la ŝutrojn,” kriis 

maljuna Fezziwig, kun akuta klakfrapo de la manoj, “antaŭ ol oni povas diris, ‘Jack 

Robinson’!” 

Vi ne kredus kiel tiuj junuloj atakis la taskon!  Ili kuregis en la straton kun la 

ŝutroj—unu, du, tri—almetis ilin—kvar, kvin, ses—fiksis ilin—sep, ok, naŭ—antaŭ 

li denove, antaŭ ol oni povus diri dek du, anhelantaj kiel konkursĉevaloj. 

“He ho!” kriis maljuna Fezziwig, saltetante malsupren de la alta skribtablo, 

kun mirinda facilmoveco.  “Forigu la aferojn, miaj knaboj, kaj estu multe da spaco 

ĉi tie!  He ho, Dick!  He ho, Ebenezer!” 

Forigi!  Ne estis io ajn, kion ili ne forigus, aŭ ne povus forigi, dum maljuna 

Fezziwig rigardis.  Tio estis farita en minuto.  Ĉiu moveblaĵo estis forpakita, kvazaŭ 

ĝi estus ekzilita de la publika vivo por ĉiam; la planko estis balaita kaj akvumita; la 

lampoj estis ĝustigitaj; hejtaĵo estis amasigita sur la fajro; kaj la staplo estis tiel 

komforta, kaj varma, kaj malseka, kaj brila balsalono, kiel oni povus deziri en vintra 

nokto. 

Envenis la violonisto kun muziklibro, kaj li iris al la alta skribtablo kaj faris 

ĝin orkestro, kaj agordis kiel kvindek stomakdoloroj.  Envenis S-no Fezziwig, 

ridetegulino.  Envenis la tri F-noj Fezziwig, ridetantaj kaj amindaj.  Envenis la ses 

junuloj, kies korojn ili krevigis.  Envenis ĉiuj gejunuloj dungitaj en la negoco.  
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Envenis la servistino, kun sia kuzo, la bakisto.  Envenis la kuiristino, kun la amiko 

de sia frato, la laktisto.  Envenis la knabo de trans la vojo, pri kiu oni suspektis, ke 

li ne ricevas sufiĉe da manĝaĵo de sia mastro.  Li penis kaŝi sin malantaŭ la knabino, 

de la dua domo apude, pri kiu oni sciis, ke ŝia mastrino tiras ŝiajn orelojn.  Envenis 

ili ĉiuj, unu post la alia; kelkaj timeme, kelkaj kuraĝe, kelkaj gracie, kelkaj 

malgracie, kelkaj ŝovante, kelkaj tirante; envenis ili ĉiuj, iel ajn kaj ĉiel ajn.  

Ekdancis ili, kun dudek paroj samtempe dancantaj en rondo; laŭ la mezo kaj returne; 

rondire kaj rondire en diversaj afablaj grupoj; kun la malnova supra paro ĉiam 

troviĝanta en malĝusta loko; kun la nova supra paro ekiranta denove, kiam ili 

alvenis; kun ĉiuj supraj paroj, sen malsupra paro por helpi ilin.  Je tiu rezulto, 

maljuna Fezziwig, klakfrapante la manojn por ĉesigi la dancon, kriis, “Bone farite!” 

kaj la violonisto plonĝigis sian vizaĝon en poton da bruna biero, precipe lokitan por 

tiu celo.  Sed, rifuzante ripozon je sia reapero, li tuj rekomencis, kvankam ne ankoraŭ 

estis dancantoj, kvazaŭ la alia violonisto estus hejmen portita sur ŝutro, ellacigita; 

kaj li estis tutenovulo decidinta superi la alian aŭ perei. 
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Estis pli da dancoj, kaj punet-ludoj, kaj pli da dancoj, kaj estis kukoj, kaj estis 

varma, spica portovino, kaj estis granda peco da malvarma rostita viando, kaj granda 

peco da malvarma bolita viando, kaj estis tortoj de fruktohakaĵoj, kaj multe da biero.  

Sed la granda efekto de la vespero okazis, post la rostaĵo kaj la bolaĵo, kiam la 

violonisto (artista ulo, kiu sciis sian metion pli bone ol vi aŭ mi povus diri al li) 

ekludis “Lordo Roger de Coverly.”  Tiam maljuna Fezziwig elstaris por danci kun 

S-no Fezziwig.  Kaj ili estis la supra paro; kun tre peniga dancado por fari.  Estis 

dudek-tri aŭ dudek-kvar paroj; dancemuloj ĉiuj, kiuj ne konsiderus ĉirkaŭpaŝadon. 

Sed, se estus duoble tiom; ha, kvaroble tiom; maljuna Fezziwig estus egalulo 

al ili ĉiuj, kaj ankaŭ S-no Fezziwig.  Koncerne ŝin, ŝi estis inda esti lia parulino en 

ĉiu senso de la vorto.  Se tio ne estas alta laŭdo, diru al mi pli altan, kaj mi uzos ĝin.  

Vera lumo ŝajne saltis de la suroj de Fezziwig.  Ili brilis en ĉiu parto de la danco kiel 

lunoj.  Oni ne povis antaŭdiri, kion ili faros sekvante.  Kaj kiam maljuna Fezziwig 

kaj S-no Fezziwig kompletigis la tutan dancon; antaŭen kaj reen; riverencoj; 

korktirilo; tredi la kudrilon; kaj returne al sia loko; li saltis en la aeron, rapidege 

turnetante la piedojn unu antaŭ la alia, tiel lerte, ke li ŝajne palpebrumis per la piedoj, 

kaj malsuprenvenis denove sur ili, tute sen ŝanceliĝi. 

Kiam la horloĝo sonoris la dekunuan, ĉi tiu hejma balo finiĝis.  La Ge-S-roj 

Fezziwig ekokupis sian pozicion, ambaŭflanke de la pordo, kaj premis la manon de 

ĉiu persono aparte, dum li aŭ ŝi eliris, kaj deziris al li aŭ ŝi gajan Kristnaskon.  Kiam 

ĉiuj eliris, krom la du metilernantoj, ili faris same al ili.  Kaj tiel la gajaj voĉoj 

formortis, kaj la junuloj estis lasitaj al sia lito, kiu estis sub la tablo en la malantaŭo 

de la staplo. 

Dum tiu tuta tempo, Scrooge kondutis kiel frenezulo.  Lia koro kaj animo 

partoprenis en la sceno kaj kun sia antaŭa memo.  Li konfirmis ĉion, memoris ĉion, 

ĝuis ĉion, kaj tre strange agitiĝis.  Nur nun, kiam la feliĉaj vizaĝoj de lia antaŭa 

memo kaj Dick estis turnitaj de ili, li memoris la Fantomon, kaj ekkonsciis, ke ĝi 

rigardas lin rekte, dum la lumo sur ĝia kapo brilas tre klare. 

“Malgranda afero,” diris la Fantomo, “por inspiri tiom da dankemo en tiuj 

malsaĝaj homoj.” 

“Malgranda!” eĥis Scrooge. 
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La Fantomo signis al li, ke li aŭskultu la du metilernantojn, kiuj elverŝis la 

koron en laŭdo al Fezziwig:  kaj post kiam li faris tion, ĝi diris, “Ĉu ne?  Li elspezis 

nur kelkajn pundojn de via mortonteca mono; eble tri-kvar.  Ĉu pro tiom li meritas 

tiel multe da laŭdo?” 

“Tio ne gravas,” diris Scrooge, koleretigite de la rimarko, kaj senkonscie 

parolante kiel sia antaŭa, anstataŭ sia posta memo.  “Tio ne gravas, Spirito.  Li havas 

la kapablon fari nin feliĉaj aŭ malfeliĉaj; fari nian servadon malpeza aŭ ŝarĝa; 

plezura aŭ peniga.  Supozu, ke lia kapablo kuŝas en vortoj kaj rigardoj; en aferoj tiel 

malgrandaj kaj sensignifaj, ke ne estas eble kalkuli kaj sumigi ilin; kion tio signifas?  

La feliĉeco, kiun li donas, estas ĝuste tiel granda, kvazaŭ ĝi kostus trezoron.” 

Li eksentis la rigardon de la Fantomo kaj ĉesis. 

“Kio estas al vi?” demandis la Fantomo. 

“Nenio aparte,” diris Scrooge. 

“Io, mi pensas?” la Fantomo insistis. 

“Ne,” diris Scrooge, “Ne.  Mi nur volus povi diri unu-du vortojn al mia 

komizo nun!  Nenio pli.” 

Lia antaŭa memo malplibriligis la lampojn, dum li esprimis tiun deziron; kaj 

Scrooge kaj la Fantomo denove staris flank-al-flanke en la ekstera aero. 

“Restas al mi malmulte da tempo,” rimarkis la Spirito.   “Rapide!” 

Tio ne estis dirita al Scrooge, aŭ al iu ajn, kiun li povis vidi, sed ĝia efiko estis 

tuja; ĉar denove Scrooge vidis sin mem.  Li estis pli aĝa nun; viro en sia ĉeftempo.  

Lia vizaĝo ne havis la severajn kaj rigidajn faltojn de pli malfruaj jaroj; sed ĝi 

komencis porti la signojn de zorgo kaj avareco.  Estis avida, avara, maltrankvila 

moviĝemo en liaj okuloj, rivelanta la pasion, kiu enradikiĝis, kaj kie falos la ombro 

de la kreskanta arbo. 

Li ne estis sola, sed li sidis apud bela junulino en funebra vesto; en kies okuloj 

estis larmoj, kiuj rebriletis en la lumo brilanta el la Fantomo de Kristnasko Estinta. 
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“Malmulte gravas,” ŝi diris, mallaŭte.  “Al vi, tre malmulte.  Alia idolo 

anstataŭis min; kaj se ĝi povos feliĉigi vin, kaj doni al vi komforton, kiel penis fari 

mi, mi ne havas justan motivon por lamenti.” 

“Kia idolo anstataŭis vin?” li replikis. 

“Ora idolo.” 

“Tio estas la justa traktado de la mondo!” li diris.  “Estas nenio, kion ĝi traktas 

pli severe ol malriĉeco; kaj estas nenio, kion ĝi tiel severe deklaras kondamninda, ol 

la serĉado al riĉeco!” 

“Vi tro multe timas la mondon,” ŝi respondis milde.  “Ĉiuj viaj aliaj esperoj 

kunfandiĝas en la esperon, ke vi estos ekseter ĝia sordida kapablo riproĉi.  Mi vidis 

viajn pli noblajn aspirojn forfali unu post unu, ĝis la ĉef-pasio, Profito, absorbas vin.  

Ĉu ne?” 

“Ĉu gravas?” li replikis.  “Eĉ se mi tiel multe plisaĝiĝis, ĉu gravas?  Mi ne 

ŝanĝiĝis rilate al vi.” 

Ŝi kapneis. 

“Ĉu jes?” 

“Nia kontrakto estas malnova.  Ni faris ĝin, kiam ni ambaŭ estis malriĉaj kaj 

kontentaj tiel esti, ĝis sia-tempe ni sukcesos plibonigi nian ĉi-mondan riĉecon per 

nia pacienca laborado.  Vi ja ŝanĝiĝis.  Kiam ni faris ĝin, vi estis alia persono.” 

“Mi estis knabo,” li diris petege. 

“Viaj propra sento diras al vi, ke vi ne estas nun tiel sama, kiel vi estis antaŭe.” 

ŝi replikis.  “Mi estas tiel sama.  Tio, kio promesis feliĉecon, kiam ni estis unu en la 

koro, nun, kiam ni estas du, estas fonto de doloro.  Kiel ofte, kaj kun kiom da doloro, 

mi pensis pri tio, mi ne diros.  Sufiĉas, ke mi ja pensis pri tio kaj povas malligi vin.” 

“Ĉu mi iam petis malligiĝon?” 

“Per vortoj.  Ne, neniam.” 
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“Per kio do?” 

“Per ŝanĝita karaktero; per aliigita spirito; per alia kvalito de la vivo; per alia 

espero kiel granda vivocelo.  Se ni ne jam estis gefianĉoj,” diris la junulino 

rigardante lin milde, sed fikse, “ĉu vi serĉus min, kaj amindumus min nun?  Ha, ne!” 

Li ŝajne cedis al la praveco de tiu supozo, kontraŭvole.  Sed li klopodis diri, 

“Vi kredas, ke ne.” 

“Mi volonte kredus alie, se mi povus,” ŝi respondis. “La ĉielo scias tion!  Mi 

jam rekonis tiun veron, kaj nun mi scias kiel forta kaj nerezistebla ĝi estas. Se vi 

estus libera hodiaŭ, morgaŭ, hieraŭ, ĉu eĉ mi povus kredi, ke vi elektus sen-

dotaĵulinon—vi, kiu, eĉ en viaj konfidaĵoj al ŝi, pesas ĉion kontraŭ profito?   Aŭ, se 

vi, dum momento, estus tiel malfidela al via sola gvida principo, kaj elektus ŝin, ĉu 

mi ne scias, ke via pento kaj bedaŭro certe sekvus?  Mi scias; kaj mi malligas vin 

plenkore pro la amo al tiu, kiu vi antaŭe estis.” 

Li intencis paroli; sed, kun sia kapo turnita de li, ŝi rekomencis. 

“Eble vi suferos.  Pro tio, kio jam pasis, mi preskaŭ esperas tion.  Sed post tre, 

tre mallonga tempo, vi forigos la memoron pri tio, feliĉe, kiel senprofitan sonĝon, el 

kiu vi bonŝance vekiĝis.” 

Ŝi forlasis lin; kaj ili disiris. 

“Spirito!” diris Srooge, “ne montru al mi pli!  Konduku min hejmen.  Kial vi 

delektiĝas per mia torturado?” 

“Unu ombron pli!” elkriis la Fantomo. 

“Nenion pli!” kriis Scrooge.  “Nenion pli!  Mi ne volas vidi ĝin.  Ne montru 

al mi pli!” 

Sed la nedeturnebla Fantomo tenis lin en siaj brakoj, kaj devigis lin observi 

tion, kio poste okazis. 

Ili estis en alia sceno kaj alia loko; ĉambro, ne tre granda aŭ bela, sed plena 

de komforto.  Proksime al la vintra fajro sidis bela junulino, tiel simila al la lasta, ke 



 

Kristnaska Karolo 

 

 

Paĝo 39 el 88 

 

Scrooge kredis, ke tio estas ŝi, ĝis li vidis ŝin, nun bela matrono, sidanta aliflanke.  

La bruo en ĉi tiu ĉambro estis vere tumulta, ĉar estis pli da infanoj tie, ol Scrooge, 

en sia agitita mensa stato, povis kalkuli; kaj, male al la fama infanaro en la poemo, 

ili ne estis kvardek infanoj kondutantaj kiel unu, sed ĉiu infano kondutis kiel 

kvardek.  La konsekvencoj estis nekredeble bruaj; sed tio ŝajne gravis al neniu; male, 

la patrino kaj la filino ridis tutkore, kaj ŝajne multe ĝuis tion; kaj ĉi lasta, baldaŭ 

ekpartoprenante en la ludado, estis prirabata de la junaj banditoj treege senrimorse.  

Kiele mi volus esti unu el ili!  Tamen, mi tute ne estus tiel malĝentila, ne, ne!  Eĉ 

por ĉiuj riĉaĵoj en la mondo, mi neniel premus tiujn plektitajn harojn, 

malsuprenigante ilin; koncerne la etan ŝuon, mi certe ne forplukus ĝin; Dio 

malpermesu!  Koncerne kiel tiu kuraĝa idaro lude mezuris ŝian talion, mi ne povus 

fari tion; mi atendus, ke mia brako kreskus ĉirkaŭ ĝi, kiel puno, kaj neniam 

rerektiĝus.  Tamen, mi konfesas, ke mi tre ŝatus tuŝi ŝiajn lipojn; fari al ŝi demandon, 

por ke ŝi ilin malfermu; rigardi la palpebroharojn de ŝiaj malsupren rigardantaj 

okuloj, sen provoki ruĝetiĝon; liberigi har-ondojn, de kiuj colo estus memoraĵo 

senpreza; sume, mi konfesas, ke mi ŝatus havi la senĝenan liberecon de infano, 

estante ŝufiĉe vira por rekoni ĝian valoron. 

Sed nun oni aŭdis frapon sur la pordo, kaj sekvis granda impeto al ĝi, en kio 

ŝi estis portata kun ridanta vizaĝo kaj prirabita robo, la mezo de ekscitita kaj brua 

infanamaso.  Ili alvenis ĝustatempe por saluti patron, kiu venis hejmen, kun viro 

portanta kristnaskajn ludilojn kaj donacojn.  Tiam la kriado kaj klopodado, kaj la 

atako kontraŭ la sendefenda portanto!  Grimpado sur li per seĝoj kaj eskaloj, por 

priserĉi liajn poŝojn, rabi de li la brunpaperajn pakojn, forte teni lian kravaton, 

brakumi lin ĉirkaŭ lia kolo, bati lian dorson, kaj piedbati liajn krurojn kun nebridebla 

kareco!  La krioj de mirado kaj delekto je ĉiu malvolvo de pako.  La terura anonco, 

ke oni surprizis la bebon en la ago meti pupean fritilon en la buŝon, kaj ke oni tre 

suspektas, ke ĝi englutis fikcian meleagron gluitan al ligna plado.  La grandega 

senzorgiĝo trovi, ke tio estis falsa alarmo!  La ĝojo, kaj dankemo, kaj ekstazo!  Ili 

ĉiuj estis aferoj nepriskribeblaj.  Sufiĉas diri, ke laŭgrade la infanoj kun siaj emocioj 

elsaloniĝis, kaj ŝtupo post ŝtupo, aliris al la supro de la domo; kie ili enlitiĝis, kaj tiel 

trankviliĝis. 
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Kaj nun Scrooge rigardis eĉ pli atente, ĉar la mastro de la domo, kun sia filino 

ameme apogiĝanta sur li, sidiĝis kun ŝi kaj ŝia patrino apud sia propra kameno.  Kaj 

kiam li pensis, ke alia tia kreitino, tiel gracia kaj promesplena, eble nomus lin patro, 

kaj estus printempo en la lacega vintro de lia vivo, liaj okuloj vere malklariĝis. 

“Belle,” diris la edzo turniĝante al sia edzino kun rideto, “Mi vidis malnovan 

amikon vian hodiaŭ posttagmeze.” 

“Kiu estis tiu?” 

“Divenu!” 

“Kiel mi povas?  Ho, mi scias,” ŝi tuj aldonis ridante dum li ridis.  “S-ro 

Scrooge.” 

“Ĝuste S-ro Scrooge.  Mi pasis la fenestron de lia kontoro; kaj ĝi ne estis 

kovrita, kaj li havis kandelon interne, do mi apenaŭ povis eviti vidi lin.  Lia partnero 

kuŝas tuj mortonta, mi aŭdas; kaj tie li sidis sola.  Tute sola en la mondo, mi kredas.” 

“Spirito!” diris Scrooge tremvoĉe, “deportu min de ĉi tiu loko.” 

“Mi diris al vi, ke ĉi tiuj estas ombroj de aferoj, kiuj jam estis.  Se ili estas tiel, 

kiel ili estas, ne riproĉu min!” 

“Deportu min!” Scrooge kriis.  “Mi ne povas elteni tion!” 

Li turnis sin al la Fantomo, kaj vidante en ĝia vizaĝo, iel strange, fragmentojn 

de ĉiuj vizaĝoj, kiujn ĝi montris al li, li ekluktis kun ĝi. 

“Lasu min!  Reportu min.  Ne plu hantu min!” 

En la barakto, se oni povas nomi tion barakto, ĉar la Fantomo neniel rezistis 

kaj estis neniel maltrankiligita de sia kontraŭanto, Scrooge observis, ke ĝia lumo 

brilas alte kaj brile; kaj malklare suspektante, ke tio estas la fonto de ĝia potenco 

super li, li kaptis la estingilo-ĉapon, kaj subite premis ĝin sur ĝian kapon. 
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La Fantomo falis sub ĝi, tiel ke la estingilo kovris ĝian tutan formon; sed, 

kvankam Scrooge malsupren premis ĝin per sia tuta forto, li ne povis kaŝi la lumon; 

kiu eliris de ĝi en nerompita fluo sur la tero. 

Li ekkonsciis, ke li estas ellacigita kaj superota de nerezistebla dormemo; kaj 

ankaŭ, ke li estas en sia propra litĉambro.  Li faris al la ĉapo finan premon, kaj lasis 

sian manon malstreĉiĝi.  Li apenaŭ enlitiĝis, antaŭ ol li falis en profundan dormon. 
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STROFO TRI 

LA DUA EL LA TRI SPIRITOJ 

Vekiĝinte meze de mirige forta ronko, kaj eksidinte en la lito por kolekti siajn 

pensojn, Scrooge ne bezonis, ke oni diru al li, ke la sonorilo denove sonoros la unuan.  

Li sentis, ke li rekonsciiĝis ĝustatempe por la speciala celo konferenci kun la dua 

mesaĝisto sendita al li pro la interveno de Jacob Marley.  Sed trovinte, ke li 

malkomforte malvarmiĝis, kiam li demandis sin, kiun el la kurtenoj ĉi tiu nova 

Fantomo retiros, li retiris ĉiun el ili per siaj propraj manoj; kaj kuŝante denove, li 

komencis gvati atentege ĉirkaŭ la lito.  Ĉar li volis alfronti la Spiriton, tuj kiam ĝi 

aperis, kaj li ne volis esti surprizita aŭ nervozigita. 

Sinjoroj de liberaj moroj, kiuj fanfaronas, ke ili konas la mondon kaj tute ne 

estas surprizeblaj, esprimas la vastecon de sia aventuremo dirante, ke ili pretas por 

ĉio de kegloludo al hommortigo; kio ampleksas sufiĉe multe da temoj.  Sen aserti 

tiom pri Scrooge, mi kuraĝus sugesti al vi, ke li estis preta por vasta kampo de 

strangaj aperaĵoj, kaj nenio inter bebo kaj rinocero konsternus lin tre multe. 

Nu, preparita por preskaŭ io ajn, li estis tute ne preparita por nenio; 

konsekvence, kiam la horloĝo sonoris la unuan, kaj nenia figuro aperis, lin kaptis 

fortega tremado.  Kvin minutoj, dek minutoj, kvarono de horo pasis, tamen nenio 

alvenis.  La tutan tempon, li kuŝis en la lito, la centro de ruĝa lumo, kiu ekfluis sur 

ĝin, kiam la horloĝo anoncis la horon.  Tio, estante nur lumo, estis pli alarma ol deko 

da Fantomoj, ĉar mankis al li la kapablon elpensi kion tio signifas aŭ kion ĝi 

okazigos; kaj li iom timis, ke en tiu momento mem li eble estas interesa kazo de 

spotana ekbrulado sen la konsolo scii tion.  Finfine, tamen, li komencis pensi—kiel 

vi aŭ mi pensus de la komenco; ĉar la persono ne en la embaraso ĉiam scias kio estis 

farenda kaj ankaŭ sendube estus farinta tion—finfine, mi diras, li komencis pensi, 

ke la fonto kaj sekreto de ĉi tiu fantoma lumo estas en la apuda ĉambro; ĉar de tie, 

post pli da spurado, ĝi ŝajnis veni.  Kiam tiu ideo plene formiĝis en lia menso, li 

leviĝis mallaŭte kaj trenpaŝis en siaj pantofloj al la pordo. 

Tuj kiam la mano de Scrooge estis sur la seruro, nekonata voĉo vokis lin per 

lia nomo, kaj petis, ke li envenu.  Li obeis. 
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Tio estis lia propra ĉambro.  Ne estis dubo pri tio.  Sed ĝi surprize 

transformiĝis.  La muroj kaj la plafono estis tiel pripendigitaj per vivantaj verdaĵoj, 

ke ĝi aspektis kiel vera bosko, de kiu ĉie scintilis helaj, brilaj beroj.  La freŝaj folioj 

de ilekso, visko, kaj hedero reflektis la lumon, kvazaŭ tiom da speguletoj estus tie 

disŝutitaj; kaj pli forta flamego supren muĝis tra la kamentubo, ol tiu ŝtoneca kameno 

konis en la tuta tempo de Scrooge, aŭ de Marley, aŭ de multaj, multaj vintraj sezonoj 

pasintaj.  Amasigitaj sur la planko, por formi specon de trono, estis meleagroj, 

anseroj, ĉasaĵoj, kortobirdoj, pork-kapaĵoj, grandaj pecoj de viando, suĉporkidoj, 

longaj kolbasrondoj, hakaĵtortoj, prunpudingoj, bareloj da ostroj, ardantaj kaŝtanoj, 

ĉerizruĝaj pomoj, sukaj oranĝoj, bongustegaj piroj, grandegaj kukoj, kaj bolantaj 

bovloj da punĉo, kiuj faris la ĉambron mallumeta per sia aroma vaporo.  Ripoze sur 

ĉi tiu kanapo, sidis gaja giganto, gloraspekta; li portis brilantan torĉon en formo 

simila al la korno de abundo; kaj li tenis ĝin alte, tre alte, por verŝi lumon sur 

Scrooge, dum tiu engvatis de malantaŭ la pordo. 

“Envenu!” kriis la Fantomo.  “Envenu!  kaj pli bone konu min, homo!” 

Scrooge envenis timide, kaj klinis la kapon antaŭ ĉi tiu Spirito.  Li ne estis la 

obstina Scrooge, kiu li estis antaŭe; kaj, kvankam la okuloj de la giganto estis klaraj 

kaj bonkoraj, li ne volis trafi ilin. 

“Mi estas la Fantomo de Kristnasko Estanta,” diris la Spirito.  “Rigardu min!” 

Scrooge respektege faris tion.  Ĝi estis vestita en unu simpla, malhele verda 

robo, aŭ mantelo, borderita per blanka pelto.  Tiu vesto pendis tiel malstrikte sur ĝia 

figuro, ke ĝia granda brusto estis nuda, kvazaŭ ĝi malestimis protekti aŭ kaŝi sin per 

ia ajn rimedo.  Ankaŭ ĝiaj piedoj, observeblaj sub la grandaj faldoj de ĝia vesto, estis 

nudaj; kaj sur la kapo ĝi ne portis alian kovrilon ol kronon el ilekso, ornamitan tie 

kaj tie per glacipendaĵoj.  Ĝiaj malhele brunaj bukloj estis longaj kaj liberaj; tiel 

liberaj kiel ĝia afabla vizaĝo, ĝiaj briletantaj okuloj, ĝia malfermita mano, ĝia gaja 

voĉo, ĝia senembarasa sinteno, kaj ĝia ĝoja mieno.  Zonita ĉirkaŭ ĝia talio estis 

antikva glavingo; sed ne estis glavo en ĝi, kaj la malnovega ingo estis forrodita de 

rusto. 

“Alian kiel mi vi neniam vidis!” elkriis la Spirito. 
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“Neniam,” Scrooge respondis al ĝi. 

“Ĉu vi neniam elpromenis kun la pli junaj membroj de mia familio; tio estas, 

(ĉar mi estas tre juna) miaj pli aĝaj fratoj naskitaj en la lastaj jaroj?” daŭrigis la 

Fantomo. 

“Mi kredas, ke ne,” diris Scrooge.  “Mi timas, ke ne.  Ĉu vi havis multajn 

fratojn, Spirito?” 

“Pli ol mil okcent,” diris la Fantomo. 

“Grandega familio por subteni,” murmuris Scrooge. 

La Fantomo de Kristnasko Estanta ekstaris. 

“Spirito,” diris Scrooge cedeme, “konduku min, kien vi volos.  Mi eliris hieraŭ 

nokte pro devigo, kaj mi lernis lecionon, kiu efikas nun.  Hodiaŭ nokte, se vi havas 

ion por instrui al mi, mi profitu de ĝi.” 

“Tuŝu mian robon!” 
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Scrooge faris tion, kaj tenis ĝin firme. 

Ilekso, visko, ruĝaj beroj, hedero, meleagroj, anseroj, ĉasaĵoj, kortobirdoj, 

porkkapaĵoj, viandoj, porkoj, kolbasoj, ostroj, tortoj, pudingoj, fruktoj, kaj punĉo, 

ĉiuj tuj malaperis.  Ankaŭ malaperis la ĉambro, la fajro, la ruĝa brilo, la horo de la 

nokto, kaj ili staris en la urba strato en la mateno de Kristnasko, kie (ĉar la vetero 

estis severa) la homoj faris krudan, sed viglan kaj ne malagrablan specon de muziko, 

skrapante la neĝon de sur la pavimo antaŭ sia loĝejo, kaj de la supro de la domo; de 

kie ĝi kaŭzis frenezan plezuron al la knaboj, kiam ili vidis ĝin falpuŝiĝi kontraŭ la 

malsupran vojon, kaj disfrakasiĝi en malgrandajn artefartitajn neĝoŝtormojn. 

La antaŭoj de la domoj aspektis sufiĉe nigraj, kaj la fenestroj pli nigraj, 

kontraste kun la glata, blanka tavolo de neĝo sur la tegmentoj, kaj kun la pli malpura 

neĝo sur la tero; kio estis plugita en profundajn sulkojn de la pezaj radoj de ĉaroj kaj 

ĉaregoj; sulkoj, kiuj transiris kaj retransiris unu la aliajn centojn da fojoj, kie la 

grandaj stratoj disbranĉiĝis, kaj faris kompleksajn kanalojn, malfacile spureblajn en 

la dika, flava koto kaj glacia akvo.  La ĉielo estis krepuska, kaj la plej mallongaj 

stratoj dronis en malpura nebulo, duondegeligita-duonfrostigita, kies pli pezaj eroj 

malsuprenvenis kiel ŝpruco de fulgeroj, kvazaŭ ĉiuj kamentuboj en Britujo, en 

konsento, ekbrulis kaj feliĉege brulegadis.  Estis nenio tre gajiga en la vetero aŭ la 

urbo, tamen estis atmosfero de gajeco ĉe la homoj, kiun la plej pura somera aero kaj 

la plej brila somera suno eble vane penus doni. 

Ĉar la homoj vigle ŝovelantaj sur la domsuproj estis jovialaj kaj gajaj; kriante 

unu al la aliaj de la parapetoj, kaj foje interŝanĝante ŝercan neĝbulon—multe pli 

bonhumora ĵetilo ol multaj vortaj ŝercoj—kore ridante, kiam ĝi trafis, kaj ne malpli 

kore, kiam ĝi maltrafis.   

La vendejoj de kortobirdoj estis ankoraŭ duonmalfermitaj, kaj la 

fruktovendejoj estis glore radiantaj.  Estis grandaj, ventregaj  korboj da kaŝtanoj en 

formo de la veŝto de gaja, maljuna sinjoro, ripozantaj apud la pordoj kaj rulfalantaj 

en la straton en sia apopleksia lukseco.  Estis ruĝbrunvizaĝaj, grandĉirkaŭaj hispanaj 

cepoj, brilantaj en la graseco de sia karno, kiel hispanaj monaĥoj; kiuj de la bretoj 

ruze gvatis la junulinojn preterpasantajn, dum ĉi tiuj pudore rigardis la pendigitan 

viskon.  Estis piroj kaj pomoj, alte amasigitaj en piramidojn; estis grapoloj de 
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vinberoj, pendigitaj de tujvideblaj hokoj fare de bonkoraj vendejestroj por salivigi la 

preterpasantojn senpage; estis amasoj de aveloj, muskecaj kaj brunaj, per sia odoro 

memorigantaj pri delonge pasintaj promenoj en arbaroj, kaj agrablaj trenmarŝadoj 

maleolprofundaj tra velkintaj folioj; estis pom-bakaĵoj, plataj kaj malhelaj, 

plibeligantaj la koloron de la citronoj kaj la oranĝoj, kaj per sia densa sukoplena 

korpo, urĝe petantaj, ke oni portu ilin hejmen en papera sako kaj manĝu ilin post la 

vespermanĝo.  Eĉ la arĝentaj kaj oraj fiŝoj, en bovlo metita inter tiujn elektindajn 

fruktojn, kvankam membroj de malinteligenta kaj stagnasanga raso, ŝajne sciis, ke 

io okazas; kaj ĉiu el ili naĝis anhelante ĉirkaŭe-ĉirkaŭe en sia eta mondo, en 

malrapida kaj senpasia ekscititeco. 

La spicovendejoj!  ho la spicovendejoj!  preskaŭ fermitaj, kun eble du ŝutroj 

ne starigitaj, aŭ eĉ nur unu; sed tra tiuj aperturoj kielaj vidaĵoj!  Ne estis nur ke la 

pesiloj malsupren venantaj sur la vendotablo faris gajan sonon, nek ke la ŝnuro kaj 

la elruligilo disiĝis tiel vigle, nek ke la kanistroj klakadis supren-malsupren kiel en 

la manoj de ĵonglisto, nek eĉ ke la miksitaj aromoj de teo kaj kafo estis tiel agrablaj 

al la nazo, nek eĉ ke la sekvinberoj estis tiel abundaj kaj raraj, la migdaloj tiel 

ekstreme blankaj, la cinamoj tiel longaj kaj rektaj, la aliaj spicoj tiel delicaj, la 

kanditaj fruktoj tiel krustigitaj kaj makulitaj per fandita sukero, ke ili kaŭzis la plej 

malvarmajn observantojn senti sin svenema.  Nek estis ke la figoj estis malsekaj kaj 

pulpaj, aŭ ke la vizaĝoj de la francaj prunoj ruĝiĝis pudore el siaj riĉe ornamitaj 

skatoloj, nek ke ĉio estis manĝinda kaj en sia kristnaska vesto; sed la klientoj hastis 

tiel fervore en la esperopleneco de la tago, kaj ili karambolis unu kontraŭ la alian ĉe 

la pordo freneze interklakigante siajn vimenkorbojn, kaj ili lasis siajn aĉetaĵojn sur 

la vendotablo, kaj revenis kure por rehavi ilin, kaj faris centojn da etaj eraroj en la 

kiel eble plej bona humoro; dum la spicisto kaj liaj dungitoj estis tiel sinceraj kaj 

gajaj, ke la koro-forma agrafo, per kiu ili malantaŭe fiksis sian antaŭtukon, povus 

esti ilia propra koro, portata ekstere por ĝenerala observado, kaj por la laŭplaĉa 

pikado de kristnaskaj monedoj. 

Sed baldaŭ la kirkospajroj vokis ĉiujn bonajn homojn al kirko kaj kapelo, kaj 

jen ili venis, amasiĝante tra la statoj en sia plej bona vesto, kaj kun sia plej gaja 

vizaĝo.  Kaj samtempe elvenis el diversaj flankstratoj, vojetoj, kaj sennomaj irejetoj, 

sennombraj homoj portantaj sian vespermanĝon al la bakejo.  La vido al tiuj malriĉaj 
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festantoj ŝajne multe interesis la Spiriton, ĉar li staris kun Scrooge en la pordejo de 

bakejo, kaj, levante la kovrilon, dum la portantoj pasis, li ŝutetis incenson sur ilian 

vespermanĝon el sia torĉo.  Kaj tio estis eksterordinara torĉo, ĉar unu-du fojojn, kiam 

estis koleraj vortoj inter kelkaj manĝaĵportantoj, kiuj interŝancelis, li aspergis ilin 

per kelkaj akveroj el ĝi, kaj ili tuj rehavis sian bonan humoron.  Ĉar ili diris, ke estus 

domaĝe kvereli en la tago de Kristnasko.  Kaj tiel estis!  Amo de Dio, tiel estis! 

Postiome la sonoriloj ĉesis, kaj la bakejoj fermiĝis; tamen agrabla postsigno 

de tiuj multaj vespermanĝoj kaj ilia kuirado, videbliĝis en la formo de degeligita, 

malseka makulo antaŭ ĉiu bakejo super ĝia forno; kie la pavimo fumis, kvazaŭ ankaŭ 

la ŝtonoj estus kuirataj. 

“Ĉu estas aparta saporo en tio, kion vi ŝutetas de via torĉo?” demandis 

Scrooge. 

“Jes, mia.” 

“Ĉu ĝi aplikiĝus al iu ajn vespermanĝo en ĉi tiu tago?” demandis Scrooge. 

“Al iu ajn bonkore donita.  Al malriĉa plej multe.” 

“Kial al malriĉa plej multe?” demandis Scrooge. 

“Ĉar ĝi plej multe bezonas ĝin.” 

“Spirito,” diris Scrooge, post momento de pensado, “surprizas min, ke vi, el 

ĉiuj estuloj en la multaj mondoj ĉirkaŭ ni, deziras malhelpi la ŝancojn de ĉi tiuj 

homoj por senkulpa plezuro.” 

“Mi!” kriis la Spirito. 

“Vi penas senigi ilin je ilia rimedo vespermanĝi ĉiun sepan tagon, ofte la solan 

tagon, en kiu oni povas diri, ke  ili vere povas vespermanĝi,” diris Scrooge.  “Ĉu 

ne?”3 

“Mi!” kriis la Spirito. 

 
3 Dimanĉe kaj en Kristnasko, bakistoj estis leĝe malpermesataj baki panon; homoj portis do viandon al la bakejoj 

por kuirigi ĝin.  Leĝoj estis proponataj por malpermesi tiun kuiradon. 
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“Vi penas fermi ĉi tiujn lokojn ĉiun sepan tagon,” diris Scrooge.  “Kaj tio 

havas la saman efikon.” 

“Mi penas!” 

“Pardonu min, se mi malpravas.  Oni faris tion en via nomo, aŭ almenaŭ en 

tiu de via familio,” diris Scrooge. 

“Estas kelkaj homoj sur ĉi tiu via tero,” replikis la Spirito, “kiuj pretendas 

koni nin, kaj faras siajn agojn de pasio, orgojlo, malbonvolo, envio, malamo, 

antaŭjuĝemo, kaj egoismo en nia nomo, kiuj estas tiel nekonataj de ni kaj nia tuta 

familio, kvazaŭ ili neniam vivus.  Memoru tion, kaj atribuu iliajn agojn al ili, kaj ne 

al ni.” 

Scrooge promesis, ke li memoros tion; kaj ili pluiris en la antaŭurbon, 

nevideblaj kiel antaŭe.  Estis rimarkinda kapablo de la Fantomo, (kiun Scrooge 

observis en la bakejo), ke, malgraŭ sia giganta staturo, li povis facile akomodi sin al 

iu ajn loko; kaj ke li povis stari sub malalta plafono tiel gracie, kaj kun la sama 

supernatura digneco, kiel li povus en iu ajn alta halo. 

Kaj eble estis la plezuro, kiun la bona Spirito sentis, kiam li elmontris tiun lian 

kapablon, aŭ eble lia propra bonkora, malavara, vigla karaktero, kaj lia simpatio kun 

ĉiuj malriĉuloj, kiu kondukis lin rekte al la domo de la komizo de Scrooge; ĉar tien 

li iris, kunvenigante Scrooge, kiu kroĉiĝis al lia robo; kaj ĉe la sojlo de la pordo la 

Spirito ridetis, kaj haltis por beni la loĝejon de Bob Cratchit per ŝutetado el sia torĉo.  

Pensu pri tio!  Bob ricevis nur dek kvin “Bob” en semajno, kiel la homoj nomas 

ŝilingojn; sabate li enpoŝigis nur dek kvin ekzemplerojn de sia bapto-nomo; tamen 

la Fantomo de Kristnasko Estanta benis lian kvarĉambran domon! 

Tiam leviĝis S-no Cratchit, la edzino de Cratchit, vestita nur malbone en robo 

du fojojn intern-eksterenigita, sed bravigita per rubandoj, kiuj estis malmultekostaj, 

sed bone elmontriĝis kontraŭ nur ses pencoj; kaj ŝi metis la tukon sur la tablon kun 

la helpo de Belinda Cratchit, ŝia dua filino, ankaŭ brava pro rubandoj.  Dum juna S-

ro Peter Cratchit plonĝigis forkon en la poton de terpomoj, kaj, kiam la pintoj de lia 

monstra ĉemizkolumo (la propraĵo de Bob, pruntita al lia filo kaj heredonto en 

honoro de la tago) trudiĝis en lian buŝon, li ĝojis pro sia galanta vesto, kaj sopiris pri 
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elmontrado de siaj tolaĵoj en la laŭmodaj parkoj.  Kaj nun du pli malgrandaj 

familianoj, knabo kaj knabino, enkuris kaj kriis, ke antaŭ la bakejo ili flaris anseron, 

kaj sciis, ke ĝi estas ilia propra; kaj, ekcititaj pro pensoj pri salvio kaj cepoj, ili dancis 

ĉirkaŭ la tablo, kaj laŭdis junan S-ron Cratchit en la altejoj, dum li (ne fiera, kvankam 

lia kolumo preskaŭ strangolis lin) blovis la fajron, ĝis la malrapidaj terpomoj bobel-

leviĝis kaj frapis laŭte ĉe la potkovrilo, por ke oni ellasu kaj senŝeligu ilin. 

“Kie estas via kara patro do?” diris S-ro Cratchit.  “Kaj via frato, Eta Tim; kaj 

Martha ne venis tiel malfrue la pasintan Kristnaskon, je duono de horo!” 

“Jen Martha, patrino!” diris junulino aperante dum ŝi parolis. 

“Jen Martha, patrino!” kriis la du geknaboj Cratchit.  “Hura!  Estas tiela 

ansero, Martha!” 

“Nu, Dio benu vin, vi venas tiel malfrue!” diris S-no Cratchit kisante ŝin 

dekfoje, kaj deprenante ŝian ŝalon kaj kufon kun ofica fervoro. 

“Ni havis multe da laboro por fini hieraŭ nokte,” replikis la junulino, “kaj ni 

devis reordigi la laborejon hodiaŭ matene, patrino!” 

“Nu, ne gravas, ĉar vi nun venis,” diris S-no Cratchit.  “Sidiĝu antaŭ la fajro 

kaj varmiĝu, Dio benu vin!” 

“Ne, ne!  Jen patro venas,” kriis la du geknaboj Cratchit, kiuj esti ĉie 

samtempe.  “Kaŝu vin, Martha, kaŝu vin!” 

Martha kaŝis sin do, kaj envenis malgranda Bob, la patro, kun almenaŭ tri 

futoj da skarpo, ekskludante la frandon, pendantaj antaŭ li. Liaj fadenmontraj vestoj 

estis flikitaj kaj brositaj, por ke ili aspektu taŭgaj por la sezono; kaj Eta Tim sidis sur 

lia ŝultro.  Ve al Eta Tim!  Li portis lambastonon, kaj liaj membroj estis apogitaj per 

fera framo! 

“Nu, kie esta Martha?” kriis Bob Cratchit ĉirkaŭrigardante. 

“Ŝi ne venos,” diris S-no Cratchit. 
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“Ŝi ne venos!” diris Bob, kun subita malpliiĝo de la feliĉeco, kun kiu li servis 

kiel la ĉevalo de Eta Tim kaj trotis la tutan vojon de la kirko hejmen.  “Ŝi ne venos 

la tagon de Kristnasko!” 

Al Martha malplaĉis vidi lin desapontita, eĉ por ŝerco; do ŝi elvenis 

antaŭtempe de malantaŭ la pordo de la kamero, kaj kuris en liajn brakojn, dum la 

geknaboj Ĉratchit haste portis Etan Tim en la lavejon por aŭdi la kantadon de la 

pudingo en la kaldrono. 

“Kaj kiel kondutis malgranda Tim?” demandis S-no Cratchit, post kiam ŝi 

mokis Bob pro lia kredemo kaj li brakumis sian filinon ĝis fina kontentiĝo. 

“Kiel anĝelo,” diris Bob, “kaj pli bone.  Li pensemiĝas, dum li sidas sola tiel 

multe, kaj li pensas pri la plej strangaj aferoj.  Li diris al mi, dum ni venis hejmen, 

ke li esperas, ke la homoj vidis lin en la kirko, ĉar li estas kriplulo, kaj povus esti 

agrable al ili memori en la tago de Kristnasko, kiu piedirigis lamajn almozulojn kaj 

vidigis blindulojn.” 

La voĉo de Bob tremis, kiam li diris tion al ili, kaj tremis pli, kiam li diris, ke 

Eta Tim plifortiĝas kaj plisaniĝas. 

Lia aktiva, eta lambastono estis aŭdita sur la planko, kaj revenis Eta Tim antaŭ 

ol oni eldiris alian vorton, eskortate de sia frato kaj fratino al sia malgranda tabureto 

antaŭ la fajro; dum Bob, supren turninte siajn manumojn—kvazaŭ, kompatindulo, 

ili povus esti pli difektitaj—kunmetis varman miksaĵon en vazon kun ĝino kaj 

citronoj, kaj miksinte ĝin kirle-kirle, li metis ĝin sur la plataĵon de la fajrujo por 

boleti; juna S-ro Peter, kaj la du ĉieaj geknaboj Cratchit iris venigi la anseron, kun 

kiu ili baldaŭ revenis en alta procesio. 

Tia ĉirkaŭhastado sekvis, ke oni kredus, ke ansero estas la plej rara el birdoj;  

pluma fenomeno, antaŭ kiu nigra cigno estas ordinaraĵo; kaj vere, ĝi estis io tre 

simila al tio en tiu domo.  S-no Cratchit igis la saŭcon (antaŭe preparita en malgranda 

poto) sible varma;  juna S-ro Peter kaĉigis la terpomojn kun nekredebla vigleco; F-

no Belinda dolĉigis la pomsaŭcon; Martha senpolvigis la varmajn telerojn; Bob 

portis Etan Tim apud sin ĉe eta angulo de la tablo; la du geknaboj Cratchit almetis 

seĝojn por ĉiuj, ne forgesante por si mem, kaj grimpinte al sia posteno, ŝovis kuleron 



 

Kristnaska Karolo 

 

 

Paĝo 51 el 88 

 

en la buŝon por ne kri-petegi anseron, antaŭ ol estis ilia vico esti servitaj.  Fine la 

manĝiloj estis almetitaj, kaj oni diris la tablopreĝon.  Tiam sekvis spir-retena paŭzo, 

dum S-no Cratchit, rigardante laŭlonge de la tranĉilo, pretigis sin por plonĝigi ĝin 

en la bruston; kaj kiam la longe anticipita ŝpruco de farĉaĵo ekelvenis, estis unisona 

murmuro de delekto ĉirkaŭ la tuta tablo, kaj eĉ Eta Tim, ekscitita de la geknaboj 

Cratchit, frapis la tablon per la tenilo de sia tranĉilo, kaj malforte kriis “Hura!” 

Neniam estis tia ansero.  Bob diris, ke li ne kredas, ke oni iam kuiris tian 

anseron.  Ĝia maĉebleco kaj saporo, grandeco kaj malmultekosteco, estis la temoj 

de universala admirado.  Kun la aldono de pomsaŭco kaj terpomkaĉo, ĝi estis sufiĉa 

vespermanĝo por la tuta familio; fakte, kiel S-no Cratchit diris kun granda plezuro 

(observante unu etan atomon de osto sur la pleto), ili ne tute finmanĝis ĝin!  Tamen, 

ĉiu manĝis sufiĉe, kaj la plej junaj infanoj Cratchit, estis aparte plenigitaj per salvio 

kaj cepoj ĝis la brovoj!  Sed nun, post kiam F-no Belinda ŝanĝis la telerojn, S-no 

Crachit eliris el la ĉambro sola—tro maltrankvila por toleri observantojn—por 

elpreni la pudingon kaj enporti ĝin. 

Supozu, ke ĝi ne estos sufiĉe kuirita!  Supozu, ke ĝi krevos, dum ŝi eligos ĝin!  

Supozu, ke iu ŝtelvenis super la muro de la malantaŭa korto kaj ŝtelis ĝin, dum ili 

festis kun la ansero; supozo, pro kiu la du geknaboj Cractchit tre koleriĝis!  Oni 

supozis ĉiuspecajn teruraĵojn. 

Halo!  Multe da vaporo!  La pudingo venis el la kaldrono.  Odoro kiel de tago 

de vestlavado!  Tio estis la tuko.  Odoro kiel de apudaj restaŭracio kaj kukbakejo, 

kun vestlavejo apud tiuj!  Tio estis la pudingo.  Post duonminuto S-ro Cratchit 

envenis; ruĝvizaĝa, sed fiere ridetanta; kun la pudingo, kiel makulita kanonkuglo, 

tre malmola kaj firma, flamanta en okon-pindo da brando, kaj ornamita per supra 

kristnaska ilekso. 

Ho, mirinda pudingo!  Bob Cratchit diris, kun mieno de kalma konsiderado, 

ke li konsideras ĝin la plej granda sukceso atingita de S-no Cratchit ekde ilia 

geedziĝo.  S-no Cratchit diris, ke nun, kiam ŝi senzorgiĝis, ŝi devas konfesi, ke ŝi 

havis dubojn pri la kvanto da farino.  Ĉiu havis ion por diri pri ĝi, sed neniu diris aŭ 

pensis, ke ĝi estas malgranda pudingo por granda familio.  Tio estus herezo.  Iu ajn 

membro de la familio Cratchit hontus eĉ sugesti ion tian. 
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Fine la vespermanĝo estis finita, la tuko forigita, la kameno balaita, kaj la fajro 

farita.  La miksaĵo en la vazo estis gustumita, kaj konsiderita perfekta, pomoj kaj 

oranĝoj estis metitaj sur la tablon, kaj ŝovelilo da kaŝtanoj sur la fajron.  Tiam la tuta 

familio Cratchit proksimiĝis al la fajro, en tio, kion Bob nomis rondo, signifante 

duonrondon; kaj ĉe la kubuto de Bob staris la familia trinkilaro, du glasoj kaj 

kustardujo sen tenilo. 

Tiuj tenis la varmaĵon de la vazo, tamen, tiel bone, kiel oraj pokaloj; kaj Bob 

prezentis ĝin kun feliĉa mieno, dum la kaŝtanoj sur la fajro brue sputetis kaj kraketis.  

Tiam Bob proponis: 

“Gajan Kristnaskon al ni ĉiuj, miaj karaj!  Dio benu nin!” 

Kaj tion eĥis la tuta familio. 

“Dio benu nin, ĉiun el ni!” diris Eta Tim, la lasta el ĉiuj. 

Li sidis tre proksime al la flanko de sia patro sur sia malgranda tabureto.  Bob 

tenis lian velkintan maneton kun granda amemo, kiel volante teni lin al sia flanko, 

ĉar li timis, ke li eble forpreniĝos. 

“Spirito,” diris Scrooge, kun intereso, kiun li neniam antaŭe sentis, “diru al 

mi, ĉu Eta Tim vivos.” 

“Mi vidas vakan sidlokon,” replikis la Fantomo, “en la angulo de la humila 

kameno, kaj lambastonon sen posedanto, zorge konservatan.  Se ĉi tiuj ombroj restos 

neŝanĝitaj de la estonteco, la infano mortos.” 

“Ne, ne,” diris Scrooge.  “Ho, ne, bonkora Spirito!  Diru, ke li estos savita.” 

“Se ĉi tiuj ombroj restos neŝanĝitaj de la estonteco, neniu alia el mia raso,” 

replikis la Fantomo, “trovos lin ĉi tie.  Kion do?  Se li probable mortos, li prefere 

faru tion kaj malpliigu la tro-popolatecon.” 

Scrooge mallevis la kapon, aŭdinte siajn proprajn vortojn cititaj de la Spirito, 

kaj estis venkita de pentemo kaj lamentemo. 
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“Homo,” diris la Fantomo, “se vi estas homo en la koro, kaj ne ŝtono, lasu tiun 

fi-aserton ĝis vi scios, kio estas la troaĵo, kaj kie ĝi troviĝas.  Ĉu vi decidos, kiuj 

homoj vivos, kaj kiuj mortos?  Estas eble, ke, en la vido de la ĉielo, vi estas pli 

senvalora kaj malpli inda je vivo ol milionoj kiel la infano de ĉi tiu malriĉulo.  Ho, 

Dio!  Aŭdi la insekton sur la folio deklari pri tro multe da vivo inter siaj malsataj 

fratoj en la polvo!” 

Scrooge klinis sin antaŭ la riproĉo de la Fantomo, kaj tremante direktis siajn 

okulojn al la tero.  Sed li levis ilin rapide, kiam li aŭdis sian propran nomon. 

“S-ro Scrooge!” diris Bob; “Mi proponas toston al S-ro Scrooge.  La 

provizanto de ĉi tiu festeno!” 

“Tre bela provizanto!” kriis S-no Cratchit ruĝiĝante.  “Mi volus, ke li estus ĉi 

tie nun.  Mi donus al li festenon en mia propra maniero, kiu malplaĉus al li!” 

“Mia kara,” diris Bob, “la infanoj; Kristnasko.” 

“Devas esti la tago de Kristnasko,” diris ŝi, “kiam oni tostas malamindan, 

avaran, malmolkoran, senkompatan homon, kiel S-ro Scrooge.  Vi scias, ke li estas 

tia, Bob.  Neniu scias tion pli bone ol vi, kompatindulo!” 

“Mia kara,” estis la milda respondo de Bob, “la tago de Kristnasko.” 

“Mi trinkos toston al li pro vi kaj pro la tago,” diris S-no Cratchit, “ne pro li.  

Longan vivon al li.  Gajan Kristnaskon kaj feliĉan novan jaron!—li estos tre gaja kaj 

tre feliĉa, mi ne dubas tion!” 

La infanoj trinkis por la tosto post ŝi.  Tiu estis la unua ilia gesto, en kiu mankis 

entuziasmo.  Eta Tim trinkis laste, sed ĝi tute ne plaĉis al li.  Scrooge estis la ogro 

de la familio.  La mencio de lia nomo ĵetis grandan ombron sur la feston, kiu ne pasis 

dum kvin plenaj minutoj. 

Post kiam ĝi pasis, ili estis dekoble pli gajaj ol antaŭe, nur pro la fino de 

pensado pri la misaŭgura Scrooge.  Bob Crachit diris, ke li havas oficon en vido por 

juna S-ro Peter, en kiu li gajnos, se li atingos ĝin, kvin plenanjn ŝilingojn kaj ses 

pencojn semajne.  La du geknaboj Cratchit ridis multege pro la ideo, ke Peter estos 
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aferisto; kaj Peter penseme rigardis la fajron el inter la ekstremoj de sia kolumo, 

kvazaŭ li konsideras kiajn investojn li devos favori, kiam li ricevos tian mistifikan 

enspezon.  Martha, kiu estis malriĉa metilernantino en inĉapelejo, tiam diris al ili, 

kian laboron ŝi havas, kaj kiom da horoj ŝi laboras sen paŭzo, kaj ke ŝi intencas kuŝi 

en la lito morgaŭ matene por bona, longa ripozo; ĉar morgaŭ estos ferio, kiun ŝi 

pasigos hejme.  Ankaŭ ke ŝi vidis grafinon kaj lordon antaŭ kelkaj tagoj, kaj ke la 

lordo estis “proksimume tiel alta kiel Peter”; je kio Peter levis la kolumon tiel alten, 

ke oni tute ne povis vidi lian kapon.  Dum la tuta tempo, la kaŝtanoj kaj la vazo estis 

pasigitaj rondire; kaj post iome, ili aŭskultis kanton pri perdita infano vojaĝanta en 

la neĝo de Eta Tim; kiu havis plendan, etan voĉon kaj ĝin kantis ja tre bone. 

Estis nenio rimarkinda en ĉi tio.  Ili ne estis bela familio; ili ne estis bone 

vestitaj; iliaj ŝuoj tute ne estis akvimunaj; iliaj vestoj estis malmultaj; kaj Peter eble 

konis, eĉ tre probable konis, la internon de lombardejo.  Sed ili estis feliĉaj, 

dankemaj, interamantaj, kaj kontentaj.  Kaj, kiam ili komencis malaperi kaj aspektis 

eĉ pli feliĉaj en la brila ŝutetaĵo de la torĉo de la Spirito, Scrooge rigardis ilin, kaj 

precipe Etan Tim, ĝis la fino. 

Je tiu horo komencis noktiĝi, kaj neĝis sufiĉe multe; kaj, dum Scrooge kaj la 

Spirito iris laŭ la stratoj, la brileco de la muĝantaj fajroj en kuirejoj, salonoj, kaj 

ĉiuspecaj ĉambroj estis mirinda.  Jen la flagretado de fajro montris preparaĵojn por 

intima vespermanĝo, kun varmaj teleroj plene bakataj antaŭ la fajro, kaj malhele 

ruĝaj kurtenoj pretaj por kuntiriĝo por forteni la malvarmon kaj la mallumon.  Jen 

ĉiuj infanoj de la domo elkuris en la neĝon por renkonti sian edziniĝintan fratinon, 

aŭ fraton, aŭ kuzon, aŭ onklon, aŭ onklinon, kaj esti la unua saluti tiun.  Jen denove 

estis siluetoj sur la rulkurtenoj de gastoj kunvenantaj; kaj jen grupo de belaj 

junulinoj, kun kapuĉoj kaj peltobotoj, kiuj ĉiuj samtempe babilis, kaj saltete paŝis al 

la proksima domo de iu najbaro; kaj ve al la fraŭlo, kiu vidis ilin enveni en brila 

beleco—kaj ili plene konsciis pri tio, la artaj sorĉistinoj! 

Laŭ la nombro de homoj sur la vojo por viziti amikojn, oni eble pensus, ke 

neniu estos hejme por bonvenigi ilin, anstataŭ ke ĉiu domo atendas vizitantojn, kaj 

konstruas fajrojn duone al la kamentubo.  Bona Dio! kiel la Fantomo ĝojis!  Kiel ĝi 

nudigis sian larĝan bruston, kaj malfermis sian abundan polmon, kaj ŝvebis antaŭen, 

elverŝante per malavara mano sian brilan kaj sanan humuron sur ĉion.  La lamp-



 

Kristnaska Karolo 

 

 

Paĝo 55 el 88 

 

lumigisto mem, kiu kuris antaŭ ili punktigante la tenebrajn stratojn per eroj da lumo, 

kaj kiu estis vestita por ie pasigi la vesperon, elridis laŭte, dum la Spirito pasis; 

kvankam li malmulte sciis, ke li havas ian kompanion krom Kristnasko! 

Kaj jen, sen averta vorto de la Fantomo, ili ekstaris sur malvarma kaj dezerta 

erikejo, kie monstraj amasoj de kruda ŝtono ĉirkaŭe staris, kvazaŭ ĝi estus la tombejo 

de gigantoj; kaj akvo disvastiĝis, kien ajn ĝi volis—aŭ farus tion, se ĝi ne estus 

malliberigita de la prujno; kaj nenio kreskis krom musko kaj ulekso, kaj krudaj 

herbaĉoj.  Malsupre en la okcidento, la subiranta suno lasis fajran strion, kiu brilis 

sur la dezerto momente, kiel malgaja okulo, kiu fermiĝis pli, kaj pli, kaj eĉ pli, ĝis 

ĝi estis perdita en la densa mallumo de profunda nokto. 

“Kio estas ĉi tiu loko?” demandis Scrooge. 

“Loko, kie ministoj loĝas, kiuj laboras en la intestoj de la tero,” replikis la 

Fantomo.  “Sed ili konas min.  Vidu!” 

Lumo brilis de la fenestro de dometaĉo, kaj rapide ili moviĝis direkte al ĝi.  

Pasinte tra la muro el koto kaj ŝtono, ili trovis gajan kunularon kunvenintan ĉirkaŭ 

ardantan fajron.  Estis maljuna, muljuna viro kaj virino, kun siaj infanoj kaj la infanoj 

de siaj infanoj, kaj alia generacio pli, ĉiuj gaje vestitaj en siaj festaj vestoj.  La 

maljunulo, per voĉo, kiu malofte estis pli laŭta ol la ululado de la vento sur la dezerto, 

kantis por ili kristnaskan kanton; tio estis tre malnova kanto, kiam li estis knabo; kaj 

de tempo al tempo ili ĉiuj kunkantis kun li la refrenon.  Ĉiam, kiam ili levis la voĉon, 

la maljunulo fariĝis tre ĝoja kaj laŭta; kaj ĉiam, kiam ili ĉesis, lia voĉo malvigliĝis 

denove. 

La Spirito ne restis tie, sed ordonis, ke Scrooge tenu lian robon, kaj pasante 

super la erikejo, rapidis—kien?  Ne al la maro?  Jes, al la maro.  En teruro, rigardante 

malantaŭen li vidis la finon de la tero, amason de timigaj rokoj malantaŭ ili; kaj liaj 

oreloj estis surdigitaj de la tondrado de la akvo, dum ĝi ruliĝis, kaj roris, kaj furiozis 

inter la timegindaj kavernoj, kiujn ĝi eroziis feroce penante subfosi la teron. 

Konstruita sur morna rifo el sinkintaj rokoj, kelkajn leŭgojn de la marbordo, 

sur kiu akvoj rompiĝis kaj ĵetiĝis sovaĝe la tutan jaron, staris soleca lumturo.  

Grandaj amasoj da marherbo kroĉiĝis al ĝia fondo, kaj ŝtormbirdoj—naskitaj de la 
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vento supozeble, kiel marherbo de la akvo—leviĝis-malleviĝis ĉirkaŭ ĝi, kiel la 

ondoj, kiujn ili tanĝis. 

Sed eĉ ĉi tie, du viroj, zorgantoj pri la lumo, faris fajron, por ke tra la 

embrazuro en la dika, ŝtona muro, radio brilu sur la teruran maron.  Kunigante siajn 

kalajn manojn super la kruda tablo, ĉe kiu ili sidis, ili deziris unu al la alia gajan 

Kristnaskon per sia ladskatolo da grogo; kaj unu el ili; la pli aĝa, kun vizaĝo difektita 

kaj cikatra pro malbona vetero, kiel tiu de pru-figuro sur malnova ŝipo povus esti; 

ekkantis viglan kanton, kiu en si mem estis kiel ventego. 

Denove la Fantomo rapidis plu, super la nigra kaj ondeganta maro—antaŭen-

antaŭen—ĝis, kiam ili estis malproksime de ia bordo, kiel li diris al Scrooge, ili 

suriĝis sur ŝipon.  Ili staris apud la stiristo ĉe la stirrado, la gvatisto en la pruo, la 

oficiro de deĵoro; mallumaj, fantomaj figuroj en siaj diversaj postenoj; sed ĉiu viro 

inter ili zumis kristnaskan melodion, aŭ havis kristnaskan penson, aŭ flustris al sia 

apudulo pri pasinta tago de Kristnasko, kun akompanantaj esperoj pri hejmo.  Kaj 

ĉiu viro sur la ŝipo, maldormanta aŭ dormanta, bona aŭ malbona, diris pli bonkoran 

vorton al alia tiun tagon de la jaro; kaj almenaŭ iom partoprenis en la festado; kaj 

memoris karulojn malproksimajn, kaj sciis, ke feliĉigas ilin memori lin. 

Estis granda surprizo al Scrooge, dum li aŭskultis la ĝemadon de la vento, kaj 

pensis pri kia solena afero estas moviĝi tra la soleca mallumo super nekonata abismo, 

kies profundejoj estas tiel sekretaj kiel la morto; estis granda surprizo al Scrooge, 

tiel okupate, aŭdi elkoran ridon.  Estis multe pli granda surprizo al Scrooge rekoni 

ĝin kiel la ridon de sia propra nevo, kaj trovi sin en hela, seka, brila ĉambro, kun la 

Spirito ridetanta apud li, kaj rigardanta tiun saman nevon kun aproba afableco! 

“Ha, ha!” ridis la nevo de Scrooge.  “Ha, ha, ha!” 

Se vi, pro malprobabla hazardo, konas homon, kiu ridas pli elkore ol la nevo 

de Scrooge, mi volus koni lin.  Bonvolu prezenti lin al mi. 

Estas justa, nobla kompenso en aferoj, ke, kvankam malsano kaj malfeliĉo 

aflikas la homojn, estas nenio en la mondo tiel nerezisteble kontaĝa kiel ridado kaj 

bona humoro.  Kiam la nevo de Scrooge ridis en tiu maniero; tenante la koskojn, 

skuante la kapon, kaj farante la plej strangajn tordojn de la vizaĝo; la bo-nevino de 
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Scrooge ridis tiel tutkore kiel li.  Kaj iliaj kunvenintaj amikoj, ne malpli ol ili, 

muĝridegis. 

“Ha, ha! Ha, ha, ha, ha!” 

“Li diris, ke Kristnasko estas blago, mi ne ŝercas!” kriis la nevo de Scrooge.  

“Kaj li kredas tion!” 

“Li devas des pli honti, Fred!” diris la nevino de Scrooge indigne.  Benu tiujn 

virinojn; ili faras nenion duone.  Ili ĉiam estas sinceraj. 

Ŝi estis bela; tre bela.  Kun kaveta, surprizaspekta, bonega vizaĝo; matura eta 

buŝo, ŝajne farita por esti kisata—kiel ĝi sendube estis; multaj, bonaspektaj kavetoj 

ĉirkaŭ la mentono, kiuj kunfandiĝis, kiam ŝi ridis; kaj la plej radianta okulparo iam 

vidita en eta kapo de junulino.  Sume ŝi estis tia, kian oni nomus provoka, vi sciu; 

sed ankaŭ kontentiga.  Ho, perfekte kontentiga. 

“Li estas komika maljunulo,” diris la nevo de Scrooge, “tio estas vera;  

kvankam li ne estas tre agrabla.  Tamen, li estas la viktimo de siaj propraj ofendoj, 

kaj mi havas nenion por diri kontraŭ li.” 

“Mi certas, ke li estas tre riĉa, Fred,” sugestis la nevino de Scrooge.  “Almenaŭ 

vi ĉiam diras tion al mi.” 

“Kio pro tio, mia kara?” diris la nevo de Scrooge.  “Lia riĉeco ne utilas al li.  

Li ne faras bonon per ĝi.  Li ne komfortigas sin mem per ĝi.  Li ne povas kontentigi 

sin per la penso—ha, ha, ha!—ke li iam helpos nin per ĝi.” 

“Mi ne povas toleri lin tiel facile,” observis la nevino.  La fratinoj de la nevino 

de Scrooge, kaj la aliaj sinjorinoj, esprimis la saman opinion. 

“Ho, mi povas!” diris la nevo de Scrooge.  “Mi kompatas lin; mi ne povus esti 

kolera kontraŭ li se mi penus.  Kiu suferas pro liaj kapricoj?  Li mem, ĉiam.  

Ekzemple, li decidas malŝati nin, kaj li rifuzas veni vespermanĝi kun ni.  Kio estas 

la konsekvenco?  Li ne perdos tre bonan vespermanĝon.” 

“Male, mi kredas, ke li perdas bonegan vespermanĝon,” interrompis la nevino 

de Scrooge.  Ĉiuj aliaj diris same, kaj oni devas akcepti ilin kiel kompetentajn 
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juĝantojn, ĉar ili ĵus vespermanĝis; kaj kun la deserto sur la tablo, ili kunstaris ĉirkaŭ 

la fajro en lamplumo. 

“Des pli bone!  Tio feliĉigas min, ĉar mi ne multe fidas junajn dommastrinojn.  

Kion diras vi, Topper?” 

Topper klare okulumis unu el la fratinoj de la nevino de Scrooge, ĉar li 

respondis, ke fraŭlo estas mizera pario, kiu ne rajtas opinii pri la temo.  Je tio la 

fratino de la nevino de Scrooge—la diketa kun la punta krispo; ne tiu kun rozoj—

ruĝetiĝis. 

“Bonvolu daŭrigi, Fred,” diris la nevino de Scrooge, kunklakante la manojn.  

“Li neniam finas tion, kion li komencas diri!  Li estas tiela ridindulo!” 

La nevo de Scrooge ĝojis en denova ridado, kaj estis neeble eviti la infekton; 

kvankam la diketa fratino penis fari tion per aroma vinagro, lia ekzemplo estis 

universale sekvita. 

“Mi intencis diri,” diris la nevo de Scrooge, “ke la konsekvenco de lia malŝato 

al ni, kaj lia rifuzo festi kun ni, estas, mi pensas, ke li perdas kelkajn agrablajn 

momentojn, kiuj ne povus malhelpi lin.  Mi certas, ke li perdas pli agrablajn kunulojn 

ol li povas trovi en siaj propraj pensoj, ĉu en sia mucida, malnova kontoro, ĉu en sia 

polva ĉambraro.  Mi intencas doni al li la saman ŝancon ĉiun jaron, ĉu li ŝatas tion 

aŭ ne, ĉar mi kompatas lin.  Li eble plendegos kontraŭ Kristnasko ĝis li mortos, sed 

li ne povos eviti pli bone opinii pri ĝi—mi defias lin—se li trovos min tie, en bona 

humoro, jaro post jaro, kaj diranta, Onklo Scrooge, kiel vi fartas?  Se tio nur instigos 

lin, ke li postlasu kvindek pundojn al sia komizo, tio estos farinda.  Mi kredas, ke mi 

skuis lin hieraŭ.” 

Estis ilia vico ridi nun pri la nocio pri lia skuado al Scrooge.  Sed, ĉar li estis 

ĝisfonde bonkorulo, kaj ne gravis al li, pri kio ili ridis, kondiĉe ke ili ridis pri io, li 

kuraĝigis ilian gajecon kaj pasigis la botelon ĝoje. 

Post la teo, ili faris iom da muziko.  Ĉar ili estis muzika familio, kaj ili konis 

sian arton, ĉu ili kantis glie aŭ rondkante: precipe Topper, kiu povis bonege graŭli 

base, sen ŝveligi la grandajn vejnojn sur la frunto, aŭ ruĝigi la vizaĝon.  La nevino 

de Scrooge bone ludis la harpon; kaj ludis, inter aliaj melodioj, simplan arion (nur 
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bagatelon, kiun oni povus lerni fajfi en du minutoj), kiu estis konata de la knabino, 

kiu venigis Scrooge de la lernejo, kiel la Fantomo de Kristnasko Estinta memorigis 

al li.  Kiam notoj de tiu kanteto eksonis, ĉiuj aferoj, kiujn tiu Fantomo montris al li 

venis al lia menso; li pli kaj pli moliĝis; kaj li pensis, ke, se li estus povinta aŭskulti 

ĝin ofte en siaj fruaj jaroj, li eble estus kultivinta la bonkorecon de la vivo por sia 

propra feliĉeco per siaj propraj manoj, sen helpo de la ŝpato de la sekstanto, kiu 

enterigis Jacob Marley. 

Sed ili ne dediĉis la tutan vesperon al muziko.  Postiome ili ludis je Punperdoj; 

ĉar estas bone foje esti infanoj, kaj neniam pli bone ol en Kristnasko, kiam ĝia 

majesta fondinto mem estis infano.  Atendu!  Unue estis ludo je Blindulo.  

Kompreneble estis tio.  Kaj mi ne pli kredas, ke Topper estis vere blinda, ol mi 

kredas, ke li havis okulojn en la botoj.  Mia opinio estas, ke tio estis ruzo de Topper 

kaj la nevo de Scrooge; kaj ke la Fantomo de Kristnasko Estanta sciis tion.  La 

maniero, en kiu li kuris rekte al tiu diketa fratino kun la punta krispo, estis insultego 

kontraŭ la homa kredemo.  Faligante la fajrozorgilojn, stumblante sur la seĝoj, 

kunpuŝiĝante kun la piano, sufokiĝante inter la kurtenoj, kien ajn ŝi iris, tien iris li.  

Li ĉiam sciis, kie estas la diketa fratino.  Li ne serĉis iun ajn alian.  Se oni falis 

kontraŭ lin kaj tie staris, kiel faris kelkaj, li ŝajnigis penadon kapti tiun, kio estis 

insulto al ties inteligenteco; kaj li tuj flankeniris direkte al la diketa fratino.  Ŝi ofte 

elkriis, ke ne estas juste; kaj vere ne estis juste.  Sed kiam li fine kaptis ŝin; kiam, 

malgraŭ ŝiaj multa silksusuroj, kaj ŝiaj multaj rapidaj preterflirtoj, li manovris ŝin en 

angulon, el kie ne estis eskapo; tiam lia konduto estis vere abomeninda.  Ĉar lia 

preteksto, ke li ne konas ŝin; lia preteksto, ke estas necese, ke li tuŝu ŝian 

kapkovrilon, kaj plue certiĝu pri ŝia identeco per premado de certa ringo sur ŝia 

fingro, kaj certa ĉeno ĉirkaŭ ŝia kolo; estis fia, monstra!  Sendube ŝi diris al li sian 

opinion pri tio, kiam alia fariĝis la blindulo, kaj ili tiel konfidencis kune malantaŭ la 

krutenoj. 

La nevino de Scrooge ne partoprenis en la ludo Blindulo, sed ŝi komfortiĝis 

en granda seĝo kun piedskabelo, en komforta angulo, kie la Fantomo kaj Scrooge 

staris tuj malantaŭ ŝi.  Sed ŝi prenis parton en Punperdoj, kaj ludis admirinde je “Mi 

amas mian amaton per…”, uzante ĉiujn literojn de la alfabeto.  Same, en la ludo 

“Kiel, kiam, kaj kie?” ŝi ludis bonege, kaj, al la sekreta ĝojo de la nevo de Scrooge, 
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ŝi plene venkis siajn fratinojn; kvankam ankaŭ ili estis lertulinoj, kiel Topper povus 

atesti.  Eble estis dudek homoj tie, junaj kaj maljunaj, sed ili ĉiuj ludis, inkluzive 

Scrooge; ĉar, tute forgesante en la intereso, kiun li havis en la okazaĵoj, ke lia voĉo 

ne faras sonon por iliaj oreloj, li foje eldiris sian respondon tre laŭte, kaj ankaŭ ofte 

divenis tre ĝuste; ĉar la plej altkvalita kudrilo ne estis pli akra ol Scrooge; kvankam 

li kutimis malakrigi sin. 

La Fantomo estis tre kontenta, ĉar li trovis lin en tia humoro, kaj li rigardis lin 

tiel aprobe, ke Scrooge petegis kiel knabo, ke ili restu ĝis la lasta gasto foriros.  Sed 

la Fantomo diris, ke tio ne eblas. 

“Jen nova ludo,” diris Scrooge.  “Duonon de horo, Spirito, nur duonon!” 

Tio estis ludo nomita “Jes aŭ Ne”, en kio la nevo de Scrooge devis pensi pri 

io, kaj la ceteraj devis diveni tion; li respondis al iliaj demandoj nur per “jes” aŭ 

“ne”.  La rapida demandado rivelis al ili, ke li pensis pri besto, vivanta besto, iom 

malagrabla besto, sovaĝa besto, besto, kiu foje graŭlis kaj gruntis, kaj foje parolis, 

kaj vivis en Londono, kaj piediris en la stratoj, kaj ne estis paradigita, kaj ne estis 

kondukita de persono, kaj ne loĝis en menaĝerio, kaj ne estis mortigita en bazaro, 

kaj ne estis ĉevalo, nek azeno, nek bovino, nek bovo, nek tigro, nek porko, nek kato, 

nek urso.  Je ĉiu nova demando direktita al li, tiu nevo denove ekridegis; kaj li estis 

tiel neeldireble amuzita, ke li devis leviĝi de la sofo kaj stamfi.  Fine la diketa 

fraŭlino, subite en simila stato, elkriis: 

“Mi eltrovis ĝin.  Mi scias, kio ĝi estas, Fred!  Mi scias, kio ĝi estas!” 

“Kio ĝi estas?” kriis Fred. 

“Ĝi estas via onklo Scro-o-o-o-oge!” 

Kaj tio ĝi fakte estis.  La admirado estis universala, kvankam kelkaj protestis, 

ke la respondo al “Ĉu ĝi estas urso?” devis esti “jes”; ĉar nea respondo estis sufĉa 

por deturni iliajn pensojn de S-ro Scrooge, se eventuale ili pensus al li. 

“Li certe donis al ni multe da amuzo,” diris Fred, “kaj estus nedankeme ne 

trinki al lia saneco.  Jen estas glaso da spicita kaj varmigita vino ĉemane; kaj mi 

diras, ‘al Onklo Scrooge!’” 
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“Bone!  Onklo Scrooge!” ili kriis. 

“Gajan Kristnaskon kaj feliĉan Novan Jaron al la maljunulo, kio ajn li estas!” 

diris la nevo de Scrooge.  “Li rifuzis akcepti ĝin de mi, sed li havu ĝin, malgraŭ tio.  

Onklo Scrooge!” 

Onklo Scrooge nepercepteble fariĝis tiel gaja kaj leĝerkora, ke li estus tostinta 

reciproke la kunulojn senkonsciajn pri li, kaj estus dankinta ilin per neaŭdebla 

parolado, se la Fantomo estus doninta al li sufiĉe da tempo.  Sed la tuta sceno forpasis 

je la spiro de la lasta vorto parolita de lia nevo; kaj li kaj la Spirito denove vojaĝis. 

Multe ili vidis, kaj malproksimen ili iris, kaj multajn hejmojn ili vizitis, sed 

ĉiam kun feliĉa efiko.  La Spirito staris apud la lito de malsanuloj, kaj ili estis gajaj; 

apud homoj en fremdaj landoj, kaj ili sentis sin proksime al hejmo; apud baraktantoj, 

kaj ili estis paciencaj pro pli granda espero; apud malriĉeco, kaj ĝi estis riĉa.  En 

almozulejoj, malsanulejoj, malliberejoj, en ĉiu rifuĝejo de la mizero, kie vanaj 

homoj en sia mallongedaŭra aŭtoritato ne baris la pordon kontraŭ la Spirito, li 

postlasis sian benon, kaj instruis al Scrooge siajn preceptojn. 

Estis longa nokto, se estis nur unu nokto; sed Scrooge dubis pri tio, ĉar 

kristnaskaj festoj ŝajnis densigitaj en la tempon, kiun ili pasigis kune.  Estis strange 

ankaŭ, ke, dum Scrooge restis neŝanĝita en sia ekstera aspekto, la Fantomo klare 

plimaljuniĝis.  Scrooge observis tiun ŝanĝiĝon, sed ne parolis pri ĝi, ĝis ili foriris de 

festo de infanoj por Epifanio, kaj rigardante la Spiriton dum ili staris kune en ekstera 

loko, li vidis, ke ĝiaj haroj estas grizaj. 

“Ĉu la vivoj de Spiritoj estas tiel mallongaj?” demandis Scrooge. 

“Mia vivo sur ĉi tiu globo estas tre mallonga,” replikis la Fantomo.  “Ĝi finiĝas 

hodiaŭ nokte.” 

“Hodiaŭ nokte!” kriis Scrooge. 

“Hodiaŭ nokte je noktmezo!  Aŭskultu!  La horo proksimiĝas.” 

En tiu momento, la sonoriloj sonoris la tri kvaronojn post la dekunua. 
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“Pardonu se mi ne rajtas demandi,” diris Scrooge, rigardante atente la robon 

de la Spirito, “sed mi vidas ion strangan, kaj ne apartenantan al vi, elstarantan de sub 

la rando de via robo.  Ĉu ĝi estas piedo aŭ ungegoj?” 

“Ĝi povus esti ungegoj, pro la malmulto da karno sur ĝi,” estis la malfeliĉa 

repliko de la Fantomo.  “Rigardu.” 

El inter la faldoj de sia robo, ĝi elvenigis du infanojn; humiligitaj, mizeraj, 

timigaj, malbelegaj, doloregaj.  Ili falis sur la genuojn ĉe ĝiaj piedoj, kaj kroĉiĝis al 

la ekstero de ĝia vesto. 

“Ho, homo!  Rigardu.  Rigardu, rigardu sur la tero,” elkriis la Fantomo. 

Ili estis knabo kaj knabino.  Flavaj, magraj, ĉifonaj, malridetantaj, lupecaj; sed 

ankaŭ kaŭrantaj en humileco.  Kie gracia juneco devis plenigi iliajn trajtojn, kaj tuŝi 

ilin per la plej freŝaj kolornuancoj, malfreŝa kaj velkinta mano, kiel tiu de maljuneco, 

pinĉis kaj tordis kaj ŝiris ilin.  Kie anĝeloj eble sidus sur tronoj, diabloj kaŭris; kaj 

supren rigardegis minace.  Nenia aliformiĝo, nenia degradiĝo, nenia perversiĝo de 

homoj, en iu ajn grado, inter ĉiuj misteroj de la mirinda kreaĵo, havas monstrojn 

duone tiel terurajn kaj timigajn. 

Scrooge ekpaŝis malantaŭen, konsternita.  Vidinte ilin prezentitaj al li en tiu 

maniero, li penis diri, ke ili estas belaj infanoj, sed la vortoj kroĉiĝis en lia gorĝo, 

prefere ol partopreni en tiel grandega mensogo. 

“Spirito, ĉu ili estas viaj idoj?” Scrooge ne povis diri pli. 

“Ili estas idoj de la Homa Raso,” diris la Spirito, malsupren rigardante ilin.  

“Kaj ili kroĉiĝas al mi, akuzante siajn gepatrojn.  Ĉi tiu knabo estas Senscio.  La 

knabino estas Mizero.  Gardu vin kontraŭ ili ambaŭ, kaj ĉiuj iliaj posteuloj, sed antaŭ 

ĉio gardu vin kontraŭ la knabo, ĉar sur lia frunto mi vidas skribitan ‘Pereego’, kio 

efektiviĝos, se la vorto ne estos forviŝita!  Se vi neos tion,” diris la Fantomo 

etendante la manon direkte al la urbo, “se vi kalumnios tiujn, kiuj diras al vi pri tio, 

se vi akceptos la situacion pro partiaj celoj, atendu la finegon!” 
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“Ĉu ili ne havas rifuĝejon aŭ helpon?” kriis Scrooge. 

“Ĉu ne estas prizonoj?” diris la Spirito, atakante lin la finan fojon per liaj 

propraj vortoj.  “Ĉu ne estas malriĉulejoj?” 

La sonorilo sonoris la dekduan. 

Scrooge rigardis ĉirkaŭe por vidi la Fantomon—ĝi ne estis tie.  Dum la fina 

sonoro ĉesis vibri, li memoris la antaŭdiron de maljuna Jacob Marley, kaj levante la 

okulojn li vidis gravmienan Fantomon, enrobigitan kaj kapuĉitan, venantan kiel 

nebulo trans la tero, direkte al li. 
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STROFO KVAR 

LA LASTA EL LA SPIRITOJ 

La Fantomo malrapide, grave, silente proksimiĝis.  Kiam ĝi estis proksime al 

li, Scrooge kliniĝis sur unu genuo; ĉar en la aero mem, tra kiu ĝi moviĝis, ĝi ŝajne 

dissendis melankolion kaj misteron. 

Ĝi estis kovrita per nigrega vesto, kiu kaŝis ĝian kapon, ĝian vizaĝon, ĝian 

formon, kaj lasis nenion de ĝi videbla krom unu etendita mano.  Se ne pro tio, estus 

malfacile distingi ĝian figuron de la nokto, kaj apartigi ĝin de la ĉirkaŭa mallumo. 

Li sentis, ke ĝi estas alta kaj majesta, kiam ĝi venis apud li, kaj ĝia mistera 

ĉeesto plenigis lin per solena timego.  Li ne sciis pli, ĉar la Spirito nek parolis, nek 

moviĝis. 

“Ĉu mi estas antaŭ la Spirito de Kristnasko Estonta?” demandis Scrooge. 

La Spirito ne respondis, sed almontris antaŭen per la mano. 

“Vi montros al mi ombrojn de aferoj, kiuj ne jam okazis, sed okazos en la 

tempo antaŭ ni,” Scrooge daŭrigis.  “Ĉu ne, Spirito?” 

La supra parto de la vesto estis kuntirita en siajn faldojn dum momento, 

kvazaŭ la Spirito kapjesis.  Tio estis la sola respondo, kiun li ricevis. 

Kvankam tre alkutimiĝinta al fantomaj kunuloj, post tiel multe da tempo kun 

ili, Scrooge timis la silentan figuron tiel multe, ke liaj kruroj tremis sub li, kaj li 

trovis, ke li apenaŭ povas stari, kiam li preparis sin por sekvi.  La Spirito paŭzis 

momenton, kiel observante lian staton, kaj donante al li tempon por regi sin denove. 

Sed al Scrooge estis des pli malbone pro tio.  Tremigis lin kun svaga, necerta 

teruro, scii, ke malantaŭ la krepuska mortotuko, estis fantomaj okuloj atente fiksitaj 

sur li, dum li, kvankam li strebis kiel eble plej forte per siaj propraj okuloj, povis 

vidi nenion krom la fantoman manon kaj unu grandan amason de nigreco. 

“Fantomo de la Estonteco!” li elkriis.  “Mi timas vin pli ol iun ajn alian 

Fantomon, kiun mi vidis.  Sed mi scias, ke via celo estas fari al mi bonon, kaj, ĉar 
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mi esperas esti alia viro ol tiu, kiu mi antaŭe estis, mi estas preta akompani vin, kaj 

fari tion kun dankema koro.  Ĉu vi ne parolos al mi?” 

Ĝi ne replikis.  La mano almontris rekten antaŭ ili. 

“Konduku min!” diris Scrooge.  “Konduku min!  La nokto rapide malkreskas, 

kaj ĝia tempo estas valorega al mi, mi scias.  Konduku min, Spirito!” 

La Fantomo for-moviĝis, kiel ĝi alvenis al li.  Scrooge sekvis en la ombro de 

ĝia vesto, kiu ŝajne levis kaj kunportis lin. 

Apenaŭ ŝajnis, ke ili eniris en la urbon, ĉar la urbo prefere ekaperis kaj ĉirkaŭis 

ilin per ĝia propra agado.  Sed jen ili estis, en ĝia koro; antaŭ la Borso inter la 

komercistoj, kiuj hastis tien kaj tien, kaj tintigis la monerojn en siaj poŝoj, kaj 

konversaciis en grupoj, kaj rigardis sian horloĝon, kaj fingrumis penseme sian 

grandan, oran sigelilon; kaj tiel plu, kiel Scrooge ofte vidis. 

La Spirito haltis apud unu malgranda grupo de aferistoj.  Observinte, ke la 

mano almontras al ili, Scrooge proksimiĝis por aŭskulti ilian paroladon. 

“Ne,” diris granda grasulo kun monstra mentono, “mi ne scias multe pri tio, 

ĉu jes aŭ ĉu ne.  Mi nur scias, ke li mortis.” 

“Kiam li mortis?” demandis alia. 

“Hieraŭ nokte, mi kredas.” 

“Kial?  Kio estis al li?” demandis tria, elprenante grandan kvanton da 

snuftabako el tre granda snuftabakujo.  “Mi kredis, ke li neniam mortos.” 

“Dio scias,” diris la unua oscedante. 

“Kion li faris pri sia mono?” demandis ruĝvizaĝa sinjoro kun pendanta 

elkreskaĵo sur la nazo, kiu tremis kiel la gorĝpendaĵo de vir-meleagro. 

“Mi ne aŭdis,” diris la viro kun la granda mentono, denove oscedante.  “Li 

lasis ĝin al sia kompanio, eble.  Li ne lasis ĝin al mi.  Nur tion mi scias.” 

Ĉi tiu ŝerco estis ricevita kun ĝenerala ridado. 
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“La funebraĵoj probable estos tre malmulte kostaj,” diris la sama parolanto; 

“Mi certe ne povas pensi pri eĉ unu persono, kiu iros.  Ĉu ni iru, kiel volontuloj?” 

“Mi ne kontraŭus al irado, se oni donos al ni lunĉon,” rimarkis la sinjoro kun 

la kreskaĵo sur la nazo.  “Sed oni devas nutri min, se mi iros.” 

Alia rido. 

“Nu, mi estas la plej neinteresita inter vi,” diris la unua parolanto, “ĉar mi 

neniam portas nigrajn gantojn, kaj mi neniam manĝas lunĉon.  Sed mi proponos, ke 

mi iros, se iros ankaŭ iu inter vi.  Fakte, ĵus venis al mi la ideo, ke eble mi estis lia 

speciala amiko; ĉar ni ĉiam haltis kaj parolis, kiam ni renkontiĝis.  Ĝis la!” 

Parolintoj kaj aŭskultintoj dispromenis, kaj miksiĝis kun aliaj grupoj.  

Scrooge konis la virojn, kaj rigardis la Spiriton por klarigado. 

La Fantomo pluglitis en straton.  Ĝia fingro almontris du renkontiĝantojn.  

Scrooge aŭskultis denove, pensante, ke la klarigo eble kuŝas tie. 

Ankaŭ ĉi tiujn virojn li konis perfekte.  Ili estis aferistoj:  tre riĉaj kaj tre 

gravaj.  Li ĉiam atentis, ke li staru bone en ilia estimo; tio estas, koncerne la 

komercon; strikte de vidpunkto de komerco.” 

“Kiel vi fartas?” diris unu. 

“Kiel vi fartas?” replikis la alia. 

“Bone!” diris la unua.  “La diablo fine ricevis sian propran, ĉu ne?” 

“Tion oni diras,” replikis la alia.  “Malvarme, ĉu ne?” 

“Taŭge por kristnaska tempo.  Vi ne estas sketisto, ĉu?” 

“Ne, ne.  Ion alian por konsideri.  Bonan matenon.” 

Ne eĉ unu vorto pli.  Tio estis ilia renkontiĝo, ilia konversacio, kaj ilia disiro. 

En la komenco, Scrooge estis surprizita, ke la Fantomo ŝajne konsideris gravaj 

tiel banalajn konversaciojn; sed li certis, ke ili havas ian kaŝitan celon, kaj li 

komencis konsideri, kio tio povas esti.  Ili apenaŭ povus rilati al la morto de lia 
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partnero, Jacob, ĉar tio estis en la estinteco, kaj la kampo de ĉi tiu Fantomo estis la 

estonteco.  Kaj li ne povis pensi pri iu alia konato, al kiu ili povus rilati.  Sed li tute 

ne dubis, ke, al kiu ajn ili rilatos, ili havas ian lecionon por lia plibonigado, kaj li 

firme decidis atentegi ĉion, kion li aŭdos kaj vidos, kaj precipe observi la ombron de 

si mem, kiam ĝi aperos.  Ĉar li atendis, ke la konduto de sia estonta memo, donos al 

li la indicon, kiu ĝis tiam lin maltrafis, kaj faros la solvon de ĉi tiuj enigmoj facila. 

Li ĉirkaŭrigardis en tiu loko mem por sia propra bildo; sed alia viro staris, kie 

li kutimis stari, kaj, kvnakam la horloĝo almontris la horon, kiam li kutimis esti tie, 

li vidis nenian bildon de si mem inter la homamasoj, kiuj enfluis tra la portiko.  Tio 

ne multe surprizis lin, tamen; ĉar li konsideradis vivoŝanĝon, kaj li pensis kaj esperis, 

ke li vidas siajn novenaskitajn decidojn efektivigataj en tio. 

Kvieta kaj malhela, apud li staris la Fantomo kun la etendita mano.  Kiam li 

vekigis sin de sia pensa serĉado, li imagis, pro la direkto de la mano kaj ĝia pozicio 

rilate al li, ke la nevidataj okuloj ridardas lin atente.  Tio kaŭzis, ke li tremu, kaj sentu 

sin tre malvarme. 

Ili forlasis la homoplenan scenon, kaj eniris en obskuran parton de la urbo, 

kien Scrooge neniam antaŭe penetris, kvankam li rekonis la lokon, kaj ĝian 

malbonan reputacion.  La vojoj estis abomenaj kaj mallarĝaj; la vendejoj kaj domoj 

mizeraj; la homoj duonnudaj, ebriaj, malzorgaj, malbelaj.  Stratetoj kaj arkpasejoj, 

kiel kloakcisternoj, elverŝis siajn ofendaĵojn de odoro, kaj malpuraĵo, kaj vivo, sur 

la malregulajn stratojn; kaj la tuta kvartalo stinkis pro krimo, kaj feko, kaj mizero. 

Profunde en ĉi tiu fiaĉejo, estis kruda vendejo sub ŝeda tegmento, kie fero, 

malnovaj ĉifonoj, boteloj, ostoj, kaj grasa tripo, estis aĉetitaj.  Interne sur la planko, 

estis amasigitaj rustaj ŝlosiloj, najloj, ĉenoj, ĉarniroj, fajliloj, pesiloj, peziloj, kaj 

ĉiuspeca ferrubo.  Sekretoj, kiujn malmultaj ŝatus ekzameni, estis generitaj kaj 

kaŝitaj en montoj da ĉifonaĉoj, masoj da koruptita graso, kaj sepultejoj da ostoj.  

Sidanta inter siaj varoj, apud braĝujo farita el malnovaj brikoj, estis grizhara fripono, 

preskaŭ sepdekjaraĝa; kiu ŝirmis sin kontraŭ la ekstera malvarmo per malpurega 

kurteno el diversaj ĉifonoj pendigitaj de ŝnuro, kaj fumis sian pipon en la lukseco de 

kalma ripozo. 
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Scrooge kaj la Spirito venis antaŭ tiun viron, ĝuste kiam virino kun peza pako 

ŝtel-envenis.  Sed ŝi apenaŭ envenis, kiam ankaŭ alia virino envenis kun simila pako; 

kaj ĉi tiu estis tuj sekvita de viro en paliĝinte nigra vesto, kiu ne estis malpli surprizita 

je la vido al ili, ol ili estis, kiam ili rekonis unu la alian.  Post mallonga periodo de 

konsterniĝo, en kio la maljunulo kun la pipo partoprenis, ĉiuj tri ekridis. 

“La purigistino envenas unue,” kriis ŝi, kiu unue envenis.  “La lavistino 

envenas due; kaj la dungito de la funebraĵisto trie.  Vidu, maljuna Joe, kia hazardo!  

Ni tri rendevuas senscie.” 

“Vi ne povus rendevui en pli bona loko,” diris maljuna Joe, deprenante la 

pipon de la buŝo.  “Envenu en mian salonon.  Vi estis plene rajtigita en ĝi antataŭ 

longe, vi scias; kaj la du aliaj ne estas nekonatoj.  Atendu ĝis mi fermos la pordon 

de la vendejo.  Ha!  Kiel ĝi grincas!  Ne estas pli rusta peco de fero en la tuta loko, 

ol ĝiaj propraj ĉarniroj, mi kredas; kaj mi certas, ke ne estas tiel malnovaj ostoj ĉi 

tie, kiel miaj propraj.  Ha, ha!  Ni ĉiuj estas en harmonio kun nia metio, ni estas bone 

parigitaj kun ĝi.  Venu en la salonon.  Venu en la salonon.” 

La salono estis la loko malantaŭ la ŝirmilo el ĉifonoj.  La maljunulo kunrastis 

la fajron per malnova ŝtupstango, kaj ekvilibriginte sian fumantan lampon per la tigo 

de sia pipo (ĉar estis nokte), li remetis la pipon en la buŝon. 

Dum li faris tion, la parolintino ĵetis sian pakon sur la plankon kaj eksidis 

pavamaniere sur skabelon; krucante la brakojn sur la genuoj, ŝi rigardis la du aliajn 

kun kuraĝa defio. 

“Kiel gravas do?  Kiel gravas, S-no Dilber?” diris la virino.  “Ĉiu persono 

rajtas zorgi pri si mem.  Li ĉiam faris tion!” 

“Tio estas ja vera!” diris la lavistino.  “Neniu homo pli ol li.” 

“Nu, ne staru kvazaŭ vi timus, virino; kiu scios?  Neniu el ni denuncos la 

aliajn, mi supozas.” 

“Tute ne!” diris S-no Dilber kaj la viro kune.  “Kompreneble ne.” 
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“Tre bone do!” kriis la virino.  “Sufiĉe!  Kiu malprofitos pro la perdo de kelkaj 

tiaj aferoj?  Ne la mortinto, mi supozas.” 

“Tute ne,” diris S-no Dilber ridante. 

“Se li volis konservi ilin post kiam li mortis, fiaĉa avarulo, kial li ne vivis kiel 

aliaj homoj?  Se li estus tiel vivinta, li havus zorganton kun si, kiam la morto kaptis 

lin, anstataŭ kuŝi anhele elspirante siajn finajn spirojn sola kun si mem.” 

“Tio estas la plej vera parolo iam eldirita,” diris S-no Dilber.  “Tio estas 

kondamno al li.” 

“Mi volus iomete pli pezan pakon,” replikis la virino.  “Kaj ĝi estus tia, se mi 

povus ekkroĉi ion ajn alian, tutcerte.  Malfermu tiun pakon, maljuna Joe, kaj diru al 

mi ĝian valoron.  Parolu malkaŝe.  Mi ne timas esti la unua, aŭ ke ili vidos ĝin.  Ni 

tre bone sciis, ke ni prenis libere antaŭ ol ni kunvenis, mi kredas.  Tio ne estas peko.  

Malfermu la pakon, Joe.” 

Sed la galanteco de ŝiaj amikoj ne permesis tion; kaj la viro en paliĝinte nigra 

vesto ekstaris sur la benko kaj rivelis sian rabaĵon.  Ĝi ne estis multa:  unu-du 

sigeliloj, krajonujo, paro de manikbutonoj, kaj broĉo de negranda valoro.  Ili estis 

ekzamenitaj aparte kaj taksitaj de maljuna Joe, kiu kretskribis sur la muro la sumon, 

kiun li inklinis doni por ĉiu, kaj sumigis ilin, kiam li trovis, ke nenio pli elvenos. 

“Tio estas via konto,” diris Joe, “kaj mi ne donus ses pencojn pli, eĉ se oni 

bolus min, se mi ne farus tion.  Kiu sekvas?” 

S-no Dilber sekvis.  Littukoj kaj viŝtukoj, kelkaj vestoj, du malnovmodaj, 

arĝentaj te-kuleroj, sukerprenilo, kaj kelkaj botoj.  Ŝia konto estis registrita sur la 

muro en la sama maniero. 

“Mi ĉiam donas tro multe al la sinjorinoj.  Tio estas malforteco en mia 

karaktero, kaj tiel mi ruinigas min,” diris maljuna Joe.  “Tio estas via konto.  Se vi 

petus de mi alian cendon, kaj volus pli marĉandi, mi pentus pri mia malavareco kaj 

deprenus duonkronon.” 

“Kaj nun malfermu mian pakon, Joe,” diris la unua virino. 
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Joe surgenuiĝis por pli oportune malfermi ĝin, kaj malliginte multe da nodoj, 

eltiris grandan, pezan rulaĵon de ia malhela ŝtofo. 

“Kio estas tio?” diris Joe.  “Litkurtenoj!” 

“Ha!” replikis la virino, ridante kaj antaŭen kliniĝante sur siaj krucitaj brakoj.  

“Litkurtenoj!” 

“Vi ne volas diri, ke vi malsupren prenis ilin, kune kun la ringoj, dum li kuŝis 

tie sur la lito?” 

“Jes ja,” diris la virino.  “Kial ne?” 

“Vi estis naskita por riĉeco,” diris Joe, “kaj vi certe atingos ĝin.” 

“Mi certe ne detenos mian manon pro respekto al tia viro, kiam mi povas kapti 

ion per ĝia etendado, je mia vorto, Joe,” replikis la virino malvarme.  “Zorgu, ke vi 

ne faligu tiun oleon sur la litkovrilojn.” 

“Ĉu liajn litkovrilojn?” demandis Joe. 

“De kiu alia vi atendus?” replikis la virino.  “Li malprobable malvarmumos 

nun pro ilia manko, mi supozas.” 

“Mi esperas, ke li ne mortis pro io kontaĝa?  Ĉu?” diris maljuna Joe, ĉesante 

sian laboron, kaj supren rigardante. 

“Vi ne timu pro tio,” replikis la virino.  “Mi ne tiel multe avidas lian 

kompanion, ke mi lantus ĉirkaŭ li por tiaj aferoj, se li estis kontaĝa.  Ha!  Vi povas 

traserĉi tiun ĉemizon, ĝis doloros al vi la okuloj; sed vi ne trovos truon en ĝi, aŭ 

fadenmontran lokon.  Ĝi estas la plej bona, kiun li havis, kaj tre bonkvalita.  Oni 

estus malŝparinta ĝin, se ne pro mi.” 

“Kion vi konsideras malŝpari ĝin?” demandis maljuna Joe. 

“Surmeti ĝin por lia enterigado, certe,” replikis la virino kun rido.  “Iu estis 

tiel stulta, ke li faris tion, sed mi deprenis ĝin.  Se kalikoto ne estas sufiĉe bona por 

tia celo, ĝi estas bona por nenio.  Ĝi estas same bela sur la korpo.  Li ne povas aspekti 

pli malbela ol li aspektis en tiu vesto.” 
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Scrooge aŭskultis tiun dialogon kun hororo.  Dum ili kunsidis ĉirkaŭ siaj 

rabaĵoj en la malabunda lumo de la lampo de la maljunulo, li rigardis ilin kun 

malamego kaj abomeno, kiuj apenaŭ povus esti pli grandaj, se ili estus obscenaj 

demonoj komercantaj per la kadavro mem. 

“Ha, ha!” ridis tiu sama virino, kiam maljuna Joe, elveniginte flanelan sakon, 

elmetis la pagon de ĉiu sur la teron.  “Ĉi tio estas lia fino, vi komprenos!  Li 

fortimigis ĉiujn dum la vivo, por ke ni profitu, kiam li mortis!  Ha, ha, ha!” 

“Spirito!” diris Scrooge, tremante de kapo al piedoj.  “Mi vidas, mi vidas.  La 

kazo de ĉi tiu malfeliĉa viro povus esti mia propra.  Mia vivo inklinas tiel nun.  

Kompatema Ĉielo, kio estas ĉi tio?” 

Li retiriĝis en teruro, ĉar la sceno ŝanĝiĝis, kaj nun li preskaŭ tuŝis liton:  

nudan, senkurtenan liton: sur kiu, sub ĉifona littuko, kuŝis io kovrita, kies silento 

mem elparolis terure. 

La ĉambro estis tre malluma, tro malluma por esti precize observita, kvankam 

Scrooge ĉirkaŭrigardis en ĝi obeante sekretan impluson, dezirante scii, kia ĉambro 

ĝi estas.  Pala lumo, venanta de ekstere, rekte trafis la liton; kaj sur ĝi, prirabita kaj 

senigita, sola, nepriplorata, neprizorgata, estis la korpo de tiu homo. 

Scrooge ĵetis rigardon al la Fantomo.  Ĝia firma mano almontris la kapon.  La 

kovrilo estis tiel senzorge almetita, ke la plej malgranda levo de ĝi, la nura moviĝo 

de la fingro de Scrooge, rivelus ĝian vizaĝon.  Li pensis pri tio, sentis kiel facile 

estus fari tion, kaj sopiris fari tion; sed li ne pli kapablis demeti la vualon, ol forsendi 

la Fantomon ĉe sia flanko. 

Ho, malvarma, malvarma, rigida, timiga Morto, starigu vian altaron ĉi tie kaj 

garnu ĝin per tiuj teruroj sub via komando:  ĉar ĉi tio estas via regnejo!  Sed de la 

amata, respektata, kaj honorata kapo, vi ne povas turni eĉ unu haron al viaj timindaj 

celoj, aŭ fari unu trajton malaminda.  Ne gravas, ke la mano estas peza kaj falos kiam 

delasita; ne gravas, ke la koro kaj la pulso silentas; gravas, ke la mano estis 

malfermita, malavara, kaj fidela; la koro kuraĝa, varma, kaj tenera; kaj la pulso estis 

tiu de homo.  Batu, Ombro, batu!  Kaj vidu liajn bonfarojn kreskantaj el la vundo, 

por prisemi la mondon per vivo senmorta. 
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Nenia voĉo elparolis tiujn vortojn al la orelo de Scrooge, tamen li aŭdis ilin, 

kiam li rigardis la liton.  Li pensis, se ĉi tiu viro povus esti revivigita nun, kiaj estus 

liaj ĉefaj pensoj?  Ĉu avareco, krueleco, plendaĉaj zorgoj?  Ili venigis lin al bela fino, 

vere! 

Li kuŝis en la malluma, malplena domo, sen unu viro, unu virino, unu infano, 

por diri, ke li estis bonkora al mi pri tio aŭ pri tio, kaj pro la memoro pri unu bonkora 

vorto, mi estos bonkora al li.  Kato grategis ĉe la pordo, kaj estis la sono de ratoj 

rodantaj sub la kamenŝtono.  Pri kial ili volis veni en la mortoĉambron, kaj kial ili 

estis tiel senripozaj kaj ekscititaj, Scrooge ne kuraĝis pensi. 

“Spirito,” li diris, “ĉi tiu estas timiga loko.  Kiam mi forlasos ĝin, mi ne 

forgesos ĝian lecionon, fidu je mi.  Ni iru!” 

Ankoraŭ la Fantomo almontris per senmova fingro la kapon. 

“Mi komprenas vin,” Scrooge replikis, “kaj mi farus tion se mi povus.  Sed 

mi ne kapablas, Spirito.  Mi ne kapablas.” 

Denove ĝi ŝajnis rigardi lin. 

“Se estas iu persono en la urbo, kiu sentas emocion kaŭzitan de la morto de ĉi 

tiu homo,” diris Scrooge doloregigata, “montru tiun personon al mi, Spirito, mi 

petegas vin!” 

La Fantomo etendis sian nigran robon antaŭ li dum momento, kiel flugilon; 

kaj, kiam li retiris ĝin, ĝi rivelis ĉambron en taglumo, kie estis patrino kaj ŝiaj 

infanoj. 

Ŝi atendis iun kun granda maltrankvileco; ŝi piediris tien kaj tien en la ĉambro; 

konsterniĝis je ĉiu sono; rigardis tra la fenestro; rigardis la horloĝon; penis, vane, 

labori per sia kudrilo; kaj apenaŭ povis toleri la voĉojn de siaj infanoj en ilia ludado. 

Fine venis la longe atendita frapo.  Ŝi hastis al la pordo kaj akceptis sian edzon; 

viron kies vizaĝo estis trivita pro zorgo kaj deprimiĝo, kvankam li estis juna.  Estis 

mirinda mieno en ĝi nun; speco de serioza delekto, pri kio li hontis, kaj kiun li 

baraktis subpremi. 
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Li sidiĝis al la vespermanĝo konservita por li apud la fajro; kaj kiam, nur post 

longa silento, ŝi demandis lin mallaŭte, kia novaĵo, li ŝajnis necerta kiel respondi. 

“Ĉu bona novaĵo,” ŝi diris, “aŭ malbona?”—por helpi lin. 

“Malbona,” li respondis. 

“Ĉu ni estas tute ruinigitaj?” 

“Ne.  Ankoraŭ estas espero, Caroline.” 

“Se li cedas, estas espero,” ŝi diris, mirigita.  “Nenio estas senespera, se ia tia 

miraklo okazis.” 

“Li ne kapablas cedi,” diris ŝia edzo.  “Li mortis.” 

Se ŝia vizaĝo diris la veron, ŝi estis milda kaj pacienca persono; sed aŭdinte 

pri tio ŝi estis dankema en la animo, kaj ŝi eldiris tion kun kunpremitaj manoj.  Ŝi 

preĝis por pardono en la sekvanta momento kaj bedaŭris; sed la unua estis la emocio 

de ŝia koro. 

“Tio, kion la duonebriulino, pri kiu mi diris al vi hieraŭ nokte, diris al mi, 

kiam mi penis vidi lin kaj aranĝi semajnan prokraston; kaj kion mi konsideris nur 

senkulpigilo por eviti min; tio efektive estis vera.  Li ne nur estis tre malsana, sed eĉ 

mortanta tiam.” 

“Al kiu nia ŝuldo estos transdonita?” 

“Mi ne scias.  Sed antaŭ ol tio okazos, ni havos la monon; kaj eĉ se ni ne havus 

ĝin, estus ja malbona ŝanco veni sub alian kreditoron tiel senkompatan.  Ni povas 

dormi hodiaŭ nokte kun malpezaj koroj, Caroline.” 

Jes.  Kvankam ili penis moderigi ĝin, iliaj koroj estis pli malpezaj.  La vizaĝoj 

de la infanoj, kiuj silente ĉirkaŭpremis ilin por aŭdi tion, kion ili tiel malmulte 

komprenis, estis pli feliĉaj; kaj la domo estis pli feliĉa pro la morto de tiu viro!  La 

sola emocio, kiun la Fantomo povis montri al li, kaŭzita de la okazaĵo, estis plezuro. 

“Lasu min vidi tenerecon ligitan al morto,” diris Scrooge, “aŭ tiu malluma 

ĉambro, Spirito, kiun ni ĵus forlasis, estos kun mi eterene.” 
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La Fantomo kondukis lin tra kelkaj konataj stratoj; kaj dum ili iris, Scrooge 

serĉis tie kaj tie, por trovi sin mem, sed li estis nenie videbla.  Ili eniris en la domon 

de kompatinda Bob Cratchit; la loĝejo, kiun li vizitis antaŭe; kaj ili trovis la patrinon 

kaj la infanojn sidantaj ĉirkaŭ la fajro. 

Kviete.  Tre kviete.  La bruaj geknaboj Cratchit estis tiel senmovaj kiel statuoj 

en unu angulo, kaj sidis rigardante Peter, kiu tenis libron.  La patrino kaj ŝiaj filinoj 

estis okupataj en kudrado.  Sed ili estis tiel kvietaj! 

“‘Kaj alvokinte al si infanon, li starigis ĝin meze de ili.’” 

Kie Scrooge aŭdis tiujn vortojn?  Li ne sonĝis pri ili.  Devas esti, ke la knabo 

ellegis ilin, dum li kaj la Spirito transiris la sojlon.  Kial li ne daŭrigis? 

La patrino kuŝigis sian laboron sur la tablon, kaj metis la manon al sia vizaĝo. 

“La koloro dolorigas miajn okulojn,” ŝi diris. 

Ĉu la koloro?  Ha, kompatinda Eta Tim! 

“Ili ne plu doloras,” diris la edzino de Cratchit.  “Malfortigas ilin labori per 

kandellumo; kaj mi ne volas montri malfortajn okulojn al via patro, kiam li venos 

hejmen, tute ne.  Devas esti preskaŭ la horo de lia reveno.” 

“Prefere iom post tio,” Peter respondis, fermante sian libron.  “Sed mi kredas, 

ke li piediris iomete pli malrapide ol antaŭe, ĉi tiujn lastajn vesperojn, patrino.” 

Ili estis tre kvietaj denove.  Fine ŝi diris, kaj per firma, gaja voĉo, kiu tremis 

nur unu fojon: 

“Mi vidis lin piediri kun—mi vidis lin piediri ja tre rapide kun Eta Tim sur sia 

ŝultro.” 

“Ankaŭ mi,” kriis Peter, “ofte.” 

“Ankaŭ mi,” kriis alia.  Ankaŭ ili ĉiuj. 
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“Sed li estis tre malpeza por portado,” ŝi rekomencis, atente al sia laboro.  “Kaj 

lia patro tiel multe amis lin, ke tio ne ĝenis—tute ne ĝenis lin.  Kaj jen via patro ĉe 

la pordo!” 

Ŝi elhastis por renkonti lin; kaj envenis malgranda Bob kun sia skarpo—li 

bezonis ĝin, kompatindulo.  Lia teo estis preta por li apud la fajro, kaj ili ĉiuj 

konkuris por servi lin.  Tiam la du geknaboj Cratchit grimpis sur liajn genuojn, kaj 

ĉiu metis etan vangon kontraŭ lian vizaĝon, kiel por diri, “Ne ĝeniĝu, patro.  Ne 

lamentu!” 

Bob estis tre gaja kun ili, kaj parolis agrable al la tuta familio.  Li rigardis la 

laboron sur la tablo, kaj laŭdis la laboremon kaj rapidecon de S-no Cratchit kaj la 

junulinoj.  Ili finos longe antaŭ dimanĉo, li diris. 

“Dimanĉo!  Ĉu vi iris tien hodiaŭ do?” diris lia edzino. 

“Jes, mia kara,” replikis Bob.  “Mi dezirus, ke vi estus povinta iri.  Estus 

bonefike por vi vidi kiel verda estas la loko.  Sed vi vidos ĝin ofte.  Mi promesis al 

li, ke mi promenos tien dimanĉe.  Mia eta, eta infano!” kriis Bob.  “Mia eta infano!” 

Li subite ekploris.  Li ne povis eviti tion.  Se li povintus eviti tion, li kaj lia 

infano estus malpli karaj unu al la alia, ol ili estis. 

Li forlasis la ĉambron, kaj supreniris al la supra ĉambro, kiu estis gaje 

prilumita, kaj pripendigita per kristnaskaĵoj.  Estis seĝo metita proksime apud la 

infano, kaj estis signoj, ke iu estis tie lastatempe.  Kompatinda Bob sidiĝis en ĝi, kaj 

pensinte iomete kaj kalmiĝinte, li kisis la vizaĝeton.  Li akceptis tion, kio okazis, kaj 

reiris malsupren tre kontenta. 

Ili kolektiĝis ĉirkaŭ la fajro kaj parolis; la knabinoj kaj la patrino daŭre laboris.  

Bob diris al ili pri la eksterordinara bonkoreco de la nevo de S-ro Scrooge, kiun li 

apenaŭ vidis pli ol unu fojon, kaj kiun li renkontis sur la strato.  Kaj, kiam li vidis, 

ke Bob estas iomete—“Nur iomete deprimita, vi komprenu,” diris Bob—li demandis 

al li kio ĝenas lin.  “Li estas la plej afabla homo en la mondo, do mi diris tion al li.  

‘Mi kore bedaŭras pri tio,’ li diris, ‘kaj mi kore bedaŭras pro via bona edzino.’  

Parenteze, mi ne scias, kiel li sciis tion.” 
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“Kiel li sciis kion, mia kara?” 

“Nu, ke vi estas bona edzino,” replikis Bob. 

“Ĉiuj scias tion!” diris Peter. 

“Tre bone observite, mia knabo!” kriis Bob.  “Mi esperas, ke oni scias.  ‘Kore 

bedaŭras,’ li diris, ‘pro via bona edzino.  Se mi povas esti utila al vi iel ajn,’ li diris 

donante al mi sian karteton, “tie mi loĝas.  Bonvlou veni al mi.’  Nu, ne estis,” kriis 

Bob, “tiel multe pro io, kion li eventuale povos fari por ni, sed pro lia afabla maniero, 

ke tio estis vere agrabla.  Vere ŝajnis, ke li konis nian Etan Tim, kaj kunsentis nian 

doloron.” 

“Mi certas, ke li havas bonan koron!” diris S-no Cratchit. 

“Vi pli certus pri tio, mia kara,” replikis Bob, “se vi vidus kaj parolus kun li.  

Tute ne surprizus min, se li trovus por Peter pli bonan oficon.” 

“Aŭskultu tion, Peter,” diris S-no Cratchit. 

“Kaj tiam,” kriis unu el la junulinoj, “Peter amindumos iun, kaj starigos sian 

propran hejmon.” 

“Ne ŝercu!” replikis Peter, larĝe ridetante. 

“Estas tre probable,” diris Bob, “unu tagon; kvankam restas multe da tempo 

por tio, mia kara.  Sed kiel kaj kiam ni disiros unu de la aliaj, mi certas, ke ni ne 

forgesos nian Etan Tim—ĉu ne—aŭ ĉi tiun unuan foriron el inter ni?” 

“Neniam, patro!” kriis ili ĉiuj. 

“Kaj mi scias,” diris Bob, “mi scias, miaj karaj, ke, kiam ni memoros, kiel 

pacienca kaj kiel milda li estis; kvankam li estis eta, eta infano; ni ne kverelos facile 

inter ni, forgesante kompatindan Etan Tim.” 

“Ne!  Neniam, patro!” ili ĉiuj kriis denove. 

“Mi estas tre feliĉa,” diris malgranda Bob, “mi estas tre feliĉa!” 
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S-no Cratchit kisis lin, liaj filinoj kisis lin, la du geknaboj Cratchit kisis lin, 

kaj Peter kaj li interpremis la manojn.  Spirito de Eta Tim, via infana esenco estis de 

Dio! 

“Fantomo,” diris Scrooge, “io informas min, ke la momento de nia disiro 

baldaŭ alvenos.  Mi scias tion, sed mi ne scias, kiel mi scias.  Diru al mi, kiu estis 

tiu viro, kiun ni vidis kuŝanta en morto?” 

La Fantomo de Kristnasko Estonta kondukis lin kiel antaŭe, sed al alia tempo, 

li pensis; fakte, ŝajnis, ke mankas ordo en la lastaj vizioj, krom, ke ili estis en la 

estonteco.  Ĝi kondukis lin en la frekventejojn de komercistoj, sed ne montris al li 

lin mem.   Fakte, la Spirito ne paŭzis ie ajn, sed tuj pluiris ŝajne al la petita celo, ĝis 

Scrooge ekpetis, ke ili paŭzu momenton. 

“Ĉi tiu korto,” diris Scrooge, “tra kiu ni hastas nun, estas la loko de mia ofico, 

kaj estis tio dum longa tempo.  Mi vidas la domon.  Permesu al mi vidi tion, kio mi 

estos en venontaj tagoj.” 

La Spirito haltis;  la mano almontris ataŭen. 

“La domo estas tie,” Scrooge elkriis.  “Kial vi almontras for de ĝi?” 

La nedeturnebla mano ne moviĝis. 

Scrooge hastis al la fenestro de sia oficejo, kaj enrigardis.  Tio estis ankoraŭ 

oficejo, sed ne lia.  La mebloj malsamis, la figuro en la seĝo ne estis li.  La Fantomo 

almontris kiel antaŭe. 

Li revenis al ĝi, scivolante kial kaj kien lia estonta memo foriris, kaj li 

akompanis ĝin ĝis ili atingis feran portalon.  Li paŭzis por ĉirkaŭrigardi antaŭ ol li 

eniris. 

Tombejo.  Ĉi tie do, la mizera viro, kies nomon li baldaŭ scios, kuŝis sub la 

tero.  Gi estis mirinda loko.  Ĉirkaŭigita de domoj; supersvarmita de herbo kaj 

herbaĉoj, la vegetaĵoj de morto, ne de vivo; sufokita de tro multe da enterigado; 

plenplena pro supersatiĝo.  Mirinda loko! 
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La Spirito staris inter la tomboj, kaj malsupren almontris unu el ili.  Scrooge 

antaŭeniris al ĝi tremante.  La Fantomo estis precize kiel ĝi estis antaŭe, sed li timis, 

ke li vidas novan signifon en ĝia solena formo. 

“Antaŭ ol mi proksimiĝos al tiu ŝtono, al kiu vi almontras,” diris Scrooge, 

“respondu al unu mia demando.  Ĉu ĉi tiuj estas la ombroj de aferoj, kiuj certe estos, 

aŭ ĉu ili estas la ombroj de aferoj, kiuj nur povas esti?” 

Ankoraŭ la Fantomo malsupren almontris la tombon, apud kiu ĝi staris. 

“La agoj de homoj povas antaŭsigni certajn finojn, kiuj povas fariĝi 

neeviteblaj, se oni persistas en ili,” diris Scrooge.  “Sed, se oni ŝanĝos sian agadon, 

ankaŭ la finoj ŝanĝiĝos.  Diru al mi, ke tio estas vera pri tio, kion vi montras al mi!” 

La Spirito restis ankoraŭ senmova. 

Scrooge singarde paŝis direkte al ĝi, tremante dum li iris; kaj sekvante la 

fingron, li legis sur la ŝtono de la neglektita tombo sian propran nomon, EBENEZER 

SCROOGE. 

“Ĉu mi estas la viro, kiu kuŝis sur la lito?” li kriis, sur la genuoj. 

La fingro almontris jen al la tombo, jen al li, jen al la tombo. 

“Ne, Spirito!  Ho, ne, ne!” 

La fingro ankoraŭ estis tie. 
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“Spirito!” li kriis, premkroĉante ĝian robon, “aŭdu min!  Mi ne estas la homo, 

kiu mi estis.  Mi ne estos la homo, kiu mi estus, se mi ne sekvus vin.  Kial montri 

tion al mi, se mi jam perdis ĉian esperon?” 

Je la unua fojo, la mano ŝajnis tremi. 

“Bona Spirito,” li daŭrigis, dum li falis sur la teron antaŭ ĝi.  “Via bonkoreco 

propetas pro mi kaj kompatas min.  Certigu min, ke mi ankoraŭ povas ŝanĝi ĉi tiujn 

ombrojn, kiujn vi montris al mi per aliigita vivo!” 

La bonkora mano tremis. 

“Mi honoros Kristnaskon en mia koro, kaj penos festi ĝin la tutan jaron.  Mi 

vivos en la estinteco, la estanteco, kaj la estonteco.  La Spiritoj de ĉiuj tri strebos en 
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mia koro.  Mi ne rifuzos la lecionojn, kiujn ili instruas.  Ho, diru al mi, ke mi povas 

forspongi la leterojn sur ĉi tiu ŝtono!” 

En sia angoro, li kaptis la fantoman manon.  Ĝi penis liberiĝi, sed li estis forta 

en sia petegado kaj detenis ĝin.  La Spirito, eĉ pli forta, forpuŝis lin. 

Levante la manojn en fina preĝo por la inversigado de sia sorto, li vidis 

ŝanĝiĝon en la kapuĉo kaj la vesto de la Fantomo.  Ĝi ŝrumpis, enfalis, kaj 

malgrandiĝis al litfosto. 
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STROFO KVIN 

LA FINO DE LA RAKONTO 

Jes!  Kaj la litfosto estis lia propra.  La lito estis lia propra, la ĉambro estis lia 

propra.  Plej bone kaj plej feliĉe, la tempo antaŭ li estis lia propra por kompensado. 

“Mi vivos en la estinteco, la estanteco, kaj la estonteco!” Scrooge ripetis, dum 

li hastis el la lito.  “La Spiritoj de ĉiuj tri strebos en mia koro.  Ho, Jacob Marley!  

Ĉielo kaj Kristnasko estu laŭdataj pro ĉi tio!  Mi diras ĝin sur la genuoj, maljuna 

Jacob; sur la genuoj!” 

Li estis tiel konfuzita kaj ekscitita pro siaj bonaj intencoj, ke lia voĉo apenaŭ 

respondis al lia voko.  Li plorĝemis fortege dum la konflikto kun la Spirito, kaj lia 

vizaĝo estis malseka pro larmoj. 

“Ili ne estas forŝiritaj,” kriis Scrooge brakumante unu el la litkurtenoj, “ili ne 

estas forŝiritaj kune kun la ringoj.  Jen ili:  jen mi; la ombroj de aferoj, kiuj estus, 

povas esti dispelitaj.  Ili estos dispelitaj.  Mi scias tion!” 

Liaj manoj estis okupataj kun siaj vestoj la tutan tempon:  eksterigante la 

internon, surmetante ilin inverse, ŝirante ilin, perdante ilin, traktante ilin ĉiel 

ekstravagance. 

“Mi ne scias, kion fari!” kriis Scrooge ridante kaj plorante en la sama spiro; 

kaj envolvante sin per la ŝtrumpoj kiel Laokoono.  “Mi estas tiel malpeza kiel plumo; 

mi estas tiel feliĉa kiel anĝelo; mi estas tiel gaja kiel lernejano; mi estas tiel vertiĝa 

kiel ebriulo.  Gajan Kristnaskon al ĉiuj!  Feliĉan Novan Jaron al la tuta mondo!  

Halo!  Hup!  Halo!” 

Li saltetis en la salonon, kaj nun li staris tie:  perfekte anhela. 

“Jen la poto, en kiu estis la griaĵo!” kriis Scrooge, denove saltetante antaŭ la 

kameno.  “Jen la pordo, tra kiu la Fantomo de Jacob Marley envenis!  Jen la angulo, 

kie la Fantomo de Kristnasko Estanta sidis!  Jen la fenestro, kie mi vidis la vagantajn 

Spiritojn!  Estas tute ĝuste, estas tute vere, ĉio okazis!  Ha, ha, ha!” 
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Vere, por dekutimiĝinto dum tiel multe da jaroj, tio estis grandioza rido, tre 

eminenta rido.  La patro de longa, longa linio de elstaraj ridoj. 

“Mi ne scias, kiu tago de la monato estas!” diris Scrooge.  “Mi ne scias, kiel 

longe mi estis inter la spiritoj.  Mi ne scias ion ajn.  Mi estas vera bebo.  Ne gravas.  

Ne gravas al mi.  Mi preferas esti bebo.  Halo!  Hup!  Halo!” 

Lian ekstazon interrompis la kirkosonoriloj, kiuj elsendis pli viglan sonoradon 

ol li iam ajn aŭdis.  Gang, gang, giling-gilang, tin, tin, klang, klaŝ!  Ho, glore, glore! 

Kurinte al la fenestro, li malfermis ĝin, kaj eltrudis la kapon.  Nenia nebulo; 

nur klara, brila, joviala, vigliga malvarmo; malvarmo ŝalmanta por dancigi la 

sangon; ora sunlumo; fluega ĉielo; dolĉa, freŝa aero; gajaj tintiloj.  Ho, glore, glore. 

“Kiu tago estas hodiaŭ,” kriis Scrooge, vokante malsupren al knabo en 

dimanĉa vesto, kiu ŝajne haltis por ĉirkaŭrigardi. 

“He?” replikis la knabo miregante. 

“Kiu tago estas hodiaŭ, mia bona knabo?” diris Scrooge. 

“Hodiaŭ!” replikis la knabo.  “Nu, estas KRISTNASKO hodiaŭ!” 

“Estas Kristnasko!” diris Scrooge al si mem.  “Mi ne maltrafis ĝin.  La Spiritoj 

faris tion en unu nokto.  Ili povas fari kion ajn ili deziros.  Kompreneble ili povas.  

Kompreneble ili povas.  Halo, mia bona knabo!” 

“Halo!” replikis la knabo. 

“Ĉu vi konas la vendejon de kortobirdoj en la dua strato apude ĉe la angulo?” 

Scrooge demandis. 

“Certe mi konas ĝin,” replikis la knabo. 

“Inteligenta knabo!” diris Scrooge.  “Rimarkinda knabo!  Ĉu vi scias, ĉu ili 

vendis la premiindan meleagron, kiu pendis tie?  Ne la malgrandan premiindan 

meleagron; la grandan?” 

“Kiun?  Ĉu tiu, kiu estas tiel granda, kiel mi?” replikis la knabo. 
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“Kiel bonega knabo!” diris Scrooge.  “Estas plezuro paroli kun li.  Jes, mia 

etulo!” 

“Ĝi pendas tie nun,” replikis la knabo. 

“Ĉu?” diris Scrooge.  “Iru kaj aĉetu ĝin.” 

“Ŝercon!” replikis la knabo. 

“Ne, ne,” diris Scrooge, “mi parolas serioze.  Iru kaj aĉetu ĝin, kaj diru, ke oni 

venigu ĝin ĉi tien, kaj mi donos al ili la adreson, kien ili sendu ĝin.  Revenu kun la 

viro, kaj mi donos al vi ŝilingon.  Revenu kun li post malpli ol kvin minutoj, kaj mi 

donos al vi duonkronon!” 

La knabo forkuris kiel pafo.  Oni devus havi firman fingron sur la ellasilo, por 

pafi duone tiel rapide. 

“Mi sendos ĝin al la domo de Bob Cratchit,” flustris Scrooge kunfrotante la 

manojn kaj ridegante.  “Li ne scios, kiu sendas ĝin.  Ĝi estas duoble pli granda ol 

Eta Tim.  Neniu komediisto faris pli bonan ŝercon ol sendi ĝin al Bob.” 

La mano, per kiu li skribis la adreson ne estis firma, sed li skribis ĝin, iel, kaj 

iris malsupren por malfermi la stratopordon, preta por la veno de la dungito de la 

kortobirdvendisto.  Dum li staris atendante lian alvenon, li ekvidis la frapilon. 

“Mi amos ĝin dum mia tuta vivo!” kriis Scrooge, karesante ĝin per la mano.  

“Mi apenaŭ rigardis ĝin antaŭe.  Kiel honesta mieno ĝi havas en la vizaĝo!  Ĝi estas 

bonega frapilo!—Jen venas la meleagro.  Halo!  Hup!  Kiel vi fartas?  Gajan 

Kristnaskon!” 

Kiela meleagro!  Li tute ne povus stari sur la kruroj, tiu birdo!  Li tuj rompus 

ilin, kiel stangojn de sigelvakso. 

“Nu, estas neeble porti tion al Camden Town,” diris Scrooge.  “Vi devas iri 

en fiakro.” 

Lia ridkluko, kiam li diris tion, kaj lia ridkluko, kiam li pagis por la meleagro, 

kaj lia ridkluko, kiam li pagis por la fiakro, kaj lia ridkluko, kiam li kompensis la 
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knabon, estis superitaj nur, kiam li sidiĝis anhela en sia seĝo denove kaj ridklukis 

ĝis li ploris. 

Sinrazado ne estis facila tasko, ĉar lia mano daŭre tremis tre multe; kaj 

sinrazado postulas atenton, eĉ kiam oni ne dancas, dum oni faras tion.  Sed eĉ se li 

fortranĉus sian nazpinton, li surmetus pecon de plastro sur ĝin, kaj estus tute 

kontenta. 

Li vestis sin per siaj plej bonaj vestoj, kaj fine estis en la stratoj.  Je tiu horo, 

la homoj jam elfluis, kiel li vidis kun la Fantomo de Kristnasko Estanta; kaj 

promenante kun la manoj malantaŭe, Scrooge rigardis ĉiun kun rideto de plezuro.  

Li aspektis tiel nerezisteble afabla, sume, ke tri-kvar bonhumoraj uloj diris, “Bonan 

matenon, sinjoro!  Gajan Kristnaskon al vi!”  Kaj Scrooge diris ofte poste, ke el ĉiuj 

ĝojaj sonoj, kiujn li iam aŭdis, tiuj estis la plej ĝojaj en liaj oreloj. 

Li ne iris malproksimen, kiam li vidis venanta direkte al li la diketan viron, 

kiu venis en lian kontoron la antaŭan tagon kaj diris, “Scrooge kaj Marley, mi 

kredas?”  Pikis lian koron pensi pri kiel ĉi tiu maljuna sinjoro rigardos lin, kiam ili 

renkontiĝos; sed li konis la ĝustan vojon antaŭ si, kaj li sekvis ĝin. 

“Mia kara sinjoro,” diris Scrooge, pli rapidigante siajn paŝojn, kaj premante 

la manon de la maljuna sinjoro per ambaŭ manoj.  “Kiel vi fartas?  Mi esperas, ke vi 

sukcesis hieraŭ.  Vi estis tre bonkora.  Gajan Kristnaskon al vi, sinjoro!” 

“Ĉu S-ro Scrooge?” 

“Jes,” diris Scrooge.  “Tio estas mia nomo, kaj mi timas, ke ĝi eble ne estas 

agrabla al vi.  Permesu al mi peti vian pardonon.  Kaj ĉu vi komplezus”—ĉi tie 

Scrooge flustris al lia orelo. 

“Kompatema Dio!” kriis la sinjoro, kvazaŭ sufokita de miro.  “Ĉu vi parolas 

serioze?” 

“Mi petas,” diris Scrooge.  “Ne eĉ unu penckvaronon malpli.  Tio inkludas tre 

multajn postmaturajn pagojn, mi certigas vin.  Ĉu vi faros al mi tiun komplezon?” 
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“Mia kara sinjoro,” diris la alia premante lian manon.  “Mi ne scias, kion diri 

antaŭ tiel granda malava…” 

“Diru nenion, mi petas,” replikis Scrooge.  “Venu viziti min.  Ĉu vi venos 

viziti min?” 

“Mi faros tion,” kriis la maljuna sinjoro.  Kaj estis klare, ke li intencis fari 

tion. 

“Dankon,” diris Scrooge.  “Mi dankegas vin.  Mi dankegas vin kvindek fojojn.  

Dio benu vin!” 

Li vizitis la kirkon, kaj vagis tra la stratoj, kaj observis la homojn hastantajn 

tien kaj tien, kaj karesis la kapon de infanoj, kaj faris demandojn al almozulojn, kaj 

malsupren rigardis en la kuirejojn de domoj, kaj supren al la fenestroj; kaj trovis, ke 

ĉio povas doni al li plezuron.  Li neniam imagis, ke promeno—aŭ io ajn—povus 

doni al li tiel multe da feliĉeco.  En la posttagmezo, li direktis siajn paŝojn al la domo 

de sia nevo. 

Li pasis la pordon dekon da fojoj, antaŭ ol li kuraĝis aliri kaj frapi.  Sed jen li 

alkuris kaj faris tion. 

“Ĉu via mastro estas hejme, karulino?” diris Scrooge al la servistino.  Brava 

junulino.  Tre brava. 

“Jes, sinjoro.” 

“Kie li estas, mia kara?” diris Scrooge. 

“Li estas en la manĝejo, sinjoro, kune kun la mastrino.  Venu kun mi, se vi 

volas, al la salono.” 

“Dankon.  Li konas min,” diris Scrooge, kun la mano jam sur la anso de la 

pordo de la manĝejo.  “Mi eniros ĉi tien, mia kara.” 

Li turnis ĝin malrapide, kaj engvatis de malantaŭ la pordo.  Ili rigardis la 

tablon (kiu estis abunde aranĝita); ĉar junaj dommastrinoj ĉiam zorgas pri tiaj aferoj, 

kaj volas, ke ĉio estu ĝusta. 



 

Kristnaska Karolo 

 

 

Paĝo 86 el 88 

 

“Fred!” diris Scrooge. 

Ho, mia koro, kiel la bo-nevino de Scrooge konsterniĝis!  Scrooge forgesis 

momente, ke ŝi sidas en la angulo kun la skabelo—alie li ne estus farinta tion, ne por 

la tuta mondo. 

“Ĉielo!” kriis Fred, “kiu estas?” 

“Estas mi.  Via onklo Scrooge.  Mi venis vespermanĝi.  Ĉu vi akceptos min?” 

Akcepti lin!  Estas miraklo, ke li ne derompis lian brakon.  Li estis kiel hejme 

en kvin minutoj.  Neniam estis pli vigla bonvenigo.  Lia nevino aspektis tute same.  

Tiel ankaŭ Topper, kiam li alvenis.  Tiel ankaŭ la diketa fratino, kiam ŝi alvenis.  

Tiel ankaŭ ĉiuj, kiam ili alvenis.  Bonega festo, bonegaj ludoj, bonega unuanimeco, 

bon-eg-a feliĉeco! 

Sed li venis frue al la oficejo la sekvantan matenon.  Ho, li venis frue.  Ke li 

povus veni antaŭ Bob Cratchit, kaj surprizi lin, kiam li alvenos malfrue, tion li tre 

forte deziris. 

Kaj li faris tion; jes, li faris tion.  La horloĝo sonoris la naŭan.  Bob ne alvenis.  

La naŭan kaj kvaronon.  Bob ne alvenis.  Li venis dek ok plenajn minutojn kaj 

duonon malfrue.  Scrooge sidis kun la pordo de sia oficejo vaste malfermita, por vidi 

lin enveni en la cisternon. 

Lia ĉapelo estis demetita antaŭ ol li malfermis la pordon; ankaŭ lia skarpo.  Li 

estis tuj sur sia tabureto; skribegante per sia plumo, kvazaŭ li penus devanci la naŭan. 

“Halo!” grumblis Scrooge, per sia kutima voĉo, tiel bone, kiel li povis ŝajnigi 

ĝin.  “Kion tio signifas?  Ĉu vi venas je ĉi tiu horo al la oficejo?” 

“Mi tre bedaŭras, sinjoro,” diris Bob.  “Mi alvenas ja malfrue.” 

“Ĉu vi alvenas malfrue?” demandis Scrooge.  “Jes.  Mi pensas, ke vi pravas.  

Paŝu ĉi tien, mi petas.” 

“Estas nur unu fojon jare, sinjoro,” plendis Bob, aperante de la cisterno.  “Mi 

ne faros tion denove.  Mi iome festis hieraŭ, sinjoro.” 
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“Nu, aŭskultu ĉi tion, mia amiko,” diris Scrooge, “mi ne plu toleros ĉi tian 

aferon.  Kaj tial,” li daŭrigis, saltante de sia tabureto kaj tiel forte pikante lin en la 

veŝto, ke Bob ŝanceliĝis malantaŭen en la cisternon:  “kaj tial mi plialtigos vian 

salajron!” 

Bob tremis kaj iomete pliproksimiĝis al la liniilo.  Dum momento li pensis pri 

faligado de Scrooge per tio; tenado de li sur la tero; kaj kriado al la homoj en la korto 

por helpo kun frenezjako. 

“Gajan Kristnaskon, Bob!” diris Scrooge, kun sincereco, kiu ne povis esti 

miskomprenita, dum li frapetis lin sur la dorso.  “Pli gajan Kristnaskon, Bob, mia 

bona knabo, ol mi donis al vi dum multaj jaroj!  Mi plialtigos vian salajron kaj penos 

helpi vian klopodantan familion.  Kaj ni diskutos viajn aferojn hodiaŭ posttagmezon 

mem, apud kristnaska bovlo de vapora punĉo, Bob.  Faru la fajrojn, kaj aĉetu alian 

pelvon da karbo antaŭ ol vi faros punkton sur alia “i”, Bob Cratchit!” 

 

Scrooge faris pli bone ol li promesis.  Li faris ĉion, kaj senlime pli; kaj al Eta 

Tim, kiu NE mortis, li estis dua patro.  Li fariĝis tiel bona amiko, tiel bona mastro, 

kaj tiel bona homo, kiel iam ajn estis en la bona, malnova urbo, aŭ en iu ajn alia 
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urbo, urbeto aŭ vilaĝo, en la bona, malnova mondo.  Kelkaj ridis pri lia ŝanĝiĝo, sed 

li lasis ilin ridi, kaj malmulte atentis ilin; ĉar li sciis, ke nenio iam okazis por bono 

sur ĉi tiu globo, pri kio kelkaj ne ridadis ĝis satiĝo en la komenco.  Se ili estos blindaj 

ĉiuokaze, estas pli bone, ke ili ĉifu la okulojn pro ridado, ol pro pli malfeliĉa kaŭzo.  

Lia propra koro ridis:  kaj tio estis vere sufiĉa por li. 

Li ne havis pli da rilatoj kun Spiritoj, sed vivis laŭ la Principo de Kompleta 

Abstinado ĉiam poste; kaj oni ĉiam diris pri li, ke li sciis bone festi Kristnaskon, se 

iu vivanta homo sciis tion.  Oni vere diru tion pri ni, kaj pri ĉiu el ni!  Kaj tial, kiel 

Eta Tim rimarkis, Dio benu nin, ĉiun el ni! 

LA FINO 


