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DUA PARTO: 
 

WATERLOO 
 
 

 
I 

 
 
   Mi neniam vidis ion tiel ĝojiga kiel la reveno de 
Ludoviko XVIII en 1814. Estis printempo kaj 
floris la heĝoj, ĝardenoj kaj fruktarbaroj. Oni 
havis tiom da mizeroj dum multaj jaroj, tiom da 
fojoj oni timis, ke oni estos prenita de la 
konscripcio kaj ne plu revenos hejmen, oni estis 
tiel laca de ĉiuj tiuj bataloj, tiu tuta gloro, ĉiuj tiuj 
konkeritaj kanonoj, ĉiuj tiuj Te Deum-oj, ke oni 
deziris nur vivi en paco, ĝui ripozon, akiri iom da 
bonfarto kaj eduki honeste siajn infanojn per 
laboro kaj bona konduto. 
   Jes, ĉiuj estis kontentaj escepte de la ma-
ljunaj soldatoj kaj skerminstruistoj. Mi memo-
ras, ke la 3-an de majo, kiam alvenis la ordono 
hisi la blankan flagon sur la preĝejo, la tuta urbo 
tremis de timo pro la soldatoj de la garnizono, 
kaj ke necesis doni ses louis d’or al Nikolaus 
Passauf, la ardezisto, por plenumi tiun 
heroecan agon. Oni vidis lin de ĉiuj stratoj 
supreniranta kun sia flago de blanka silko kun 
la lilio, kaj de ĉiuj fenestroj de la du kazernoj la 
kanonistoj de la mararmeo pafis al li. Passauf 
tamen plantis la flagon, descendis kaj kaŝis sin 
en la garbotenejo de Trois-Maisons, dum la 
maristoj serĉis lin en la urbo por mortigi lin. 
   Tiel kondutis la homoj. Sed la laboristoj, 
kamparanoj kaj burĝoj amase kriadis: «Vivu la 
paco! For la konscripcio kaj la unuigitaj rajtoj!» 
Ĉar ĉiuj estis lacaj vivi kiel birdoj sur branĉoj kaj 
rompi al si la ostojn pro aferoj kiuj ne koncernis 
ilin. 
   Oni ja prave pensas, ke meze de tiu granda 
ĝojo mi estas la plej feliĉa. Aliaj ne havis la 
bonŝancon eskapi el la teruraj bataloj apud 
Weissenfelz, Lutzen, Leipzig kaj al la tifo. Mi 
konis la gloron, kaj tio igis  min ankoraŭ pli ŝati 
pacon kaj abomeni la konscripcion. 
   Mi estis reveninta ĉe patron Gulden, kaj mian 
tutan vivon mi memoros la manieron, kiel li 
ricevis min. Mian tutan vivon mi aŭdos lin ekkrii, 
disetendante antaŭ mi siajn brakojn:  
   «Ĉu estas vi, Josef?... Ha, mia kara filo, mi 
jam kredis vin pereinta!»  
   Ni ploris, ĉirkaŭbrakante unu la alian. Kaj 
ekde tiam ni vivis kune kiel du veraj amikoj. Li 

igis min rakonti milfoje niajn batalojn kaj nomis 
min ridante sia maljuna soldato. 
   Tiam li rakontis al mi la blokadon de Fals-
burgo: kiel la malamikoj alvenis antaŭ la urbo en 
januaro; kiel la veteranoj de la Respubliko, 
restintaj solaj kun kelkcent kanonistoj de la 
mararmeo, rapidis hisi la kanonojn sur la 
remparojn; kiel necesis manĝi ĉevalaĵon pro 
manko de vivrimedoj kaj rompi la fornojn de la 
burĝoj por fari el ili mitrajlon. Patro Gulden, 
malgraŭ siaj sesdek jaroj, estis kanondirektisto 
sur la bastiono de la pulvejo apud Bichelberg, 
kaj mi imagis lin kun lia ĉapo el nigra silko kaj 
liaj okulvitroj, direktanta grandan kanonon de 
dek kvar. Tio igis nin ridi ambaŭ kaj helpis nin 
pasigi la tempon. 
   Ni reprenis niajn antaŭajn kutimojn. Mi preti-
gis la tablon kaj kuiris la manĝojn. Mi ankaŭ 
reokupis mian ĉambreton, revante pri Trinel 
tage kaj nokte. Tio estis alia afero ol timi la 
konscripcion kiel en 1813. La homoj neniam 
estas tute feliĉaj. Ĉiam estas mizeroj, kiuj 
turmentas ilin. Kiom da fojoj mi ne vidis tion en 
mia vivo! Fine, jen kio ĉagrenis min. 
   Vi scias, ke mi deziris edziĝi al Trinel. Ni 
interkonsentis pri tio, kaj onklino Gredel ne 
demandis ion alian. Malfeliĉe oni jes maldungis 
la konscriptojn de 1815, sed tiuj de 1813 ĉiam 
restis soldatoj. Jam ne estis tiel danĝere esti 
soldato kiel dum la Imperio. Multaj el tiuj kiuj 
retiriĝis en siajn vilaĝojn, trankvile vivis tie sen 
vidi alveni la ĝendarmojn. Sed tio ne malhelpis 
ke, por povi edziĝi, mi bezonis permeson. La 
nova urbestro, sinjoro Jourdain, neniam enskri-
bus min en la geedziĝan registron sen tiu 
permeso, kaj jen kio maltrankviligis min. 
   Tuj post la malfermo de la pordegoj, patro 
Gulden skribis al la ministro de milito, kiu 
nomiĝis Dupont, ke mi troviĝas en Falsburgo, 
ankoraŭ iomete malsana, ke mi lamas ekde mia 
naskiĝo, sed ke oni tamen prenis min kiel 
konscripton, ke mi estis malbona soldato, kiu 
fariĝos tre bona familipatro, ke estus vera 
torturo malhelpi min edziĝi – ĉar oni neniam 
vidis viron pli malbone konstruita nek pli 
mankohava –, ke necesis kuŝigi min en 
hospitalon ktp. 
   Estis tre bela letero, kiu ankaŭ diris la veron. 
Nur la penso reforiri estus malsaniginta min. 
   Fine, de tago al tago ni – tio estas onklino 
Gredel, patro Gulden, Trinel kaj mi – atendis la 
respondon de la ministro. Oni ne povas imagi, 
kiom da malpacienco mi havis, kiam la 
leterportisto Braunstein, la filo de la sonori-
gisto, pasis tra la strato. Mi aŭdis lin veni de 
duonmejlo. Tio maltrankviligis min, sed mi povis 
fari nenion alian ol apogi min tra la fenestro. Mi 
rigardis lin eniri en ĉiujn domojn, kaj kiam li 
haltis iom tro longe, mi ekkriis en mi mem: «Kial 
do li babilas tiel longe? Ĉu li ne povus doni sian 
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leteron kaj tuj reeliri? Li estas vera 
babilaĉemulino, tiu filo de Braunstein!» Mi 
ekmalŝatis lin, mi eĉ kelfoje descendis kaj kuris 
renkonte al li, demandante: 
   «Ĉu vi havas ion por mi?» 
   «Ne, sinjoro Josef, ne: mi havas nenion por 
vi,» li diris, rigardante siajn leterojn. 
   Tiam mi revenis tre malĝoja, kaj patro Gulden, 
kiu vidis min, ekkriis: 
   «Infano! Infano! Nu, iom da pacienco, diable! 
La letero venos… La letero venos… Ni estas en 
tempo de milito!» 
   «Sed li estus povinta respondi dekfoje, sinjo-
ro Gulden.» 
   «Ĉu vi kredas ke li devas solvi nur vian 
problemon? Li ricevas centojn da tiaj leteroj 
ĉiutage. Ĉiu ricevos sian respondon laŭvice, 
Josef. Cetere ĉio estas nun en malordo. Nu, nu, 
ni ne estas solaj en la mondo. Multaj aliaj bravaj 
junuloj kiuj volas edziĝi, atendas sian 
permeson.» 
   Mi trovis siajn kialojn bonaj, sed mi kriis en mi 
mem: «Ha! Se tiu ministro scius, kian ple-zuron 
li povos fari al ni, skribante du vortojn, mi certas, 
ke li tuj skribus. Kiel ni benus lin, Trinel kaj mi, 
kaj onklino Gredel kaj ĉiuj amikoj kaj konatoj!» 
Nu, necesis ankoraŭ ĉiam atendi! 
   Oni povas esti certa, ke la dimanĉojn mi estis 
repreninta mian kutimon iri al Quatre-Vents, kaj 
en tiuj tagoj mi ellitiĝis tre frue. Mi ne scias, kio 
vekis min. Mi kredis ankoraŭ esti soldato, kaj tiu 
penso malvarmigis min. Tiam mi malfermis la 
okulojn kaj rigardis la plafonon, pensante: «Vi 
estas ĉe patro Gulden en Falsburgo, en via eta 
ĉambro. Hodiaŭ estas dimanĉo kaj vi iros al 
Trinel !» Tiu penso tute vekis min. Mi jam vidis 
Trinel kun ŝiaj rozkoloraj vangoj, bluaj okuloj kaj 
blondaj haroj. Mi estus volinta tuj ellitiĝi, vesti 
min kaj foriri, sed la horloĝo sonis la kvaran 
horon : la pordegoj de la urbo estis ankoraŭ 
fermitaj. 
   Necesis resti: tiu malrapidigo multe tedis min. 
Por pasigi la tempon, mi pensis pri nia 
amo ekde la komenco. Mi imagis la unuajn 
tempojn: la timo pro la konscripcio, la malbona 
numero, la dokumento ‘Bona por la Militservo’ 
de la maljuna ĝendarmo Werner en la urbo-
domo, la foriro, la vojo, Mainz, la strato de la 
Kapucenoj, la bona virino kiu banis miajn 
piedojn, pli for Frankfurt kaj Erfurt, kie mi ricevis 
la unuan leteron du tagojn antaŭ la batalo 
kontraŭ la rusoj kaj la prusoj, ĉio... Kaj mi ploris 
en mi mem. Mia penso tamen ĉiam revenis al 
Trinel. La kvina horo sonis. Timigite mi saltis el 
la lito, lavis, razis kaj vestis min, kaj patro 
Gulden, ankoraŭ malantaŭ siaj longaj kurtenoj, 
la nazon en la aero, diris al mi: 
   «He! Mi aŭdas vin. Ĉu vi ne plu povas dormi? 
Jam pli ol duonhoron vi turnadas vin. Ha jes, 
estas dimanĉo hodiaŭ.» 

   Tio igis lin ridi, kaj mi ankaŭ ridis, salutante lin, 
kaj rapide malsupreniris la ŝtuparon. 
   Malmultaj homoj jam estis sur la strato. La 
buĉisto Sepel ĉiufoje kriis al mi: 
   «He, Josef,  venu do, mi devas rakonti ion al 
vi.» 
   Sed mi eĉ ne turnis la kapon, kaj du minutojn 
poste mi jam estis sur la granda vojo al Quatre-
Vents, ekstere de la avanceo kaj la taluso. Ha! 
Kia bela vetero! Kia bona jaro! Kiel ĉio verdiĝis 
kaj floris, kaj kiel la homoj rapidis por regajni la 
perditan tempon, planti siajn brasikojn kaj 
napojn, turni la teron, pied-premitan de la 
kavalerio! Kiel oni reprenis kura-ĝon, kiel oni 
esperis je la boneco de Dio, la suno kaj la pluvo, 
kiujn oni multe bezonis! 
   Laŭlonge de la vojo, en la malgrandaj ĝarde-
noj, virinoj, maljunuloj, ĉiuj fosadis, laboris kaj 
kuris kun akvumilo. 
   «He, patro Thiébeau,» mi kriis, «he, patrino 
Fürst, kuraĝon, kuraĝon!» 
   «Jes, jes, sinjoro Josef, vi pravas, necesas 
esti kuraĝa. Tiu blokado malrapidigis ĉion: ni ne 
povas perdi tempon.» 
   Kaj la ĉarumoj kaj ĉaroj plenaj je brikoj, 
tegoloj, tabuloj, traboj, tabulegoj, kiel ĉio ĉi 
ruliĝadis tre frue al la urbo por rekonstrui la 
domojn kaj ripari la tegmentojn, detruitajn de la 
obusoj! Kiel klakadis la vipoj kaj resonis la 
martelfrapoj for en la kamparo ! Ĉie oni vidis 
ĉarpentistojn kaj masonistojn okupitajn ĉirkaŭ 
laŭboj. Patro Ulrich kaj liaj tri filoj jam estis sur 
la tegmento de la Florkorbo, forblovita de la 
urbaj kugloj, muntante la novan tegmentan 
ĉarpentaĵon. Oni aŭdis ilin fajfi kaj frapi en 
kadenco. Ha jes, estis la tempo de aktiva-
do, ĉar la paco estis reveninta. Ne tiam oni 
redemandis milition, ne, ne! Ĉiuj sciis, kion 
valoras trankvileco hejme. Ĉiuj deziris kiom eble 
plej baldaŭ ripari ĉiujn damaĝojn kaj forgesi 
ĉiujn mizerojn. Oni sciis, ke labori per segilo aŭ 
rabotilo valoras pli ol pafi per kanono. Oni sciis, 
kiom da penoj, larmoj kaj laceco oni devas 
suferi por restarigi en dek jaroj, kion bomboj 
renversis en du minutoj. 
   Kaj kiel ĝoje mi tiam kuris! Ne plu marŝoj, ne 
plu kontraŭmarŝoj! Mi ja sciis, kien mi iras sen 
ricevi ordonojn de serĝento Pinto. Kaj la 
alaŭdoj, kiuj supreniris al la ĉielo, trilante, kaj la 
koturnoj kaj perdrikoj! Dio en la ĉielo, oni estas 
juna nur unufoje! Kaj la bona matena freŝeco, la 
bona odoro de la eglanterioj laŭlonge de la 
heĝoj, kaj la pinto de la malnova tegmento en 
Quatre-Vents, la malgranda kameno, kiu fumas. 
«Estas Trinel, kiu ekbruligas fajron. Ŝi preparas 
nian kafon...» Ha! Kiel mi kuris ! Fine mi alvenas 
en la vilaĝo, mi paŝadis iomete malpli rapide por 
respriri, kaj mi rigardis tiujn malgrandajn 
fenestrojn, ridante anticipe. La pordo 
malfermiĝis kaj onklino Gredel, ankoraŭ en lana 
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jupo, kun granda balailo en la mano, returnis 
sin. Mi aŭdis ŝin krii:  
   «Trinel, jen li estas! …»  
   Preskaŭ samtempe Trinel, ĉiam pli bela, en 
sia malgranda blua kufo, alkuris.  
   «Ha, estas bone... estas bone... Mi atendis 
vin.» 
   Kiel feliĉa ŝi estis ! Kaj kiel mi kisis ŝin ! Ha! 
Vivu la juneco! Ĉion ĉi mi ankoraŭ vidas. Mi 
eniris la malnovan ĉambron kun Trinel, kaj 
onklino Gredel, levante sian balailon, ekkriis 
kun entuziasma mieno: 
   «Ne plu konscripcio... Estas finite !» 
   Ni plenkore ridas, oni sidigas min, kaj dum 
Trinel rigardas min, la onklino rekomencas: 
   «Nu, ĉu tiu fripona ministro ankoraŭ ne 
skribis? Ĉu do li neniam skribos? Ĉu li prenas 
nin por bestoj? La antaŭa moviĝis tro, kaj tiu ĉi 
moviĝas nesufiĉe! Estas tamen tede, ke oni 
ĉiam devas atendi por ekhavi sian rajton. Vi jam 
ne estas soldato, ĉar oni forlasis vin kvazaŭ 
mortinta. Estas ni kiuj savis vin, vi jam ne 
koncernas ilin.» 
   «Sendube, vi pravas, onklino Gredel,» mi diris 
al ŝi, «sed ni ne povos geedziĝi, se ni ne iros al 
la urbodomo, kaj se ni ne iros al la urbodomo, 
la pastro ne kuraĝos geedzigi nin en la 
preĝejo.» 
   Tiam la onklino fariĝis tre serioza kaj fine diris: 
   «Vi vidas, Josef, tiuj homoj, de la unua ĝis la 
lasta, bone aranĝas ĉion por si mem. Sed kiu 
pagas la ĝendarmojn kaj juĝistojn? Kiu pagas la 
pastrojn? Ni! Nu, ili tamen ne kuraĝas nur 
geedzigi nin. Estas abomene! Se tio daŭros, ni 
iros geedziĝi en Svislando.» 
   Tiuj vortoj trankviligis nin iomete, kaj ni pasigis 
la reston de la tago, kantante kaj ridante ! 

 
 

 
II 

 
 
   Meze de tiu granda malpacienco mi vidis 
ĉiutage novajn aferojn, kiuj revenas nun al mi 
kvazaŭ vera komedio, kiun oni ludis sur la 
vendoplaco: mi vidis la urbestrojn, la skabe-nojn 
kaj la komunumajn konsilantojn, la gren- kaj 
lignokomercistojn, la arbargardistojn kaj la 
vilaĝpolicanojn, tiujn ĉiujn homojn, kiujn oni 
rigardis jam dek jarojn kiel la plej bonajn amikojn 
de imperiestro Napoleono, kaj kiuj estis eĉ tre 
severaj, kiam oni diris vorton kontraŭ Lia 
Imperiestra Moŝto. Mi vidis ilin jen en la kovrita 
vendejo, jen sur la vendoplaco, jen aliloke 

                                                      
49 La jakobenoj estis fervoraj respublikanoj de la 

unua horo, kiuj pruntis sian nomon de la abatejo 

Sankta-Jakobo, kie ili kunvenis. Ili estis kontraŭ 

ĉiuj religioj kaj kontraŭ regeĉo. 

kriantaj kontraŭ la tirano, kontraŭ la uzurpinto 
kaj antropofago el Korsiko. Oni estus dirinta, 
ke Napoleono faris al ili multan mal-bonon, dum 
ili kaj iliaj familioj ĉiam tenis la plej bonajn lokojn. 
   Mi ofte pensis ekde tiam, ke tiamaniere oni 
sukcesas ĉiam teni la bonajn lokojn sub ĉiuj 
registaroj, kaj malgraŭ tio, mi estus hontinta krii 
kontraŭ tiuj kiuj ne povas respondi vin kaj kiujn 
oni milfoje flatis. Mi estus preferinta resti malriĉa 
laborante ol fariĝi riĉa kaj grava per tiu rimedo. 
Jen kiaj estas la homoj! 
   Mi devas ankaŭ rekoni, ke nia antaŭa urbestro 
kaj tri aŭ kvar konsilantoj ne sekvis tiun 
ekzemplon. Sinjoro Gulden diris, ke alme-naŭ 
tiuj ĉi respektis sin mem, kaj ke tiuj kriaĉantoj ne 
havas honoron. 
   Mi memoras eĉ, ke iutage la urbestro de 
Hacmatt, veninte riparigi sian veŝthorloĝon ĉe 
ni, komencis tiel fervore paroli kontraŭ la 
imperiestro, ke patro Gulden diris al li: 
   «Jen, sinjoro Michel, via horloĝo. Mi ne volas 
labori por vi. Kiel do!... Kiel do!... Vi, kiu ankoraŭ 
lastjare diris: ‘La granda viro!’ kaj kiu neniam 
povis nomi Bonaparte simple impe-riestro, sed 
ĉiam diris: ‘La Imperiestro kaj Reĝo, Protektanto 
de la Helveta Konfederacio’, kvazaŭ vi havis la 
buŝon plena je kaĉo, vi nun krias, ke li estas 
antropofago, kaj vi nomas Ludovikon XVIII 
‘Ludoviko la Multe-Amata’! Vi devus ruĝiĝi! Vi 
do prenas la homojn por brutoj. Ĉu vi kredas, ke 
ili ne havas memo-ron?» 
   Tiam la alia respondis: 
   «Oni ja vidas, ke vi estas maljuna ĵako-
beno49.» 
   «Kio mi estas, koncernas neniun,» diris patro 
Gulden, «sed ĉiukaze mi ne estas fiflatulo.» 
   Li estis tute pala kaj finfine ekkriis: 
   «Nu, sinjoro Michel, friponoj ĉiam restas 
friponoj sub ĉiuj registaroj.» 
   Tiun tagon lia indigno estis tiel granda, ke li 
preskaŭ ne povis labori, ekstarante ĉiuminute 
kaj kriante: 
   «Josef, tiu aro da friponoj jam estus naŭzinta 
min de la Burbonoj50, se mi estus ŝatinta ilin. 
Estas tiuspecaj homoj kiuj fuŝas ĉion, ĉar ili 
aprobas ĉion, trovas ĉion bela, belega kaj vidas 
neniam ie mankojn. Ili levas la manojn al la ĉielo 
kun krioj de admiro, kiam la reĝo tusas. Fine ili 
volas havi sian parton de la kuko. Kaj kiam la 
reĝoj kaj imperiestroj, ofte aŭdante ilin tiel 
ekstazi, kredas sin dioj kaj okazigas revolucion, 
tiuj friponoj forlasas ilin kaj reko-mencas la 
saman komedion sub la sekvanta. Tiumaniere 
ili ĉiam restas supre, dum la honestaj homoj 
ĉiam restas en mizero !» 

50 Nomo de la dinastio de la francaj reĝoj ekde 

Henriko IV de Burbono (1553-1610) 
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   Tio okazis komence de la monato majo, en la 
tempo kiam oni afiŝis kontraŭ la urbodomo, ke 
la reĝo ĵus faris sian solenan eniron en Parizon 
meze de la marŝaloj de la Imperio, «ke la plej 
granda parto de la loĝantaro rapidis renkonte al 
li, ke maljunuloj, virinoj kaj infanoj grimpis sur la 
balkonojn, kaj ke li unue eniriis la preĝejon 
Notre-Dame por danki la Sinjoron kaj nur poste 
sian palacon la Tuileries.» 
   Oni afiŝis ankaŭ, ke la senato havis la 
honoron prononci belegan paroladon, dirante, 
ke li ne devas timiĝi pro la granda malordo, ke li 
devas preni kuraĝon, kaj ke la senatanoj helpos 
lin eliri el la embaraso. Ĉiuj aprobis tiun 
paroladon. 
   Sed iom da tempo poste ni ĝuis novan 
spektaklon. Ni revidis la elmigrintojn reveni el 
Germanio kaj Rusio. Ili alvenis, unuj sur 
kampulaj ĉaroj sen risortoj aŭ rimenoj, aliaj en 
simplaj korboĉaroj, kiuj estas speco de ĉaroj 
plektitaj el salikbranĉetoj kun du aŭ kvar radoj. 
La damoj surhavis tre larĝajn robojn kaj la viroj 
preskaŭ ĉiuj la malnovan francan nobelan 
veston: malgrandan kuloton, longan veŝton, kiu 
falis sur la sidvangoj, kiel oni prezentis ilin sur 
bildoj antaŭ la Revolucio. 
   Ĉiuj ĉi homoj ŝajnis fieraj kaj ĝojaj: ili estis 
kontentaj reveni en sian landon. 
   Malgraŭ la maljunaj ĉevalaĉoj, kiuj tiris la 
ĉarojn, malgraŭ la mizeraj veturiloj plenaj je 
pajlo kaj la kampuloj, kiujn ili igis grimpi sur la 
antaŭaĵon kiel postiljonojn, malgraŭ ĉio ĉi, tio 
emociis min. Mi memoris la ĝojon, kiun mi 
spertis kvin monatojn antaŭe, kiam mi revidis 
Francion, kaj mi diris al mi: «Povraj homoj, kiom 
ili ploros revidante Parizon, kiel feliĉaj ili estos!» 
  Ĉar ili haltis antaŭ la Ruĝa Bovo, la hotelo de 
la antaŭaj ambasadoroj, marŝaloj, princoj, dukoj 
kaj de ĉiuj tiuj riĉuloj kiuj ne plu venis, oni vidis 
ilin en la ĉambroj kombantaj, vestantaj kaj 
razantaj sin. Je la tagmezo ĉiuj malsupreniris, 
kriante kaj vokante: «Jean! Claude! Germain!» 
kun malpacienco ordonante kiel granduloj kaj 
eksidante ĉirkaŭ grandajn tablojn, dum staris 
malantaŭ ili iliaj maljunaj mizeraspektaj ser-
vistoj kun tablotuko sur la brako. Sed tiuj homoj 
en siaj vestaĵoj de la Malnova Reĝimo, kun sia 
gajaj mienoj kaj belaj manieroj tamen faris 
bonan impreson. Oni diris: «Jen francoj kiuj 
revenas de forege. Li malpravis, forirante kaj 
ekscitante Eŭropon kontraŭ ni. Sed pardonon 
por ĉiuj pekoj. Ili estu feliĉaj, ili fartu bone.» Tio 
estas la tuta malbono kiun oni deziris al ili. 
   Iuj el tiuj elmigrintoj alvenis en diliĝenco. Tiam 
nia nova urbestro, sinjoro Jourdain, kavaliro de 
sankta Ludoviko, sinjoro pastro Loth kaj la nova 
loka komandanto, sinjoro Robert de la 

                                                      
51 Filo de Ludoviko XVI kiu mortis kiel juna knabo 

en prizono dum la Revolucio. 

Faisanderie, en plena brodita uniformo, atendis 
ilin antaŭ la krado. Kiam la vipbatoj resonis sur 
la remparoj, ili avancis kun ridanta mieno, 
kvazaŭ okazus al ili granda feliĉo, kaj kiam la 
veturilo haltis, la komandanto kuris malfermi 
ĝin, eligante kriojn de entu-ziasmo. Kelkfoje pro 
respekto ili tute ne movi-ĝis, kaj mi vidis, ke tiuj 
homoj salutis sin malrapide, grave, unufoje, 
dufoje, trifoje, prok-simiĝante unuj al la aliaj 
ĉiufoje iom pli. 
   Patro Gulden post siaj kurtenoj diris, ride-
tante: 
   «Vi vidas, Josef, tio estas la granda hom-
speco, la nobela homspeco de la Malnova 
Reĝimo. Rigardante nur tra la fenestroj, ni 
povas lerni belajn manierojn por apliki ilin, kiam 
ni estos dukoj aŭ princoj.» 
   Alifoje li diris: 
   «Tiuj nobelaj maljunuloj, Josef, pafis al ni de 
siaj linioj apud Wissembourg. Ili estas bonaj 
kavalerianoj. Ili kuraĝe batalis, kiel batalas ĉiuj 
francoj: ni tamen bonvenigas ilin.» 
   Li okulumis kaj reeklaboris, tute gaja. 
   Sed la geservistoj de la Ruĝa Bovo dis-
vastigis la famon, ke tiuj homoj ne hontis diri 
inter si, ke ili fine venkis nin,  ke ili estas niaj 
mastroj, ke reĝo Ludoviko XVIII ĉiam regis ekde 
la morto de Ludoviko XVII51, la filo de Ludoviko 
XVI, ke ni estas ribeluloj kaj ke ili venis ordigi 
nin. Malbonhumora,  Patro Gulden diris al mi: 
   «Tio iros malbone, Josef! Ĉu vi scias, kion tiuj 
homoj faros en Parizo? Ili repostulos siajn 
kastelojn, arbarojn, parkojn, lagetojn, pensiojn, 
sen paroli pri altaj postenoj, grandaj honoroj kaj 
ĉiuspeca respekto. Vi trovas iliajn vestaĵojn kaj 
perukojn tre malmodernaj: nu, iliaj ideoj estas 
ankoraŭ pli malmodernaj ol iliaj vestaĵoj kaj 
perukoj! Tiuj homoj estas pli danĝeraj por ni ol 
la rusoj kaj aŭstroj, ĉar la rusoj kaj aŭstroj foriris, 
sed tiuj ĉi restos. Ili volas detrui ĉion kion ni 
konstruis ekde dudek kvin jaroj. Vi vidas kiel 
fieraj ili estas! Multaj el ili tamen vivis en la plej 
granda mizero trans Rejno. Sed ili kredas, ke ili 
apartenas al alia raso ol ni, al supera raso. Ili 
kredas, ke la popolo ankoraŭ ĉiam pretas lasi 
sin tondi kiel antaŭ 1789. Oni diras ke Ludoviko 
XVIII havas prudenton, tiom pli bone por li! Ĉar 
se li havos la malfeliĉon aŭskulti tiujn homojn, 
se oni nur divenas, ke li kapablas sekvi iliajn 
konsilojn, ĉio estos pereonta. Estos milito 
kontraŭ la nacio. La popolo pripensis ĉion tiujn 
dudek kvin jarojn, ĝi konas siajn rajtojn, ĝi scias, 
ke unu homo ne pli valoras ol la alia, kaj ke ĉiuj 
nobelaj rasoj estas ŝercoj. Ĉiu volas gardi sian 
kampon, ĉiu volas egalajn rajtojn, ĉiu volas 
defendi sin ĝismorte.» 
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   Jen kion diris al mi patro Gulden. Kaj ĉar la 
permeso ne alvenis, mi pensis, ke la ministro ne 
havas la tempon respondi nin kun ĉiuj ĉi dukoj, 
grafoj, kastelgrafoj kaj markizoj sur lia dorso, 
kiuj repetis de li siajn arbarojn, lagetojn kaj 
postenojn. Mi indignis kaj ekkriis: 
   «Kia mizero, Sinjoro Dio! Kiam unu mizero 
finiĝas, alia komenciĝas, kaj ĉiam estas la 
pacamaj homoj kiuj suferas pro la kulpo de la 
aliaj! Dio mia, liberigu nin de ĉiuj malnovaj kaj 
novaj nobeloj ! Superŝutu ilin per viaj benoj, sed 
ili lasu nin trankvilaj!» 
   Iumatene onklino Gredel venis viziti nin. Estis 
vendredo, merkatotago. Ŝi havis sian korbon 
sub la brako kaj ŝajnis gaja. Mi jam rigardis tra 
la pordo, pensante, ke Trinel alvenas malantaŭ 
ŝi, kaj mi diris 
   «He, bonan tagon, onklino Gredel. Trinel 
certe estas en la urbo. Ĉu ŝi venos?« 
   «Ne, Josef, ŝi estas en Quatre-Vents,» 
respondis la onklino. «Ni havas multan laboron 
pro la semado.» 
   Tial ke mi malĝojiĝis kaj tio interne kolerigis 
min, ĉar mi antaŭe ĝojis, la onklino metis sian 
korbon sur la tablon kaj diris, levante la 
tualettukon, kiu kovris ĝin: 
   «Jen, io por vi, Josef, io de Trinel.» 
   Mi vidis grandan bukedon de malgrandaj 
majaj rozoj, violoj kaj tri dikaj siringoj kun ĝiaj 
folioj ĉirkaŭ ili. Tiu vido plaĉis al mi, kaj mi ekridis 
dirante: 
   «Kiel bone tio odoras !» 
   Kaj patro Gulden, turninte sin, ankaŭ ekridis: 
   «Vi vidas, ke oni pensas pri vi, Josef,» li diris. 
   Ni ridis ĉiuj kune. 
   Fine, tute retrovinte mian bonan humoron, mi 
kisis onklinon Gredel. 
   «Vi portos tion de mi al Trinel,» mi diris al ŝi. 
   Kaj tuj mi metis la bukedon en vazon sur la 
fenestrotabulo apud mia lito. Mi priflaris ĝin, 
bildigante al mi, ke Trinel eliris frumatene pluki 
la violojn kaj rozetojn en la freŝeco, ke ŝi ranĝis 
ilin unu post la alia en la roso, metis la dikajn 
seringojn ĉirkaŭe kaj ankaŭ priflaris ilin, tiel ke 
la odoro ŝajnis al mi ankoraŭ pli bona kaj ke mi 
ne povis ĉesi rigardi kaj priflari ilin. Fine mi eliris, 
dirante al mi mem: 
   «Vi povos priflari ilin la tutan nokton. Morgaŭ 
matene vi donos al ili freŝan akvon.  
Postmorgaŭ estos dimanĉo, tiam vi revidos 
Trinel kaj vi kisos ŝin por danki ŝin.» 
   Mi reiris do en la ĉambron, kie onklino Gredel 
babilis kun patro Gulden pri la merkato, la prezo 
de la grenoj ktp., ambaŭ bonhumoraj. Onklino 
Gredel metis sian korbon teren kaj diris al mi: 
   «Nu, Josef, ĉu la permeso ĉiam ankoraŭ ne 
alvenis?» 
   «Ne... ankoraŭ ne... Estas tamen terure.» 
   «Jes,» ŝi respondis, «ĉiuj tiuj ministroj ne 
valoras pli unuj ol la aliaj. Verŝajne oni elektis la 

plej malbonan, la plej neniofarantan por tiu 
posteno!» 
   Tiam ŝi aldiris: 
   «Sed estu trankvila, mi havas ideon kiu 
ŝanĝos ĉion!» 
   Ŝi ekridis, kaj ĉar patro Gulden kaj mi 
aŭskultis: 
   «Antaŭnelonge,» ŝi daŭrigis, «dum mi estis en 
la kovrita vendejo, la urba serĝento Har-mantier 
anoncis, ke oni diros altan meson por la ripozo 
de la animoj de Ludoviko XVI, Pichegru, 
Moreau kaj alia persono.» 
   «Jes, Georges Cadoudal,» diris patro Gul-
den, «mi legis tion en la gazeto hieraŭ 
vespere.» 
   «Ĝuste, Cadoudal,» diris la onklino. «Nu, vi 
vidas, Josef, aŭdinte tiun anoncon, mi tuj 
pensis: ‘Ĉi-foje ni havos la permeson !’ Oni faros 
procesiojn, pentofarojn, kaj ni parto-prenos 
kune : Josef, Trinel kaj mi. Ni estos inter la 
unuaj, kaj ĉiuj diros: ‘Tiuj estas bonaj rojalistoj, 
bonaj homoj...’ La sinjoro pastro ekscios tion – 
nu, la pastroj havas longajn brakojn, kiel antaŭe 
la generaloj kaj koloneloj. Ni iros viziti lin, li bone 
akceptos nin... Li eĉ faros por ni peticion ! Mi 
diras al vi, ke tio sukcesos, ke tiu ne povos 
fiaski!» 
   Eksplikante al ni tiujn aferojn, onklino Gredel 
parolis laŭte, levante la manojn, kaj ŝajnis tre 
kontenta pri sia saĝeco. Mi ankaŭ estis kontenta 
kaj mi pensis: «Ŝi pravas, jen kion ni devas fari. 
Tiu onklino Gredel estas virino plena je 
prudento.» Sed tiam, rigardante patron Gulden, 
mi vidis, ke li fariĝis tre serioza, kaj eĉ ke li turnis 
sin kvazaŭ por rigardi per lupeo en horloĝon, 
kuntirante siajn densajn blankajn brovojn. Unue 
en lia vizaĝo mi ĉiam ekvidis, kiam iu afero ne 
plaĉis al li, kaj mi diris: 
   «Aŭskultu, onklino Gredel, mi kredas ke tio 
povos funkcii. Sed antaŭ ol fari tion, mi volus 
scii, kion pensas pri tio patro Gulden.» 
   Tiam li turnis sin kaj diris: 
   «Ĉiu estas libera, Josef, ĉiu devas sekvi sian 
konsciencon. Fari diservon kiel pentofaron pro 
la morto de Ludoviko XVI estas bone!... La 
honestaj homoj de ĉiuj partioj povas nenion 
kontraŭdiri, kondiĉe ke oni estas rojalisto... Ĉar, 
se oni surgenuiĝus pro siaj propraj interesoj, oni 
pli bone restus en sia hejmo. Mi konsentas do 
por Ludoviko XVI. Sed por Pichegru, por 
Moreau kaj por Cadoudal estas alia afero. 
Pichegru volis liveri sian armeon al la malamiko. 
Moreau batalis kontraŭ Francion, kaj Georges 
Cadoudal estas murdisto: tri specoj de ambiciaj 
viroj, kiuj provis nur sklavigi nin kaj kiuj, ĉiuj tri, 
meritis sian sorton. Jen kion mi pensas.» 
   «He, Dio mia! » ekkriis onklino Gredel. «Per 
kio tio koncernas nin? Ni ne iros pro ili, ni iros 
por ekhavi la permeson. Mi ja mokas pri la resto, 
kaj ankaŭ Josef, ĉu ne, Josef?» 
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   Mi estis embarasita, ĉar tio kion diris sinjoro 
Gulden, ŝajnis al mi ĝusta. Li, vidante tion, diris: 
   «Mi komprenas la amon de la gejunuloj. Sed 
neniam, patrino Gredel, oni rajtas uzi tiajn 
rimedojn por instigi junulon oferi tion kio ŝajnis 
al li honesta. Se Josef ne havas la samajn 
ideojn kiel mi pri Pichegru, Cadoudal kaj 
Moreau, li iru al la procesio, kaj estas bone. 
Neniam mi faros al li riproĉojn pro tio. Sed mi ne 
iros.» 
   «Kaj ankaŭ mi ne, » mi diris tiam, « mi pensas 
kiel sinjoro Gulden.» 
   Mi vidis, ke onklino Gredel estas koleriĝonta. 
Ŝia vizaĝo fariĝis tute ruĝa, sed ŝi preskaŭ tuj 
ekdominis sin kaj diris: 
   «Nu Trinel kaj mi iros, ĉar ni mokas pri ĉiuj tiuj 
malnovaj ideoj.» 
   Vidante ŝian koleron, patro Gulden ne povis 
malhelpi sin rideti.  
   «Jes, ĉiu estas libera. Agu laŭ via plaĉo!» 
   Tiam la onklino prenis sian korbon kaj eliris, 
kaj li, ridante, faris al mi signon, por ke mi 
elkonduku ŝin. 
   Mi rapide metis mian redingoton kaj reatingis 
la onklinon ĉe la stratangulo. 
   «Aŭskultu, Josef,» ŝi diris al mi, reirante al la 
vendoplaco, «tiu patro Gulden estas brava viro, 
sed li estas maljuna stultulo. Ekde kiam mi 
konas lin, li neniam estis kontenta. Li ne 
kuraĝas diri tion, sed lia ideo ankoraŭ ĉiam 
estas la Respubliko... Li pensas nur pri sia 
malnova Respubliko, kie ĉiuj estas suverenaj: la 
almozuloj, la kaldronistoj, la ŝuflikistoj, la judoj... 
Tio ne havas sencon. Kion oni fine volas fari? 
Se li ne estus tiel brava viro, mi ne tiom ĝeniĝus 
pro li, sed ni devas konscii, ke sen li vi neniam 
estus akirinta bonan situacion, ke li faris al ni 
multan bonon kaj ke ni ŝuldas respekton al li. 
Jen kial mi rapidis foriri, ĉar alie mi estus estinta 
kapabla koleriĝi kontraŭ li.» 
   «Vi agis bone,» mi diris al ŝi, «mi amas 
sinjoron Gulden kiel mian patron kaj ankaŭ vin, 
kvazaŭ vi estus mia patrino. Nenio povus kaŭzi 
al mi pli da ĉagreno ol vidi vin ambaŭ mal-paci.» 
   «Ĉu mi malpaci kun tia viro?» respondis 
onklino Gredel. «Mi preferus salti tra la 
fenestro... Ne, ne...Sed vi ne devas kredi ĉion 
kion li diras, Josef, ĉar mi asertas, ke tiu 
procesio estas tre bona afero por ni, ke la 
sinjoro pastro havigos al ni tiun permeson, kaj 
tio estas la ĉefa afero. Trinel kaj mi iros. Ĉar 
sinjoro Gulden restos hejme, ankaŭ vi restos 
hejme. Sed mi estas certa, ke tri kvaronoj de la 
urbo kaj de la ĉirkaŭaĵo venos kaj ke, ĉu estas 
por Moreau, por Pichegru, por Cadoudal, ĉu por 
iu alia, tio estos tre bela, vi vidos.» 
   «Mi kredas vin,» mi diris al ŝi. 
   Intertempe ni alvenis apud la Germana 
Pordego. Mi denove kisis la onklinon kaj revenis 
tute gaja. 

III 
 
 
   Se mi memoras tiun viziton de onklino Gredel, 
tio estas ĉar ok tagojn poste komenciĝis la 
procesioj, pentofaroj kaj predikoj, kiuj ĉesis nur 
ĉe la reveno de la imperiestro en 1815 kaj poste 
estis reprenitaj ĝis la foriro de Karlo X en 1830. 
Ĉiuj homoj sciis tiutempe, ke tio ne finiĝos. Tial, 
kiam mi pensas pri Napoleono, mi aŭdas la 
kanonon de la arsenalo tondri frumatene kaj 
niajn etajn vitraĵojn tremeti kaj patron Gulden krii 
al mi de sia lito: «Unu plia venko, Josef!... He ! 
He ! He ! Ĉiam venkoj!» Kaj kiam mi pensas pri 
Ludoviko XVIII, mi aŭdas sonori la sonorilojn, mi 
imagas patron Braunstein kaj liajn du grandajn 
knabojn pendantaj je la ŝnuregoj, kaj sinjoron 
Gulden, kiu diras al mi ridante: «Tio, Josef, 
estas pro sankta Miagloro aŭ sankta 
Polikarpo!» 
   Mi ne povas bildigi al mi tiujn tempojn ali-
maniere. 
   Mi ankaŭ vidas dum la Imperio, je la noktiĝo, 
patron Coiffé, Nikolaus Rolfo kaj kvin aŭ ses 
aliajn veteranojn ŝargi sian kanonon por ripeti la 
dudek unu pafegojn, dum la duono de 
Falsburgo, sur la kontraŭa bastiono, rigardas la 
ruĝan lumon, la fumon kaj la ŝargoŝtopilojn, kiuj 
saltas en la fosaĵon; tiam vespere la lumigadon, 
la petardojn, la raketojn, la infanojn kiuj krias: 
Vivu la Imperiestro ! kaj kelkajn tagojn poste la 
mortaktojn kaj la konscripcion. 
   Sub Ludoviko XVIII mi vidas la ripozaltarojn, 
la kampulojn, kiuj venas kun siaj ĉaroj plenaj je 
musko, genisto, malgrandaj piceoj, la virinojn 
kiuj eliras la domojn kun grandaj vazoj da floroj, 
la homojn kiuj pretigas siajn kandelingojn kaj 
krucojn, kaj tiam la procesiojn: sinjoro pastro kaj 
liaj vikarioj; la akolitoj, Jakob Cloutier, Pyrrhus 
kaj Tribou kiuj kantas; la bedelo Koekli, en ruĝa 
robo, kun la flago, kiu balaas la ĉielon; la 
sonoriloj kiuj sonoras tutforte; sinjoro Jourdan, 
la nova urbestro, kun sia dika ruĝa vizaĝo, sia 
bela uniformo kaj sia kruco de sankta Ludoviko; 
la nova loka komandanto, sinjoro Robert de la 
Faisanderie, kun sia tripinta ĉapelo sub la 
brako, sia granda pudrita peruko kaj siaj 
brodaĵoj brilantaj en la suno; kaj malantaŭ li la 
komunuma konsi-lantaro, kaj la sennombraj 
kandeloj, kiujn oni reekbruligas unuj per la aliaj, 
kiam la vento estingas ilin; la preĝejgardisto, 
Jean-Pierre Sirou, kun glate razita blua barbo, 
sia belega ĉapelo transverse sur la ŝultroj, la 
larĝa balteo el blanka silko prisemita per lilioj sur 
la brusto, la halebardo tute rekta, kiu brilas en 
la aero kvazaŭ arĝenta plado; la knabinoj, la 
virinoj kaj la miloj da homoj de la kamparo en 
dimanĉaj vestaĵoj, kiuj preĝas kune; la 
maljunuloj ĉekape de ĉiu vilaĝo, kiuj senĉese 
ripetadas per klara voĉo: «Bett fer uns! Bett fer 
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uns!»52;  la stratoj plenaj je folioj, la girlandoj kaj 
la blankaj liliflagoj je la fenestroj; la judoj kaj 
luteranoj supre malantaŭ siaj persienoj, kiuj 
rigardas el la ombro dum la suno primulas tiun 
belan spaktaklon! – Jes, tio daŭris de 1814 ĝis 
1830 escepte dum la Cent Tagoj, sen paroli pri 
la misioj, la rundvojaĝoj de la episkopoj kaj la 
aliaj eksterordinaraj ceremonioj. Mi preferas tuj 
diri tion ĉi al vi, ĉar priskribi ĉiujn procesiojn unu 
post la alia daŭrus tro longe. 
   Nu, tio komenciĝis la 19-an de majo 1814. Kaj 
en la tago en kiu Harmantier anoncis la grandan 
pentofaron, alvenis ĉe ni kvin pre-dikistoj el 
Nancy, junuloj kiuj predikis tutan semajnon de 
mateno ĝis noktomezo. Tio estis por prepari nin 
al la pentofaron. Oni parolis nur pri ili en la urbo, 
kaj la homoj konvertiĝis; ĉiuj virinoj kaj knabinoj 
iris al la konfeso. 
   La famo ankaŭ kuris, ke necesos redoni la 
naciajn propraĵojn, kaj ke la procesio apartigos 
la friponojn de la honestaj homoj, ĉar la friponoj 
ne kuraĝus montri sin tie. Oni povas imagi mian 
ĉagrenon resti iel kontraŭvole kun la friponoj. 
Dankon al Dio, mi havis nenion riproĉendan al 
mi koncerne la morton de Ludoviko XVI. Mi 
ankaŭ ne havis naciajn propraĵojn, kaj ĉio kion 
mi deziris, estis akiri la permeson edziĝi al mia 
kara Trinel. Mi ankaŭ pensis, kiel onklino 
Gredel, ke sinjoro Gulden malpravas obstini, 
sed mi neniam estus kuraĝinta paroli al li pri tio. 
Mi estis malfeliĉa, tiom pli ke tiuj kiuj alportis al 
ni siajn horloĝojn, respektindaj viroj, urbestroj, 
arbargardistoj, aprobis ĉiujn tiujn predikojn kaj 
diris, ke oni neniam aŭdis ion tiel belan. Sinjoro 
Gulden, aŭskultante ilin, daŭrigis sian laboron 
sen respondi, kaj kiam ĝi estis riparita, li turnis 
sin al ili, dirante: «Jen, sinjoro Christophe, aŭ 
sinjoro Nicolas… tio kostas tiom.» Li agis, 
kvazaŭ li ne interesiĝus pri tiuj aferoj, kaj nur 
kiam iu menciis la naciajn propraĵojn, la 
dudekkvinjaran ribelon53, la pentofaron pro la 
krimoj faritaj dum tiu periodo, tiam li deprenis 
siajn okulvitrojn, levis la kapon por aŭskulti, kaj 
diris en tono de surprizo: 
   «He be! He be! Ĉu tio estas tiel bela, sinjoro 
Claude? Nu, vi mirigas min... Tiuj junaj pre-
dikistoj parolas tiel bone!… Ha! Se la laboro ne 
tiom urĝus, mi ankaŭ irus aŭskulti ilin.... Mi 
ankaŭ bezonas instruadon.» 
   Mi ankoraŭ ĉiam esperis, ke li ŝanĝos sian 
opinion pri la precesio de Ludoviko XVI, kaj la 
antaŭvesperon, kiam ni finis vespermanĝi, mi 
estis tre kontenta, ke li subite diris al mi bon-
humore: 
   «He, Josef, ĉu vi ne estus scivolema aŭdi la 
predikistojn? Oni rakontas tiom da belaj aferoj 
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pri ili, ke mi tamen volus ekscii, kion oni povas 
kredi pri tio.»  
   «Ha, sinjoro Gulden,» mi diris al li, «mi 
demandas nur tion. Sed ne necesas perdi 
tempon, ĉar la preĝejo ĉiam estas plena ĉe la 
dua sonorado.» 
   «Nu, ni ekiru,» li diris ekstarante kaj dehokis 
sian ĉapelon. «Jes, mi estas scivolema, mi 
volas vidi kaj aŭdi tion... Tiuj junuloj mirigas min. 
Ni iru.» 
   Ni malsupreniris. La luno tiel forte brilis 
ekstere, ke oni rekonis la homojn kiel en plena 
tago. Ĉe la angulo de la strato Fouquet ni jam 
vidis la esplanadon de la preĝejo kovrita de 
homoj. Du aŭ tri maljunulinoj, Annette Petit, 
patrino Balais kaj Jeannette Baltzer, kun siaj 
vastaj ŝaloj bone noditaj kaj siaj kufoj kun longaj 
franĝoj super la okuloj, rapide preterpasis nin. 
   «Hej!» murmuris sinjoro Gulden, «Jen la 
maljunulinoj. Hej! Hej! Hej! Ĉiam la samaj!» 
   Li ekridis kaj diris, ke de post patro Colin oni 
neniam vidis tiom da homoj en la vesperservo. 
Mi ne povis imagi, ke li parolas pri la malnova 
kabareto la Tri Rozoj, fronte al la infanteria 
kvartalo, kaj mi diris al li:  
   «Ĉu li estis pastro, sinjoro Gulden?» 
   «Ne, ne,» li respondis ridetante, «mi parolas 
pri la maljuna Colin. En 1792, kiam ni havis nian 
klubon en la preĝejo, ĉiu povis prediki, sed Colin 
parolis plej bone. Li havis superban voĉon kaj 
diris fortajn kaj ĝustajn aferojn. Oni venis de 
Saverne, Sarrebourg kaj eĉ de pli fore por aŭdi 
lin. La damoj kaj fraŭlinoj, la civita-ninoj, kiel oni 
nomis ilin tiutempe, plenigis la ĥorejon, la 
galeriojn kaj benkojn. Ili surhavis malgrandajn 
kokardojn sur la kufo kaj kantis la Marseillaise52 
por vigligi la junularon. Vi neniam vidis ion tian. 
Jen, Annette Petit, patrino Baltzer, ĉiuj tiuj kiujn 
vi vidas kuri antaŭ ni kun sia preĝlibro, estis la 
unuaj. Sed tiam ili havis dentojn kaj harojn, kaj 
ili ŝatis liberecon, egalecon kaj fratecon53. – Hej! 
Hej! Hej! Povra Bével, povra Annette... nun ili 
pentos. Ili tamen estis bonaj patriotinoj, kaj mi 
kredas, ke la bona Dio pardonos ilin...» 
   Li ridis, memorante tiujn malnovajn historiojn. 
Sed sur la ŝtupoj de la preĝejo li fariĝis malĝoja 
kaj diris: 
   «Jes, jes... Ĉio ŝanĝiĝas…Mi memoras, ke en 
la tago kiam Colin parolis pri la patrio en 
danĝero en 1793, tricent knaboj de nia lando 
foriris al la armeo de Hoche. Li sekvis ilin kaj 
fariĝis ilia komandanto. Li estis terura viro meze 
de siaj grenadistoj. Li rifuzis subskribi por 
nomumi Bonaparte imperiestro. Nun li plenigas 
malgrandajn glasojn sur la vendotablo.» 

52 Nacia himno de Francio, verkita dum la Revo-

lucio de Rouget de Lisle. 
53 Devizo de Francio ekde la Revolucio.  
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   Tiam, rigardante min, kvazaŭ mirigita de siaj 
propraj pensoj, li diris: 
   «Ni eniru, Josef.»  
   Ni eniris sub la altaj pilieroj de la orgeno. Ni 
staris premitaj unuj kontraŭ la aliaj. Li diris 
nenion plu. Kelkaj lumoj en la ĥorejo brulis 
super la kapoj. Nur la benkoj, kiuj malfermiĝis 
kaj refermiĝis, ĝenis la silenton. Tio daŭris eble 
dek minutojn. Malantaŭ ni ĉiam venis homoj. 
Fine oni aŭdis la halebardon de Sirou resoni sur 
la pavimo kaj sinjoro Gulden flustris: 
   «Jen li estas!» 
   Lumilo super la sanktakvujo donis al ni iom da 
lumo. Samtempe ombro supreniris sur la 
katedron maldekstre, kaj la stango de Koekli 
lumigis du aŭ tri kandelojn ĉirkaŭe. Tiu 
predikisto povis havi de dudek kvin al tridek 
jarojn. Li havis freŝan rozkoloran vizaĝon kaj 
longajn blondajn harojn sub la tonsuro, kiuj falis 
en bukloj sur la nukon. 
   Oni komencis kantante religian kanton. La 
fraŭlinoj de la urbo kantis ĥore: «Kia feliĉeco esti 
kristano!» Post tio la predikisto sur la katedro 
diris, ke li venis defendi la kredon, la religion kaj 
la dian rajton de Ludoviko XVIII, kaj demandis, 
se iu havas la aŭdacon aserti la kontraŭon. Sed 
neniu emis esti ŝtonumita; ĉiuj silentis. 
Sammomente granda maldikulo en la kontraŭa 
benko, viro de ses futoj, bruna, en nigra kapoto, 
ekstaris kriante: 
  «Mi asertas ke la kredo, la religio, la rajto de la 
reĝoj kaj la resto estas veraj superstiĉoj. Mi 
asertas, ke la respubliko estas justa, ke la kulto 
de la racio valoras pli ol ĉio!...» 
   Kaj tiel plu. La homoj indigniĝis. Neniam oni 
vidis ion similan. Kiam li finis paroli, mi rigardis 
sinjoron Gulden. Li ridis mallaŭte kaj diris al mi: 
   «Aŭskultu !... Aŭskultu !» 
   Kompreneble mi aŭskultis: la juna predikisto 
preĝis al Dio por tiu nekredanto. Tiam li 
komencis tiel bone paroli, ke la homamaso estis 
tute ravita. Kaj la granda maldikulo respondis 
«ke oni bone agis, senkapigante Ludovikon 
XVI, Marian-Antŭanetan kaj la tutan familion»! 
Tiel ke la indigno ankoraŭ pligrandiĝis, kaj ke je 
la fino la loĝantoj de la barakoj en Bois-de-
Chênes, kaj precipe iliaj edzinoj, volis penetri en 
lian benkon por bati lin. Sed tiam Sirou alvenis 
kriante: 
   «Residiĝu ! Residiĝu !» 
   Kaj la maljuna Koekli stariĝis antaŭ la viron, 
kiu fuĝis en la sakristion, levante ambaŭ manojn 
al la ĉielo kaj kriante, ke li konvertiĝas, ke li 
rezignas pri satano, liaj vantecoj kaj laboroj. La 
alia diris preĝon por la animo de tiu pekulo: estis 
vera triumfo por la religio. 
   Ĉiuj eliris ĉirkaŭ la dek-unua kaj oni anoncis, 
ke la procesio okazos la morgaŭon dimanĉon. 
   Pro la granda premo, kiu estis puŝinta nin en 
angulon, sinjoro Gulden kaj mi restis la lastaj. 

Kiam ni eliris, la kampuloj de Quatre-Vents, 
Bois-de-Chênes, Saint-Jean-des-Choux kaj 
Bigelberg jam estis elirintaj tra la Germana 
Pordego. Oni aŭdis nur la fenestrokovrilojn de 
la urbanoj, kiuj estis fermata,j kaj kelkajn 
maljunulinojn, kiuj foriris tra la strato de la 
Arsenalo, babilante inter si pri tiuj ekster-
ordinaroj aferoj. 
   Patro Gulden kaj mi niaflanke paŝadis en 
kompleta silento. Li diris nenion kaj ridetis kun 
klinita kapo. Tiel ni alvenis en nia ĉambro. 
   Mi ekbruligis kandelon, kaj dum li malvestis 
sin, mi diris al li: 
  «Nu, sinjoro Gulden, ĉu ili bone parolas?» 
  «Jes, jes, Josef,» li respondis ridetante, «por 
junuloj kiuj vidis nenion, ne estas malbone.» 
  Tiam li laŭte ekridis kaj diris: 
  «Sed se la maljuna Colin estus estinta tiu 
jakobeno, mi kredas tamen, ke li estus terure 
embarasinta la junulon.» 
  Tio ĉi mirigis min. Ĉar mi ankoraŭ atendis por 
aŭdi, kion sinjoro Gulden ankoraŭ diros, li 
malrapide tiris sian ĉapon el nigra silko sur siajn 
orelojn, dirante kun pensema mieno: 
  «Estas egale... Estas egale... Tiuj homoj iras 
tro rapide... Multe tro rapide! Oni neniam 
kredigos al mi, ke Ludoviko XVIII scias ĉion ĉi... 
Ne! Li vidis tro da aferoj en sia vivo por ne koni 
la homojn pli bone. Nu, bonan vesperon, Josef, 
bonan vesperon! Ni esperu, ke baldaŭ venos 
ordono de Parizo por resendi tiujn junulojn al ilia 
seminario... Bonan nokton!» 
   Mi eniris mian ĉambron kaj, enlitiĝinte, mi 
longe revis pri Trinel, pri la jakobenoj kaj la 
procesio kiun ni estis vidontaj. 
 

 
 

IV 
 
 
   La morgaŭon la sonoriloj komencis sonori 
frumatene. Mi ellitiĝis, malfermis la fenestro-
kovrilojn kaj vidis la ruĝan sunon supreniri 
malantaŭ la pulvejo super la arbaro de Bonne-
Fontaine. Povis esti la kvina. Oni anticipe 
sentis, ke la vetero estos varma. La odoro de la 
kverkaj, fagaj kaj ileksaj folioj, disvastigitaj sur la 
stratoj, plenigis la aeron. 
   Kampuloj jam alvenis en grupoj, babilante 
meze de la silento. Oni rekonis ĉiujn vila-
ĝanojn: tiujn de Wechem, de Metting, de 
Graufthal, de Dosenheim per iliaj grandaj 
tripintaj ĉapeloj surmetitaj kiel vizieroj, per siaj 
kvadrataj vestaĵoj, la virinoj en longaj nigraj 
roboj kaj grandaj katunaj kufoj en formo de 
matraco sur la nuko; tiuj de Dagsberg, 
Hildehuse, Hardberg kaj Hupe per iliaj larĝaj, 
rondaj feltaj ĉapeloj, la virinoj  kun mallongaj 
haroj kaj mallongaj jupoj, malgrandaj, brunaj, 
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magraj kaj viglaj kiel pulvo. La infanoj sekvis ilin, 
tenante siajn ŝuojn per la manoj. Sed ili ĉiuj 
sidiĝis sur la fostoj de Luterspech kaj metis siajn 
ŝuojn por la procesio. 
   Kelkaj pastroj ankaŭ alvenis tri- aŭ kvarope 
malantaŭ siaj vilaĝanoj, parolante kaj ridante 
bonhumore inter si. 
   Mi, la kubutojn sur la fenestrotabulo, rigardis 
ĉion ĉi, imagante, ke tiuj homoj devis ekiri antaŭ 
noktomezo por alveni tiel frue, ke ili devis 
transiri siajn montojn, paŝante sub la arboj dum 
multaj horoj, pasante sur la etaj pontoj en la 
lunlumo. Mi pensis, ke la religio estas tamen 
bela afero, ke tiuj de la urboj ne scias tion, sed 
ke miloj da kamplaboristoj, arbohakistoj, 
plugistoj, rudaj sed tamen bonkoraj estuloj, kiuj 
amas siajn edzinojn kaj infanojn, kiuj respektas 
la maljunecon de siaj gepatroj, helpante ilin kaj 
fermante al ili la okuloj en la espero je pli bona 
vivo, havis nur tiun konsolon sur la tero. 
   Kaj rigardante la homamason, kiu senĉese 
pasadis, mi imagis, ke onklino Gredel kaj Trinel 
havis la samajn ideojn. Mi estis feliĉa scii, ke ili 
preĝas por mi. 
   La suno supreniris, la sonoriloj eksonoris, kaj 
mi ĉiam rigardis. Mi aŭdis sinjoron Gulden, kiu 
ellitiĝis kaj vestis sin. Kelkajn momentojn poste 
li eniris mian ĉambron en ĉemizmanikoj kaj, 
vidante min tute pensema, ekkriis: 
   «Josef, la plej bela afero kiun oni povas vidi 
en la mondo, estas la religio de la popolo!» 
   Kaj ĉar mi estis tute mirigita, aŭdante lin diri 
ĝuste, kion mi pensis: 
   «Jes,» li diris, «la amo al Dio, la amo al la 
patrio, la amo al la familio estas nur unu kaj 
sama afero. Nur, kio kelkfoje ĉagrenas min, 
estas la vido, ke la amo al la patrio estas ofte 
deturnita por kontentigi la ambicion de iu homo, 
kaj la amo al Dio por pligrandigi la orgojlon kaj 
la spiriton de dominado de malgranda grupo.» 
   Tiuj vortoj trafis min. Mi konservis ilin en mia 
memoro, kaj ekde tiam mi ofte pensis, ke tion 
estas la malĝojiga vero. 
   Finfine, por reveni al tiu ĉi tago, vi devas scii, 
ke ekde la blokado ni laboris ankaŭ dimanĉe, 
ĉar sinjoro Gulden, farante la servon de la 
kanonoj sur la remparoj, estis negliĝinta sian 
propran laboron, tiel ke ni postiĝis. Tiun tagon 
do, kiel en la aliaj, mi ekbruligis la fajron en nia 
malgranda stovo kaj preparis la matenmanĝon. 
La fenestroj restis malfermitaj, kaj oni aŭdis 
grandan bruon ekstere. 
   Patro Gulden, kliniĝinte tra unu el la fenestroj, 
diris: 
   «He, ĉiuj butikoj restas fermitaj hodiaŭ, 
escepte la gastejoj kaj kabaretoj.» 
   Li ridis kaj mi diris: 
   «Ĉu ni malfermu nian montrofenestron, 
sinjoro Gulden? Tio povus kaŭzi al ni grandan 
damaĝon.» 

   Li returnis sin kvazaŭ surprizita: 
   «Aŭskultu, Josef,» li diris, «mi neniam konis 
pli bonan knabon ol vi, sed vi malhavas 
karakteron. Kial do ni fermus nian 
montrofenestron? Ĉar Dio kreis la mondon en 
ses tagoj kaj ripozis la sepan? Sed ni ne kreis 
la mondon kaj ni devas labori por vivi. Se mi 
fermus nian montrofenestron pro propra 
intereso, se ni volus ŝajni bonaj apostoloj kaj tiel 
gajni novajn klientojn, tio estus hipokriteco. 
Kelkfoje vi parolas senpripense.» 
   Mi tuj komprenis, ke mi malpravas, kaj mi 
respondis: 
   «Sinjoro Gulden, ni prefere lasu nian 
montrofenestron malfermita: tiel oni vidos, ke ni 
vendas horloĝojn. Tio povas kaŭzi damaĝon al 
neniu.» 
   Apenaŭ ni sidis ĉe la tablo, onklino Gredel kaj 
Trinel alvenis. Trinel estis vestinta sin tute en 
nigro pro la servo por Ludoviko XVI. Ŝi surhavis 
malgrandan kufon en nigra tulo kaj tre bone 
sidantan nigran robon, kio donis al ŝi 
vizaĝkoloron tiel blankan, tiel rozkoloran, tiel 
delikatan, ke mi ne povis iel kredi, ke ŝi estas la 
amatino de Josef Seitz. Ŝia kolo estis blanka 
kiel neĝo, kaj sen ŝiaj ruĝaj lipoj kaj ŝia 
rozkolora mentono, ŝiaj bluaj okuloj kaj blondaj 
haroj, mi estus kredinta, ke ŝi estas alia 
knabino, kiu similas al ŝi, sed estas pli bela. 
Vidante mian eksterordinaran miron, ŝi ekridis. 
Fine mi diris al ŝi: 
   «Trinel, nun vi estas tro bela, mi ne plu 
kuraĝas ĉirkaŭbraki vin.» 
   «Nu,» ŝi diris, «vi tamen ne devas ĝeni vin.»  
   Kaj ĉar ŝi disetendis la brakojn, mi longe 
ĉirkaŭbrakis ŝin, tiel ke patro Gulden kaj la 
onklino rigardis sin ridetante. Mi estus dezirinta, 
ke ili troviĝu tre fore de ni por povi diri al Trinel, 
ke mi amas ŝin ĉiam pli, kaj ke mi donus mian 
vivon milfoje por ŝi. Sed antaŭ ili tio ne 
konvenus. Mi pensis tiujn aferojn, kiuj emociis 
min. 
   Ankaŭ la onklino surhavis nigran robon kaj 
tenis sian preĝlibron sub la brako. 
   «Venu do kisi min, Josef,» ŝi diris, «vi ja vidas, 
ke mi surmetis mian nigran robon tute kiel 
Trinel.» 
   Mi kisis ŝin, dum patro Gulden diris: 
   «Vi venos vespermanĝi ĉe ni hodiaŭ... Tio 
estas do interkonsentita, sed dume vi manĝos 
ion.» 
   «Ni jam matenmanĝis,» respondis la onklino. 
   «Ne gravas... Tiu procesio finiĝos Dio scias 
kiam... Vi ĉiam estos sur viaj piedoj... Necesas 
plifortigi vin.» 
   Tiam ili eksidis, la onklino en mia dekstra, 
Trinel en mia maldekstra flanko, patro Gulden 
kontraŭ mi. Oni trinkis glason da vino, kaj la 
onklino diris, ke la procesio estos belega... ke 
almenaŭ dudek kvin pastroj el la ĉirkaŭaĵo 
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partoprenos... ke sinjoro pastro Hubert de 
Quatre-Vents ankaŭ venis... ke la granda 
ripozaltaro en la kavaleria kvartalo estas pli alta 
ol la domtegmentoj... ke la piceoj kaj poploj 
ĉirkaŭe estas ornamitaj per krepo, kaj ke la 
altaro estas kovrita per nigra tuko. 
   Ŝi parolis pri ĉio dum mi rigardis al Trinel, kaj 
ni ambaŭ pensis sen diri ion: «Ho, Dio mia, kiam 
ni ricevos la permeson geedziĝi? Kiam tiu 
fripona ministro prenos la tempon skribi: 
geedziĝu kaj lasu min trankvila!» 
   Fine, ĉirkaŭ la naŭa la dua sonorado resonis 
kaj necesis adiaŭi. La onklino diris: 
   «Jam estas la dua sonorado... Nu, ni venos 
vespermanĝi kiel eble plej frue.» 
   «Jes, jes, patrino Gredel,» respondis patro 
Gulden, «ni atendos vin...» 
   Tuj ili ekstaris. Mi rekondukis Trinel ĝispiede 
de la ŝtuparo kaj ĉirkaŭbrakis ŝin ankoraŭfoje, 
dum la onklino ekkriis: 
   «Ni rapidu ! Ni rapidu !» 
   Ili eliris, kaj mi resupreniris por repreni mian 
laboron. Sed ekde tiu momento ĝis ĉirkaŭ la 
dek-unua mi povis fari nenion. La homamaso 
estis tiel granda, ke oni aŭdis ekstere nur unu 
grandan bruon de mallaŭtaj voĉoj kaj de la folioj 
sur kiuj oni paŝadas. Kaj kiam la procesio eliris 
la preĝejon, tio produktis tiel grandiozan 
efekton, ke eĉ sinjoro Gulden ĉesis labori por 
aŭskulti la kantojn kaj preĝojn. 
   Mi imagis Trinel en la homamaso, pli bela ol 
ĉiuj aliaj knabinoj, kaj onklino Gredel flanke de 
ŝi, ripetante per laŭta voĉo: «Bett fer uns! Bett 
fer uns!» Mi bildigis ilin al mi tre lacaj, kaj ĉiuj tiuj 
kantoj kaj preĝoj igis min revi. Mi tenis horloĝon 
en miaj manoj, kaj mi provis labori, sed mia 
spirito estis aliloke... Ju pli la suno supreniris, 
des pli kreskis mia enuo, kiam subite sinjoro 
Gulden diris al mi, ridetante: 
   «He, Josef, ĉu tio do ne iras bone hodiaŭ?» 
   Kaj ĉar mi fariĝis tute ruĝa, li daŭrigis: 
    «En la tempo, kiam mi revis pri Louise 
Bénédum, mi ja provis rigardi la risortetojn kaj 
radetojn, sed mi ĉiam vidis ŝiajn okulojn.» 
   Li suspiris, kaj ankaŭ mi suspiris, pensante: 
«Ha! Vi ja pravas!» 
   «Estas sufiĉe, Josef,» li diris post momento, 
prenante la horloĝon el miaj manoj. «Iru, mia 
infano, provu retrovi Trinel... Oni ne povas 
rezisti al sia amo... Ĝi estas pli forta ol oni.» 
   Aŭdante lin diri tiujn vortojn, mi volonte estus 
ekkriinta: «Ho, bonkora viro! ... Ho, justa viro!... 
Vi neniam scios, kiom mi amas vin!» Sed li 
ekstaris por viŝi al si la manojn per la tualet-tuko 
malantaŭ la pordo, kaj mi diris: 
   «Se vi absolute volas tion, sinjoro Gulden...» 
   «Jes, jes, absolute.» 
   Mi jam ne aŭskultis, mia koro eksaltis pro 
ĝojo. Mi surmetis mian ĉapelon kaj rapide 
malsupreniris ekkriante: 

   «Ĝis post horo, sinjoro Gulden!» 
   Mi jam estis ekstere. Sed kiom de homoj... 
kiom da homoj! Ĉio svarmadis: la tripintaj 
ĉapeloj, la feltĉapeloj, la kufoj kaj super ĉio la 
sonoriloj de la preĝejo malrapide sonoradis. 
   Dum pli ol unu minuto mi staris antaŭ nia 
pordo, rigardante kaj ne sciante kien turniĝi. Kaj 
vidante fine, ke ne eblas fari paŝon en tiu 
homamason, mi deturniĝis en la strateton 
Lanche por iri al la remparoj kaj atendi la 
procesion sur la taluso apud la Germana 
Pordego, ĉar tiutempe la procesio laŭiris la 
Strato de la Kolegio.  
   Povis esti la dek-unua. En tiu tago mi devis 
vidi aferojn pri kiuj mi ofte pensis ekde tiam. 
Estis antaŭsignoj de grandaj malfeliĉoj, sed 
neniu vidis ilin, ĉar neniu havis la prudenton 
kompreni, kion tio signifas. Nur poste, kiam ĉiuj 
troviĝis ankoraŭ en mizero ĝis la kolo, kiam 
necesis denove preni la sakon kaj fusilon por igi 
sin haki en pecojn, nur tiam ĉiuj diris: «Ha! Se 
oni estus havinta prudenton !... Se oni estus 
povinta ĝuste juĝi !... Se oni estus estinta 
singarda!… Al ni estis tiel bone! Ni estus anko-
raŭ ĉe ni, sed anstataŭ tio nun rekomenciĝas la 
buĉado. Kion necesis fari? Tute nenion... Ni 
devis nur teni nin trankvilaj...Tio ne estus estinta 
tiel malfacila. Kia mizero !» 
   Mi laŭiris la strateton Lanche, kie oni fusilis la 
dizertintojn sub la Imperio. La bruo estis 
foriĝanta, la kantoj kaj preĝoj, la sono de la 
sonoriloj ankaŭ. Ĉiuj pordoj kaj fenestroj estis 
fermitaj, ĉiuj homoj sekvis la procesion. Meze 
de tiu granda silento mi haltis kelkajn 
momentojn en la ombro de la malnova kvartalo 
por respiri. Freŝa venteto blovis de la kampoj 
super la remparojn. Mi aŭskultis la tumulton en 
la foreco, mi viŝis la ŝviton de mia vizaĝo kaj mi 
pensis: 
   «Kie trovi Trinel nun?» 
   Mi estis reekironta, grimpante sur la ŝtuparon 
de la poterno, kiam mi aŭdis iun ekkrii: 
   «Margarot, marku do la poentojn!» 
   Nur tiam mi vidis la fenestrojn de patro Colin 
malfermitaj en la unua etaĝo kaj senjakajn 
homojn ludi bilardon. Estis figuroj de maljunaj 
soldatoj kun mallongaj haroj kaj lipharoj kiel 
brosoj. Ili iradis kaj venadis, kriante ĉirkaŭ la 
bilardon sen maltrankviliĝi pri Ludoviko XVI, pri 
la urbestro, pri la komandanto aŭ pri la burĝoj. 
Unu el ili, malgranda, masivkorpa, la 
vangharojn en formo de pistoltubo, laŭ la modo 
de la husaroj, la kravaton malfarita, kliniĝis eĉ 
eksteren, la bilardbastonon apogitan kontraŭ la 
rando de la fenestro, kaj rigardis la placon 
kriante: 
   «Ni reludos la partion!» 
   Tuj venis al mi la ideo, ke devas esti oficiroj 
kiuj ricevas nur duonan soldon kaj tie elspezas 
siajn lastajn liardojn. Baldaŭ ili troviĝos en 
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embaraso por vivi. Mi reprenis mian vojon kaj 
plirapidigis miajn paŝojn sub la volbo de la 
pulvejo malantaŭ la kolegio, revante pri tiuj 
aferoj. Sed  alveninte sur la taluso apud la 
Germana Pordego, mi tuj forgesis ĉion. La 
procesio estis turniĝanta malantaŭ la angulo de 
Bockholz, la kantoj resonis antaŭ la ripozaltaro 
kiel trumpetoj. La junaj sacerdotoj de Nancy 
paŝadis en la homamaso, tenante po krucon en 
la aero por konservi ordon. La pregeĵgardisto 
staris majeste sub sia flago. Antaŭe ĉiuj 
sacerdotoj kaj akolitoj kantis la preĝojn, 
rigardante la ĉielon. Malantaŭe la homamaso 
respondis, kaj tio produktis terure obtuzan 
murmuradon. 
   Irante sur la piedpintoj, duone kovrita per 
hangaro, mi pensis nur pri Trinel, kiun mi deziris 
retrovi en la homamaso. Sed kiom da flagoj, 
tripintaj ĉapeloj kaj kufoj mi vidis defili tra la 
strato Ulrich! Mi neniam povus imagi, ke vivas 
tiom da homoj en nia regiono. Devis esti, ke 
neniu – escepte la etajn infanojn kaj kelkajn 
maljunulinojn por varti ilin – restis en la vilaĝoj. 
   Tio daŭris jam dudek minutojn, kaj mi jam ne 
esperis ekvidi Trinel, kiam subite mi vidis ŝin 
kun onklino Gredel. La onklino preĝis per tiel 
klara voĉo, ke oni aŭdis ŝin super ĉiuj aliaj 
virinoj. Trinel diris nenion kaj avancis per etaj 
paŝoj, la okulojn mallevitajn. Ha! Se mi rajtus 
voki ŝin, ŝi eble aŭdus min. Sed jam sufiĉis ne 
iri al la procesio sen ankoraŭ fari skandalon. Ĉio 
kion mi povas diri – kaj neniu maljunulo en 
Falsburgo asertos la kontraŭon – estos, ke 
Trinel ne estis la malpli bela knabino en la 
regiono, kaj ke Josef Seitz ne estis kompatinda. 
   Fine ŝi preterpasis, kaj la procesion haltis 
apud la Armilplaco antaŭ granda ripozaltaro 
dekstre de la preĝejo. Dum la sinjoro pastro 
oficis, silento disvastiĝis en la tuta urbo. Sur la 
mallarĝaj stratoj dekstre kaj maldekstre ĉiuj 
silentis, kvazaŭ ili povus ĉiuj vidi la pastron 
antaŭ la altaro. Multaj surgenuiĝis, aliaj ripozis 
sur la ŝtupoj de la domoj, ĉar la varmo estis 
forta, kaj pluraj foriris de sia domo antaŭ la 
sunleviĝo. Tiu spektaklo kortuŝis min. Mi preĝis 
por la patrio, por paco, por ĉio kion mi sentis en 
mi, kaj mi memoras , ke eĉ en tiu momento 
voĉoj aŭdiĝis piede de la taluso sub la Germana 
Pordego, voĉoj kiu diris bonhumore: 
   «Ek, ek, iomete da loko, amikoj !» 
   La procesio baris la vojon al kelkaj vojaĝistoj, 
kiuj trovis sin haltigitaj, kaj tiuj voĉoj ĝenis 
iomete la rikolekton de la amaso. Kelkaj 
personoj antaŭ la pordego estis ĝenataj. La 
preĝejgardisto kaj la pedelo severe regardis de 
fore. Scivolema, mi mem iomete proksimiĝis al 
la deklivo, sub la hangaro. Tiam kvin aŭ ses 
maljunaj soldatoj, blankaj pro polvo, la ŝultrojn 
kurbiĝintajn kaj la mienojn torditajn pro laceco, 
surgrimpis la taluson por atingi la straton de la 

Arsenalo, kie ili sendube esperis trovi liberan 
pasejon. Mi kredas ankoraŭ vidi ilin kun iliaj 
eluzitaj ŝuoj, blankaj gamaŝoj, malnova flikita 
uniformo kaj peza ĉako taŭzita de la suno, pluvo 
kaj mizeroj de la militiro. Ili avancis en vico 
surrande de la gazono sur la deklivo por ĝeni 
kiel eble malpli la malsupre sidantajn homojn. 
Maljunulo kun tri ranggalonoj, kiu marŝis antaŭe 
kaj similis al mia povra serĝento Pinto, mortigita 
apud Hinterthor ĉe Leipzig, emociis min. Li 
havis la samajn longajn griziĝantajn lipharojn, la 
samajn kavajn vangojn kaj la saman kontentan 
mienon, malgraŭ la suferoj kaj malfeliĉoj. Li 
ridetis, tenante paketon ĉe la finaĵo de sia 
bastono, kaj diris mallaŭte: «Ekskuzu nin, 
gesinjoroj, ekskuzu nin.» La aliaj sekvis lin 
paŝon post paŝo. 
   Estis la unuaj militkaptitoj kiujn redonis al ni la 
traktato de la 23-a de aprilo. Ekde tiam ni vidis 
preterpasi plurajn ĉiutage ĝis en julio. Tiuj ĉi 
certe estis duobligintaj la etapojn por revidi 
Francion pli frue. 
   Alveninte fine de la strateto, ili ekvidis ke la 
homamaso iras ankoraŭ pli foren direkte al la 
arsenalo. Por ne plu ĝeni la homojn, ili iris tra la 
poternon kaj sidiĝis sur la humidan ŝtupon, 
metante siajn paketojn teren apud si, atendante 
la ekiron de la procesio. Ili estis revenintaj de tre 
fore, sciante apenaŭ, kio estis okazinta ĉe ni. 
   Malfeliĉe la barakanoj de Bois-de-Chênes, la 
granda Horni, Zaferi Roller, Nicolas Cochart, la 
kardisto, Pinacle, la kolportisto, kiun oni nomu-
mis vilaĝestro por rekompensi lin pro tio, ke li 
montris en Falberg kaj Graufthal la vojon al la 
aliancanoj dum la blokado, kaj aliaj, ĉiuj ĉifo-
nuloj, kiuj volis servi la lilion, kvazaŭ la lilio 
povus plibonigi ilian staton. Malfeliĉe, tiu mal-
bona raso, kiu vivas per branĉofaskoj ŝtelitaj el 
la arbaroj, estis rekoninta de fore la malnovan 
trikoloran kokardon sur la ĉakoj kaj pensis: «Jen 
bona okazo montri, ke ni estas veraj 
subtenantoj de la trono kaj altaro.» 
   Ili alvenis renversante la homojn. Pinacle, la 
kolon en granda nigra kravato, alnolongan 
krepon ĉirkaŭ la ĉapelo, la ĉemizkolumon je du 
centimetroj de siaj oreloj kaj kun la grava 
vizaĝesprimo de bandito kiu volas doni al si 
mienon de honesta viro, Pinacle do, alvenis la 
unua. Malkovrante de fore tiujn ĉi homojn kiuj 
minacis ilin, la maljuna soldato kun la tri 
ranggalonoj, ekstaris por vidi, kion tio signifas. 
   «He, ne tiel rapidu,» li diris, «ni ne kutimas 
fuĝi... Nu, kion vi volas de ni?» 
   Verŝajne Pinacle timis perdi tiel belan okazon 
montri sian diligenton por Ludoviko XVIII, kaj 
anstataŭ respondi, li forte frapis per la mano la 
ĉakon de la kapo de la soldato : kriante: 
   «For la kokardoj !» 
   Kompreneble tiu indigna veterano volis 
defendi sin, sed la barakanoj alvenis amase, 
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viroj kaj virinoj. Li impetis sur la soldatojn, 
renversis ilin, deŝiris iliajn kokardojn kaj 
epoletojn kaj senhonte distretis ilin per la piedoj. 
La povra maljunulo plurfoje restariĝis, kriante 
per voĉo kiu disŝiris al vi la koron: 
   «Aĥ! Bando de kovarduloj!... Aĥ! Ĉu vi estas 
francoj?... Aĥ!...» 
   Kaj ĉiufoje li ricevis novajn batojn. Fine oni 
lasis lin en tiu angulo, kovrita per sango kaj kun 
disŝiritaj vestaĵoj. Kaj sinjoro komandanto de la 
Faisanderie, kiu estis alveninta, diris, ke oni 
devas meti ilin en la prizonon. 
   Se mi estus povinta descendi, sen pensi pri 
Trinel, la onklino kaj sinjoro Gulden, mi estus 
povinta helpi ilin, kaj la barakanoj estus batintaj 
min teren kiel ilin. Kiam mi pensas pri tio hodiaŭ, 
tio igas min tremi pro kolero kaj honto. Feliĉe la 
muro de la poterno estis pli ol dudek futojn alta, 
kaj vidante, ke oni for-kondukas ilin tute kovritaj 
per sango, vidante tiun abomenaĵon, mi 
komencis kuri direkte al la arsenalo kaj mi 
realvenis hejmen tiel pala, ke patro Gulden 
ekkriis: 
   «Josef, ĉu vi estas vundita?» 
   «Ne, sinjoro Gulden,» mi diris, «sed mi ĵus 
vidis ion teruregan.» 
   Kaj mi ekploris pro kolero, rakontante al li, 
kion mi vidis. Li promenis tien kaj reen, la 
manojn sur la dorso, kaj de tempo al tempo 
haltis por aŭskulti min kun brilaj okuloj kaj 
kunpremitaj lipoj. 
   «Josef, ĉu tiuj soldatoj faris ion?» 
   «Ne, sinjoro Gulden.» 
   «Tio ne eblas... Tiuj viroj altiris al si tiun 
traktadon... Ni ne estas sovaĝuloj, diable! Sia-
flanke la barakanoj certe havis aliajn motivojn ol 
la kokardo54.» 
   Li ne povis kredi min. Nur post kiam li aŭdis 
ĉion detale duan fojon, li fine diris: 
   «Nu, mi kredas vin... Jes, ĉar ĉio okazis antaŭ 
viaj okuloj, mi kredas vin. Kaj tio estas pli granda 
malfeliĉo ol vi kredas, Josef. Se tio daŭrigos, se 
oni ne faros solidan bridon al tiuj neniofarantoj, 
se la Pinacloj superos, la honestaj homoj devos 
malfermi la okulojn.» 
   Li ne diris pli, ĉar la procesio estis finiĝinta, kaj 
onklino Gredel kaj Trinel alvenis. 
   Ni vespermanĝis kune: la onklino estis tre 
kontenta kaj ankaŭ Trinel. Sed la tuta plezuro 
kiun mi spertis vidante ilin, ne malhelpis min 
gardi ion sur la koro. Sinjoro Gulden estis tute 
pensema. 
   Fine, kiam vesperiĝis, mi rekondukis Trinel kaj 
la onklinon ĝis la gastejo la Radeto, kaj, 
ĉirkaŭbrakinte ilin, mi deziris al ili bonan 
vesperon. Povis esti la oka, kaj mi tuj reiris 
hejmen. Sinjoro Gulden estis elirinta legi la 
gazeton en la bierfarejo la Sovaĝa Viro laŭ sia 

                                                      
54 Ronda trikolora insigno de la Revulucio 

ĉiudimanĉa kutimo. Mi enlitiĝis. Ĉirkaŭ la deka 
li revenis kaj, vidante ankoraŭ kandelon bruli sur 
la tablo, li malfermis la pordon kaj diris al mi: 
   «Ŝajnas, ke oni ĉie aranĝas procesiojn, Josef; 
oni vidas nur tion en la gazetoj.» 
   Li diris ankaŭ al mi, ke okdek mil militkaptitoj 
estas revenontaj, kaj ke tio estas bona afero por 
nia patrio. 
 
 

 
V 

 
 
   La morgaŭon ni devis streĉi la horloĝojn en la 
urbo. Sinjoro Gulden, kiu maljuniĝis, ŝarĝis min 
per tiu tasko, kaj mi eliris frumatene. Ventopuŝo 
dum la nokto estis forpelinta la foliojn laŭlonge 
de la muroj. Ĉiuj venis repreni sur la ripozaltaroj 
unuj siajn torĉojn, aliaj siajn vazojn kun floroj. 
Tiu spektaklo ĉagrenis min, kaj mi pensis: «Nun 
ili estas farintaj sian funebran servon kaj devas 
esti kontentaj! Se nur la permeso alvenos, ĉio 
estos en ordo. Sed se tiuj homoj kredas amuzi 
nin per siaj kantoj, ili eraras. En la tempo de la 
imperiestro oni foriris al Rusio aŭ Hispanio, 
estas vere. Sed almenaŭ la ministroj ne igis 
langvori la junulojn. Mi ja volus scii, al kio utilas 
paco, se ne estas por edziĝi.» 
   Tiuj ideoj kolerigis min. Mi koleris kontraŭ 
Ludoviko XVIII, la grafo de Artezio, la 
elmigrintoj, ĉiuj homoj, kaj mi ekkriis: «La 
nobeloj primokas la popolon!» 
   Reirinte hejmen, mi trovis sinjoron Gulden 
kovrantan la tablon. Dum la matenmanĝo mi 
diris al li, kion mi pensis. Li aŭskultis ridante kaj 
diris: 
   «Atentu, Josef, atentu! Ne lasu vin kuntreni. 
Vi faras al mi la impreson fariĝi jakobeno!» 
   Li ekstaris por malfermi la ŝrankon. Mi rigar-
dis lin, pensante, ke li prenas botelon, kiam li 
transdonis al mi grandan kvadratan koverton 
kun granda ruĝa poŝtmarko. 
   «Jen, Josef,» li diris al mi, «jen io kion polic-
serĝento Werner petis min transdoni al vi.» 
   En tiu momento mi sentis mian koron moviĝi, 
kaj mi rigardis la koverton per malklaraj okuloj. 
   «Ek, malfermu do!» ordonis min patro Gulden. 
   Mi malfermis kaj mi provis legi, sed mi bezonis 
tempon, kaj subite mi ekkriis: 
   «Sinjoro Gulden, estas la permeso!» 
   «Ĉu vi estas certa?» 
   «Jes, estas la permeso !» mi ekkriis  levante 
la manojn. 
   «Ha! Tiu fripona ministro do fine respondis!» 
diris sinjoro Gulden. 
   Sed mi diris al li: 



 85 

   «Aŭskultu, mi scias nenion pri politiko. La 
permeso alvenis kaj la resto ne koncernas 
min.» 
   Li laŭte ekridis kaj ekkriis: 
   «Ha, bona Josef, bona Josef!» 
   Mi komprenis, ke li primokas min iomete, sed 
tio estis egala al mi. 
   «Nun tuj necesas averti Trinel kaj onklinon 
Gredel,» mi ekkriis en la ĝojo de mia koro… «Ni 
devas rapide sendi la filon Chadron.» 
   «He! Iru vi mem, tio estos pli bona,» diris al mi 
tiu bonega viro. 
   «Kaj la laboro, sinjoro Gulden?» 
   «Ba! Ba! En tia kazo la laboro povas atendi. 
Iru, mia infano, rapidu. Kiel do vi volus labori je 
tiu ĉi horo? Vi ne plu vidas klare!» 
   Estis vere : mi estus povinta fari nenion. Mi 
ekstaris tiel kontenta, ke mi kisis sinjoron 
Gulden. Tiam, sen preni la tempon ŝanĝi la 
vestaĵojn, mi foriris kurante. Kaj vidu, kion faras 
ĝojo: mi jam estis pasinta tra la Germanan 
Pordegon, sur la ponto, preter la avanceon, la 
gastejon la Radeto, la ĉevalpoŝtejon sen vidi ion 
ajn, kaj malkovrante nur je ducent aŭ tricent 
paŝoj de la vilaĝo nian kamenon kaj la 
malgrandajn fenestrojn – mi memoras ĉion 
kvazaŭ en sonĝo –, mi relegis la permeson kaj 
ripetis al mi: «Estas vere! Jes, estas vere! Kia 
feliĉeco!... Kion ili diros?» 
   Jen kiel mi alvenis ĉe la onklino. Mi 
puŝmalfermis la pordon, ekkriante: 
   «Jen la permeso !» 
   Onklino Gredel en lignoŝuoj ĵus estis balaanta 
la kuirejon kaj Trinel estis malsupreniranta la 
malnovan lignan ŝtuparon kun nudaj brakoj kaj 
blua ŝalo krucforme nodita ĉirkaŭ ŝiaj mamoj. Ŝi 
ĵus estis serĉinta dehakaĵojn en la subtegmento, 
kaj ambaŭ, vidante min kaj aŭdante min ekkrii: 
«Jen la permeso!» haltis kvazaŭ kaptitaj. Sed 
mi ripetis: «Jen la permeso !» Kaj onklino 
Gredel eklevis la manojn, kiel mi faris antaŭe, 
ekkriante: 
   «Vivu la reĝo !» 
   Trinel, tute pala, apogis sin sur la balustradon. 
En la sama momento mi estis apud ŝi kaj 
komencis tiel impete kisi ŝin, ke ŝi fine ripozigis 
sin sur mian ŝultron kaj ekploris kiel iu 
Magdalena, kaj mi portis ŝin, se tiel diri, 
malsupren, dum onklino Gredel saltetis 
turniĝante ĉirkaŭ nin kaj kriante: 
   «Vivu la reĝo! Vivu la ministro!» 
   Koncizadire, oni neniam vidis ion tian. Nia 
najbaro, la maljuna forĝisto Ruppert, en sia leda 
antaŭtuko kaj malpura ĉemizo, venis vidi, kio 
okazas , kaj diris: 
   «Nu... Nu... Kio do estas, najbarino?» 
   Li tenis sian grandan pinĉtenajlon kaj rigardis 
nin per siaj malgrandaj okuloj. Tiam ni iomete 
retrankviliĝis, kaj mi respondis: 
   «Ni ĵus ricevis la permeson geedziĝi.» 

   «Ha, estas do tio,» li diris, «nun mi 
komprenas, nun mi komprenas.» 
   Li estis lasinta la pordon malfermita, kaj kvin 
aŭ ses genajbaroj, Anna Schmutz, la ŝpinistino, 
Kristof Wagner, la arbargardisto, Zaferi Gross 
kaj kelkaj aliaj baldaŭ alvenis. La ĉambro baldaŭ 
estis plena je homoj. Mi komencis laŭte legi la 
permeson. Ĉiuj atente aŭskultis. Kiam mi finis, 
Trinel rekomencis plori kaj la onklino diris: 
   «Tiu ministro, vi vidas, Josef, estas la plej 
bona inter la homoj... Se li estus ĉi tie, mi kisus 
lin kaj invitus lin al la geedziĝa festo. Li havus la 
honoran placon flanke de sinjoro Gulden.» 
   Post tio, kiam la najbaroj estis foririntaj por 
disvastigi la novaĵon, mi rekomencis fari 
deklarojn al Trinel, kvazaŭ la antaŭaj jam ne 
estus validaj, kaj mi igis ŝin ripeti milfoje, ke ŝi 
amas nur min, tiel ke ni estis tute emociitaj kaj 
poste ĝojaj, kaj tio daŭris ĝisvespere. La 
onklino, kiu estis kuiranta, kriis, parolante al si 
mem: «Jen kio estas bona reĝo!» Aŭ: «Se mia 
povra Franz revenus surteren, li estus feliĉa 
hodiaŭ, sed oni ne povas havi ĉion !» 
   Ŝi ankaŭ diris, ke tiu procesio faris al ni multan 
bonon. Trinel kaj mi respondis nenion : nia ĝojo 
estis tro granda. Ni tagmanĝis, trinkis kafon je la 
kvara kaj vespermanĝis sen vidi aŭ aŭdi ion, kaj 
nur ĉirkaŭ la naŭa vespere mi subite rimarkis, 
ke estas nokto kaj ke mi devas foriri. Tiam la 
onklino, Trinel kaj mi eliris kune. Estis bela 
lunluma nokto. Ili rekondukis min ĝis la Radeto, 
kaj dum la promeno ni inter-konsentis, ke la 
geedziĝo okazos post du semajnoj. Antaŭ 
farmbieno, sub maljunaj poploj, la onklino kisis 
min, mi ĉirkaŭbrakis Trinel, kaj tiam mi vidis ilin 
regrimpi la deklivon ĝis la vilaĝo. Ili returnis sin, 
levante la manon, kaj mi ankaŭ levis la mian. 
Fine, kiam ili malaperis, mi reprenis mian 
promenon al la urbo, kie mi alvenis je la deka. 
Mi trairis la grandan placon kaj mi reiris hejmen. 
   Sinjoro Gulden ankoraŭ maldormis en sia lito. 
Li aŭdis min mallaŭte malfermi la pordon. Mi 
ekbruligis la lampon kaj mi volis eniri  mian 
ĉambron, kiam li vokis min: 
   «Josef!» 
   Tuj mi proksimiĝis, kaj li disetendis al mi la 
brakojn. Ni ĉirkaŭbrakis nin, tiam li diris: 
   «Estas bone, mia infano, estas bone. Vi estas 
feliĉa kaj vi meritas tion. Nu enlitiĝu; morgaŭ ni 
parolos.» 
   Tiam mi enlitiĝis, sed longe mi ne povis 
ekdormi. Ĉiumomente mi revekiĝis, pensante: 
«Ĉu estas vere? Ĉu la permeso vere alvenis?» 
En la frua mateno tamen mi fine ekdormis. Kiam 
mi vekiĝis, jam estis plena tago. Mi saltis el la 
lito por vesti min, kaj sammomente sinjoro 
Gulden ĝoje kriis al mi de la najbara ĉambro: 
   «Josef, venu do sidiĝi ĉe la tablo !»   
«Pardonu, sinjoro Gulden,» mi diris al li, «mi 
estis tiel kontenta, ke mi preskaŭ ne povis 
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ekdormi.» 
   «Jes, jes, mi aŭdis vin,» li respondis, 
ridetante. 
   Mi eniris nian atelieron, kie la tablo jam estis 
kovrita. 
 
 

 
VI 

 
 
   Post la feliĉo edziĝi al Trinel, mia plej granda 
ĝojo estis la penso, ke mi fariĝos civilulo, ĉar 
inter batali kontraŭ la reĝo de Prusio kaj labori 
por sia propra prospero estis granda diferenco. 
Sinjoro Gulden diris al mi, ke li asocios min al 
sia komerco, kaj mi imagis Josef Seitz, 
kondukanta la dimanĉojn sian edzineton al la 
meso, poste al promeno al Roche-Plate aŭ 
Bonne-Fontaine. Tiu revo plaĉis al mi. Dume mi 
iris viziti Trinel ĉiuvespere. Ŝi atendis min en la 
fruktarbaro, dum onklino Gredel preparis 
kuchlen kaj la kugelhof por la geedziĝa festo. Ni 
rigardis nin tutajn horojn. Ŝi estis freŝa kaj gaja 
kaj plibeliĝis ĉiutage. 
   Sinjoro Gulden, vidante min reeniri ĉiu-
vespere ĉiam pli kontenta, diris al mi: 
   «Nu, Josef, tio ŝajnas al mi iri pli glate ol apud 
Leipzig!» 
   Kelkfoje mi estis volinta reeklabori, sed li 
melhelpis min, dirante: 
   «Ba, Josef! La feliĉaj tagoj estas tiel maloftaj 
en la vivo! Iru viziti Trinel! Poste, kiam mi 
ekhavos la ideon edziĝi ankaŭ, vi laboros por ni 
ambaŭ.» 
   Li ridis. Ha! Tiaj homoj devus vivi cent jarojn. 
Kiel bona koro! Kia homo justa kaj simpla! Li 
estis por ni vera patro. Kaj ofte, ankoraŭ hodiaŭ, 
kiam mi bildigas lin al mi kun lia ĉapo el nigra 
silko tirita super la oreloj, lia griza barbo longa 
je ok tagoj, liaj okuloj duonfermitaj kun esprimo 
de bona humoro kaj lia rideto sur la lipoj, ofte, 
post tiom da jaroj ŝajnas al mi, ke mi ankoraŭ 
aŭdas lian voĉon, kaj larmoj venas en miajn 
okulojn. 
   Sed nun mi devas rakonti al vi ion kio okazis 
la tagon antaŭ nia geedziĝo kaj neniam 
forviŝiĝos el mia memoro. Estis la 6-a de julio. 
La geedziĝo estis okazonta la 8-an, kaj la tutan 
nokton mi sonĝis nur pri tio. Matene mi ellitiĝis 
inter la 6-a kaj la 7-a. Patro Gulden jam laboris 
kun malfermitaj fenestroj. Mi lavis mian vizaĝon, 
intencante kuri al Quatre-Vents. Sed jen 
trumpetsignalo kaj du tamburbatoj resonas sub 
la Franca Pordego, kiel kiam alvenas 
regimento. La trumpetistoj provas sian sur-
buŝaĵon, kaj la tamburistoj aŭdigas du aŭ tri 
batetojn por bone enmanigi al si la bastonetojn. 
Aŭdinte tion, mi sentas kiel la haroj stariĝas sur 
mia kapo kaj mi ekkrias: 

   «Sinjoro Gulden, estas la 6-a!» 
   «Ha, jes,» li diras, «ekde semajno la tuta urbo 
parolas pri ĝi, sed vi aŭdas nenion plu. Estas la 
geedziĝa bukedo, Josef, mi volis surprizi vin.» 
   Tiam mi aŭdis plu nenion, mi trapaŝis la 
ĉambron kiel vento kaj mi rapidis malsupren. 
Nia maljuna ĉeftamburisto, Padoue, jam levis 
sian bastonon sub la sombra pordego, la 
tamburistoj venis post li balanciĝante sur siaj 
koksoj; kaj pli fore komandanto Gémeau, 
surĉevale, kaj la grandaj ruĝaj plumoj de niaj 
grenadistoj malrapide antaŭeniris: estis la 3-a 
bataliono. La marŝo komenciĝis, kaj mia sango 
ĉesis flui. Unuavide mi rekonis la longajn grizajn 
kapotojn, kiujn ni ricevis la 22-an de oktobro 
1813 sur la taluso de Erfurt. Ili fariĝis tute verdaj 
pro pluvo, neĝo kaj vento. Estis pli malbone ol 
apud Leipzig. La malnovaj ĉakoj havis truojn de 
kugloj, nur la flago estis nova en ĝia bela ujo de 
vaksizita tolo, la lilio sur ĝia finaĵo... 
   Aĥ, tiuj kiuj neniam militiris, neniam scios, kio 
signifas, ke oni revidas sian regimenton, aŭdas 
la samajn tamburruladojn kiel fronte al 
malamiko, kaj diras al si: «Jen viaj kamaradoj 
kiuj revenas, venkitaj, humiligitaj, rompitaj, 
klinante la kapon sub alia kokardo!» Ne, mi 
sentis nenion tian. Poste multaj el la viroj de la 
6-a regimento, miaj maljunaj oficiroj, miaj 
maljunaj serĝentoj venis setli en Falsburgo, kie 
oni ĉiam bone akceptis maljunajn soldatojn: 
Laflèche, Carabin, Lavergne, Mouyot, Padoue, 
Chazy kaj ankoraŭ multaj aliaj.Tiuj kiuj  
komandis min dum la milito, estis fariĝontaj miaj 
lignosegantoj, portistoj, kovristoj, ĉarpen-tistoj, 
masonistoj. Doninte antaŭen ordonojn al mi, ili 
devis nun obei min, ĉar mi havis bonan staton, 
mi havis butikon. Ili ja estis simplaj laboristoj. 
Sed estas egale, parolante al ili, mi ĉiam gardis 
la respekton de miaj eksaj ĉefoj, mi ĉiam pensis: 
«Tie for apud Weissenfelz, Lutzen kaj Leipzig, 
tiuj viroj nun devigataj kliniĝi kaj labori kun peno 
por vivteni sian familion, tie for kondukis la 
avangardon: ili reprezentas la honoron kaj 
kuraĝon de Francio.»  Sed tiuj ŝanĝoj estis 
okazontaj nur post Waterloo!... Kaj nia eksa 
flagportisto, Faizart, balaadis dum dek kvin 
jarojn la ponton de la Germana Pordego. Ne 
estas bele... ne... La patrio devus esti pli 
dankema! 
   Estis do la 3-a bataliono kiu revenis en tia 
mizero, ke tio sangis la koron de la honestaj 
homoj. Zebedeus rakontis al mi, ke ili foriris de 
Versailles la 31-an de marto, post la kapitulaco 
de Parizo, kaj ke oni igis ilin marŝi de Versailles 
al Chartres, de Chartres al Châ-teaudun, posta 
al Blois, al Orléans kaj tiel plu kiel veraj 
almozuloj dum ses semajnoj sen soldo kaj sen 
ekipaĵo. Fine en Rouen ili ricevis la ordonon 
tramarŝi la tutan Francion por reveni al 
Falsburgo kaj ĉie la procesioj kaj funebraj servoj 
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ekscitis la popolon kontraŭ ili. Ili devis ĉion 
elteni! Eĉ bivakadon sur kampoj, kiam rusoj, 
aŭstroj, prusoj kaj aliaj friponoj trankvile vivis en 
niaj vilaĝoj. 
   Rakontante al mi tiujn mizerojn multe pli 
malfrue, Zebedeus ploris pro kolero. 
   «Ĉu Francio jam ne estas Francio?» li 
demandis. «Ĉu ni ne defendis ĝian honoron?» 
   Sed kio ankoraŭ plezurigis miajn maljunulajn 
tagojn estas la maniero, kiel la 6-a estis 
akceptita ĉe ni. Oni jam sciis, ke ankaŭ la 1-a 
bataliono estas revenanta de Hispanio, kaj ke la 
restoj de la regimento kaj tiuj de la 24-a de la 
leĝera infanterio devos konsistigi la 6-an 
regimenton de Berrio, tiel ke la tuta urbo ĝojis, 
pensante, ke ni estas havontaj garnizonon de 
du mil viroj anstataŭ kelkaj mararmeaj kano-
nistoj, kiuj similis al veteranoj.  Estis granda 
ĝojo, kaj ĉiuj kriis: «Vivu la 6-a!» La infanoj kuris 
ĝis sur la deklivo Sankta-Johano renkon-te al ĝi, 
kaj la bataliono nenie estis akceptita tiumaniere 
ekde 1813; pluraj maljunuloj ploris, kriante en la 
vicoj: «Vivu Francio!» Malgraŭ tio la oficiroj, 
deprimitaj, klinis la kapon. Ili faris nur signon per 
la mano kvazaŭ por danki la homojn pro tiel 
bona akcepto. 
   Mi, sur la sojlo de nia domo, rigardis defili tiujn 
tricent aŭ kvarcent virojn tiel ĉifonajn, ke mi 
rekonis nur nian numeron. Sed subite mi ekvidis 
Zebedeus, kiu marŝis kiel vicfermanto, tiel 
maldika, ke lia granda aglonazo kvazaŭ beko 
elstaris de lia kapo. Lia maljuna kapoto pendis 
en franĝoj de lia dorso, sed li havis la 
ranggalonojn de serĝento, kaj liaj larĝaj ostecaj 
ŝultroj, kvazaŭ brankardo, donis al li solidan 
aspekton. Ekvidante lin, mi eligis krion, kiun oni 
aŭdis super la rulado de la tamburoj: 
   «Zebedeus!» 
   Li returniĝis, kaj mi saltis inter liajn brakojn 
dum li metis la kolbon teren ĉe la angulo de la 
strato Fouquet. Mi ploris kiel infano. Li diris: 
   «Ĉu estas vi, Josef? Aĥ, almenaŭ restas du.» 
   «Jes, estas mi,» mi diris al mia maljuna amiko, 
«kaj mi estas edziĝonta al Trinel. Vi estos mia 
honora fraŭlo.» 
   Tiam ni marŝis pluen. Pli fore, ĉe la angulo de 
Houte, la maljuna Fürst atendis rigardante per 
pro larmoj malklaraj okuloj. Tiu povrulo pensis: 
«Nun ankaŭ mia filo povis reveni!» Kaj vidante 
Zebedeus proksimiĝi kun mi, li rapide eniris la 
etan sombran aleon de lia domo. Sur la placo 
patro Klipfel kaj kvin aŭ ses aliaj ankaŭ rigardis 
la batalionon marŝantan envice. Ili ricevis la 
forpasaktojn, sed estis egale : ili eble esperis, 
ke oni faris erarojn, ĉar la junuloj ne ŝatis skribi 
leterojn. Ili rigardis kaj poste foriris, kiam la 
rulado denove malproksimiĝis.. 
   Oni faris apelon. En tiu momento la maljuna 
tombisto alvenis. Li ĉiam surhavis sian mal-
grandan veŝton el flava veluro kaj sian ĉapon el 

griza kotono. Li rigardis malantaŭ la vicoj, kie mi 
babilis kun Zebedeus, kaj Zebedeus, returninte 
sin, vidis sian patron kaj tute paliĝis. Mi prenis 
lian fusilon, kaj la maljunulo ĉirkaŭ-brakis sian 
filon. Ili diris nenion kaj longe restis 
ĉirkaŭbrakantaj unu la alian. Post tio, ĉar la 
bataliono turniĝis dekstren por iri al la kazerno, 
Zebedeus petis de kapitano Vidal la permeson 
iri kun sia patro kaj donis sian fusilon al la unua 
soldato. Kiam ni kune foriris tra la strato de la 
Kapucenoj, la patro diris: 
   «La avino estas tiel maljuna, ke ŝi ne plu 
povas leviĝi de la lito. Sen tio ŝi estus veninta.» 
   Mi sekvis ilin ĝis la pordo kaj diris: 
   «Venu vespermanĝi ĉe ni, patro Zebedeus kaj 
vi ankaŭ.» 
   «Mi volonte venos,» respondis la patro, «jes, 
Josef, ni venos.» 
   Tiam ili eniris sian domon, kaj mi reiris hejmen 
averti sinjoron Gulden pri mia invito, kio ĝojigis 
lin, des pli ke Trinel kaj la onklino ankaŭ devis 
veni. 
   Mi neniam estis pli feliĉa ol en tiu ĉi momento, 
pensante, ke mia plej kara amiko, mia amantino 
kaj ĉiuj kiujn mi amis, estos kune en nia domo. 
   Tiun tagon ĉirkaŭ la dek-unua nia granda 
ĉambro en la unua etaĝo ofertis gajan bildon: la 
bone purigita planko, la ronda tablo en la mezo 
kovrita per bela tablotuko kun ruĝaj retoj kaj ses 
arĝentaj manĝilaroj; la buŝtukoj  falditaj en 
formo de boatoj en la brilaj teleroj; la salujo, la 
sigelitaj boteloj, la grandaj glasoj kun facetoj, ĉio 
brilis en la sunlumo, kiu penetris tra la fenestroj 
trans la vazoj kun siringoj.  
   Sinjoro Gulden volis, ke ĉio estu farita mal-
avare, abunde kaj belege. Li estis retirinta de la 
korbo sian arĝentaĵojn, afero tute ekster-
ordinara, kaj, escepte de la stufpoto, kiun mi 
mem vartis kaj en kiu troviĝis tri funtoj da bona 
viando, kapo de brasiko, abundaj karotoj, 
resume ĉio sen kio ne estas eble havi bonan 
manĝon, eĉ ne en hotelo, la tuta resto devis veni 
de la hotelo la urbo Metz, kie sinjoro Gulden 
estis irinta mem mendi la vesper-manĝon. 
   Tiel ke, proksime de tagmezo, ni rigardis unu 
la alian, ridetante kaj frotante al ni la manojn: li 
en lia bela avelkolora palto, bone razita, lia 
granda iomete rufa peruko anstataŭ la ĉapo el 
nigra silko, lia maronkolora kuloto, konvene 
bukita super liaj dikaj lanaj ŝtrumpoj, liaj ŝuoj 
kun larĝaj bukoj sur la piedoj; kaj mi en mia 
helblua palto laŭ la plej nova modo, la fajna 
ĉemizo plisita sur la antaŭa flanko kun 
kontenteco en la koro. 
   Mankis nur la gegastoj: Trinel, onklino Gredel, 
la tombisto kaj Zebedeus. Ni promenadis tien 
kaj reen kun ridanta vizaĝo, dirante al ni: «Ĉio 
estas en ordo, ĉio estas sur sia loko. Nun oni 
devas pretigi la supujon.» Kaj de tempo al 
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tempo mi lanĉis rigardon eksteren por vidi, ĉu 
oni venas. 
   Finfine onklino Gredel kaj Trinel turnis ĉirkaŭ 
la angulon de la strato Fouquet: ili revenis de la 
meso, la misalon sub la brako. Kaj pli fore mi 
vidis la maljunan tombiston en lia bela palto kun 
larĝaj manikoj, la malnovan dupintan ĉapelon 
transverse sur la ŝultroj, kaj Zebe-deus, kiu 
estis metinta alian ĉemizon kaj razinta sin: ili 
alvenis de la remparoj, donante al si reciproke 
brakon kun serioza mieno, kiel teneriĝintaj viroj, 
ĉar ili estas tute feliĉaj. 
   Tiam mi diris: 
   «Jen ili estas, sinjoro Gulden.» 
   Ni havis ĝuste la tempon verŝi la buljonon sur 
la jam rostitan panon kaj meti la grandan 
fumantan supujon mezen de la tablo, kio okazis 
prospere. Preskaŭ tuj Trinel kaj onklino Gredel 
eniris. Mi lasas vin imagi ilian surprizon, kiam ili 
vidis tiun belan tablon. Ni apenaŭ estis kisintaj 
unuj la aliajn, kiam la onklino ekkriis: 
   «Estas do hodiaŭ la geedziĝa festo, sinjoro 
Gulden?» 
   «Jes, sinjorino Gredel,» respondis la brava 
viro ridetante –  ĉar dum la ceremoniaj tagoj li 
solene nomis ŝin ‘sinjorino Gredel’ anstataŭ mia 
commère aŭ patrino Gredel –, «jes, estas la 
geedziĝa festo de bonaj geamikoj. Vi scias, ke 
Zebedeus revenis hejmen kaj ke li tag-manĝos 
ĉe ni kun la maljuna tombisto.» 
   «Ha!» diris la onklino, «Tio faras al mi plezu-
ron.» 
   Kaj Trinel, fariĝinta tute ruĝa, mallaŭte diris al 
mi: 
   «Nun ĉio estas en ordo... Jen kio mankis al ni 
por esti tute feliĉaj.» 
   Ŝi rigardis min, tenante mian manon. Kaj ĉar 
ni atendis, iu malfermis la pordon: la maljuna 
Laurent de la urbo Metz kun du altaj pankorboj, 
en kiu la manĝaĵoj estis ranĝitaj en bela ordo 
unuj sur la aliaj, kriis ekde la aleo: 
   «Sinjoro Gulden, jen via vespermanĝo!» 
   «Bone, bone,» respondis sinjoro Gulden, 
«metu tion sur la tablon vi mem.» 
   Tiam Laurent surtabligis la malgrandajn 
rafanetojn, la raguon de kokido, belan grasan 
anseron dekstre, kaj maldekstre la bovaĵon, 
kiun mi mem estis metintaj en petroselon. Li 
ankaŭ surtabligis bonan pladon de saŭrkraŭto 
kun malgrandaj kolbasetoj, proksime de la 
supujo, tiel ke neniam nia ĉambro vidis tian 
vespermanĝon. 
   En la sama momento ni aŭdis la maljunan 
tombiston kaj Zebedeus supreniri. Sinjoro 
Gulden kaj mi iris renkonte al ili, kaj sinjoro 
Gulden, kisante Zebedeus, diris al li: 
   «Mi estas kontenta vidi vin! Jes. Mi scias, ke 
vi montris vin bona kamarado por Josef meze 
de la plej grandaj danĝeroj.» 

   Tiam li premis la manon al la maljuna 
tombisto, dirante al li: 
   «Patro Zebedeus, mi gratulas vin, ke vi havas 
tian filon.» 
   Kaj ĉar Trinel estis veninta malantaŭ ni, ŝi diris 
al Zebedeus: 
   «Mi ne povas fari pli grandan plezuron al 
Josef ol kisante vin. Vi volis porti lin al Hanau, 
kiam la fortoj ekmankis al vi. Mi konsideras vin 
kiel frato.» 
   Zebedeus, tute pala, kisis Trinel sen diri ion, 
kaj ni eniris la ĉambron silentante, Trinel, 
Zebedeus kaj mi. La maljuna Gulden kaj la 
maljuna tombisto sekvis nin. Onklino Gredel 
estis ankoraŭ aranĝanta la pladojn, kaj tuj 
ekkriis: 
   «Estu bonvenaj! Estu bonvenaj! Tiuj kiuj 
renkontis sin en malfeliĉo, retrovas sin en ĝojo. 
La Sinjoro ĵetas sian rigardon sur ĉiujn homojn.» 
   Ŝi kisis Zebedeus, kiu diris al ŝi ridetante: 
   «Ankoraŭ ĉiam freŝa kaj bonfarta, sinjorino 
Gredel. Estas plezuro vidi vin!» 
   «Nu, patro Zebedeus, sidiĝu ĉi tie ĉe la 
komenco de la tablo,» ekkriis sinjoro Gulden 
tute gaje, «kaj vi, Zebedeus, tie, kontraŭ via 
patro, tiel ke mi havas vin ambaŭ je mia dekstra 
kaj maldekstra flankoj; kaj pli fore  
Josef fronte al Trinel, apud Zebedeus; kaj 
sinjorino Gredel ĉe la alia tablofino por gardi la 
tuton.» 
   Ĉiuj estis kontentaj pri sia loko. Zebedeus 
rigardis min ridetante kvazaŭ por diri al mi: 
   «Se ni estus havintaj kvaronon de tia 
tagmanĝo en Hanau, ni ne estus falintaj sur la 
randon de la vojo!» 
   Koncizadire, ĝojo kaj bona apetito brilis sur 
ĉiuj vizaĝoj. Patro Gulden, fariĝinte serioza, 
metis la grandan kuleregon en la supujon sub la 
okuloj de ĉiuj gegastoj. Unue li servis la 
maljunan tombiston, kiu diris nenion kaj ŝajnis 
tenerigita, poste ties filon; tiam Trinel, onklinon 
Gredel, min kaj sin mem. Kaj la vespermanĝo 
komenciĝis en speco de silenta enmemiĝo. 
   Zebedeus okulumis al mi, rigardante min de 
tempo al tempo kun kontenta mieno. Oni 
malkorkis la unuan botelon kaj plenigis la 
glasojn. Oni trinkis bonan, ordinaran vinon, sed 
estis devonta veni pli bona vino, kaj tial oni 
atendis por trinki je ĉies sano. Oni manĝis 
bonan tranĉon da bovaĵo, kaj la maljuna 
tombisto diris: 
   «Jen io bongusta... Estas vere bongusta 
bovaĵo.» 
   Kaj ĉar li trovis ankaŭ la raguon de kokido tre 
bona, mi povis konstati, ke Trinel estas sprita 
virino, ĉar ŝi diris: 
   «Vi scias, patro Zebedeus, ke ni estus invi-
tintaj vian patrinon Margareta, kiun mi vizitas de 
tempo al tempo, sed ŝi estas tro maljuna por 
ellitiĝi. Tial, se vi permesas,  mi iros al ŝi, por ke 
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almenaŭ ŝi manĝu pecon kun ni kaj trinku 
glason da vino je la sano de sia nepo. Kion vi 
pensas pri tio, patro Zebedeus?» 
   «Ĝuste pri tio mi mem estis pensanta,» diris 
la maljuna tombisto. 
   Emociita, patro Gulden rigardis Trinel, kiu 
ekstaris por elekti konvenan pecon. Li kisis ŝin, 
kaj mi aŭdis, kiel li nomis ŝin sia filino!  
   Ŝi eliris kun botelo kaj telero. Kiam ŝi estis 
ekstere, Zebedeus diris al mi: 
   «Josef, via estonta edzino meritas ĉiujn 
honorojn. Ŝi ne nur estas honesta knabino, ŝi ne 
nur estas virino, kiu meritas esti amata, ŝi ankaŭ 
meritas respekton, ĉar ŝi havas grandan koron. 
Ŝi sentis, kion pensis mia patro kaj mi antaŭ tia 
bona tagmanĝo. Ŝi vidis, ke la tagmanĝo farus 
al ni milfoje pli da plezuro, se ankaŭ mia avino 
ricevus sian parton, kaj jen kial mi ĉiam amos 
ŝin kiel fratinon.» 
   Tiam li diris al mi tre mallaŭte: 
   «Josef, en momento de ĝojo oni pli forte 
sentas la ĉagrenon esti malriĉa. Ne sufiĉas, ke 
mi donis mian sangon al la patrio, necesis 
ankaŭ, ke, revenante hejmen, pro tio mi trovis  
mizeron en mia hejmo.» 
   Mi komprenis, ke li fariĝis malgaja. Tial mi 
plenigis sian glason, ni trinkis, kaj tiuj nigraj 
pensoj malaperis. Trinel revenis kaj diris, ke la 
avino estis tre feliĉa, ke ŝi dankas sinjoron 
Gulden kaj ke estis tre bela tago por ŝi. Tio 
ĝojigis ĉiujn. Kaj ĉar la tagmanĝo daŭris, onklino 
Gredel, kiu aŭdis sonorigi por la vesproj, eliris, 
sed Trinel restis, kaj la vigleco, kiun enspiris la 
bona vino, kiu fine estis veninta, oni komencis 
paroli pri la lasta militiro. 
   Estis tiam, ke ni eksciis pri tiu longa retiriĝa 
marŝo ekde Rejno ĝis malantaŭ Parizo; la 
bataloj de nia bataliono apud Bibelskirchen kaj 
Saarbrücken, kie leŭtenanto Baubin trans-naĝis 
la riveron Saar, dum frostis tiel forte, ke krakis 
la ŝtonoj, por detrui kelkajn barkojn, kiujn 
ankoraŭ posedis la malamiko;  la pasado ĉiam 
en retiriĝo al Narbefontaine, Courcelles, Metz, 
Enzelvin, Champlon, Verdun; la batalo apud 
Brienne. Preskaŭ jam ne restis viroj en la 
bataliono, sed la 4-an de februaro oni repli-
fortigis ĝin per restoj de la 5-a armeo, kaj ekde 
tiu momento oni estis ĉiutage sub la pafado de 
la malamiko: la 5-an, 6-an kaj 7-an en Méry-sur-
Seine; la 8-an en Sézanne, kie la soldatoj mortis 
en koto, jam ne havante la forton retiriĝi; la 9-an 
kaj 10-an en Mûrs, kie, la vesperon, Zebedeus 
kaŝis sin en la sterkamaso de farmbieno por 
varmigi sin; la 11-an, la terura batalo apud 
Marché, kie komandanto Philippe estis vundita 
per bajonetpiko; la 12-an kaj 13-an, la pasado 
al Montmirail; la 14-an, la batalo apud 
Beauchamp; la 15-an kaj 16-an la marŝo 
malantaŭen al Montmirail, kien la prusoj estis 
revenintaj; la bataloj apud Ferté-Gaucher, 

Jouarre, Gué-au-Train, Neufchettes, kaj tiel plu! 
Kiam oni estis batinta la prusojn, alvenis la 
rusoj; post la rusoj, la aŭstroj, la bavaroj, la 
virtemberganoj, la hesoj, la saksoj, la bade-
nanoj. 
   Mi ofte aŭdis rakonti tiun militiron en Francio, 
sed neniam kiel faris tion Zebedeus. Kiam li 
parolis, lia longa, magra vizaĝo tremetadis, lia 
longa nazo kurbiĝis sur la kvar haroj de lia flava 
liphararo kaj liaj okuloj faraĝis malklaraj. Li 
etendis la brakon en la malnova kava maniko, 
kaj tion kion li diris, oni povis vidi: oni vidis la 
grandajn ebenaĵojn de Ĉampanjo, kie dektre kaj 
maldekstre fumadis la vilaĝoj; virinojn, infanojn 
kaj gemaljunulojn, kiuj forkuris en grupoj, duone 
nudajn, forportante unu sian malnovan 
pajlomatracon, alia kelkajn mal-novajn meblojn 
sur ĉaro, dum densa neĝo falis el la ĉielo, 
kanonoj tondris en la foreco kaj kozakoj 
preterrapidis kiel vento, dum tintadis kuiriloj kaj 
eĉ malnovaj horloĝoj pendantaj je iliaj seloj, 
kriante: «Huraa!» 
   Oni vidis tiujn furiozajn batalojn, unu kontraŭ 
dek; malesperajn kampulojn, kiuj tuj venis kun 
forkegoj; kaj vespere la imperiestron, ekstere, 
rajde sidantan sur ŝego apud fajreto kun la 
manoj krucigitaj sur la dorsapogilo kaj la 
generaloj ĉirkaŭe. Tiel li dormis kaj sonĝis! 
Devis pasi tra lia kapo teruraj pensoj ekde 
Marengo, Austerlitz kaju Wagram!  
   «Ha ! Batali, suferi pro malsato, malvarmo, 
mizero, marŝoj kaj kontraŭmarŝoj, tio estas 
nenio,» diris Zebedeus, «sed aŭdi plori kaj ĝemi 
france virinoj kaj infanoj meze de ĉiuj tiuj ruinoj, 
kaj scii, ke oni ne povos savi ilin; ke je pli da 
malamikoj oni mortigos, des pli da ili venos; ke 
oni devas retiriĝi malgraŭ la venkoj, malgraŭ la 
kuraĝo, malgraŭ ĉio... Jen kio disŝiras al oni la 
koron, sinjoro Gulden !» 
   Aŭskultante lin, ni rigardis unuj la aliajn. Neniu 
plu emis trinki, kaj patro Gulden, klinante sian 
grandan kapon kun reva mieno, mallaŭte diris: 
   «Jes, jes: jen kion kostas gloro! Ne sufiĉas 
perdi liberecon, perdi ĉiujn rajtojn kiujn oni 
gajnis per tiom da peno, necesas ankoraŭ esti 
prirabita, bruligita, hakita de bandoj de kozakoj; 
necesas vidi, kion oni ne plu vidis de jarcentoj 
en nia lando: bandoj de rabistoj, kiuj diktas al ni 
siajn leĝojn! Ek,.ek, ni aŭskultas vin, rakontu 
ĉion!» 
   Vidante nian malĝojon, Trinel plenigis la 
glasojn: 
   «Ek, je la sano de sinjoro Gulden, je la sano 
de patro Zebedeus!» ŝi diris. «Ĉiuj tiuj malfeliĉoj 
estas pasintaj: ili ne plu revenos.» 
   Kaj ni trinkis ! Kaj Zebedeus rakontis kiel 
ankoraŭ unufoje necesis renovigi la batalionon 
sur la vojo al Soissons per soldatoj de la 16-a 
armeo; kiel ili alvenis en Meaux, kie la hospitalo 
la Kompato disvastigis peston, malgraŭ la 
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vintro, kaŭze de la amasoj da vunditoj, kiujn oni 
jam ne povis flegi. 
   Estis terurege ! Sed la plej grava de ĉio estis, 
kiam li rakontis al ni sian alvenon en Parizo tra 
la bariero de Charenton: la imperiestrino, reĝo 
Joseph, la reĝo de Romo, la ministroj, la novaj 
princoj, la novaj dukoj, tiu tuta alta mondo, kiu 
fuĝis en kaleŝoj direkte al Blois, lasante la 
ĉefurbon al la malamiko, dum povraj laboristoj 
en bluaj bluzoj – kiuj tamen ricevis nenion de la 
imperio, sed kontraŭe estis devigataj donaci al 
ĝi siajn infanojn –, per miloj rapidis al la 
urbodomoj petante armilojn por defendi la 
honoron de Francio, kaj kiujn la maljuna 
Gvardio repuŝis per bajonetoj!... Tiam patro 
Gulden subite ekkriis: 
   «Tio sufiĉas, Zebedeus... Jen... Ni lasu tion... 
Ni prefere parolu pri io alia !» 
   Subite li paliĝis. En la sama momento onklino 
Gredel, kiu estis reveninta de la vesproj, vidante 
nin ĉiujn mutaj kaj sinjoron Gulden konsternita, 
demandis: 
   «He! Kio do okazas ĉi tie?» 
   «Ni parolis pri la imperiestrino kaj la ministroj 
de la imperiestro,» respondis patro Gulden, 
ridante kun stranga mieno. 
   «Ha! Tio ne mirigas min, kiam la vino turnis al 
vi la koron,» ŝi diris. «Ĉiufoje kiam mi pensas pri 
tio kaj mi hazarde rigardas min en spegulo, mi 
vidas, ke tio igas min tute verda. Ha! La friponoj! 
Feliĉe ili estas tre  for.» 
   Zebedeus ŝajnis malbonhumora. Sinjoro 
Gulden rimarkis tion kaj ekkriis: 
   «Estas egale, Francio ankoraŭ ĉiam estas 
granda kaj glorriĉa lando. Se la novaj nobeloj 
valoras nur ĝuste tiom, kiom la malnovaj, la 
popolo almenaŭ restas firma. Ili faru, kion ili 
volos, la burĝoj, laboristoj kaj kampuloj restos 
kunigitaj: ili havas la samajn interesojn kaj ili ne 
ellasos, kion ili tenas, kaj ne lasos meti al si la 
piedon sur la nukon. Kaj nun, amikoj, ni spiru 
freŝan aeron ekstere. Malfruiĝas. Patrino Gre-
del kaj Trinel devos ankoraŭ reiri al Quatre-
Vents. Josef akompanos ilin.» 
   «Ne,» diris Trinel, «hodiaŭ Josef devos resti 
kun sia amiko Zebedeus; ni reiros solaj.» 
   «Nu, tiel estu, Trinel pravas,» diris sinjoro 
Gulden. «En tia tago amikoj devas resti kune.» 
   Ni eliris brakon en brako. Jam noktiĝis. Sur la 
Armilplaco oni denove kisis sin, kaj onklino 
Gredel kaj Trinel elektis la vojon al la vilaĝo, 
dum ni, farinte kelkajn rondojn sub la altaj tilioj, 
eniris la bierfarejon la sovaĝa Homo. Ni refre-
ŝigis nin per bongusta ŝaŭmanta biero. Sinjoro 
Gulden rakontis pri la blokado, la atako kontraŭ 
la tegolejo de Pernette, la atakeliroj al la monto 
Bigel, al la supraj barakoj, kaj la bombardado. 
Tie mi unuafoje eksciis, ke li estis kanonĉefo, 
kaj ke li havis la unua la ideon rompi la gisajn 
fornojn por fari mitrajlon el ili. Tiuj historioj daŭris 

ĝis nia reiro je la deka. Fine Zebedeus forlasis 
nin por iri al la kazerno, la maljuna tombisto 
reiris al la strato de la Kapucenoj, kaj ni al nia 
litoj, kie ni dormis ĝis la oka de la morgaŭo. 
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   Du tagojn poste okazis mia edziĝo al Trinel ĉe 
onklino Gredel en Quatre-Vents. Sinjoro Gulden 
reprezentis mian patron. Mi estis elektinta 
Zebedeus kiel honoran fraŭlon, kaj ankaŭ kelkaj 
malnovaj kamaradoj, restintaj en la bataliono, 
ĉeestis la nupton. 
   La morgaŭon post la festo Trinel kaj mi jam 
ekloĝis ĉe sinjoro Gulden en la du etaj ĉambroj 
super la ateliero. 
   Multaj jaroj estas pasintaj ekde tiam. Sinjoro 
Gulden, onklino Gredel kaj la kamaradoj 
malaperis de tiu ĉi mondo, Trinel fariĝis tute 
blanka. Nun ankoraŭ ofte, kiam mi rigardas ŝin, 
tiuj foraj tempoj resurektas: ŝajnas al mi, ke mi 
revidas ŝin je la aĝo de dudek jaroj, blonda kaj 
rozkolora. Mi vidas ŝin ranĝi niajn florpotojn 
antaŭ la fenestroj supre, mi aŭdas ŝin kanti 
mallaŭte, mi vidas la sunon brili tra la fenestro. 
Mi imagas, ke mi malsupreniras kun ŝi laŭ la 
malgranda kruteta ŝtuparo kaj diras kune, 
enirante en la atelieron: «Bonan matenon, 
sinjoro Gulden.» Li returnas sin ridetante kaj 
respondas nin: «Bonan matenon, infanoj.» Li 
kisas Trinel, kiu komencas balai la plankon, 
poluri la meblojn, meti stufpoton sur la fajron, 
dum ni rigardas la laboron, kiu estas farenda 
dum la tago. – Ha! La bela tempo!... La bela 
vivo!... Kia ĝojo!... Kia plezuro esti juna, havi 
simplan, bonkoran, laboreman edzinon! Kiel ĉio 
ridas en via koro!... Kiel ni vidas la vivon etendiĝi 
antaŭ ni, foren... tre foren!... Ni neniam estos 
maljunaj!... Ni ĉiam amos unu la alian...Ni ĉiam 
gardos tiujn, kiujn ni amas !... Ni ĉiam havos 
kuraĝon!... Ni ĉiam promenos la dimanĉojn, 
brakon en brako, al Bonne-Fontaine !… Ni ĉiam 
sidiĝos sur la muskon en la arbaroj, aŭskultante 
la abelojn kaj la maj-skarabojn zumadi ĉirkaŭ la 
altaj arboj plenaj je lumo !... Ni ĉiam ridetos !... 
Kia ekzisto, Dio mia, kia ekzisto !… 
   Kaj tiam, vespere, ni reiras tre mallaŭte al nia 
nesto, kaj ni longe rigardas la grandajn orajn 
trenaĵojn, kiuj etendiĝas tra la ĉielo de Wechem 
al la arbaro de Mittelbronn, silentante kaj 
premante la manon unu al la alia, kiam la 
sonorileto de Falsburgo eksonigas la 
anĝeluson, kaj tiuj de la ĉirkaŭaj vilaĝoj 
respondas ĝin sur la jam malluma kamparo. Ha! 
Bela juneco!.. Bela vivo!... Ĉion tion mi vidas 
ankoraŭ antaŭ mi, estas la samo hodiaŭ kiel 
antaŭ kvindek jaroj. Aliaj alaŭdoj kaj aliaj silvioj 
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nestas en printempo, aliaj floroj blankigas la 
altajn pomarbojn... Necesas do, ke ni estu 
ŝanĝiĝintaj ! Necesas, ke ni estu maljuniĝintaj 
kiel aliaj estis maljunaj en nia juna tempo! Ĉio 
tio igus min kredi, ke ni refariĝos junaj, ke ni 
amos nin eterne, ke ni retrovos patron Gulden, 
onklinon Gredel kaj ĉiujn honestajn homojn. 
Alie, maljuniĝi estus tro malfeliĉe: Dio ne volus 
doni al ni tiun ĉagrenon sen espero. Ankaŭ 
Trinel pensas kiel mi. 
   Koncizadire, ni estis tute feliĉaj, ni vidis ĉion 
bela. Nenio povis perturbi nian feliĉecon. 
   Estis la tempo, kiam la aliancanoj per miloj, 
infanterio, kavalerio kaj artilerio, piede kaj 
surĉevale, pasadis preter nia urbo kun 
kverkofolioj sur siaj ĉakoj, siaj kaskoj, sur la 
finaĵo de siaj fusiloj kaj lancoj, por reiri hejmen. 
Ili eligis ĝojkriojn, kiujn oni aŭdis je distanco de 
unu mejlo, kiel oni aŭdas la kriojn de fringoj, 
turdoj, merloj kaj mil aliaj birdoj en la sezono de 
la fagofruktoj. En alia tempo tio ĉagrenus min, 
ĉar tio estis signo de nia malvenko. Sed tiam mi 
konsolis min, pensante: «Ili foriru kaj  
neniam plu revenu !» Kaj kiam Zebedeus venis 
rakonti al mi, ke ĉiutage rusaj, aŭstraj, prusaj kaj 
bavaraj oficiroj trairis nian urbon por saluti nian 
lokan komandanton, sinjoron de la Faisanderie, 
maljuna elmigrinto, kiu superŝutis ilin per 
honoroj; ke tiu aŭ alia oficiro de la bataliono 
provokis unu el tiuj fremduloj; ke tiu aŭ alia 
duonsolda oficiro mortigis du aŭ tri el ili en 
duelo, jen en la Ruleto, jen en la Verda Arbo aŭ 
en la Florkorbo –, ĉar oni duelis ĉie ajn. La niaj 
ne povis elteni la vidon de la malamikoj. Ĉie oni 
ĵetis sian palton teren, kaj la brankardoj de la 
hospitalo senĉese venis kaj reiris. Kiam 
Zebedeus rakontis al mi tiujn aferojn, aŭ kiam li 
diris al mi, ke oni metis tiom da oficiroj je duona 
soldo kaj anstataŭigis ilin per aliaj el Koblenz; 
ke oni devigas la soldatojn ĉeesti la mesojn 
vestitaj en ceremonia uniformo; ke la pastroj 
denove estas potencaj kaj ke epoletoj valoras 
nenion plu – anstataŭ koleriĝi, mi diris al mi: 
«Ba! Ba! Finfine ĉio aranĝiĝos... Nur se ni povos 
gardi trankvilecon, nur se ni povos labori kaj vivi 
en paco, tio estas la ĉefa afero.» 
   Mi ne pensis pri tio, ke ne sufiĉas esti mem 
kontenta por gardi pacon, sed ke necesas, ke 
ankaŭ la aliaj estu tiaj. Mi estus kiel onklino 
Gredel, kiu fartis bone post nia geedziĝo. Ŝi ofte 
venis viziti nin, sian korbon plenan je freŝaj ovoj, 
fruktoj, legomoj kaj kukoj por nia familio, kaj 
ekkriis: 
   «He, sinjoro Gulden, oni ne bezonas 
demandi, ĉu la infanoj fartas bone, oni bezonas 
nur rigardi ilian mienon.» 
   Ŝi diris ankaŭ al mi: 

                                                      
55 Nomo de merovidaj reĝoj, la tiel nomataj ‘mal-

diligentaj’ reĝoj el la VII-a jarcento. 

   «He, Josef, esti edziĝinta estas tute alia afero 
ol treni sakon kaj fusilon apud Lutzen, ĉu ne?» 
   «Jes, jes, patrino Gredel, mi kredas vin !» mi 
respondis ŝin, bonkore ridante. 
   Tiam ŝi sidiĝis, la manojn sur la genuoj kaj 
diris: 
   «Ĉio tio estas la sekvo de paco... Paco igas 
ĉiun feliĉa! Kaj kiam oni pensas, ke amaso da 
almozuloj, da ĉifonuloj ankoraŭ kuraĝas insulti 
nian reĝon !...» 
   Komence sinjoro Gulden, kiu laboris, ne 
respondis. Sed kiam ŝi daŭrigis, li diris: 
   «Nu, patrino Gredel, restu trankvila. Diable! Vi 
scias ja, ke nun opinioj estas liberaj. Ni havas 
du Ĉambrojn, ni havas Konstitucion, ĉiu povas 
havi sian opinion.» 
   «Tio estas vera,» replikis la onklino, oblikve 
rigardante min per maliceta mieno, «en la 
tempo de la alia, oni devis silenti, tio ankaŭ 
estas diferenco!» 
   Sinjoro Gulden ne daŭrigis la diskuton, ĉar li 
konsideris la onklinon kiel bonkoran virinon, sed 
kiu ne valoris la penon esti konvertita. Li  
tamen ridetis, kiam ŝi ne kriis tro forte, kaj la 
aferoj okazis tiel sen amareco, kiam alvenis 
novaĵoj. 
   Komence alvenis ordono de Nancy por devigi 
la homojn fermi la montrofenestrojn de siaj 
butikoj dum la dimanĉa diservo. La judoj kaj 
luteranoj estis devigataj fermi kiel la aliaj. Ekde 
tiu momento oni jam ne kriadis en la gastejoj, 
nek en la kabaretoj. Ĉio estis kvazaŭ mortinta 
en la urbo dum la meso kaj la vesproj. La homoj 
diris nenion plu kaj oni rigardis sin, kvazaŭ oni 
estus timigita. 
   La dimanĉon, kiam ni fermis unuafoje nian 
montrofenestron kaj ni tagmanĝis en la ombro, 
patro Gulden, kiu ŝajnis malgaja, diris: 
   «Mi esperis, miaj infanoj, ke ĉio estas finita, 
ke oni respektos prudenton, kaj ke ni havos 
trankvilecon dum multaj jaroj. Malfeliĉe mi 
vidas, ke tiuj Burbonoj estas speco de 
Dagobertoj55... Ĉio tio refariĝas grava !» 
   Li ne diris pli tiun dimanĉon kaj eliris post-
tagmeze por legi la gazetojn. Ĉiuj viroj kiuj 
scipovis legi, iris legi la gazetojn, ferminte sian 
butikon, dum la kampuloj iris al la meso. Ekde 
tiu tempo la burĝoj kaj la laborestroj kutimiĝis 
legi la gazetojn, kaj eĉ pli malfrue ili ekdeziris 
havi kazinon. 
   Mi memoras, ke ĉiuj parolis pri Benjamin 
Constant kaj ke oni fidis lin. Sinjoro Gulden 
multe amis lin, ĉar li  kutimis eliri ĉiuvespere legi 
ĉe patro Colin, kio okazis tiun tagon. Tiel ankaŭ 
ni ankaŭ eksciis la novaĵojn. Li diris al ni: «La 
duko de Angulemo56 estas en Bordozo, la grafo 

56 Plej aĝa filo de la grafo de Artezio, frato de 

Ludiviko XVI kaj Ludoviko XVIII. 
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de Artezio57 estas en Marsejlo, ili promesis tion 
ĉi, ili diris tion.»  
   Trinel estis pli scivolema ol mi, ŝi ŝatis aŭdi la 
novaĵojn pri la lando, kaj kiam sinjoro Gulden 
diris ion, mi vidis en ŝiaj okuloj, ke ŝi samopiniis. 
Iuvespere li diris al ni: 
   «La duko de Berrio58 venos ĉe nin.» 
   Ni multe miris pri tio. 
   «Kion li do venos fari ĉi tie, sinjoro Gulden?» 
demandis lin Trinel. 
   «Li venos revui la regimenton,» li diris 
ridetante. «Mi estas scivolema vidi lin. La 
ĵurnaloj rakontas, ke li similas al Bonaparte, sed 
ke li estas multe pli inteligenta. Tio ne estas 
miriga por legitima princo. Se li ne estus pli 
inteligenta ol filo de kampulo, tio estus 
malfeliĉa! Nu, Josef, vi, kiu konas la alian, vi 
juĝos pri la afero.» 
   Oni povas imagi, kiom tiu novaĵo stimulis la 
regionon. Ekde tiu tago oni pensis nur pri starigo 
de triumfarkoj, farado de blankaj flagoj; ĉiuj 
vilaĝoj en la ĉirkaŭaĵo devis veni sur ĉaroj kun 
girlandoj. Oni starigis triumfarkon en Fals-burgo 
kaj alian sur la deklivo de Saverne. Tio okazis 
fine de la monato septembro. Ĉiutage Trinel kaj 
mi iris vidi la progreson de la triumfarko. Ĝi 
troviĝis sur la vojo inter la hotelo la urbo Metz 
kaj la sukeraĵfarejo Duer. La maljuna 
ĉarpentisto Ulrich kaj liaj filoj starigis ĝin. Estis 
speco de granda pordo, kiun oni kovris per 
girlandoj de kverkfolioj, kaj sur la fasadoj 
malfaldiĝis belegaj blankaj flagoj. 
   Dum oni finis tiun konstruaĵon, Zebedeus 
venis viziti nin du aŭ trifoje. La princo estis 
alvenonta tra Metz. Oni ricevis leterojn en la 
regimento, kiuj prezentis lin tiel severa, kiel se li 
estus gajninta kvindek batalojn. Sed kio precipe 
kolerigis Zebedeus, estis, ke la princo nomis 
niajn malnovajn oficirojn okazaj oficiroj. 
   Fine li alvenis la 1-an de oktobro je la sesa 
vespere. Oni jam pafis per kanono, kiam li estis 
nur sur la deklivo de Gerberhof. Li elveturiĝis 
antaŭ la urbo Metz, sen pasi sub la triumfarko. 
La placo estis plenplena je oficiroj en ceremonia 
uniformo. El ĉiuj fenestroj oni kriadis: «Vivu la 
Reĝo! Vivu la duko de Berrio» ! kiel oni kriadis 
en la tempo de Napoleono: «Vivu la 
Imperiestro»! 
   Sinjoro Gulden, Trinel kaj mi ne povis 
alproksimiĝi, tiom la placo estis obstrukcita de 
la homoj. Ni vidis nur defili la kaleŝojn kaj la 
husarojn. Pikedo de ĉe ni fermis la vojon. 
   Tiun saman vesperon la duko ricevis la 
korpuson de oficiroj. Li degnis akcepti tag-
manĝon, kiun ofertis al li la oficiroj de la 6-a, sed 
li invitis nur kolonelon Zapfel. Post la tagmanĝo, 
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XVIII, poste reĝo sub la nomo Karlo X. 
58 Dua filo de la grafo de Artezio. 

kiu daŭris ĝis la deka, la emi-nentuloj donacis 
honore de li balon en la kolegio. Ĉiuj oficiroj 
amikoj de la Burbonoj en nigra vesto, kuloto kaj 
ŝtrumpoj el blanka silko, iris tien kun la princo. 
La bondevenaj fraŭlinoj ĉeestis amase en 
blankaj roboj. Mi kredas ankoraŭ aŭdi pasi 
meze de la nokto la ĉevalojn de la procesio kaj 
la milojn da krioj «Vivu la Reĝo! Vivu la duko de 
Berrio!» 
   Ĉiuj fenestroj estis prilumitaj. Antaŭ tiuj de la 
loka komandanto oni vidis grandan ĉielbluan 
blazonŝildon. La krono kaj la tri oraj lilioj brilis en 
la ombro. En la granda kolegia salono resonis  
regimenta muziko. Fraŭlino Bremer, kiu posedis 
tre belan voĉon, devis kanti antaŭ la princo la 
kanton Vivu Henriko IV59 ! Sed la morgaŭon la 
tuta urbo eksciis, ke ŝi estis kvazaŭ mutigita per 
la vido de la princo, kio malhelpis ŝin diri eĉ unu 
solan vorton, kaj la homoj ripetadis: 
   «Povra fraŭlino Félicité! Povra fraŭlino 
Félicité!» 
   La balo daŭris la tutan nokton. Sinjoro 
Gulden, Trinel  kaj mi jam longe dormis, kiam 
proksimume de la tria matene nin vekis la 
preteriro de la husaroj kaj la krioj: «Vivu la Reĝo, 
Vivu la duko de Berrio !» La princoj certe havis 
bonegan sanon por iri al ĉiuj baloj kaj ĉiuj 
tagmanĝoj, kiujn oni ofertis al ili laŭlonge de la 
vojo. Verŝajne tio estis tedega por ili, precipe en 
pli longa daŭro kiam oni konstante nomis ilin : 
«Via Reĝa Moŝto, Via Duka Moŝto, Via 
Ekscelenco, Via Boneco, Via Justeco !» 
Koncizadire, ĉio eksterordinara kaj nova, kion 
oni povas inventi por kredigi ilin, ke oni adoras 
ilin kaj konsideras ilin kiel diojn. Jes, se fine ili 
malestimas la homojn, tio ne estas miriga: se 
oni farus la saman al ni, ni ankaŭ fine kredus, 
ke ni estas superhomoj. 
   Nu, kion mi ĵus rakontis, estas la pura vero, 
kaj mi diris nenion troan. 
   La morgaŭon ĉio rekomenciĝis, se tiel diri, 
kun nova entuziasmo. La vetero estis belega, 
sed tial ke la princo malbone dormis – ĉar vidi 
tiujn etajn burĝojn, kiuj volis imiti la kortegon sen 
sukcesi, multe tedis lin, eble ankaŭ ĉar li trovis, 
ke oni ne sufiĉe kriis: «Vivu la Reĝo! Vivu la 
duko de Berrio!», ĉar ĉiuj soldatoj silentis. Li 
estis tre malbonhumora. 
   Tiun tagon mi tre bone vidis lin dum la revuo, 
kiu okupis la flankojn de la placo. Ni estis – 
sinjoro Gulden, Trinel kaj mi – ĉe la 
ledokomercisto Wittman en la unua etaĝo, kaj 
dum la beno de la flago kaj la Te Deum en la 
preĝejo, ni ankaŭ vidis lin, ĉar ni sidis sur la 
kvaran benkon fronte al la ĥorejo. Oni diris, ke li 
similas al Napoleono, sed tio ne estas vera. Li 

59 La unua reĝo de la dinastio de la Burbonoj, kiu 

estis tre populara. Li reĝis de 1589-1610. 
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estis bona, dika knabo, malgranda kaj 
masivkorpa, kun palaj vangoj pro laceco, kaj 
neniel vigla, kontraŭe. Dum la tuta diservo, li nur 
oscedadis, malrapide balanciĝante sur la koksoj 
kvazaŭ kamenhorloĝo. Mi diras, kion mi mem 
vidis, kaj tio montras, kiom la homoj estas 
blindaj : ili volas ĉie vidi similecojn. 
   Mi memoras ankaŭ, ke, dum la revuoj la 
imperiestro venis surĉevale, kaj ke per unu 
rigardo li malkovris, ĉu ĉio estas en ordo. 
Anstataŭe la duko piede proksimiĝis al la vicoj, 
kaj du- aŭ trifoje li faris riproĉojn al maljunaj 
soldatoj, rigardante ilin de la kapo ĝis la piedoj. 
Tio estis la plej grava. Li rigardis Zebedeus 
tiamaniere, kaj Zebedeus neniam povis par-
doni tion al li. 
   Jen pri la revuo. Sed ankoraŭ pli grava afero 
estis la distribuo de la krucoj kaj lilioj. Kiam mi 
diras al vi, ke ĉiuj urbestroj,  vilaĝestroj, 
adjunktoj, konsilantoj de la supraj barakoj, de la 
barakoj de Bois-de-Chênes, de Holdeloch kaj 
Hirschland ricevis la lilion, ĉar ili troviĝis ĉekape 
de sia vilaĝo kun la blanka flago, kaj ke Pinacle, 
kiu alvenis la unua kun la muziko de la bohemo 
Waldteufel, kiu ludis: Vivu Henriko IV, kaj kun 
kvin aŭ ses blankaj flagoj, pli grandaj ol la aliaj, 
ricevis la honoran krucon, kiam mi diras tion al 
vi, vi komprenos, kion pensas la raciemaj 
homoj: estis vera skandalo. 
   Posttagmeze, proksimume de la kvara, la 
princo foriris al Strasburgo, akompanata de ĉiuj 
rojalistoj de la regiono surĉevale, unuj sur bonaj 
ĉevaloj, aliaj, kiel Pinacle, sur maljunaj 
ĉevalaĉoj. Oni estis preparinta la tagmanĝon 
sur la deklivo de Saverne. 
   Unu afero kiun ankoraŭ memoras ĉiuj loĝan-
toj de Falsbourg estas, ke la princo jam sidis en 
sia kaleŝo kaj jam estis foriranta, kiam 
elmigrinta oficiro, nudkapa sed en uniformo, 
komencis kuri post li, kriante per lamenta voĉo, 
kiun oni aŭdis sur la tuta placo: 
   «Panon, mia princo, mi petas doni panon por 
miaj infanoj !» 
   Tio igis ruĝiĝi la homojn, kiuj rapidis for pro 
honto. 
   Ni reiris hejmen silentante. Patro Gulden 
ŝajnis revi, kiam alvenis onklino Gredel. 
   «Nu, patrino Gredel,» li diris al ŝi, «vi devas 
esti kontenta.» 
   «Kial do?» 
   «Pinacle estas dekoraciita.» 
   Ŝi fariĝis tute verda kaj sidiĝis, dirante post 
minuto: 
   «Tio estas la plej malnobla maliĉaĵo kiun oni 
iam vidis. Sed se la princo estus sciinta, kion 
valoras Pinacle, anstataŭ doni al li la krucon, li 
pli volonte estus penduminta lin.» 
   «Jen ĝuste la malbono,» respondis sinjoro 
Gulden, «tiu speco da homoj faras multajn tiajn 

aferojn sen scii, kion ili faras, kaj kiam ili ekscios 
tion, eble estos tro malfrue.» 

 
 
 

VIII 
 
 

   Tiel monsinjoro la duko de Berrio vizitis la 
orientajn departementojn..La famo de eĉ liaj plej 
sensignifaj paroloj disvastiĝis en la tuta regiono. 
Unuj laŭdis lian senfinan graciecon, aliaj 
silentis. 
   Ekde tiu momento pli ol unufoje venis al mi la 
ideo, ke ĉiuj tiuj elmigrintaj, ĉiuj tiuj duonsoldaj 
oficiroj, ĉiuj tiuj predikistoj kun siaj procesioj kaj 
pentofaroj fine malaranĝos ĉion. Kaj kelkan 
tempon poste, komence de la vintro, ni eksciis, 
ke ne nur ĉe ni, sed ĝis profunde en Alsaco, la 
aferoj tiel malboniĝis. 
   Iumatene kiam patro Gulden kaj mi laboris 
inter la dek-unua kaj la dek-dua, ĉiu revante laŭ 
sia maniero, kaj Trinel kovris la tablon, mi eliris 
por lavi al mi la manojn ĉe la pumpilo, kion mi 
faris ĉiutage antaŭ ol tagmanĝi. Piede de la 
ŝtuparo maljuna virino viŝis al si la piedojn sur 
la piedmato. Ŝi skuis siajn jupojn kovritajn per 
koto, tenante bastonon kun granda rozario, kiu 
pendis ĉirkaŭ ŝia kolo. Dum mi rigardis ŝin de la 
ŝtupara supro, ŝi komencis supreniri, kaj mi tuj 
rekonis, per ŝiaj malgrandaj plisaj okuloj kaj ŝia 
malgranda buŝo ĉirkaŭita de sennombraj 
sulketoj, Marianne, la pilgri-mantinon de sankta 
Vito. Tiu malriĉa malju-nulino ofte alportis al ni 
por ripari horloĝojn de piaj personoj, kiuj fidis 
ŝin. Patro Gulden ĉiam ĝojis vidi ŝin. 
   «He !» li ekkriis. «Estas Marianne ! Vi certe 
havas multajn novaĵojn. Kiel fartas la sinjoro 
pastro de Hirschland? Kaj kiel fartas la sinjoro 
vikario? Ĉu li ankoraŭ ĉiam havas bonan 
mienon? Kiel fartas sinjoro Jakob de Dann? Kaj 
la maljuna sakristiano Nikolaus? Ĉu li ankoraŭ 
ĉiam sonorigas la sonorilojn en Saint-Jean? Li 
komencas maljuniĝi!» 
   «Ha, sinjoro Gulden, dankon pro sinjoro 
Jakob. Ĉu vi scias, ke li perdis fraŭlinon 
Christine pasintsemajne?» 
   «Kiel do... kiel do... ĉu fraŭlinon Christine?» 
   «Dio mia, jes.» 
   «Kia malfeliĉo!... Nu, ni ĉiuj devas pripensi, ke 
ni estas mortemaj.» 
   «Jes, sinjoro Gulden, sed se oni havas la 
gracon ricevi la sanktajn konsolojn de la 
Eklezio...» 
   «Sendube... tio estas la ĉefa afero!» 
   Jen kiel ili babilis, kaj patro Gulden ridis 
interne. Li sciis ĉion, kio okazis en la sakristioj 
ĝis ses mejloj ĉirkaŭ la urbo. De tempo al tempo 
li ĵetis al mi malican rigardon. Mi vidis tion 
centfoje ekde la komenco de mia metilernado. 
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Sed oni komprenas, ke tiun tagon sinjoro 
Gulden devis esti ankoraŭ pli scivolema ekscii, 
kio okazis en la lando. 
   «He, Marianne, kiom da tempo ni jam ne vidis 
vin?» 
   «Tri monatojn, sinjoro Gulden, tri longajn 
monatojn. Mi pilgrimis al Saint-Vith, Sainte-
Odile, Marienthal, Hazlach. Mi havis votojn por 
ĉiuj sanktuloj en Alsaco, Loreno kaj Vogezoj. 
Jen fine mi estas preskaŭ malembarasita: 
restos al mi nur Saint-Quirin.» 
   «Ha! Tiom pli bone: viaj aferoj prosperas. Tio 
faras al mi plezuron. Sidiĝu do, Marianne, kaj 
ripozu iomete.» 
   Mi vidis en siaj okuloj, kiel kontenta li estis igi 
la maljunulinon reciti sian rozarion hodiaŭ. Sed 
ŝajnis, ke Marianne havis aferojn aliloke. 
   «Aĥ, sinjoro Gulden,» ŝi diris, «hodiaŭ mi ne 
povas, ĉar aliaj estas antaŭ vi: patrino Evig, 
Kasper Rosenkrantz kaj Jakob Heilig. Mi devas 
ankoraŭ iri al Siant-Quirin ĉi-vespere. Mi nur 
envenis por diri, ke la kamenhorloĝo de 
Dosenheim estas difekta kaj ke oni atendas vin 
por ripari ĝin.» 
   «Ba! Ba! Restu do momenton.» 
   «Ne, mi ne povas, mi bedaŭras, sinjoro 
Gulden, sed mi devas fini mian rondon.» 
   Ŝi jam estis repreninta sian paketon, kaj 
sinjoro Gulden ŝajnis malkontenta, kiam Trinel, 
metante grandan pladon kun brasiko sur la 
tablon, diris: 
   «Kiel do! Vi jam volas foriri, Marianne? Restu 
do... Jen jam via telero.» 
   Tiam, turnante la kapon, Marianne vidis la 
grandan fumantan supujon kaj la brasikon, kiu 
disvastigis bonan odoron. 
   «Mi ne havas multan tempon,» ŝi diris. 
   «Ba! Vi havas bonajn krurojn,» respondis 
Trinel, okulumante al sinjoro Gulden. 
   «Ha, koncerne tion, dankon al Dio, la kruroj 
estas ankoraŭ bonaj.» 
   «Nu do, sidiĝu kaj refortigu vin iomete. Ĉiam 
paŝadi estas dura metio.» 
   «Jes, sinjorino Seitz, certe. Oni prave meritas 
la tridek soldojn, kiujn la klientoj donas al oni.» 
   Mi antaŭenigis la seĝojn. 
   «Sidiĝu, Marianne, kaj donu al mi vian 
bastonon.» 
   «Necesas do, ke mi obeu al vi,» ŝi diris, «sed 
mi ne haltos longe: mi volas nur preni buŝplenon 
kaj tiam mi foriros.» 
   «Jes, jes, memkompreneble, Marianne, ni ne 
tro malfruigos vin,» diris sinjoro Gulden. 
   Ĉiu estis okupinta sian sidlokon. Sinjoro 
Gulden jam estas servanta ĉiun. Trinel rigardis 
min ridetante, kaj mi diris al mi: 
   «La virinoj estas tamen pli subtilaj ol ni !» 
   Mi estis tre ĝoja. Kion viro povas deziri pli ol 
havi spritan edzinon? Ŝi estas vera trezoro, kaj 

mi jam ofte aŭdis, ke la viroj estas feliĉaj, 
lasante sin konduki de tiaj edzinoj. 
   Oni komprenas, ke sidiĝinte ĉe tablon apud 
bona stovo anstataŭ troviĝi ekstere, la piedojn 
en la koto, kaj senti la novembran venton blovi 
en siaj jupoj, Marianne jam ne intencis sur-
vojiĝi. Ŝi estis bonkora kreitaĵo, kiu, sesdek-
kvinjara, ankoraŭ subtenis la du etajn infanojn 
de sia filo, mortinta antaŭ kelkaj jaroj. Kaj ĉiam 
trakuri la regionon je tiu aĝo, ricevante venton, 
pluvon kaj neĝon sur la dorso, dormante en 
grentenejoj kaj staloj sur pajlo kaj manĝante nur 
terpomojn tri kvaronojn de la tempo, kaj neniam 
tiom, kiom oni volus, ne estas de naturo por igi 
vin malestimi bonan teleron da varma supo, 
bonan pecon da fumigita lardo kun bongusta 
brasiko kaj du aŭ tri glasoj da vino, kiuj varmigas 
al vi la koron! Ne, necesas vidi la aferojn tiaj, kiaj 
ili estas. La vivo de tiuj malriĉuloj estas malgaja. 
Estus pli bone, ke ĉiu pilgrimus por si mem. 
   Fine Marianne komprenis la diferencon inter 
sidi ĉe tablo kaj vagi sur la vojoj. Ŝi manĝis kun 
bona apetito kaj plezure rakontis al ni, kion ŝi 
eksciis dum sia lasta rondvojaĝo. 
   «Jes, nun ĉio iras glate,» ŝi diris. «Ĉiuj tiuj 
procesioj kaj pentofaroj, kiujn vi vidis, estas 
ankoraŭ nenio. Necesas, ke tio pligrandiĝas de 
tago al tago. Kaj vi vidas, ke venos al ni misi-
istoj kiel antaŭe al la sovaĝuloj por konverti nin, 
kaj ke ili venos de sinjoro de Forbin-Janson kaj 
sinjoro de Rauzan, ĉar la korupto de nia 
jarcento estas tro granda. Kaj ĉie oni rekon-
struos la monaĥejojn, kaj oni relokos la 
barierojn sur la vojojn kiel antaŭ la dudek-
kvinjara ribelo ! Kaj kiam la pilgrimantoj alve-nos 
ĉe la pordo de monaĥejo, ili nur sonorigu, kaj 
oni tuj malfermos al ili. La deĵora fratulo alportos 
al ili po pelvo da grasa supo kun pano kaj viando 
en la ordinaraj tagoj, kaj magran supon kun fiŝo 
la vendredojn, sabatojn kaj dum la tuta fasto. 
Tiumaniere la pieco pligrandiĝos. Ĉiu volos 
fariĝi pilgrimanto. Sed la damoj-monaĥinoj de 
Bischofsheim diris al mi, ke nur la malnovaj 
pilgrimantoj de patro al filo, kiel ni, solaj rajtos 
pilgrimi, ĉar ĉiu devas resti en sia metio: la 
kampuloj devas resti ligitaj al sia grundo, kaj la 
senjoroj devas rehavi siajn kastelojn por regi 
nin. Mi mem aŭdis tiujn vortojn per miaj propraj 
oreloj ĉe la damoj-monaĥinoj, kiuj rehavos siajn 
dotojn, ĉar ili revenis de sia ekzilejo, kaj 
necesas redoni al ili ŝiajn dotojn por rekonstrui 
la kapelon. Tio estas certa. 
   «Ha, Sinjoro, se nur tio jam estus farita kaj mi 
povus profiti de tio dum mia maljuneco! Jen jam 
tiel longe, ke mi fastas, kaj ankaŭ miaj nepinoj. 
Mi kunprenus ilin kaj instruus al ili la preĝojn, kaj 
mi havus la konsolon, ĉe mia morto, lasi al ili 
bonan metion.» 
   Aŭskultante ŝin rakonti ĉiujn tiujn aferojn 
kontraŭajn al la prudento, ni estis ankoraŭ tute 
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emociitaj, ĉar ŝi ploris, tenerigite de la vido de 
siaj nepinoj, almozpetantaj ĉe la pordoj de la 
monaĥejoj,  kaj de la deĵora fratulo, alportanta 
al ili supon. 
   «Kaj vi verŝajne ankaŭ scias ke sinjoro de 
Rauzan kaj la reverenda patro Tarin volas, ke 
oni rekonstruu la kastelojn, ke oni redonu al la 
nobeloj la arbarojn, herbejojn kaj kampojn, kaj 
ke oni provizore replenigu per akvo la lagetojn, 
ĉar ili apartenas al la reverendaj patroj, kiuj ne 
havas tempon plugi, semi kaj rikolti : ĉio devas 
okazi tiamaniere.» 
   «Sed diru do, Marianne,» demandis patro 
Gulden, «ĉu tio kion vi rakontas, estas certa. Mi 
preskaŭ ne povas kredi, ke tiel granda feliĉo 
estos rezervita al ni.» 
   «Tio estas tute certa, sinjoro Gulden,» ŝi diris. 
«Monsinjoro la grafo de Artezio volas realigi 
sian savon, kaj por ke li povu realigi sian savon, 
ĉio devos esti reordigita. En Marienthal la 
sinjoro vikario Anton diris tiujn aferojn ankoraŭ 
pasintdimanĉe. Estas aferoj kiuj venas de 
supre. Oni devas nur iomete pacienci, ĉar 
necesas, ke la koroj de la homoj kutimiĝu al tio 
per la predikoj kaj pentofaroj. Tiuj kiuj ne volas 
kutimiĝi al tio, kiel la luteranoj kaj judoj, estos 
devigataj. Kaj ankaŭ la jakobenoj...» 
   Parolante pri la jakobenoj, Marianne subite 
rigardis sinjoron Gulden kaj tute ruĝiĝis ĝis la 
oreloj. Sed ŝi denove regis sin, ĉar li ridetis. 
   «Inter la jakobenoj,» ŝi diris tiam, «troviĝas 
tamen kelkaj kiuj estas tre bonaj; sed necesas, 
ke ĉie la malriĉuloj vivu... La jakobenoj prenis la 
posedaĵojn de la malriĉuloj, kaj tio ne estas 
bela.» 
   «Sed de kie do ili prenis la posedaĵojn de la 
malriĉuloj, Marianne?» 
   «Aŭskultu, sinjoro Gulden, la monaĥoj kaj 
kapucenoj havis la posedaĵojn de la malriĉuloj, 
kaj la jakobenoj dividis ilin inter si.» 
   «Ha, mi komprenas, mi komprenas,» diris 
patro Gulden, «la monaĥoj kaj kapucenoj havis 
vian posedaĵon, Marianne. Mi neniam estus 
diveninta tion.» 
   Sinjoro Gulden ankoraŭ ĉiam ridetis, kaj 
Marianne diris: 
   «Mi sciis, ke en la daŭro ni akordus.» 
   «Jes, jes, ni akordas,» li diris bonkore. 
   Mi aŭskultis sen diri ion, ĉar kompreneble mi 
estis scivolema ekscii, kio povus okazi al ni. 
Estis facile vidi, ke Marianne raportis al ni, kion 
ŝi aŭdis dum sia antaŭa vojaĝo. 
   Ŝi ankaŭ diris, ke la mirakloj revenos, ke 
sankta Kvirino, sankta Odila kaj la aliaj sanktuloj 
ne volis fari miraklojn sub la uzurpinto, sed ke 
nun jam la mirakloj rekomenciĝis okazi, ke la 
malgranda nigra sankta Johano en Kortzeroth, 
vidante reveni la malnovan prioron de sia 
ekzilejo, jam komencis verŝi larmojn. 

   «Jes, jes, mi komprenas, » diris sinjoro 
Gulden, «tio ne mirigas min. Post la procesioj 
kaj pentofaroj necesas, ke la sanktuloj faru 
miraklojn. Estas tute nature, Marianne, estas 
tute nature.» 
   «Sendube, sinjoro Gulden, kaj kiam oni vidos 
tiujn miraklojn, oni konvertiĝos.” 
   «Kompreble, kompreneble.» 
   La tagmanĝo finiĝis, kaj Marianne, vidante 
nenion plu veni sur la tablon, memoris, ke ŝi 
malfruas, kaj ekkriis: 
   «Sinjoro Dio, jen sonas la unua. La aliaj devas 
jam esti apud Ercheviller. Nun estas tempo, ke 
mi forlasu vin.» 
   Ŝi leviĝis kaj prenis sian bastonon kun afereca 
mieno. 
   «Tiam, bonan vojaĝon, Marianne,» diris al ŝi 
sinjoro Gulden, «kaj ne plu atendigu nin tiel 
longe.» 
   «Ha, sinjoro Gulden,» ŝi diris ĉe la pordo, «se 
mi ne povas sidi ĉe via tablo ĉiutage, tio ne 
estas kulpo mia.» 
   Ŝi ridis, kaj prenante sian pakon, ŝi ankoraŭ 
diris: 
   «Nu, ĝis revido, kaj pro ĉio bona kion vi faras 
al mi, mi preĝos al sankta Kvirino, por ke li 
sendu al vi bonan, dikan knabon, rozkoloran kaj 
freŝan kiel pomon. Jen ĉio, sinjorino Seitz, kion 
povra maljunulino kiel mi povas fari.» 
   Aŭdante tiujn vortojn, mi diris al mi mem: 
   «Tiu povra Marianne tamen estas bona virino. 
Ĝuste tion kion ŝi ĵus diris, mi deziras plej el ĉio. 
Elaŭdu ŝin Dio !» 
   Tiu bona deziro moligis min. Dume Marianne 
malsupreniris la ŝtuparon, kaj kiam oni aŭdis ŝin 
refermi la pordon malsupre, Trinel ekridis kaj 
diris: 
   «Tiun ĉi fojon ŝi tute malplenigis sian sakon.» 
   «Jes, miaj infanoj,» respondis sinjoro Gulden, 
kiu ŝajnis tre pensema, «jen kion oni povus 
nomi la homan nescion. Oni volus kredi, ke tiu 
malriĉa kreitaĵo inventis ĉion tion. Sed malfeliĉe 
ŝi kolektas ĉion dekstre kaj mal-dekstre. Tio 
estas laŭlitere kion pensas la elmigrintoj, tio 
estas kion ripetadas ĉiutage iliaj ĵurnaloj kaj kion 
aperte predikas la predikistoj en ĉiuj preĝejoj. 
Ludoviko XVIII ĝenas ilin : li havas tro da 
prudento laŭ ili. Ilia vera reĝo estas monsinjoro 
la grafo de Artezio, kiu volas savi sian animon: 
necesas, ke ĉio estu restaŭrita kiel antaŭ la 
dudekkvinjara ribelo; necesas, ke la naciaj 
posedaĵoj estu redonitaj al siaj eksmastroj; 
necesas, ke la nobelaro rehavu siajn rajtojn kaj 
privilegiojn kiel en 1788, kaj ke ĝi okupu ĉiujn 
rangojn en la armeo; necesas, ke la katolika, 
apostola kaj roma religio estu la sola religio de 
la ŝtato; necesas, ke la dimanĉoj kaj festotagoj 
estu observataj kiel antaŭe; necesas, ke la 
herezuloj estu forpelitaj el ĉiuj lokoj, kaj ke nur 
la pastroj instruu la infanojn de la popolo; 
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necesas, ke tiu granda kaj terura nacio, kiu dum 
dudek kvin jaroj elportis la ideojn liberecon, 
egalecon kaj fratecon en la tutan universon per 
sia prudento kaj venkoj kaj kiu neniam estus 
venkita, se la imperiestro ne estus farita 
aliancon kun la reĝoj en Tilsitt; necesas, ke tiu 
nacio, kiu en kelkaj jaroj produktis tiom da 
grandaj kapitanoj, grandaj oratoroj, grandaj 
sciencistoj kaj ĉia-specaj genioj, cedu ĉion, ke 
ĝi denove gratu la teron, dum la nobeloj, kiuj ne 
nombras unu kontraŭ mil, de patro al filo profitas 
de ĝia laboro kaj tre bone vivas je ĝiaj kostoj! 
Ho, estas certe, ke ĝi redonos ĉiujn kampojn, 
herbejojn kaj lagetojn, kiel diris Marianne, kaj ke 
ĝi rekonstruu la kastelojn kaj monaĥejojn, tio 
estas neevitebla por esti agrabla al monsinjoro 
la grafo de Artezio kaj helpi lin savi sian animon, 
tio estas la minimumo, kion oni povas fari por 
tial granda princo !» 
   Tiam patro Gulden, interplektante la manojn 
kaj rigardante la plafonon, diris: 
   «Sinjoro Dio, Sinjoro Dio, vi kiu farigas tiom da 
mirakloj per la malgranda nigra sankta Johano 
en Kortzeroth, se vi enirigus nur unu sola radion 
da prudento en la kapon de monsinjoro kaj liaj 
amikoj, mi kredas, ke tio estus ankoraŭ pli bela 
ol la larmoj de la eta sanktulo! Kaj la alia, tie for 
sur sia insuleto kun siaj klaraj okuloj, estas 
kvazaŭ nizo, kiu ŝajnigas dormi, rigardante 
anasojn padeli sur marĉlageto... Sinjoro Dio, 
pensu, ke per kvin aŭ ses flugilbatoj li estos sur 
ili... la anasoj forfuĝas; sed ni ankoraŭfoje havos 
la tutan Eŭropon sur nia dorso!» 
   Li diris tiujn aferojn kun grava mieno, kaj mi 
rigardis Trinel por vidi, ĉu oni devos ridi aŭ plori. 
Subite li sidiĝis, dirante: 
   «Nu, Josef, tio ĉi ne estas ĝojiga, sed kion ni 
povas fari pri tio? Estas tempo rekomenci labori. 
Rigardu, kial la horloĝo de sinjoro pastro Jakob 
ne funkcias.» 
   Tiam Trinel forprenis la tablotukon, kaj ĉiuj 
rekomencis labori. 
 
 
 

IX 
 
 

   Venis vintro. Estis vintro kun multa pluvo, 
miksita per neĝo kaj vento. La tegmentoj 
ankoraŭ ne havis defluilojn tiutempe, tiel ke la 
pluvo, falanta de la tegoloj, estis forblovata de 
la vento ĝis meze de la stratoj. Oni aŭdis tiun 
plaŭdadon la tutan tagon, dum la stovo muĝis 
kaj Trinel turniĝis ĉirkaŭ ni, gardante la fajron kaj 
levante la kovrilojn de la kaseroloj, aŭ sidis 
malantaŭ sia ŝpinilo, mallaŭte kantante. Patro 
Gulden kaj mi estis tiel kutimiĝintaj al tiu ekzisto, 
ke ni faris nian laboron iel sen pensi pri ĝi. Ni 
havis plu nenion pri kio maltrankviliĝi. La tablo 

estis kovrita kaj la tagmanĝo servita, ĝuste kiam 
sonis la tagmezo. Estis agrabla familia vivo. 
   La vesperon sinjoro Gulden eliris post la 
manĝo legi la gazeton en la kafejo de Hoff-
mann, surmetinte sian malnovan mantelon sur 
la ŝultrojn kaj tirante sian grandan ĉapon el 
vulpofelo ĝis sur la nuko. Malgraŭ tio, ofte, 
vespere post la deka, kiam ni jam estis 
enlitiĝintaj, ni aŭdis lin reveni tusante kaj kun 
malsekaj piedoj. Trinel diris al mi: 
   «Jen li nun tusas. Li pensas, ke li estas 
enkoraŭ juna kiel je sia dudeka jaro.» 
   Kaj la sekvan matenon ŝi ne hezitis fari al li 
riproĉojn. 
   «Sinjoro Gulden,» ŝi diris, «vi ne estas 
prudenta: vi forte malvarmumis, sed tamen vi 
eliras ĉiuvespere.» 
   «He ! Kion vi volas, mia infano. Mi kutimas legi 
la gazetojn. Estas pli forta ol mi mem. Mi volas 
scii, kion diras Benjamin Constant kaj la aliaj.  
Estas kvazaŭ dua vivo, kaj tre ofte mi pensas: 
‘Ili devus ankoraŭ paroli pri tiu aŭ tiu alia afero… 
Se Melĥior Gulden estus tie, li reklamacius 
ankaŭ pri tiu aŭ tiu alia ĉapitro, kaj tio certe 
produktus grandan efekton.» 
   Tiam li ekridis, skuante la kapon, kaj diris: 
   «Ĉiu kredas, ke li havas pli da sprito kaj 
prudento ol la aliaj, sed Benjamin Constant 
ĉiam plaĉas al mi.» 
   Ni ne sciis, kion respondi, ĉar lia amo al la 
gazetoj estis tro granda. Iutage Trinel diris al li: 
   «Sonjoro Gulden, ĉar vi nun deziras scii ĉiujn 
novaĵojn, tio ne estas kaŭzo malsanigi vin. Vi 
devas nur agi kiel la maljuna ĉarpentisto 
Carabin. La antaŭan semajnon li faris inter-
konsenton kun patro Hoffmann, kiu sendas al li 
la ĵurnalon post la sepa – kiam la aliaj jam legis 
ĝin – por tri frankoj monate. Tiamaniere Carabin 
scias ĉion kio okazas sen fari klopodojn, kaj lia 
edzino, la maljuna Bével ankaŭ. Ili babilas inter 
si pri tiuj aferoj ĉe la farejo kaj disputas kune. 
Jen kion vi devus fari.» 
   «He ! Vi scias, Trinel, tio estas bona ideo!» 
diris sinjoro Gulden. «Jes, sed tri frankoj!…» 
   «La tri frankoj estas nenio, » ŝi tiam diris. «La 
ĉefa afero estas ne malsaniĝi. Vi tusas 
ĉiuvespere kiel mizerulo, kaj tio ne povas 
daŭri.» 
   Tiuj vortoj tute ne kolerigis lin, sed kontraŭe 
ĝojigis lin, ĉar li vidis, ke nia afekcio por li igis 
nin tiel paroli kaj li devas kredi nin. 
   «Nu !» li diris. «Ni provos aranĝi la aferojn, kiel 
vi deziras. Des pli ke amaso da duonsoldaj 
oficiroj plenigas la gastejon de mateno ĝis 
vespero, ke ili transdonas la gazetojn unuj al la 
aliaj, kaj ke ofte necesas atendi du horojn por 
povi ekhavi unu. Jes, Trinel pravas.» 
   Kaj la saman tagon li iris paroli al patro 
Hoffman, tiel ke Michel, unu el la kelneroj de la 
gastejo, alportis al ni la gazeton ĉiuvespere post 
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la sepa, kiam ni leviĝis de la tablo. Ĉiufoje kiam 
ni aŭdis lin supreniri, estis vera ĝojo por ni, kaj 
ĉiuj diris : 
   «Jen la gazeto !» 
   Ni leviĝis. Trinel rapidis forpreni la tablotukon 
kaj ordigi ĉion. Mi metis bonan ŝtipon en la 
stovon. Sinjoro Gouden eligis siajn okulvitrojn el 
la ujo, kaj dum Trinel ŝpinis kaj mi fumis mian 
pipon kiel maljuna soldato, rigardante kiel la 
flamoj dancis en la stovo, li legis por ni la 
novaĵojn de Parizo. Kian feliĉecon kaj kon-
tentecon ni spertis, aŭdante Benjamin Con-
stant kaj du aŭ tri aliajn subteni ĉion kion ni mem 
pensis, neniu povas imagi. Kelkfoje sinjoro 
Gulden devis interrompi la legadon por purigi la 
okulvitrojn, kaj Trinel tuj ekkriis : 
   «Kiel bone parolas tiuj homoj! Jen kio 
nomiĝas prudentaj homoj… Jes, ĉio kion ili 
subtenas, estas ĝusta, estas la pura vero.» 
   Ĉiu el ni aprobis. Nur patro Gulden pensis, ke 
il devus paroli ankoraŭ pri tio aŭ tio alia, sed ke 
la resto estas bona. Li reprenis sian legadon, kiu 
okupis nin ĝis la deka. Tiam oni enlitiĝis, 
pensante pri la aferoj kiujn oni aŭdis. 
   Ekstere la vento blovadis, kiel ĝi ofte blovas 
en Falsburgo. La ventomontriloj turniĝadis 
grincante sur sia stangeto, kaj la pluvo vipadis 
la murojn. Kaj ni, varmaj, aŭskultis tion, benante 
la Sinjoron, ĝis la dormo igis nin forgesi ĉion.  
Ha ! Kiel bone oni dormas, kiam oni estas feliĉa, 
kiam oni havas pacon en la animo, forton, 
sanon, amon kaj respekton por ĉio kion oni 
amas ! Kion pli oni povus deziri en la mondo? 
La tagoj, la semajnoj, la monatoj tiel pasis. Ni 
fariĝis se tiel diri politikistoj, kaj kiam la ministroj 
estis parolontaj, ni pensis anticipe : 
   «Ha, la friponoj, ili ĉiuj volas trompi nin… 
Ha, malbona speco… Oni devus forpeli vin !» 
   Ĉefe Trinel ne povis toleri tiujn homojn, kaj 
kiam patrino Gredel venis paroli kun ni kiel 
antaŭe pri nia bona reĝo Ludoviko XVIII, ni lasis 
ŝin paroli pro respekto, kompatante ŝin, ĉar ŝi 
estis tiel blinda koncerne la aferojn de la lando. 
   Necesas ankaŭ agnoski, ke tiuj elmigrintoj, 
ministroj kaj princoj kondutis kontraŭ ni kiel 
veraj impudentuloj. Se Monsinjoro la Grafo de 
Artezio kaj liaj filoj estis metintaj sin ĉekapen de 
la vendeanoj kaj bretonoj60, se ili estus 
marŝintaj al Parizo kaj forportintaj la venkon, ili 
pravus diri al ni : «Ni estas viaj mastroj kaj ni 
donos al vi la leĝojn.» Sed forpelite kaj poste 
rekondukite ĉe nin far la prusoj kaj rusoj, ili nur 
humiligis nin. Jen kio estis malestiminda ! Ju pli 
mi maljuniĝas, des pli mi estas konvinkita, ke tio 
estas honto !  

                                                      
60 Loĝantoj de Vendeo kaj Bretonio, regionoj en la 

okcidenta parto de Francio, kiu batalis kontraŭ la 

Revolucion por defendi la katolikan religion kaj la 

reĝecon. Oni neniam povis definitive venki ilin. Nur 

   Zebedeus ankaŭ venis de tempo al tempo 
viziti nin, kaj li sciis ĉion kion ni legis en la 
gazetoj. Li la unua sciigis al ni, ke generalo 
Vandamme estis forpelita el la ĉeesto de la 
reĝo. Tiun maljunan soldaton, kiu revenis el la 
rusaj malliberejoj kaj kiun la tuta armeo 
respektis malgraŭ lia malfeliĉo apud Kulm, ili 
kondukis eksteren, dirante al li, ke tie ne estis 
lia loko. Vandamme estis kolonelo de regimento 
en Falsburgo kaj la tuta urbo konis lin. Oni ne 
povas imagi la indignon de la honestaj homoj, 
aŭdante tiun novaĵon. 
   Zebedeus ankaŭ rakontis nin, ke oni faris 
procesojn al la duonsoldaj generaloj, kaj ke oni 
ŝtelis iliajn leterojn en la poŝtoficejo por povi 
konsideri ilin kiel perfidulojn. Iom poste li diris al 
ni, ke oni forsendos la filinojn de la eks-oficiroj, 
kiuj troviĝis en la lernejo Saint-Denis, donante 
al iliaj patroj pension de ducent fran-koj, kaj 
poste ke la elmigrintoj solaj volas havi la rajton 
meti siajn filojn en la lernejojn Saint-Cyr kaj la 
Flèche por eliri kiel oficiroj, dum la popolo restos 
soldato je kvin centimoj tage en eterno ! 
   La gazetoj rakontis la samajn aferojn, sed 
Zebedeus sciis multajn aliajn detalojn. La lastaj 
soldatoj sciis ĉion. Mi neniam povus prezenti al 
vi la figuron de Zebedeus, sidanta malantaŭ la 
stovo, tenante la nigran finaĵon de sia pipo inter 
la dentoj, kiam li rakontis al ni tiujn mizerojn. Lia 
granda nazo paliĝis, lia vizaĝo tremetis ĉe la 
anguloj de liaj helgrizaj okuloj kaj de tempo al 
tempo li ŝajnigis ridi, murmurante : 
   «Bone !… Bone!…» 
   «Kaj kion la aliaj soldatoj pensas pri tio?» 
demandis patro Gulden. 
   «He ! Ili pensas, ke estas bone. Kiam vi donis 
vian sangon al Francio dum dudek jaroj, kiam vi 
partoprenis en dek, dek kvin aŭ dudek militiroj, 
kiam vi ricevis tri galonojn kaj amason da 
vundoj, kaj kiam vi poste ekscias, ke oni 
forpelas viajn eksajn ĉefojn, ke oni metas iliajn 
filinojn sur la straton, kaj ke la filoj de tiuj homoj 
fariĝos viaj oficiroj por ĉiam, tio ĝojigas vin, 
patro Gulden,» li diris dum liaj vangoj tremetadis 
ĝis la oreloj. 
   «Sendube, sendube, tio estas malfeliĉiga,» 
diris sinjoro Gulden. «Sed ankoraŭ ĉiam 
ekzistas disciplino: la marŝaloj obeas al la 
ministroj, la oficiroj al la marŝaloj, kaj la soldatoj 
al la oficiroj.» 
   «Vi pravas,» respondis Zebedeus. «Sed jen 
oni batas la fermon.» 
   Li premis al ni la manon kaj rapidis al la 
kazerno. 

kiam Napoleono denove rekonis la katolikan 

religion, farante traktaton kun la papo, ili demetis la 

armilojn. 
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   La tuta vintro pasis tiumaniere La indigno 
kreskis de tago al tago. La urbo estis plena je 
duonsoldaj oficiroj, kiuj jam ne kuraĝis resti en 
Parizo: leŭtenantoj, kapitanoj, komandantoj, 
koloneloj de ĉiuj kavaleriaj kaj infanteriaj 
regimentoj, viroj kiuj vivis per pankrusto kaj 
glaseto da vino kaj estis tiom pli malfeliĉaj ĉar ili 
devis porti uniformon. Oni bildigu al si tiajn virojn 
kun kavaj vangoj, mallonge tonditaj haroj, 
brilantaj okuloj kaj longaj lipharoj en malnova 
kapoto, kies perditajn butonojn oni devis 
anstataŭigi. Oni bildigu ilin al si pro-menantaj 
triope, sesope, dekope sur la placo,  
la grandan bastonon kun spado pendantan de 
butontruo, la grandan dupintan ĉapelon ĉiam 
bone brositan traverse sur la ŝultroj, sed tiel 
taŭzitaj, tiel mizeraj, ke la ideo venas al oni, ke 
ili ne manĝas laŭ la kvarono de sia apetito. Oni 
tamen devis diri al si : «Jen la venkintoj de la 
bataloj apud Jemappes, Fleurus, Zürich, 
Hohenlinden, Marengo, Austerlitz, Friedland, 
Wagram… Tial ili fieras esti francoj, sed nek la 
grafo de Artezio, nek la duko de Berrio aŭ de 
Angulemo povas glori esti la kaŭzo de tiuj 
venkoj, sed ili estis. Kaj nun oni lasas ilin perei, 
oni rifuzas al ili eĉ la ĉiutagan panon kaj 
anstataŭigas ilin per elmigrintoj. Estas vere 
abomeninde.» Necesas havi nek prudenton, 
nek koron, nek senton de justeco por rekoni, ke 
tio estas kontraŭnatura. 
   Mi ne eltenis la vidon de tiuj malfeliĉuloj : tio 
turnis al mi la koron. Se oni servis, eĉ nur ses 
monatojn, oni ĉiam respektos siajn ĉefojn, tiujn 
kiujn oni vidis iri la unuaj renkonte al la mal-
amika pafado. Mi hontis pro mia patrio, tial ke ĝi 
toleris tiajn maldignaĵojn. 
   Unu aferon mi neniam forgesos : fine de la 
monato januaro 1815 du el tiuj duonsoldaj 
oficiroj venis proponi al ni aĉeti superban 
horloĝon. Unu el ili estis granda, maldika viro 
kun jam griza kapo, konata sub la nomo 
kolonelo Falconette, kiu aperiis esti servinto en 
la infanterio. La alia, malgranda, korpulenta 
viro, kiun oni nomis komandanto Margarot kaj 
kiu konservis ankoraŭ la vangharojn de husa-ro. 
Povis esti la deka matene. Mi ankoraŭ vidas ilin 
eniri kun gravaj mienoj, la kolonelon kun alta 
kolumo, la alian kun la kapo retiriĝinta inter la 
ŝultrojn. Ilia horloĝo estis el oro, kun duobla 
pelveto kaj sonorilaro. Ĝi indikis la sekundojn 
kaj devis esti streĉita nur ĉiu-semajne. Mi 
neniam vidis tiel belan objekton. Dum sinjoro 
Gulden ekzamenis la horloĝon, mi turnis min 
sur mia seĝo kaj rigardis tiujn virojn, kiuj ŝajnis 
havi grandan bezonon je mono. Ĉefe la husaro 
kun sia bruna osteca vizaĝo, siaj longaj rufaj 
lipharoj, malgrandaj brunaj okuloj, larĝaj ŝultroj 
kaj longaj brakoj, kiuj pendis ĝis la genuoj, 
inspiris al mi grandan res-pekton. Mi pensis : 
«Kiam tiu ĉi tenis sian husarsabron fine de sia 

brako, ĝi sendube iris tre foren. Liaj malgrandaj 
okuloj sendube brilis sub liaj densaj brovoj. 
Defendo kaj kontraŭ-atako sendube okazis 
fulmorapide.» Mi imagis lin dum atako, duone 
kaŝita malantaŭ la kapo de sia ĉevalo, la 
sabropinton antaŭen, tiel ke mia admiro por li 
ankoraŭ kreskis. 
   Subite mi rememoris, ke komandanto Mar-
garot kaj kolonelo Falconette mortigis en duelo 
rusajn kaj aŭstrajn oficirojn malantaŭ la Verda 
Arbo, kaj ke nia tuta urbo parolis nur pri ili antaŭ 
kvar aŭ kvin monatoj, kiam trapasis la  
aliancanoj. Ankaŭ la grandulo kun sia kolumo 
sen ĉemizo, grizaj tempioj kaj malvarma mieno, 
ŝajnis al mi tre repektinda. 
   Mi atendis kion patro Gulden estis dironta pri 
ilia horloĝo. Li ne levis la okulojn, rigardante ĝin 
kun profunda admiro, dum tiuj du viroj trankvile 
atendis, sed kiel homoj kiuj suferas pro tio, ke ili 
jam ne povas kaŝi sian ĝenon. 
   Finfine sinjoro Gulden turnis sin kaj diris al ili: 
   «Tio ĉi, sinjoroj, estas objekto de grandega 
beleco. Estas io kion oni povus nomi horloĝo de 
princo.» 
   «Sendube,» respondis la husaro, «ĉar mi 
efektive ricevis ĝin de princo  post la batalo 
apud Rabbe.» 
   Li ĵetis rigardon al la alia, kiu diris nenion. 
   Sinjoro Gulden, tiam rigardante ilin, rimarkis, 
ke ili estas en granda bezono de mono. Li 
deprenis sian ĉapon el nigra silko, malrapide 
leviĝis kaj diris : 
   «Sinjoroj, ne ofendiĝu pro tio kion mi diros al 
vi. Kiel vi mi estas veterano, ĉar mi servis 
Francion sub la Respubliko, kaj mi kredas, ke la 
fakto esti devigata vendi tiuspecan objekton 
vere ŝiras al vi la koron, ĉar tiu ĉi objekto 
rememorigas vin pri bela ago en via vivo kaj pri 
ĉefo kiu estas kara al ni.» 
     Mi neniam aŭdis patron Gulden paroli kun tia 
tenereco, lian kalvan kapon malĝoje klinitan kaj 
la okulojn direktitajn teren kvazaŭ pôr ne vidi la 
doloron de tiuj al kiuj li parolis. La ko-mandanto 
fariĝis tute ruĝa, liaj okuloj ŝajnis malklaraj, kaj 
liaj grandaj manoj tremetis. La kolonelo estis 
pala kiel mortinto. Mi estus volinta eliri. 
   Tiam sinjoro Gulden diris : 
   «Tiu horloĝo valoras pli ol mil frankojn. Mi ne 
havas tiun sumon sub la mano, kaj cetere vi 
sendube multe bedaŭrus disiĝi de tia valora 
memoraĵo. Jen do kion mi ofertas al vi: mi metos 
la horloĝon, se vi konsentos, en mian 
montrofenestron. Ĝi ĉiam restos via propraĵo, 
kaj mi nun antaŭpagas al vi ducent frankojn, 
kiujn vi redonos al mi, reprenante ĝin.» 
   «Vi estas bona patrioto !» ekkriis la koman-
danto. Colin jam diris tion al ni… Ha, sinjoro ! Mi 
neniam forgesos la servon kiun vi faras al mi… 
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Princo Eŭgenio61 donis al mi tiun horlo-ĝon pro 
eksterordinara ago sur la batalkampo. Mi amas 
ĝin kiel mian propran sangon, sed la mizero 
devigas min…» 
   «Komandanto…» diris la alia, tute pala. 
   Sed la husaro ne volis aŭskulti lin kaj ekkriis, 
forigante lin per brako: 
   «Ne, kolonelo, lasu min… Ni estas inter ni… 
Maljuna soldato povas kompreni nin. Sinjoro, 
oni malsatigas nin !… Oni traktas nin, kvazaŭ ni 
estus kozakoj !… Oni estas tro malkuraĝa por 
pafmortigi nin !…» 
   Li plenigis la domon per siaj krioj. Mi kuris al 
Trinel en la kuirejo por ne vidi tiun tristan 
spektaklon. Sinjoro Gulden trankviligis lin. Ni 
aŭdis lin diri : 
   «Jes, sinjoro, mi scias tion,» li diris, «mi metas 
min en vian pozicion…» 
   «Ek, Margarot, trankviliĝu!» diris la kolonelo. 
   Sed la komandanto rifuzis trankviliĝi. Liaj krioj 
daŭris preskaŭ kvaronhoron. Fine ni aŭdis  
sinjoron Gulden nombri la monerojn kaj la 
husaron diri al li : 
   «Dankon, sinjoro, dankon! Se iam la okazo 
prezentiĝos, komandanto Margarot rememoros 
vian bonan agon.» 
   Tiam la pordo malfermiĝis kaj ili malsupreniris 
la ŝtuparon, kio multe malpezigis nin, Trinel kaj 
min, ĉar ni estis ŝokitaj. Ni reeniris la ĉambron. 
Sinjoro Gulden, kiu elkondukis la oficirojn, 
preskaŭ tuj resupreniris nudkapa. Li estis 
emociita. 
   «Tiuj malfeliĉuloj pravas,» li diris, 
resurmetante sian ĉapon. «La konduto de la 
registaro kontraŭ ili estas terura. Sed frue aŭ 
malfrue ĝi pagos por tiu sinteno.» 
   La reston de tiu tago ni malĝojis. Sinjoro 
Gulden tamen eksplikis al mi la belecojn de tiu 
horloĝo kaj diris al mi, ke oni devus ĉiam havi 
tiajn modelojn antaŭ la okuloj. Tiam ni pendigis 
ĝin en nia montrofenestro. 
   Ekde tiu momento la ideo ne plu forlasis min, 
ke tio finiĝos malbone kaj ke la elmigrintoj, eĉ 
se ili ĉesus fari tiujn aferojn, jam faris tro. Mi 
ĉiam aŭdis la voĉon de la komandanto krii en 
nia ĉambro, ke oni kondutas kontraŭ la armeo 
kvazaŭ kontraŭ kozakoj ! La memoro pri la 
procesioj, pentofaroj kaj predikoj pri la dudek-
kvinjara ribelo, la restituo de la naciaj propraĵoj, 
la riparo de la monaĥejoj kaj la resto…ĉio ĉi 
ŝajnis al mi terura miksaĵo, kiu estis sendube 
produktonta nenion bonan. 
 
 
 

X 
 

                                                      
61 Filo de imperiestro Jozefina kaj ŝia unua edzo 

generalo de Beauharnais, kaj vicfilo de Napoleono 

   Tia estis la situacio, kiam komence de marto 
1815 la famo disvastiĝis kiel vento, ke la 
imperiestro surbordiĝis apud Cannes. De kie 
venis tiu famo? Neniu iam povis diri tion : 
Falsburgo situas ja je ducent mejloj de Medi-
teraneo, kaj multaj ebenaĵoj kaj montaroj 
disigas nin de la suda Francio. Mi mem 
memoras eksterordinaran aferon. La matenon 
de la 5-a de marto, ellitiĝinte, mi malfermis la 
fenestron de nia malgranda dormoĉambro, kiu 
situis tuj sub la tegmento. Mi rigardis la 
malnovajn nigrajn kamenojn de la bakejo de 
Spitz fronte al nia domo. Restis ankoraŭ iom da 
neĝo sur la tegmentoj. La malvarmo estis 
morda, sed la suno brilis, kaj mi pensis: «Jen kio 
nomiĝas bona vetero por marŝi!» Mi memoris, 
kiel kontentaj ni estis en Germanio, ke, post 
kiam ni estingis la fajrojn frumatene, ni povis 
foriri ĉe tia vetero, la fusilon sur la ŝultro, kaj 
aŭdi la plandumojn de la bataliono resoni sur la 
malmoliĝinta tero. Kaj subite, mi ne scias kiel, 
venis en mian kapon penso pri la imperiestro. 
Mi vidis lin marŝi kun lia griza kapoto, la ronda 
dorso kaj la kapo kaŝita en la ĉapelo, dum la 
maljuna gvardio marŝis malantaŭ li. Trinel estis 
balaanta nian etan ĉambron.  
Estis kvazaŭ sonĝo ĉe tiu ĉi hela kaj seka 
vetero. 
   Dum mi estis tie, ni aŭdis iun supreniri la 
ŝtuparon, kaj Trinel haltis momenton, dirante : 
   «Estas sinjoro Gulden.» 
   Tuj mi rekonis la paŝojn de sinjoro Gulden, kio 
surprizis min, ĉar li venis kvazaŭe neniam ĉe 
nin. Li malfermis la pordon kaj diris al ni tre 
mallaŭte : 
   «Miaj infanoj, la imperiestro surbordiĝis en 
Cannes apud Toulon. Li marŝas al Parizo. » 
   Li diris nenion pli kaj sidiĝis por respiri. Oni 
povas imagi, kiel ni rigardis unu la alian. Nur 
post momento Trinel demandis : 
   «Ĉu tio estas en la gazeto, sinjoro Gulden?» 
   «Ne,» li diris, «tie oni scias ankoraŭ nenion, 
aŭ ili kaŝas tion por ni. Sed, nome de la ĉielo, 
diru nenian vorton pri tio, ĉar ni estus arestitaj ! 
Ĉi-matene Zebedeus, kiu staris garde ĉe la 
Franca Pordego, venis averti min ĉirkaŭ la 
kvina. Li frapis malsupre, vi certe aŭdis lin.» 
   «Ne,» sinjoro Gulden, «ni dormis.» 
   «Nu ! Mi malfermis la fenestron por ekscii, kio 
okazas, kaj mi malsupreniris por retiri la riglilon. 
Zebedeus rakontis al mi la aferon kiel ion tute 
certan. La regimento devas resti en la kazerno 
ĝis nova ordono. Ŝajnas, ke oni timas la 
soldatojn. Sed tiam, kiel haltigi Napoleonon? 
Oni povas ankaŭ ne sendi la kampulojn, kiujn 
oni volas senigi de iliaj posedaĵoj, nek la 
burĝojn, kiujn oni traktas kiel jakobenojn. Jen 
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bona okazo por la elmigrintoj montri sin. Sed 
antaŭ ĉio, la plej profunda silento… la plej 
profunda silento pri tio ĉi !…» 
   Li levis la manon dirante tion, kaj ni mal-
supreniris al la ateliero. Trinel ekbruligis bonan 
fajron, kaj ĉiu komencis labori kiel kutime. 
   Tiun tagon ĉio restis trankvila, kaj ankaŭ la 
morgaŭon. Kelkaj najbaroj, patroj Réboc kaj 
patro Offran venis viziti nin, se tiel diri por igi 
purigi sian horloĝon. 
   «Ĉu estas io nova, najbaro?» 
   «Dio mia!» respondis sinjoro Gulden. «La 
aferoj iras tre trankvile. Ĉu vi scias ion pli?» 
   « Ne. » 
   Kaj tamen oni vidis en iliaj grandaj okuloj, ke 
ili scias la grandan novaĵon. Zebedeus restis en 
la kazerno. La duonpagataj oficiroj plenigis la 
kafejon de mateno ĝis vespero, sed ankoraŭ 
nenia vorto lekis : estis tro grave. 
   Nur la trian tagon tiuj duonpagataj oficiroj, kiuj 
bolis en sia haŭto, kommencis perdi paciencon. 
Oni vidis ilin iradi kaj venadi, kaj per ilia vizaĝo 
estis facile rekoni ilian teruran maltrankvilecon. 
Se ili havus ĉevalojn aŭ nur armilojn, mi certas, 
ke ili provus fari ion. Sed la ĝendarmoj, la 
maljuna Chancel ĉekape, ankaŭ iradis kaj 
venadis. Ĉiun horon oni vidis ĝen-darmon foriri 
kiel kuriero al Sarrebourg. 
   La ekscitiĝo kreskis. Neniu emis labori. 
Baldaŭ oni eksciis tra vojaĝaj komizoj, kiuj 
alvenis de la urbo Balo, ke io moviĝis en Alta-
Rejno kaj Juro, ke kavaleriaj kaj infanteriaj  
regimentoj sekvis unuj la aliajn apud Besan-
çon; ke amasoj da trupoj iris renkonte al la 
uzurpinto, ktp. Unu el tiuj komizoj, kiu tro parolis, 
ricevis la ordonon tuj forlasi la urbon. La polica 
serĝento ekzamenis liajn dokumen-tojn, kaj 
feliĉe ili estis en ordo. 
   Ekde tiu tempo mi vidis aliajn revoluciojn, sed 
neniam tian ekscitecon, precipe la 8-an de 
marto inter la kvara kaj kaj la kvina vespere, 
kiam alvenis la ordono igi marŝi sentarde la 1-
an kaj la 2-an batalionojn armitajn por milito al 
Lons-le-Saunier. Tiam oni komprenis la tutan 
danĝeron, kaj ĉiuj pensis: “Oni bezonas nek la 
dukon de Angulemo nek la dukon de Berrio por 
haltigi Napoleonon, sed la tutan Eŭropon.” 
   Finfine la duonpagataj oficiroj respiris. Iliaj 
mienoj estis heligitaj kvazaŭ per sunoj. 
   Je la kvina la unua tamburrulado bruadis sur 
la placo, kiam Zebedeus bruske eniris. 
   “Nu?” kriis al li patro Gulden. 
   “Nu,” li diris, “la unuaj du batalionoj foriras.” 
   Li estis pala. 
   “Oni sendas ilin por haltigi lin,” diris sinjoro 
Gulden. 

                                                      
62 Ronda malgranda ŝtofa ruĝa-blanka-blua objekto 

kun rubandeto, kiu estis la simnolo de la Revolucio 

kaj kiun oni fiksis sur sia kapvesto. 

   “Jes, ili estas haltigontaj lin!” li diris, oku-
lumante. 
   La tamburrulado daŭrigadis. 
   Li komencis rapide malsupreniri, kaj mi sekvis 
lin. Malsupre, kaj jam kun unu piedo sur la unua 
ŝtupo, li tiris min ĉe la brako kaj diris al mi en la 
orelon, demetante sian ĉakon: 
   “Rigardu en la fonon de mia ĉako, Josef, ĉu vi 
rekonas ĝin?” 
   Mi vidis la malnovan trikoloran kokardon62 en 
la kapvesto. 
   “Tiu ĉi estas la nia,” li diris. “Nu! Ĉiuj soldatoj 
havas ĝin.” 
   Mi apenaŭ havis la tempon vidi ĝin, kiam li 
premis al mi la manon kaj, rapidigante la 
paŝadon, turniĝis ĉe la angulo de la strato 
Fouquet.  Mi resupreniris, dirante al mi mem: 
“Jen denove komenciĝas la ruiniĝo, jen Eŭropo 
kiu denove baros al li la vojo. Jen la kon-
skripcio, Josef, la abolo de ĉiuj forpermesoj ktp., 
kiel oni legas en la gazetoj. Anstataŭ resti 
trankvila, oni devas denove moviĝi; anstataŭ 
aŭdi la sonorilojn, oni aŭdos la kanonojn; 
anstataŭ paroli pri la preĝejo, oni parolos pri la 
arsenalo; anstataŭ flari incenson, oni flaros 
pulvon. Dio en la ĉielo! Tio do neniam finiĝos! 
Ĉio povus iri tiel bone sen tiuj malbenitaj militoj! 
Kia mizero! Kia mizero! Kaj ĉiam estas ni kiuj 
devas pagi. Ĉiam por nia feliĉeco oni plenumas 
ĉiujn tiujn maljustaĵojn, dum oni primokas nin kaj 
traktas nin kiel verajn ŝtipojn!” 
   Multaj aliaj ĝustaj pensoj trairis mian kapon. 
Sed al kio tio servis min? Mi estis nek la duko 
de Angulemo nek la duko de Berrio. Oni devas 
esti princo, por ke la pensoj servu al io kaj por 
ke ĉiu vorto kiun oni diras, estu rigardata kiel 
miraklo. 
   Ekde tiu momento ĝis la vespero patro 
Gulden ne povis resti sur sia loko. Li havis la 
saman malpaciencon kiel mi en la tempo, kiam 
mi atendis la permeson edziĝi. Ĉiun momenton 
li rigardis tra la fenestro kaj diris: 
   “Hodiaŭ venos grandaj novaĵoj… oni donis la 
ordonojn… oni ne plu bezonas kaŝi ion al ni.”    
   Kaj de minuto al minuto li ekkriis: 
   “Psst!… Jen la poŝtveturilo.” 
   Ni aŭskultis : estis la ĉareto de Lanche kun 
siaj maljunaj ĉevalaĉoj, aŭ la ĉaraĉo de 
Baptiste, kiu pasis sur la ponto. 
   La nokto venis, kaj Trinel kovris la tablon, 
kiam por la dudeka fojo sinjoro Gulden diris: 
   “Aŭskultu!” 
   Tiun ĉi fojon aŭdiĝis malproksima bruado en 
la avanceo. Tiam sen atendi li kuris al la alko-
von kaj surmetis sian kamizolon, kriante:   
   “Josef, venu!” 
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   Li malsupreniris kurante. Vidante lin tiel rapidi, 
kaj esperante ekhavi novaĵojn, mi sekvis lin. Ni 
apenaŭ alvenis sur la ŝtupoj de la strato, kiam 
la poŝtveturilo eliris la malhelan pordegon kun 
siaj ruĝaj lanternoj kaj pasis antaŭ ni kiel tondro. 
Ni kuradis, sed ni ne estis solaj : de ĉiuj flankoj 
oni aŭdis galopadi kaj kriadi la homojn: 
   “Jen ĝi estas! Jen ĝi estas!” 
   La poŝtoficejo troviĝis ĉe la strato de la Foino 
apud la Germana Pordego. La poŝtveturilo 
ruliĝadis rekte ĝis la angulo de la kolegio kaj 
tiam deturniĝis dekstren. Ju pli foren ni kuradis, 
des pli multaj homoj svarmadis sur la strato: Ili 
eliris el ĉiuj pordoj. La eksurbestro, sinjoro 
Parmentier, lia sekretario Eschbach, la 
impostkolektisto Cauchois kaj multaj aliaj 
eminentuloj ankaŭ kuradis, parolante inter si kaj 
dirante: 
   “Jen la granda momento!” 
   Kiam ni alvenis ĉe la kurbiĝo de la Armila 
Placo, ni vidis homojn, kiuj jam staris antaŭ la 
poŝtoficejo, kaj sennombrajn personojn, kiuj 
kurbiĝis laŭlonge de la fera balustrado, 
pridemandante la postiljonon, kiu ne respondis. 
   La poŝtestro, sinjoro Pernette, malfermis la 
fenestron, kiu estis prilumata de la interno, kaj 
la pako da leteroj kaj ĵurnaloj flugis desupre de 
la veturilo en la ĉambron. La fenestro 
refermiĝis, kaj la vipbatoj de la postiljono avertis 
la homamason, ke ĝi devas foriĝi. 
   “La ĵurnaloj! La ĵurnaloj!” 
   Oni aŭdis nur tion de ĉiuj flankoj. La 
poŝtveturilo rekomencis ruliĝi kaj malaperis tra 
la Germanan Pordegon. 
   “Ni iru al la kafejo de Hoffmann,” diris al mi 
sinjoro Gulden, “ni rapidu: la ĵurnaloj estas 
venontaj. Se ni ankoraŭ atendos, ne plu estos 
rimedo eniri.” 
   Kiam ni transiris la placon, ni jam aŭdis la 
homojn kuradi post ni. Komandanto Margarot 
diris per sia klara kaj laŭta voĉo: 
   “Venu… Mi retenos ilin!…” 
   Ĉiuj duonpagataj oficiroj sekvis lin : oni vidis 
ilin proksimiĝi per grandaj paŝoj en la lunlumo. 
Ni baldaŭ eniris la kafejon, kaj ni apenaŭ sidiĝis 
apud la granda fajenca stovo, ĉiuj homoj kune 
ĵetis sin tra la du pordojn. 
   Oni estus devinta vidi la vizaĝojn de la 
duonpagataj oficiroj en tiu ĉi momento! Iliaj 
grandaj ĉapeloj kun kornoj defilantaj sub la 
olelampoj, iliaj senkarnaj mienoj, pendantaj 
lipharoj, brilantaj okuloj, kiuj rigardis en la 
ombron, igis ilin simili al sovaĝaj estaĵoj 
vagantaj ĉirkaŭ predo. Pluraj strabis pro 
malpacienco kaj maltrankvilo, kaj mi kredas, ke 
ili vidas nenion, sed ke ilia menso estas aliloke, 
kun Bonaparte: estis timige. 

                                                      
62 Napoleono ŝanĝis sian nomon Buonaparte, kiu 

sonis tro itale, en ‘Bonaparte’. 

   La homoj ankoraŭ ĉiam eniradis, tiel ke oni 
minacis sufokiĝi kaj  devis malfermi la fenes-
trojn. Ekstere la strato de la kavaleria kazerno 
kaj la placo de la Fontano estis plenaj je rumuro. 
   “Ni bone agis tuj venante,” diris al mi sinjoro 
Gulden, stariĝante sur sia seĝo, la manon sur la 
plato de la granda fornelo, ĉar multaj aliaj 
stariĝis tiamaniere. 
   Mi sekvis la saman ekzemplon, kaj mi vidis 
ĉirkaŭ mi nur atentajn kapojn, la grandajn 
ĉapelojn de la oficiroj en la mezo de la salono, 
kaj la homamason, kiu etendiĝis sur la placo en 
la lunlumo. La tumulto duobliĝis.  Voĉo ekkriis: 
   “Silenton!” 
   Estis komandanto Margarot, kiu estis grim-
pinta sur tablon. Malantaŭ li, starante sub  
la duobla pordo, la ĝendarmoj Keltz kaj Werner 
rigardis lin, kaj ĉe ĉiuj malfermitaj fenestroj la 
homoj klinis sin internen. En la sama momen-
to, ĝis sur la placo, oni ripetis: “Silenton! Silen-
ton!” Kaj la silento iĝis tiel profunda, ke oni dirus, 
ke nenia animo troviĝas tie. 
   La komandanto legis la gazeton. Tiu klara 
voĉo, kiu prononcis ĉiujn vorton kun ia interna 
vibrado, similis al la tiktakado de nia horloĝo en 
profunda nokto. Sendube oni aŭdis lin ĝis meze 
de la Armila Placo. Kaj tio daŭris longe, ĉar la 
komandanto legis ĉion sen transsalti ion. Mi 
memoras, ke la gazeto komencis dirante, ke la 
nomata Buonaparte62, malamiko de la publika 
bono, tiu kiu, dum dek kvin jaroj tenis Francion 
en la sklaveco de sia despotismo, eskapis de 
sia insulo, kaj ke li aŭdacis remeti la piedojn en 
la landon, inunditan de sango pro lia kulpo; sed 
ke la trupoj, fidelaj al la reĝo kaj al la nacio, estis 
marŝantaj renkonte al li por haltigi lin; ke, 
vidante tiun ĝeneralan hororon, Buonaparte 
estis ĵetinta sin en la montaron kun la manpleno 
de la almozuloj kiuj sekvis lin, ke li estis ĉirkaŭita 
je ĉiuj flankoj, kaj ke li ne povis eskapi al sia 
aresto. 
   Mi memoras ankaŭ, ke, laŭ tiu gazeto, ĉiuj 
marŝaloj estis rapidintaj meti siajn glorajn 
sabrojn je la servo de la reĝo, la patro de la 
popolo kaj de la nacio; kaj ke la fama marŝalo 
Ney, princo de Moskvo, kisis al li la manon, 
promesante rekonduki Buonaparte viva aŭ 
senviva. 
   Post tio venis latinaj vortoj, kiujn mi ne 
komprenis, kaj kiujn oni certe skribis por la 
pastroj. 
   De tempo al tempo mi aŭdis malantaŭ mi 
homojn ridi kaj primoki la ĵurnalon. Turninte la 
kapon, mi vidis, ke estis profesoro Burguet kaj 
du aŭ tri aliaj gravuloj, kiujn oni arestis post la 
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cent Tagoj63 kaj devigis restadi en Bourges, ĉar 
ili estis tro inteligentaj laŭ diro de patro Gulden, 
kio klare montras, ke estas pli bone silenti ĉe tiaj 
okazoj, se oni ne emas batali por aŭ kontraŭ, 
ĉar vortoj  nek varmigas nek malvarmigas kaj 
servas nur por altiri al ni malagrablaĵojn. 
   Sed okazis io multe pli grava je la fino, kiam 
la komandanto komencis legi la ordonojn. La 
unua koncernis la moviĝon de la trupoj, la dua 
ordonis al ĉiuj francoj kuri al Buonaparte, aresti 
lin kaj liveri lin viva aŭ senviva, ĉar li metis sin 
super la leĝon. Ĝis tiu momento la koman-danto 
kontentigis sin per rideto, kiam li prononcis la 
nomon Buonaparte, dum lia osteca vizaĝo apud 
la olelampo iomete tre-metadis sub la rigardo 
de la aliaj homoj, kiuj sub li aŭskultis lin.  En tiu 
momento lia vizaĝo tute ŝanĝiĝis. Mi neniam 
vidis ion tiel teruran: ĝi estis nur falto super falto, 
liaj malgrandaj okuloj briladis kiel tiuj de kato, 
liaj lipharoj kaj vangharoj hirtis. Li prenis la 
gazeton kaj disŝiris ĝin en mil pecojn. Tiam li 
fariĝis tute pala, rektigis sin, etandante ambaŭ 
brakojn, kaj ekkriis plenforte: Vivu la 
Imperiestro! per voĉo tiel forta, ke tio donis al ni 
anserhaŭton. Apenaŭ li eligis tiun krion, ĉiuj 
duonsoldaj oficiroj levis siajn grandajn ĉapelojn, 
unuj per la mano, aliaj sur siaj sabroj, kaj ekkriis: 
Vivu la Imperiestro! Oni dirus, ke la plafono 
subenfalos. Al mi estis, kvazaŭ oni verŝus 
malvarman akvan sur mian dorson. “Nun,” mi 
diris al mi, “ĉio estas finita… Iru do prediki amon 
kaj pacon al tiaj homoj.” Ekstere, meze de 
grupoj de burĝoj, la soldatoj de la urbodoma 
posteno ripetis la krion: Vivu la Imperiestro! Kaj 
kiam mi rigardis, kion faros la ĝendarmoj en tiu 
granda agiteco, ili retiriĝis sen diri ion. Ankaŭ ili 
iam estis soldatoj. 
   Sed ankoraŭ ne estis finite. En la momento 
kiam la komandanto volis malsupreniri de sia 
tablo, iu oficiro ekkriis, ke necesas porti lin en 
triumfo, kaj tuj kelkaj aliaj prenis lin sur la ŝultroj 
kaj portis lin ĉirkaŭ la salono, forpuŝante la 
homojn kaj kriante kiel frenezuloj: Vivu la 
Imperiestro! – Li, kun siaj du longaj, harozaj 
manoj sur iliaj ŝultroj kaj sia kapo super iliaj 
ĉapeloj, vidante sin portata de siaj kamaradoj 
kaj aŭdante ilin kriadi tion kion li pleje amis, 
ekploris! Oni neniam kredus, ke tia vizaĝo 
povas plori. Nur tio perturbis kaj tremetigis onin. 
Li diris nenion kaj fermis la okulojn, dum larmoj 
fluadis malsupren sur liaj vangoj ĝis lia nazo kaj 
laŭloge de liaj lipharoj. 
   Mi rigardis lin, kiel oni povis imagi, kiam patro 
Gulden tiris min ĉe la brako. Il estis descendinta 
de lia seĝo kaj diris: 
   “Josef, ni foriru, ni foriru… La tempo urĝas!” 

                                                      
63 Tiel oni nomas la periodon inter la reveno de 

Napoleono de la insulo Elbo kaj lia malvenko apud 

Waterloo. 

   Malantaŭ ni la salono jam estis malplena. Ĉiuj 
homoj rapidis eliri tra la aleo de bierfaristo Klein, 
timante esti miksitaj en malbonan afe-ron. 
Ankaŭ ni foriris tra ĝi. 
   “Tio riskas ricevi malbonan turnon,” diris al mi 
patro Gulden, transirante la placon. Morgaŭ la 
ĝendarmoj povos komenci militiron. Koman-
danto Margarot kaj la aliaj ne ŝajnas esti homoj 
kiuj lasas sin aresti… La soldatoj de la tria 
bataliono metos sin je ilian flankon, se ili 
ankoraŭ ne faris tion… La urbo estos ilia.” 
   Li faris tiajn konsiderojn por si mem, kaj mi 
pensis kiel li.  
   Ĉe ni en la ateliero Trinel atendis nin tute 
maltrankvila. Ni rakontis al ŝi, kio okazis. La 
tablo esti kovrita, sed neniu malsatis. Preninte 
glason da vino, sinjoro Gulden demetis siajn 
ŝuojn, ripetante al ni: 
   “Miaj infanoj, laŭ tio kion ni ĵus aŭdis, la 
imperiestro certe alvenos en Parizo. La soldatoj 
volas tion, la kampuloj, kies terojn oni minacas 
forpreni al ili, ankaŭ volas tion. Ankaŭ la burĝoj, 
almenaŭ se li bone pripensis ĉion sur sia insulo, 
se li rezignos pri siaj ideoj de milito, precipe kun 
bona konstitucio, kiu garantias al ĉiuj ilian 
liberecon, la plej granda bono. Ni deziras tion 
por ni kaj por li. Kaj bonan ves-peron!” 
   Kaj li iris al sia alkovo. 
 
 
 

XI 
 
 
   La morgaŭon, vendredon, merkatotagon, la 
granda novaĵo plenigis la tutan urbon. Multaj 
kampuloj el Alsaco kaj Loreno, en bluzo, en 
jako, en trikorno, en katuna ĉapo, alvenis en 
vico sur siaj ĉaroj, ŝajne por vendi tritikon, 
sekalon aŭ avenon, sed pli ĝuste por ekscii, kio 
okazis. Ekstere oni aŭdis nur kriadi: “Hu, Bejulo! 
Hu, Blankulo!” kaj la veturilojn ruliĝi, la vipojn 
klaki. Sed ankaŭ la virinoj ne restis for. Ili alvenis 
de Houpe, Dagsberg, Ercheviller, Lutzelburg, la 
barakoj, en malgrandaj levitaj jupoj kun siaj 
korboj sur la kapo, rapidigante la paŝojn. 
   Tiu ĉi homamaso pasis sub niaj fenestroj, kaj 
sinjoro Gulden diris: 
   “Kiel ĉio agitiĝas! Kiel ĉio galopadas! Ĉu oni 
ne kredus, ke la spirito de la alia jam estas en 
la lando? Oni ne plu marŝas sen kurbigi la 
genuojn, kun kandeloj en la mano kaj surpliso 
sur la dorso.” 
   Li aperis kontenta, kio pruvas, kiom ĉiuj 
ceremonioj tedis lin. Fine, ĉirkaŭ la oka, tamen 
necesis komenci labori, kaj Trinel eliris kiel 
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kutime aĉeti panon, buteron, ovojn kaj kelkajn 
legumojn por la semajno. Je la deka ŝi revenis: 
   “Ho, Dio mia!” ŝi diris. “Ĉio jam estas retur-
nita.” 
   Ŝi rakontis, ke ĉiuj duonpagataj oficiroj 
promenadis kun siaj longaj sabroj, koman-
danton Margarot en ilia mezo, kaj ke sur la 
placo, apud la vendohalo, inter la benkoj, antaŭ 
la montrofenestroj, ĉie, la kampuloj, la burĝoj, 
ĉiuj homoj premis la manon unuj al la aliaj, 
ofertis unuj al la aliaj pinĉprenon da flar-tabako, 
dirante: 
   “He! He! La komerco reprenas sian kuron.” 
   Ŝi ankaŭ diris al ni, ke la antaŭan nokton oni 
afiŝis proklamojn de Bonaparte sur la pordoj de 
la urbodormo, la tri pordoj de la preĝejo kaj eĉ 
sur la kolonoj de la vendohalo. Sed ke la ĝen-
darmoj deŝiris ilin tre frumatene. Koncizadire ke 
ĉio rekomencis moviĝi. Patro Gulden estis 
leviĝinta por aŭskulti ŝin. Mi, turninta sur mia 
seĝo, pensis: 
   “Jes, estas bone… estas tre bone… Sed nun 
mia permeso baldaŭ finiĝos. Necesas, ke vi 
baldaŭ moviĝos, Josef! Anstataŭ resti trankvile 
ĉi tie ĉe via edzino, vi baldaŭ devos remeti sur 
la dorson la kartoĉujon, sakon, fusilon kaj du 
paketojn da kartoĉoj!” 
   Rigardante Trinel, kiu tute ne pensis pri la 
malbona flanko de la afero, Weissenfelz, 
Lutzen, Leipzig repasis tra mia kapo. Mi fariĝis 
melankolia. 
   Dum ni sidis tie tute pensemaj, jen la pordo 
malfermiĝas kaj la onklino Gredel envenas. 
Komence ni kredis, ke ŝi estas pacama. 
   “Bonan tagon, sinjoro Gulden. Bonan tagon, 
miaj infanoj,” ŝi diris, metante sian korbon 
malantaŭ la fornelo. 
   “Ĉu vi fartas ankoraŭ bone, patrino Gredel?” 
demandis ŝin sinjoro Gulden. 
   “He! La sano… la sano!…” ŝi respondis. 
   Mi jam vidis, ke ŝi kunpremis la dentojn, kaj ke 
ŝi havis ruĝajn makuletojn sur la vangoj. Per 
unu movo de la mano ŝi remetis sub la kufon 
siajn harojn kiuj pendis laŭlonge de siaj oreloj, 
kaj rigardis nin unu post la alia per siaj grizaj 
okuloj por vidi, kion ni pensas. Tiam ŝi komencis 
paroli per klara voĉo: 
   “Ŝajnas, ke la fripono eskapis de sia insulo.” 
   “Pri kiu fripono vi parolas, patrino Gredel?” 
demandis ŝin sinjoro Gulden en trankvila tono. 
   “He! Vi bone scias, pri kiu mi parolas,” ŝi diris. 
“Mi parolas pri via Bonaparte.” 
   Patro Gulden, kiu vidis ŝian koleron, residiĝis 
ĉe nia labortablon por eviti disputon. Li ŝajnigis 
rigardi en horloĝon, kaj mi faris kiel li. 
   “Jes,” ŝi diris, kriante pli laŭte, “jen li reko-
mencas fari siajn malbonaĵojn, kiam oni kredis, 
ke ĉio estas finita… Jen li revenas pli malbona 
ol antaŭe… Kia pesto!” 

   Mi aŭdis ŝian voĉon, kiu tremis pro kolero. 
Sinjoro Gulden ŝajnigis daŭrigi sian laboron. 
   “Kiu kulpas pro tio, patrino Gredel?” li 
demandis sen turni sin. “Ĉu vi do kredas, ke tiuj 
procesioj, pentofaroj kaj predikoj kontraŭ la 
naciaj posedaĵoj kaj la dudekkvinjara ribelo, tiuj 
daŭraj minacoj restaŭri la malnovan reĝimon, la 
ordono fermi la butikojn dum la diservoj ktp., 
ktp., ĉu vi kredas, ke tio povos ankoraŭ longe 
daŭri? Mi demandas al vi, ĉu oni iam vidis ion 
tian de kiam la mondo ekzistas, ion pli kapablan 
ribeligi nacion kontraŭ tiuj kiuj volas humiligi 
ĝin? Ĉu oni ne dirus, ke la diablo flustris en la 
orelojn de tiuj Burbonoj ĉiujn tiujn stultaĵojn por 
naŭzi la popolon? Diru…, ĉu oni ne devis 
antaŭvidi ĉion kio nun okazas?” 
   Li ĉiam rigardis sian horloĝon per lupeo por 
resti trankvila. Dum tiu parolado, mi observis la 
patrinon Gredel el angulo de mia okulo. La 
koloro de sia vizaĝo ŝanĝiĝis dufoje, kaj Trinel 
en la fono, apud la fornelo, faris al ŝi signon, ne 
komenci skandalon ĉe ni. Sed tiu obstina virino 
mokis pri tiuj signoj. 
   “Vi do estas tre kontenta?” ŝi demandis. “Vi 
ŝanĝiĝas de unu tago al la sekvanta tute kiel la 
aliaj… Vi forlasas vian Respublikon, kiam tio 
plaĉas al vi!” 
   Patro Gulden, aŭdinte tion, mallaŭte tusis, 
kvazaŭ li havis ion en la gorĝo, kaj dum pli ol 
minuton li ŝajnis pripensi. La onklino malantaŭ 
ni rigardis lin. Fine sinjoro Gulden, kiu 
rekvietiĝis, malrapide respondis: 
   “Vi malpravas, sinjorino Gredel, farante al mi 
tian riproĉon. Se mi estus volinta ŝanĝiĝi, mi 
estus komencinta pli frue. Anstataŭ esti 
horloĝisto en Falsburgo, mi estus kolonelo aŭ 
generalo kiel ĉiu alia. Sed mi ĉiam estis, estas 
kaj restos ĝis mi morto por la Respubliko kaj la 
Homaj Rajtoj.” 
   Tiam li bruske turnis sin kaj, rigardante la 
onklinon de la kapo ĝis la piedoj kaj levante la 
voĉon, li diris: 
   “Estas pro tio, ke mi preferas Napoleonon al 
la duko de Artezio, la elmigrintoj, la misiistoj kaj 
la farantoj de mirakloj. Almenaŭ li estas 
devigata konservi ion de nia Revolucio, li estas 
devigata respekti la naciajn posedaĵojn, garantii 
al ĉiu liajn propraĵojn, lian rangon, kaj ĉion kion 
ni ganjnis laŭ la novaj leĝoj. Sen tio, kiun kaŭzon 
li havus esti imperiestro? Se li ne konservus la 
egalecon de ĉiuj civitanoj, kiun kaŭzon havus la 
nacio deziri lian revenon? La aliaj kontraŭe 
atakis ĉion novan… Ili volas detrui ĉion kion ni 
faris kaj forpreni al ni ĉion kion ni akiris… Jen 
kial mi preferas lin, ĉu vi komprenas?” 
   “Ha!” ekkriis patrino Gredel. “Tio estas io 
nova!” 
   Ŝi ridis malestime, kaj mi estus doninta ĉion 
por revidi ŝin en Quatre-Vents. 
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   “Antaŭe vi parolis tute alie,” ŝi ekkriis. “Kiam la 
alia reestablis la episkopojn, ĉefepiskopojn, 
kardinalojn; kiam li igis sin kroni de la papo per 
oleo el la sankta ampolo; kiam li revokis la 
elmigrintojn, kiam li redonis la kastelojn kaj 
arbarojn al la nobelaj familioj; kiam li nomumis 
princojn, dukojn kaj baronojn je dekduoj. Kiom 
da fojoj mi aŭdis vin diri, ke estas abomene, ke 
li perfidis la Revolucion… ke vi preferus la 
Burbonojn… ke almenaŭ tiuj ĉi ne konis ion 
alian, ke ili estis kiel la merloj, kiuj ĉiam kantas 
la saman kanton, ĉar ili ne konas alian, kaj ke ili 
kredas, ke tiu kanto estas la plej bela en la 
mondo!… Ke li anstataŭe perfidis la Revolu-
cion…, ke lia patro havis kelkdek kaprinojn en 
la montaro de Korsiko, kaj ke tio devis montri al 
li, ke ĉiuj homoj estas egalaj, ke nur kuraĝo kaj 
genio levas ilin! Ke li devus malestimi ĉiujn tiujn 
kadukajn maljunulojn, kaj militi nur por defendi 
la novajn rajtojn, la novajn ideojn, kiuj estas 
justaj, kaj ke nenio iam povos haltigi lin! Ĉu vi 
diris tion, kiam vi parolis kun patro Colin en la 
fono de nia ĝardeno malantaŭ nia domo pro 
timo esti arestitaj, se oni aŭdus vin? Ĉu ne estas 
tio kion vi diris inter vi kaj antaŭ mi?” 
   Patro Gulden estis fariĝinta tute pala. Li 
rigardis siajn piedojn kaj turnis la flartabakujon 
inter siaj fingroj, kvazaŭ li revus: mi eĉ vidis ian 
tenerecon sur lia vizaĝo. 
   “Jes, mi diris tion,” li respondis, “kaj mi 
ankoraŭ pensas tiel. Vi havas bonan memoron, 
patrino Gredel. Estas vere. Dum dek jaroj Colin 
kaj mi estis devigataj kaŝi nin por diri tiujn 
ĝustajn aferojn, kiuj finfine plenumiĝos, kaj 
estas la despotismo de unu sola homo, nas-
kiĝinta inter ni, kiun ni edukis per nia propra 
sango, kiu devigis nin agi tiel. Sed hodiaŭ la 
aferoj sanĝiĝis. Tiu viro, al kiu oni ne povas rifuzi 
geniecon, vidis, kiel liaj fiflatantoj forlasis kaj 
perfidis lin. Li fine komprenis, ke liaj veraj radikoj 
estas en la popolo, kaj ke tiuj grandaj aliancoj, 
pri kiuj li havis la malfortecon tiel fieri, kaŭzis lian 
perdiĝon. Nu! Li revenis nun liberigi nin de la 
aliaj, kaj mi estas kontenta pri tio.” 
   “Vi mem do ne havas kuraĝon? Ĉu vi bezonas 
lin?” kriis onklino Gredel. “Se la pro-cesioj ĝenis 
vin, kaj se vi estus, kio vi diris esti: la popolo! – 
kial do vi bezonas lin?” 
   Tiam patro Gulden ekridis kaj diris: 
   “Se ĉiuj homoj havus la sincerecon agi laŭ sia 
konscienco, se multaj personoj ne estus 
partoprenintaj en la procesioj – iuj pro vanteco, 
por montri siajn belajn robojn, aliaj pro la pro-fito 
ricevi bonajn lokojn aŭ ekhavi permesojn, tiam 
vi pravus, sinjorino Gredel. Oni ne estus 
bezoninta Bonaparte por renversi ĉion tion. Oni 
estus vidinta, ke la tri kvaronoj kaj duono de la 
nacio estas prudentaj, kaj eble la duko de 
Artezio mem estus kriinta: “Halt!” Sed ĉar hipo-
kriteco kaj profito kaŝas kaj malheligas ĉion kaj 

kreas nokton en plena tago, ni malfeliĉe 
bezonas tiajn tondrojn por vidi klare. Vi kaj ĉiuj 
homoj kiuj similas al vi, estas la kaŭzo, ke homoj 
kiel mi, kiuj neniam ŝanĝis siajn ideojn, estas 
devigataj ĝoji, kiam febro anstataŭas 
testinspasmojn.” 
   Fine patro Gulden leviĝis kaj komencis 
promeni tien kaj reen en la ateliero kun granda 
eksciteco, kaj ĉar patrino Gredel volis ankoraŭ 
paroli, li prenis sian ĉapon kaj eliris, dirante: 
   “Mi diris al vi, kion mi pensas. Nun parolu al 
Josef, kiu ĉiam pravigas vin.” 
   Li tuj eliris, kaj patrino Gredel ekkriis: 
   “Li estas maljuna frenezulo… Li ĉiam restas la 
sama. Nun mi avertas vin, ke, se vi ne iros al 
Svisio, vi devos iri Dio scias kien. Sed pri tio ni 
reparolos poste, miaj infanoj. La ĉefa afero 
estas, ke ni estas avertitaj. Necesas atendi, kion 
okazos. Eble la ĝendarmoj arestos Bonaparte, 
sed se li alvenos en Parizo,  ni kuron aliloken.” 
   Ŝi ĉirkaŭbrakis nin, reprenis sian korbon kaj 
eliris. 
   Kelkajn momentojn poste patro Gulden 
revenis, rekomencis labori kun mi sen plu paroli 
pri tiuj aferoj. Ni estis tute pensemaj, kaj la 
vespere multe surprizis min, ke Trinel diris al mi: 
   “Ni ĉiam aŭskultos sinjoron Gulden… Li 
pravas… Li pli bone komprenas la aferojn, ol 
mia patrino, kaj ĉiam donas al ni bonajn 
konsilojn.” 
   Aŭdante tion, mi pensis: 
   “Ŝi simpatias kun patro Gulden, ĉar ili kune 
legas la gazeton. Tiu gazeto ĉiam diras,  kio 
pleje plaĉas al ili, sed tio ne malhelpas, ke, se 
mi devos repreni la sakon kaj foriri, tio estos 
terura por ni. Pli bone estos iri al Svislando, ĉu 
al Ĝenevo, ĉu al la fabriko de patro Rulle en 
Chaux-de-Fonds, ol al Leipzig aŭ aliloken.” 
   Mi ne volis kontraŭdiri Trinel, sed ŝiaj paroloj 
multe tedis min. 
 

 
XII 

 
 
   Ekde tiu momento ĉie regis konfuzo. La 
duonsoldaj oficiroj kriadis: Vivu la Imperiestro! 
La loka komandanto volis ja doni la ordonon 
aresti ilin, sed la batalionon simpatiis kun ili, kaj 
la ĝendarmoj ŝajnigis aŭdi nenion. Oni jam ne 
laboris. La impostricevantoj, la kontrolistoj, la 
urbestro, la adjunktoj ktp. ekhavis grizajn 
harojn, ne jam sciante, per kiu piedo danci. 
Neniu kuraĝis deklari sin por Bonaparte aŭ por 
Ludoviko XVIII, escepte de la tegmentistoj, 
masonistoj, ĉarpentistoj kaj tiuj kiuj  perlaboras 
malmulte, kiujn oni ne povis maldungi kaj kiuj 
volonte vidus aliajn labori sur sia loko. Tiuj ĉi, 
hakilon malantaŭ la leda zono kaj paketon da 
tegeloj sur la ŝultro, ne ĝenis sin krii: “La 
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elmigrintoj malsupren! Ili eĉ ridis pri la malordo, 
kiu pligrandiĝis okulvide. Iutage la gazeto diris: 
“La uzurpinto estas en Grenoble”,  la morgaŭ-
on, “Li estas en Lyon”,  la postmorgaŭon, “Li 
estas en Auxerre”, kaj tiel plu. 
   Vespere legante tiujn novaĵojn, sinjoro Gulden 
ĝojis. 
   “Oni vidas nun, ke la francoj estis por la 
Revolucio,” li ekkriis, “kaj ke la aliaj neniam 
povos sukcesi. Ĉiuj kriadas: “La elmigrintoj 
malsupren!” Kia leciono por tiuj kiuj klare vidas! 
Tiuj Burbonoj volis fari vendeanojn el ni ĉiuj. Ili 
devas nun ĝoji, ke ili tiel bone sukcesis.” 
   Sed unu afero ankoraŭ maltrankviligis lin: tio 
estis la granda batalo, kiun oni anoncis inter 
marŝalo Ney kaj Napoleono. 
   “Kvankam Ney kisis la manon de Ludoviko 
XVIII,” li diris, “ li ĉiam estas eksa soldato de la 
Revolucio, kaj mi neniam kredos, ke li batalos 
kontraŭ la volo de la popolo…Ne, tio ne eblas. 
Li rememoros la maljunan bareliston de Sarre-
Louis64, –  kiu rompus lian kapon per sia 
martelo, se li ankoraŭ vivus, eksciante, ke lia 
Michel perfidis la nacion por plaĉi al la reĝo.” 
   Jen tio kion diris sinjoro Gulden. Sed tio ne 
malhelpis la homojn esti maltrankvilaj, kiam 
subite alvenis la novaĵo, ke Ney sekvis la 
ekzemplon de la armeo, de la burĝoj, de ĉiuj kiuj 
volis esti liberigitaj de la pentofaroj, kaj ke li 
aliĝis al Napoleono. Tiam la fido estis pli granda, 
sed la timo pro eksterordinara okazaĵo ankoraŭ 
silentigis la prudentulojn.  
   La 21-an de marto, inter la kvina kaj la sesa 
vespere, sinjoro Gulden kaj mi estis laborantaj. 
Jam noktiĝis kaj Trinel bruligis la lampon. 
Ekstere fajna pluveto fluadis sur la vitroj, 
Theodor Roeber, kiu direktis la telegrafon, pasis 
sub niaj fenestroj. Li rajdis sur granda griza 
ĉevalo. La aero ŝveligis sian bluzon, tiel rapide 
li rajdis. Per unu mano li tenis sian grandan 
feltan ĉapelon, kaj per la alia li frapis per 
bastoneto sian ĉevalon, kiu galopadis kiel 
vento. Viŝante la vitron, sinjoro Gulden kliniĝis 
por pli bone vidi kaj diris: 
   “Estas Roeber, kiu venas de la telegrafo. 
Alvenis granda novaĵo!” 
   Liaj iom palaj vangoj ruĝiĝis. Mi sentis mian 
koron violente bati. Trinel metis la lampon apud 
ni, kaj mi malfermis la fenestron por subentiri la 
fenestrokovrilon. Tio daŭris kelkajn momentojn, 
ĉar necesis forpreni la vitrojn de la labortablo kaj 
malkroĉi la horloĝojn por povi malfermi la 
fenestron. Sinjoro Gulden revis. Kiam mi 
enkroĉis kaj hokon, ni aŭdis bati la apelon je 
ambaŭ flankoj de la urbo samtempe, apud la 
bastiono de Mittelbronn kaj sur tiu de Bigelberg. 
La eĥoj de la remparoj kaj tiuj de la valoj 
respondis al la tamburado, kaj mallaŭta bruo 

                                                      
64 Nome lia propran patron 

plenigis la tutan placon je la horo en kiu 
komenciĝas la nokto. 
   Sinjoro Gulden leviĝis. 
   “La aferoj estas deciditaj nun,” li diris per voĉo, 
kiu malvarmigis min. “Aŭ oni batalas en la 
ĉirkaŭaĵo de Parizo, aŭ la imperiestro estas en 
sia malnova palaco kiel en 1809.” 
   Trinel jam kuris serĉi sian mantelon, malgraŭ 
la pluvo. Sinjoro Gulden, parolante kun grande 
malfermitaj okuloj, senatente lasis al si surmeti 
la manikojn. Tiam li eliris, kaj Trinel, tuŝante 
mian ŝultron, ĉar mi restis, kie mi estis, diris al 
mi: 
   “Iru do, Josef, sekvu lin.”  
   Mi tuj malsupreniris. Ni alvenis sur la placo en 
la momento, kiam la bataliono eliris la ĉefstraton 
ĉe la angulo de la urbodomo malantaŭ la 
tamburistoj, kiuj kuris, la tamburojn sur la ŝultro. 
Homamaso sekvis ĝin. Sub la maljunaj tilioj la 
tamburrulado rekomenciĝis. La soldatoj metis 
sin en vicojn, kaj preskaŭ tuj komandanto 
Gémeau, kiuj suferis pro siaj vun-doj kaj jam de 
du monatoj ne eliris, aperis en uniformo sur la 
ŝtupoj de la domo Minque. Lia servisto tenis lian 
ĉevalon per la mano kaj ofertis al li sian ŝultron 
por enseliĝi. De ĉiuj flankoj oni rigardis. La apelo 
komenciĝis. 
   La komandanto transiris la placon, kaj la 
kapitanoj vigle iris renkonte al li. Ili diris kelkajn 
vortojn inter si, kaj tiam la komandanto pasis 
antaŭ la fronto de la bataliono, dum post li 
antaŭeniris simpla serĝento kun tri galonoj, kiu 
portis flagon en ĝia ujo de vaksita tolo. 
   La homamaso ĉiam pligrandiĝis. Sinjoro 
Gulden kaj mi grimpis sur la kilometrofoston 
fronte al la gardista arkaĵo. Post la apelo la 
komandanto tiris sian sabron kaj donis la 
ordonon formi kvadraton. 
   Mi simple rakontas al vi tiujn aferojn, ĉar ili 
estis simplaj kaj teruraj. Per la paleco de la 
vizaĝo de la komandanto oni vidis, ke li havas 
febron, kaj tamen estis preskaŭ nokto. La grizaj 
linioj de la kvadrato sur la placo, la komandanto 
surĉevale en la mezo, la oficiroj ĉirkaŭe, sub la 
pluvo, la burĝoj aŭskultantaj, la profunda 
silento, la fenestroj malfermiĝantaj en al 
ĉirkaŭaĵo, ĉio ankoraŭ ĉeestas en mia menso, 
kaj tamen ĉio tio okazis antaŭ preskaŭ kvindek 
jaroj! 
   Neniu parolis, ĉar ĉiuj sciis, ke oni ekscios la 
sorton de Francio. 
   “Prezentu armilon!…Armilon malsupren!…” 
kriis kapitano Vidal. 
   Post la bruo de la armiloj, oni aŭdis nur la 
voĉon de la komandanto, tiu klara voĉo, kiun mi 
aŭdis trans Rejno, apud Lutzen kaj Leipzig, kiu 
kriis al ni: “Densigu la vicojn!” Ĝi trairis min ĝis 
la osta medolo. 
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   “Soldatoj!” li kriis. “Lia Moŝto Ludoviko XVIII 
forlasis Parizon la 20-an de marto, kaj 
imperiestro Napoleono eniris la ĉefurbon la 
saman tagon.” 
   Speco de tremeto ĉien disvastiĝis, sed tio 
daŭris nur unu sekundon, kaj la komandanto 
daŭrigis: 
   “Soldatoj! La flago de Francio estas la flago 
de Arcole, de Rivoli, de Aleksandrio, de 
Chebreisse, de la Piramidoj, de Abukir, de 
Marengo, de Austerlitz, de Jena, de Eylau, de 
Friedland, de Sommo-Sierra, de Madrido, de 
Abensberg, de Eckmül, de Essling, de Wagram, 
de Smolensk, de Moskvo, de Weis-senfelz, de 
Dresden, de Bischofswarda, de Hanau, de 
Brienne, de Saint-Dizier, de Cham-pobert, de 
Château-Thierry, de Joinvilliers, de Méry-sur-
Seine, de Montereau, de Montmirail, 
– Estas la flago, kiun ni farbis per nia sango… 
estas la flago de nia gloro.” 
   Kaj la maljuna serĝento eligis la trikoloran 
flagon tute disŝiritan el ĝia ujo. La komandanto 
prenis ĝin: 
   “Jen tiu flago!… Vi rekonas ĝin… estas tiu de 
nia nacio… Estas tiu kiun la rusoj, prusoj, 
aŭstroj kaj ĉiuj kiujn ni centfoje ŝparis, forprenis 
al ni la tagon de sia unua venko, ĉar ili timis ĝin.” 
   Granda nombro da maljunaj soldatoj, aŭdante 
tiujn vortojn, forturnis la kapon por kaŝi siajn 
larmojn. Aliaj, tute palaj, rigardis ĝin per teruraj 
okuloj. 
   “Mi,” kriis la komandanto, levante sian sabron, 
“mi ne konas alian. Vivu Francio! Vivu la 
Imperiestro!” 
   Apenaŭ li eligis tiun krion, ĉio eksplodis en 
krioj. Oni aŭdis plu nenion alian. El la fenestroj, 
sur la placo, sur la stratoj, ĉie la krioj: Vivu la 
Imperiestro! Vivu Francio! sonis kiel trum-
petado.  La homoj kaj la soldatoj ĉirkaŭbrakis 
sin. Oni estus dirinta, ke ĉio estas savita, ke ni 
retrovis ĉion kion Francio perdis en 1814. 
   Estis preskaŭ nokto. Oni foriris dekstren kaj 
maldekstren, triope, sesope, dudekope, krian-
te: Vivu la Imperiestro! kiam je la flanko de la 
malsanulejo ruĝa fulmo transiris la ĉielon… 
kanono tondris! Malantaŭ la arsenalo alia 
respondis, kaj tio daŭris kelkan tempon.   
   Patro Gulden kaj mi transiris la placon bra-kon 
en brako, kriante ankaŭ Vivu Francio! Kaj ĉar ĉe 
ĉiu kanonpafo tra la malhela nokto, la lumo 
venis ĝis super la placo, ni vidis en la fulmolumo 
Trinel, kiu venis renkonte al ni kun la maljuna 
sinjorino Madeleine Schuler. Ŝi estis surmetinta 
sian kapuĉeton. Ŝia rozkolora nazo estis bone 
kaŝita kontraŭ la nebulo. Vidante nin, ŝi diris: 
   “Madeleine, jen ili! La imperiestro estas la 
mastro de la lando, ĉu ne, sinjoro Gulden?” 
   “Jes, mia infano,” respondis patro Gulden. 
“Tio estas decidita.” 

  Tiam Trinel prenis mian brakon, kaj mi ne sciis 
kial, sed mi komencis kisi ŝin, dufoje, trifoje, 
reirante hejmen. Mi eble sentis antaŭe, ke mi 
devos baldaŭ foriri, kaj ke mi ne plu kisos ŝin 
dum longa tempo. Patro Gulden, antaŭ ni kun 
Madelon, diris: 
   “Tiun ĉi vesperon mi volas trinki iomete. 
Supreniru, Madeleine, mi invitas vin.” 
   Sed ŝi ne volis kaj forlasis nin ĉe nia pordo. 
   Ĉio kion mi povas diri, estas, ke la ĝojo de la 
homoj estas same tiel granda, kiel ĉe la alveno 
de Ludoviko XVIII, kaj eble ankoraŭ pli granda. 
   Alveninte en nia ĉambro kaj senigite de sia 
mantelo, sinjoro Gulden sidiĝis ĉe la tablon, ĉar 
la vespermanĝo atendis. Trinel iris en la kelon 
preni bonan botelon. Ni trinkis kaj ridis, dum la 
kanono igis tremeti niajn vitrojn. Kelkafoje la 
homoj perdas la prudenton, eĉ tiuj kiuj amas nur 
pacon. Tiuj kanonpafoj ĝojigis nin. Ni, se tiel diri, 
revenis al niaj malnovaj kutimoj. 
   Sinjoro Gulden diris: 
   “Komandanto Gémeau bone parolis. Sed li 
estus povinta daŭrigi ĝis morgaŭ, komencante 
per Valmy, Hundschott, Wattignies, Fleurus, 
Neuwied, Ukerath, Fröschwiller, Geisberg, ĝis 
Zürich kaj Hohenlinden. Tio ankaŭ estis grandaj 
venkoj, kaj eĉ la plej belaj el ĉiuj, ĉar ili savis 
liberecon. Li parolis nur pri la lastaj, tio sufiĉas 
por la momento. La aliancanoj venu… Ili 
aŭdacu moviĝi! La nacio volas pacon. Sed se la 
aliancanoj komencas militon, ve ili! Nun oni 
reparolos pri libereco, egaleco kaj frateco. Pro 
ili la tuta Francio leviĝos…, mi certigas vin, ĉiuj 
amase leviĝos. Oni faros naciajn gvardiojn. La 
maljunuloj kiel mi kaj la edziĝintaj viroj defendos 
la urbojn. La junaj marŝos, sed oni ne transiros 
la landlimojn. La imperiestro, instruite de sia 
spertoj, armos laboristojn, kampulojn kaj 
burĝojn. Se la aliaj venos, eĉ se ili estos miliono, 
neniu eliros el nia lando. La tempo de la soldatoj 
estas pasinta. La regulaj armeoj estas bonaj por 
konkeri, sed popolo kiu volas defendi sin, ne 
timas la plej bonajn soldatojn en la mondo. Ni 
vidigis tion al la prusoj, aŭstroj, angloj kaj rusoj 
de 1792 ĝis proksimume 1800. Kaj tiam la 
hispanoj vidigis tion al ni, kaj eĉ, antaŭ tio, la 
amerikanoj vidigis tion al la angloj, estu certaj 
pri tio. Se li volos fari proklamojn en Germanio, 
multaj germanoj estos kun ni. Oni promesis al ili 
liberecojn por marŝigi ilin amase kontraŭ 
Francion, kaj nun la suverenoj, kunvenintaj en 
Vieno, mokas pri ili kaj ne plenumas siajn 
promesojn. Ilia celo estas klara: ili dividas inter 
si la popolojn kvazaŭ ŝafarojn. La prudentaj 
popoloj subtenos unuj la aliajn. Tiumaniere 
paco estos establita perforte. Nur la reĝoj 
profitos de militoj. La popoloj ne bezonas 
konkerojn, sed pacon por povi trankvile labori 
kaj komerci. Jen la ĉefa afero!” 
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   En sia ekscitiĝo li vidis ĉion ideala. Mi mem 
trovis tiel memkomprenebla kion li diris, ke mi 
estis certa, ke la imperiestro agus tiumaniere. 
Trinel ankaŭ kredis tion. Ni benis la Sinjoron pro 
tio kio okazis. Kaj je la dek-unua, bone ridinte, 
bone parolinte kaj bone kriinte, ni enlitiĝis meze 
de la plej belaj esperoj. La tuta urbo estis 
prilumita, ĉar ĉiuj, ankaŭ ni, estis metintaj 
lampionojn antaŭ la fenestroj. Ĉiu-momente ni 
aŭdis, kiel petardoj eksplodis, infanoj kriadis: 
Vivu la Imperiestro! kaj soldatoj eliris gastejojn 
kantante: La elmigrintoj mal-supren! 
   Tio daŭris ĝis tre malfrue, kaj nur je la unua 
nokte ni ekdormis kun la graco de Dio. 
 
 
 

XIII 
 
 
   La kontenteco daŭris ankoraŭ kvin aŭ ses 
tagojn. Oni renomumis la malnovajn urbes-
trojn, adjunktojn, lokajn policanojn kaj ĉiujn kiujn 
oni antaŭe estis metinta flanken. La tuta urbo, 
inkluzive de la virinoj, portis etajn tri-kolorajn 
kokardojn, kiujn la kudristinoj rapidis ornami per 
ruĝaj-blankaj-bluaj rubandoj. Tiuj kiuj antaŭe 
kriegis kontraŭ la Antropofago el Korsiko nomis 
Ludovikon XVIII nur la pansupa reĝo. La 25-an 
de marto oni kantis la Te Deum en la preĝejo. 
La tuta garnizono kaj ĉiuj civilaj aŭtoritatuloj 
ĉeestis ĝin en granda ceremonio. 
   Post la Te Deum la aŭtoritatuloj donis brile-
gan bankedon al la stabo de la urbo. La vetero 
estis rebeliĝinta, la fenestroj de la Urbo Metz 
estis malfermitaj, cumoj da olelampoj pendis de 
ĝia plafono. Vespere Trinel kaj mi eliris por ĝui 
la spektaklon. Oni vidis la uniformojn kaj nigrajn 
kostumojn kune interfratiĝi ĉirkaŭ longaj tabloj, 
kaj ĝis noktomezo jen la urbestro, jen adjunkto, 
aŭ la nova loka komandanto, sinjoro Brancion, 
leviĝis por trinki je la sano de la imperiestro, de 
la ministroj de Francio, je paco, je la venko ktp. 
   La glasoj tintis. Ekstere infanoj eksplodigs 
petardojn. Oni estis plantita maston de 
kokanjo65 antaŭ la preĝejo. Lignaj ĉevaloj estis 
alvenintaj de Saverne kun orgengurdistoj. La 
kolegianoj feriis. En la korto de Klein, en la 
Bovo, oni liveris batalon de hundoj kontraŭ du 
azenoj. Oni faris la samon kion oni faris en 1830 
kaj 1848 kaj poste. Ĉiam estas la samo. La 
homoj inventas nenion novan por glorigi la 
suprenirintojn kaj primoki la malsuprenirintojn.  
   Sed ŝajnis, ke la imperiestro ne havis tem-pon 
perdenda per amuzoj. La gazeto diris ja, ke Lia 
Moŝto deziris pacon, ke li demandis nenion, ke 

                                                      
65 Longa glita ornamita ligna fosto, sur kiu oni 

grimpis por kapti florbukedon. Antaŭe tre populara 

dum kermesoj. 

li konsentis kun sia bopatro, impe-riestro 
Francisko, ke Maria-Luiza kaj la reĝo de Romo 
estis revenontaj… Ke li atendis ilin… Jes, sed 
intertempe alvenis la ordono armi la urbon. Du 
jarojn antaŭe Falsburgo troviĝis je cent mejloj 
de la limo, la remparoj ruiniĝis, la fosaĵoj denove 
pleniĝis, en la arsenalo restis nur malnova 
fatraso el la tempo de Ludoviko XIV, 
remparfusiloj, kiujn oni bruligis per meĉoj, tiel 
pezaj kanonoj sur siaj masivaj afustoj, ke 
necesis vicoj da ĉevaloj por treni ilin. La veraj 
arsenaloj troviĝis en Dresdeno, Hamburgo, 
Erfurto. Sed nun, sen fari ian movon, ni estis je 
dek mejloj de la rejnlanda Bavario, kaj sur nin  
estis falonta la unua pluvado de kugloj kaj 
grenadoj. Tial tagon post tago ni ricevis la 
ordonon realtigi la remparojn, reprofundigi la 
fosaĵojn, remeti la fatrason en bonan staton. 
   Komence de aprilo oni establis grandan 
atelieron en la arsenalo por ripari la armilojn. 
Alvenis pioniroj kaj artilerianoj el Metz por fari 
terasojn en la bastionoj kaj paftruojn ĉirkaŭe. 
Estis ankoraŭ pli granda moviĝo ol en 1805 kaj 
1813, kaj mi pensis pli ol unufoje, ke la grandaj 
malproksimaj limoj tamen havis sian avan-
taĝon, ĉar tiuj en la interno estas protektataj 
kontraŭ la batoj kaj povas vivi tre longe en paco, 
dum oni jam bombardas la aliajn. 
    Koncizadire ni spertis grandan maltrankvi-
lon, ĉar kompreneble, kiam oni replantas novajn 
fostojn sur la talusoj, metas branĉo-faskojn sur 
la duonlunojn65, ĝustigas kanonojn en ĉiuj 
anguloj de la fortikigitaj lokoj, oni ankaŭ 
bezonas virojn por gardi kaj manipuli ĉion ĉi. Pli 
ol unufoje, aŭskultante vespere la legadon de 
tiaj dekretoj, ni rigardis nin, la lipojn 
kunpremitajn. Mi ja antaŭe sentis, ke, anstataŭ 
plu trankvile purigi kaj ripari horloĝojn, mi eble 
estis devonta rekomenci la ŝargon de fusilo en 
dudek tempoj, kaj tio malbone efikis sur min. 
Malĝojo pli kaj pli superfortis min. Ofte sinjoro 
Gulden, vidante min tute pensema, ekkriis en 
ĝojo tono: 
   “Nu! Kuraĝon, Josef: ĉio bone finiĝos.” 
   Li volis kuraĝigi min, sed mi pensis: 
   “Jes, jes, vi diras al mi tiujn aferojn por 
kuraĝigi min, sed, se oni ne estas blinda, oni 
vidas  en kiu direkto iras la aferoj.” 
   Ĉio iris tiel rapide, ke la dekretoj sekvis unuj 
la aliajn kiel hajleroj, ĉiam kun grandaj vortoj por 
plibeligi ilin. Oni eksciis, ke la regimentoj 
reprenos siajn malnovajn numerojn “fami-
ĝintajn en tiom da gloraj militiroj”. Sen multe da 
malico ĉiu bone komprenis, ke la malnovaj 
numeroj sen regimentoj reekhavos regimen-
tojn. Kaj kvazaŭ tio ankoraŭ ne sufiĉis, oni 

65 Duoncirkloforma placeto sur bastiono. 
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eksciis, ke la kadroj de la 3-a, 4-a kaj 5-a infan-
teribatalionoj, de la 4-a kaj 5-a kavaleri-
eskadronoj, de tridek batalionoj de la artile-
ritrajno, de dudek regimentoj de la juna gvar-
dio, de dek batalionoj de la militistaj trajnoj, de 
dudek regimentoj de la mararmeo, ke ĉiuj tiuj 
kadroj estos kreitaj sub la preteksto doni 
okupon al la duonpagataj oficiroj de ĉiuj teraj kaj 
maraj armeunuoj. Sed se oni kreas kadrojn, tio 
estas por plenigi ilin, kaj kiam ili estos plenigitaj, 
necesas, ke la soldatoj foriru batali. Ha! Kiam mi 
vidis tion, mia fido malaperis. Kaj oni ĉiam 
ripetis: “Paco! Paco! Paco!… Ni estis 
akceptintaj la Parizan Traktaton… La reĝoj kaj 
imperiestroj unuiĝintaj en Vieno akordiĝis kun 
ni… Maria-Luiza kaj la reĝo de Romo estas 
survoje.” Ju pli ofte oni ripetis tiujn novaĵojn, des 
pli kreskis mia malfido. Sinjoro Gulden vane 
diris al mi: 
   “Li prenis Carnot! Carnot estas bona 
patrioto!… Carnot malhelpos lin militi!… Aŭ, se 
ni estos devigataj militi, li montros al li, ke nece-
sas atendi la malamikon ĉe ni… ke necesas igi 
la nacion levi sin… deklari la patrion en dan-
ĝero… ktp.” 
   Li vane diris al mi tiajn aferojn, kaj mi ĉiam 
kriis en mi mem: “Ĉiuj tiuj kadroj ne estas kreitaj 
por nenio… tiuj kadroj estos plenigitaj… tio 
estas certa.” 
   On ankaŭ eksciis, ke du mil elitaj soldatoj 
eniros la gvardion, kaj ke la leĝera artilerio estos 
reorganizita. La leĝera artilerio sekvas la 
armeojn, ĉiuj scias tion. Por resti malantaŭ la 
remparoj kaj defendi sin hejme, la leĝera 
artilerio ne utilas. Tiu penso tuj venis al mi, kaj 
eĉ vespere mi ne povis malhelpi min diri tion al 
Trinel. Mi ĉiam zorge kaŝis miajn timojn al ŝi, 
sed tiun fojon mia timo estis tro forta. Ŝi ne 
respondis, kio montras, ke ŝi estas prudenta, 
kaj ke ŝi pensis kiel mi. 
   Ĉiuj tiuj aferoj multe malvarmigis mian 
entuziasmon por la imperiestro. Kelkafoje dum 
la laboro mi diris al mi: 
   “Mi tamen preferus vidi de mia fenestro la 
procesiojn, ol foriri batali kontraŭ homojn kiujn 
mi ne konas! Tiu vido almenaŭ kostus al mi nek 
brakon nek kruron, kaj se ĝi tro tedus min, mi 
povus fari promenon al Quatre-Vents.” 
   Mia ĉagreno kreskis tiom pli, ĉar ekde sia 
disputo kun sinjoro Gulden onklino Gredel ne 
plu venis viziti nin. Ŝi estis obstina virino, kiu ne 
pensis racie kaj gardis renkoron kontraŭ la 
homoj dum multaj jaroj. Ŝi tamen estis nia 
patrino kaj ni devis cedi al ŝi. Ŝi deziris nur nian 
feliĉecon. Sed kiel ni povus samtempe konsenti 
kun ŝi kaj kun sinjoro Gulden? Jen kio 
embarasis nin, ĉar se ni ŝuldis amon al onklino 
Gredel, ni ankaŭ ŝuldis la plej grandan 
respekton al  tiu kiu konsideris nin kiel siajn 

proprajn infanojn, kaj kiu ĉiutage superŝutis nin 
per siaj bonfaroj. 
   Tiuj pensoj multe malĝojigis nin, kaj mi decidis 
diri al sinjoro Gulden, ke mi kaj Trinel estis 
jakobenoj kiel li, sed ke, sen kontraŭdiri la ideojn 
de la jakobeno kaj sen forlasi ilin, ni tamen devis 
honori nian patrinon kaj informi nin pri ŝia 
sanstato.. Mi ne sciis, kiel li ricevos nian 
deklaron, kiam iumatene, dimanĉe,  
descendante je la oka, ni trovis tiun bonegan 
viron tute vestita. Li ŝajnis bonhumora kaj diris 
al ni: 
   “Miaj infanoj, jen preskaŭ monato, ke onklino 
Gredel ne venis viziti nin. Ŝi obstinas. Nu, mi 
volas montri pli da sprito ol ŝi, kaj mi pretas cedi 
al ŝi. Inter homoj kiel ni povas ekzisti nenia 
nubo. Post la matenmanĝo ni iros al Quatre-
Vents diri al ŝi, ke ŝi estas obstina, sed ke ni 
amas ŝin malgraŭ ŝiaj mankoj.  Vi vidos, kiel ŝi 
hontos!” 
   Li ridis, kaj ni estas tuŝitaj. 
   “Ha, sinjoro Gulden! Kiel bonkora vi estas!” 
diris al li Trinel. “Tiuj kiuj ne amus vin, havus tre 
malbonan koron.” 
   “He!” li ekkriis. “Ĉu tio kion mi faras, ne estas 
tute nature? Ĉu ni devas resti dividitaj pro 
vortoj? Dankon al Dio, la aĝo instruas nin, ke la 
plej prudenta ĉiam devas fari la unuan paŝon. 
Kaj vi scias, ke tio estas skribita eĉ en la Homaj 
Rajtoj por konservi la konkordon inter la 
honestaj homoj.” 
   Kiam li citis la Homajn Rajtojn, ĉio estis dirita. 
Oni povas imagi nian kontentecon. En sia ĝojo 
Trinel povis apenaŭ atendi la finon de la 
matenmanĝo. Ŝi kuris dekstren kaj maldek-
stren, prenante la promenbastonon, la kva-
dratajn ŝuojn, la skatolon en kiu troviĝis la bela 
peruko de sinjoro Gulden. Ŝi helpis lin surmeti 
la manikojn de sia frako. Li rigardis ŝin ride-
tante, kaj fine kisis ŝin. 
   “Ha! Mi ja sciis, ke tiu demarŝo feliĉigos vin. 
Tial ni perdu nenian momenton kaj foriru.” 
   Ni do eliris kune. La vetero estis tre bela. 
Sinjoro Gulden donis brakon al Trinel, grave, 
kiel li ĉiam faris en la urbo, kaj mi marŝis 
malantaŭ ili kun ĝojo en mia animo. Mi havis 
antaŭ miaj okuloj la estulojn kiujn mi pleje amis 
en la mondo, kaj mi pensis pri tio kion diros 
patrino Gredel. Ni preteriris la avanceon, tiam la 
talusojn, kaj dudek minutojn poste, sen tro 
rapidi, ni alvenis antaŭ la pordo de la onklino. 
   Povis esti la deka. Ĉar mi prenis iom da 
antaŭeco ekde la gastejo la Ruleto, mi unue 
eniris la aleon de sambukoj kiuj staris laŭlonge 
de la malantaŭa flanko de la domo, kaj mi 
rigardis tra la fenestreto por vidi, kion onklino 
Gredel estas faranta. Ŝi sidis ĝuste fronte al mi 
apud la fumanta fajrejo. Ŝi surhavis sian 
malgrandan jupon kun bluaj strioj kaj grandaj 
poŝoj, ŝian tolan korseton kun ŝelketoj kaj ŝiajn 
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malnovajn pantoflojn. Ŝi estis ŝpininta kun 
malĝoje mallevitaj okuloj. Ŝiaj longaj, maldikaj 
brakoj elstaris el la ĉemizomanikoj ĝis la 
kubutoj. Ŝiaj grizaj haroj sen kufo estis volvitaj 
en tuberon sur la nuko. 
   Vidante ŝin tiel tute sola, mi diris al mi: “Povra 
onklino Gredel, ŝi certe estas pensanta pri ni… 
ŝi obstinas en sia ĉagreno… Estas tamen 
malĝoja ekzisto, se oni vivas sola kaj ne povas 
vidi siajn infanojn.“ Tio kunpremis al mi la koron. 
En la sama momento la pordo ĉe la strata flanko 
malfermiĝis kaj patro Gulden, tute ĝoja, eniris 
kun Trinel, ekkriante: 
   “Ha, patrino Gredel! Vi ne plu venas viziti nin. 
Necesas do nun, ke mi alkonduku al vi viajn 
infanojn, kaj ke ankaŭ venu mi mem kisi vin! Vi 
faros bonan tagmanĝon, ĉu vi aŭdas? Kaj tio 
servu al vi kiel leciono!” 
   Li ŝajnis serioza en sia ĝojo. Vidante ilin, la 
onklino rapidis alkuri kaj ĉirkaŭbraki Trinel. Tiam 
ŝi falis en la brakojn de sinjoro Gulden kaj 
pendigis sin ĉe lia kolo. 
   “Ha, sinjoro Gulden!” ŝi ekkriis. “Kiel feliĉa mi 
estas vidi vin! Vi estas bona viro, vi valoras 
milfoje pli ol mi.” 
   Vidante, ke ĉio prenis bonan direkton, mi kuris 
al la pordo kaj trovis ambaŭ kun larmoj en la 
okuloj. Patro Gulden diris: 
   “Ni ne plu parolos pri politiko!” 
   “Ne! Estu oni jakobeno aŭ kio ajn oni volas,” 
ekkriis la onklino, “la ĉefa afero estas, ke oni 
havas bonan koron.” 
   Tiam ŝi venis ĉirkaŭbraki ankaŭ min, dirante: 
   “Mia povra Josef, mi pensis pri vi de mateno 
ĝis vespero… Nun ĉio estas bona… Mi estas 
kontenta.” 
   Tiam ŝi kuris en la kuirejon, movante ĉiujn 
kaserolojn por regali nin, dum sinjoro Gulden 
metis sian bastonon en angulon, sian grandan 
ĉapelon sur ĝin kaj sidiĝis apud la fajrejo kun 
kontenta mieno. 
   “Kia bela vetero!” li ekkriis. “Ĉio verdiĝas, ĉio 
floras… Kiel feliĉa mi estus povi vivi en la 
kamparo, vidi heĝojn tra miaj fenestroj, pomu-
jojn kaj prunujojn tute blankajn kaj rozkolorajn!” 
   Li estis gaja kiel alaŭdo, kaj ni ĉiuj estus tiaj 
sen tiuj pensoj pri milito, kiuj trotadis la tutan 
tempon tra nia kapo. 
   “Lasu tion, patrino,” diris Trinel. “Trankvile 
sidiĝu apud sinjoro Gulden. Mi preparos la 
tagmanĝon, kiel antaŭe.” 
   “Sed vi konas la lokon de nenio plu … Mi 
ranĝis ĉion aliloke,” diris la onklino. 
   “Mi petas vin, sidiĝu,” ripetis Trinel. “Estu 
trankvila, mi ja trovos la buteron, la ovojn, la 
farunon kaj ĉion kio necesas” 
   “Nu, nu, mi obeos al vi,” diris la onklino, 
malsuprenirante en la kelon.     
   Trinel pendigis sian belan ŝalon sur la dorson 
de mia seĝo, metis lignon sur la fajron, buteron 

en la paton kaj regardis en la marmitojn por vidi, 
ĉu ĉio bone kuiris. En la sama momento la 
onklino resupreniris el la kelo kun botelo da 
blanka vino. 
   “Unue vi iros refreŝigi vin antaŭ ol tagmanĝi,” 
ŝi diris. “Kaj dum Trinel kuiros, mi surmetos 
mian kazakenon kaj kombos al mi la harojn, ĉar, 
Dio scias, mi bezonas tion. Vi eliru en la 
fruktarbaron. He, Josef, prenu tiujn glasojn kaj 
la botelon… Sidiĝu apud la abelejo… La vetero 
estas bela… Post duonhoro ĉio estos en ordo, 
kaj mi venos trinki kun vi.” 
    Patro Gulden kaj mi do eliris, transirante la 
altajn herbojn, la flavajn leontodojn, kiu atingis 
niajn genouojn. Estis varmega, kaj la abeloj  
zumadis. Ni instalis nin en la ombro de la 
abelejo, rigardante la belegan sunbrilon inter la 
abelujoj. Sinjoro Gulden pendigis sian perukon 
malantaŭ si por sidi pli komforte. Mi senkor-kigis 
la botelon, kaj ni trinkis glason da blanka vino. 
   “Nu, ĉio iras glate,” li diris. “Eĉ se la homoj 
faras stultaĵojn, Sinjoro Dio ĉiam atentas pri siaj 
aferoj. Rigardu la grenon, Josef, kiel ĝi 
kreskas... Kian belan rikolton ni havos post tri, 
kvar monatoj! Kaj tiu napoj, tiuj arbustoj, tiuj 
abeloj, kiel ĉio laboras, kiel ĉio vivas, kiel ĉio 
grandiĝas!… Kia malfeliĉo, ke la homoj ne 
sekvas ilian ekzemplon, ke unuj laboras por 
nutri la maldiligentecon de la aliaj, kaj ke ĉiam 
estas ĉiaspecaj neniofarantoj, kiuj traktas nin 
kiel jakobenojn, ĉar ni volas ordon, justicon kaj 
pacon!” 
   Plej en la mondo li ŝatis vidi laboron, ne nur la 
nian, kiu estas nenio, sed de la insektoj, kiuj 
rampadas sur la tero inter la herbotigoj kvazaŭ 
tra senfinaj arbaregoj; kiuj konstruas al si 
loĝejojn, kiuj pariĝas, kiuj kovas siajn ovojn, kiuj 
stakigas ilin en magazenoj, kiuj varmigas ilin en 
la sunbrilo, kiuj enirigas ilin ĉe noktiĝo, kiuj 
defendas ilin kontraŭ malamikoj; koncize dirite, 
tiu granda vivo, kie ĉio kantas, kie ĉio estas sur 
sia loko, ekde la alaŭdo, kiu plenigas la ĉielon 
per sia gaja muziko, ĝis tiu de la formiko, kiu 
iradas kaj venadas, falĉas, segas, trenas kaj 
faras ĉiujn metiojn. Jes,  tion sinjoro Gulden 
admiris. Sed li parolis pri tio nur sur la kampoj, 
vidante tiun grandan spektaklon. Kaj 
kompreneble ĉe tio li parolis pri Dio, kiun li 
nomis ka Plej Alta Estulo, kiel la malnovaj 
kalendaroj de la Respubliko, dirante, ke Li estas 
prudento, saĝo, boneco, amo, justeco, ordo, kaj 
vivo. La malnovaj ideoj de la kalendaro ankaŭ 
revenis al li. Estis bele aŭdi lin paroli pri 
pluviozo, la monato de la pluvoj; pri nevozo, la 
monato de la neĝoj; pri ventozo, la monato de 
la ventoj; kaj tiam pri florealo, prerialo, 
fruktidoro. Li diris, ke la ideoj de la homoj 
tiutempe rilatis al tiuj de Dio, dum julio, 
septembro, oktobro signifas nenion kaj eĉ estas 
inventitaj por fuŝi kaj obskurigi ĉion. Alirinte tiun 
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ĉapitron, li ne povis fini. Oni vidis ĉion tra liaj 
okuloj. Malfeliĉe mi ne ricevis la instruadon, kiun 
ricevis tiu bona viro. Alie estus por mi vera 
plezuro rakonti al vi liajn ideojn. 
   Ni ĝuste alvenis ĉe tiu ĉapitro, kiam patrino 
Gredel, bone lavita kaj kombita, en dimanĉaj 
vestaĵoj, alproksimiĝis de la domangulo al la 
abelejo, kaj li tuj eksilentis por gardi konkor-don. 
   “He! Jen mi estas nun,” diris la onklino. “Ĉio 
estas en ordo.” 
   “Nu, sidiĝu,” diris sinjoro Gulden, farante al ŝi 
lokon sur la benko. 
   “He! Ĉu vi scias, kioma horo jam estas? La 
tempo urĝas por vi… Aŭskultu!…” 
   Tiam, streĉante la orelojn, ni aŭdis la urban 
horloĝon malrapide sonorigi siajn dekdu batojn. 
   “Kiel? Ĉu jam estas la dekdua?” ekkriis la 
patro Gulden. “Mi kredis, ke ni alvenis nur antaŭ 
dek minutoj!” 
   “Nu! Estas la tagmezo,” diris la onklino, “kaj la 
tagmanĝo atendas vin.” 
   “Bonege,” diris sinjoro Gulden, prenante ŝian 
brakon. “Nu! Venu, patrino. De kiam vi diris al 
mi la horon, mi havas bonan apetiton.” 
   Ili transiris la aleon, brakon en brako, kaj mi 
skevis ilin tre ĝoja. Kaj kiam ni atingis la pordon, 
la plej agrabla spektaklo prezentis sin al niaj 
rigardoj: la granda supujo, pentrita per ruĝaj 
floroj, fumis sur la tablo; farĉita brusto de bovido 
plenigis la ĉambron per sia bona odoro, kuchlen  
(kuketoj) kun kanelo estis stakitaj sur granda 
plado ĉerande de la malnova kverka bufedo; kaj 
du boteloj, kun la glasoj scintilantaj kiel kristalo, 
brilis sur la blanka tablotuko malantaŭ la teleroj. 
Kiam oni vidas nur tion, spontane venas al oni 
la penso, ke estas ĝojo por la Sinjoro superŝuti 
siajn infanojn per sennombraj benoj. 
   Trinel, kun ŝiaj belaj rozkoloraj vangoj kaj ŝiaj 
blankaj dentoj, ridis pri nia kontenteco, kaj oni 
povas diri, ke dum la tuta tagmanĝo nia 
maltrankvilo pri la estonteco estis forgesita. Oni 
pensis nur pri la bono kiun oni faras unuj al aliaj, 
kaj oni ridis, trovante ĉion en tiu ĉi malalta 
mondo en bona stato. 
   Estis nur pli malfrue, trinkante kafon, ke speco 
de malĝojo revenis al ni. Sen scii kial, ĉiuj 
komencis pripensi la situacion. Oni ne volis 
paroli pri politiko, kaj fine onklino Gredel subite 
demandis novaĵojn. Tiam sinjoro Gulden diris, 
ke la imperiestro deziris pacon, ke li nur metis 
sin en defendostaton, necesa afero por averti 
siajn malamikojn, ke ni ne timas ilin. Li diris, ke 
ĉiaokaze la aliancanoj, malgraŭ siaj malbonaj 
intencoj, ne kuraĝos veni ĉe nin, tial ke lia 
bopatro, imperiestro Francisko, sen esti 
grandanima, tamen ne emas renversi duan 
fojon sian bofilon, sian propran filinon kaj sian 
nepon; ke tio estus kontraŭnatura, kaj ke cetere 
nun la nacio ekstarus amase por defendi la 
patrion, kiun oni deklarus en danĝero; ke estus 

milito ne nur de soldatoj, sed milito de ĉiuj 
francoj kontraŭ tiuj kiuj volus subpremi ilin. Tio 
devus pensigi la aliancitajn suverenojn ktp., ktp. 
   Li ankoraŭ diris multaj aliajn aferojn, kiujn mi 
jam ne rememoras. Onklino Gredel aŭskultis 
sen respondi. Fine ŝi ekstaris, malfermis la 
ŝrankon kaj prenis el pelvo grizan paperon, kiun 
ŝi donis al la patro Gulden, dirante al li: 
   “Legu do tion ĉi. Tiaj paperoj cirkuladas tra la 
tuta lando. Tiun ĉi  donis al mi la pastro Die-mer.  
Vi vidos, ĉu paco estas certa.” 
   Sinjoro Gulden ne havis sur si siajn okul-
vitrojn. Mi do legis la paperon anstataŭ li. Mi 
gardis ĉiujn tiajn malnovajn paperojn jam de 
multaj jaroj. Ili fariĝis flavaj, kaj mi ne plu pensas 
pri ili, ne plu parolas pri ili, sed tamen estas 
bone relegi ilin. Kion oni povas lerni el ili? La 
antaŭaj reĝoj kaj imperiestroj kiuj deziris 
malbonon al ni, mortis, post kiam ili faris al ni 
ĉiun eblan malbonon. Sed iliaj filoj kaj nepoj 
ankoraŭ estas ĉi tie, kiuj deziras al ni nemulte 
da bono. Kion ili diris antaŭe, ili povas ankoraŭ 
rediri, kaj tiuj kiuj helpis la estintajn, povas 
ankaŭ helpi la estontajn. Jen kion diris la 
papero: 
   “La aliancitaj potencoj, kiuj subskribis la 
Traktaton de Parizo, reunuiĝintaj en kongreson 
en Vieno, informitaj pri la invado de Napoleono 
Bonaparte kaj lia perforta eniro en Francion, 
ŝuldas al sia digneco kaj al la graveco de la 
socia ordo solenan deklaron pri la sentoj kiujn 
tiu evento inspiras al ili. 
   “Tiel rompante la konsenton kiu instalis lin sur 
la insulo Elbo, Bonaparte detruas la solan leĝan 
titolon al kiu lia ekzisto estas ligita. Reaperinte 
en Francio kun planoj de tumulto kaj perturbo, li 
senigis sin mem de la protekto de la leĝoj kaj 
manifestis al la universo, ke povos esti  nek 
paco nek armistico kun li.” 
   La aliancanoj daŭrigis tiel du grandajn paĝojn. 
Kaj tiuj homoj, kiuj havis nenion komunan kun 
ni, kiujn niaj aferoj ne koncernis kaj kiuj donis al 
si la titolon de defendantoj de paco, fine 
deklaris, ke ili reunuiĝos amase por gardi la 
Parizan Traktaton kaj reenstali Ludovikon XVIII. 
   Post kiam mi finis, la onklino, rigardante 
sinjoron Gulden, demandis lin: 
   “Kion vi pensas pri tio?”    
   “Mi pensas,” li diris, “ke tiuj homoj mokas pri 
la popoloj, kaj ke ili ekstermus la homan specon 
senhonte kaj senkompate por gardi dek kvin aŭ 
dudek familiojn en abundo. Mi kredas, ke tiuj 
homoj rigardas sin kiel diojn, kaj ke ili rigardas 
nin kiel bestojn.” 
   “Sendube,” diris onklino Gredel, “kaj mi ne 
diras la kontraŭon. Sed ĉio tio ne malhelpos, ke 
Josef estos devigata denove foriri.” 
   Mi paliĝis komprenante, ke la onklino pravas. 
   “Jes,” respondis sinjoro Gulden,”Mi scias tion 
jam kelkajn tagojn, kaj jen kion mi faris. Vi 
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sendube scias, patrino Gredel, ke oni formas 
grandajn atelierojn por ripari armilojn. Ekzistas 
unu tia en la arsenalo de Falsburgo, sed 
mankas bonaj laboristoj. Kompreneble bonaj 
laboristoj faras tiom da servoj al la ŝtato, 
riparante armilojn, kiom tiuj kiuj iras batali. Li 
havas pli da peno, sed almenaŭ ili ne riskas sian 
vivon kaj restas hejme. Nu, mi tuj iris ĉe la  
artilerian komandanton, sinjoron de Montravel, 
kaj mi petis lin, ke Josef estu akceptita kiel 
laboristo. La riparado de fusilbaterio estas nenio 
por bona horloĝisto. Sinjoro de Mont-ravel tuj 
akceptis. Jen lia ordono,” li diris, mon-trante al 
ni paperon, kiun li havis en la poŝo. 
   Tiam mi kredis reveni en la mondon, kaj mi 
ekkriis: 
   “Ho, sinjoro Gulden, vi estas pli ol nia patro! 
Vi savas al mi la vivon!” 
   Kaj Trinel, kiun jam delonge sufokis 
maltrankvileco, tuj eliris, dum onklino Gredel, 
ekstarinte, ĉirkaŭbrakis sinjoron Gulden duan 
fojon, dirante: 
   “Jes, vi estas la plej bona, la plej prudenta, la 
plej grandanima el ĉiuj viroj… Ha! Se ĉiuj 
jakobenoj similus al vi, la virinoj volus nur 
jakobenojn…” 
   “Sed kion mi faris, estas tute simpla,” li diris. 
   “Ne, ne, ne estas tute simple. Estas via bona 
koro kiu donas al vi bonajn ideojn.” 
   Pro miro kaj ĝojo al mi mankis vortoj, kaj dum 
la onklino parolis, mi eliris en la fruktarbaron 
spiri freŝan aeron. Trinel estis tie, en angulo de 
la forno. Ŝi ploris varmegajn larmojn. 
   “Ha! Nun,” ŝi diris, “mi spiras.., mi revivas.”  
   Mi ĉirkaŭbrakis ŝin kun ekstraordinara 
tenereco. Mi vidis, kion ŝi suferis jam de 
monato. Sed ŝi estis kuraĝa virino, kiu kaŝis al 
mi siajn zorgojn. Ŝi bone sciis, ke mi mem havas 
sufiĉe da ili. Ni restis tie pli ol dek minutojn por 
forviŝi niajn larmojn. Tiam, post kiam ni reeniris, 
sinjoro Gulden diris al ni: 
   “Nu, Josef, estas por morgaŭ. Vi foriros tre 
frue. La laboro ne mankos al vi.” 
    Kia feliĉo pensi, ke mi ne devos foriri! Ha! Mi 
havis ankoraŭ aliajn kaŭzojn por voli resti. Trinel 
kaj mi, ni esperis je io!… Dio mia!… Tiuj kiuj ne 
spertis tion, neniam scios, kion homoj povas 
suferi, nek kian pezon bona novaĵo forprenas de 
onia koro.  
   Ni restis ankoraŭ ĉirkaŭ unu horo en Quatre-
Vents. Kaj tiam, en la momento kiam la homoj 
revenis de la vesproj, ĉe la noktiĝo, ni reforiris 
al la urbo. Onklino Gredel akompanis nin ĝis la 
ĉevala posteno, kaj je la sepa ni resupreniris 
nian ŝtuparon. 
   Tiel la paco inter onklino Gredel kaj sinjoro 
Gulden reestabliĝis. Ekde tiam ŝi venis viziti nin 
tiel ofte kiel antaŭe. Ĉiutage mi iris al la arsenalo 
kaj mi laboris pri la riparado de la baterioj. Kiam 
sonoris la tagmezo, mi iris hejmen tagmanĝi. Je 

la unua mi reforiris ĝis la sepa. Mi estis 
samtempe soldato kaj laboristo, liberigita de 
apeloj, sed superŝutita de laboro. Ni esperis, ke 
mi restos en tiu pozicio ĝis la fino de la milito, se 
ĝi malfeliĉe komenciĝus, ĉar oni estis certa pri 
nenio. 
   

XIV 
 
 
   Ni denove havis iom da fido de kiam mi laboris 
en la arsenalo. Sed ni tamen estis ankoraŭ 
maltrankvilaj, ĉar centoj da eksaj soldatoj, 
reengaĝitaj por nova militiro, kaj konskriptoj 
pasadis, sakon sur la dorso, en siaj vilaĝaj 
vestaĝoj preter nian domon. Ĉiuj ili kriadis: Vivu 
la Imperiestro!  kaj aperis furiozaj. En la granda 
salono de la urbodomo unuj ricevis po kapoton, 
aliaj po ĉakon, aliaj epo-letojn, gamaŝojn, ŝuojn 
jekoste de la departamento. Tiel ili reforiris por 
aliĝi al la armeo, kaj mi deziris al ili bonan 
vojaĝon. 
   Ĉiuj tajloroj de la urbo faris uniformojn, la 
ĝendarmoj cedis siajn ĉevalojn por restarigi la 
kavalerion, kaj la sinjoro urbestro, barono 
Parmentier, stimulis la junulojn de dek ses kaj 
dek sep jaroj engaĝi sin en la partizanarmeon 
de kolonelo Brice, kiu devis defendi la 
mallarĝajn pasejojn apud la riveroj Zorn, 
Zinselle kaj Sarre. Sinjoro la barono estis 
forironta al la Maja Kampo. Tio duobligis sian 
entuziasmon. 
   “Ek! Kuraĝon!” li kriis al ili, parolante pri la 
romianoj, kiuj volonte batalis por sia patrio. 
   Aŭskultante lin, mi pensis: 
   “Ĉar vi trovas tion tiel bela, kial vi mem ne iras 
tien?” 
   Oni povas imagi la kuraĝon kun kiu mi laboris 
en la arsenalo. Nenio estas troa por mi. Mi estus 
pasiginta la tagojn kaj noktojn riparante fusilojn, 
reĝustigante bajonetojn, fiks-turnante ŝraŭbojn. 
Kiam komandanto de Montravel venis viziti nin, 
li admiris min: 
   “Bone,” li diris, “estas tre bone! Mi estas 
kontenta pri vi, Seitz!” 
   Tiuj paroloj plenigis min per kontenteco, kaj mi 
ripetis ilin al Trinel por kuraĝigi ŝin. Ni estis 
preskaŭ certaj, ke sinjoro de Montravel gardos 
min en Falsburgo. 
   La gazetoj parolis nur pri la nova Konstitucio, 
kiun oni nomis la Akcesora Akto, kaj pri la Maja 
Kampo. Sinjoro Gulden ĉiam trovis ion 
obĵetendan, jen pri unu artikolo, jen pri alia. Sed 
mi ne plu enmiksiĝis en siajn aferojn. Mi eĉ 
pentis, ke mi kriis kontraŭ la procesioj kaj 
pentofaroj. Politiko naŭzis min. 
   Tiu daŭris ĝis la 23-a de majo. En tiu tago mi 
troviĝis en la granda salono de la arsenalo 
plenigante kestojn per fusiloj. Ambaŭ aloj de la 
pordego estis malfermitaj. Soldatoj de la 
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armetrajno kun ĝiaj vagonoj, atendis antaŭ la 
kugloparko por ŝarĝi la kestojn. Mi najlis la  
lastan, kiam la gardisto, pioniro Robert, tuŝis 
mian ŝultron, mallaŭte dirante: 
   “Seitz, komandanto de Montravel deziras 
paroli al vi. Li estas en la paviljono.” 
   Kion la komandanto volis diri al mi? Mi sciis 
nenion pri tio, kaj tuj mi ekhavis timon. Malgraŭ 
tio mi tuj foriris transirante la grandan korton, sur 
kiun eliris la hangaro de la afustoj. Mi supreniris 
la ŝtuparon kaj mallaŭte frapis sur la pordon. 
   “Eniru!” ordonis la komandanto. 
   Mi eniris tute tremetante, la ĉapon en la mano. 
Komandanto de Montravel estis viro granda, 
maldika, bruna, la kapon iomete klini-tan. Li 
promenis tien kaj reen inter siaj libroj, mapoj kaj 
armiloj, pendigitaj sur la muroj. 
   “Ha! Estas vi, Seitz,” li diris, vidante min. “Mi 
devas sciigi al vi malbonan novaĵon: la 3-a 
bataliono, en kiu vi servas, devas foriri al Metz.” 
   Aŭdante tion teruran novaĵon, mi sentis mian 
koron turniĝi, kaj mi povis respondi nenion. 
   La komandanto rigardis min. 
   “Ne konfuziĝu,” li diris post momento. “Vi 
estas edziĝinta jam de kelkaj monatoj kaj cetere 
bona laboristo, tio meritas konsideron. Vi 
transdonos tiun ĉi leteron al kolonelo Des-
michels en la arsenalo de Metz. Estas amiko 
mia. Li trovos por vi laboron en siaj atelieroj, 
estu certa pri tio.” 
   Mi prenis la leteron, kiun li transdonis al mi kaj, 
dankante lin, mi eliris timigita. 
   Ĉe ni Zebedeus, sinjoro Gulden kaj Trinel 
parolis kune en la ateliero. Konsterno legiĝis sur 
iliaj vizaĝoj. Ili jam sciis ĉion. 
   “La 3-a bataliono foriros,” mi diris al ili, 
enirante. “Sed tio ne gravas. La sinjoro 
komandanto de Montravel donis al mi leteron 
por la ĉefo de la arsenalo de Metz. Ne 
maltankviliĝu, mi ne partoprenos en militiro.” 
   Mi preskaŭ sufokiĝis. Sinjoro Gulden  prenis 
la leteron kaj diris: 
   “Ĝi estas malfermita, certe por ke ni povu legi 
ĝin.” 
   Tiam li legis la leteron, en kiu sinjoro de 
Montravel rekomendis min al sia amiko, diran-
te, ke mi estas edziĝinta, bona laboristo, dili-
genta, necesa al mia familio, kaj ke mi faros 
verajn servojn al la arsenalo. Oni ne povis skribi 
nenion pli bonan. Zebedeus ekkriis: 
   “Nun via afero estas certa!” 
   “Jes,” diris sinjoro Gulden, jen vi retenata en 
la arsenalo de Metz.” 
   Kaj Trinel venis ĉirkaŭbraki min, tute pala, 
dirante: 
   “Kia bonŝanco, Josef!” 
   Ĉiuj ŝajnigis kredi, ke mi restos en la arsenalo 
de Metz, kaj ankaŭ mi provis kaŝi al ili mian 
konsternon. Sed tio sufokis min, kaj mi  

preskaŭ ne povis malhelpi min eksingulti. Feliĉe 
venis al mi la ideo anonci la novaĵon al onklino 
Gredel.  
   “Aŭskultu,” mi diris al ili,”kvankam ne estos  
por longa tempo kaj mi devos restadi en Metz, 
mi tamen devas anonci tiun bonan novaĵon al 
onklino Gredel. Mi revenos ĉi-vespere inter la 
kvina kaj la sesa. Trinel havos la tempon pretigi 
mian sakon, kaj ni vespermanĝos kune.” 
   “Jes, Josef,” diris sinjoro Gulden. 
   Trinel diris nenion, ĉar ŝi povis apenaŭ reteni 
siajn larmojn. Mi foriris kiel frenezulo. Zebe-
deus, kiu reiris al sia kazerno, avertis min ĉe la 
pordo, ke la oficiro de la vestado troviĝas en la 
urbodomo, kaj ke mi devos esti tie je la kvina. 
Mi aŭskultis siajn vortojn kiel en sonĝo, kaj mi 
rapidis el la urbo. Sur la talusoj mi ekkuris sen 
rigardi, kien mi metis la piedojn. Mi preterkuris 
la fontanon de Trois-Châteaux kaj la suprajn 
barakojn, preter la arbaron, por iri al Quatre-
Vents. La pensoj kiuj trairis mian menson estas 
nepriskribeblaj. Mi estis konsternita, kaj mi 
volus kuri ĝis en Svislando. Sed kiam mi 
proksimiĝis al Quatre-Vents tra la pado de Dann 
– povis esti la tria –, onklino Gredel, kiu estis 
metanta lignajn stangojn ĉe siajn fazeo-lojn 
malantaŭe en sia ĝardeno, ekvidis min de fore 
kaj diris al si mem: 
   “Sed tio estas Josef. Kion li faras meze de la 
greno?” 
   Enirinte la kavan vojon plenan je radsulkoj kaj 
sablo, kiun la suno varmigis kiel forno, mi 
malrapide resupreniris kun klinita kapo, 
pensante: “Vi neniam aŭdacos eniri!” kiam 
subite de malantaŭ la heĝo la onklino kriis al mi: 
   “Ĉu estas vi, Josef?” 
   Mi ektremetis. 
   “Jes…, estas mi,” mi respondis. 
   Ŝi eliris la malgrandan aleon de sambukoj, kaj 
vidante min tute pala: 
   “Mi scias, kial vi venas, mia infano,” ŝi diris al 
mi, “vi foriros, ĉu ne?” 
   “Ho!” mi diris. “Mi estas retenita por la 
arsenalo de Metz… La aliaj foriros… Mi restos 
en Metz… Estas feliĉo.” 
    Ŝi diris nenion. Ni eniris la kuirejon, kiu estas 
freŝa, ĉar ekstere estis varmege. Ŝi sidiĝis kaj 
diris:  
   “Jes, estas feliĉo!” 
   Kaj ni restis sidantaj, rigardante unu la alian 
sen paroli. Tiam ŝi prenis mian kapon inter siaj 
manoj kaj kisis min, kaj mi vidis, ke ŝi ploris 
varmajn larmojn sen eligi suspiron. 
   “Vi ploras…” mi diris al ŝi. “sed ĉar mi restados 
en Metz!...” 
   Ŝi ne respondis kaj malsupreniris en la kelon 
preni botelon da vino. Ŝi igis min trinki glason da 
vino kaj demandis: 
    “Kion diras Trinel?” 
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   “Ŝi estas kontenta vidi, ke mi restos en la 
arsenalo,” mi diris, “kaj sinjoro Gulden ankaŭ.” 
   “Estas bone,” ŝi diris. “Ĉu oni preparas ĉion 
kion vi bezonas?” 
   “Jes, onklino Gredel, “kaj mi devas esti antaŭ 
la kvina  en la urbodomo por ricevi mian 
uniformon.” 
   “Nu, iru!” ŝi diris. “Kisu min… Mi ne iros tien… 
Mi ne volas vidi foriri la batalionon… Mi 
restos…. Mi volas longe vivi… Trinel bezonas, 
ke mi vivu…” 
   Ŝi komencis krii, sed subite ŝi retenis sin, 
dirante: 
   “Je kioma horo vi foriros?” 
   “Morgaŭ je la sepa, patrino Gredel.” 
   “Nu, mi venos je la oka… Tiam vi jam estos 
malproksime… Sed vi scios, ke la patrino de via 
edzino estas tie… ke ŝi reprenos sian filinon… 
ke ŝi amas vin… ke ŝi havas nur vin en la 
mondo!…” 
   Tiel parolante, tiu kuraĝa virino eksingultis. Ŝi 
kondukis min eksteren sur la vojon, kaj mi 
foriris. Mi havis plu nenian guton da sango en 
miaj vejnoj. Mi alvenis antaŭ la urbodomo, kiam 
sonoris la kvina. Mi supreniris kaj revidis tiun 
salonon, kie mi malgajnis, tiun malbenitan 
salonon, kie ĉiuj tiris malbonajn numerojn. Mi 
ricevis kapoton, jakon, pantalonon, gamaŝojn 
kaj ŝuojn. Zebedeus, kiu atendis min tie, diris al 
unu el siaj fusilistoj porti ĉion al la ĉambrego. 
   “Vi venos frue surmeti ĉion ĉi. Via fusilo kaj via 
kartoĉujo jam estas sur la fusilkrado ekde 
hodiaŭ matene.” 
   “Venu kun mi,” mi diris. 
   “Ne,” li respondis, “vidi Trinel ŝiros mian 
koron, kaj cetere mi devas resti kun mia patro. 
Kiu scias, ĉu mi revidos la povran maljunulon 
post unu jaro? Mi promesis vespermanĝi ĉe vi, 
sed mi ne faros tion.”  
   Mi devis do reiri hejmen sola. Mia sako estis 
preta, mia malnova sako, la sola afero kiun mi 
savis el Hanau, la kapon apogita sur ĝin sur la 
vagono. Sinjoro Gulden laboris. Li turnis sin sen 
diri ion. 
   “Kie do estas Trinel?” mi demandis lin. 
   “Ŝi estas supre.” 
   Mi pensis, ke ŝi ploras. Mi volis supreniri, sed 
miaj kruroj kaj mia kuraĝo estis sen forto.  Mi 
diris al sinjoro Gulden, kiel la aferoj okazis en 
Quatre-Vents. Post tio ni silentis, revante sen 
kuraĝi rigardi unu la alian. Noktiĝis. Jam estis 
malhele, kiam Trinel malsupreniris. Ŝi kovris la 
tablon en la mallumo, tiam mi prenis sian manon 
kaj sidigis ŝin sur miajn genuojn. Ni restis tiel 
sidantaj dum ĉirkaŭ duonhoro. 
   “Zebedeus ne venos?” demandis sinjoro 
Gulden. 
   “Ne, la servo retenas lin.”    
   “Nu! Ni vespermanĝu!” li diris. 

   Sed neniu malsatis. Trinel malkovris la tablon 
je la naŭa, kaj oni enlitiĝis. Estis la plej terura  
nokto kiun mi pasigis en mia vivo. Trinel estis 
kvazaŭ mortinta. Mi vokis ŝin, sed ŝi ne 
respondis. Je meznokto mi iris averti sinjoron 
Gulden. Li vestis sin kaj suprenvenis. Ni trinkigis 
al ŝi sukeritan akvon. Ŝi rekonsciĝis kaj ellitiĝis. 
Mi ne povas diri al vi ĉion. Mi scias nur, ke ŝi 
sidiĝis flanke de mi, ĉirkaŭbrakis min kaj petis 
min, ne forlasi ŝin, kvazaŭ mi estus farinta tion 
intence. Sed ŝi frenezis. Sinjoro Gulden volis 
venigi kuraciston, sed mi pre-ventis tion. Ŝi tute 
retrankviliĝis je la tagiĝo, ŝi longe ploris kaj fine 
endormiĝis inter miaj brakoj. Ni remetis ŝin sur 
la liton. Kiam venis la momento foriri, mi ne 
kuraĝis nur kisi ŝin, kaj sinjoro Gulden kaj mi 
eliris mallaŭte. En tiaj cirkonstancoj oni vidas la 
mizerojn de la vivo, kaj oni pensas: “Dio mia, 
kial do vi metis min en la mondon? Kial vi ne 
lasis min dormi la tutan eternecon? Kion do mi 
faris antaŭ ol naskiĝi por meriti vidi suferi sen 
kulpo mia-flanke tiujn kiujn mi amas?” Sed ne 
estas Dio kiu faras tiajn aferojn: estas la homoj 
kiuj suferigas unuj la aliajn kaj disŝiras onian 
koron! 
   Sinjoro Gulden kaj mi do malsupreniris kaj 
sidiĝis en la ateliero. Tiam li diris al mi: 
   “Ŝi dormas… Ŝi scias nenion… Estas feliĉo. 
Vi foriras dum ŝia dormo.” 
   Mi benis la Sinjoron pro tio, ke ŝi endormiĝis.  
   Ni revis, aŭskultante la plej malgrandajn 
bruojn, kiam fine oni ektamburis la apelon. Ni 
ekstaris. Sinjoro Gulden prenis la sakon kaj 
silentante bukis ĝin sur miaj ŝultroj. Tiam li 
serioze rigardis min.  
   “Josef,” li diris, “faru viziton al la komandanto 
de la arsenalo en Metz, sed esperu nenion. La 
danĝero estas tiel grava, ke Francio bezonas 
ĉiujn siajn infanojn por defendi ĝin. Kaj nun jam 
ne temas pri tio, forpreni la posedaĵojn de iu alia, 
sed savi nian propran landon. Memoru, ke vi 
mem, via edzino, ĉio plej kara kion vi posedas 
sur la tero estas la vetmono. Mi volus havi 
dudek jarojn malpli por akompani vin kaj doni al 
vi ekzemplon.” 
   Ni malsupreniris sen fari bruon, ĉirkaŭbrakis 
unu la alian kaj mi iris al la kazerno. Zebedeus 
mem kondukis min al la ĉambrego, kie mi 
surmetis mian uniformon. Mi ankoraŭ memoras 
post tiom da jaroj, ke la patro de Zebedeus, kiu 
estis tie, faris paketon el miaj vestaĵoj, dirante, 
ke li iros ĉe patron Gulden post nia foriro. Post 
tio la bataliono ekdefilis tra la straton Lanche 
sub la Franca Pordego. 
   Kelkaj infanoj sekvis nin. La soldatoj de la 
ĉefgvardio ĉe la avanceo prezentis la armilojn. 
Ni estis survoje al Waterloo. 
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XV 
 
 
   En Sarrebourg ni ricevis loĝejbiletojn. La mia 
estis por la maljuna presisto Jareisse, kiu konis 
patron Gulden kaj onklinon Gredel. Li invitis min 
vespermanĝi ĉe sia tablo kun mia nova 
litkamarado, Jean Buche, filo de iu splitisto de 
Hardberg, kiu nur manĝis terpomojn antaŭ ol 
esti konskripciita. Li krakigis ankaŭ la ostojn de 
la viando, kiun oni servis al ni. Mi estis tiel 
melankolia, ke aŭdi lin krakigi tiujn ostojn, 
ekscitis miajn nervojn. 
   Patro Jareisse volis konsoli min, sed ĉio kion 
li diris, ankoraŭ kreskigis mian ĉagrenon. 
   Li pasigis la reston de tiu tago kaj la sekvantan 
nokton en Sarrebourg. La morgaŭ-on ni marŝis 
al la villaĝo Mézières, la post-morgaŭon ĝis Vic 
kaj post tio al Solgne; Fine, la kvinan tagon ni 
proksimiĝis al Metz. 
   Mi ne bezonas rakonti al vi nian marŝadon: la 
soldatoj, tute blankaj pro polvo, kiuj iras de 
etapo al etapo, la sakon sur la dorso, la armilon 
laŭplaĉe, babilas, ridas kaj trairas la vilaĝojn 
rigardante la knabinojn, la ĉarojn, la sterkejojn, 
la hangarojn, la suprenirojn kaj malsuprenirojn, 
maltrankviliĝante pri nenio. Kaj kiam oni estas 
malgaja, kiam oni lasas hejme sian edzinon, 
malnovajn amikojn, homojn kiuj amas vin kaj 
kiun oni eble neniam revidos, ĉio defilas antaŭ 
viaj okuloj kiel ombroj. Cent paŝoj pli foren, oni 
jam ne pensas pri ĉio ĉi. 
   Tamen la vido de Metz kun sia alta kate-dralo, 
siaj malnovaj domoj kaj siaj sombraj remparoj 
revekis min. Du horojn antaŭ la alveno ni kredis 
povi marŝi sur ombroriĉaj vojoj. Estis varmege, 
kaj oni plirapidigis la paŝojn por troviĝi en la 
ombro kiel eble plej baldaŭ. La memoro pri 
kolonelo Desmichels revenis al mi. Mi havis 
malgrandan esperon, tre malgrandan, kaj mi 
ekkriis en mi mem: “Ha! Se la sorto volus!” Mi 
palpis mian leteron. Zebedeus ne plu parolis al 
mi. De tempo al tempo li turnis sin por ĵeti 
rigardon al mi. La situacio jam ne estis kiel 
antaŭe. Li estis serĝento, kaj mi simpla soldato. 
Kion vi volas? Sed nin ĉiam amis nin kiel fratoj, 
kaj tio tamen faris grandan diferencon.  
   Jean Buche marŝis je mia flanko, la dorson 
ronda kaj la piedojn turnitaj internen kiel la lupoj. 
La sola afero, kiun li diris al mi, estis, ke la ŝuoj 
ĝenas lin dum la marŝado, kaj ke oni devus 
surmeti ilin nur por parado. Dum du monatoj la 
serĝento-instruisto ne sukcesis igi lin turni la 
piedojn eksteren, nek rektigi liajn ŝultrojn. Sed li 
marŝis tre bone laŭ sia maniero kaj sen lacigi 
sin. 
   Fine, je la kvina posttagmeze ni alvenis ĉe la 
avanceo. Oni venis rekoni nin. La kapitano de 
la gardo mem kriis al ni: 
   “Eniru, kiel plaĉos al vi!” 

La tamburistoj komencis bati, kaj ni eniris la 
urbon, la plej malnovan kiun mi iam vidis. En 
Metz renkontiĝas la riveroj Seille kaj Moselle, 
kaj tie oni vidas kvar- kaj kvinetaĝajn domojn 
kun malstukiĝintaj muroj plenaj je traboj kiel en 
Saverne kaj Bouxviller. Iliaj fenestroj estas ron-
daj kaj kvadrataj, grandaj kaj malgrandaj sur la 
sama linio, kun kaj sen kovriloj, kun kaj sen 
vitroj. Metz estis tiel malnova kiel la montoj kaj 
riveroj, kaj supre la tegmentoj elstaris ses futojn, 
plilongigante tiel sian ombron sur la nigra akvo, 
sur kiu flosis malnovaj ŝuoj, vesta-ĵoj kaj 
dronintaj hundoj. 
   Kiam oni hazarde rigardis supren al la man-
sardaj fenestroj, oni estis preskaŭ certa vidi 
maljunan judon kun lia griza barbo kaj lia granda 
aglonazo, aŭ infanon, kiu minacis fali, aŭ ion 
similan, ĉar Metz verdire estas urbo de judoj kaj 
soldatoj. Malriĉuloj tie ankaŭ ne mankis. Estas 
pli malbone ol en Mainz, Stras-burgo kaj eĉ 
Frankfurto, almenaŭ se oni ne ŝanĝis ĉion tie 
intertempe, ĉar la nunaj homoj ŝatas komforto, 
kaj la urboj plibeliĝas de tago al tago. 
   Ni do trairis tiun spektaklon, kaj malgraŭ mia 
granda malĝojo, mi ne povis malhelpi min 
rigardi tiujn stratetojn. En la urbo tiam svarmis 
naciaj gardistoj. Ili alvenis de Longwy, Sarre-
Louis kaj aliloke. La soldatoj foriris, la naciaj 
gardistoj anstataŭis ilin. 
   Ni alvenis sur iu placo plenplena je matracoj, 
pajlomatracoj kaj aliaj litaĵoj, kiujn la civiluloj 
liveris al la trupoj. Oni igis nin meti la armilon 
ĉepieden antaŭ iu kazerno, kies fenestroj estis 
ĉiuj malfermitaj malsupre kaj supre. Ni atendis 
pensante, ke ni estos loĝigitaj en tiu kazerno, 
sed post dudek minutoj la soldopago 
komenciĝis. Ni ricevis po dudek kvin pencoj kun 
loĝejbileto. Oni rompigis la vicojn, kaj ĉiuj foriris 
en diversaj direktoj. Jean Buche, kiu neniam 
vidis alian urbon ol Falsburgon, ne forlasis min. 
   Niaj loĝejbiletoj estis por Elias Meyer, buĉisto 
en la strato Saint-Valéry. Kiam ni alvenis antaŭ 
la domo, tiu buĉisto, kiu estis distranĉanta sian 
viandon antaŭ sia fenestro en formo de volbo 
provizita de krado, koleriĝis kaj akceptis nin tre 
malbone. Li estis dika, tute ruĝa judo kun ronda 
vizaĝo kaj arĝentaj orelringoj kaj ringoj sur siaj 
fingroj. Lia edzino, maldika kaj flava, venis 
malsupren, kriante, ke ili jam gastigis soldatojn 
la hieraŭon, la antaŭhieraŭon… ke la sekretario 
de la urbodomo rankoras kontraŭ ili, ke li sendis 
al ŝi soldatojn ĉiutage, ke la najbaroj havis 
neniajn… kaj tiel plu. Ili tamen lasis nin eniri. Ilia 
filino venis rigardi nin. Malantaŭ ŝi staris dika, 
krisphara, tre malpura servistino. Ŝajnas al mi, 
ke tiuj homj ankoraŭ ĉiam staras tie, antaŭ mi, 
en la malnova ĉambro panelita de kverko, kun 
granda kupra lampo pendante de la plafono kaj 
kradita fenestro eliranta sur malgrandan korton. 
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   La filino, tre pala kaj kun nigraj okuloj, diris ion 
al sia patrino, kaj la servistino ricevis la ordonon 
konduki nin al la almozulĉambro en la 
subtegmento, ĉar ĉiuj judoj akceptas almozu-
lojn, kiujn ili nutras ĉiuvendrede. Mia kamarado 
el Harberg trovis tion tre bona, sed mi indig-
niĝis. Malgraŭ tio ni supreniris malantaŭ la 
servistino la spiralŝtuparon, sur kiu oni glitis pro 
la multa kraso, kaj ni alvenis en la subteg-
mentejo en ĉambro konstruita el latoj, tra kiuj oni 
vidis la malpuran tolaĵaron destinitan al la 
lesivo. La taglumo enpenetris tra lukon en la 
tegmento. Sen mia tristeco, mi estus trovinta 
tiun lokon abomena. Ni havis nur unu seĝon kaj 
unu pajlomatracon etenditan sur la tabulplanko 
kun unu kovrilo por ni ambaŭ. La servistino 
rigardis nin ankoraŭ, starante ĉe la pordo, 
kvazaŭ ŝi atendis komplimentojn de ni. 
   Mi sidiĝis kaj demetis mian sakon, tre 
malĝoja, kiel oni povis supozi. Buche faris la 
samon. La servistino komencis malsupreniri, 
kiam mi kriis al ŝi: 
   “Atendu minuton, ni ankaŭ malsupreniros. Ni 
ne volas rompi al ni la kolon sur la ŝtuparo.” 
   Ŝanĝinte niajn ŝtrumpojn kaj ŝuojn, ni refer-
mis la pordon per pendseruro, kaj malsupren-
iris al la buĉejo aĉeti viandon. Jean iris aĉeti 
panon ĉe la kontraŭflanka bakisto, kaj ĉar ni 
havis la rajton uzi la fajron, ni iris en la kuirejon 
fari supon. 
   Post kiam ni finis manĝi je la oka, la buĉisto 
venis saluti nin. Li fumis grandan pipon de Ulm. 
Li demandis, el kiu lando ni venas. Mi ne 
respondis lin, ĉar mi tro indignis, sed Jean 
respondis al li, ke mi estas horloĝisto el 
Falsburgo, post kio tiu viro bone rigardis min. Li 
diris, ke lia frato vojaĝis tra Alsaco kaj Loreno 
vendante horloĝojn, ringojn, horloĝo-ĉenojn kaj 
aliajn oraĵistajn kaj juvelistajn objek-tojn; ke li 
nomiĝas Samuel Meyer, kaj ke eble ni jam 
negocis unu kun la alia. Mi tiam respondis, ke 
mi vidis sian fraton du- aŭ trifoje ĉe sinjoro 
Gulden, kio estis vera. Post tio li ordonis al la 
servistino suprenigi orelkusenon por ni, sed li ne 
faris pli por ni, kaj je la deka ni enlitiĝis. La 
granda laceco endormigis nin tre rapide. Mi 
volis ellitiĝi tre frue kaj iri al la arsenalo. Sed mi 
ankoraŭ dormis, kiam mia kamarado skuis min, 
dirante: 
   “La rekolektiĝo!” 
   Mi aŭskultis: estis la rekolektiĝo. Ni havis nur 
la tempon vesti nin, buki nian sakon, preni nian 
fusilon kaj malsupreniri. Kiam ni alvenis sur la 
placo de la kazerno, la apelo komenciĝis. Post 
la apelo du furgonoj proksimiĝis, kaj ni ricevis 
po kvindek kartoĉoj. Komandanto Gémeau, la 
kapitano kaj ĉiuj oficiroj estis tie. Mi vidis, ke ĉio 
estas finita, ke mi ne plu devas kalkuli je nenio, 
kaj ke mia letero por kolonelo Desmichels estos 
nur bona post la militiro, se mi eskapus el ĝi 

viva, kaj ke mi devos fini miajn sep jarojn. 
Zebedeus rigardis min de fore, kaj mi deturnis 
la kapon. Sammomente oni kriis: 
   “Portu armilon! Armilon laŭplaĉe! Kolonkapo 
maldekstren, antaŭen, marŝ!” 
   La tamburistoj batis, ni ekmarŝis, la tegmen-
toj, la domoj, la fenestroj, la stratetoj kaj la 
homoj defilis flanke de ni. Ni transiris la unuan 
ponton, tiam la levponton. La tamburistoj ĉesis 
bati, kaj ni iris en la direkto de Thionville. Aliaj 
trupoj, kavaleriaj kaj infanteriaj, sekvis la saman 
vojon. 
   Vespere ni alvenis en la vilaĝo Beauregard, la 
morgaŭon en la vespero la vilaĝo Vitry, apud 
Thionville, kie mi estis kvartirigita kun Buche ĉe 
grandbienulo, kiu nomiĝis sinjoro Pochon, 
honesta viro, kiu trinkigis al ni blankan vinon, kaj 
kiu ŝatis paroli pri politiko tute kiel sinjoro 
Gulden. 
   Dum nia restado en tiu vilaĝo generalo 
Schoefer alvenis el Thionville, kaj oni igis nin 
preni la armilojn por esti revuitaj apud granda 
farmbieno, kiun oni nomis la farmbieno Sil-
vange. 
   Tiu regiono estis plena je arbaroj. Ni iris en 
grupo promenadi en la ĉirkaŭaĵo. Iutage 
Zebedeus venis al mi kaj kondukis min al la 
granda fandejo de Moyeuvre, kie ni vidis gisi 
kanonkuglojn kaj obusojn. Ni parolis pri Trinel 
kaj sinjoro Gulden. Li konsilis al mi skribi al ili, 
sed mi iel timis ricevi novaĵojn. Mi deturnis mian 
menson de Falsburgo. 
   La 8-an de junio frumatene la bataliono ekiris 
de la vilaĝo kaj repasis apud Metz, sed sen 
eniri. La urbaj pordegoj restis fermitaj kaj la 
kanonoj sur la remparoj, kiel en milita tempo. Ni 
iris dormi en Chatel, la morgaŭon en Etain, la 
postmorgaŭon en Dannevoux, kie mi loĝis ĉe 
bona patrioto, kiu nomiĝis sinjoro Sébastien 
Perrin. Li estis riĉa viro, kiu volis scii ĉion detale, 
kaj ĉar antaŭ ni granda nombro da batalionoj 
sekvis la saman vojon, li diris: 
   “Post monato aŭ eble pli frue ni ekscios 
grandajn aferojn… Ĉiuj trupoj marŝas al 
Belgio… La imperiestro estas falonta sur la 
anglojn kaj prusojn!” 
   Tio estis nia lasta etapo, ĉar la morgaŭon ni 
alvenis en Yong, kiu estas malbona regiono. La 
12-an de junio ni dormis en Vivier, la 13-an en 
Cul-de-Sard. Ju pli ni antaŭeniris, des pli da 
trupoj ni renkontis, kaj ĉar mi jam vidis tion en 
Germanio, mi diris al mia kamarado, Jean 
Buche: 
   “Nun estas varmiĝonte!” 
   De ĉiuj flankoj, en ĉiuj direktoj kavalerio, 
infanterio kaj artilerio avancis en kolonoj, 
kovrante la vojojn tiel for, kiel oni povis vidi. Pli 
belan veteron kaj pli belajn rikoltojn oni neniam 
vidis, sed estis tro varmege. Min miris, ke mi  
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malkovris nenian malamikon, nek antaŭe, nek 
malantaŭe, nek dekstre, nek maldekstre. Ni 
sciis nenion. La famo cirkulis inter ni, ke ĉi-foje 
ni estis falontaj sur la anglojn. Antaŭe mi jam 
vidis prusojn, aŭstrojn, rusojn, bavarojn, vir-
temberganojn, svedojn. Mi konis preskaŭ ĉiujn 
popolojn de la tero, kaj nun ni estis konati-ĝontaj 
kun la angloj. Mi pensis: “Ĉar necesas ekstermi 
nin reciproke, mi same tiom ŝatas, ke estu tiuj ĉi 
anstataŭ la germanoj.” Ni ne povas eviti nian 
sorton. Se mi devos transvivi tion ĉi, mi 
transvivos. Se mi devos perdi la vivon, ĉu mi 
faros ion por savi ĝin aŭ nenion, tio estos la 
samo. Sed necesos ekstermi la kiel eble plej 
grandan nombron de la aliaj. Tiel ni grandigos 
la ŝancojn por ni mem.” 
   Jen la rezonoj kiujn mi faris, kaj se ili ne faris 
al mi bonon, ili ankaŭ ne kaŭzis al mi malbonon. 
 
 

 
XVI 

 
 
   La 12-an ni transiris Mozon, la 13-an kaj la 14-
an ni daŭrigis nian marŝadon sur malbonaj vojoj 
borderitaj de kampoj kun sekalo, hordeo, 
aveno, kanabo, kiuj ne finis. La varmego estis 
eksterordinara. Ŝvito fluis sub la sakon kaj la 
kartoĉujon ĝis la lumboj. Kia malfeliĉo esti 
malriĉa kaj ne povi pagi viron kiu marŝas kaj 
ricevas fusilpafojn anstataŭ ni! Elteninte pluvon, 
venton, neĝon kaj koton en Germanio, la vico 
estis nun al polvo kaj la brulanta suno. 
   Mi ankaŭ vidis, ke la ekstermo proksimiĝis. Ni 
aŭdis nenion alian ol la batadon de la tamburoj 
kaj sonadon de la trumpetoj. Kiam la bataliono 
pasis sur altaĵo, vicoj da kaskoj, lancoj kaj 
bajonetoj videbliĝis tiel for, kiel oni povis vidi. 
Zebedeus, la fusilon sur la ŝultro, kelkafoje gaje 
kriis al mi:  
   “Nu, Josef, ĉu ni do estas rigardontaj alian 
fojon en la blankon de okuloj de la prusoj?” 
   Kaj mi estis devigata respondi: 
   “Jes, la festeno estas komenciĝonta!” 
   Kvazaŭ mi estis kontenta riski mian vivon kaj 
fari Trinel vidvino antaŭ sia tempo pro aferoj kiuj 
ne rigardis min. 
   Tiun saman tagon je la sepa ni alvenis en 
Rôly. Husaroj jam okupaciis tiun vilaĝon, kaj oni 
igis nin bivaki en kava vojo laŭlonge de taluso. 
   Niaj fusiloj apenaŭ troviĝis en faskoj, alvenis 
pluraj superaj oficiroj. Komandanto Gémeau, 
kiu jam elseliĝis, reenseliĝis kaj galopis ren-
konte al ili. Ili mallonge interparolis kaj malsu- 

                                                      
66 Tiutempe Belgio estis parto de la nova 
reĝlando Nederlando sub reĝo Vilhelmo I de 
Oranĝo (Trak-tato de Vieno 1814). Temas pri 
armeo sendita de la reĝo kaj kondukata de la 

preniris al nia vojo, kie ĉiuj rigardis sin, dirante: 
   “Io estas okazanta.” 
   Unu el la plej superaj oficiroj, generalo 
Pécheux, kiun ni konis ekde tiam, ordonis rul-
tamburi kaj kriis al ni: 
   “Formu cirklon!” 
   Sed ĉar la kava vojo estis tro mallarĝa, la 
soldatoj supreniris la du talusojn. Aliaj restis 
malsupre. La tuta bataliono rigardis la 
generalon, kiu ekmalvolvis paperon, kriante al 
ni: 
   “Proklamo de la imperiestro!” 
   Post kiam li diris tiujn vortojn, la silento fariĝis 
tiel profunda, ke oni kredus esti sola meze de la 
kampoj. Ĉiuj, ekde la lasta rekruto ĝis 
komandanto Gémeau, atente aŭskultis. Kaj eĉ 
hodiaŭ, kiam mi pensas pri tio post kvindek 
jaroj, tio tuŝas mian koron: estis io grandioza kaj 
terura. Jen kion legis la generalo: 
   “Soldatoj! Hodiaŭ estas la datreveno de la 
bataloj apud Marengo kaj Friedland, kiuj deci-
dis pri la sorto de Eŭropo. Tiam, tute kiel post 
Austerlitz kaj Wagram, ni estis tro grand-animaj: 
ni kredis je la deklaroj kaj ĵuroj de la princoj, 
kiujn ni lasis sur la tronoj. Hodiaŭ tamen, 
aliancitaj, ili volas detrui la sendepen-decon kaj 
la plej sanktajn rajtojn de Francio. Ili komencis 
la plej maljustan inter la agresoj. Ni marŝu 
renkonte al ili: ili kaj ni, ĉu ni jam ne estas la 
samaj homoj?” 
   La tuta bataliono tremetis kaj ekkriis: Vivu la 
Imperiestro! La generalo levis la manon, kaj ĉiuj 
eksilentis kaj pli profunde kliniĝis por povi pli 
bone aŭskulti. 
   “Soldatoj! Apud Jena, kontraŭ tiuj samaj 
prusoj, hodiaŭ tiel arogaj, ni estis unu kontraŭ 
tri, kaj apud Montmirail unu kontraŭ ses. Tiuj el 
vi kiuj estis kaptitaj de la angloj, rakontu al vi pri 
iliaj boatoj kaj la teruregaj malbonaĵoj, kiujn ili 
suferis tie. 
   “La saksoj, belgoj66, hanoveranoj kaj soldatoj 
de la Rejnkonfederacio ĝemas pro tio, ke ili 
estas devigataj prunti sian brakon por la afero 
de princoj malamikaj al justeco kaj la rajtoj de 
ĉiuj popoloj. Ili scias, ke tiu alianco estas 
nesatigebla: vorinte dekdu milionojn da poloj, 
dekdu milionojn da italoj, unu milionon da sak-
soj, ses milionoj da belgoj, ĝi estas voronta la 
malgrandajn ŝtatojn de Germanio. 
   “Kiaj malprudentuloj! Momento de sukceso 
blindigis ilin. Ili neniam povos subpremi kaj 
homiligi la francan popolon. Se ili eniros Fran-
cion, ili tie trovos sian tombon. 
   “Soldatoj, ni devas fari devigajn marŝojn, 
batali, elmeti nin al danĝeroj. Sed per persisto 

kronprinco, kiu estis mortigita en la batalo. 
Honore al li oni starigis la faman leonon de 
Waterloo. 
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la venko estos nia. La Homaj Rajtoj kaj la 
feliĉeco de la patrio estos rekonkeritaj. Por ĉiu 
franco, kiu havas koron, la momento venis venki 
aŭ perei.     
              NAPOLEONO.” 
 
   Oni neniam povos imagi la kriojn kiuj tiam 
leviĝis. Estis spektaklo, kiu grandigis al vi la 
animon. Oni estus dirinta, ke la imperiestro 
enspiris al ni sian spiriton de la bataloj, kaj ni 
deziris nenion alian ol masakri ĉion. 
   La generalo jam estis delonge foririnta, kiam 
la krioj ankoraŭ ĉiam resonis, kaj mi estis 
kontenta, ĉar mi vidis, ke ĉio tio estas vera: ke 
la prusoj, aŭstroj kaj rusoj, kiuj tiutempe parolis 
nur pri liberigo de la popoloj, profitis de la unua 
okazo por kapti ĉion; ke ĉiuj tiuj grandaj vortoj 
pri libereco, kiujn ili uzis en 1813 por eksciti la 
junulojn kontraŭ ni, ĉiuj promesoj pri Konsti-
tucioj, kiujn ili faris, ili metis flanken. Mi rigardis 
ilin kiel friponojn, kiel homojn kiuj ne plenumis 
siajn promesojn, kiuj mokis pri la popoloj, kaj 
kiuj havis tre malgrandan, mizeran ideon: nome 
ĉiam resti sur la plej bona loko kun siaj infanoj 
kaj posteuloj bonaj aŭ malbonaj, justaj aŭ 
maljustaj, sen maltrankviliĝi pri la leĝo de Dio. 
   Jen kion mi vidis. Tiu proklamo ŝajnis al mi tre 
bela. Mi eĉ pensis, ke patro Gulden estus tre 
kontenta, ĉar la imperiestro ne forgesis la 
Homajn Rajtojn, kiuj estas libereco, egaleco, 
justeco kaj ĉiuj grandaj ideoj kiuj faras, ke la 
homoj, anstataŭ agi kiel bestoj, respektu sin 
mem  kaj respektu ankaŭ la Homajn Rajtojn. 
   Nia kuraĝo estis do multe pliigita de tiuj fortaj 
kaj justaj vortoj. La veteranoj diris riante: 
   “Tiufoje ni ne malvigliĝos… Ĉe la unua marŝo 
ni falos sur la prusojn!” 
   Kaj la rekrutoj, kiuj ankoraŭ ne aŭdis 
kanonkuglojn zumadi, ĝojis ankoraŭ pli ol la 
aliaj. La okuloj de Buche brilis kiel tiuj de kato. 
Li sidiĝis sur la randon de la vojo, sian sakon 
malfermita sur la taluso kaj malrapide kontrolis 
la akrecon de sia sabro, provante ĝian tranĉ-
randon sur la pinto de sia ŝuo. Aliaj akrigis siajn 
bajonetojn aŭ reĝustigis la ŝtonon de sia fusilo, 
kion oni ĉiam faras dum militiro la antaŭ-
vesperon de renkonto. Dum tiuj ĉi momentoj mil 
ideoj pasis tra onia kapo, oni kuntiris la brovojn 
kaj kunpremis la lipojn, tiel surmetante malbelan 
vizaĝon. 
   La suno pli kaj pli sinkis malantaŭ la grenon. 
Kelkaj taĉmentoj iris serĉi lignon en la vilaĝo, de 
kiu ili ankaŭ reportis cepojn, poreon, salon kaj 
eĉ bovinkvaronojn, pendigitajn sur longaj 
stangoj, kiujn ilin portis sur siaj ŝultroj.  
   Ĉirkaŭ la fajroj, kiam la marmitoj komencis 
boli kaj la fumo turniĝadis al la ĉielo, oni devus 
estus esti vidinta la gajajn vizaĝojn kiujn ni 
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havis. Unu parolis pri Lutzen, alia pri Austerlitz, 
anko-raŭ alia pri Wagram, Jena, Friedland, 
Hispanio, Portugalio, pri ĉiuj landoj en la 
mondo. Ĉiuj parolis samtempe, sed oni 
aŭskultis nur la veteranojn, kiuj havis la brakon 
kovrita per galonoj, kiuj parolis pli bone kaj 
montris per fingro la poziciojn sur la grundo, 
eksplikante la moviĝojn de la dekstra kaj 
maldekstra aloj, kiuj eniris la batalon je tridek aŭ 
kvardek mil viroj. Oni kredis vidi ĉion, 
aŭskultante ilin. 
   Ĉiu havis sian stanan kuleron en la butontruo 
kaj pensis: 
   “La buljono estos bongusta… En ĝi estas 
bona, grasa viando.” 
   Noktiĝis. Post la disdivido oni ricevis la ordo-
non estingi la fajrojn kaj ne sonigi la retiriĝon, 
kio signifis, ke la malamiko troviĝas nefore kaj 
ke oni timis alarmi lin. 
   La luno komencis lumi. Buche kaj mi manĝis 
el la sama gamelo. Kiam ni estis finintaj, li 
rakontis al mi dum pli ol du horoj sian vivon ĉe 
sia familio en Harberg, sian grandan mizeron, 
kiam li devis treni kvin aŭ ses sterojn da ligno 
sur schlitte67, riskante esti frakasita, precipe 
kiam fandiĝis la neĝo. La ekzisto de soldato, la 
bongusta gamelo, la bona pano, la regula 
porcio, la varmaj vestaĵoj, la firmaj ĉemizoj en 
maldelikata tolo, ĉio tio ŝajnis al li admirinda. 
Neniam li estis imaginta, ke oni povas vivi tiel 
bone, kaj la sola ideo kiu turmentis lin, estis 
sciigi al siaj fratoj Gaspard et Jacques sian 
belan staton por decidigi ilin engaĝiĝi en la 
armeon tuj kiam ili estis havontaj la necesan 
aĝon. 
   “Jes,” mi diris al li, “tio ĉi estas bona, sed la 
rusoj, angloj, prusoj… vi ne pensas pri ili.” 
   “Mi mokas pri ili,” li respondis. “Mia sabro 
tranĉas kiel tranĉilo de ŝuisto, mia bajoneto 
pikas kiel kudrilo. Estis ili kiuj devas timi renkonti 
min.” 
   Ni estis la plej bonaj amikoj en la mondo. Mi 
amis lin preskaŭ tiom, kiom miajn maljunajn 
kamaradojn Klipfel, Fürst kaj Zebedeus. Li 
ankaŭ amis min. Mi pensas, ke li igus sin dishaki 
por tiri min el embaraso. Maljunaj lit-kamaradoj 
neniam forgesas sin. En mia juna tempo la 
maljuna Harwig, kiun mi konis poste en 
Falsburgo, ankoraŭ ricevis pension de sia 
maljuna kamarado Bernadotte, reĝo de Sve-
dio. Se mi estus fariĝinta reĝo, mi ankaŭ pagus 
pension al Jean Buche, ĉar se li ne havis 
grandan menson, li havis grandan koron, kio 
estas pli bona. 
   Dum ni tiel babilis, Zebedeus venis frapi min 
sur la ŝultron. 
   “Ĉu vi ne fumas, Josef?” li demandis al mi.  
   “Mi ne havas tabakon.” 
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   Tuj li donis al mi la duonon de paketo. 
   Mi vidis, ke li ankoraŭ ĉiam amis min malgraŭ 
la diferenco de rangoj, kaj tio tenerigis min. Li 
jam ne posedis sian ĝojon, pensante, ke ni 
estos falontaj sur la prusojn. 
   “Kia revenĝo!” li ekkriis. “Ĉi-foje nenia kom-
pato por ili… Ĉio devas esti pagita ekde 
Katzbach ĝis Soissons.” 
   Oni estus kredinta, ke tiuj prusoj kaj angloj ne 
defendos sin, kaj ke ni ne riskos ricevi 
kanonkuglojn kaj mitralon, kiel en Lutzen, 
Gross-Beren, Leipzig kaj ĉie. Sed kion oni povis 
diri al homoj kiuj rememoris nenion kaj vidis ĉion 
bela? Mi trankvile fumis mian pipon kaj 
respondis: 
   “Jes, jes. Ni aranĝos tiujn friponojn. Ni ren-
versos ilinIli travivos durajn momentojn…” 
   Mi permesis al Jean Buche plenigi sian pipon. 
Ĉar ni devis gardostari, Zebedeus, je la naŭa, 
iris ŝanĝi la gardostarantojn ĉekape de la 
pikedo. Mi eliris mian cirklon kaj kuŝiĝis kelkajn 
paŝojn pli malantaŭen, la orelon sur la sakon 
ĉerande de sulko. La vetero estis tiel varma, ke 
oni aŭdis ĉirpi la grilojn ankoraŭ longe post la 
sunsubiro. Kelkaj steloj briladis en la ĉielo. 
Neniu venteto blovis sur la ebenaĵo, la spikoj 
staris rekte kaj senmove, kaj en la malproksimo 
la horloĝoj de la vilaĝoj sonis la naŭan, la dekan, 
la dek-unuan. Mi fine endor-miĝis. Tio estis la 
nokto de la 14-a al la 15-a de junio 1815. 
   Inter la dua kaj la tria horo matene Zebedeus 
venis veki min. 
   “Leviĝu!” li diris. “Estas via vico!” 
   Li vekis ankaŭ Buche, kiu kuŝis apud mi. Ni 
ekstaris. Estis nia vico anstataŭi la gardo-
starantojn. Estis ankoraŭ nokto, sed la tago jam 
desegnis blankan linion ĉerande de la ĉielo 
laŭlonge de la greno. Tridek paŝojn pli for nin 
atendis leŭtenanto Bretonville meze de la 
pikedo. Estas dure ekstari, kiam oni dormas 
bone post dek horoj da marŝado. Bukante nian 
sakon, ni atingis la pikedon. Ducent paŝojn pli 
for, malantaŭ heĝo, mi anstataŭis la gardiston 
fronte al Roly. La pasvorto estis: “Jemappes et 
Fleurus!” Kiel tamen pasintaj okazaĵoj dormas 
dum jaroj en nia menso! Tiu pasvorto devis 
memorigi al ni la du batalojn, kiujn la Respu-
bliko liveris en Belgio kontraŭ la aŭstroj, kiuj 
volis detrui ĝin, sed estis venkitaj. 
   Mi kredas ankoraŭ vidi la pikedon reveni al la 
vojo, dum mi renovigis la prajmon sub la 
stellumo. Mi aŭdis la aliajn sentinelojn mal-
rapide paŝadi en la malproksimo, dum la paŝoj 
de la pikedo malproksimiĝadis sur la monteto. 
   Mi komencis paŝi laŭlonge de la heĝo, la 
armilon sur la ŝultro. La vilaĝo kun siaj mal-
grandaj pajlaj tegmentoj kaj sia preĝejturo pli for 
elstaris super la greno. Surĉevala husaro, 
gardostaranta meze de la vojo, rigardis ĉirkaŭ-

en, sian muskedon apogita sur la femuron. Estis 
ĉio, kion oni vidis. 
   Longe mi atendis tie, pripensante, aŭskul-
tante kaj paŝante. Ĉio dormis. La blanka linio ĉe 
la horizonto pligrandiĝis. 
   Tio daŭris pli ol duonhoron. La matena lumo 
grizigis la landon. Du aŭ tri koturnoj vokis kaj 
respondis sin de unu flanko de la ebenaĵo ĝis la 
alia. Mi haltis tute melankolia, ĉar, aŭdante tiujn 
birdovoĉojn, mi imagis Quatre-Vents, Dann, la 
barakojn de Bois-de-Chênes, kaj mi pensis: “Tie 
for, en nia greno, la koturnoj kantas ankaŭ ĉe la 
rando de la arbaro de Bonne-Fontaine. Ĉu 
Trinel dormas nun… kaj onklino Gredel, kaj 
sinjoro Gulden, kaj la tuta urbo?…La naciaj 
gardistoj de Nancy ansta-taŭis nin.” Kaj mi vidis 
la gardistojn de la du pulvejoj, la 
gardostarantojn ĉe la du pordegoj. Mallonge, 
sennombraj pensoj venis al mi, kiam en la 
malproksimo, mi aŭdis la galopadon de ĉevalo. 
Mi rigardis sed komence vidis nenion. Post 
kelkaj minutoj tiu galopado eniris la vilaĝon. 
Tiam ĉio eksilentis. Aŭdiĝis nur kon-fuza 
rumoro. Kion tio signifis? Momenton poste la 
rajdisto eliris Roly kaj eniris nian vojon 
plenrapide galopante. Mi antaŭeniris ĝis la 
rando de la heĝo, la fusilon preta, kriante: 
   “Qui vive?” 
   “La France!”  
   “Kiu regimento?” 
   “La dekdua ĉasista… estafeto.” 
   “Kiam plaĉos al vi.” 
   Li daŭrigis sian vojon, duobligante sian 
rapidecon. Mi aŭdis lin halti meze de nia tendaro 
kaj krii: 
   “La komandanto!” 
   Mi antaŭeniris sur la dorso de la monteto por 
vidi, kio okazas. Preskaŭ tuj fariĝis granda 
moviĝo: la oficiroj alvenis. La ĉasisto ĉiam 
surĉevale parolis al komandanto Gémeau. 
Ankaŭ soldatoj proksimiĝis. Mi aŭskultis, sed 
estis tro malproksime. La ĉasisto denove 
forrajdis suprenirante la taluson. Ĉio ŝajnis en 
revolucio: oni kriadis kaj gestumadis. 
   Subite la veksignalo ekbatiĝis. La pikedo kiu 
anstataŭis la postenojn, deturniĝis ĉe la 
vojkubuto. Zebedeus, kiun mi vidis de fore, 
ŝajnis al mi tute pala. 
   “Venu!” li kriis al mi, pasante. 
   Du sentineloj restis pli for maldekstre. Oni ne 
parolas portante armilon, sed Zebedeus tamen 
diris al mi mallaŭte: 
   “Josef, oni perfidis nin. Bourmont, la gene-ralo 
de la avangarda divizio, kaj kvin aliaj similaj 
vojrabistoj transkuris al la malamiko.” 
   Lia voĉo tremetis. Mia tuta sango ĉesis flui. 
Rigardante la aliaj pikedanoj, du maljunuloj kun 
galonoj, mi vidis, ke iliaj grizaj lipharoj tremetis. 
Ili terure rulis siajn okulojn, kvazaŭ ili serĉus iun 
por mortigi lin, sed ili diris nenion. 
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   Ni rapidigis niajn paŝojn por anstataŭi la aliajn 
sentinelojn. Kelkajn minutojn poste, reve-nante 
al la bivako, ni jam trovis la batalionon armita, 
preta ekiri. Kolero kaj indigno legiĝis sur ĉiuj 
vizaĝoj. La tamburistoj ekrul-batis. Ni restariĝis 
en niaj vicoj. La komandanto kaj la kapitano, la 
adjutanto kaj la majoro, surĉevale ĉekape de la 
bataliono, atendis, palaj kiel mortintoj. Mi 
memoras, ke la komandanto, tirante sian 
sabron por ĉesigi la rulbatadon, volis diri ion, 
sed la pensoj ne venis, kaj kiel frenezulo li 
ekkriis:   
 “Ha, kanajloj, la mizeraj ŝuanoj68! Vivu la 
Imperiestro!! Nenia kompato!” 
   Li balbutis kaj jam ne sciis, kion li diras. Sed 
la tuta bataliono trovis, ke li tre bone parolis, kaj 
oni komencis krii ĉiuj kune kiel lupoj: 
   “Antaŭen! Antaŭen! Al la malamiko! Nenia 
kompato!” 
   Oni trairis la vilaĝon en sturmpaŝo. Oni 
indignis, ĉar oni ne tuj vidis la prusojn. Nur post 
unu horo, post kiam ĉiuj faris siajn pripensojn, 
oni rekomencis blasfemi, krii, komence tre mal-
laŭte, tiam laŭte, tiel ke fine la tuta bataliono 
estis kvazaŭ bando da ribeluloj. Unuj diris, ke 
necesas ekstermi ĉiujn oficirojn de Ludoviko 
XVIII; la aliaj, ke oni volas liveri nin amase. Kaj 
kelkaj eĉ kriis, ke la marŝaloj perfidis nin, ke ili 
devos aperi antaŭ la milita tribunalo por esti 
pafekzekutitaj, kaj aliajn similajn aferojn. 
   Tiam la komandanto ordonis nin halti kaj pasis 
antaŭ ni, kriante “ke la perfidintoj foriris tro 
malfrue, ke ni atakos la saman tagon, por ke la 
malamiko ne havos la tempon profiti de la 
perfido, ke li estos surprizita kaj renversita”. 
   Tiuj vortoj trankviligis la koleron de granda 
nombro. Oni rekomencis marŝi, kaj oni ripetis 
laŭlonge de la tuta vojo, ke la planoj estis 
liveritaj tro malfrue. 
   Sed nia kolero ŝanĝiĝis en ĝojon, kiam je la 
deka ni subite aŭdis kanonon tondri maldekstre 
de ni je kvin aŭ ses mejloj, trans la rivero 
Sambro. Tiam la viroj levis siajn ĉakojn sur la 
pinto de siaj bajonetoj kaj komencis krii: 
   “Antaŭen! Vivu la Imperiestro!” 
   Multaj maljunuloj ekploris pro emocio. De tiu 
tuta granda ebenaĵo supreniris unu sola imen-
sa krio. Kiam unu regimento finis, alia 
rekomencis. La kanono ankoraŭ ĉiam tondris. 
Oni duobligis la paŝojn, kaj ĉar ni marŝs al 
Charleroi ekde la sepa, la ordono, alportita de 
estafeto, venis, ke ni deturniĝu dekstren. 
   Mi ankaŭ memoras, ke en ĉiuj vilaĝoj tra kiujn 
ni pasis, la infanoj rigardis nin de post la 
fenestroj kaj de sur la sojloj de la domoj, ke ili 
levis la manojn kun ĝoja mieno kaj kriis: 
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   “La francoj! La francoj!” 
   Oni vidis, ke tiuj homoj amas nin, ke ili havas 
la saman sangon kiel ni. Kaj eĉ, dum la du haltoj 
kiujn ni faris, ili venis kun sia bona pano, 
blankferan tranĉilon puŝita en la kruston, kaj siaj 
grandaj kruĉoj da nigra biero, kiujn ili etendis al 
ni sen demandi ion ajn. Ni iel estis alvenintaj por 
liberigi ilin sen scii tion. Neniu en ilia regiono 
sciis ion, kio montris la ruzecon de la 
imperiestro, ĉar en tiu angulo inter Sambro kaj 
Mozo, ni jam estis pli ol cent mil viroj sen ke la 
plej malgranda novaĵo pri tio alvenis ĉe la 
malamiko. La perfido de Bourmont malhelpis 
nin surprizi ilin dise en la kantonmentoj: ĉio 
estus tuj finita. Sed nun estis multe pli mal-facile 
ekstermi ilin. 
   Ni daŭrigis nian marŝadon la tutan post-
tagmezon en tiu granda varmego kaj la polvo de 
la vojoj. Ju pli ni antaŭeniris, des pli ni vidis da 
aliaj infanteriaj kaj kavaleriaj regimentoj. Ni 
amasiĝis pli kaj pli se tiel diri, ĉar malantaŭ ni 
alvenis ankoraŭ aliaj trupoj. Je la kvina ni 
alvenis en vilaĝo, kie la batalionoj kaj eska-
dronoj defilis trans brikan ponton. Trairante tiun 
vilaĝon, kiun nia avangardo jam konkeris, ni 
vidis kelkajn prusojn kuŝantajn dekstre kaj 
maldekstre sur la stratetoj. Mi diris al Jean 
Buche: 
   “Tio estas prusoj!… Mi vidis multe da ili apud 
Lutzen kaj Leipzig, kaj vi ankaŭ vidos multe da 
ili!” 
   “Des pli bone!” li respondis. “Estas ĉio kion mi 
deziras.” 
   La vilaĝo kiun ni trairis, nomiĝis Châtelet. La 
rivero estis Sambro: ia akvo plena je argilo kaj 
profunda. Por tiuj kiuj hazarde fals en ĝin, estis 
malfacile eliĝi, ĉar la bordoj estas tre krutaj. Ni 
povis konstati tion poste. 
   Ni bivakis laŭlonge de la rivero trans la ponto. 
Ni ne estis ĝustadire la avangardo, ĉar la 
husaroj estis pasintaj antaŭ ni, sed ni estis la 
unua infanterio de la korpuso de Gérard. 
   La tutan reston de tiu tago la kvara korpuso 
defilis trans la ponton, kaj ni eksciis, ke dum la 
nokto la armeo ankoraŭ ĉiam transpasadis 
Sambron, kaj ke oni batalis apud Charleroi, en 
Marchienne kaj Jumet. 
 
 

 
XVII 

 
 
   Alveninte sur la transa bordo de Sambro, ni 
metis niajn armilojn en faskoj en fruktarbaro, 
kaj ĉiu povis ekbruligi sian pipon kaj spiri, 
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rigardante la husarojn, ĉasistojn, la artilerion 
kaj infanterion defili sur la ponto dum multaj 
horoj kaj preni siajn poziciojn sur la ebenaĵo. 
Antaŭ ni troviĝis fagarbaro, kiu etendiĝis en la 
direkto de Fleurus kaj povis mezuri tri mejlojn 
de unu flanko al la alia. En ĝi oni vidis vastajn 
flavajn lokojn. Tio estis pajlaj tegmentoj kaj eĉ 
kvadrataj kampoj de greno anstataŭ rubusoj, 
genestoj kaj eriko kiel ĉe ni. Kelkdudek domoj, 
malnovaj kaj kadukaj, staris trans la ponto, ĉar 
Chätelet estis granda vilaĝo, pli granda ol la 
urbo Saverne. 
   Inter la batalionoj kaj eskadronoj, kiuj ĉiam 
defiladis, alvenis virinoj, viroj, infanoj kun 
kruĉoj da vineca biero, pano kaj tre forta, 
blanka brando, kiujn ili vendis al ni por kelkaj 
pencoj. Buche kaj mi rompis kruston de pano, 
rigardante tiujn aferojn, kaj eĉ ridante pro la 
knabinoj, kiuj estis blondaj kaj tre belaj en tiu 
regiono. 
   Tre proksime al ni troviĝis la malgranda vila-
ĝo Chatelineau, kaj maldekstre de ni, tre mal-
proksime, inter la arbaroj kaj la rivero, la vilaĝo 
Gilly. 
   La pafado de la fusiloj, kanonoj kaj pelotonoj 
ĉiam resonis en tiu direkto. Baldaŭ venis la 
novaĵo, ke la prusoj, repelitaj el Charleroi de la 
imperiestro, metis sin en kvadratojn ĉe angulo 
de la arbaro. Ĉiumomente ni atendis la ordo-
non marŝi por tranĉi al ili la retiriĝon. Sed inter 
la sepa kaj oka la pafado ĉesis. La prusoj estis 
retiriĝintaj al Fleurus, perdinte unu el siaj 
kvadratoj. La resto eskapis en la arbaron. Kaj 
ni vidis alveni du dragonaj regimentoj, kiuj 
prenis pozicion dekstre de ni laŭlonge de 
Sambro. 
   Kelkajn momentojn poste kuris la famo, ke 
generalo Le Tort de la gvardio ricevis kuglon 
en la ventron, sur la sama loko, kie li kiel 
knabo kondukis paŝti la bovinaron de iu 
bienulo. Kiajn mirigajn aferojn oni vidas en la 
vivo! Tiu generalo batalis ĉie en Eŭropo dum 
dudek jaroj, kaj tie ĉi lin atendis morto. 
   Povis esti la oka vespere, kaj oni pensis, ke 
ni restos en Châtelet ĝis post la defilo de niaj 
tri divizioj. Iu maljuna, kalva kampulo, en blua 
bluzo kaj katuna ĉapo, maldika kiel kaprino, kiu 
troviĝis kun ni, diris al kapitano Grégoire, ke 
trans la arbaro, en valo troviĝas la vilaĝoj 
Fleurus kaj Lambusart, kiu estis pli malgranda 
kaj troviĝis dekstre; ke almenaŭ ekde tri 
semajnoj la prusoj havis tie virojn en tiuj 
vilaĝoj; ke eĉ alvenis aliaj la hieraŭon kaj 
antaŭhieraŭon. Li diris ankaŭ al ni, ke laŭlonge 
de granda blanka vojo, borderita per arboj, kiu 
iris rekte pli ol du mejlojn maldekstren, la 
belgoj kaj hanoveranoj havis postenojn en 
Gosselies kaj apud Quatre-Bras; ke la angloj, 
hanoveranoj kaj belgoj havis ĉiujn siajn trupojn 
sur la granda vojo al Bruselo, dum la prusoj je 

kvar aŭ kvin mejloj dekstre tenis la vojon al 
Namur. Ke inter tiuj ĉi kaj la angloj, de la 
altebenaĝo de Quatre-Bras ĝis sur la alt-
ebenaĵo de Ligny, malantaŭ Fleurus, etendiĝis 
bona ŝoseo, sur kiu de mateno ĝis vespero 
iradis kaj venadis iliaj estafetoj, tiel ke la angloj 
eksciis ĉiujn novaĵojn de la prusoj, kaj la prusoj 
ĉiujn novaĵojn de la angloj, kaj ke tiel ili povis 
helpi unuj la aliajn, sendante trupojn, kanonojn 
kaj municion sur tiu vojo. 
   Kompreneble, aŭdante tion, la penso tuj 
venis al mi, ke ni havas nenion plej bonan 
farenda ol preni tiun ŝoseon por malhelpi ilin 
helpi sin reciproke. Tio estis nur demando de 
prudento, kaj mi ne estis la sola kiu havis tiun 
ideon, sed mi diris nenion, timante kontraŭi la 
majunulon. Kvin minutojn poste duono de la 
bataliono staris en cirklo ĉirkaŭ li. Li fumis 
argilan pipon kaj montris al ni la poziciojn per 
sia piptubo. Estante komisiisto por la pakoj 
inter Châtelet, Fleurus kaj Namur, li konis la 
plej malgrandajn detalojn de la regiono kaj 
vidis ĉiutage, kio okazas en ĝi. Li forte plendis 
pri la prusoj, dirante, ke ili estas estaĵoj fieraj, 
insolentaj kaj danĝeraj por la virinoj; ke oni 
neniam povis kontentigi ilin, kaj ke la oficiroj 
gloris pri tio, ke ili pelis nin de Dresden al 
Parizo, igante nin kuri antaŭ ili kiel leporoj. 
   Jen kio indignigis min! Mi sciis, ke ili estis du 
kontraŭ unu apud Leipzig, ke la rusoj, aŭstroj, 
saksaj, bavaroj, virtemberganoj, svedoj, la tuta 
Eŭropo falis sur nin, dum tri kvaronoj de nia 
armeo estis malsanaj pro tifo, malvarmo, mal-
sato, marŝoj kaj kontraŭmarŝoj, kio ankoraŭ 
malhelpis nin marŝi sur iliaj ventroj apud 
Hanau kaj venki ilin kvinfoje, unu kontraŭ tri, en 
Ĉampanjo, Alsaco, Vogezoj kaj ĉie. Tiuj fanfa-
ronado de la prusoj kolerigis min. Ilia raso 
naŭzis min, kaj mi pensis: 
   “Estas tiaj friponoj kiuj fuŝas vian vivon.”  
   Tiu maljunulo diris ankaŭ, ke la prusoj 
senĉese ripetis, ke baldaŭ ili amuziĝos en 
Parizo, drinkante bonan francan vinon, kaj ke 
la franca armeo estis nur bando da vojrabistoj. 
   Aŭdante tion, mi ekkriis en mi mem: 
   “Josef, tio estas tro forta… Vi ne plu havos 
kompaton… Estos la kompleta ekstermo!” 
   Kiam en la vilaĝo Châtelet sonis la naŭa kaj 
duono, la husaroj sonis la retiriĝon, kaj ĉiuj 
aranĝis sin malantaŭ heĝo, abelejo aŭ en sulko 
por dormi, kiam brigadogeneralo Schoeffer 
venis doni la ordonon al la bataliono transiri la 
arbaron kiel avangardo. Mi tuj komprenis, ke 
nia malfeliĉa bataliono ĉiam estas avangardo 
kiel en 1813. Estas malĝoje por regimento havi 
bonan reputacion: la viroj ŝanĝiĝas, sed la 
numero restas. La 6-a leĝera havis tre belan 
numeron, kaj mi sciis, kion tio kostas, se oni 
havas tiel belan numeron! 
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   Tiuj inter ni kiuj estis dormemaj, ne povis 
dormi tre longe, ĉar kiam oni sentas, ke la 
malamiko estas tute proksima kaj oni diras al 
si: “Eble tie estas la prusoj, kiuj atendas nin, 
embuskante en la arbaro!” tio malfermigas al vi 
la okulojn; 
   Kelkaj husaroj, malfalditaj kiel skoltoj dekstre 
kaj maldekstre de la vojo, antaŭiris la kolonon. 
Ni marŝis per ordinaraj paŝoj, niajn kapitanojn 
en la intervaloj de la kompanioj kaj koman-
danton Gémeau sur sia malgranda griza ĉeva-
lino meze de la bataliono. 
   Antaŭ ol ekiri ĉiu soldato ricevis sian rondan 
trifuntan panon kaj tri funtojn da rizo. Tiel la 
batalo komenciĝis por ni. 
   Estis belega plenluno: la tuta lando, kaj eĉ la 
arbaro, je tri kvaronoj da meljo antaŭ ni, brilis 
kiel arĝento. Malgraŭ mi mem, mi pensis pri la 
arbaro de Leipzig, kie mi glitis en argiltruegon 
kun du prusaj husaroj, dum iom pli for la povra 
Klipfel estis hakita en mil pecojn. Tiu penso 
faris min tre atenta. Neniu parolis. Buche levis 
la kapon, kunpremante la dentojn, kaj Zebe-
deus, maldekstre de la kompanio, ne rigardis 
en mia direkto, sed en la ombron de la arboj 
kiel ĉiuj. 
   Ni bezonis pli horon por alveni ĉe la arbaro. 
Je ducent paŝoj oni kriis: “Halt!” La husaroj 
retiriĝis al la flankoj de la bataliono, unu kom-
panio estis malfaldita kiel tiraljoroj inter la 
arbustoj. Oni atendis proksimume kvin minu-
tojn, kaj ĉar oni aŭdis nenian bruon, nenian 
averton, ni denove ekmarŝis. La vojo kiun ni 
sekvis tra tiu arbaro, estis sufiĉe larĝa ĉarvojo. 
Ĉiumomente vastaj malplenaj lokoj donis 
aeron kaj lumon. La homoj estis dehakintaj 
arbojn, kaj la blanka ligno, en steroj inter du 
pikedoj, brilis tie kaj tie ĉi. Cetere oni aŭdis aŭ 
vidis nenion. 
   Buche diris al mi mallaŭte: 
   “Mi tamen ŝatas la odoron de ligno. Estas 
kiel en Harberg.” 
   Kaj mi pensis: “Mi mokas pri la odoro de 
ligno! Se nur ni ne ricevos fusilpafojn, jen la 
ĉefa afero.” Fine, post du horoj, la lumo 
reaperis tra la arbustoj antaŭ ni, kaj ni feliĉaj 
atingis la kontraŭan flankon sen renkonti ion 
ajn.  La husaroj, kiuj sekvis nin, tuj ekiris, kaj la 
bataliono metis la fusilon ĉepieden. 
   Ni estis en grenlando, kiel mi neniam vidis 
ion similan. La greno floris, ankoraŭ iomete 
verda, la hordeo jam estis preskaŭ matura. Tio 
etendiĝis tiel foren, kiel oni povis rigardi. Ni ĉiuj 
rigardis meze de la plej granda silento, kaj mi 
komprenis, ke la maljunulo ne trompis nin, ĉar 
malantaŭe en speco de malaltaĵo, je du mil 
paŝoj antaŭ ni kaj malantaŭ malgranda altaĵo, 
elstaris la pinto de malnova preĝejturo kaj kel-
kaj gabloj kovritaj per ardezoj kaj prilumataj de 
la luno. Tio sendube estis Fleurus. Pli prok-

sime al ni ke nia dekstra flanko oni malkrovris 
kelkajn pajlajn tegmentojn kaj alian preĝej-
turon. Tio estis Lambusart. Sed multe pli mal-
proksime, ĉe la fino de  tiu vasta ebenaĵo, je pli 
ol mejlo malantaŭ Fleurus, la tereno estis 
monteta, kaj sur la montetoj brilis sennombraj 
fajroj. Oni bone rekonis de maldekstre dek-
stren tri gandajn vilaĝojn, kiuj etendiĝis sur tiuj 
montetoj kaj kies nomojn ni poste eksciis, 
nome Saint-Amand, la plej proksima, Ligny en 
la mezo, kaj pli for, je almenaŭ du mejloj, 
Sombreffe. Oni vidis tion pli bone ol en plena 
tago pro la fajroj de la malamiko. La prusa 
armeo troviĝis en la domoj, fruktarbaroj kaj sur 
la kampoj. Kaj malantaŭ tiuj tri vilaĝoj en unu 
linio, oni malkovris ankoraŭ alian, pli altan kaj 
pli malproksiman maldekstre de ni, kiel briladis 
ankaŭ fajroj. Tio estis la vilaĝo Brye, kie la 
friponoj sendube havis siajn rezervojn.  
   Ĉion ĉi mi tre bone komprenis, kaj mi eĉ 
vidis, dum mi rigardis tiun grandiozan 
spektaklon, ke estos tre malfacile preni tiujn 
vilaĝojn.  
   Sur la ebenaĵo, maldekstre de ni, briladis 
ankaŭ fajroj, sed estis klare, ke estis tiuj de nia 
3-a korpuso, kiu, je la oka, deturniĝis ĉe la 
angulo de la arbaro, repelinte la prusojn, kaj 
kiu haltis en iu vilaĝo ankoraŭ tre malproksime 
de Fleurus. Kelkaj fajroj laŭlonge de la arbaro, 
en la sama linio kiel ni, apartenis ankaŭ al nia 
armeo. Mi kredas memori, ke ni havis trupojn 
je ambaŭ flankoj, sed mi ne estas certa pri tio. 
Ĉiakaze la granda amaso troviĝis je nia 
maldekstra flanko. Oni tuj metis sentinelojn en 
la ĉirkaŭaĵon, post kio ĉiu kuŝiĝis ĉerande de la 
arbaro, sen bruligi fajrojn, atendante novajn 
ordonojn. 
   Generalo Schoefer venis ankoraŭ tiun saman 
nokton kun la oficiroj de la husaroj. 
Komandanto Gémeau gardis la armilojn. Ili 
parolis laŭte je dudek paŝoj de ni. La generalo 
diris, ke nia armekorpuso ankoraŭ ĉiam defilis, 
sed ke ĝi multe malfruis; ke eĉ la morgaŭon ĝi 
ne estos kompleta. Poste mi vidis, ke li pravas, 
ĉar nia kvara bataliono, kiu devis aliĝi al ni en 
Châtelet, alvenis nur la tagon post la batalo, 
kiam ni estis preskaŭ ĉiuj ekstermitaj de tiuj 
friponoj en Ligny, kaj ke restis de ni nur 
kvarcent viroj. Anstataŭ ke, se ĝi estus estinta 
tie, ni estus atakintaj kune kaj ĝi estus havinta 
sian parton de la gloro. 
   Ĉar mi devis gardostari la antaŭan vesperon, 
mi trankvile kuŝiĝis ĉepieden de arbo, flankon 
ĉe flanko apud Buche, meze de niaj kamara-
doj. Povis esti la unua matene. Estis la tago de 
la terura batalo en Ligny. La duono de tiuj kiuj 
dormis tie, estis devontaj lasi siajn ostojn en 
tiuj vilaĝoj, kiujn ni vidis, kaj sur tiuj grandaj 
ebenaĵoj tiel riĉaj je ĉiuspeca greno. Ili estis 
devontaj helpi kreski la sekalon, hordeon kaj 
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avenon dum jarcentoj kaj jarcentoj. Se ili estus 
sciintaj, pli ol unu ne estus dorminta tiel bone,  
ĉar la homoj ŝatas sian ekziston, kaj estus 
malĝojiga afero, se oni  pensus: “Hodiaŭ mi 
spiras lastfoje.” 
 

 

 
XVIII 

 
   Dum tiu nokto la aero estis peza, kaj mi 
vekiĝis ĉiun horon malgraŭ mia laceco. La 
kamaradoj dormis, iuj parolis en sia sonĝo. 
Buche ne moviĝis. Tuj apude de ni, ĉerande de 
la arbaro, niaj fusiloj en faskoj briladis en la 
lunlumo. 
   Mi aŭskultis. Malproksime je la maldekstra 
flanko oni plurfoje aŭdis: “Kiu vivu?” en nia 
fronto, kaj la respondon: “Francio!” 
   Multe pli proksime al ni, je ducent paŝoj, la 
batalionaj sentineloj staris senmove ĝis la 
brusto en la greno. Mi mallaŭte ekstaris kaj 
rigardis: el la direkto de Sombreffe, je almenaŭ 
du mejloj dekstre de ni, alvenis grandaj rumo-
roj, kiuj plilaŭtiĝis kaj tiam cesis. Oni dirus, 
malgrandaj ventekblovoj tra la foliaro. Sed ne 
blovis eĉ la plej malforta vento, kaj ne falis unu 
guto da roso, kaj mi pensis: 
   “Estas la kanonoj kaj furgonoj de la prusoj, 
kiuj galopas tie for sur la vojo al Namuro, kaj 
iliaj batalionoj kaj eskadronoj, kiuj ankoraŭ 
ĉiam alvenas. Dio mia! En kia pozicio ni estos 
morgaŭ kun tiu amaso da viroj antaŭ ni, kiuj 
ankoraŭ plifortiĝas de minuto al minuto!” 
   Ili estingis siajn fajrojn apud Saint-Amand kaj 
Ligny, sed apud Sombreffe briladis pli multaj. 
La prusaj regimentoj, kiuj ĵus alvenis per 
rapidaj marŝoj, sendube estis boligantaj sian 
supon. Sennombraj pensoj trapasis mian 
kapon. Mi rekuŝiĝis kaj reekdormis por duona 
horo. Revekiĝinte mi kelkfoje diris al mi:  
   “Vi ja foriris viva de Lutzen, Leipzig kaj 
Hanau. Kial do ne de ĉi tie?” 
   Sed tiu espero, kiun mi donis al mi, ne 
malhelpis min kompreni, ke estos terure. 
   Fine mi tamen estis definitive reendormi-
ĝinta, kiam la ĉeftamburisto Padoue komencis 
bati la veksignalon. Li promenis tien kaj reen 
laŭlonge de la arbarrando, plezuriĝante ĉiujn 
per siaj ruladoj kaj fortaj batoj. La oficiroj jam 
estis kuniĝintaj sur la monteto en la greno. Ili 
rigar-dis en la direkto de Fleurus, parolante 
inter si. 

                                                      
66 René, Isidore, grafo Exelmans, marŝalo kaj 
sena-tano de Francio 1775-1852), naskiĝis en 
Baarle-Hertog en familio kiu devenis de Grote-
Brogel (Limburgo, Belgio). En 1791 li volontulis 
en la franca armeo. Li estis fama rajdisto, kiu 

   Nia veksignalo ĉiam okazis antaŭ tiu de la 
prusoj, rusoj, aŭstroj kaj ĉiuj niaj malamikoj. 
Estas kiel la kanto de alaŭdo ĉe la aŭroro. La 
prusoj kun siaj larĝaj tamburoj poste komencis 
siajn obtuzajn ruladojn, kiuj donas al vi pensojn 
pri enterigo. Sed iliaj trumpetoj havas gajajn 
melodiojn por soni la vekon. La niaj anstataŭe 
aŭdigis nur tri aŭ kvar notojn, kiuj ŝajnis diri: 
  
   “Ek! Ni ne havas tempon perdenda!” 
   Dum ĉiuj leviĝis, belega suno supreniris 
super la greno, kaj oni sentis jam antaŭe, kiel 
varmege estos je la tagmezo. Buche kaj ĉiuj 
taskoviroj foriris kun la ladkruĉoj serĉi akvon, 
dum aliaj skuis tindron en manpleno da pajlo 
por bruligi la fajrojn. Ligno ne mankis, kaj ĉiu 
serĉis sian brakplenon en la dehakaĵo. Kapo-
ralo Duhem, serĝento Rabot kaj Zebedeus 
venis paroli kun mi. Ni ĉiuj estis kune foririntaj 
en 1813. Ili partoprenis en mia edziĝo en 
Quatre-Vents, tiel ke, malgraŭ la diferenco de 
rangoj, ili ĉiam konservis amikajn sentojn por 
Josef. 
   “Nu!” kriis al mi Zebedeus. “La danco tuj 
rekomenciĝos!” 
   “Jes,” mi respondis. 
   Subite rememorante la vortojn de la povra 
serĝento Pinto, la matenon en Lutzen, mi 
respondis lin, okulumante: 
   “Tio, Zebedeus, kiel diris serĝento Pinto, 
estas batalo dum kiu oni povos gajni la krucon 
per batoj de ŝargbastono, fusilkolbo kaj 
bajoneto. Kaj se oni ne prenos la ŝancon meriti 
ĝin, oni jam ne devas kalkuli je ĝi.” 
   Tiam ĉiuj ekridis, kaj Zebedeus ekkriis: 
   “Jes, la povra maljunulo certe meritis la 
krucon. Sed estas pli malfacile konkeri ĝin ol la 
bukedon je la pinto de la kokanjomasto.” 
   Ni ĉiuj ridis, kaj ĉar ili havis botelon da 
brando, ni rompis kruston de pano, rigardante 
la moviĝojn, kiuj komencis videbliĝi. Buche 
revenis unu el la unuaj kun sia ladkruĉo. Li 
staris malantaŭ ni, la orelojn streĉitajn kiel 
vulpo en embusko. Vicoj da kavalerianoj eliris 
la arbaron kaj tragalopis la grenkampojn, 
direktiĝante al Saint-Amand, la granda vilaĝo 
maldekstre de Fleurus. 
   “Tio,” diris Zebedeus, “estas la leĝera kava-
lerio de Pajol, kiu estas malfaldonta sin en 
tiraljoroj. Tio ĉi estas la dragonoj de generalo 
Exelmans66. Kiam la aliaj estos esplorintaj la 
pozicion de la malamiko, ili antaŭeniros en 
linio, mi avertas vin pri tio. Tio ĉiam fariĝas 
sammaniere, kaj la kanonoj alvenos kun la 

partoprenis en 27 bataloj, dum kiuj li plurfoje 
distingis sin. En 1815 li venkis prusan 
eskadronon en Roquencourt, kiam Napoleono 
revenis de Elbo. Li mortis post grava falo de 
ĉevalo. En parizo bulvardo portas lian nomon. 
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infanterio. La kavalerio retiriĝos al la flankoj, 
dekstre kaj maldekstre. Oni formos atakkolo-
nojn sur la bonaj vojoj kaj la kampoj, kaj la 
batalo komenciĝos per kanonado dum pli-
malpli dudek minutoj ĝis duonhoro. La unua 
parto de batalo ĉiam estas la privilegio de la 
kanonoj. Kiam ili estas teditaj de tio, kiam la 
duono de la baterioj kuŝas surtere, la impe-
riestro elektas la bonan momenton por lanĉi 
nin. Sed nin trafas mitralon, ĉar ni estas pli 
proksimaj. Oni antaŭeniras, la fusilon sur la 
brako, en rapidaj paŝoj, en bona ordo, kaj oni 
ĉiam finos en kurpaŝoj pro la mitralo, kiu faras 
nin malpaciencaj. Mi avertas vin, rekrutoj, por 
ke vi ne miru.” 
   Pli ol dudek rekrutoj estis ranĝiĝintaj mal-
antaŭ ni. La kavalerio ĉiam eliris el la arbaro. 
   “Mi vetas,” diris kaporalo Duhem, “ke la 4-a 
korpuso marŝas malantaŭ ni ekde la frua 
mateno.” 
   Kaj Rabot diris, ke necesas tempo por alveni 
en linio pro la malbonaj pasejoj en la arbaro. 
   Ni staris tie kiel interkonsultantaj generaloj, 
kaj ni ankaŭ rigardis la pozicion de la prusoj 
ĉirkaŭ la vilaĝoj, en la fruktarbaroj kaj malantaŭ 
la heĝoj, kiuj estis ses ĝis sep futojn altaj en tiu 
regiono. Granda nombro da iliaj kanonoj staris 
en baterio inter Ligny kaj Saint-Amand. Oni 
bonege vidis la bronzon brili en la sunlumo, kio 
inspiris al ĉiaj ajn pripensoj. 
   “Mi estas certa,” diris Zebedeus, “ke ili bari-
kadis ĉion, ke ili faris fosaĵojn, ke ili faris truojn 
tra la murojn. Estus estinte pli bone, se ni 
estus antaŭenirintaj hieraŭ vespere ĝis la unua 
vilaĝo sur la altaĵo, post kiam ili retiris siajn 
kvadratojn. Se ni estus sur la sama nivelo kiel 
ili, ĉio irus glate. Sed grimpi tra heĝoj sub la 
pafado de la malamiko kostos multajn virojn, 
almenaŭ se ne alvenos io de malantaŭe, kiel la 
imperiestro kutimas fari.” 
   Je ĉiuj flankoj la maljunuloj parolis tiu-
maniere, kaj la rekrutoj aŭskultis. 
   Intertempe la marmitoj pendis super la fajroj, 
sed oni eksplicite malpermesis uzi ĉe tio 
bajonetojn, kiuj moliĝas pro la varmego. 
   Povis esti la sepa, kaj ĉiuj kredis, ke la batalo 
estos liverita en Saint-Amand, la vilaĝo kiu 
situis plej proksime al nia maldekstra flanko, 
ĉirkaŭita de heĝoj kaj densaj arboj kaj kun dika 
rondo turo en la mezo. Kaj pli alte, malantaŭe, 
aliaj domoj kun turniĝanta vojo borderita per 
sekaj ŝtonoj. Ĉiuj oficiroj diris: “Tien ni iros.” 
   Ĉar niaj trupoj, venante de Charleroi, eten-
diĝis malsupre sur la ebenaĵo, infanterio kaj 
kavalerio, ĉio iris en tiu direkto: la tuta korpuso 
Vandamme kaj la divizio Gérard. Pluraj miloj 
kaskoj brilis en la sunlumo. Buche, starante 
apud mi, diris: 
   “Diable! Rigardu, Josef, rigardu… ili ankoraŭ 
ĉiam alvenas!” 

   Vicoj da sennombraj bajonetoj videblis en la 
sama direkto tiel for, kiel oni povis rigardi. 
   La prusoj pli kaj pli etendiĝis sur la altaĵo 
malantaŭ la vilaĝoj, kie staris ventmuelejoj. 
   Tiu moviĝo daŭris ĝis la oka. Neniu malsatis, 
sed oni tamen manĝis por ne devi fari al si 
riproĉojn poste, ĉar kiam la batalo komenciĝis, 
necesis ekiri, eĉ se tio daŭrus du tagojn.  
   Inter la oka kaj la dek-unua ankaŭ la unuaj 
batalionoj de nia divizio eliris la arbaron. La 
oficiroj venis premi la manon al siaj kamaradoj, 
sed la stabo restis ankoraŭ malantaŭe. 
   Subite ni vidis husarojn kaj ĉasistojn pasi, 
plilongigante nian batalfronton je la dekstra 
flanko: estis la kavalerio de Morin. Tuj venis al 
ni la ideo, ke, en la momento kiam la batalo 
komenciĝos apud Saint-Amand, kaj la prusoj 
estos sendintaj ĉiujn siajn trupojn en tiu 
direkto, ni falos sur ilian flankon tra la vilaĝo 
Ligny.  Sed la prusoj havis la saman ideon, ĉar 
ekde tiu momento ili ne plu defilis al Saint-
Amand, sed jam haltis en Ligny. Ili eĉ mal-
supreniris pli malproksimen, kaj oni bonege 
vidis iliajn oficirojn postenigi la soldatojn 
malantaŭ la heĝojn, en la ĝardenojn, malantaŭ 
malaltajn murojn kaj barakojn. Ni trovis ilian 
pozicion tre solida. Ili daŭre malsupreniris en 
faldon de la tereno inter Ligny kaj Fleurus, kaj 
tio mirigis nin, ĉar ni ankoraŭ ne sciis, ke pli 
malsupre pasas rojo, kiu dividas la vilaĝon en 
du, kaj ke ili estis ekipantaj la domojn je nia 
flanko. Ni ne sciis, ke, se ni havus la ŝancon 
repeli ilin, ili povus ankoraŭ retiriĝi pli supren, 
ĉiam tenante nin sub sia pafado. 
   Se ni scius ĉion en tiaj aferoj, oni neniam 
kuraĝus komenci, ĉar oni ne povus esperi bone 
fini tian entreprenon. Sed tiajn aferojn oni 
malkovras iom post iom, kaj en tiu tago ni devis 
malkovri multe da tiaj aferoj, kiujn ni ne 
antendis. 
   Je la oka kaj duono pluraj el niaj regimentoj 
jam trapasis la arbaron. Baldaŭ oni batis la 
rekolektiĝon, kaj ĉiuj batalionoj prenis la armi-
lojn. Generalo grafo Gérard kaj lia stabo alve-
nis. Ili pasis galopante ĝis sur la monteto preter 
Fleurus sen rigardi nin. 
   Preskaŭ tuj la pafado komenciĝis. Tiraljoroj de 
la korpuso Vandamme proksimiĝis al la vilaĝo 
maldekstre. Ankaŭ du kanonoj ekiris, trenataj 
de surĉevalaj artilerianoj. Ili pafis kvin aŭ ses 
kuglojn ekde la montetosupro. Tiam la pafado 
ĉesis: niaj tiraljoroj estis en Fleurus, kaj ni vidis 
tri- aŭ kvarcent  prusojn resupreniri la deklivon 
en la direkto de Ligny. 
   Generalo Gérard rigardis tiun malgrandan 
atakon, tiam li revenis kun siaj adjutantoj, kaj 
malrapide pasis antaŭ la fronto de niaj 
batalionoj, atente rigardante nin kvazaŭ por vidi 
la mienon, kion ni montris. Li estis masiv-korpa 
viro kun bruna, larĝa vizaĝo, pinta mentono kaj 
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granda kapo. Li povis havi kvardek kvin jarojn. 
Oni trovas multe da kampuloj ĉe ni kiuj similis 
lin, kaj ili ne estis la plej malprudentaj. 
   Li diris nenion al ni, kaj, kiam li estis trakurinta 
la tutan linion de unu fino al la alia, ĉiuj 
komandantoj kaj koloneloj kuniĝis ĉe nia 
dekstra flanko. Oni ordonis nin meti la fusilon 
ĉepieden. Tiam la adjutantoj forgalopis rapide 
kiel la vento. Nur tion oni vidis, sed nenio 
moviĝis. Nur la famo cirkulis, ke marŝalo 
Grouchy ordonos nin, kaj ke la imperiestro 
atakis la la anglojn je kvar mejloj de ni sur la vojo 
al Bruselo. 
   Tiu novaĵo ne faris nin bonhumoraj, kaj pli ol 
unu diris: 
   “Ne estas mirige, ke ni ankoraŭ estas ĉi tie 
ekde la mateno sen fari ion. Se la imperiestro 
estus kun ni, la batalo estus komenciĝinta jam 
delonge kaj la prusoj ne estus havintaj la tem-
pon rekonatiĝi unuj kun la aliaj.” 
   Jen la konversaciojn kiujn ni havis, kio ja 
montras la maljustecon de la homoj, ĉar tri 
horojn poste, je la tagmezo, plurmiloj da krioj 
“Vivu la Imperiestro!” supreniris je nia dekstra 
flanko. Napoleono alvenis. Tiuj krioj proksi-
miĝis kiel fulmotondro kaj baldaŭ resonis ĝis 
antaŭ Sombreffe. Oni trovis, ke ĉio estas bona. 
Tion kion oni riproĉis al marŝalo Grouchy, la 
imperiestro bone agis farante tion, ĉar estis li. 
    Tuj alvenis la ordono antaŭeniri kvincent 
paŝojn, apogante sur la dekstran flankon, kaj ni 
foriris tra la kampoj de sekalo, hordeo kaj 
aveno, kies tigoj kurbiĝis antaŭ ni. La granda 
batallinio je nia maldekstra flanko ankoraŭ ne 
moviĝis.  
   Ĉar ni proksimiĝis al granda ŝoseo, kiun ni 
ankoraŭ ne vidis kaj kiun ni malkovris ankaŭ en 
Fleurus je mil paŝoj antaŭ ni kun ĝia rojo 
borderita de salikoj, oni kriis al ni: 
   “Halt!” 
   En la tuta divizio oni aŭdis nur unu mur-
muron:     
   “Jen li estas!” 
   La imperiestro alvenis surĉevale kun mal-
granda stabo. De fore oni rekonis nur lian grizan 
kapoton kaj nigran ĉapelon. Lia veturilo, 
ĉirkaŭita de lancistoj, estis restinta malantaŭe. 
Li eniris en Fleurus tra la ŝoseo kaj restis pli ol 
horon en tiu vilaĝo, dum ni rostiĝis en la greno. 
   Post tiu horo, dum kiu ni jam pensis, ke tio ne 
finiĝos, vicoj da adjutantoj forgalopis, la lumbojn 
falditajn, la nazon inter la oreloj de la ĉevalo. Du 
haltis ĉe generalo grafo Gérard, unu restis, la 
alia reforgalopis. Post tio ni ankoraŭ atendis, kaj 
subite, de unu fino de la ebenaĵo ĝis la alia ĉiuj 
regimentaj muzikkapeloj ekludis. Ĉio 
intermiksiĝis: la tamburoj, la trum-petoj, kaj ĉio 
ekmarŝis. Tiu granda linio, kiu etendiĝis tre 
foren malantaŭ Saint-Amand ĝis la arbaro, 
kurbiĝis, la dekstran alon pli antaŭen. Kaj ĉar ĝi 

preteriris nian divizion de malantaŭe, oni igis nin 
ankaŭ oblikviĝi dekstren, tiam oni denove kriis: 
   “Halt!” 
   Ni estis fronte al la ŝoseo kiu eliras el Fleurus. 
Maldekstre ni havis blankan muron. Malantaŭ 
tiu muro staris arboj kaj granda, kaduka domo, 
kaj antaŭ ni staris ventmuelejo en ruĝaj brikoj, 
alta kiel turo. 
   Apenaŭ ni haltis, la imperiestro eliris tiun 
muelejon kun tri aŭ kvar generaloj kaj du 
kampuloj en bluzo, du malunuloj, kiuj tenis sian 
ĉapon per la mano. Tiam la divizio komencis 
krii: “Vivu la Imperiestro!” kaj mi bone vidis lin, 
ĉar li alvenis ĝuste fronte al nia bataliono tra 
pado, la manojn malantaŭ la dorso kaj la kapon 
klinita, aŭskultante tiujn tute kalvajn 
maljunulojn. Li ne atentis pri niaj krioj. Dufoje li 
turnis sin, montrante la vilaĝon Ligny. Mi vidis 
lin kiel patron Gulden, kiam ni sidis unu fronte al 
la alia ĉe la tablo. Li fariĝis multe pli dika kaj 
flava ekde Leipzig. Se li ne surhavus sian grizan 
kapoton kaj sian nigran ĉapelon, oni apenaŭ 
estus rekoninta lin: li aspektis maljuna, kaj liaj 
vangoj pendis. Tion certe esti kaŭzinta liaj 
ĉagrenoj sur la insulo Elbo, pensante pri ĉiuj 
eraroj kiujn li faris, ĉar li estis viro plena je 
prudento, kiu bone vidis siajn erarojn: li detruis 
la Revolucion, kiu subtenis lin; li revokis la 
elmigrintojn, kiuj ne amis lin; li edziĝis al 
arkidukino, kiu restadis en Vieno; li elektis siajn 
plej gravajn malamikojn por peti de ili 
konsilojn… Koncizadire, li remetis ĉion en la 
saman staton kiel antaŭ la Revolucio. Mankis  
nur Ludoviko XVIII. Tial la reĝoj metis Ludovi-
kon XVIII sur lian lokon. Nun li venis renversi la 
legitiman reĝon. Unuj nomis lin despoto, aliaj 
jakobeno! Tio estis malfeliĉa, ĉar li mem estis 
aranĝinta ĉion antaŭe por reestabli la Burbo-
nojn sur la tronon. Li havis nur sian armeon. Se 
li perdus ĝin, ĉio estus perdita por li, ĉar en la 
nacio unuj volis liberecon kiel patro Gulden, kaj 
la aliaj volis ordon kaj pacon, kiel onklino 
Gredel, kiel mi, kiel ĉiuj kiujn oni forprenis el ilia 
hejmo por militi. 
   Tiuj aferoj devigis lin terure pripensi. Li perdis 
ĉies fidon. Nur la maljunaj soldatoj gardis sian 
afekcion por li. Ili volis venki aŭ morti. Kun tiaj 
ideoj oni ĉiam estas certa, ke unu el la du 
eblecoj nepre okazos. Tiam ĉio fariĝas klara kaj 
simpla. Sed multaj el ni ne havis tiajn ideojn, kaj 
miaflanke mi multe pli amis Trinel ol la 
imperiestron. 
   Alvenante ĉe la angulo de la muro, kie la 
husaroj atendis lin, li surĉevaliĝis, kaj generalo 
Gérard, kiu vidis lin, malsupreniris la monteton 
galopante ĝis sur la ŝoseo. Li turnis sin du 
sekundojn por aŭskulti lin, kaj tiam ili ambaŭ 
eniris Fleurus. 
   Necesis ankoraŭ atendi. 
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   Je la dua horo generalo Gérard revenis. Oni 
igis nin oblikviĝi dekstren la trian fojon, kaj la 
tuta divizio sekvis en kolonoj la grandan ŝo-
seon al Fleurus, la kanonojn kaj municiĉarojn en 
la intervaloj de la brigadoj. Oni ne povas imagi 
la kvanton da polvo kiu supreniris! Buche diris 
al mi: 
   “Ĉe la unua lageto kiun ni renkontos, 
necesas, ke mi trinku.” 
   Sed ni ne renkontis lageton. 
   La muzikkapeloj ankoraŭ  ĉiam ludis. Mal-
antaŭ ni alvenis amasoj da kavalerio, precipe 
dragonoj. Ni ankoraŭ marŝis, kiam komenciĝis 
la bruo de la pafado de fusiloj kaj kanonoj kiel 
digo kiu rompiĝas kaj kies akvo, falante, 
kuntrenas ĉion kio troviĝas sur ĝia vojo. 
   Mi konis tion, sed Buche fariĝis tute pala. Li 
diris nenion kaj rigardis min mirigite. 
   “Jes, Jean,” mi diris al li, “tio estas la aliaj 
malsupre kiuj komencas la atakon ekde Saint-
Amand, sed baldaŭ estos nia vico.” 
   La bruo duobliĝis, la muzikkapeloj ĉesis ludi. 
De ĉiuj flankoj oni kriis: 
   “Halt!” 
   La divizio haltis sur la ŝoseo, la kanonistoj 
venis el la intervaloj kaj metis siajn kanonojn en 
linio je kvindek paŝoj antaŭ ni. a municiaroj 
metis sin malantaŭ ilin.  
   Ni alfrontis la vilaĝon Ligny. Oni vidis nur unu 
blankan linion de domoj duone kaŝitaj de la 
fruktarbaroj – la preĝejturon super ili –, 
flavateraj deklivoj, arboj, heĝoj kaj palisaroj. Ni 
estis dekkvin ĝis dekdu mil viroj, sen enkalkuli 
la kavalerion, kaj ni atendis la ordonon ataki. 
   La batalo apud Saint-Amand daŭrigis, amasoj 
da fumo supreniris al la ĉielo. 
   Atendante nian vicon, mi komencis pensi pri 
Trinel kun granda tenereco. La ideo, ke ŝi estas 
ekhavonta infanon, trairis mian menson, kaj mi 
komencis preĝi Dion konservi mian vivon. Sed 
la bona penso ankaŭ venis al mi, ke, se, mi 
mortus, nia infano estus tie por konsoli ĉiujn, 
Trinel, onklinon Gredel kaj patron Gulden; ke, 
se ĝi estus knabo, ili nomus lin Josef, kaj ke ili 
karesus lin; ke sinjoro Gulden igis lin danci sur 
siaj genuoj, kaj onklino Gredel amus lin, kaj ke 
Trinel, kisante lin, pensus pri mi. Mi diris al mi, 
ke tiam mi ne estus tute mortinta. Sed mi volis 
ja vivi, kaj mi vidis, ke la batalo estos terura. 
   Buche ankaŭ diris al mi: 
   “Aŭskultu, mi havas krucon… Necesas, ke vi 
promesu ion al mi. Se mi estus mortigita…” 
  Li premis al mi la manon. 
  “Mi promesos tion al vi,” mi diris. 
  “Nu, ĝi estas sur mia brusto. Mi volas, ke vi 
reportu ĝin al Harberg, kaj ke vi pendigu ĝin en 
la kapelo memore al Jean Buche, mortinta en la 
kredo je la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.” 
   Li parolis al mi serioze, kaj mi trovis sian volon 
tre komprenebla, ĉar unuj mortas pro la Homaj 

Rajtoj, aliaj pensante pri sia patrino, ankoraŭ 
aliaj laŭ la ekzemplo de la justuloj kiuj oferas sin 
por la bono de homo raso: ĉio tio estas nur unu 
kaj sola afero, kiun oni nomas diverse laŭ sia 
vidpunkto. 
   Mi do promesis al li, kion li petis min fari, kaj 
ni antendis ankoraŭ duonhoron. Ĉiuj kiuj eliris el 
la arbaro venis aliĝi al ni. Ni ankaŭ vidis, kiel la 
kavalerio malfaldiĝis ĉe nia dekstra flanko 
kvazaŭ por ataki Sombreffe. 
   Ĝis la dua kaj duono nenia kuglo estis pafita 
de ni. Tiam adjutanto de la imperiestro alvenis, 
ventron ĉetere sur la vojo al Fleurus, kaj mi tuj 
pensis: “Jen nia vico. Nun, Dio gardu nin, ĉar ni, 
povruloj ne povos savi nin el tiaj masakradoj!” 
   Mi havis apenaŭ la tempon fari tiujn 
pripensojn, du batalionoj kun sia artilerio ekiris 
deturniĝante dekstren sur la ŝoseo en direkto 
de Sombreffe, kie prusaj ulanoj kaj husaroj 
malfaldiĝis fronte al niaj dragonoj kaj haltis tie. 
Tiuj du batalionoj havis la bonŝancon devi resti  
en pozicio sur la ŝoseo la tutan tagon por 
observi la malamikan kavalerion, dum ni iris 
forpreni la vilaĝon al la multnombraj prusoj, kiuj 
estis tie. 
 
 
 

XIX 
 
 
   Akurate je la tria oni formis atakkolonojn. Mi 
estis en la maldekstra, kiuj ekiris la unua per 
rapidaj paŝoj, enirante turniĝantan vojon. En tiu 
flanko de Ligny troviĝis granda brika kon-
struaĵo. Ĝi estis ronda kaj truita kaj rigardis al la 
vojo kiun ni supreniris, kaj ni ankaŭ rigardis 
trans la grenon. Poste ekiris la meza kolono. 
Ĉar ĝi ne devis trairi tiom da vojo, suprenirante 
tute rekte, ni estis renkontontaj ĝin ĉe la enirejo 
de la vilaĝo. Mi ne scias, kiam la tria ekiris. Ni 
renkontis ĝin nur pli malfrue. 
   Ĉio iris glate ĝis la loko kie la vojo atingis 
malgrandan altaĵon kaj malsupreniris pli for al la 
vilaĝo. Kiam ni alvenis inter tiuj du montetoj 
kovritaj de greno, ekmalkovrante la unuajn 
domojn, vera hajlo de pafoj alvenis sur la kapo 
de nia kolono kun terura bruego: el ĉiuj truoj de 
la granda konstruaĵo, el ĉiuj fenestroj kaj 
mansardlukoj de la domoj, el la fruktarbaroj, de 
malantaŭ la heĝoj kaj brikaj muretoj, la pafoj 
direktiĝis al niaj kapoj kvazaŭ fulmoj. Sam-
tempe, ekde kampo malantaŭ la granda turo 
maldekstre, kaj pli supre ol Ligny, apud la 
ventmuelejoj, dekkvino da pezegaj kanonoj, 
metitaj tie tiucele, komencis pafi kun tia bruego,  
ke kompare kun ĝi la fusilpafado estis, se tiel 
diri, ankoraŭ nenio. Tiuj kiuj malfeliĉe jam eliris 
la kavan vojon, amase falis unuj sur  
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la aliajn en la fumo. Kaj en la momento kiam tio 
okazis al ni, ni ankaŭ aŭdis la pafadon de la dua 
kolono, kiu komencis pafi je nia dekstra flanko, 
kaj la bruego de ĉiuj kanonoj, estis tia, ke ni ne 
sciis, ĉu estas la niaj aŭ tiuj de la prusoj kiuj 
pafas.  
   Feliĉe la bataliono ankoraŭ ne transiris la 
monteton. La fusilkugloj sibladis kaj la kanon-
kugloj zumadis super ni en la greno, rabotante 
la teron, sed sen fari al ni malbonon. Ĉiufoje 
kiam pasis tiaj skualoj, la rekrutoj apud mi, klinis 
la kapon. Mi memoras, ke Buche rigardis min 
per grandaj okuloj. La maljunuloj kun-premis la 
lipojn. 
   La kolono haltis. Ĉiuj demandis sin, ĉu ne 
estus pli bone remalsupreniri, sed tio daŭris nur 
sekundon. En la momento kiam la pafado ŝajnis 
malrapidiĝi, ĉiuj oficiroj, la sabron en la aero, 
komencis krii: 
   “Antaŭen!” 
   Kaj la kolono reekiris per rapidaj paŝoj. Unue 
ĝi lanĉis sin en la vojon kiu malsupreniris inter 
la heĝoj, trans palisarojn kaj murojn, de kie la 
embuskantaj prusoj daŭrigis pafi al ni. Ve tiuj 
kiujn oni trovis! Ili defendis sin kiel lupoj, sed niaj 
kolbobatoj kaj bajonetpikoj baldaŭ kuŝigis ilin en 
angulon. Sufiĉe granda nombro da ili, inter kiuj 
maljunuloj kun grizaj lipharoj, estis preparintaj 
sian retiriĝon. Ili foriris per firmaj paŝoj, turnante 
sin por pafi ian lastan kuglon, refermis pordon 
aŭ glitis tra breĝon. Ni persekutis ilin senhalte. 
Ni havis jam nek singardon nek kompaton, kaj 
fine ni alvenis en malordo ĉe la unuaj domoj, kie 
la pafado al ni rekomenciĝis el la fenestroj, de 
malantaŭ stratanguloj, de ĉie. 
   Tiel ni prenis la fruktarbarojn, ĝardenojn kaj 
ŝtonmurojn, kiuj descendis laŭlonge de la 
monteto, sed estis tute detruitaj, renversitaj, la 
palisoj eltiritaj, kiuj jam ne povis servi kiel 
kaŝejoj. La domaĉoj antaŭ ni, bone barikaditaj, 
daŭrigis sian senhaltan pafadon al ni. En dek 
minutoj tiuj prusoj estus ekstermintaj nin ĝis la 
lasta. Tiam, vidante tion, la kolono komencis 
malsuprenkuri, la tamburistoj, la pioniroj, la 
soldatoj, ĉiuj pelmele sen turni la kapon. Mi 
saltis trans la palisarojn, kvankam mi en alia 
momento de la vivo, mi neniam estus havinta la 
sinamon kredi, ke mi povus salti trans ilin kun 
sako kaj kartoĉujo sur la dorso. Kaj ĉiuj aliaj agis 
kiel mi: ĉiuj malsupreniĝis kvazaŭ muro. 
   Alveninte en la kava vojo inter la montetoj, ni 
haltis por iomete respiri, ĉar mankis al ni spiro. 
Pluraj eĉ kuŝiĝis surteren, aliaj viŝis al si la 
dorson kontraŭ la taluso. La oficiroj indigniĝis 
kontraŭ ni, kvazaŭ ili ne estus sekvintaj la 
retiriĝon. Multaj kriadis: “Oni antaŭenigu la 
kanonojn!” Aliaj volis reformi la vicojn, kaj ni  
apenaŭ aŭdis nin meze de tiu bruego de la 
kanonado, kiu tremetigis la aeron kiel dum 
grava fulmotondro. 

   Mi vidis Buche reveni per longaj paŝoj. Lia 
bajoneto estis ruĝa pro sango. Li venis meti sin 
apud min sen diri vorton, reŝargante sian 
fusilon. 
   Pli ol cent viroj de la bataliono, kapitano 
Grégoire, leŭtenanto Certain, pluraj serĝentoj 
kaj kaporaloj estis restintaj en la fruktarbaroj. La 
du unuaj batalionoj de la kolono tiom suferis, 
kiom ni. 
   Zebedeus kun sia granda aglonazo, tute pala, 
ekvidis min de fore kaj ekkriis: 
   “Josef, nenia kompato!” 
   Amasoj da blanka fumo supreniris super la 
altaĵo. La tuta deklivo ekde Ligny ĝis Saint-
Amand, malantaŭ la salikoj, tremoloj kaj poploj, 
borderantaj tiujn montetojn, estis brulanta. 
   Mi grimpis ĝis la nivelo de la greno, ambaŭ 
manojn surtere, kaj, vidante tiun teruran spek-
taklon, mi malkovris sur la supro de la deklivo 
apud la muelejoj longajn liniojn da nigra 
infanterio, la armilon ĉepiede, pretaj malsu-
preniri al ni, kaj sennombran kavalerion ĉe la 
aloj. Mi redescendis, pensante: 
   “Neniam ni povos venki tiun armeon. Ĝi 
plenigas ĉiujn vilaĝojn, ĝi gardas la vojojn, ĝi 
kovras la deklivon tiel for kiel oni vidas, ĝi havas 
ĉie kanonojn. Estas kontraŭ la prudento obstini 
en tia entrepreno!” 
   Mi indignis kontraŭ niaj generaloj. Ili eĉ naŭzis 
min. 
   Ĉio tio ne daŭris dek minutojn. Dio scias, kio 
fariĝis el niaj du aliaj kolonoj. Tiu tuta granda 
pafado alvenanta de la maldekstra flanko, kaj 
tiuj mitralsvarmoj kiujn ni aŭdis pasi tra la aero 
sendube estis destinitaj al ili. 
   Mi kredis, ke ni jam ricevis nian parton da 
malfeliĉoj, kiam generalo Gérard kaj du aliaj 
generaloj, Vichery kaj Schoeffer, algalopis 
ventron ĉetere de la vojo malsupre de ni, kriante 
kiel furiozuloj: 
   “Antaŭen!… Antaŭen!…” 
   Ili tiris sian sabron, kaj oni diris, ke ni devas 
nur supreniri. Estas tiuj obstinaj viroj kiuj puŝas 
la aliajn al ekstermo, ĉar ilia furiozeco trans-
pasis al ĉiuj aliaj. 
   En tiu momento niaj kanonoj, kiuj staris sur la 
vojo malsupren, komencis pafi al Ligny. La teg-
mentoj de la vilaĝdomoj disfalis, la muroj 
renversiĝis. Tuj ĉiuj rekomencis amase kuri 
antaŭen. La generaloj kuris ĉekape, la sabron 
en la mano, kaj la tamburistoj malantaŭ ni, 
batante la atakon. Oni kriis: “Vivu la Impe-
riestro!” La prusaj kanonkugloj forfalĉis nin je 
dekduoj, la fusilkugloj venis kiel hajlo, la 
tamburistoj ĉiam batis: Pam!… Pam!… Pam!… 
Oni vidis nenion plu, oni aŭdis nenion plu. Oni 
pasis tra la fruktarbarojn sen atenti pri tiuj kiuj 
falis, kaj du minutoj poste ni enkuris la vilaĝon 
kaj batrompis la pordojn per kolbobatojn, dum 
la prusoj pafis al ni de la fenestroj. Estis bruo 
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milfoje pli forta ol ekstere, ĉar la furiozaj krioj 
miksiĝis en ĝin. Oni penetris en la domojn kaj 
senkompate masakris la prusojn. De ĉiuj 
flankoj supreniris nur unu krio: 
   “Pas de quartier69!” 
   La prusoj, surprizitaj en la unuaj domoj, 
ankaŭ ne demandis kompaton. Ili estis 
maljunaj soldatoj, kiuj bone sciis, kion signifas  
“Pas de quartier ”. Ili defendis sin ĝismorte. 
   Mi memoras, ke antaŭ la tria aŭ kvara domo 
de sufiĉe larĝa strato, kiu pasis antaŭ la 
preĝejo kaj pli foren trans ponteton, mi 
memoras, ke fronte al tiu domo je la dekstra 
flanko –  dum la grandaj kavaj tegoloj, ardezoj  
kaj brikoj pluvadis sur la straton, dum la 
incendioj bruligitaj de niaj obusoj plenigadis la 
aeron per fumo, dum ĉio kriadis, sibladis kaj 
kraketadis ĉirkaŭ ni –, Zebedeus prenis min ĉe 
brako kun terura mieno, kriante: 
   “Venu!” 
   Kaj ni eniris en tiun domon, kies malsupra 
granda ĉambro, tute malluma, ĉar oni estis 
blindiginta la fenestrojn per sakoj plenaj je tero, 
jam estis plena je soldatoj. Malantaŭe oni 
ekvidis lignan, tre kurtan ŝtuparon, sur kiu fluis 
sango. Fusilpafoj ekiris de supre, kaj iliaj fulmoj 
montris de sekundo al sekundo, kiel kvin aŭ 
kvar de la niaj kiuj supreniris la ŝtuparon, falis 
malsupren kun pendantaj brakoj, kaj kiel aliaj 
pasis trans iliajn korpojn, bajoneton en la mano, 
por perforte penetri en la subtegmen-tejon. 
   Estis io horora, tiuj ĉi viroj kun siaj longaj 
lipharoj, brunaj vangoj, profundaj sulkoj pro 
furiozeco, kiuj volis supreniri per ĉiuj siaj fortoj. 
Vidante tion, mi ne scias, kiun rabio ekposedis 
min, kaj ekkriis: 
   “Antaŭen! Antaŭen!… Nenian kompaton!…” 
   Se mi estus troviĝinta apud la ŝtuparo, mi 
estus provinta supreniri kaj mortigi min. Feliĉe, 
ĉiuj havis la saman penson, neniu estus 
cedinta sian lokon. Maljunulo, tute kovrita per 
sango, supreniris sub la bajonetoj. Alveninte ĉe 
la subtegmentejo, li etendis siajn brakojn ella-
sante sian fusilon, kaj alkroĉis sin per ambaŭ 
brakoj je la balustrado. Du kugloj pafitaj de tre 
apude ne povis igi lin malsupreniri. Malantaŭ li 
tri aŭ kvar aliaj, kiuj renversis la aliajn por eniri 
la unuaj, ĵetis lin en la ĉambron, suprenirante la 
lastajn ŝtupojn. 
   Tiam ni aŭdis desupre bruegon, kiun oni ne 
povas imagi. La fusilpafoj rapide sekvis sin en 
tiu mallarĝa ĉambro. La paŝado kaj kriado igis 
nin kredi, ke la domo disfalos, ke ĉio eks-plodos. 
Kaj aliaj ankoraŭ ĉiam supreniris! Kiam mi 
alvenis supre malantaŭ Zebedeus, la tuta 
ĉambro estis plena je mortigitaj kaj vunditaj, la 
fenestroj estis rompitaj, la muroj kovritaj per 
sango. Eĉ ne unu pruso staris, kaj kvin aŭ ses 

                                                      
69 “Nenian kompaton!” 

de la niaj tenis sin starantaj kontraŭ la mebloj, 
ridetante kaj rigardante kun sovaĝa mieno. 
Preskaŭ ĉiuj ili havis kuglojn en la korpo aŭ 
ricevis bajonetpikon, sed la plezuro de la venĝo 
estis pli forto ol la doloro. Kiam mi repensas pri 
tio, la haroj ankoraŭ hirtiĝas sur mia kapo. 
   Tuj kiam Zebedeus vidis, ke ĉiuj prusoj estis 
mortigitaj, li remalsupreniris, dirante al mi: 
   “Venu! Estas nenio plu farenda ĉi tie.” 
   Kaj ni eliris. Ekstere la kolono jam preteriris la 
preĝejon. Miloj da fusilpafoj kraketadis sur la 
ponto, kiel fajro en disfalanta lignokarbejo. La 
dua kolono, malsuprenirinte la ĉefstraton 
dekstre, aliĝis al ni. Intertempe unu el tiuj gran-
daj prusaj kolonoj, kiujn mi vidis sur la deklivo 
malantaŭ Ligny, malsupreniris por reĵeti nin el la 
vilaĝo. Tie ni renkontis nin unuafoje amase Du 
staboficiroj  foriris tra la strato el kiu ni venis. 
   “Ili venigos kanonojn,“ diris Zebedeus. “Kiam 
ni havos kanonojn ĉi tie, oni vidos, ĉu la prusoj 
povos forpeli nin.” 
   Li kuris, kaj mi sekvis lin. 
   La batalo apud la ponto ankoraŭ ĉiam daŭris. 
La malnova preĝejo sonis la kvinan. Ni jam 
ekstermis ĉiujn prusojn cis la rojo, escepte de 
tiuj kiuj embuskis en la granda kaduka domo 
maldekstre de ni. Obusoj ekbruligis la supran 
parton, sed la fusilpafado daŭris malsupre. 
Necesis eviti tiun pasejon. 
   Antaŭ la preĝejo ni estis sufiĉe grand-
nombraj. Ni trovis la malvastan placon plena je 
trupoj, kiuj, la armilon sur la brako, estis pretaj 
marŝi. Alvenis ankoraŭ aliaj tra la ĉefa strato, kiu 
trairas Ligny en ĝia longeco. Unu sola 
kolonkapo restis engaĝita fronte al la mal-
granda ponto. La prusoj volis repuŝi ĝin. La 
laŭvicaj pafoj sekvis sin senĉese, kiel fluanta 
akvo. Sur la placo oni vidis tra la fumo nur 
bajonetojn, la fasadon de la preĝejo, la gene-
ralojn sur la perono donantajn siajn ordonojn, la 
forgalopantajn adjutantojn, kaj en la aero la 
malnovan turpinton kovritan per ardezoj, ĉirkaŭ 
kiu turniĝadis la korvoj, timigitaj de la bruo. 
   La kanono de Saint-Amand ankoraŭ ĉiam 
tondris. Inter la pinjonoj maldekstre oni mal-
kovris sur la deklivo grandajn bluajn liniojn kaj 
amasojn da kavalerio survoje apud Som-breffe 
por turnigi nin. Tie for, malantaŭ ni, estis luktataj 
bataloj per la blanka armilo inter prusaj ulanoj 
kaj niaj husaroj. Kiom da tiuj ulanoj etenditaj sur 
la ebenaĵo ni estis vidontaj la morgaŭon! 
   Nia bataliono, kiu suferis plej multe, pasis  
tiam en la duan linion. Ni tuj retrovis nian 
kompanion, kiun komandis kapitano Florentin. 
Ankaŭ kanonoj alvenis sur la sama vojo kiel ni. 
La ĉevaloj galopis ŝaŭmante kaj skuante la 
kapojn kvazaŭ furiozaj. La kanonoj kaj la 
municiĉaroj frakasis ĉion, sed meze de la 
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kanonpafado kaj kraketado de la fusiloj oni 
aŭdis nenion. Ĉiuj soldatoj kriadis, kelkaj kan-
tadis, la manon supren kaj la fusilon sur la 
ŝultro, sed oni vidis nur ilian malfermitajn 
buŝojn.    
   Mi estis repreninta mian lokon apud Buche, 
kaj mi komencis respriri, kiam subite ĉio 
ekmoviĝis. Ĉi-foje ni devis transiri la rojon kaj 
reĵeti la prusojn el Ligny, resupreniri la deklivon 
malantaŭ ilin kaj tranĉi ilian armeon en du. Tiam 
la batalo estus ganjnita! Ĉiuj komprenis tion, 
sed pro la amaso da trupoj kiun ili tenis en 
rezervo, tio ne estis facila afero! 
   Ĉio marŝis por ataki la ponton. Oni vidis nur 
kvin aŭ ses virojn antaŭ si. Mi estis kontenta, 
scii, ke la kolono etendiĝis tre for antaŭen. Kio 
faris al mi grandan plezuron, estis, ke meze de 
la strato, antaŭ garbejo kies pordo estis 
rompbatita, kapitano Florentin haltigis la kom-
panion, kaj ke la resto de la bataliono estis 
postenigita en la dunone detuitaj domoj por 
subteni la atakkolonon, tirante tra la fenestroj. 
   Ni estis dek kvin viroj en la garbejo, kie mi 
vidis skalon, suprenirantan tra kvadrata truo, du 
aŭ tri mortigitajn prusojn kontraŭ la muroj, la 
malnovan pordon truitan per kuglojn kaj pen-
dantan de nur unu el siaj hokingoj,  mansard-
lukon elirantan sur alian straton malantaŭe. 
Zebedeus komandis nian postenon. Leŭte-
nanto Bretonville establis sin kun alia pelotono 
en la kontraŭan domon, kapitano Florentin 
aliloke. 
   La unuan aferon kiun ni provis fari, estis 
restarigi kaj plifortigi la pordon. Sed ni apenaŭ 
komencis tiun laboron, oni aŭdis sur la strato 
teruran frakason: muroj, fenestrokovriloj, tego-
loj, ĉio estis forblovitaj per unu pafo. Du viroj kiuj 
estis restintaj ekstere por subteni la pordon, 
falis kiel falĉitaj. Samtempe en la malproksimo 
apud la rojo la paŝoj de retiri-ĝanta kolono 
komencis rulbati sur la ponto, dum kelkdeko da 
tiuj pafoj zumis tra la aero kaj igis nin retropaŝi 
kontraŭvole. Estis ses kano-noj ŝargitaj per 
mitralo, kiujn Blücher maskis fine de la strato kaj 
kiuj komencis pafi. 
   La tuta kolono, tamburistoj, soldatoj, oficiroj, 
piede aŭ surĉevale, repasis puŝante kaj ren-
versante unuj la aliajn kvazaŭ vera orkano. 
Neniu rigardis malantaŭen. Ĉiuj tiuj kiuj falis, 
pereis.  Apenaŭ la lastaj preterpasis nian por-
don, Zebedeus klinis sin eksteren por vidi, kio 
pasas, kaj en la sama sekundo li kriis per terura 
voĉo: 
 
   “La prusoj!” 
   Li pafis. Pluraj el la niaj jam estis ĉe la skalo, 
sed antaŭ ol ili ekhavis la penson surgrimpi ĝin, 
la prusoj alvenis. Zebedeus, Buche kaj ĉiuj kiuj 
ne havis la tempon grimpi supren, repuŝis ilin 
per siaj bajonetoj. Ŝajnas al mi, ke mi ankoraŭ 

vidas tiujn prusojn kun iliaj longaj lipharoj, ruĝaj 
vizaĝoj kaj plataj ĉakoj, kiuj estis furiozaj, ĉar oni 
haltigis ilin. Mi neniam vidis tian kolizion. 
Zebedeus ekkriis: “Nenia kompa-to!” kvazaŭ ni 
estus la pli fortaj. Tuj li ricevis baton sur la kapo 
kaj falis. 
   Mi vidis, ke li estis masakrota, kaj tio turnis al 
mi la koron. Mi eliris, kriante: “Bajonetojn!” kaj 
ĉiuj kune ni falis sur la friponojn, dum la 
kamaradoj pafis de la grenejo, kaj ke de la 
kontraŭaj domoj komencis fusilpafado. 
   Tiuj prusoj tiam retiriĝis, sed de pli fore venis 
tuta bataliono. Buche prenis Zebedeus sur la 
ŝultroj kaj supreniris. Ni ne havis la tempon 
sekvi lin kaj kriis: 
   “Rapidu!” 
   Ni helpis lin grimpi per ĉiuj niaj fortoj. Mi estis 
la antaŭlasta. Mi kredis, ke tiu skalo neniam 
finos, ĉar la fusilpafoj jam resonis en la garbejo. 
Finfine ni alvenis supre. Ni ĉiuj havis la saman 
ideon: retiri la skalon, sed tiam okazis io 
terurega! Tirante la skalon inter la fusilpafoj, kiuj 
venis de malsupre, kaj kiuj trairis la kapon de 
unu el niaj kamaradoj, ni konsciiĝis, ke ĝi estas 
tro longa por povi eniris en la grenejon. Tio tute 
paligis nin. Zebedeus, vekiĝinte, diris al ni: 
   “Metu do fusilon inter la ŝtupojn!” 
   Kaj tiu ideo ŝajnis al ni desupra inspiro. 
   Sed oni devis aŭdi la bruegon malsupre. La 
tuta strato estis plena je prusoj, ankaŭ nia gar-
bejo. Tiu viroj ne plu mastris sin pri rabio. Ili estis 
ankoraŭ pli furiozaj ol ni kaj senĉese ripetis: 
   “Neniajn kaptitojn!” 
   Niaj fusilpafoj indignigis ilin. Ili batrompis la 
pordojn, kaj oni aŭdis la batalojn en la domoj, la 
blasfemojn en la franca kaj germana, la 
ordonojn de leŭtenanto Bretonville fronte al ni, 
tiujn de la prusaj oficiroj ordonante serĉi pajlon 
por bruligi la domojn. Feliĉe la rikolto ankoraŭ 
ne estis okazinta. Se ne, ili estus bruligintaj nin 
vivaj. 
   Oni pafis en nian plankon, sed feliĉe ĝi 
konsistis el dikaj kverkaj tabuloj, en kiuj la kugloj 
batiĝis kiel martelfrapoj. Ni, unuj post la aliaj, 
daŭrigis nian pafadon al la strato. Ĉiu pafo 
alvenis. 
   Ŝajnis, ke la prusoj reprenis la preĝejan 
placon, ĉar ni aŭdis la pafojn de la niaj nur de 
sufiĉe fore. Ni estis solaj, ducent ĝis tricent viroj, 
meze de tri aŭ kvar mil prusoj. Tiam mi ekkriis 
en mi mem: 
   “Jen via fino, Josef! Neniam vi povos eskapi 
de ĉi tie. Estas neeble!” 
   Kaj mi eĉ ne kuraĝis pensi pri Trinel. Mi koro 
tremis. Ni jam ne povis retiriĝi: la prusoj tenis 
ambaŭ finojn de la strato kaj la stratetojn 
malantaŭe. Ili jam reprenis kelkajn domojn. Sed 
ĉio silentis… Ili preparis ion: il sendube serĉis 
fojnon, pajlon, branĉofaskojn, aŭ ili antaŭenigis 
siajn kanonojn por neniigi nin. 
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   Niaj fusilistoj rigardis tra la fendoj en la planko, 
sed vidis nenion: la garbejo estis malplena. Tiu 
silento apud ni estis pli terura ol la tumulto de 
antaŭ nelonge. 
   Zebedeus restariĝis, dum sango fluis el lia 
nazo kaj buŝo 
   “Atentu!” li diris. “Ni tuj vidos alveni atakon. La 
friponoj pretigas sin.” 
   Li apenaŭ povis diri tiun vortojn, la tuta domo, 
de la pinjonoj ĝis la fundamentoj, skuiĝis, 
kvazaŭ ĉio estus malaperonta sub la tero. La 
traboj, la latoj, la ardezoj, ĉio mal-supreniris en 
tiu skuiĝo, dum ruĝa flamo supreniris de 
malsupre sub niaj piedoj ĝis super la tegmento. 
   Ni ĉiuj renversiĝis. Bruligita bombo, kiun la 
prusoj rulis ĝis en la garbejo, ĵus eksplodis. 
   Reekstarinte, mi aŭdis daŭran sibladon en 
miaj oreloj, sed tio ne malhelpis min vidi, ke oni 
metis skalon kontraŭ nia mansardluko, kaj 
Buche, kiu donis terurajn bajonetpikojn tra ĝi. La 
prusoj volis profiti de nia surprizo por supreniri 
kaj masakri nin ĉiujn. Tiu vidaĵo donis al mi 
tremetojn, kaj mi tuj kuris helpi Buche. Tiuj el la 
kamaradoj kiuj ne estis mortigitaj, ankaŭ alkuris, 
kriante: 
   “Vivu la Imperiestro!” 
   Mi, se tiel diri, aŭdis nenion plu, sed la bruego 
estis terura, kaj la pafado de malsupre kaj tiu tra 
la fenestroj prilumis la tutan straton, kiel 
promenantaj flamoj. Ni renversis la skalon, kaj 
ni estis ankoraŭ ses: du antaŭe, kiuj pafis, kvar 
malantaŭe, kiuj ŝargis kaj transdonis al ili la 
fusilojn. 
   En tiu ekstrema situacio, mi restis trankvila, 
ĉar mi rezignaciis en mia malfeliĉo, pensante: 
   “Provu konservi vian vivon!” 
   La aliaj sendube pensis la samon, kaj ni 
kaŭzis grandan buĉadon. 
   Tiu granda premo daŭris pli ol kvaronhoron. 
Tiam kanono komencis tondri, kaj kelkajn 
sekundojn poste la kamaradoj antaŭe kliniĝis ĉe 
la fenestro, ĉesante pafi.  
   Mia kartoĉujo estis preskaŭ malplena, kaj mi 
iris preni kartoĉojn de miaj mortigitaj kama-
radoj, kiam mi aŭdis kriadi: “Vivu la Imperi-
estro!”  La krioj proksimiĝis: tuj la kapo de nia 
kolono, la flagon tute nigra kaj disŝirita, aperis 
sur la malvasta placo en eniris nian straton 
   La prusoj retiriĝis. Ni ĉiuj volus malsupreniri,  
sed du- aŭ trifoje nia kolono devis halti pro la 
mitralo de la malamiko. La krioj kaj la kano-nado 
denove konfuziĝis. Zebedeus, kiu rigardis 
eksteren, fine kuris malsupreniri la skalon. Nia 
kolono preteriris nian garbejon, kaj ni mal-
supreniris laŭvice, sen rigardi la kamaradojn, 
dispecigitajn per la bombo, inter kiuj pluraj 
petegis nin per disŝiranta voĉo kunporti ilin.  
   Sed tiaj estas la homoj: la timo esti kaptitaj, 
faras el ili barbarojn! 

   Post tiom da tempo mi ankoraŭ memoras tiujn 
abomenajn scenojn. Kaj mi donus ĉion por esti 
havinta koron, humanecon: sed estas tro 
malfrue. 
 
 
 

XX 
 
 
   Tiel ni estis nur ses kiuj eliris el tiu garbejo, 
en kiun ni eniris dek kvin nur horon antaŭe. 
Buche kaj Zebedeus estis en la nombro de la 
transvivantoj. La falsburganoj do havis bon-
ŝancon. 
   Elirinte, ni denove devis sekvi la atakon. 
   Ni antaŭeniris trans stakojn da mortigitoj: ĉio 
estis mola sub niaj piedoj. Oni ne rigardis por 
vidi, ĉu oni marŝis sur la vizaĝo de vundito, sur 
lia brusto aŭ aliaj korpopartoj. Oni antaŭeniris. 
La morgaŭon ni eksciis, ke tiu amaso da prusoj 
sur la strato de la Ponteto estis mitralitaj  de 
kelkaj kanonoj antaŭ la preĝejo: la obestineco 
de tiuj viroj kaŭzis ilian morton. 
   Blücher atendis nur la momenton fari la 
samon al ni, sed anstataŭ transiri la ponton oni 
igis nin deturniĝi dekstren kaj okupi la domojn 
laŭlonge de la rivero. La prusoj pafis al ni el ĉiuj 
kontraŭaj fenestroj. Post kiam ni embus-kiĝis en 
la domoj, ni komencis pafi al iliaj kanonoj, kio 
devigis ilin retiriĝi. 
   Oni jam parolis pri atako kontraŭ la alia parto 
de la vilaĝo, kiam la famo kuris, ke prusa kolono 
de dek kvin ĝis dudek mil viroj alvenas de 
Charleroi por ataki nin de malantaŭe. Neniu 
komprenis tion. Ni balais ĉion ekde la bordoj de 
Sambro. Tiu kolono, kiu estis falonta sur nian 
dorson, estis do kaŝita en la arbaro. 
   Povis esti la sesa kaj duono, kiam la batalo 
apud Saint-Amand ŝajnis disvastiĝi: Blücher 
sendis tien ĉiujn siajn trupojn. Tio estis la bona 
momento kapti la alian parton de la vilaĝo, sed 
tiu kolono devigis nin atendi. 
   La vicoj de domoj je ambaŭ flankoj de la rojo 
estis plenaj je trupoj: dekstre la francoj, 
maldekstre la prusoj. La pafado estis ĉesinta, 
kvankam oni aŭdis ankoraŭ kelkajn pafojn, sed 
tiuj ĉi estis celitaj pafoj. Ni observis nin reciproke 
kvazaŭ por diri: 
   “Ni respiru iomete. Baldaŭ ni rekomencos 
batali.” 
   La prusoj en la kontraŭaj domoj kun siaj bluaj 
vestaĵoj, ledaj ĉakoj, siaj supren kurbigitaj 
lipharoj, estis ĉiuj solidaj viroj, maljunaj soldatoj 
kun kvadrataj mentonoj kaj la oreloj forsta-rantaj 
de la kapo. Oni dirus, ke ili estas renversontaj 
nin per unu bato.  Ankaŭ la oficiroj rigardis. 
   Laŭlonge de ambaŭ stratoj kiuj sekvis la rojon, 
kaj en la rojo mem, la mortigitaj formis nur du 
longajn vicojn. Granda nombro sidis kun la 
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dorso kontraŭ la muro: tiuj, danĝere vunditaj 
dum la batalo, havis ankoraŭ la forton retiriĝi el 
la batalo. Ili estis rampintaj al la muro, kie san-
goperdo igis ilin morti. En la rojo pluraj restis 
starantaj, la manojn alkroĉigintajn je la bordo 
kvazaŭ por elgrimpi, sed ili jam ne moviĝis. Kaj 
en la mallumaj anguloj, en kiujn apenaŭ pene-
tris la sunradioj, oni ankaŭ vidis malfeliĉulojn 
frakasitajn sub la rubo, ŝtonoj kaj traboj trans-
verse sur la korpoj. 
   La batalo en Saint-Amand fariĝis pli kaj pli 
terura, la kanonpafoj en ambaŭ flankoj ŝajnis 
leviĝi unuj super la aliajn, kaj, se ni ĉiuj ne 
alfrontus la morton, ni certe ne povus malhelpi 
nin admiri tiun grandiozan bruegadon. 
   Ĉe ĉiu tondro centoj da viroj mortis, kaj tio ne 
estis interrompita. La tero senĉese tremadis. 
   Ni respiris, sed baldaŭ ni sentis ekster-
ordinaran soifon. Batalante neniu sentis tiun 
teruran soifon. Sed poste ĉiuj volis trinki. 
   Nia domo konsistigis la stratangulon mal-
dekstre de la ponto, kaj la malmulte da akvo kiu 
fluis sur la koto estas ruĝa pro sango. Sed inter 
nia domo kaj la najbara, meze de malgranda 
ĝardeno, troviĝis puto por akvumi la florojn. Ni 
ĉiuj rigardis tiun puton kun ĝia ŝtona rando kaj 
ĝiaj du lignaj fostoj. Malgraŭ la mitralo la siteloj 
ankoraŭ pendis je la ĉeno. Tri viroj, la vizaĝon 
surtere kaj la manojn antaŭen, kuŝis sur la pado 
kiu kondukis al tiu loko. Ili sendube ankaŭ volis 
trinki, sed la prusoj mortigis ilin. 
   Ni staris do ĉiuj, la armilon ĉepiede, rigar-
dante la puton. Tiam iu diris: 
   “Mi donus la duonon de mia sango por glaso 
da akvo.” 
   Alia: 
   “Jes, sed la prusoj atendas. Ili certe ne 
permesos tion” 
   Estis vere. La prusoj, je cent paŝoj de ni, kaj 
kiuj eble ankaŭ soifis, divenis, kion ni pensis. La 
pafoj kiujn oni ankoraŭ tiris, venis de tie: kiam 
laŭlonge de la strato iu eliris, oni tuj pafis al li, 
kaj tiel ni suferigis nin reciproke, sentante nin 
ĉiujn malfeliĉaj. 
   Tio daŭris almenaŭ duonhoron, kiam kano-
nado ekaŭdiĝis inter Saint-Amand kaj Ligny,  
kaj ni tuj vidis, ke oni pafis per mitralo al la 
prusoj de la deklivo duonvoje inter ambaŭ 
vilaĝoj, ĉar ĉiu malŝargo trairis iliajn densajn 
kolonojn. Tiu nova atako kaŭzis grandan 
ekscitiĝon. Buche, kiu ne moviĝis ĝis tiu 
momento, ekiris tra la strateto al la ĝardeno  kaj 
kuris al la puto. Il metis sin malantaŭ la 
putrandon, kaj la du kontraŭsituantaj domoj 
komencis pafi al li, tiel ke baldaŭ la rando kaj la 
siteloj estis truitaj per kugloj. Sed tiam ni 
komencis pafi al la fenestroj, kaj minuton poste 
la fusilado prilumis la tutan vilaĝon de unu fino 
al la alia. Fumo disvastiĝis ĉie. 
   En tiu momento voĉo kriis de malsupre: 

   “Josef!… Josef!…” 
   Estis Buche. Li havis la kuraĝon tiri supren 
plenan sitelon, malkroĉi ĝin kaj veni kun ĝi, post 
kiam li mem trinkis. 
   Pluraj maljunuloj volis forpreni de li la sitelon, 
sed li kriis: 
   “Unue mia kamarado Josef! Delasu, se ne mi 
elverŝos la tutan akvon!” 
   Necesis do atendi min. Mi trinkis tiom kiom mi 
povis. Post tio la aliaj, kaj tiuj kiuj restis supre 
malsupreniris kaj trinkis tiom kiom restis. 
   En tiu momento Buche montris, ke li estas 
kuraĝa viro kaj amas min kvazaŭ fraton.    
   Ni resupreniris kune tre kontentaj. Mi pensas, 
ke tiam estis la sepa vespere. La suno estis 
subiranta, la ombro de niaj domoj plilongiĝis ĝis 
sur la rojo. Tiuj de la prusoj restis priluma-taj, 
same kiel la deklivo de Brye, de kiu novaj trupoj 
malsupreniris rapidpaŝe. La kanonado neniam 
estis tiel forta je nia flanko. 
   Hodiaŭ ĉiuj scias, ke inter la sepa kaj la oka 
vespere, ĉe la noktiĝo, la imperiestro, reko-
nante, ke la prusa kolono kiun oni rimarkis 
malantaŭ ni, estis la korpuso de generalo 
d’Erlons, vaganta inter la batalo de Ney en 
Quatre-Bras kontraŭ la angloj, kaj la nia, tuj 
ordonis la malnova gvardio subteni nin. 
   La leŭtenanto, kiu estis kun ni, diris: 
   “Jen granda atako. Atentu!” 
   La tuta prusa kavalerio svarmis inter la du 
vilaĝoj. Oni sentis, sen vidi ĝin, grandan 
moviĝon malantaŭ ni. La leŭtenanto ripetis: 
   “Atentu la ordonon!” Ke neniu restu post la 
ordono. Jen la atako.” 
   Ni bone malfermis la okulojn. Ju pli noktiĝis, 
des pli la ĉielo ruĝiĝis super Saint-Armand. 
Aŭdante la kanonadon, ni jam ne atentis pri tio, 
sed oni povas diri, ke ĉe ĉiu malŝargo, la ĉielo 
ekbrulis. 
   La tumulto kreskadis malantaŭ ni. 
   Subite la granda strato kiu laŭiras la rojon, 
estis plenigita de niaj trupoj ekde la ponto ĝis la 
alia fino apud Ligny. Maldekstre kaj ankoraŭ pli 
fore la prusoj pafis el la fenestroj. Ni jam ne 
respondis. Oni nur kriadis: 
   
  “La gvardio!… La gvardio!…” 
  Mi ne scias, kiel tiu tuta amaso da viroj trapasis 
la fosaĵon plenan je koto. Certe sur tabuloj, ĉar 
de unu momento al la alia niaj trupoj troviĝis 
amase sur la maldekstra bordo. 
   La granda prusa baterio supre de la ravino, 
inter la du vilaĝoj, faris stratojn tra niaj kolonoj, 
sed ili tuj densiĝis kaj ĉiam supreniris. 
  Ĉio kio ankoraŭ restis de nia divizio kuris trans 
la ponton. Surĉevalaj kanonistoj sekvis ĝin en 
galopo kun siaj kanonoj. 
   Tiam ankaŭ ni malsupreniris, sed ni ankoraŭ 
ne atingis la ponton, kiam nia kirasuloj 
komencis defili. Malantaŭ la kirasuloj alvenis la 
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dragonoj kaj surĉevalaj grenadistoj de la 
gvardio. Ĉie ili pasadis, tra kaj eĉ ĉirkaŭ la 
vilaĝon: estis kvazaŭ tute nova, sennombra 
armeo. 
   La masakrado komenciĝis supre. Ĉi-foje estis 
batalo en malferma kamparo. Noktiĝis, kaj la 
prusaj kvadratoj profiliĝis sur la deklivo kontraŭ 
la fajro de la pafado. 
   Ni kuradis, transpaŝante la mortigitojn kaj 
vunditojn. Alveninte ekster la vilaĝo, ni vidis, 
kion oni povas nomi batalon inter kavalerioj. Oni 
distingis, se tiel diri, nur la blankajn kira-sojn, 
kiuj tragalopadis la liniojn de la prusaj ulanoj… 
Ĉio intermiksiĝis. Tiam la kirasuloj regrupiĝis kaj 
ekiris kvazaŭ muro. 
   Jam estis mallume, la amaso de fumo 
malhelpis vidi je kvindek paŝoj antaŭ si. Ĉio 
foriris, ĉio supreniris al la muelejoj. La bruo de 
la galopado, la krioj, la ordonoj, la malproksima 
vicpafado, ĉio kunfandiĝis. Pluraj kvadratoj estis 
rompitaj. De tempo al tempo fusilpafo montris al 
ni kelkajn kavalerianojn aŭ lancistojn kurbiĝintaj 
sur sia ĉevalo, kirasulon kun lia granda blanka 
dorso, lia kasko kun flirtantaj ĉevalvostoj, lanĉita 
kiel kuglo, du aŭ tri infanterianojn kurantaj meze 
de la batalo: tio pasis kvazaŭ fulmo! Kaj la 
premplatigita greno, la pluvo kiu striis la ĉielon, 
ĉar fulmotondro ĵus ektondris, la vunditoj sub la 
ĉevalpiedoj, ĉio eliris el la nokto dum kvarono 
de sekundo. 
   Ĉe ĉiu fusil- aŭ pistolpafo oni vidis tiajn aferojn 
je miloj kaj miloj, kiujn oni ne povas ekspliki al 
si.  Sed ĉio supreniris, ĉio foriĝis de Ligny. Ni 
estis la mastroj, ni rompis la centron de la 
malamiko. La prusoj jam defendis sin nur sur la 
supro de la monteto, apud la muelejoj kaj en la 
direkto de Sombreffe, je nia dekstra flanko: 
Saint-Amand kaj Ligny restis al ni. 
   Tiam ni, dek aŭ dek du de la kompanio, 
kontraŭ la ruinoj de la domoj, la kartoĉujon 
preskaŭ malplena, jam ne sciis en kiu direkto 
turniĝi. Zebedeus, leŭtenanto Bretonville kaj 
kapitano Florentin malaperis. Serĝento Rabot 
komandis nin. Li estis malgranda maljunulo, 
maldika, malbonstatura, sed malmola kiel fero.  
Li okulumis kaj estis sendube rufa dum sia 
junaĝo. Nur parolante pri li, mi ankoraŭ aŭdas 
lin trankvile diri: 
   “La batalo estas gajnita! Kolonkapo dekstren, 
antaŭen, marŝ!” 
   Pluraj petis povi kuiri supon, ĉar jam de dekdu 
horoj oni sentis malsaton. Kaj la serĝento, la 
fusilon sur la ŝultro, malsupreniris laŭ la 
strateto, mallaŭte ridante kaj moke ripetante: 
   “Supon! Supon! Atendu, la adminstracio de la 
vivrimedoj baldaŭ venos.” 
   Ni sekvis lin tra la malluma strateto. 
Proksimume en la mezo troviĝis surĉevala 
kirasulo, kiu turnis al ni la dorson. Li ricevis 
sabropikon en la ventro kaj retiriĝis tien. La 

ĉevalo apogis sin kontraŭ muron por malhelpi 
lin fali. Dum ni preteriris, li vokis nin:  
   “Kamaradoj!” 
   Neniu eĉ nur turnis la kapon. Dudek paŝojn pli 
malproksime troviĝis malnova domaĉo, tute 
truita per kugloj, sed ĝi havis ankoraŭ la duonon 
de sia pajltegmento. Tial serĝento Rabot elektis 
ĝin, kaj ni eniris envice en tiun reduton. 
   Oni ne vidis tie pli ol en forno. La serĝento 
eksplodigis prajmon, kaj ni vidis, ke estas 
kuirejo: la fajrejo dekstre, la ŝtuparo maldek-
stre, kaj kvin aŭ ses prusoj kaj francoj kuŝantaj 
surteren, blankaj kiel vakso, la okulojn 
malfermitaj. 
   “Nu,” diris la serĝento, “jen via ĉambro. Ĉiu 
aranĝu sin, kiel li povas. La litkamaradoj ne 
donos al vi piedfrapojn.” 
   Ĉar ni vidis, ke ni devas kalkuli je la 
distribuoservo, ĉiuj senparole malbukis sian 
sakon, metis ĝin ĉepieden de muro kaj kuŝiĝis, 
la orelon sur la sako. Oni ankoraŭ aŭdis la 
pafadon, sed tre malproksime sur la deklivo. La 
pluvo falis torente. La serĝento fermis la 
pordon, kiu grinĉis, tiam trankvile ekbruligis sian 
pipon, dum multaj jam ronkis. Mi vidis lin 
staranta antaŭ malgranda fenestro, kies vitroj 
estis ĉiuj rompitaj. Li fumis. 
   Serĝento Rabot estis malmola, sed justa viro. 
Li havis tri galonojn kaj sciis skribi kaj legi. Li 
estus devinta fariĝi oficiro, havante vundojn, 
sed lia korpo estis malbone konstruita. Finfine li 
ankaŭ kuŝiĝis, kaj baldaŭ poste ni ĉiuj dormis. 
   Tio daŭris jam longe, kiam mi estis vekita de 
bruo… Iu vagis ĉirkaŭ nian domaĉon. Mi rektiĝis 
sur miaj manoj por aŭskulti. En la sama 
momento oni provis malfermi la pordon. Tiam 
mi ne povis reteni krion. 
   “Kio estas?” demandis la serĝento. 
   Kaj ĉar paŝoj foriĝis kurante, li diris, turnante 
sin sur sia sako: 
   “Aĥ! Tiuj noktobirdoj! Ek, kanajloj! For, se ne 
mi sendos al vi kelkajn kuglojn! “ 
   Tiam li diris nenion plu. Mi proksimiĝis al la 
fenestro kaj mi vidis tute laŭlonge de la strateto 
marodantojn traserĉantaj la vunditojn kaj morti-
gitojn. Mallaŭte ili iris de unu al la alia, dum la 
pluvo falis torente: estis io horora. 
   Mi tamen rekuŝiĝis kaj tuj reendormiĝis pro la 
granda laceco. 
   Ĉe la aŭroro la serĝento jam estis ekstarinta 
kaj kriis: 
   “Ni ekiros!“ 
   Ni reeliris la domaĉon kaj reiris tra la strateto. 
La kirasulo kuŝis surtere, kaj la ĉevalo ĉiam 
ankoraŭ atendis. La serĝento prenis la ĉevalo 
ĉe la brido kaj kondukis ĝin kelkcent paŝojn al 
fruktarbaro, reitiris ĝian buŝaĵon kaj diris: 
   “Iru, manĝu: oni baldaŭ retrovos vin.” 
   Kaj la povra besto malrapide foriris. 
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   Ni plirapidigis la paŝojn sur pado kiu iris 
laŭlonge de Ligny: la sulkoj kaj kelkaj ĝardenaj 
kvadratoj finiĝis ĉe tiu ĉi vojeto. La serĝento 
rigardis ilin preterpasante kaj klinis sin por 
elterigi kelkajn restaĵojn de karotoj kaj napoj. Mi 
imitis lin, dum la kamaradoj rapidis sen turni la 
kapon. Mi vidis tie, ke estas bona afero koni la 
fruktojn de la tero, ĉar mi trovis du belajn napoj 
kaj kelkajn karotojn, kiuj, krudaj, estas tre 
bongustaj. Kaj mi sekvis la ekzemplon de la 
serĝento, metante ilin en mian ĉakon. 
   Mi tiam kuris por reatingi la pelotonon, kiu 
direktis sin al la fajroj de Sombreffe. Cetere mi 
eĉ ne havas la ideon priskribi al vi la alt-
ebenaĵon malantaŭ Ligny, kie niaj kirasuloj kaj 
dragonoj masakris ĉion. Estis nur stakoj da 
homoj kaj ĉevaloj: la ĉevaloj kun siaj longaj koloj 
etendiĝintaj surtere, la homoj kuŝantaj sub ili 
mortigitaj aŭ vunditaj. Kelkaj levis manon por 
fari al ni signon. La ĉevaloj provis ekstari, sed 
refalis frakasante ilin ankoraŭ pli. 
   Sango! Ĉie sango! La direkto de la kanon-
kugloj kaj mitralo estis markita per ruĝa fumo 
sur la deklivoj, kiel oni vidas ĉe ni la fluadon de 
la akvo tra la sablo kiam fandiĝas la neĝo. Nu, 
ĉu vi volas koni la veron? Tio preskaŭ ne tuŝis 
min. 
   Antaŭe, antaŭ ol mi foriris al Lutzen, tia spek-
taklo estus renversinta min. Mi estus pensinta: 
   “Niaj mastroj rigardas do homojn kiel bestojn! 
Kial la bona Dio permesas, ke ili donas nin kiel 
nutraĵon al la lupoj? Ĉu ni ne havas patrinojn, 
fratinojn, amikojn, estaĵojn sur la tero kiuj amas 
nin kaj kiuj krias, postulante venĝon? 
   Mi estus pensinta mil aliajn aferojn, ankoraŭ 
pli justajn kaj fortajn. Sed tiam mi pensis nenion. 
La imperiestro estas la plej forta, il signas nin 
veni, kaj malgraŭ ĉio necesas veni de 
Falsburgo, Saverne aŭ aliloke, meti sin en 
vicojn kaj marŝi. Tiuj kiuj montras reziston nur 
per la mieno, estas tuj ekzekutitaj. La marŝaloj, 
la generaloj, la oficiroj, la suboficiroj kaj la 
soldatoj, de la unua ĝis la lasta, sekvas la 
instrukciojn. Ili ne aŭdacas fari movon sen 
ordono, kaj la aliaj obeas al la armeo. Nur la 
imperiestro ordonas ĉion, rajtas fari ĉion kaj 
faras ĉion.  Nu, ĉu Josef Seitz ne estus besto, 
se li ne kuraĝus nur kredi, ke la imperiestro 
povas erari unufoje en sia vivo? Ĉu tio ne estus 
kontraŭa al la prudento? 
   Jen kion ni ĉiuj pensis, kaj se la imperiestro 
estus restinta, la tuta Francio ne havus alian 
ideon hodiaŭ. 
   Mia sola plezuro estis havi karotojn kaj napojn 
en mia ĉako, ĉar proksimiĝante de malantaŭe al 
la bivakoj por demandi la lokon de nia bataliono, 
ni eksciis, ke la distribuo de nutraĵo ne estis 
farita. Oni nur ricevis la porcion da brando kaj 
da kartoĉoj. 

   La maljunuloj estis forirantaj por plenigi la 
marmitojn. La rekrutoj ankoraŭ ne sciis, kiel oni 
vivas en la kamparo, kaj  kiuj malfeliĉe jam 
manĝis sian panon, kiel tio okazas, kiam oni 
estas dudekjara, kiam oni marŝadas kaj havas 
bonan apetiton, tiuj ne povis trempi la kuleron. 
   Je la sepa ni fine alvenis ĉe nia bivako. 
Zebedeus, vidante min, ŝajnis ĝoji. Li venis 
renkonte al mi kaj diris: 
   “Mi estas kontenta revidi vin, Josef. Sed kion 
vi alportas? Ni trovis grasegan kapridon. Ni 
ankaŭ havas salon, sed nenian kruston da 
pano.” 
   Mi montris al li la rizon kiu restis al mi, miajn 
karotojn kaj napojn. Li diris: 
   “Estas bone: ni kuiros la plej bonan buljonon 
de la bataliono.” 
   Mi volis, ke ankaŭ Buche manĝu kun ni, kaj la 
ses viroj de nia marmito, kiuj hazarde ĉiuj 
eskapis vivaj el la batalo, ricevante nur 
kolbobatojn kaj skrapvundojn, konsentis. La 
ĉeftamburisto Padoue diris riante: 
   “La maljunuloj ĉiam estos la maljunuloj, ili 
neniam revenas, la manojn malplenaj.” 
   Ni rigardis flanken al la marmito de kvin 
rekrutoj, kie oni vidis boli nur rizon en klara 
akvo, kaj ni okulumis unuj al la aliaj, ĉar ni havis 
bonan grasan supon, kiu disvastigis sian bonan 
odoron en la ĉirkaŭaĵo. 
   Je la oka ni manĝis kun granda apetito, kion 
oni povas imagi. Ne, eĉ ne la tagon de mia 
edziĝo mi havis pli bonan manĝon. Pensi pri tio 
ĝojigas min ankoraŭ hodiaŭ. Kiam venas 
maljuneco, oni jam ne havas la entuziasmon de 
la juneco por tiaj aferoj, sed ĉiam restas agrablaj 
memoraĵoj. Kaj tiu bona manĝo longe subtenis 
nin. La povraj rekrutoj, kun sia resto da pano 
trempita kiel pasto de la pluvado, estis devontaj 
vidi durajn momentojn la morgaŭon 18-an de 
junio, ĉar ni estis havontaj tre mal-longan sed 
teruregan militiron. Nun ĉio estas pasinta, sed 
ne sen emocio mi pensas pri tiu granda mizero, 
kaj mi dankas Dion pro tio, ke mi eskapis el ĉio 
viva. 
   La vetero ŝajnis refariĝi bela, la suno reko-
mencis brili inter la nuboj. Ni apenaŭ finis manĝi, 
oni batis la rekolektiĝon laŭlonge de la tuta linio. 
   Estas necese scii, ke la prusoj retiris en tiu 
momento sian ariergardon el Sombreffe, kaj ke 
oni parolis pri la ebleco persekuti ilin. Pluraj eĉ 
diris, ke oni devus komenci per tio, sendante tre 
foren nian leĝeran kavalerion por rikolti 
kaptitojn. Sed oni ne aŭskultis ilin. La impe-
riestro bone sciis, kion li faras. 
   Mi tamen rememoras, ke ĉiuj miris pri tio, ĉar 
estas la kutimo profiti de venko. La maljunuloj 
neniam vidis tion. Oni kredis, ke la imperiestro 
preparas grandan baton, ke li igis turniĝi la 
malamikon fare de Ney, kaj aliajn similajn 
aferojn. 
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   Intertempe la apelo komenciĝis. Generalo 
Gérard venis revui la 4-an korpuson. Nia 
bataliono estis suferinta plej multe pro la tri 
atakoj, dum kiuj ni ĉiam estis la kapo de la 
armeo. Komandanto Gémeau kaj kapitano 
Vidal estis vunditaj, la kapitanoj Grégoire kaj 
Vignot mortigitaj, sep leŭtenantoj kaj subleŭ-
tenantoj kaj tricent sesdek viroj malkapabligitaj 
batali. 
   Zebedeus diris, ke estis pli malbone ol en 
Montmirail, kaj ke oni certe kompletigos nin 
antaŭ ol ekiri. 
   Feliĉe la kvara bataliono komandata de 
komandanto Delong, alveninta de Metz, venis 
tiam anstataŭi nin en la linio. 
   Kapitano Florentin, kiu komandis nin, kriis: 
   “Kolonkapo maldekstren!” Kaj ni malsupren-
iris al la vilaĝo ĝis apud la preĝejo, kie staris 
granda nombro da ĉaroj. 
   Oni dividis nin en rotojn por gardi la evakua-
don de la vunditoj. Kelkaj taĉmentoj da ĉasistoj 
ricevis la ordonon eskorti la konvojojn ĝis Fleu-
rus, ĉar en Ligny mankis la loko. La preĝejo jam 
estis plena je malfeliĉuloj. 
   Ne ni elektis la vunditojn, sed la armeĥirurgoj 
kaj kelkaj tieaj kuracistoj, kiujn oni rekviziciis. 
Estis tro malfacile rekoni grandan nombron de 
tiuj vunditoj inter la mortigitoj. Ni nur helpis meti 
ilin sur pajlon en la ĉaroj. 
   Mi jam konatiĝis kun tio en Lutzen. Mi sciis, 
kiom oni devas suferi por eskapi al kuglo, 
mitralero aŭ sabropiko, kia ĝin donas unu el niaj 
kirasuloj. Ĉiufoje kiam mi vidis, kiel oni delevas 
unu el tiuj malfeliĉuloj, mi laŭdis la Sinjoron pro 
tio, ke Li ne metis min en tian situacion, kaj, 
pensante, ke la sama afero povus okazi al mi, 
mi diris al mi: “Vi ne scias, kiom da kugloj kaj 
mitraleroj pasis preter vin. Se vi scius, vi 
hororus.” 
   Mi miris, ke tiom da viroj inter ni povis eskapi 
al tiu buĉado, multe pli terura ol apud Lutzen kaj 
Leipzig, ĉar la batalo daŭris nur kvin horojn kaj 
la stakoj de la mortigitoj estis ĝis du aŭ tri futoj 
altaj. Sango fluis sur la tero kiel rojetoj. Sur la 
tuta granda strato, kie pasis la kanonoj, la koto 
estis ruĝa: koto el karno kaj frakasitaj ostoj. 
   Necesas diri tion por informi la junulojn. Mi ne 
plu batalos, mi estas tro maljuna, danke al Dio! 
Sed ĉiuj tiuj junuloj kiuj pensas nur pri milito 
anstataŭ voli honeste labori kaj helpi  
siajn maljunajn gepatrojn, kriante dum ili 
foriĝas: “Mi foriras… Mi revenos kun kruco kaj 
epoletoj!” Ili devas scii, kiel la homoj estas trak-
tataj dum milito. Ili devas imagi, kion pensas tiuj 
malfeliĉuloj, kiuj plenumis sian devon, kiam ili 
kuŝas sur strato aŭ ĉerande de ŝoseo kun 
mankanta korpoparto kaj aŭdas alveni tiujn 
kanonojn, kiuj pezas de sescent ĝis sepcent 
kilogramojn kaj iliaj dikaj hufferitaj ĉevaloj, kiuj 
saltadas henante. 

   En tiu momento ili devus vidi tiujn povrajn 
maljunulojn, kiam ili mem aŭdas kraki siajn 
ostojn, kiam la kanonoj kaj municiĉaroj kun siaj 
ŝarĝoj de obusoj kaj kugloj pasas sur ilia korpo 
kvazaŭ tra koto… 
   Kiam oni estas maljuna kaj havas infanojn, 
kiujn oni amas, estas abomene pensi, ke tiaj 
malfeliĉoj povus okazi al ili, kaj oni donus sian 
lastan ĉemizon por malhelpi ilin foriri. 
   Sed ĉio tio servas al nenio: la malbonaj koroj 
estas neplibonigeblaj, kaj la bonaj faras sian 
devon. Se okazas al ili malfeliĉoj, almenaŭ 
restas al ili la fido al la justeco de Dio. Tiuj ĉi ne 
mortigas siajn similulojn pro la amo al gloro, ili 
batalas, ĉar oni devigas ilin. Ili ne estas 
riproĉendaj: ili defendas sian vivon, kaj la 
verŝita sango ne kulpigas ilin.  
   Fine, necesas tamen, ke mi finus la rakonton 
pri tiu batalo kaj la delevo de la vunditoj. Mi tie 
vidis aferojn kiujn oni povas apenaŭ kredi: viroj  
mortigitaj en la momento de la plej granda 
furiozeco, kies hororaj vizaĝoj ne ŝanĝis. Ili 
ankoraŭ tenis siajn fusilojn, rekte kontraŭ la 
muroj, kaj nur rigardante ilin, ŝajnis al vi, ke vi 
aŭdas ilin krii: 
   “Per bajoneto! Nenian kompaton!” 
   Kun tiu penso kaj tiu krio ili subite alvenis ĉe 
Dio, kiu atendis ilin. Li povus diri al ili: 
   “Jen Mi estas… Ĉu vi volis mortigi viajn 
fratojn?  Ĉu vi ne volis kompati ilin? Ankaŭ Mi 
ne kompatas!…” 
   Mi vidis aliajn duone mortintaj, kiuj strangulis 
sin reciproke. Kaj alveninte en Fleurus oni devis 
apartigi la prusojn de la francoj, ĉar ili ekstaris 
de siaj litoj kaj pajlomatracoj por disŝiri kaj vori 
sin reciproke! 
   Milito!… Tiuj kiuj volas militon, tiuj kiuj faras la 
homojn similaj al sovaĝaj bestoj, devas pagi 
teruregon kalkulon tie supre!… 
 
 
 

XXI 
 
 
   La delevado de la vunditoj daŭris ĝisvespere. 
Je la tagmezo la krioj “Vivu la Imperiestro “! 
resonis laŭlonge de la tuta linio de niaj bivakoj 
ekde la vilaĝo Brye ĝis Sombreffe. Napoleono 
estis forlasinta Fleurus kun sia stabo. Li revuis 
la armeon sur la altebenaĵo. Tiuj krioj daŭris 
ĉirkaŭ unu horo. Tiam ĉio silentiĝis. Verŝajne la 
armeo estis tiam marŝanta. 
   Ni longe atendis la ordonon sekvi. Ĉar ĝi ne 
venis, kapitano Florentin fine iris informiĝi kaj 
revenis en galopo kriante: 
   “Batu la rekolektiĝon!” 
   La taĉmento de la bataliono kuniĝis, kaj oni 
komencis rapidpaŝe supreniri al la vilaĝo. Ĉio 
estis foririnta. Multaj aliaj pelotonoj ne ricevis 
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ordonojn, kaj apud Saint-Amand la stratoj estis 
plenaj je soldatoj. Kelkaj kompanioj, restinte 
malantaŭe, marŝis maldekstren al la vojo tra la 
grenkampoj, kie oni vidis etendiĝi la kolon-
vicojn tiel foren kiel oni povis rigardi: munici-
ĉaroj, furgonoj, ĉiuspecaj pakaĝoj. 
   Poste mi ofte pensis, ke ni estis bonŝancoj en 
tiu tago esti lasitaj malantaŭe kiel la divizio 
Gérard en Saint-Amand. Oni povis riproĉi 
nenion al ni. Ĉar ni ricevis la ordonon delevi la 
vunditojn, ni estis en ordo, sed kapitano Flo-
rentin povus senti sin senhonorigita. 
   Ni marŝis rapidigante la paŝojn. Rekomencis 
pluvi. Oni glitis en la koto, kaj la nokto venis. 
Neniam mi vidis pli abomenan veteron, eĉ ne en 
Germanio dum la retiriĝo el Leipzig.  Pluvo falis 
kiel el akvumilo, kaj ni marŝis, la dorsojn 
rondigitaj, la fusilon sub la brako, la baskon de 
la kapoto sur la baterio, tiom trempitaj, ke tio ne 
povus esti pli malbone, se ni transirus rive-ron. 
Kaj kia koto! Ĉe tio oni komencis senti malsaton. 
De tempo al tempo Buche ripetis al mi: 
   “Estas egale. Dekduo da dikaj terpomoj 
bakitaj sub la cindroj, kiel en Harberg, multe 
ĝojigus min. Ĉe ni oni ne manĝas viandon ĉiun 
tagon, sed ni havas terpomojn!” 
   Mi revidis en revo nian malgrandan, varman 
ĉambron en Falsburgo, la blankan tablon, 
patron Gulden, sidantan antaŭ sia telero, kaj 
Trinel, kiu servis al ni bongustan supon, dum la 
kotletoj fumis sur la kradorostilo. Malĝojo pro 
tio, ke mi ne estis tie kun ili, superfortis min: se 
sufiĉus al mi nur la deziro morti por esti liberigita 
de tiu mizero, mi jam delonge ne estus en tiu ĉi 
mondo. 
   Jam noktiĝis. La nokto estis tute griza. Sen la 
radspuroj, en kiujn oni sinkis ĝis la genuoj, oni 
apenaŭ rekonus la vojon. Sed oni devis marŝi 
tra la koto, kaj oni estis certa ne erari.    Inter la 
sepa kaj la oka ni aŭdis en la malproksimo ion 
kiel tondradon. Unuj diris: 
   “Estas fulmotondro.” 
   Aliaj: 
   “Estas kanonoj.” 
   Multaj libere vagantaj soldatoj sekvis nin. Je 
la oka ni alvenis apud Quatre-Bras. Estas du 
domoj unu fronte al la alia ĉe la kruciĝo de la 
vojo de Nivelles al Namur kun tiu de Bruselo al 
Charleroi. Tiuj domoj estis plenaj je vunditoj. Tie 
marŝalo Ney estis batalinta kontraŭ la angloj por 
preventi ilin iri helpi la prusojn tra la vojo kiun ni 
sekvis. Li havis nur dudek mil virojn kontraŭ 
kvardek mil. Nicolas Cloutier, la tanisto, 
ankoraŭ hodiaŭ asertas, ke li estus devinta 
sendi al ni la duonon de siaj trupoj por ataki la 
prusojn de malantaŭe, kvazaŭ ne jam sufiĉus 
haltigi la aliajn. Nu, por tiaj viroj ĉio estas facila. 
Sed se ili mem komandus, kvar viroj kaj 
kaporalo fuĝigus ilin. 

   Sube la horde- kaj avenokampoj estis plenaj 
je mortigitoj. Tie mi vidis la unuajn ruĝajn 
vestaĵojn de angloj kuŝantaj sur la vojo.  
   La kapitano ordonis nin halti. Sola li eniris la 
dekstran domon. Ni jam atendis kelkan tempon 
en la pluvo, kiam li reeliris kun divizigeneralo 
Donzelot, kiu ridis, ĉar ni estus devintaj sekvi la 
armeo de Grouchy direkte al Namur, kaj la 
manko de ordonoj igis nin turniĝi al Quatre-
Bras. Ni tamen ricevis la ordonon senhalte 
daŭrigi nian marŝon. 
   Mi kredis sveni ĉiumomente. Sed tio ankoraŭ 
plimalboniĝis, kiam ni reatingis la furgonojn, ĉar 
tiam ni devis marŝi flanke de la vojo, tra la 
kampoj, kaj ju pli ni antaŭeniĝis, des pli oni 
sinkis en la grasan teron. 
   Je la dekunua ni alvenis en granda vilaĝo 
nomita Genappe, kiu etendiĝis sur ambaŭ 
flankoj de la ŝoseo. La multaj furgonoj, kanonoj 
kaj municiĉaroj sur tiu vojo, devigis nin transiri 
la riveron Thy sur ponto dekstre de ni, kaj ekde 
tiu loko ni marŝis nur tra la kampoj, tra greno, 
aveno, kanabo, kvazaŭ sovaĝoj, kiuj respektas 
nenion. La nokto estis tiel malluma, ke sur-
ĉevalaj dragonoj, starantaj ĉiujn ducent paŝojn 
kvazaŭ fostoj laŭlonge de nia itinero, kriadis al 
ni: 
   “Ĉi tien! Ĉi tien!” 
   Je noktomezo ni alvenis ĉe kurbo de iu vojo 
apud speco de pajlokovrita farmbieno plena je 
superaj oficiroj. Ne estis tre malproksime de la 
ŝoseo, ĉar ni aŭdis defili kavalerion, artilerion 
kaj armetrajnon kvazaŭ torenton. 
   La kapitano apenaŭ eniris la farmbienon, 
pluraj el ni sturmis en la ĝardenon tra la heĝoj. 
Mi agis kiel la aliaj kaj elŝiris napojn. Preskaŭ tuj 
la tuta bataliono sekvis tiun moviĝon mal-graŭ 
la krioj de la oficiroj. Ĉiuj komencis elterigi kion 
li povis per sia bajoneto, kaj dek minutojn poste 
restis plu nenio. La serĝentoj kaj kapo-raloj estis 
venintaj kun ni. Kiam la kapitano revenis, ni jam 
estis reprenintaj niajn poziciojn. 
   Tiuj kiuj ŝtelas kaj rabas dum militiro meritas 
esti pafmortigitaj, sed kion vi volas? La vilaĝoj 
kiujn ni renkontis, ne havis la kvaronon de la 
vivrimedoj kiuj estis bezonataj por nutri tiom da 
viroj. La angloj jam prenis preskaŭ ĉion. Restis 
ja al ni ankoraŭ nur iom da rizo, sed rizo sen 
viando malmulte valoras. La angloj ricevis 
bovojn kaj ŝafojn el Bruselo. Ili estis bone 
nutrataj kaj tute brilantaj pro sano. Sed ni venis 
tro frue: la konvojoj kun vivrimedoj malfruis. Kaj 
la morgaŭon, kiam estis okazonta la terura 
batalo apud Waterloo, ni ricevis nur nian 
porcion da brando. 
   Forirante de tie, ni supreniris malfortan 
deklivon, kaj malgraŭ la pluvo ni ekvidis la 
bivakojn de la angloj. Oni igis nin preni pozi-cion 
meze de la greno inter pluraj regimentoj, kiujn 
oni ne vidis, ĉar ni ricevis la ordonon ne bruligi 
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fajrojn, pro timo ke ni timigu la mal-amikon, kaj 
ke li, vidante nin en linio, decidu daŭrigi sina 
retiriĝon. 
   Nu, bildigu al vi virojn kuŝantajn sur 
grenkampoj sub plaŭdanta pluvo kiel veraj 
ciganoj, tremante de malvarmo, intencante 
masakri siajn similulojn kaj kontentaj havi 
napon, karoton aŭ ion ajn por iomete subteni 
siajn fortojn. Ĉu tio estas normala vivo por 
honestaj homoj? Ĉu por tio Dio kreis nin kaj 
metis nin en la mondon? Ĉu ne estas vere 
abomene, ke reĝo aŭ imperiestro, anstataŭ 
gardi la aferojn en sia lando, kuraĝigi komercon, 
disvastigi instruadon, liberecon kaj bonajn 
ekzemplojn, metas nin je centmiloj en tian 
staton? Mi scias, ke oni nomas tion gloro. Sed 
la popoloj estas tre stultaj, se ili gloras tiajn 
homojn… Jes, necesas, ke oni perdis ĉian 
specon de prudento, koro kaj religio. 
   Ĉio tio ne malhelpis nin klaki per la dentoj kaj 
vidi fronte al ni la anglojn, kiuj varmiĝis kaj 
manĝis ĉirkaŭ siaj grandaj fajroj, post kiam ili 
ricevis sian porcion da bovo, brando kaj tabako. 
Mi pensis: 
   “Estas ni, povraj diabloj, trempitaj ĝisoste, kiuj 
estas devigataj ataki tiujn virojn plenajn je 
memfido, al kiuj mankas nek kanonoj, nek 
municio, nek io ajn; kiuj dormas, la piedojn 
turnitaj al la fajro kaj la ventron plena, dum ni 
kuŝas en koto!” 
  La tutan nokton tiu spektaklo indignigis min. 
Buche diris: 
   “La pluvo faras nenion al mi. Mi eltenis pli 
gravajn pluvojn en embusko. Sed tiam alme-
naŭ mi havis kruston da pano, cepojn kaj salon.” 
   Li koleriĝis, sed mi emociiĝis pro mia propra 
sorto kaj diris nenion. 
   Inter la dua kaj tria nokte la pluvo ĉesis. Buche 
kaj mi kuŝis dorson kontraŭ dorso en la kavo de 
sulko por varmigi nin, kaj la granda laceco fine 
endormigis min. 
   Io kion mi neniam forgesos, estas la momento 
kiam mi vekiĝis je la kvina matene: la sonoriloj 
de la vilaĝoj sonoris super tiu vasta ebenaĵo pro 
la frumatena meso. Kaj rigardante la 
renversitan grenon, la kamaradojn kuŝantajn 
dekstre kaj maldekstre, la grizan ĉielon, tiu 
granda morna bildo tremetigis mian koron. La 
sono de la sonoriloj, kiuj respondis sin recipro-
ke en Planchenois, Genappe, Frichemont, 
Waterloo memorigis min pri Falsburgo. Mi diris 
al mi: 
   “Hodiaŭ estas dimanĉo, tago de paco kaj 
ripozo. Hieraŭ sinjoro Gulden metis sian belan 
frakon sur dorson de seĝo kune kun blanka 
ĉemizo. Li ellitiĝas nun kaj pensas pri mi… 
Trinel ankaŭ ellitiĝas en nia ĉambreto. Ŝi sidi-
ĝas sur la liton kaj ploras. Kaj onklino Gredel en 
Quatre-Vents malfermas la fenestrokrovri-lojn 

kaj prenas el la ŝranko sian preĝolibron por iri al 
la meso.” 
   Kaj ŝajnis al mi, ke mi aŭdas la sonorilojn de 
Dann, Mittelbronn kaj Bigelberg zumadi en la 
malproksimo. Mi imagis tiun trankvilan vivon… 
Mi estus povinta ekplori!  
   Sed la tondrado rekomenciĝis, surda tondra-
do kiel ĉe humida vetero, io sinistra. Apud la 
granda vojo, maldekstre, oni batis ĝeneralon 
rekolektiĝon, la kavaleritrumpetoj sonis la 
vekiĝon. Oni ekstaris kaj rigardis trans la 
grenon. Tiuj tri tagoj da marŝoj kaj bataloj, la 
malbona vetero kaj la forgeso de la porcioj faris 
la virojn pli sombraj. Ni ne parolis kiel en Ligny. 
Ĉiu rigardis kaj pripensis sian propran situacion. 
   Ni ankaŭ komprenis, ke okazos pli granda 
batalo, ĉar anstataŭ havi antaŭ si en la unua 
linio bone okupitajn vilaĝojn, en kiuj fariĝas 
same tiom da apartaj bataloj, ĉi tie estis vasta, 
nuda altebenaĵo, okupita de la angloj. Malantaŭ 
iliaj linioj, sur la supro de la deklivo, troviĝis la 
vilaĝo Mont-Saint-Jean, kaj ankoraŭ multe pli 
malproksimen, je ĉirkaŭ unu mejlo kaj duono 
vasta arbaro, kiu borderis la ĉielon. 
   Inter la angloj kaj ni la tereno iomete malaltiĝis 
kaj plialtiĝis ĉe nia flanko, sed oni devis havi la 
kutimon militiri por vidi tiun valeton, kiu fariĝis pli 
profunda dekstre kaj mallarĝiĝis en formo de 
ravino. Sur la deklivo de tiu ravino, apud ni, 
malantaŭ heĝoj, poploj kaj aliaj arboj, kelkaj 
pajlokovritaj domoj indikis domaron: tio estis 
Planchenois. En la sama direkto, sed multe pli 
alte kaj malantaŭ la maldekstra flanko de la 
malamiko, etendiĝis ebenaĵo sursemita per 
vilaĝoj, tiel foren kiel oni povis vidi.  
   Ĉe pluvovetero, post fulmotondro, oni plej 
bone distingas tiujn aferojn. Ĉio estis 
malhelblua kontraŭ hela fono. Oni eĉ malkovris 
la etan vilaĝon Saint-Lambert je tri mejloj 
dekstre de ni. Ĉe nia maldekstra flanko kaj 
malantaŭ la dekstra de la angloj videblis ankaŭ 
aliaj vilaĝoj, kies nomojn mi neniam eksciis. 
   Jen kion ni malkovris unuarigarde en tiu vasta 
regiono plena je belegaj ankoraŭ flo-rantaj 
rikoltoj. Kaj ĉiu demandis sin, kial la angloj estas 
tie, kiun avantaĝon ili havas oku-pante tiun 
pozicion.  Tiel oni observis pli bone ilian linion je 
mil kvincent ĝis du mil metroj de ni, kaj ni vidis, 
ke la ŝoseo kiun ni sekvis ekde Quatre-Bras kaj 
kiu iras al Bruselo, tiu larĝa, iomete ronda vojo 
pavimita en la mezo, trairis la pozicion de la 
malamiko proksimume en la centro. Ĝi estas 
rekta, kaj oni povis sekvi ĝin per la okuloj ĝis ĝi 
eniris la vastan arbaregon Zonio. La angloj volis 
do defendi ĝin por malhelpi nin iri al Bruselo. 
   Se oni  bone rigardis, oni vidis, ke la du aloj 
de ilia batallinio iomete kurbiĝis en nia direkto 
kaj sekvis kavan vojon, kiu tranĉis en du la vojon 
al Bruselo. Tiu vojo estis tute kava maldekstre 
de la ŝoseo. Dekstre ĝi estis borderita per altaj 
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ileksaj heĝoj, kiaj oni trovas ilin en tiu regiono. 
Malantaŭ ili estis postenigitaj amasoj de ruĝaj 
jakoj, kiuj observis nin ekde sia kovrita vojo. La 
antaŭa parto de ilia deklivo krute malsupreniris 
kiel taluso. Estis ege danĝere. 
   Kaj ĉe iliaj aloj, kiuj etendiĝis proksimume tri 
kvaronojn da mejlo, troviĝis sennombra kava-
lerio. Oni ankaŭ vidis kavalerion sur la supro de 
la altebenaĵo, sur la loko kie la ŝoseo, transirinte 
la monteton, malspreniras antaŭ ol resupreniri 
al Mont-Saint-Jean. Ni bone kom-prenis, ke 
troviĝas kavaĵo inter la pozicio de la angloj kaj 
tiu vilaĝo, tamen ne tre profunda, ĉar oni vidis la 
plumojn de la kavalerio, sed sufiĉe profunda por 
teni tie grandajn fortojn en rezervo protektatajn 
kontraŭ niaj kugloj. 
   Mi jam vidis Weissenfels, Lutzen, Leipzig kaj 
Ligny: mi komencis kompreni, kion signifas tiuj 
aferoj, kial oni poziciis sin tiel ĉi aŭ tiel, kaj mi 
trovis, ke la angloj bone lokis sin en sia vojo por 
defendi la ŝoseon, kaj ke iliaj rezervoj, bone 
ŝirmitaj sur la altebenaĵo, montris, ke ili havas 
multe da prudento. 
   Malgraŭ tio tri aferoj tiam ŝajnis al mi 
avantaĝaj por ni. Tiuj angloj, kun sia kovrita vojo 
kaj siaj rezervoj bone kaŝitaj, estis kvazaŭ en 
granda fortikaĵo. Sed ĉiuj scias, ke en tempo de 
milito oni tuj detruas ĉirkaŭ la fortaj lokoj la 
konstruaĵojn tro proksimajn al la remparoj por 
malhelpi la malamikon ekkupi ilin kaj kaŝi sin 
malantaŭ ilin. Nu! Ĝuste en ilia centro laŭlonge 
de la ŝoseo kaj sur la flanko de iliaj deklivoj 
troviĝis farmbieno simila al Rou-lette aŭ Quatre-
Vents, sed kvin- aŭ sesfoje pli granda. Mi tre 
bone vidis ĝin ekde la altaĵo kie ni estis. Ĝi estis 
tre granda kvadrato, la kon-struaĵoj, la domo, la 
ĉevalejoj kaj la garbejoj en formo de triangulo 
ĉe  la flanko de la angloj, kaj la alia duono de la 
triangulo, konsistanta el muro kaj hangaroj ĉe 
nia flanko. Interne estis la korto. Unu parto de 
tiu muro havis pordeton, tra kiu oni atingis la 
kampojn, kaj alia parto kun enirpordego por la 
kaleŝoj estis turnita al la ŝoseo. Ĝi estis 
konstruita en solidaj brikoj. Kompreneble la 
angloj plenigis ĝin per trupoj, kvazaŭ speco de 
duonluno. Sed se ni havus la bonŝancon kapti 
ĝin, ni estus tuj apud ilia centro, kaj ni povus 
lanĉi sur ilin niajn atak-kolonojn sen longe resti 
sub ilia pafado.  
   Jen kion plej bonan ni havis. Tiu bieno 
nomiĝis Haie-Sainte, kiel ni eksciis poste. 
   Pli for, antaŭ ilia dekstra alo, troviĝis alia bieno 
kun bosko, kiun ni ankaŭ povus provi kapti. Tiun 
bienon mi ne povis vidi de tie kie mi estis, sed 
verŝajne ĝi estis ankoraŭ pli solida ol Haie-
Sainte, ĉar ĝin kovris fruktarbaron ĉirkaŭ-itan 
per muro kaj pli fora fruktarbaro. La pafado el la 
fenestroj povus kovri la fruktarbaron, la pafado 
el la fruktarbaro la arbaron, la pafado el la 

arbaro la flankon, kaj do la malamiko povus 
retiriĝi de la unua al la sekvanta pozicio. 
   Tiujn aferojn mi ne vidis per mia propraj 
okluloj, sed kelkaj maljunuloj rakontis al mi 
poste la atakon kontraŭ tiu bieno, kiu nomiĝis 
Hougoumont. 
   Estas necese ekspliki ĉion, se oni parolas pri 
tia batalo, sed la aferoj kiujn oni mem vidis, 
estas pli gravaj. Oni povas diri: “Mi vidis ilin! Kaj 
la aliajn mi nur eksciis de honestaj viroj kiuj ne 
kapablis trompi aŭ mensogi.” 
   Fine, antaŭ ilia maldekstra alo, kie la vojo 
malsupreniris al Wavre, je kelkcent paŝoj de nia 
flanko, troviĝis ankoraŭ la bienoj Papelotte kaj 
Haye, okupitaj de la germanoj, kaj la domaretoj 
Smohain, Cheval-de-Bois kaj Jean-Loo, kiujn 
mi vizitis poste por konsciiĝi pri ĉio okazinta. 
Tiun domaretojn mi ja vidis, sed mi ne atentis pri 
ili, tiom pli ĉar ili ne troviĝis sur nia batallinio 
dekstre kaj oni ne rimarkis trupojn tie. 
   Ĉiu do bildigu al si la pozicion de la angloj 
antaŭ ni, la ŝoseon al Bruselo kiu transiris ĝin, 
la kavan vojon kiu kovris ĝin, la altebenaĵon 
malantaŭ ili, kie troviĝis la rezervoj, kaj la tri 
konstruaĵojn Hougoumont, Haie-Sainte kaj 
Papelotte, antaŭ ili kaj bone defendataj. Ĉiu 
devis opinii, ke estas malfacile kapti tion ĉi. 
   Mi tre atente rigardis tion je la deka matene 
kiel viro kiu riskis perdi la vivon aŭ rompi al si la 
ostojn en danĝera entrepreno kaj almenaŭ volis 
scii, ĉu eblas eskapi el ĝi. 
   Zebedeus, serĝento Rabot, kapitano Floren-
tin, Buche, ĉiuj, leviĝinte, ĵetis rigardon al tiu 
flanko sen diri ion. Tiam oni rigardis ĉirkaŭ si la 
grandajn infanterikvadratojn, la eskadronojn de 
la kirasuloj, dragonoj, ĉasistoj, lancistoj ktp., 
kampadante meze de la greno. 
   Tiam neniu plu timis, ke la angloj retiriĝos. Oni 
bruligis tiom da fajroj, kiom oni volis, kaj la fumo 
de malseka pajlo supreniris al la ĉielo. Tiuj kiuj 
havis ankoraŭ iom da rizo, pendigis la marmiton 
super fajro. La aliaj rigardis, pen-sante: 
   “Ĉiu laŭvice. Hieraŭ ni manĝis viandon kaj 
mokis pri rizo. Sed hodiaŭ ni volonte havus 
ankoraŭ iom da ĝi.” 
   Je la oka alvenis furgonoj kun kartoĉoj kaj 
bareloj da brando. Ĉiu soldato ricevis duoblan 
porcion. Kun krusto da pano oni estus konten-
tigita, sed la pano mankis. Ke oni juĝu, kian 
mienon ni havis. Tio estis ĉio kion ni ricevis en 
tiu tago, ĉar tuj poste komenciĝis la grandaj 
moviĝoj. La regimentoj unuiĝis en brigadoj, la 
brigadoj en divizioj, la divizioj en korpusoj. La 
surĉevalaj oficiroj galopis porti ordonojn, ĉio 
survojiĝis. 
   Nia bataliono aliĝis al la divizio Donzelot. La 
aliaj divizioj havis nur ok batalionoj, la nia havis 
naŭ. 
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XXIII 
 
 
   Mi ofte aŭdis niajn maljunulojn priskribi la 
batalordon donitan de la imperiestro. La kor-
puso de Reille maldekstre de la ŝoseo fronte al 
Hougoumont; tiu de d’Erlons dekstre fronte al 
Haie-Sainte; Ney surĉevale sur la ŝoseo, kaj 
Napoleono malantaŭe kun la maljuna gvardio; 
la deĵuraj eskadronoj, la lancistoj, la ĉasistoj ktp. 
Estas ĉio kion mi komprenis, ĉar kiam ili 
komencis paroli pri la moviĝo de niaj dek unu 
kolonoj, pri la distanco de la malfaldiĝoj, kaj 
kiam ili nomis ĉiujn generalojn unuj post la aliaj, 
ŝajnis al mi aŭdi paroli pri aferoj kiujn mi ne 
vidis.  Mi do preferas tute simple rakonti al vi tion 
kion mi mem memoras. Kaj por komenci, niaj 
kvar divizioj ricevis la ordonon antaŭeniri 
dekstre de la ŝoseo. Ni estis dek kvin ĝis dudek 
mil viroj, ni marŝis laŭ du linioj, portante la 
armilon laŭplace, kaj ni sinkis ĝis la genuoj en 
la koton, sed neniu diris ion. 
   Pluraj rakontas, ke ni ĝojis kaj kantis, sed tio 
estas malĝusta!  Kiam oni estis marŝinta la tutan 
nokton sen ricevi manĝaĵon, kiam oni estis 
kuŝinta en la akvo kun la malpermeso bruligi 
fajron kaj oni estis ricevinta mitralon, tio 
forprenas al vi la emon kanti. Ni estis kontentaj 
retiri niaj ŝuojn el la truoj, en kiujn ni sinkis ĉe 
ĉiu paŝo. La malseka greno refreŝigis al vi la 
femurojn, kaj eĉ la plej kuraĝaj, la plej malmolaj 
aspektis tedataj. 
   Estas vere, ke la muzikkapeloj ludis la mar-
ŝon de sia regimento, kaj ke la kavaleri- 
trumpetoj, la infanteritamburoj, la grandaj tam-
buroj kaj la trombonoj intermiksitaj produktis 
teruran efekton kiel ĉiam. Estas ankaŭ vere, ke 
ĉiuj tiuj miloj da viroj marŝadis bonorde kaj 
rapidpaŝe, la sakon sur la dorso, la fusilon sur 
la ŝultro; la blankaj linioj de la kirasuloj, kiuj 
sekvis la ruĝajn, brunajn, verdajn liniojn de la 
dragonoj, husaroj kaj lancistoj, kies malgrandaj 
flagoj en formo de hirundovosto plenigis la 
aeron; la kanonistoj en la interspacoj inter la 
brigadoj surĉevale ĉirkaŭ siaj pafiloj, kiuj sinkis 
en la teron ĝis siaj aksoj – ĉio tio transirante la 
grenon, tiel ke eĉ ne unu spiko restis staranta – 
estas vere, ke oni povis vidi nenion pli timigan. 
   Kaj la angloj fronte al ni, bone envicigitaj, kaj 
iliaj kanonistoj kun bruligita meĉo, estis ankaŭ io 
kio igis vin pensi. Sed tio ne tiom ĝojigis nin 
kiom pluraj aliaj asertas. La viroj kiuj ŝatas ricevi 
kanonkuglojn estas ankoraŭ sufiĉe mal-oftaj. 
   Patro Gulden diris al mi, ke en lia tempo la 
soldatoj kantis, sed ili foriris libervole kaj ne estis 
devigataj. Ili batalis por gardi siajn kam-pojn kaj 
por la homaj rajtoj, kiujn ili amis pli ol la okulojn 
en sia kapo, kaj tio ne estas la samo kiel lacigegi 
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sin por scii, ĉu oni ekhavos mal-novajn aŭ 
novajn nobelojn. Mi neniam aŭdis kanti en 
Leipzig aŭ en Waterloo. 
   Ni marŝadis, la muzikkapeloj ludis laŭ supera 
ordono. Kiam ili eksilentis, la plej granda silen-
to sekvis. Tiam ni troviĝis ĉerande de la valeto, 
je mil aŭ mil ducent paŝoj de la maldekstra 
flanko de la angloj. Ni konsistigis la centron de 
nia armeo: ĉasistoj kaj lancistoj svarmis ĉe nia 
dekstra flanko. 
   Oni respektis la distancojn, oni densigis la 
interspacojn, la unua brigado de la unua divizio 
deflankiĝis maldekstren kaj surĉevaliĝis sur la 
ŝoseo. Nia bataliono estis parto de la dua 
divizio: ni do troviĝis sur la unua linio kun nur 
unu sola brigado de la unua antaŭ ni. Oni metis 
ĉiujn kanonojn antaŭ ni. Tiuj de angloj estis 
videblaj fronte al ni. Ankoraŭ aliaj divizioj venis 
subteni nin. Oni kredus, ke la tuta tero marŝadis. 
La maljunuloj diris: 
   “Jen la kirasuloj de Milhaud! Jen la ĉasistoj de 
Lefebvre-Desnoëttes! Jen tie for la korpuso de 
Lobau!” 
   De ĉiuj flankoj, tiel for kiel oni povis rigardi, oni 
vidis nur kirasulojn, kaskojn, kolpakojn70, 
sabrojn, lancojn, vicojn da bajonetoj. 
   “Kia batalo!” ekkriis Buche. “Ve la angloj!” 
   Kaj mi pensis kiel li. Mi pensis, ke neniu anglo 
povos eskapi. Oni povas diri, ke ni havis 
malŝancon tiun tagon. Sen la prusoj mi kredis, 
ke ni estus ekstermintaj ĉion. 
   Dum du horoj ni restis tie, la armilon ĉepiede. 
Ni eĉ ne havis la tempon vidi la duonon de niaj 
regimentoj kaj eskadronoj. Ĉiam venis novaj. Mi 
memoras, ke post horo oni subite aŭdis leviĝi 
maldekstre kriadon kvazaŭ fulmotondron: “Vivu 
la Imperiestro!” kaj ke tiuj krioj proksi-miĝis ĉiam 
pli laŭtiĝante, ke ni rektigis nin sur la piedpintoj 
plilongigante la kolojn; ke tio disvastiĝis tra ĉiuj 
viĉoj; ke malantaŭe eĉ la ĉevaloj henis, kvazaŭ 
ili volus krii; kaj ke en tiu momento grupo da 
oficiroj plenrapide pasis antaŭ nia linio kvazaŭ 
kirlovento. Napoleono troviĝis en ĝi, kaj mi 
kredas, ke mi vidis lin, sed mi ne estas certa. Li 
pasis tiel rapide, kaj tiom da viroj levis siajn 
ĉakojn sur la pinto de la bajonetoj, ke oni 
apenaŭ havis la tempon rekoni lian rondan 
dorson kaj lian grizan kapoton meze de la 
galonitaj uniformoj. Post kiam la kapitano kriis: 
“Portu armilojn!” ĉio jam estis finita. 
   Jen kia oni preskaŭ ĉiam vidis lin, se oni ne 
devis gardostari. 
   Kiam li estis pasinta, dum la krioj ruliĝis 
dekstren, ĉiam pli foren, ĉiuj pensis, ke dudek 
minutojn poste la batalo komenciĝos. Sed tio 
daŭris multe pli longe. Oni malpacienciĝis. La 
rekrutoj de la korpuso de d’Erlons ekkriis: 
“Antaŭen!” kiam fine, je la tagmezo, kanono ĉe 
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nia maldekstra flanko komencis tondri, kaj en la 
sama sekundo sekvis batalionpafado, tiam 
rotpafado. Oni vidis plu nenion: trans la ŝoseo 
komenciĝis la atako al Hougoumont. 
   Tuj resonis krioj: “Vivu la Imperiestro!” La 
kanonistoj de niaj kvar divizioj, starante dudek 
paŝojn  unuj de la aliaj, komencis ŝargi. Mi 
ankoraŭ vidas ilin ĉiujn stari en unu linio, meti la 
pulvoŝargaĵon, alpremi ĝin, rektiĝi, skui la 
meĉon sur la brako. Oni dirus unu sola moviĝo, 
kaj tio donis al oni malvarmon. La ĉefoj de la 
kanonoj malantaŭe, preskaŭ ĉiuj maljunaj 
oficiroj, komandis kiel dum parado. Kaj kiam la 
okdek kanonoj pafis kune, oni aŭdis plu nenion. 
La tuta valo estis plenigita je fumo. 
   Post sekundo la trankvilaj voĉoj de tiuj 
maljunuloj denove aŭdiĝis tra la silbado en viaj 
oreloj: 
   “Ŝargu! Alpremu! Direktu! Pafu!” 
   Kaj tio daŭris senĉese dum duonhoro. Ni jam 
ne plu vidis nin. Sed de la alia flanko ankaŭ la 
angloj estis komencintaj pafi. La ronkado de iliaj 
kugloj tra la aero, la seka bruo de ilia falo en la 
koton, miksis sin kun alia obtuza bruado en la 
viĉoj, kiam la fusiloj estis pecigataj kaj la viroj 
ĵetataj dudek paŝojn malantaŭen kiel sakojn, kie 
ili falis perdinte brakon aŭ kruron. La buĉado 
estis komenciĝinta! 
   Kelkaj krioj de vunditoj resonis tra tiu granda 
bruo. Oni ankaŭ aŭdis ĉevalojn heni per 
penetranta voĉo. Tio estas terura krio, ĉar tiuj 
bestoj estis vere furiozaj: ili estis nur feliĉaj dum 
buĉado, kaj oni preskaŭ jam ne povis reteni ilin. 
Malantaŭ ni je pli ol duonmejlo oni aŭdis nur tiun 
tumulton: la ĉevaloj volis forgalopi. 
   Kaj ĉar oni jam de longe vidis nenion ekster la 
ombrojn de niaj kanonistoj manovri en la fumo 
ĉerande de la ravino, oni aŭdis la komandon: 
“Ĉesu pafi!” Samtempe leviĝis la fortaj voĉoj de 
la koloneloj de niaj kvar divizioj: 
   “Plidensigu la viĉojn por la batalo!” 
   Ĉiuj linioj proksimiĝis unuj al la aliaj. 
   “Jen nia vico,” mi diris al Buche. 
   “Jes,” li diris, “ni ĉiam restu proksime unu de 
la alia.” 
   La fumo de niaj kanonoj tiam supreniris, kaj ni 
vidis la bateriojn de la angloj, kiuj daŭrigis la 
pafadon laŭlonge de la heĝoj kiuj borderis ilian 
vojon. La unua brigado de la divizio Alix avancis 
sur la ŝoseo al Haie-Sainte. Ĝi iris rapidpaŝe. Mi 
rekonis marŝalon Ney kun kelkaj staboficiroj. 
   Ĉiuj fenestroj de la bieno, la ĝardeno kaj la 
muroj, kiujn oni truis, ĉio brulis. Ĉe ĉiu paŝo 
kelkaj viroj restis sur la ŝoseo, kuŝiĝante sur ĝin. 
Ney, surĉevale, la grandan ĉapelon trans-verse, 
observis la spektaklon, starante meze de la 
ŝoseo. Mi diris al Buche: 
   “Jen marŝalo Ney. La dua brigado venas 
subteni la unuan, kaj tiam estos nia vico.” 

   Sed mi eraris. En tiu sama minuto la unua 
bataliono de la dua brigado ricevis la ordonon 
marŝi en linio dekstre de la ŝoseo, la duan 
batalionon post la unua, la trian post la dua, kaj 
fine la kvara kiel en defilo. Oni ne havis tempon 
meti nin en atakkolonojn, sed tio tamen ŝajnis 
solida. Ni marŝis unuj malantaŭ la aliaj kun cent 
kvindek ĝis ducent viroj formantaj la fronton. La 
kapitanoj marŝis inter la kom-panioj, la 
komandantoj inter la batalionoj. Nur la 
kanonkugloj, anstataŭ forpreni du virojn, 
forprenis ok da ili unupafe. Tiuj marŝante mal-
antaŭe ne povis pafi, ĉar la unuaj vicoj ĝenis ilin. 
Kaj poste oni ankoraŭ vidis, ke ni ne povis formi 
kvadratojn. Oni estus devinta pensi pri tio 
antaŭe, sed la elano frakasi la anglojn kaj tuj 
venki, estis tro granda. 
   Oni igis marŝi nian divizion en la sama sin-
sekvo: laŭ tio ke la unua bataliono avancis, la 
dua tuj sekvis ĝin, kaj tiel plu. Ĉar oni 
komenciĝis per la maldekstra flanko, mi vidis 
kun plezuro, ke ni estos en la dudek-kvina linio, 
kaj ke la angloj devos dishaki terure multajn de 
la niaj antaŭ ol alveni ĉe ni. 
   La du divizioj ĉe nia dekstra flanko ankaŭ 
formis masivajn kolonojn, kiuj staris je tricent 
paŝoj unu de la alia. 
   Tiel ni malsupreniris en la valon malgraŭ la 
pafado de la angloj. La grasa tero en kiun sinkis 
nian piedojn, malrapidigis nian marŝa- 
 
don, kaj ni kriis ĉiuj kune: “Per la bajoneto!” 
  Suprenirante ni ricevis hajlon de kugloj de 
trans la ŝoseo maldekstre. Se ni ne estus 
estintaj tiel grandnombraj, tiu terura pafilado 
eble estus haltiginta nin. La oficiroj kriis: 
“Kurbiĝu maldekstren!” Sed tiu terura pafado 
igis nin etendi la dekstran kruron pli ol la alian, 
tiel ke alvenante apud la vojo borderita de 
heĝoj, ni estis perdintaj niajn distancojn, kaj ke 
nia divizio formis, se tiel diri, nur grandan plenan 
kvadraton kun la tria. 
   Tiam du baterioj komencis forbalai nin. La 
mitralo kiu eliris el inter la heĝoj je cent paŝoj 
faris grandajn truojn en niaj linioj. Ni eligis krion 
de hororo, ekkuris al la baterioj kaj renversis la 
ruĝjakulojn, kiuj volis haltigi nin. 
   En tiu momento mi vidis unuafoje de proksime 
la anglojn, kiuj estis solidaj viroj, blankaj, bone 
razitaj kiel dignaj burĝoj. Ili bone defendis sin, 
sed ni valoris ilin! Ne ni, simplaj soldatoj, ŝuldas 
pro tio, ke ili venkis nin. Ĉiu scias, ke ni montris 
tiom kaj eĉ pli da kuraĝo ol ili! Oni diris poste, ke 
ni jam ne estis la soldatoj de Austerlitz, Jena, 
Friedland, Moskvo. Sen-dube! Sed ĉar tiuj ĉi 
estis tiel bonaj, oni estus devinta ŝpari ilin. Ni ne 
estus demandintaj alian aferon, ol ke oni metus 
ilin sur nian lokon. 
   Ĉiuj kugloj de la angloj trafis sian celon, kio 
devigis nin rompi la vicojn. Viroj ne estas palisoj: 
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ili bezonas defendi sin, kiam oni pafas al ili. 
Granda nombro do falis, kiam miloj da angloj 
levis sin meze de la greno kaj pafis al ili de 
proksime, kio kaŭzis grandan buĉadon. 
Ĉiumomente aliaj vicoj venis helpi la kama-
radojn, kaj ni fine estus disvastigitaj kiel formi-
kejo sur deklivo, se ni ne estus aŭdinta krii: 
   “Atentu! La kavalerio!” 
   Preskaŭ tuj ni vidis alveni kiel venton amason 
da ruĝaj dragonoj sur grizaj ĉevaloj. Ĉiuj kiuj 
flankeniris, estis senkompate dis-hakitaj. Oni ne 
devas kredi, ke tiuj dragonoj falis sur niajn 
kolonojn por trapenetri ilin, ĉar ili estis tro 
masivaj. Ili descendis inter niaj divizioj, sabrante 
dekstre kaj maldekstre, puŝante siajn ĉevalojn 
en la flankon de la kolonoj por tranĉi ilin en du, 
sed ili ne sukcesis. Ili tamen mortigis multajn 
virojn kaj metis nin en grandan malordon. 
   Tio estis unu el la plej teruraj momentoj de mia 
vivo. Kiel maljuna soldato, mi troviĝis en la 
dekstra flanko de la bataliono. Jam de fore mi 
vidis, kion tiuj angloj estas farontaj: ili pasis 
tenante sin kiel eble plej sur la flanko de siaj 
ĉevaloj por falĉi en la vicoj. Iliaj batoj sekvis sin 
kiel fulmoj, kaj pli ol dudekfoje mi kredis perdi la 
kapon. Feliĉe serĝento Rabot sekvis min kiel 
vicfermanto. Estis li kiu ricevis tiun teruran 
lavangon. Defendante sin ĝismorte, li ekkriis ĉe 
ĉiu bato: 
 
   “Kovarduloj! Kovarduloj!” 
   Kaj lia sango saltis sur min kiel pluvo. Fine li 
falis. Mi havis ankoraŭ ŝargitan fusilon, kaj 
vidante unu el tiuj dragonoj, kiu de fore rigardis 
min kaj jam klinis sin por trabori min per la 
sabropinto, mi paffaligis lin de proksime. Jen la 
sola viro, kiun mi vidis fali trafita de mia 
fusilpafo. 
   La plej malbone estis, ke en la sama momento 
iliaj infanterianoj rekomencis pafi al ni, kaj ke ili 
eĉ aŭdacis ataki nin per bajoneto. Nur la du 
unuaj linioj povis defendi sin. Estis vera 
abomeno, ke oni envicigis nin tiel. 
   Tiam la dragonoj, pelmele kun niaj kolonoj, 
malsupreniris en la valon. Nia divizio defendis 
sin plej bone, ĉar ni konservis niajn flagojn, dum 
la du aliaj, flanke de ni, perdis du aglojn. 
   Ni do malsupreniris tiamaniere tra la koto, 
inter la kanonoj, kiuj oni estis alveturiginta por 
subteni nin, kaj kies tirbestoj estis mortigitaj de 
la dragonoj. Ni kuris en ĉiuj direktoj. Buche kaj 
mi ĉiam restis kune. Nur dek minutojn poste oni 
sukcesis rekunigi nin apud la ŝoseo en 
pelotonoj de ĉiuj regimentoj. 
   Tiuj kiuj volas enmiksiĝi en la komandadon 
dum milito, ĉiam devus havi tiajn ekzemplojn 
antaŭ la okuloj kaj bone pensi antaŭ ol 
enkonduki novajn inventaĵojn. Tiuj inventaĵoj 
estas multekostaj por tiuj kiuj estas devigataj 
praktiki ilin.  

   Ni rigardis malantaŭ ni respirante, kaj ni jam 
vidis la ruĝajn dragonojn supreniri la deklivon 
por konkeri nian grandan baterion de okdek 
kanonoj. Sed danke al Dio, ankaŭ ilia vico esti 
masakritaj estis veninta. La imperiestro de 
malproksime vidis nian retiriĝon, kaj dum la 
dragonoj supreniris, du regimentoj da kirasuloj 
dekstre kun regimento da lancistoj maldekstre 
falis sur ilin deflanke kvazaŭ tondro. Oni aŭdis 
la sabrobatojn gliti sur la kirasoj kaj la ĉevalojn 
spirblovi. Je cent paŝoj oni vidis la lancojn 
supreniri kaj sinki, la longajn sabrojn etendiĝi, la 
virojn kurbiĝi por piki desube, la furiozajn 
ĉevalojn pranci kaj mordi, henante per terura 
voĉo, la virojn surtere sub la piedoj de la ĉevaloj 
provi ekstari protektante sin per la manoj. 
   Kia terurega afero estas batalo!  
   Buche kriis: “Ek! Ek!” Mi sentis la ŝviton flui 
sur mia frunto. Aliaj, kun vundoj kaj la okuloj 
plenaj je sango, forviŝis ĝin ridante kun sovaĝa 
mieno.  
  En dek minutoj sepcent dragonoj estis 
malkapabligitaj batali. Iliaj grizaj ĉevaloj ekfor-
kuregis en ĉiuj direktoj. Kelkaj centoj da ili 
regalopis al siaj baterioj, sed pli ol unu svingi-
ĝis de dekstre maldekstren kroĉiginte sin je la 
kolhararo de sia ĉevalo. Ili spertis, ke tiel fali sur 
la homojn ne estas ĉio, kaj ke povas okazi al oni 
aferoj kiujn oni ne atendis. 
   De la tuta terura spektaklo restis plej forte 
gravurita en mia memoro la reveno de niaj 
kirasuloj, iliajn grandajn sabrojn ruĝajn ĝis la 
tenilo, ridante inter si. Dika kapitano kun longaj 
brunaj lipharoj, pasante apud ni, okulumis kun 
bonhumora mieno kvazaŭ por diri al ni: 
   “Nu! … Vi vidis… Ni vigle rekondukis ilin.” 
   Jes, sed tri mil de la niaj restis en tiu valo! Kaj 
ankoraŭ ne estis finite. La kompanioj, la 
batalionoj, la brigadoj reformis sin.  
   Apud Haie-Sainte la fusilpafado daŭre ruliĝis. 
Pli malproksime, apud la bieno Hougoumont, 
tondris kanono. Ĉio tio estis nur malgranda 
komenco, kaj la oficiroj diris: 
   “Ĉio estas rekomencenda!” 
   Oni estus pensinta, ke la vivo de la homoj 
kostas nenio. 
   Fine necesis konkeri Haie-Sainte. Necesis je 
ĉiu ajn kosto perforti la aliron al la ŝoseo en la 
centro de la malamiko, kiel oni perforte mal-
fermas la pordegon de fortikaĵo tra la pafado 
ekde la avanceoj kaj duonlunoj. La unuan fojon 
ni estis repuŝitaj, sed la batalo rekomenciĝis, 
kaj ni jam ne povis retroiri. 
   Post la atako de la kirasuloj, ni bezonis 
tempon por regrupiĝi. La batalo daŭris en Hou-
goumont. La kanonado rekomenciĝis dekstre 
de ni: oni estis alveturiginta du bateriojn por 
purigi la ŝoseon malantaŭ Haie-Sainte, kie la 
ŝoseo supreniris la deklivon. Ĉiuj vidis, ke la 
atako okazos tie.  
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   Ni atendis, la armilon sur la brako, kiam, je la 
tria, Buche, retrorigardante sur la ŝoseo, diris al 
mi: 
   “Jen la imperiestro kiu venas.” 
   Kaj aliaj en la vicoj diris: 
   “Jen la imperiestro!” 
   La fumo estis tiel densa ke oni apenaŭ vidis 
sur la monteto Rossomme la harozajn ĉapojn 
de la maljuna gvardio. Mi ankaŭ returniĝis por 
vidi la imperiestron, sed baldaŭ ni rekonis 
marŝalon Ney kun kvin aŭ ses staboficiroj. Li 
venis de la komandejo kaj galopis rekte al ni 
tra la kampoj. Ni turnis la dorson al li. Niaj 
komandantoj tuj rapidis renkonte al li, kaj ni 
aŭdis ilin interparoli sen kompreni ion pro la 
bruego kiu plenigis al ni la orelojn.  
   Tuj la marŝalo pasis al la fronto de niaj du 
batalionoj kaj tiris la sabron. Ekde la granda 
revuo en Asschaffenburg mi ne plu vidis lin de 
tiel proksime. Li ŝajnis pli maljuna, pli maldika, 
pli osteca, sed li ankoraŭ ĉiam estis la sama 
viro. Il rigardis nin per siaj helgrizaj okuloj. Post 
momento li etendis sian sabron en direkto de 
Haie-Sainte, kriante: 
   “Ni estas prenontaj tion!… Tio estas la nodo 
de la batalo… Mi mem kondukos vin. Ni batalu, 
kolonkapo maldekstren!” 
   Ni foriris rapidpaŝe. Sur la ŝoseo oni igis nin 
marŝi laŭ kompanio en tri vicoj. Mi troviĝis en 
la dua. Marŝalo Ney antaŭiris nin surĉevale 
kun la du komandantoj kaj kapitano Florentin. 
Li estis remetinta sian sabron en la ingon. 
Centoj da kugloj sibladis preter ni. La kanono 
tiel forte tondris malantaŭe en Hougoumont 
maldekstre kaj dekstre de ni, ke estis kvazaŭ 
granda sonorilo, kies batojn oni fine ne plu 
aŭdas, sed nur longan bruegadon. Jen unu, 
jen alia el ni falis, kaj oni pasis trans li. 
   Du- aŭ trifoje la marŝalo returnis sin por vidi, 
ĉu ni marŝas bone unuigitaj. Li aspektis tiel 
trankvila, ke mi trovis tute normala, ke mi ne 
timis. Lia mieno donis fidon al ĉiuj, kaj ĉiuj 
pensis: 
   “Ney estas kun ni… La aliaj estos venkitaj!” 
   Jen tamen la stulteco de la homa speco, ĉar 
tiom da viroj restis survoje. Fine, laŭ tio ke ni 
proksimiĝis al tiu granda konstruaĵo, la bruo de 
la pafado fariĝis pli kaj pli klare aŭdebla  meze 
de la kanontondrado. Kaj oni vidis ankaŭ pli 
klare la flamojn de la pafoj kiuj venis el la 
fenestroj, la vastan nigran tegmenton super la 
fumo kaj la ŝoseon obstrukcitan de ŝtonoj. 
   Ni laŭiris heĝon. Malantaŭ tiu heĝo resonis la 
pafado de niaj tiraljoroj, ĉar la unua brigado de 
la divizio Alix ne estis forlasinta la fruktarbaron. 
Vidante nin defili sur la ŝoseo, ĝi komencis krii: 
“Vivu la Imperiestro!” Kaj ĉar la tuta pafado de 
la germanoj direktis sin kontraŭ nin, marŝalo 
Ney, tirante sian sabron, ekkriis per voĉo, kiun 
oni povis aŭdi en la malproksimeco: 

   “Antaŭen!” 
   Li forgalopis tra la fumo kun du aŭ tri aliaj 
oficiroj. Ni ĉiuj kuris, tenante la armilon preta, 
dum la kartoĉujo svingis tien kaj reen sur la 
koksoj. Malantaŭe, tre malproksime okazis la 
atako, kaj oni ne plu vidis la marŝalon. Nur 
apud hangaro, kiu apartigas la ĝardenon de la 
ŝoseo, ni malkovris lin sur sia ĉevalo antaŭ la 
enirpordego. Evidentiĝis, ke aliaj provis konkeri 
tiun pordegon, ĉar amasoj da mortigitoj, traboj, 
pavimeroj kaj rubo kuŝis kontraŭ ĝi ĝismeze de 
la ŝoseo. Pafado eliris el ĉiuj truoj de la 
konstruaĵo. Oni flaris nur la pezan odoron de 
pulvo. 
   “Batrompu ĝin por mi!” ekkriis la marŝalo, 
kies vizaĝo estis tute ŝanĝiĝinta. 
   Kaj ni ĉiuj, dek kvin ĝis dudek viroj, ĵetis niajn 
fusilojn teren, levis trabojn kaj ramis per ili la 
pordegon, kiu kriis kaj bruis kiel tondro. Ĉe ĉiu 
bato oni kredis, ke ĝi falos. Tra la fendoj inter 
ĝiaj tabuloj oni vidis interne amason da alte 
staplitaj pavimeroj. Ĝi estis perforita de truoj. 
Falante, ĝi povus frakasi nin, sed nia furiozeco 
blindigis nin. Ni jam ne similis al homoj: unuj ne 
plu havis ĉakon, aliaj surhavis diŝiritajn 
uniformon kaj estis preskaŭ en ĉemizo, kaj la 
sango fluis sur la vizaĝo aŭ sur la femuroj. Kaj 
tra la bruo de la pafado mitralpafoj alvenis de 
la deklivo, tiel ke la pavimoj ĉirkaŭ ni dissaltis 
en polvo. 
   Mi rigardis, sed mi ne plu vidis Buche nek 
Zebedeus, nek iun alian de la kompanio. 
Ankaŭ la marŝalo estis foririnta. Nia obstineco 
duobliĝis. Kaj dum la traboj iris kaj revenis, kaj 
ni preskaŭ freneziĝis pro kolero, ĉar la pordego 
ne volis cedi,  subite krioj resonis en la korto 
kun terura tumulto: “Vivu la Imperiestro!” Ĉiuj 
komprenis, ke niaj trupoj estas en la kon-
struaĵo. Oni rapidis delasi la trabojn, preni la 
fusilojn kaj salti tra la breĉoj en la ĝardenon por 
vidi, kie la aliaj eniris. Estis malantaŭ la bieno 
tra pordo, kiu eliris en la grenejo. Oni eniris 
laŭvice kiel bando da lupoj. La interno de tiu 
malnova konstruaĵo estis plenaj je pajlo, la 
fojnejoj kaj ĉevalejoj, kovritaj per pajlo, similis 
al unu el tiuj nestoj plenaj je sango, kie pasis la 
nizoj. 
   Sur granda sterkostako meze de la korto, oni 
estis trapikantaj germanojn, kiuj eligis sovaĝajn 
kriojn kaj blasfemojn.  
   Mi hazarde trafis sur tiu masakro kaj mi aŭdis 
krii: “Josef! Josef!” kaj mi rigardis, pensante: 
“Tio estas Buche, kiu vokas min.” En la sama 
momento mi ekvidis lin dekstre, antaŭ la pordo 
de lignotenejo krucigante la bajoneton kontraŭ 
kvin aŭ ses de la niaj. Samtempe mi vidis 
Zebedeus, ĉar nia kompanio troviĝis en tiu 
angulo, kaj kurante al Buche por helpi lin, mi 
ekkriis: 
   “Zebedeus!” 
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   Tiam, fendante la amasiĝantan grupon, mi 
demandis lin: 
   “Kio okazas?” 
   “Ili volas masakri miajn kaptitojn.” 
   Mi stariĝis ĉe lia flanko. La aliaj en sia 
furiozeco ŝargis siajn fusilojn por mortigi nin. Ili 
estis tiraljoroj de alia bataliono. Zebedeus 
venis kun pluraj viroj de la kompanio, kaj ne 
sciante, kion signifas la vortoj de Buche, li 
kaptis unu el la plej teruraj ĉe la gorĝo kaj kriis: 
   “Mi nomiĝas Zebedeus, serĝento de la 6-a 
leĝera… Poste ni havos interparolon pri tio.” 
   Tiam la aliaj foriris, kaj Zebedeus demandis 
min: 
   “Kio estas, Josef?” 
   Mi diris al li, ke ni havas kaptitojn, kaj tuj li 
paliĝis de kolero kontraŭ ni. Sed enirante la 
lignotenejon li vidis maljunan majoron, kiu 
silente prezentis al li la tenilon de sia sabro, kaj 
soldato, kiu diris germane: 
   “Lasu al ni la vivon, franco!… Ne forprenu al 
ni la vivon!” 
   En tia momento, kiam la krioj de tiuj kiujn oni 
mortigis, ankoraŭ plenigis la korton, tio turnis al 
vi la koron. Zebedeus diris al ili: 
   “Estas bone. Mi ricevas vin kiel miajn 
kaptitojn.” 
    Li eliris kaj fermis la pordon. Ni ne forlasis la 
lignotenejon ĝis la momento, kiam oni ekbatis 
la rekolektiĝon. Kiam la viroj estis reprenintaj 
siajn vicojn, Zebedeus avertis kapitanon Flo-
rentin, ke ni kaptis majoron kaj soldaton. Li igis 
ilin eliri. Ili transiris la korton sen armiloj kaj 
estis lokitaj en ĉambron kune kun tri aŭ kvar 
aliaj. Estis ĉio kio restis de la du batalionoj de 
Nassau al kiuj estis komisiita la defendo de 
Haie-Sainte. 
   Dum tio okazis, du aliaj batalionoj de Nas-
sau, kiuj venis helpi siajn kamaradojn, estis 
masakritaj ekstere de niaj kirasuloj, tiel ke en 
tiu momento ni havis la venkon: ni estis la 
mastroj de la ĉefa avanceo de la angloj. Nun ni 
povis komenci la grandajn atakojn kontraŭ la 
centron, detranĉi al la malamiko la ŝoseon al 
Bruselo kaj puŝi lin en la malbonajn vojojn de 
la arbaro Zonio. Ni havis grandan penon venki, 
sed la plej grava de la batalo estis farita. Je 
ducent paŝoj de la linio de la angloj, ni, bone 
kovritaj, povis fali sur ilin, kaj sen voli glori nin, 
mi kredas, ke per la bajoneto kaj bone sub-
tenate de la kavalerio, ni estus traborintaj ilian 
linion. Ni bezonis nur unu horon, bone klopo-
dante, por fini la batalon. 
   Sed dum ni ĝojis, dum la oficiroj, soldatoj, 
tamburistoj, trumpetistoj, ankoraŭ ĉiuj sur la 
ruinoj, volis nur malstreĉi la krurojn, respiri, 
ĝoji, subite la novaĵo disvastiĝis, ke la prusoj 
alvenas, kaj ke ili estas falontaj sur nian 
flankon, ke ni devas liveri du batalojn: unu 
antaŭ ni kaj alia dekstre de ni, kaj ke ni riskos 

esti ĉirkaŭitaj de trupoj duoble pli fortaj ol la 
niaj. 
   Tio estis terura novaĵo, sed pluraj senpru-
dentaj viroj diris: 
   “Tiom pli bone! La prusoj venu… Ni neniigos 
ilin ĉiujn kune!” 
   Sed la viroj kiuj ne perdis la saĝon, tuj 
komprenis, kiom ni malpravis ne profitante de 
nia venko en Ligny, lasante la prusojn trankvile  
foriri dum la nokto, kaj ne sendis kavalerion por 
persekuti ilin, kiel oni ĉiam faras.  Oni povas 
diri sen troigi, ke tiu granda eraro estas la 
kaŭzo de nia malvenko ĉe Waterloo! Nur la 
postmorgaŭon je la tagmezo la imperiestro 
sendis marŝalon Grouchy kun tridek du mil 
viroj serĉi tiujn prusojn, sed estis multe tro 
malfrue: ili havis la tempon regrupigi sin kaj 
akordiĝi kun la angloj. Oni devas scii, ke la 
morgaŭon de Ligny la prusoj konservis naŭdek 
mil virojn, inter kiuj tridek mil freŝaj, kaj ducent 
sepdek kvin kanonojn. Per tia armeo ili povis 
fari, kion plaĉus al ili. Ili eĉ povis liveri duan 
batalon kontraŭ la imperiestro. Sed plej plaĉis 
al ili fali sur nian flankon, dum ni intencis ataki 
la anglojn. Tio estas tiel simpla kaj klara, ke oni 
ne komprenas, ke certaj homoj trovas tion 
miriga. Blücher sammaniere trompis nin ĉe 
Leipzig, kaj nun li ripetis la saman ruzaĵon, 
lasante Grouchy persekuti lin de tre malprok-
sime. Ĉu Grouchy povis revenigi lin al si, dum 
Blücher volis antaŭeniri? Ĉu li povis malhelpi 
lin postlasi tridek aŭ kvardek mil virojn por 
haltigi la trupojn kiuj persekutis lin, dum li mem 
kuris kun la resto helpi Wellington? 
   Nia sola espero estis, ke oni estis sendinta al 
Grouchy la ordonon tuj reveni kaj aliĝi al ni, kaj 
ke li estis revenanta post la prusoj. Sed la 
imperiestro ne sendis tiun ordonon. 
   Vi komprenas, ke ne ni, simplaj soldatoj, faris 
tiujn pripensojn, sed niaj oficiroj, niaj generaloj. 
Ni, soldatoj, sciis nenion. Ni estis kiel 
senkulpuloj kiuj ne suspektis, ke ilia lasta horo 
estas proksima. 
   Sume, mi diris ĉion kion mi pensas, kaj nun 
mi rakontos al vi la reston de la batalo tiel, kiel 
mi mem vidis ĝin, por ke ĉiuj sciu tiom kiom mi. 
 
   
 

XXIV 
 
 
   Preskaŭ tuj post la novaĵo pri la alveno de la 
prusoj oni ekbatis la rekolektiĝon. La batalionoj 
reformiĝis. La nia, kun alia de la brigado Quiot, 
restis por gardi Haie-Sainte, kaj la tuta resto 
aliĝis al la korpuso de generalo d’Erlons, kiu 
denove avancis tra la valo kaj provis ĉirkaŭiri la 
maldekstran flankon de la angloj. 
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   Niaj du batalionoj rapidis fermi la pordojn kaj 
breĉojn kiel eble plej bone per traboj kaj 
pavimoj. Oni metis virojn en embuskon ĉe ĉiuj 
truoj, kiujn la malamiko estis farinta je la flanko 
de la fruktarbaro. 
   Kun la resto de la kompanio Zebedeus, Buche 
kaj mi estis postenigitaj super stalo, ĉe angulo 
de la bieno je mil aŭ mil ducent paŝoj de 
Hougoumont. Mi ankoraŭ vidis la linion de  
truoj je alteco de viro, kiujn la prusoj estis farintaj 
en la muro por defendi la fruktarbaron.  
Supreniriante, ni rigardis tra tiuj truoj nian 
batallinion, la ŝoseon de Bruselo al Charleroi, la 
malgrandajn bienojn Belle-Alliance, Ros-
somme, Gros-Caillou, kiuj borderis ĝin jen kaj 
jen, la maljunan gvardion, starantan trans la 
ŝoseo, la armilon sur la ŝultro, la stabo sur 
malalta monteto maldekstre, kaj pli for en la 
sama direkto malantaŭ la ravino de Planche-
nois, la blankan fumon, senĉese renoviĝan-tan, 
kiu disvastiĝis super la arboj. Tio estis la atako 
de la unua korpuso de la prusoj. 
   Poste ni eksciis, ke la imperiestro sendis dek 
mil virojn sub la komando de Lobau por haltigi 
ilin. La batalo rekomenciĝis, sed la maljuna kaj 
la juna gvardioj, la kirasuloj de Milhaud, tiuj de 
Kellermann kaj la ĉasistoj de Lefèbre-
Desnoëttes, sume nia tuta belega kavalerio 
restis en pozicio: la granda, vera batalo ĉiam 
estis kontraŭ la angloj. 
   Kiaj pensoj venas al oni antaŭ tia grandioza 
spektaklo kaj tiu imensa ebenaĵo, kiujn la 
imperiestro devis vidi en sia menso pli bone ol 
ni per niaj okuloj! Ni estus restintaj tie dum 
multaj horoj, se kapitano Florentin ne estus 
subite suprenirinta. 
   “Nu, kion vi faras tie?” li ekkriis. “Ĉu ni 
defendos la ŝoseon kontraŭ la gvardio? Truu do 
tiun muron flanke de la malamiko. Ek! Ni 
rapidu!” 
   Ĉiuj prenis la pioĉojn, kiujn la germanoj estis 
lasintaj sur la planko, kaj faris truojn en la muro 
de la pinjono. Tio daŭris malpli ol duonhoron, kaj 
tiel ni vidis la batalon ĉe Hougoumont, la 
brulantajn konstruaĵojn, la obusojn kiuj ĉiu-
momente eksplodis inter la ruinoj, la skotajn 
ĉasistojn embuskiĝintajn sur la malantaŭa vojo, 
kaj dekstre de ni, tute proksime je du fusilpafoj, 
la anglojn retroigantajn sian unuan linion en la 
centro kaj fortrenantajn siajn kanonojn, kiujn 
niaj tiraljoroj jam komencis malmunti. Sed la 
resto de ilia linio ne moviĝis. Ili havis ruĝajn kaj 
nigrajn kvadratojn kiel ŝaktabulo, unuj antaŭ kaj 
la aliajn malantaŭ la kava vojo. Tiuj kvadratoj 
tuŝis sin ĉe la anguloj. Por ataki ilin necesis pasi 
tra ilia krucpafado. Iliaj kanonoj restis en pozicio 
rande de la ebenaĵo. Pli mal-proksime, en faldo 
de la deklivo de Mont-Saint-Jean atendis ilia 
kavalerio. 

   La pozicio de tiuj angloj ŝajnis al mi nun 
ankoraŭ pli forta ol hodiaŭ matene. Tial ke ni 
ankoraŭ ne sukcesis trapenetri ilian maldek-
stran flankon, ĉar la prusoj atakis nin en la 
flanko, mi unuafoje ekhavis la ideon, ke ni ne 
estas certaj gajni la batalon. Mi jam bildigis al 
mi nian teruran konfuziĝon, se ni havus la 
malfeliĉon malgajni, premite inter du armeoj, 
unu antaŭ ni kaj alia flanke de ni, kaj la sekvon:  
dua invado, truditaj impostoj, sieĝo de niaj 
urboj, reveno de la elmigrintoj kaj venĝoj. 
   Mi sentis, ke tiu penso paligas min.  
   En la sama momento miloj da krioj “Vivu la 
Imperiestro!” leviĝis malantaŭ ni. Buche tro-
viĝis apud mi en angulo de la subtegmento. Li 
kriis kun ĉiuj kamaradoj “Vivu la Imperiestro!” 
kaj apogante min trans lian ŝultron, mi vidis 
nian tutan kavalerion de la dekstra alo: la 
kirasuloj de Milhaud, la lancistoj de la gvardio, 
pli ol kvin mil viroj, kiuj antaŭeniris trote. Ili 
transiris la ŝoseon kaj malsupreniris en la 
valon inter Hougoumont kaj Haie-Sainte. Mi 
komprenis, ke ili estas atakontaj la kvadratojn 
de la angloj kaj ke nia sorto dependas de tio. 
   La ĉefoj de anglaj kanonoj komandis per tiel 
akraj voĉoj, ke oni aŭdis ilin tra la tumulton kaj 
la sennombrajn kriojn “Vivu la Imperiestro!” 

   Estis terura momento, kiam niaj kirasuloj 
pasis tra la valo. Mi kredis vidi torenton post la 
fandiĝo de la neĝo, kiam la suno brilas sur la 
multaj glacieroj. La ĉevaloj kun siaj bluaj kovri-
loj sur la postaĵo ĉiuj kune etendis la femuron 
kiel cervoj, piedfrapante la teron, la trumpetoj 
sonis sovaĝe meze de surda bruo. Kaj en la 
momento kiam ili pasis, la unua malŝargo de 
mitralo tremigis nian malnovan hangaron  La 
vento blovis de Hougoumont kaj plenigis per 
fumo ĉiujn truojn. Ni apogis nin eksteren: dua 
malŝargo, tiam tria alvenis pafon post pafo. 
   Tra la fumo mi vidis la anglajn kanonistojn 
forlasi siajn kanonojn kaj fuĝi sur siaj ĉavaloj. 
Kaj preskaŭ tuj niaj kirasuloj troviĝis sur la 
kvadratoj, kies pafoj zigzagis laŭlonge de la 
deklivo. Oni aŭdis nur grandan bruon, plen-
dojn, senfinan tintadon, henadon, iam kaj iam 
malŝargon. Tiam novajn kriojn, novajn bruojn, 
novajn ĝemojn. Kaj en tiu densa fumo, kiu 
amasiĝis kontraŭ la biendomo, dudekoj da 
ĉevaloj pasis kiel ombroj kun flirtanta kolhararo 
kaj aliaj trenante sian rajdiston, kies piedo estis 
ankoraŭ kaptita en la piedingo. 
   Tio daŭris pli ol horon! 
   Post la kirasuloj de Milhaud alvenis la lan-
cistoj de Lefebvre-Desnoëttes. Post la lancis-
toj, la kirasuloj de Kellermann. Post tiuj ĉi la 
surĉevalaj grenadistoj de la gvardio, tiam la  
dragonoj… Ĉiuj trote supreniris la deklivon kaj 
kuris al la kvadratoj, la sabron en la aero kaj 
eligante la krion “Vivu la Imperiestro!” kiu  
supreniris en la ĉielon. 
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   Ĉe ĉiu nova atako ni kredis, ke ili trapenetros 
ĉion, sed kiam la trumpetoj sonigis la reko-
lektiĝon, kiam la eskadronoj revenis pelmele 
galopante, persekutite de mitralo, por reformi 
sin fine de la ebenaĵo, oni ankoraŭ ĉiam vidis 
la longajn ruĝajn liniojn, senmovajn en la fumo 
kvazaŭ muroj. 
   Tiuj angloj estis bonaj soldatoj. Necesas 
ankaŭ diri, ke ili sciis, ke Blücher venis helpi ilin 
per sesdek mil viroj, kaj kompreneble tiu penso 
donis al ili grandan kuraĝon. 
   Malgraŭ tio, je la sesa ni jam detruis duonon 
de iliaj kvadratoj. Sed tiam la ĉevaloj de niaj 
kirasuloj, elĉerpitaj de dudek atakoj sur tiu grasa 
tero trempita de pluvo, ne plu povis 
antaŭengalopi meze de la amaso da mortigitoj. 
   Kaj la nokto proksimiĝis. La granda batal-
kampo malantaŭ ni malpleniĝis! Fine la granda 
ebenaĵo, kie ni kampadis la antaŭan tagon, estis 
forlasita, kaj tie for la maljuna gvardio res-tis 
sola sur la ŝoseo, la armilon en la mano: ĉiuj 
estis foririntaj, dekstre kontraŭ la prusoj, antaŭe 
kontraŭ la angloj!  
   Ni rigardis nin terurite.  
   Jam mallumiĝis, kiam kapitano Florentin 
aperis supre sur la skalo, ambaŭ manojn sur la 
planko, kriante al ni per serioza voĉo: 
   “Fusilistoj, la horo venki aŭ morti estas 
veninta!” 
   Mi memoras, ke tiuj vortoj troviĝas en la 
proklamo de la imperiestro, kaj ni ĉiuj malsu-
preniris laŭvice. Ankoraŭ ne estis tute mal-lume, 
sed sur la detruita korto ĉio estis griza kaj la 
mortigitaj jam rigidaj sur la sterkejo kaj laŭlonge 
de la muroj. 
   La kapitano aranĝis nin dekstre sur la korto, 
la komandanto de la alia bataliono aranĝis siajn 
virojn maldekstre. Niaj tamburoj unuafoje 
resonis tra la malnova konstruaĵo, kaj ni defilis 
tra la malgranda pordo en la ĝardenon. Ni devis 
klini la kapon unu post la alia. 
   Ekstere la ĝardenmuroj estis truetitaj. La 
vunditoj meze de la ruinoj bandaĝis al si, unu la 
kapon, alia kruron aŭ brakon. Kantinistino kun 
sia ĉareto kaj sia azeno, grandan pajlan 
ĉapelon platigitan sur la dorso, staris ankaŭ en 
tiu angulo. Mi ne scias, kion tiu malfeliĉulino 
venis fari tie. Pluraj ĉevaloj, faligitaj de laceco, 
la kapon pendanta, kovritaj per koto kaj sango, 
similis al maljunaj ĉevalaĉoj. 
   Kia diferenco disde la mateno!  Tiam la 
kompanioj alvenis ja duone detruitaj, sed ili estis 
ankoraŭ kompanioj. Nun la konfuziĝo 
proksimiĝis. Bezonis nur tri tagoj por meti nin en 
la saman staton kiel apud Leipzig post unu  
jaro. La resto de nia bataliono kaj la alia formis 
nur unu bonordan linion. Kaj ĉar necesas, ke mi 
diru tion al vi: maltrankvileco ekkaptis nin. 
   Kiam la viroj ne plu manĝis ekde la antaŭa 
tago, kiam ili batalis la tutan tagon, kaj ke ĉe la 

noktiĝo ĉiuj iliaj fortoj estas elĉerpitaj, ili tremas 
pro malsato, ili ektimas kaj eĉ la plej kuraĝaj 
perdas esperon: ĉiuj niaj grandaj malfeliĉaj 
retiriĝoj originis el tiu stato.  
   Kaj tamen, malgraŭ ĉio ni ne estis venkitaj, kaj 
la kirasuloj ankoraŭ tenis la ebenaĵon. De ĉiuj 
flankoj, meze de la tondrado de la kanonoj kaj 
tumulto ni aŭdis nur unu krion: 
   “La gvardio alvenas!” 
   Ha, jes, la gvardio alvenis… ĝi fine alvenis! De 
fore ni vidis iliajn altajn harozajn ĉapojn bonorde 
antaŭengalopi sur la ŝoseo. Tiuj kiuj neniam 
vidis la gvardion alveni sur batalkampo neniam 
komprenos la fidon kiun la viroj povis havi al tiu 
elita korpuso, specon de respekto kiu donis al 
oni kuraĝon. La soldatoj de la maljuna gvardio 
estis preskaŭ ĉiuj eksaj kam-puloj  de antaŭ la 
Respubliko, viroj almenaŭ kvin futojn ses colojn 
longaj, maldikaj, bonstaturaj. Antaŭe ili 
kondukis la plugon por ia monaĥejo aŭ kastelo. 
Poste ili ribelis amase  kun la tuta popolo. Ili 
foriris al Germanio, Holando, Italio, Egiptio, 
Pollando, Hispanio, Rusio, komence sub 
Kléber, Hoche, Marceau, poste sub Napoleono, 
kiu ŝparis kaj bone pagis ilin. Ili konsideris sin iel 
kiel proprietulojn de granda bieno, kiun ili devas 
defendi kaj eĉ pligrandigi. Tio altiris al ili 
respekton: estis sia propra bieno kiun ili 
defendis. Ili jam ne konis siajn gepatrojn, 
gekuzojn, la homojn de sia lando. Ili konis nur la 
imperiestron, kiu estis ilia dio. Kaj fine ili adoptis 
la reĝon de Romo por heredi ĉion kune kun ili 
por subteni kaj honori ilian maljunecon. Oni 
neniam vidis ion tian. Ili tiel kutimiĝis marŝi, meti 
sin en linion, ŝargi, pafi, krucigi la bajoneton, ke 
tio iel okazis aŭtomate, laŭbezone. Kiam ili 
antaŭeniris, la armilon en la mano, kun siaj 
grandaj ĉapoj, blankaj veŝtoj kaj gamaŝoj, ili ĉiuj 
similis unuj al la aliaj. Oni bone vidis, ke estas 
la dekstra mano de la imperiestro kiu 
antaŭeniris. Kiam oni diris en la vicoj: “La 
gvardio eniras la batalon!” tio estis kvazaŭ oni 
dirus: “La batalo estas gajnita!” 
   Sed en tiu momento, post la granda masakro, 
tiuj teruraj atakoj al kiuj la angloj rezistis, vidante 
la prusojn fali sur nian flankon, mi diris al mi 
mem: 
   “Jen la granda bato! Se ni malgajnos ĝin, ĉio 
estos perdita.” 
   Jen kial ni ĉiuj rigardis la gvardion, kiu alpaŝis 
sur la ŝoseo. Estis ankoraŭ Ney kiu kondukis 
ĝin, kiel li estis kondukinta la atakon de la 
kirasuloj. La imperiestro bone sciis, ke neniu 
povis konduki la gvardion pli bone, ol Ney. Nur 
li estus sendinta lin unu horon pli frue, kiam niaj 
kirasuloj estis en la kvadratoj. Tiam ni estus 
gajnintaj la batalon. Sed la imperiestro domaĝis 
sian gvardion kiel sian lastan rifuĝon. Se li 
ankoraŭ estus havintaj sian gvardion kvin tagojn 
poste en Parizo, Lafayette kaj la aliaj ne estus 
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longe restintaj por detronigi lin. Sed li jam ne 
havis ĝin. 
   Estas do pro tio, ke li atendis tiel longe por 
sendi ĝin en la batalon. Li esperis, ke la 
kavalerio trapenetros ĉion kun Ney, aŭ ke la 
tridek du mil viroj de Grouchy venos, aŭdante la 
kanonojn, kaj ke li povos sendi ilin anstataŭ la 
gvardion, ĉar oni ĉiam povos anstataŭigi tridek 
aŭ kvardek virojn per konskripcio, sed por 
ekhavi tian gvardion necesis komenci je la 
dudek-kvina jaro kaj forporti kvindek venkojn. 
La plej bona, solida kaj dura parto de la armeo 
estis la gvardio. 
   Nu, ĝi alvenis, kaj ni vidis ĝin. Ney, la maljuna 
Friant kaj tri aŭ kvar aliaj marŝaloj rajdis ĉe ĝia 
kapo. Ni vidis nur tion. La resto, la kanonpafoj, 
la fusilado, la krioj de la vunditoj estis kvazaŭe 
forgesitaj. Sed tio ne daŭris longe, ĉar la angloj 
ankaŭ komprenis, ke tio estos la granda bato. Ili 
rapidis kunigi ĉiujn siajn fortojn por ricevi ĝin. 
   On dirus, ke ĉe nia maldekstra flanko la 
batalkampo estas malplena. Oni jam ne pafis, 
ĉu pro manko de municio, ĉu ĉar la malamiko 
ŝanĝis sian pozicion. Ĉe la dekstra flanko male, 
en la direkto de Frichemont, la kanonado 
duobliĝis, la tuta afero ŝajnis translokiĝinta tien, 
kaj oni ne kuraĝis diri al si: “Estas la prusoj kiuj 
atakas nin… Unu plia armeo kiu venas neniigi 
nin!” Ne, tiu penso ŝajnis al ni tro terura, kiam 
subite staboficiro pasis kiel fulmo, kriante: 
   “Grouchy!… Marŝalo Grouchy alvenas!” 
   Estis en la momento kiam la kvar batalionoj 
de la gvardio deturniĝis maldekstren de la 
ŝoseo por supreniri la fruktarbaron kaj komenci 
la atakon. 
   Kiomfoje nokte dum kvindek jaroj mi bildigis al 
mi tiun noktan atakon, kaj kiomfoje mi aŭdis 
aliajn rakonti ĝin! Aŭskultante tiujn historiojn,  
oni kredus, ke la gvardio estis sola, ke ĝi 
antaŭeniris kvazaŭ vicoj de palisaroj kaj ke ĝi 
sola eltenis la mitralon. Sed ĉio tio okazis en la 
plej granda konfuzo. Tiun teruran atakon faris 
nia tuta armeo, ĉiuj restoj de la maldekstra alo 
kaj de la centro, ĉio kio restis de la kavalerio 
elĉerpita de ses horoj da batalo, ĉio kio ankoraŭ 
povis stari kaj levi la brakon: estis la infanterio 
de Reille kiu koncentriĝis al la maldekstra flanko 
de la malamiko, estis ni ĉirkaŭ Haie-Sainte, 
estis ĉio kio ankoraŭ vivis kaj kio ne volis esti 
masakrita. 
   Kaj oni ne venu diri, ke ni estis en paniko kaj 
ke ni volis fuĝi kiel malkuraĝuloj, tio ne estas 
vera! Kiam la famo kuris, ke Grouchy venas, eĉ 
la vunditoj ekstaris kaj remetis sin en viĉojn. Oni 
estus kredinta, ke aerblovo igis marŝi la 
mortigitojn: ĉiuj tiuj mizeruloj kuŝantaj malantaŭ 
Haie-Sainte, la kapon, la brakon, la kruron 
bandaĝita, la vestaĵojn disŝiritaj kaj plenaj je 
sango, ĉiu kiu povis meti unu piedon antaŭ la 
alian aliĝis al la gvardio, kiu pasis antaŭ la 

breĉoj de la ĝardeno, kaj ĉiuj disŝiris sian lastan 
kartoĉon. 
   Oni batis la atakon, niaj kanonoj rekomencis 
tondri. Sur la deklivo ĉio silentis. Vicoj da anglaj 
kanonoj restis forlasitaj. Oni kredus, ke la aliaj 
foriris, kaj nur kiam la harozaj ĉapoj komencis 
leviĝi super la ebenaĵo, kvin aŭ ses mitralpafoj 
avertis nin, ke ili atendas nin. 
   Tiam ni komprenis, ke tiuj angloj, germanoj, 
belgoj, hanoveranoj, ĉiuj tiuj viroj kiujn ni sabris 
kaj masakris ekde la mateno, reformis sin 
malantaŭe kaj ke necesas pasi sur iliaj ventroj. 
Multaj vunditoj retiriĝis en tiu momento, kaj la 
gvardio, sur kiu falis la plej granda parto de la 
pluvado, antaŭeniris preskaŭ sola tra la pafado 
kaj la mitralo, renversante ĉion. Sed ĝi pli kaj pli 
densiĝis kaj videble malpliiĝis. Post dudek 
minutoj ĉiuj ĝiaj surĉevalaj oficiroj estis 
elseligitaj. Ĝi haltis antaŭ tiel terura fajro de 
muskedopafado, ke ni mem, je ducent paŝoj 
malantaŭ ili, jam ne aŭdis niajn porprajn pafojn: 
ni kredis bruligi prajmojn! 
   Finfine ĉiu tiu amaso de malamikoj, antaŭe, 
dekstre kaj maldekstre, leviĝis kaj falis sur nin, 
subtenate de sia kavalerio en la flankoj. La  
kvar batalionoj de la gvardio, malpliigitaj de tri 
mil al mil ducent, ne povis elteni tian sturmon kaj 
malrapide retroiris. Ankaŭ ni retiriĝis, 
defendante nin per fusilpafoj kaj bajoneto. 
   Ni jam vidis pli terurajn batalojn, sed tiu ĉi estis 
la lasta. 
   Kiam ni alvenis ĉerande de la altebenaĵo por 
remalsupreniri, en la tuta ebenaĵo sub ni jam 
kovrita de ombro, regis konfuzo. Ĉiuj fuĝis kaj 
forkuris, unuj piede, aliaj surĉevale. Unu sola 
bataliono de la gvardio, en kvadrato apud la 
bieno, kaj tri aliaj batalionoj ĉe la disbranĉiĝo de 
Planchenois, restis senmovaj kiel konstru-aĵoj 
meze de inundo, kiu kuntrenas la tutan reston! 
Ĉiuj foriris – husaroj, ĉasistoj, kirasuloj, artilerio, 
infanterio – pelmele sur la ŝoseo, tra la kampoj, 
kvazaŭ armeo de barbaroj, kiu fuĝas. Laŭlonge 
de la ravino de Planchenois la sombra ĉielo 
estis prilumita de la pafado. Unu sola kvadrato 
de la gvardio kontraŭstaris Bulow, malhelpante 
lin fortranĉi al ni la ŝoseon. Sed pli proksime al 
ni aliaj prusoj de la kavalerio descendis en la 
valon kvazaŭ rivero kiu fluas trans siajn kluzojn. 
La maljuna Blü-cher ankaŭ alvenis kun kvardek 
mil viroj. Li kunfaldis nian dekstran alon kaj 
dispersis ĝin antaŭ si 
   Kion mi povas ankoraŭ diripri tio? Okazis 
encirkligo: ni estis ĉirkaŭitaj de ĉiuj flankoj. La 
angloj repelis nin en la valon, kaj en la valo 
alvenis Blücher. Niaj generaloj, oficiroj, la 
imperiestro mem jam ne havis alian rimedon ol 
meti sin en kvadraton. Kaj oni diris poste, ke ni, 
povraj malfeliĉuloj, panikegis! Mi neniam aŭdis 
similan maljustecon! 
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   Mi kuris al la bieno kun Buche kaj kvin aŭ ses 
kamaradoj. Eksplodantaj obusoj ruliĝis ĉir-kaŭ 
nin, kaj ni alvenis kiel erarintaj estaĵoj ĉe la 
ŝoseo, kie surĉevalaj angloj galope pasis, 
kriante inter si: 
   “No quarter! No quarter!” 
   En tiu momento la kvadrato de la gvardio 
komencis retiriĝi. Ĝi pafis en ĉiuj direktoj por 
forigi ĉiujn malfeliĉulojn kiuj volis eniri ĝin. Nur 
la oficiroj kaj generaloj povis savi sin. 
   Kion mi neniam forgesos, eĉ se mi devus vivi 
mil jarojn, estas la teruraj, senfinaj krioj kiuj 
plenigis la valon sur pli ol unu mejlo, kaj tre 
malproksime aŭdiĝis tamburo, kiu kvazaŭe 
sonorigis alarmsonorilon meze de incendio. 
Sed estis ankoraŭ pli terure: tio estis la lasta 
krio de Francio, de tiu kuraĝa kaj fiera popolo, 
tio estis la voĉo de la patrio kiu kriis: “Helpu 
min, infanoj, mi mortas!” Ne, mi ne povas 
priskribi tion al vi!… Tiu batoj de la tamburisto 
de la maljuna gvardio meze de nia katastrofo 
estis io teneriganta kaj terura. Mi singultis kiel 
infano. Buche kuntrenis min, kaj mi kriis al li: 
   “Jean, lasu min… Ni malgajnis la batalon…  
 
Ni perdis ĉion!” 
   Pensoj pri Trinel, sinjoro Gulden kaj Fals-
burgo ne venis en mian kapon. Kio mirigas min 
ankoraŭ hodiaŭ, estas, ke ni ne estis centfoje 
masakritaj sur tiu ŝoseo, kie pasis vicoj da 
angloj kaj prusoj. Eble ili rigardis nin kiel 
germanojn, eble ili kuris post la impe-riestro, ĉar 
ĉiuj esperis kapti lin. 
   Antaŭ la bieneto Ronsomme ni devis deturniĝi 
dekstren tra la kampoj. Estis tie ke la lasta 
kvadrato de la gvardio ankoraŭ eltenis la atakon 
de la prusoj. Sed ĝi ne povis persisti multe pli 
longe, ĉar dudek minutojn poste la malamikoj 
inundis la ŝoseon. La prusaj ĉasistoj foriris en 
bandoj por aresti tiujn kiuj postrestis. Oni estus 
dirinta, ke tiu ŝoseo estas ponto, kaj ke tiuj kiuj 
ne sekvas ĝin, falas en abismon. 
   Kiam ni malsupreniris en la ravinon malantaŭ 
la gastejo Passe-Avant, la prusaj husaroj kuris 
al ni. Ili estis nur kvin aŭ ses, kaj ni kriis, ke ni 
kapitulacas. Sed se ni estus levintaj la kolbon, 
ili estus sabrintaj nin. Ni kuŝis la fusilon kontraŭ 
la vangon, kaj vidante, ke ni ne estas vunditaj, 
ili forgalopis. Tio devigis nin denove sekvi la 
ŝoseon, kies krioj kaj tumulto aŭdeblis je 
almenaŭ du mejloj: la kavalerio, la infanterio, la 
Artilerio, la ambulancoj, la furgonoj, ĉio pel-mele 
treniĝis sur la ŝoseo, hurlante, batante, henante 
kaj plorante. Ne, eĉ apud Leipzig ni ne vidis tian 
spektaklon.  La luno leviĝis super la arbaroj 
malantaŭ Planchenois. Ĝi prilumis tiun amason 
de ĉapskoj71, harozaj ĉapoj, sabroj, bajonetoj, 
renversitaj municiĉaroj, haltigitaj kanonoj. Kaj 

                                                      
71 Speco de kapvestoj. 

ĉiun minuton la obstrukco kreskis. Hurlado 
aŭdiĝis de unu fino de la linio ĝis la alia. Ĝi 
supreniris kaj malsupreniris la deklivojn kaj 
finiĝis en la malproksimeco kiel suspiro. Sed la 
plej malĝojigaj estis la krioj de la virinoj – de tiuj 
malfeliĉulinoj kiuj sekvas la armeojn – kiam oni 
renversis ilin aŭ ĵetis ilin kun iliaj ĉaretoj de la 
taluso suben. Ili eligis kriojn kiujn oni aŭdis 
super tiu imensa tumulto, kaj neniu returnis la 
kapon, neniu viro malsupreniris por helpi ilin.   
   “Ĉiu por si! Mi renversas vin, tiom pli malbone 
por vi, mi estas pli forta. – Vi krias?… Tio estas 
egala al mi!… Atentu! Atentu! Mi rajdas sur 
ĉevalo!… Mi frapas vin!… Faru lokon, nur se mi 
povas eskapi!…La aliaj agas kiel mi! – Lokon 
por la imperiestro!… Lokon por la marŝalo!… La 
pli forta renversas la malpli fortan… Nur forto 
gravas en la mon-do!… Antaŭen!… Antaŭen! 
La kanonoj renver-sas ĉion, nur se oni savas 
ilin! – La kanonoj ne plu funkcias… Oni 
maljungu la ĉevalojn, oni tranĉu la tirrimenojn 
kaj frapu sur la ĉevalojn, kiuj forportas nin!… Ili 
kuru tiel foren, kiel ili povas, kaj ili krevu poste! 
– Per kio la resto koncernas nin? Se ni jam ne 
estas la pli fortaj, nu, kio? Venis nia vico esti 
mortigitaj. Ni krias, sed oni mokas pri niaj krioj! 
– Savu sin kiu povas… kaj vivu la imperiestro!… 
Sed la imperiestro mortis!” 
   Ĉiuj kredis, ke la imperiestro mortis kun la 
maljuna gvardio: tio ŝajnis tuta kompreneble. 
   La prusa kavalerio pasis per vicoj, la sabron 
en la aero, kriante: “Hura!”  Ĝi ŝajnis eskorti nin 
kaj sabris ĉion kio deviis de la ŝoseo. Kaptitojn 
ĝi ne faris kaj jam ne atakis la homamason en 
la kolono... Kelkaj pafoj ankoraŭ resonis dek-
stre kaj maldekstre. Malantaŭe, tre malprok-
sime, oni vidis ruĝan flamon tra la nokto: la 
bieno Caillou brulis. 
   Ni plirapidigis la paŝojn. Malsato, laceco, 
malespero pezis sur nin. Oni volus morti, kaj 
tamen la espero eskapi subtenis onin. Mar-
ŝante Buche diris al mi: 
   “Josef! Ni subtenu unu la alian. Mi neniam 
forlasos vin.” 
   Kaj mi respondis al li: 
   “Ni ĉiuj mortos kune… Mi ne plu povas elteni 
tion… Estas tro terure…. Estus pli bone 
kuŝiĝi…” 
   “Ne!… Ni ĉiam marŝu,” li diris, “ĉar la prusoj 
ne faras kaptitojn. Rigardu… Ili masakras ĉion 
senkompate, kiel ni apud Ligny.” 
   Ni ĉiam sekvis la direkton de la ŝoseo kun 
miloj da aliaj, mornaj, deprimitaj, kaj kiuj tamen 
returnis sin amase kaj densiĝis por pafi, kiam 
prusa eskadrono venis tro proksime. Ni estis 
ankoraŭ la plej firmaj, la plej solidaj. Jen kaj jen 
ni trovis forlasitajn afustojn, kanonojn, munici-
ĉarojn. La fosaĵoj dekstre kaj maldekstre estis 
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plenaj je sakoj, kartoĉoj, fusiloj, sabroj: oni 
forĵetis ĉion por povi marŝi pli rapide! 
   Sed kio estis la plej terura, tio estis la grandaj 
ambulancveturiloj, haltigitaj meze de la ŝoseo 
kaj plenaj je vunditoj. La veturigistoj estis tran-
ĉintaj la tirrimenojn kaj fuĝis sur siaj ĉevaloj, 
timante esti mortigitaj. Tiuj malfeliĉaj vunditoj 
duone mortintaj, kun pendantaj brakoj, rigardis 
nin kun malespero. Ili pensigas min hodiaŭ pri 
tufoj de pajlo kaj fojno kiuj restas alkroĉitaj je 
arbustoj post inundo, kaj la homoj diras: “Jen nia 
rikolto… Jen kio la fulmotondro lasas al ni!” Ha! 
Kiel ofte mi pensis pri tio dum la lastaj kvindek 
jaroj! 
   Kio ankaŭ multe malĝojigis min dum tiu fuĝo, 
kio disŝiris al mi la koron, estis, ke mi ne revidis 
nenian viron de nia bataliono krom ni mem. Mi 
diris al mi: “Ili tamen ne povas esti ĉiuj 
mortigitaj!” Kaj mi ekkriis: 
   “Jean, se mi retrovus Zebedeus, tio kuraĝi-
gus min!” 
   Li ne tuj respondis min, sed post momento 
diris al mi: 
   “Ni nur provu savi nin, Josef! Se mi havos la 
feliĉon revidi Harberg, mi ne plu plendos pri la 
terpomoj… Ne… Ne… Dio punas min… Mi 
estus tre kontenta iri labori en la arbaro, la 
hakilon sur la ŝultro. Se nur mi ne revenu 
hejmen kripligita kaj ke mi ne estu devigata 
etendi la manon ĉerande de granda vojo por 
vivi, kiel tiom da aliaj! Ni provu eskapi sanaj kaj 
sekuraj.” 
   Mi trovis, ke li estas prudenta. 
   Je la deka kaj duono ni proksimiĝis al 
Genappe. Teruraj krioj aŭdiĝis de fore. Ĉar oni 
bruligis pajlofajrojn meze de la ŝoseo por prilumi 
la tumulton, vi vidis tie for la domojn kaj la 
stratojn tiel plenaj je homoj, ĉevaloj kaj furgonoj, 
ke ni ne povis meti unu paŝon antaŭen. Ni tuj 
komprenis, ke la prusoj povas veni 
ĉiumomente, ke ili havas kanonojn kaj ke estas 
pli bone por ni pasi ĉirkaŭ la vilaĝon ol esti 
amase kaptitaj. Tial ni deturniĝis maldek-stren 
en la grenon kun granda nombro da aliaj. Ni 
transiris la riveron Thy, vadante tra la akvo ĝis 
la zono, kaj ni atingis la du domojn de Quatre-
Bras je la meznokto. 
   Ni saĝe agis ne enirante Genappe, ĉar ni jam 
aŭdis la fusil- kaj kanonpafojn de la prusoj al  la 
vilaĝo. Sur la ŝoseo alvenis ankaŭ multaj 
fuĝantoj: kirasuloj, lancistoj, ĉasistoj… Neniu 
haltis! 
   Malsato terure turmentis nin. Ni pensis, ke en 
tiuj domoj jam delonge ĉio estas manĝita. 
Malgraŭ tio ni eniris tiun maldekstre. La planko 
estis kovrita per pajlo, sur kiu kuŝis vunditoj. 
Apenaŭ ni malfermis la pordon, ĉiuj komencis 
krii… kaj por diri la veron, la odoro estis tiel 
malbona, ke ni tuj reeliris, reprenante la vojon al 
Charleroi. 

   La luno estis belega. Ni malkovris dekstre en 
la greno kvanton da mortigitoj, kiujn oni ne 
enterigis. Buche descendis en sulkon, kie oni 
vidis tri aŭ kvar anglojn etendiĝintajn unuj sur la 
aliaj dudek kvin paŝojn pli malproksime. Mi 
demandis min, kion li estas faronta meze de tiuj 
mortigitoj, kiam li revenis kun ladbotelo, kiun li 
skuis ĉe sia orelo, dirante al mi: 
   “Josef, ĝi estas plena.” 
   Sed antaŭ ol malfermi ĝin, li plonĝigis ĝin en 
akvoplenan fosaĵon. Tiam li malfermis ĝin, 
trinkis iomete kaj diris: 
   “Estas brando!” 
   Li donis ĝin al mi, kaj ankaŭ mi trinkis. Mi 
sentis la vivon reveni en min, kaj mi redonis al li 
tiun duonplenan ladbotelon, benante Dion pro la 
ideo kiun Li donis al Buche. 
   Ni ankaŭ ekzamenis la mortintojn por vidi, ĉu 
ili havas ankaŭ panon. Sed ĉar la tumulto 
plifortiĝis kaj ni ne estus sufiĉe grandnombraj 
por rezisti atakojn de la prusoj, se ili ĉirkaŭus 
nin, ni reforiris plenaj je kuraĝo kaj forto. Tiu 
brando jam igis nin vidi ĉion rozkolora. Mi diris: 
   “Jean, la plej terura jam estas pasinta. Ni 
ankoraŭ revidos Falsburgon kaj Harberg. Ni 
estas sur bona vojo, kiu kondukos nin al 
Francio. Se ni estus gajnintaj, oni devigus nin iri 
pli malproksimen ĝis profunde en Germanio. 
Estus necese batali kontraŭ la aŭstrojn kaj 
rusojn. Kaj se ni havus la feliĉon eskapi al la 
morto, ni revenus kiel veteranoj, kun grizaj 
haroj, kaj estus senditaj al la garnizono de 
Petite-Pierre aŭ aliloken.” 
   Jen la malbonaj pensoj kiuj pasis tra mia 
kapo. Sed tio ne malhelpis min marŝi kun pli  da 
kuraĝo, kaj Buche diris: 
   “La angloj pravas kunporti ladbotelojn. Se mi 
ne vidis brili la ladon en la lunlumo, la ideo ne 
estus veninta al mi iri rigardi.” 
   Dum ni parolis tiel, ĉiumomente kavalerianoj 
pasis apud ni. Iliaj ĉevaloj estis elĉerpitaj, sed 
frapante kaj spronante ilin, la rajdistoj igis ilin 
tamen troti. La bruo de multaj fusilpafoj anon-cis 
la tutan disfalon: feliĉe ni havas iom da 
antaŭeco. Povis esti la unua matene, kaj ni 
kredis nin en sekureco, kiam Buche diris al mi: 
   “Josef, jen la prusoj!”  
   Kaj rigardante malantaŭ nin, mi vidis en la 
lunlumo kvin brunajn husarojn, de la sama 
regimento kiu antaŭ unu jaro dishakis Klipfel. 
Tio ŝajnis al mi malbona aŭguro.  
   “Ĉu via fusilo estas ŝargita?” mi demandis al 
Buche. 
   “Jes.” 
   “Nu, ni atendu… Ni devas defendi nin, mi ne 
kapitulacos.” 
   “Ankaŭ mi ne,” li diris. “Mi preferas morti ol 
foriri kiel kaptito.” 
   Samtempe prusa oficiro kriis al ni arogatone: 
   “Demetu la armilojn!” 
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   Anstataŭ atendi kiel mi, Buche pafis al la 
brusto de la pruso. Tiam la kvar aliaj falis sur 
nin. Buche ricevis sabrobaton, kiu fendis lian 
ĉakon ĝis la viziero, sed per bajonetpiko li 
mortigis la pruson kiu vundis lin. Mi tenis mian 
ŝargitan fusilon. Buche metis sin kun la dorso 
kontraŭ nuksarbo. Ĉiufoje kiam la prusoj, kiuj 
retropaŝis, volis proksimiĝi, mi alŝultrigis ĝin. 
Neniu el ili volis esti mortigita la unua. Kaj dum 
ni atendis, Buche kun la bajoneto krucigita, mi 
kun la kolbo kontraŭ la ŝultro, ni aŭdis 
galopadon sur la ŝoseo. Tio timigis nin, ĉar ni 
pensis, ke estas aliaj prusoj, sed estis kelkaj el 
niaj lancistoj. Tiam la prusoj husaroj galopis 
malsupren tra la greno, dum Buche rapidis 
reŝargi sian fusilon. Niaj lancistoj pasis, kaj ni 
sekvis ilin kurante. Oficiro, kiu troviĝis inter ili, 
diris, ke la imperiestro foriris al Parizo, kaj ke 
reĝo Jerôme transprenis la komandon de la 
armeo. 
   La tuta haŭto de la kapo de Buche estis 
fendita, sed la osto estis en bona stato. La 
sango fluis sur liaj vangoj. Li bandaĝis al si la 
kapon per sia naztuko, kaj ekde tiu momento ni 
ne plu renkontis prusojn. 
   Nur ĉirkaŭ la dua matene ni estis tiel lacaj, ke 
ni jam ne povis marŝi. Vidante je distanco de 
kvin aŭ sescent paŝoj fagoboskon je nia 
maldekstra flanko, Buche diris al mi: 
   “Hej, Josef, eniru tien… Ni kuŝiĝu kaj dormu.” 
   Mi ne demandis ion alian. 
   Ni malsupreniris, transirante avenkampon ĝis 
la bosko, kaj eniris la densan arbetaron. Ni  
ambaŭ konservis nian fusilon, nian sakon kaj 
nian kartoĉujon. Ni metis la sakon teren por 
etendi nin, la orelon sur ĝi.  
   Jam delonge tagiĝis, kaj jam de pluraj horoj la 
tuta mizera resto de nia armeo defilis sur la 
ŝoseo, kiam ni vekiĝis kaj trankvile reprenis nian 
vojon. 
 
 

 
XXV 

 
 
   Granda nombro da kamaradoj kaj vunditoj 
restis en Gosselies, sed la amaso daŭrigis sian 
vojon, kaj je la naŭa oni komencis malkovri la 
preĝejturojn de Charleroi en la malproksimo, 
kiam subite aŭdiĝis krioj, plendoj kaj fusilpafoj je 
duonmejlo antaŭ ni. La tuta imensa kolono de 
mizeruloj haltis, kriante: 
   “La urbo fermas siajn pordegojn. Ni estis 
haltigitaj…” 
   Malĝojo kaj malespero legiĝis sur ĉiuj vizaĝoj. 
Sed momenton poste kuris la famo, ke konvojoj 
kun vivrimedoj proksimiĝis, kaj ke oni ne volis 
fari distribuojn. Tiam furiozeco ansta-taŭis la 

timegon, kaj tute laŭlonge de la ŝoseo oni aŭdis 
nur unu solan krion: 
   “Ni falu sur ilin. Ni mortigu la ŝtelistojn kiuj 
perfidas kaj malsategigas nin!” 
   La plej timemaj, la plej deprimitaj rapidigis la 
paŝojn, levante sian sabron aŭ ŝargante sian 
fusilon. 
   Oni jam antaŭe vidis, ke okazos vera buĉado, 
se la kondukantoj kaj la eskorto ne cedos. 
Buche mem kriis: 
   “Necesas ĉion masakri… Ni estas perfiditaj!… 
Venu, Josef!… Ni venĝu nin!…” 
   Sed mi retenis lin ĉe la kolumo, kriante al l i: 
   “Ne, Jean, ne! Ni faris jam sufiĉe da 
masakroj… Ni eskapis de ĉio ĝis nun. Ne 
necesas, ke ĉi tie francoj mortigu nin. Venu!…” 
   Li rezistis, provante liberigi sin. Finfine tamen, 
kiam mi montris al li vilaĝon maldekstre de la 
ŝoseo, dirante al li: 
   “Hej! Jen la vojo al Harberg, jen domoj kiel en 
Quatre-Vents! Ni prefere iru tien peti panon. Mi 
havas monon, ni certe ekhavos iom da ĝi. Venu! 
Tio estos pli bone ol ataki konvojn kiel bando da 
lupoj!”  
   Finfine li lasis sin kuntreni. Ni transiris refoje 
la grenkampojn. Sen la malsato, kiu rapidigis 
nin, ni estus sidiĝintaj surrande de la pado ĉe 
ĉiu paŝo. Sed post duonhoro ni alvenis, danke 
al Dio, antaŭ speco da forlasita farmbieno. La 
fenestroj estis rompitaj, la pordo larĝe 
malfermita kaj altaj stakoj da tero ĉirkaŭ ĝi. Ni 
eniris, kriante: 
   “Ĉu estas iu ĉi tie?” 
   Ni frapis sur la meblojn per niaj kolboj, sed 
nenia animo respondis. Nia furiozeco kreskis, 
tiom pli ke ni vidis kelkajn aliajn mizerulojn 
alveni sur la sama pado, kaj ni pensis: 
   “Ili venas manĝi nian panon!” 
   Aĥ! Tiuj kiuj neniam suferis tiajn mankojn, ne 
komprenas tiun furiozecon. Estis terure!… Estis 
terure!… Ni jam rompis la pordeton de ŝranko 
plena je tolaĵoj, kaj ni renversis ĉion per niaj 
bajonetoj, kiam maljuna virino eliris de sub la 
kuirejtablo, kiuj kovris la enirejon de la kelo. Ŝi 
sangultis kaj diris: 
   “Dio mia! Dio mia! Kompatu nin!” 
   Tiu domo estis prirabita frumatene. Oni 
forprenis la ĉevalojn, la edzo malaperis, la 
geservistoj fuĝis. Malgraŭ nia furiozeco, la vido 
de tiu povra maljunulino hontigis nin, kaj mi diris 
al ŝi: 
   “Ne timu… Ni ne estas monstroj. Donu nur 
panon al ni, se ne, ni pereos.” 
  Ŝi sidiĝis sur malnovan ŝegon, krucigis la 
manojn sur la genoj kaj diris: 
   “Mi havas plu nenion, ili forprenis ĉion, Dio 
mia, ĉion… ĉion.” 
   Ŝiaj grizaj haroj pendis laŭlonge de siaj 
vangoj. Mi estus povinta plori pro ŝi kaj ni. 
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   “Ni mem serĉos,” mi diris al Buche, kaj ni 
pasis de unu ĉambro al alia, eniris la bovinejon, 
la ĉevalejon, la grenejon… sed ni vidis nenion: 
ĉio estis forŝtelita aŭ rompita. Mi estis reelironta, 
kiam malantaŭ malnova pordo mi trovis 
blanketan murŝrankon. Mi haltis kaj etendis la 
manon. En ĝi pendis per hoko tola sako, kiun mi 
rapide dekroĉis per tremantaj manoj. 
   Buche rigardis min… La sako estis peza… Mi 
malfermis ĝin… En ĝi estis du dikaj brasiknapoj, 
duona seka pano, granda tondilo por tondi la 
heĝojn, kaj tute sube kelkaj cepoj kaj griza salo 
volvita en  papero. 
   Vidante tion, ni eligis krion. La timo esti vidataj 
de la aliaj igis ni kuri malantaŭen, tre fore en la 
sekalon, kliniĝante kaj kaŝante nin kiel ŝtelistoj. 
Ni retrovis ĉiujn nian fortojn, kaj ni sidiĝis 
surranden de rojeto. Buche diris al mi: 
   “Aŭskultu, donu al mi parton!” 
   “Jes, la duonon de ĉio,” mi diris al li. “Vi lasis 
min trinki el vi ladbotelo. Mi volas dividi ĉion.” 
   Tiam li trankviliĝis. 
   Mi tranĉis la panon per mia sabro, dirante: 
   “Elektu, Jean, jen via brasiknapo, jen la duono 
de la cepoj, kaj la salo en la saketo inter ni.” 
   Ni manĝis la panon sen trempi ĝin en akvon. 
Ni manĝis nian brasiknapon, la cepojn kun salo. 
Ni estus volintaj daŭrigi ĉiam manĝi. Ni tamen 
estis satigitaj. Ni surgenuiĝis surrande de la 
rojo, plonĝigis la manojn en la akvon kaj trinkis. 
   “Nun ni foriru,” diris Buche. “Lasu la sakon ĉi 
tie.” 
   Malgraŭ nia lacego, kiu kvazaŭe rompis niajn 
krurojn, ni ekiris maldekstren, dum malantaŭ ni 
apud Charleroj la krioj kaj fusilpafoj duobliĝis, 
kaj ke sur la tuta longo de la ŝoseo ni nur vidis 
batalantajn virojn. Sed tio okazis jam 
malproksime de ni. De tempo al tempo ni 
returnis la kapon, kaj Buche diris al mi: 
   “Josef, vi bone agis kuntrenante min. Sen vi 
mi eble kuŝus tie for, ĉerande de la ŝoseo, 
batmortigita de franco. Mi tro malsatis. Sed kien 
ni fuĝu nun?” 
   “Sekvu min!” 
   Ni baldaŭ transiris grandan kaj belan vilaĝon, 
ankaŭ prirabitan kaj forlasitan. Pli for ni 
renkontis kampulojn, kiuj rigardis nin kun 
malfidaj vizaĝoj, ranĝante sin ĉerande de la 
vojo. Verŝajne ni havis malbonaspektajn 
mienojn, precipe Buche kun sia bandaĝita kapo 
kaj barbo de ok tagoj, nigra, densa kaj malmola 
kiel la haroj de apro. 
   Ĉirkaŭ la unua posttagmeze ni jam transpasis 
la riveron Sambro tra la ponto de Châtelet, sed 
ĉar la prusoj estis survoje, ni ankoraŭ ne haltis 
en tiu loko. Mi tamen jam havis bonan fidon, kaj 
mi pensis: 
   “Se la prusoj daŭrigas sian persekuton, ili 
certe sekvos la grandan amason por fari pli da 

kaptitoj kaj kolekti kanonojn, municiĉarojn kaj 
furgonojn.” 
   Jen kiel viroj, kiuj ankoraŭ tremigis la mondon 
tri tagojn antaŭe, estis devigataj rezoni!  Mi 
memoras, ke, alvenante ĉirkaŭ la tria en 
malgranda vilaĝo, ni haltis antaŭ forĝejo por 
demandi trinkaĵon. Tuj la homoj de la lando 
ĉirkaŭis nin, kaj la forĝisto, granda kaj bruna 
viro, diris al ni eniri la kontraŭe situantan 
gastejon, ke li tuj venos, kaj ke ni prenos kruĉon 
da biero kun li. 
   Kompreneble tio plezurigis nin, ĉar ni timis 
esti arestitaj, kaj ni vidis, ke la homoj simpatias 
kun ni. 
   Ankaŭ venis al mi la ideo, ke restas mono en 
mia sako kaj mi estas povonta uzi ĝin. Ni do 
eniris tiun gastejon, kiu estis tre malgranda kun 
du fenestretoj elirantaj sur la strato, ronda pordo 
kun du aloj, kiel en la vilaĝoj ĉe ni. Post kiam ni 
sidiĝis, la tuta salono tiom pleniĝis je homoj – 
viroj kaj virinoj –, ke ni apenaŭ povis spiri. 
   La forĝisto venis. Li estis demetinta sian 
antaŭtukon kaj surmetinta bluan bluzon. Kaj tuj, 
kiam li eniris, ni konstatis, ke kvin aŭ ses aliaj 
honestaj burĝoj sekvis lin: tio estis la vilaĝestro, 
la adjunkto kaj la municipaj konsilantoj de la 
loko. 
   Ili sidiĝis sur benkojn kontraŭ ni kaj igis servi 
al ni acidan bieron, kia oni ŝatis ĝin en tiu 
regiono. Buche petis panon, kaj la gastejestrino 
tuj alportis al ni tutan panon kaj grandan pecon 
da bovaĵo en pelvo. Ĉiuj diris al ni: 
   “Manĝu! Manĝu!” 
   Kiam iu direktis al ni demandon pri la batalo, 
la vilaĝestro aŭ la forĝisto ekkriis: 
   “Lasu do tiujn virojn fini la manĝon… Vi vidas, 
ke ili venas de malproksime.” 
   Kaj nur ĉe la fino ili pridemandis nin, 
demandante:  
   “Ĉu estas vere, ke la francoj malgajnis 
grandan batalon? Oni unue raportis al ni, ke ni 
venkis la malamikojn, kaj nun la famo 
disvastiĝas, ke ni estas venkitaj.” li diris. 
   Ni komprenis, ke li parolas pri Ligny, kaj ke tio 
konfuzis liajn pensojn. 
   Mi hontis konfesi al ili nian malvenkon, kaj mi 
rigardis Buche, kiu diris: 
   “Ni estis perfiditaj!… La perfidistoj liveris niajn 
planojn!… La armeo estis plena je perfidistoj, 
kiuj havis la taskon diri: ‘Fuĝu kiu povas!’ Kiel vi 
volas, ke tiamaniere ni ne malgajnu?” 
   Estis la unua fojo, ke mi aŭdis paroli pri tiu 
perfido. Kelkaj vunditoj ja kriis: “Ni estas 
perfiditaj!” Sed mi neniam atentis pri tiuj vortoj. 
Kaj kiam Buche savis nin el nia embaraso per 
tiu rimedo, mi estis kontenta kaj eĉ mirigita. 
   Tiam tiuj homoj indigniĝis kun ni kontraŭ la 
perfidistoj. Necesis ekspliki al ili la batalon kaj la 
perfidon. Buche diris, ke la prusoj povis reveni 
danke al la perfido de marŝalo Grouchy. Tio 
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tamen ŝajnis al mi tro forta, sed ĉar la kampuloj, 
plenigitaj je tenereco, ofertis al ni ankoraŭ 
bieron kaj eĉ donis al ni tabakon kaj pipojn, mi 
fine konfirmis la diron de Buche. Nur poste, 
foririnte de tie, la ideo de niaj abomenaj 
mensogoj hontigis min pri mi mem, kaj mi 
ekkriis: 
   “Ĉu vi scias, Jean, ke niaj mensogoj pri la 
perfidistoj ne estas belaj? Se ĉiuj rakontos tiom 
da mensogoj, kiom ni, ni ĉiuj fine estos perfi-
distoj, kaj sola la imperiestro estos honesta viro. 
Estus honto por nia patrio, se ni havus tiom da 
perfidistoj inter ni… Tio ne estas vera!” 
   “Ba! Ba!” li diris. “Ni estis perfiditaj. Sen tio 
neniam la angloj kaj prusoj estus devigintaj nin 
retiriĝi.” 
   Kaj ĝis la oka vespere ni nur disputis pri tio. 
Tiam ni alvenis en alia vilaĝo nomita Bouvigny. 
Ni estis tiel lacaj, ke niaj kruroj estis rigidaj kiel 
pikedoj, kaj ke ekde longa tempo ni devis havi 
grandan kuraĝon por fari unu paŝon. 
   Ni kredis esti tre malproksime de la prusoj. 
Ĉar mi havis monon, ni eniris gastejon, petante 
dormi tie. 
   Mi eligis moneron de ses pundoj por montri, 
ke ni povos pagi. Mi decidis ŝanĝi miajn 
vestaĵojn la morgaŭon, lasi tie miajn fusilon, 
sakon kaj kartoĉujon, kaj reiri hejmen, ĉar mi 
kredis, ke la milito finis, kaj meze de tiuj grandaj 
malfeliĉoj, mi ĝojis, ke mi sukcesis retiri miajn 
krurojn kaj brakojn sanaj el tiu batalo. 
   Kuŝiĝinte tiun vesperon en malgranda 
ĉambro, kie super ni en niĉo staris la Sankta 
Virgulino kun la infano Jesuo surbrake, Buche 
kaj mi, dormis kiel beatuloj. 
   La morgaŭon, anstataŭ daŭrigi nian vojon, ni 
estis tiel kontentaj sidi sur bona ŝego en la 
kuirejo, etendi niajn krurojn kaj fumi nian pipon, 
rigardante boli la marmiton, ke ni diris: 
   “Ni restu trankvile ĉi tie! Morgaŭ ni estos bone 
ripozitaj. Ni aĉetos du tolajn pantalonojn, du 
bluzojn, ni tranĉos du bastonojn el heĝo kaj ni 
reiros hejmen en malgrandaj etapoj. 
   La penso pri tiuj agrablaj aferoj tenerigis nin. 
   Ankaŭ de tiu gastejo mi skribis leteron al 
Trinel, onklino Gredel kaj sinjoro Gulden. Mi 
diris al ili nur unu vorton: 
   “Mi estas savita… Ni danku Dion pro tio! Mi 
alvenos post kelke da tagoj. Mi tutkore 
ĉirkaŭbrakas vin ĉiujn mil fojojn! Josef Seitz.” 
   Skribante mi laŭdis la Sinjoron. Sed multaj 
aferoj estis ankoraŭ devontaj okazi, antaŭ ol mi 
povis supreniri nian ŝtuparon ĉe la angulo de la 
strato Fouquet fronte al la hotelo la Ruĝa Bovo. 
Kiam oni estas prenita de la konskripcio, oni ne 
devas rapidi skribi, ke oni estas delasita. Tiu 
feliĉo ne dependas de ni, kaj la bona volo foriri 
servas al nenio. 
   Bone vespermanĝinte, ni supreniris enlitiĝi. Mi 
diris al Buche: 

   “Hej, Jean! Estas ja tute alia afero fari, kion 
oni volas, ol esti devigata respondi al apelo.” 
   Ni ambaŭ ridis, malgraŭ la malfeliĉoj de la 
patrio, sen pensi kompreneble pri tio, ke ni estis 
veraj mizeruloj. 
   Fine duafoje ni kuŝis en nia bona lito, kiam 
ĉirkaŭ la unua matene ni estis vekitaj en 
eksterordinara maniero: tamburo batis. Kaj oni 
aŭdis marŝi tra la tuta vilaĝo. Mi puŝis Buche, 
kiu diris: 
   “Mi bone aŭdas: la prusoj estas ekstere.” 
   Oni povis imagi nian timegon. Sed post mo-
mento, la situacio estis ankoraŭ pli malbona, ĉar 
oni frapis sur la pordon de la gastejo, kiu 
malfermiĝis, kaj du sekundojn poste, la granda 
salono estis plenaj je homoj. Oni supreniris la 
ŝtuparon. Buche kaj mi estis ellitiĝintaj, kaj li 
diris: 
   “Mi defendos min, se oni volas kapti min.” 
   Mi ne kuraĝis pensi pri tio, kion mi estas 
faronta. Ni jam preskaŭ estis vestintaj nin, kaj 
mi esperis povi fuĝi tra la nokto, antaŭ ol esti 
rekonita, kiam batoj resonis sur nia pordo. Oni 
kriis: “Malfermu!” 
   Necesis ja malfermi. Eniris infanteria oficiro, 
trempita de pluvo, sian grandan bluan mantelon 
gluanta sur la epoletoj, kaj sekvata de maljuna 
serĝento, kiu tenis lanternon. Ni vidis, ke ili 
estas francoj. Bruske la oficiro diris: 
   “De kie vi venas?” 
   “De Mont-Saint-Jean, leŭtenanto,” mi 
respondis al li. 
   “De kiu regimento vi estas?” 
   “De la 6-a leĝera.” 
Li rigardis la numeron de mia ĉako sur la tablo, 
kaj mi samtempe vidis la lian: li ankaŭ apartenis 
al la 6-a. 
   “De kiu bataliono?” li demandis, kuntirante la 
brovojn. 
   “De la 3-a.” 
   Buche, tute pala, diris nenion. La oficiro 
rigardis niajn fusilojn, niajn sakojn kaj 
kartoĉujojn malantaŭ la lito en angulo. 
   “Vi dezertis!” li diris. 
   “Ne, leŭtenanto, ni foriris la lastaj, ĉirkaŭ la 
oka, de Mont-Saint-Jean.” 
   “Malsupreniru, ni ekzamenos tion.” 
   Ni malsupreniris. La granda salono estis 
plenaj je oficiroj de la 12-a surĉevalaj ŝasistoj 
kaj de la 6-a leĝera. La komandanto de la 4-a 
bataliono de la 6-a promenis tien kaj reen, 
fumante malgrandan lignan pipon. Ĉiuj tiuj viroj 
estis trempitaj kaj kovritaj de koto. 
   La oficiro diris kvar vortojn al la komandanto, 
kiu haltis kaj fiksrigardis nin, sian hoknazon en 
siaj grizaj lipharoj. Li ne aspektis afabla kaj faris 
al ni kvin aŭ ses demandojn pri nia foriro de 
Ligny, pri la ŝoseo al Quatre-Bras kaj la batalo. 
Li okulumis, kunpremante la lipojn. La aliaj 
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iradis kaj venadis, trenante siajn longajn sabrojn 
sen aŭskulti. Fine la komandanto diris: 
   “Serĝento, tiuj du viroj eniras la 2-an 
kompanion. Ek!” 
   Li reprenis sian pipon de sur la kameno, kaj ni 
eliris kun la serĝento, tre feliĉaj ke ni eliĝis tiel 
malkare el tiu embaraso, ĉar oni estus povinta 
pafmortigi nin kiel dezertintoj. La ser-ĝento 
kondukis nin al hangaro je ducent paŝoj 
malantaŭ la vilaĝo. Oni bruligis du fajrojn sub la 
hangaro, kontraŭ la ĉevaleja pordo kaj kontraŭ 
kolono. Falis fajna pluveto sur la straton. Ĉiuj 
flakoj tremetadis en la griza lumluno. Ni restis 
starantaj sub elstaraĵo de la tegmento de 
malnova domo, pensante pri niaj mizeroj. 
   Unu horon poste la tamburisto komencis 
mallaŭte rulbati, la viroj skuis la pajlon kaj fojnon 
de siaj vestaĵoj, kaj ni ekiris. La nokto estis 
ankoraŭ sombra. Malantaŭ ni la ĉasistoj 
resonigis la resurĉevaliĝon. 
   Inter la tria kaj la kvara frumatene ni vidis 
grandan nombron da aliaj regimentoj, 
kavalerion, infanterion kaj artilerion marŝantajn  
kiel ni sur diversaj vojoj. La tuta korpuso de 
marŝalo Grouchy, kiu retiriĝis! La malseka 
vetero, la sombra ĉielo, tiuj longaj vicoj de 
lacegaj viroj, la timo esti rekaptita kaj la penso, 
ke tiom da penoj, tiom da verŝita sango finos por 
la dua fojo nur per invado. Ĉio tio igis nin klini la 
kapon.  Oni aŭdis nur la bruon de paŝoj tra la 
koto. 
   Tiu malĝojo daŭris jam longe, kiam iu voĉo 
diris al mi: 
   “Bonan tagon, Josef!” 
   Mi vekiĝis el mia sensobtuzo, rigardante la 
viron kiu alparolis min, kaj mi rekonis la filon de 
tornisto Martin, nia najbaro en Falsburgo. Li 
estis kaporalo en la 6-a kaj marŝis kiel vic-
fermanto, portante la armilon laŭplaĉe. Ni pre-
mis al ni la manon. Estas vera konsolo por mi 
vidi iun de mia regiono. Malgraŭ la pluvo, kiu 
ankoraŭ ĉiam falis, kaj la granda laceco, ni 
parolis nur pri tiu terura militiro. Mi rakontis al li 
la batalon de Waterloo. Li diris al mi, ke la 4-a 
bataliono marŝis ekde Fleurus al Wavre kun la 
tuta korpuso de Grouchy; ke dum la 
posttagmezo de la sekvanta tago, la 18-a de 
junio, oni aŭdis kanonojn maldekstre, kaj ke ĉiuj 
volis marŝi en tiu direkto; ke tio ankaŭ estis la 
opinio de la generaloj, sed ke la marŝalo, 
ricevinte striktajn ordonojn, daŭrigis la marŝon 
al Wavre. Nur inter la sesa kaj la sepa vespere, 
kiam fariĝis klare, ke la prusoj eskapis, ni ŝanĝis 
la direkton maldekstren por iri aliĝi al la 
imperiestro. Malfeliĉe jam estis tro malfrue, kaj 
ĉirkaŭ la noktomezo necesis preni pozicion en 
la grenkampoj. Ĉiuj batalionoj formis kvadraton. 
Je la tria matene la kanono de la prusoj vekis la 
bivakojn, kaj oni neregule pafis unuj al la aliaj 

ĝis la dua posttagmeze, momento kiam venis la 
ordono retiriĝi.  
   “Estis ankoraŭfoje tro malfrue,” diris Martin, 
”ĉar parto de malamika armeo, kiu venkis tiun 
de la imperiestro, troviĝis malantaŭ ni, kaj tio 
devigis nin marŝi la tutan reston de la sekvantaj 
tago kaj nokto ĝis la sesa matene por liberigi nin 
de ĝi. Je la sesa la bataliono prenis pozicion 
apud la vilaĝo Temploux. Je la deka la prusoj 
alvenis kun superaj fortoj. Oni oponis al ili la plej 
fortan reziston por doni al la artilerio kaj furgonoj 
la tempon transpasi la ponton en Namuro. La 
tuta armekorpuso pros-pere defilis tra la urbon, 
escepte la kvaran batalionon pro eraro de 
komandanto Delong, kiu igis ĝin deturniĝi 
dekstren de la vojo kaj sekve devis ĵeti sin en 
Sambron por ne esti detranĉita. Pluraj viroj estis 
kaptitoj, aliaj dronis provante transiri la riveron 
naĝante.”  
   Estas ĉio kion rakontis al mi Martin. Li havis 
nenian novaĵon de Falsburgo. 
   La saman tagon ni trairis Givet. La bataliono 
bivakis apud la vilaĝo Hierches, duonmejlon pli 
foren. La morgaŭon, trapasinte Fumay kaj 
Rocroy, ni dormis en Bourg-Fidèle, la 23-an de 
junio en Blombay, la 24-an en Saulse-Lenoy, 
kie ni eksciis la abdikon de la imperiestro, kaj la 
sekvantajn tagojn en Vitry, apud Reims, en 
Jonchery kaj Soissons. De tie la bataliono 
prenis la vojon al Villers-Cotterets, sed ĉar la 
malamiko estis preterpasinta nin, ni ŝanĝis la 
direkton tra Ferté-Milon, kaj bivakis en 
Neuchelles, vilaĝo ruinigita dum la invado de 
1814, kaj kiu ankoraŭ ne estis rekonstruita. 
   Ni foriris de tiu loko la 29-an ĉirkaŭ la unua 
matene kaj ni iris tra Meaux. Necesis preni la 
vojon al Lagny, ĉar la prusoj okupis la vojon al 
Claye. Ni daŭrigis nian marŝon la tutajn 
sekvantajn tagon kaj nokton. 
   La 30-an je la kvina matene ni troviĝis apud la 
ponto de Saint-Maur La saman tagon je la tria 
posttagmeze ni atingis Parizon kaj ni biva-kis 
apud loko riĉa je ĉio nomita Vaugirard, ĉe la vojo 
al Versailles. La 1-an de julio ni bivakis apud 
belega loko nomita Meudon. Laŭ la ĝar-denoj 
kaj fruktarbaroj ĉirkaŭitaj per muroj, laŭ la 
eksterordinara grandeco de la domoj kaj ilia 
bonege prizorgita stato ni vidis, ke ni estas en 
la ĉirkaŭaĵo de la plej bela urbo en la mondo, 
Parizo, kaj tamen ni vivis meze de mizeroj kaj 
danĝeroj. Niaj koroj sangis pro tio! La homoj 
estis bonvolaj kaj amis soldatojn. Ili nomis nin la 
defendantojn de la patrio, kaj la plej malriĉaj 
volis batali ĉe nia flanko. 
   La 1-an de julio ni forlasis la pozicion je la dek-
unua vespere por iri al Saint-Cloud, kiu estas 
palaco flanke de palaco, ĝardeno flanke de 
ĝardeno, altaj arboj, belegaj aleoj, ĉio plej 
admirinda, kion oni povas imagi.  Je la sesa ni 
foriris de Saint-Cloud por reveni preni pozicion 
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en Vaugirard. Teruraj famoj kuris tra la urbo. La 
imperiestro estis foririnta al Rochefort. Oni diris: 
   “La reĝo de Romo72 estas revenonta… 
Ludoviko XVIII estas survoje al Parizo… “ 
   Oni sciis nenion en tiu urbo, kie oni devus scii 
ĉion la unuaj. 
   En Vaugirard la malamiko venis ataki nin 
ĉirkaŭ la unua posttagmeze en la ĉirkaŭaĵo de 
la vilaĝo Issy. Ni batalis ĝis noktomezo por 
defendi nian ĉefurbon. La loĝantoj helpis nin, 
forportante niajn vunditojn sub la pafado de la 
prusoj. La virinoj kompatis nin. 
   Nia sufero esti devige kondukitaj ĝis tie estis 
neesprimebla… Mi vidis Buche mem plori, ĉar 
ni estis iel senhonorigitaj. Mi estus ja volinta ne 
vidi tion! Dudek tagojn antaŭe mi ankoraŭ ne 
povis bone imagi, kia estas Francio. Vidante 
Parizon kun siaj preĝejturoj kaj sennombraj 
palacoj, kiuj etendiĝis tiel foren, kiel iras la ĉielo, 
mi pensis: 
    “Tio estas Francio!… Jen kion niaj antaŭuloj 
amasigis dum centoj kaj ankoraŭ centoj da jaroj. 
Kia malfeliĉo devi diri, ke la angloj kaj prusoj 
alvenis ĝis tie ĉi.” 
   Je la kvara matene ni atakis la prusojn kun 
nova furiozeco, kaj ni reprenis la poziciojn 
perditajn la antaŭtagon. Estas tiam, ke gene-
raloj venis anonci al ni militpaŭzon. Tiuj aferoj 
okazis la 3-an de julio 1815. Ni pensis, ke tiu 
militpaŭzo servis por averti la malamikon pri tio, 
ke, se li ne retiriĝus, la tuta Francio eksta-rus 
kiel en 1792 kaj neniigus lin! Tiajn ideojn ni 
havis, kaj mi, vidante tiun popolon, kiu subtenis 
nin, mi memoris tiujn amasleviĝojn, pri kiuj ĉiam 
parolis al mi sinjoro Gulden. 
   Malfeliĉe granda nombro estis tiel laca de 
Napoleono kaj de la soldatoj, ke ili oferis la 
patrion mem por esti liberigitaj de ili. Ili metis la 
tutan kulpon sur la dorson de la imperiestro kaj 
diris al la popolo, ke sen li la aliaj havus nek la 
forton nek la kuraĝon veni, ke li elĉerpis nin, kaj 
ke la prusoj donos al ni pli da libereco. 
   La popolo parolis kiel sinjoro Gulden, sed ĝi 
havis nek armilojn nek kartoĉojn. Ĝi estis farinta 
pikilojn antaŭe… 
   Kaj dum oni revis pri tiuj aferoj, la 4-an oni 
anoncis al ni armisticon, per kiu la prusoj kaj la 
angloj devis okupacii la barierojn de Parizo, kaj 
la franca armeo retiriĝi post la riveron Luaro. 
   Tiam la indigno de ĉiuj honestaj homoj estis 
tre granda, ke nia kolero faris nin furiozaj. Unuj 
rompis sian fusilon, aliaj disŝiris sian uni-
formon, kaj ĉiuj kriis: 
   “Ni estas perfiditaj!… Ni estas liveritaj!…” 
   La maljunaj oficiroj estis palaj kiel mortintoj 
pro malĝojo. Larmoj fluis sur iliaj vangoj. Neniu 

                                                      
72 Filo de Napoleono kaj de lia dua edzino, 
Maria-Luiza, filino de la imperiestro de Aŭstrio. 

povis trankviligi nin. Ni estis falintaj pli suben ol 
nenio: ni estis konkerita popolo! 
   Post ducent jaroj oni ankoraŭ diros, ke Parizo 
estis okupaciita de la angloj kaj prusoj… Tio 
estas eterna honto, sed tiu honto ne ripozas sur 
ni. 
   La bataliono foriris de Vaugirard je la kvina 
vespere la 5-an de julio por bivaki en Mont-
Rouge. Kiam komenciĝis la moviĝo de la armeo 
al Luaro, ĉiuj demandis sin: 
   “Kio do ni estas? Ĉu ni obeu la prusojn? Ĉu ni 
devas obei, ĉar la prusoj volas vidi nin sur la alia 
bordo de Luaro? Ne! Ne! Tio ne povas esti. Nu, 
ni partu, ĉar oni perfidis nin! Ĉio tio ne plu 
koncernas nin. Ni faris nian devon…. Ni ne 
volas obei al Blücher!” 
   Kaj tiun saman vesperon la dezertado 
komenciĝis. Ĉiuj soldatoj foriris, unuj dekstren, 
aliaj maldekstren. Viroj en bluzoj kaj malriĉaj 
virinoj volis konduki nin tra siaj sennombraj 
stratoj kaj provis konsoli nin: sed ni ne bezonis 
konsolon. Mi diris al Buche: 
   “Ni lasu ĉion tion… Ni reiru al Falsburgo… al 
Harberg… Tie ni reprenos nian antaŭan staton 
kaj vivos kiel honestaj homoj. Se la prusoj, 
aŭstroj aŭ rusoj venos tien, la montanoj kaj 
urbanoj scios defendi sin. Ne ni bezonos 
grandajn batalojn por ekstermi milojn kaj milojn! 
Ni survojiĝu!” 
   Ni estis prioksimume dek kvin el Loreno en la 
bataliono. Ni foriris kune de Montrouge, kie 
troviĝis la stabo, kaj ni pasis tra Ivry kaj Bercy, 
kiuj estas belegaj lokoj. Sed malĝojo malhelpis 
nin vidi la kvaronon de tio kio valoris la penon 
esti rigardata. Unuj konservis sian uniformon, 
aliaj havis nur sian kapoton, ankoraŭ aliaj aĉetis 
bluzon.  
   Post Saint-Mandé tute proksime de arbaro, 
kie ni vidis altajn turojn maldekstre, kaj pri kiu 
oni diris, ke estas Vincennes, ni fine trovis la 
vojon al Strasbourg. Estis la sesa matene, kaj 
ekde tiu urbo ni regule trairis dek du mejlojn 
ĉiutage. 
   La 8-an de julio ni jam eksciis, ke Ludoviko 
XVIII estas revenonta, kaj ke monsinjoro la 
grafo de Artezio bonvenigos lin. Ĉiuj veturiloj kaj 
diliĝencoj jam portis la blankan flagon. En ĉiuj 
vilaĝoj, tra kiujn ni pasis, oni kantis Te Deum. La 
urbestroj kaj adjunktoj laŭdis kaj gloris la 
Sinjoron pro la reveno de Ludoviko, kiun oni 
nomis la Multamato. 
   Ĉifonuloj, vidante nin preterpasi, nomis nin 
bonapartistoj! Ili eĉ incitis la hundojn kontraŭ 
nin… Sed mi preferas ne paroli pri tio. Tiuspecaj 
homoj estas la honto de la homa specio.  Ni 
respondis ilin nur per malestima rigardo, kiu 
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faris ilin ankoraŭ pli insolentaj kaj furiozaj. Pluraj 
el ni balancis al ili sian bastonon kvazaŭ por diri: 
   “Se ni tenus vin en angulo, vi estus dolĉaj kiel 
ŝafoj.” 
   Sed la ĝendarmoj protektis tiun specon de 
Pinacl-oj. En tri aŭ kvar vilaĝoj la krioj de la 
malbona raso kaŭzis nian areston. La 
ĝendarmoj alvenis demandi niajn dokumentojn. 
Oni kondukis nin al la komunuma domo, kaj la 
ĉifonuloj devigis nin krii “Vivu la reĝo!” 
   Estis vera abomenaĵo. La maljunaj soldatoj, 
prefere ol krii tion, lasis sin konduki al prizono. 
Buche volus sekvi ilian ekzemplon, sed mi diris 
al l i: 
   “Kion tio faras al ni, se ni krias ‘Vivu Jean-
Claude’, aŭ ‘Vivu Pierre-Nicolas’? Ĉiuj tiuj reĝoj, 
imperiestroj, malnovaj kaj novaj, eĉ ne donus 
unu solan el siaj ĉevaloj por savi al ni la vivon, 
kaj ni estus pretaj suferi ion ajn, rifuzante krii iun 
aŭ alian nomon? Ne, tio ne koncernas nin. Ĉar 
la homoj estas tiel stultaj kaj ni ne estas pli fortaj 
ol ili, ni ne devas kontentigi ilin. Poste ili krios 
ion alian, kaj ankoraŭ poste ree ion alian… Ĉio 
ŝanĝiĝas!… Nur prudento kaj bonkoreco 
restos.”  
   Buche ne volis kompreni tiujn kialojn, sed 
kiam la gendarmoj alvenis, li tamen obeis. 
   Laŭ tio ke ni avancis, jen unu, jen alia 
kamarado forlasis la grupon por iri al sia vilaĝo, 
tiel ke malantaŭ Toul Buche kaj mi restis solaj. 
   Ni ankoraŭ vidis la plej malĝojigan spekta-
klon: amasoj da germanoj kaj rusoj, kiuj estis la 
mastroj en Loreno kaj Alsaco. Ili ekzercadis en 
Lunéville, Blamont, Sarrebourg, kun kverko-
branĉoj sur siaj malbelaj ĉakoj. Kia ĉagreno vidi 
tiujn sovaĝulojn vivi kaj satigi sin je la kosto de 
niaj kampuloj!… Aĥ, sinjoro Gulden pravis 
dirante, ke la gloro de la armiloj kostas multe… 
Ĉio kion mi deziras, estas, ke la Sinjoro liberigu 
nin de ili por ĉiam. 
  Fine, la 16-an de julio 1815, je la dek unua 
matene, ni alvenis en Mittelbronn, la lasta vilaĝo 
sur la deklivo antaŭ Falsburgo. La blokado estis 
levita ekde la armistico, kaj kozakoj, landwehr73 
und kaiserliche plenigis la regionon. Ili havis 
ankoraŭ siajn bateriojn en pozicio ĉirkaŭ la 
placo, sed oni ne plu pafis.  La pordegoj de urbo 
estis malfermitaj kaj la homoj eliris por rikolti 
sian grenon. 
   Oni multe bezonis la tritikon, sekalon kaj 
avenon, kiujn oni enirigis, ĉar oni povas imagi 
ilian mizeron kun tiom da miloj da neutilaj estaĵoj 
nutrendaj, kiuj rifuzis al si nenion sed postulis 
ĉiutage schnapps74 kaj lardon. 
   Antaŭ ĉiuj pordoj kaj ĉiuj fenestroj oni vidis iujn 
el tiuj maldiligentaj kaj ebriaj diknazuloj kun 
longaj, flavaj kaj grasaj barboj, en blankaj ves-
taĵoj plenaj je fibestetoj kaj en blankaj ĉakoj, kiuj 

                                                      
73 Prusa armeo, laŭlitere defendo de la landa. 

rigardis vin, fumante sian pipon. Necesis labori 
por ili, kaj fine niaj honestaj homoj estis ankoraŭ 
devigataj donaci al ili du miliardojn da frankoj 
por decidigi ilin foriri. 
   Kiom da aferoj oni povus ankoraŭ diri pri tiuj 
neniofarantoj el Rusio kaj Germanio, se ni ne 
estus farintaj dekfoje pli da ili en iliaj landoj!… 
Sed estas pli bone, ke ĉiu pripensu siajn 
proprajn farojn kaj imagu la reston. 
   Antaŭ la gastejo de Heitz mi diris al Buche: 
   “Ni eniru… Miaj kruroj jam ne povas porti min.” 
   Patrino Heitz, kiu en tiu tempo estis ankoraŭ 
juna virino, jam ekkriis, la manojn en la aero: 
   “Aĥ, Dio mia! Tio estas sinjoro Josef Seitz! Dio 
en la ĉielo, kia surprizo en la urbo!…” 
   Tiam mi eniris, sidiĝis kaj kliniĝis min super 
la tablon plorante. Patrino Heitz kuris serĉi 
botelon da vino en la kelo. Mi aŭdis ankaŭ 
Buche singulti en angulo. Ni ne povis paroli, 
nek unu, nek la alia, pensante pri la ĝojo de 
niaj parencoj. La vido de nia regiono emociis 
nin, kaj ni estis kontentaj ĉe la penso, ke iutage 
niaj ostoj pace ripozos en la tombejo de nia 
vilaĝo. 
   Intertempe ni iris ĉirkaŭbraki tiujn, kiujn ni plej 
amis en tiu mondo. Kiam ni estis iomete 
retrankviliĝintaj, mi diris al Buche: 
   “Vi foriru antaŭ mi, kaj mi sekvos vin de for, 
por ke mia edzino kaj sinjoro Gulden ne estu tro 
surprizitaj. Vi komencu dirante, ke vi vidis min la 
morgaŭon de la batalo sen vundoj. Poste ke vi 
refoje vidis min en la ĉirkaŭaĵo de Parizo… kaj 
eĉ survoje, kaj nur ĉe la fino vi diru al ili: ‘Mi 
kredas, ke li ne estas tre for de ĉi tie kaj ke li 
baldaŭ venos!’ Ĉu vi komprenas?” 
   “Jes, mi komprenas,” li diris kaj leviĝis, 
eltrinkinte sian glason, “kaj mi faros la samon 
por mia avino, kiu amas min pli ol siajn aliajn 
nepojn. Mi sendos iun antaŭe.” 
   Li tuj eliris, kaj mi atendis kelkajn momentojn. 
Patrino Heitz parolis al mi, sed mi ne aŭskultis 
ŝin. Mi pensis pri la vojo, kiun Buche jam povis 
esti irinta. Mi vidis lin apud la ponto, en la 
avanceo, sub la pordego. Subite mi ekiris, 
kriante: 
   “Patrino Heitz, mi pagos vin poste.” 
   Kaj mi komencis kuri. Ŝajnis al mi, ke mi 
renkontis tri aŭ kvar personojn, kiuj diris: 
   “Hej! Tio estas Josef Seitz!…” 
   Sed mi ne estis certa. Subite mi staris antaŭ 
nia domo. Mi supreniris la ŝtuparon kaj tiam mi 
aŭdis laŭtan krion. Trinel estis inter miaj 
brakoj!… Mi iel havis konfuzan kapon, kaj nur 
momenton poste, mi eliris kvazaŭ el sonĝo: mi 
vidis la ĉambron, sinjoron Gulden, Jean Buche, 
Trinel, kaj mi komencis singulti tiel forte, ke oni 
povus kredi, ke okazis al mi la plej granda 
malfeliĉo. Sinjoro Gulden diris nenion, nek Jean 

74 Brandon. 
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Buche.  Mi tenis Trinel sidanta sur miaj genuoj 
kaj kisis ŝin. Ankaŭ ŝi ploris. Kaj tre longe post 
tio, mi ekkriis: 
   “Aĥ, sinjoro Gulden, pardonu min! Mi volus, ke 
mi jam estu ĉirkaŭbrakinta vin, vin, mian patron, 
kiun mi amas tiom, kiom mi mem.” 
   “Estas bone, Josef,” li diris, tute teneriĝinte. 
“Mi scias… Mi ne estas ĵaluza.” 
   Li forviŝis la larmojn en siaj okuloj. 
   “Jes, amo… familio… kaj poste la amikoj.. Tio 
estas komprenebla, mia infano… Ne kon-
fuziĝu.” 
   Tiam mi iris al li kaj premis lin sur mian koron. 
   La unuajn vortojn kiujn Trinel diris al mi, estis: 
   “Josef, mi sciis, ke vi revenos. Mi fidis al 
Dio!… Nun niaj plej grandaj mizeroj estas 
pasintaj. Ni ĉiam restos kune.” 
   Mi denove igis ŝin sidiĝi sur miajn genuojn, 
siajn brakojn sur miaj ŝultroj. Mi regardis ŝin, ŝi 
mallevis la okulojn: kion ni esperis antaŭ mia 
foriro, okazis. Ŝi diris, ke ŝi estas graveda. Ni 
estis tre feliĉaj. 
   Sinjoro Gulden, ĉe la stablo, ridetis. Jean, 
starante apud la pordo, diris: 
   “Nun mi foriras, Josef, mi iras al Harberg. La 
patro kaj la avino atendas min.” 
   Li etendis al mi la manon, sed mi retenis ĝin, 
dirante: 
   “Jean, restu, tagmanĝu kun ni.” 
   Sinjoro Gulden kaj Trinel ankaŭ insistis, por 
ke li restu, sed li ne plu volis atendi. Ĉirkaŭ-
brakante lin malsupre de la ŝtuparo, mi sentis, 
ke mi amas lin kiel fraton. Il ofte revenis ekde 
tiam. Ĉiufoje kiam li venis al la urbo dum tridek 
jaroj, li vizitis nin. Nun li ripozas malantaŭ la 
preĝejo de Hommert. Li estis brava, bonkora 
viro. 
       Sed pri kio do mi pensas? Necesas tamen 
fini tiun ĉi historion, kaj mi diris ankoraŭ nenion 
pri onklino Gredel, kiu venis unu horon poste. Ŝi 
levis la brakojn kaj premis min kontraŭ sin, 
kriante: 
   “Josef!… Josef!… Jen vi do eskapinta el ĉio! 
Oni venu nun repreni vin… Oni venu! Ha! Kiom 
mi bedaŭris, ke mi lasis vin foriri… Kiom mi 
malbenis tiun konskripcion kaj la reston… Sed 
jen vi estas… Estas bone!… Estas bone! La 
Sinjoro kompatis nin.” 
   Jes, ĉiuj tiuj malnovaj historioj, kiam oni 
pensas pri ili, ankoraŭ venigas al vi la larmojn 
en la okulojn. Estas kiel sonĝo, sonĝo forgesita 
ekde multaj jaroj, kaj tamen tia estas la vivo. Tiuj 
ĝojoj kaj malĝojoj kiujn oni memoras, estas la 
solaj aferoj kiuj ligas onin ankoraŭ al la tero, kaj 
kiuj faras, ke dum la maljunaĝo, kiam la fortoj 
malaperas, kiam la vidkapablo malpliiĝas kaj 
oni estas nur ombro de si mem, oni ne volas 
foriri. Oni neniam diras: ‘Nun sufiĉas!’” 
   Tiuj malnovaj memoraĵoj ankoraŭ ĉiam estas 
vivaj: kiam oni parolas pri siaj malnovaj 

danĝeroj, oni kredas ankoraŭ troviĝi en ili. Pri 
siaj maljunaj amikoj oni kredus ankoraŭ premi al 
ili la manon. Pri ŝi, kiun oni amis, oni kredus 
ankoraŭ teni ŝin sur la genuoj kaj pensi, 
rigardante ŝin: ‘Kiel bela ŝi estas!’ Kaj kio ŝajnis 
al vi antaŭe justa, honesta kaj saĝa, ankoraŭ 
nun estas justa, honesta kaj saĝa. 
   Mi memoras – kaj tio devas fini tiun ĉi historion 
–, ke post mia reveno dum multaj monatoj, kaj 
eĉ jaroj, granda malĝojo regis en la familioj, kaj 
ke oni ne plu kuraĝis sincere paroli nek eligi 
dezirojn pro la gloro de la patrio. Zebedeus, 
reveninte kun tiuj kiujn oni eksigis malantaŭ 
Luaro, perdis kuraĝon. La kaŭzo estis ĉiuspecaj 
venĝoj, juĝoj, ekzekutoj kaj masakroj. Tion 
kaŭzis nia humiligo: la cent kvindek mil 
germanoj, angloj kaj rusoj kiuj tenis garnizonon 
en niaj fortikaĵoj, la altaj milit-kompensaĵoj, la 
miloj da elmigrintoj, la devigaj impostoj kaj ĉefe 
la leĝoj kontraŭ la suspek-tatoj, la sakrilegioj kaj 
la rajto de la plejaĝulo, kiun oni volis reestabli. 
   Ĉiuj tiuj aferoj kontraŭaj al la prudento, la 
justeco kaj la honoro de la nacio kun la 
denuncoj far la Pinacl-oj kaj la ofendoj kiujn oni 
igis suferi al la maljunaj revoluciuloj, ĉiuj tiuj 
aferoj fine faris nin sombraj. Tial, ofte kiam mi 
estis sola kun Trinel kaj la malgranda Josef, 
kiun Dio sendis al ni por konsoli nin meze de tiuj 
grandaj mizeroj, sinjoro Gulden, revante, diris al 
mi: 
   “Josef, nia malfeliĉa patrio sinkis tre mal-
alten! Kiam Napoleono ekregis la landon, ĝi 
estis la plej granda, la plej libera, la plej potenca 
inter la nacioj. Ĉiuj popoloj admiris kaj enviis nin! 
Hodiaŭ ni estas venkitaj, ruinigitaj, sangigitaj. La 
malamikoj plenigas niajn fortika-ĵojn kaj tenas 
sian piedon sur nia ĝorgo… Kion oni neniam 
vidis ekde kiam Francio ekzistas – fremduloj 
mastroj de nia ĉefurbo! – ni vidis tion dufoje en 
du jaroj! Jen kion kostas al ni, ke ni metis nian 
liberecon, sorton kaj honoron en la manojn de 
ambiciulo!… Jes, ni troviĝas en tre malĝojiga 
situacio. Oni kredus, ke nia granda Revolucio 
mortis kaj ke la Homaj Rajtoj estas neniigitaj!… 
Nu! Ni ne malkuraĝiĝu: ĉio tio pasos!… Tiuj kiuj 
marŝas kontraŭ justeco kaj libereco estos 
forpelitaj. Tiuj kiuj volas reestabli la privilegiojn 
kaj titolojn estos konsiderataj kiel frenezuloj. La 
granda nacio ripozas, pripen-sante siajn 
erarojn. Ĝi observas tiujn kiuj volas konduki ĝin 
kontraŭe al ĝiaj interesoj. Ĝi legas en la 
profundo de iliaj animoj. Kaj malgraŭ la svisoj, 
malgraŭ la reĝa gvardio, malgraŭ la Sankta 
Alianco, kiam ĝi estos laca de sia mizero, ĝi 
metos tiujn homojn eksteren. Kaj estos finite, 
ĉar Francio deziras liberecon, egalecon kaj 
justecon!  La sola afero kiu man-kas al ni, estas 
instruado. Sed la popolo instruiĝas ĉiutage. Ĝi 
profitas de nia spertoj kaj malfeliĉoj. Mi eble ne 
havos la feliĉon vidi la revekiĝon de la patrio. Mi 
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estas tro maljuna por esperi tion. Sed vi vidos 
ĝin, kaj tiu spektaklo konsolos vin pro ĉio. Vi 
estos fiera aparteni al tiu grandanima nacio, kiu 
marŝas tre antaŭe de la aliaj ekde 1789. Ĝiaj 
haltomomentoj estas nur mallongaj ripozoj dum 
tiu longa vojaĝo.” 
   Tiu bonkora kaj justa viro konservis ĝis sia 
lasta horo sian trankvilecon kaj fidon. 
   Kaj mi vidis la plenumon de siaj vortoj: mi vidis 
la revenon de la flago de libereco; mi vidis la 
nacion kreski en riĉeco, feliĉo kaj instruado; mi 
vidis tiujn kiuj volis haltigi justecon kaj reestabli 
la malnovan reĝimon; kaj mi vidas, ke la spirito 
estas ankoraŭ ĉiam marŝanta, ke la kampuloj 
donus ĝis sia lasta ĉemizo por antaŭenigi siajn 
infanojn.  
   Malfeliĉe ni ne havas sufiĉe da instruistoj! Ha! 
Se ni havus almenaŭ malpli da soldatoj kaj pli 
da instruistoj, ĉio irus multe pli rapide! Sed, 
paciencon, tio venos. La popolo komencas 
kompreni siajn rajtojn. Ĝi scias, ke militoj nur 
alportas kreskojn de la impostoj, kaj kiam ĝi 
diros: “Anstataŭ ke miaj filoj estas senditaj por 
perei je dekmiloj sub sabro kaj kanono, mi 
volas, ke oni instruu ilin kaj faru homojn el ili!” 
Kiu kuraĝus voli la kontraŭon, ĉar hodiaŭ la 
popolo estas la mastro? Kun tiu espero, mi diras 
al vi adiaŭ, miaj amikoj, kaj mi tutkore 
ĉirkaŭbrakas vin. 
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