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1.

Verdaj okuloj perfidas,

bluaj okuloj mensogas:

nigraj kaj ka˛tankoloraj

firmaj estas kaj verdiraj.

«Oni kalkulas la Indekson de Konkurenco, IK, la˝ du bazaj

elementoj: la Indekso de Relativaj Prezoj, IRP, kaj la Ekvili-

brita Indekso de l' Monunuo (Êe ni, la kredito), IEM».

Li legis demandon en ˛iaj okuloj. Nur en ˛iaj okuloj. De

la aliaj, la plejparto rigardis lin mortfi˛e, kaj la jesuloj

kiuj esperis iam onte fari¯i «∆eooj», ∆efaj Ekzekutivaj Oficis-

toj, pie notis en siaj komputiloj «la monunuo, Êe ni; la kredi-

to, jen» –a˝ kion, RiÊdona Lak˛mia, kion ili notis?–.

«Jes», li respondis al la silenta demando de la radiaj

migdalokuloj, «per la IRP, kiel la nomo mem jam komprenigas,

oni kalkulas la evoluadon de l' kostoj la˝ la elcentoj de la

inflacio. Se oni dividas la Indekson de l' Prezoj de Konsumva-

roj, IPK, ekzemple, Êe Uzinurbo, per la avera¯o de tiu indekso

Êe, ni diru, dek ses aliaj konkuraj landoj, oni havas la IRPon

Êe Uzinurbo».

Je la malkovro de tiu profunda vero, ˛i tiel Êarme palpe-

brumis, ke ˛iaj pupiloj sparketis kiel ne¯eroj sub la suno.

La profesoro sciis ke la posedantino de tiuj elektrigaj

ka˛tankoloraj okuloj religie a˝skultis lin, Êar li sciis ke ˛i

sciis ke li trovis ˛in bela. Kaj, Êar ˛i sciis ke li trovis ˛in

bela, ˛i trovis lin inteligenta. Kaj, Êar ˛i trovis lin inteli-

genta, ˛i trovis lin interesa. Kaj, Êar ˛i trovis lin interesa,

li estis interesa kaj interesigis kelkajn aliajn en la klaso,

kiuj eka˝skultis. Almana˝ tiuj, kiuj ne estis elbrutigitaj de

la decibeloj kaj la mallumo de la Studenta Diskoteko. Do, jen

la miraklo: li kontra˝staris la «fenomenon akvarion», tiun ner-

vozigan impreson bone konatan de Êiu instruisto, ke oni parolas
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al fi˛oj trans vitra muro. La rigardo de la belulino, transi-

rante la muron de la akvario, frakasis ¯in.

«Fakte, Êu iu en la klaso memoras tion, kio estas la In-

dekso de Prezoj de Konsumvaroj?», li demandis al ˛i. Nun, la

efekto akvario reaperis: paroj da bluaj globoj, rifu¯antaj sub

la vizieroj de siaj kaskedoj, gapis al la nevidebla septo kiu

protektis ilin kontra˝ la agresoj de la scienco.

Sed tio jam ne gravis. ∆ar, kun la modesteco de sia memfi-

do, la Êarmulino levis la manon.

Kiam sparko el ˛ia rigardo ºus ekflamigis la koron de la

profesoro, ¯uste tiumomente, iu frapetis al li la ˛ultron.

«Pardonu, sed mi kredas ke Êi tiu ne estas via klaso».

Li eksaltis. Konfuzite, li rigardis sian tempotabelon.

Jes, li estis intermiksinta la numerojn de la klasÊambroj.

«∆iam tiel distri¯ema, kiel vera klerulo!», ˛ercis la alia

profesoro. «Mi kredis ke vi devis anonci ion ur¯an, kaj mi

atendis, sed…»

Li balbutis ekskuzon kaj eliris.

Fakte, li ne estis intermiksinta la numerojn de la klas-

Êambroj. Li estis pasinta tra la koridoro survoje al sia klaso,

kiam li vidis tiujn okulojn. Ili lin altiris, hipnotizis kaj

forgesigis kie li estis, kien li iris, kaj Êion, kio ne estis

ili kaj ilia proprietulino.

2.

Kiom da sensoj ni havas

Êiuj kvin estas bezono:

kaj l' tutan kvinon ni perdas

kiam trafas nin la amo.

Estis la Tago de Inicado, kaj la duajaraj studentoj Êas-

sekvis la unuajarulojn por trudi al ili tiujn humiligojn per

kiuj la turmentistoj ekzercas sian humorsenson kaj la viktimoj
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sian obeemon, atendante la venontan jaron por sin ven¯i kontra˝

la novaj flavbekuloj, kiuj atendos…

La profesoro, la˝eble, evitis renkonti la procesiojn de

inicantoj kaj inicatoj. Sed, en la koridoro, li devis trapasi

gregon da kaskeduloj kiu ˛topis la aliron al lia klaso. Oni di-

rus ke la Studenta Diskoteko estis vominta sian tutan enhavon

da junaj fu˛aºoj.

Malgra˝ sia forpu˛o, li sin mergis en la homkaÊon, an-

ta˝enpu˛ante sin per la ˛ultroj kaj la kubutoj.

Kiam li malmergi¯is, li sin trovis kontra˝ ˛iaj okuloj.

Ho, kiom ili estis belaj! Ili fajreris pro fiero, pro ko-

lero, pro rabio. Tiel ke, per sia rigardo, ˛i dummomente estis

haltiganta la hordon da ridaÊantaj brutoj.

La plej malnobla el la brutoj blekis al ˛i:

«Demetu do vian robon, ek!».

Alia montris al ˛i botelon de razo˛a˝mo:

«Ne timu pro via pudoro, princino! Oni kovros vian nudon!»

«Kaj rigardu do la belan juvelon! Kiu ¯in surhavos, la mi-

rindan medalionon?» La medaliono kiun kla˝na molaÊulino montris

al ˛i estis kondomo plena je ovoblanko, pendita de ˛nuro.

fii kunstreÊi¯is, preta elsalti por mordi kaj ungoskrapi.

La profesoro lokis sin inter la belulino kaj la brutaro,

kaj siblis al la gvidanto:

«Lasu ˛in trankvila».

«Ej, prof'o! Estas Inicado, Êu vi kaptas? Iru do al via

klaso, kaj rigardu Êu ni tie estas!»

«Vi iru, al viaj klasoj, mi diras!»

«Senkulpigu min, s'jor' prof'o», rikanis la bruto, dum li

flankenpu˛is la profesoron per sia giganta anta˝brako.
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La profesoro prenis la bruton je la kolo de la Êemizo; la

bruto levis la profesoron je la refaldoj de la jako; la profe-

soro, celante sin liberigi, faligis la kaskedon de la bruto.

Tio estis neimagebla insulto. La estingitaj okuloj de la

bruto ekflami¯is ru¯aj…

Anta˝ la lasta frapo, kiam pugno falis sur lian kranion

kiel martelo sur amboson, la profesoro povis vidi ke la beluli-

no, profitante de la stuporo ka˝zita de la profanado de la gvi-

da kaskedo, katmove sin ˛ovis trans la bestaron kaj malaperis.

Li svenis, kaj oni portis lin al la flegejo.

3.

∆e l' bordo de l' mar',

Êi estas barketo

por la navigad'

Êe l' bordo de l' mar'. (1)

Li ku˛as sur sia lito, duonmorta, duonviva, duonreva,

duonpensa.

La liton levas kaj mallevas ondoj de vizkoza ºeleo, kiuj

modlas Êiuspecajn monstraºojn kaj rompi¯as en miloj da

okul˛ajnaj bobeloj.

Unu okulo saltas supren, eksenmove, malsupren, enmane de

Lia Doktora Mo˛to la Direktoro: «Konsentite, nuntempe vi estas

malfacile anstata˝ebla, Êar maloftas kandidatoj por labori en

instruado. Tamen, vi nepre devas lerni ¯is kie vi povas troiri:

certe, ne ¯is profanado de l' kaskedo de l' kapulo de nia rug-

beteamo…» Kaj li pli kaj pli nervoze saltigadas sian nedisige-

blan vitran buleton: supren, eksenmove, malsupren, enmane.

Fine, la mo˛to tiel ˛velas pro kolero, ke la ºelea veziko kiu

formas lin krevas, kaj malaperas en la ondoj.

La lito levi¯as kaj mallevi¯as inter mortfi˛aj okuloj de

studentoj, evitemaj okuloj de kolegoj… kaj nun, du kompatemaj

verdaj okuloj sin fiksas al modlaºo de lia eksino, kiu obstine
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restas lia plej bona amiko: «Mi komprenas kaj respektas viajn

ideojn (mi Êiam tion faris), eÊ pri Inicado. Vi estas ankora˝

tiel viaspeca kiel anta˝e… Sed tamen, kial tiom severe preni

junulan amuzon? Kaj, Êu vi volas ke mi diru al vi?» Li ne vo-

las, sed, pro alkutimi¯o, ne malfermas la bu˛on. «Inicado estas

eduka agado, kiu lude sociigas la gelernantojn, eÊ vian belan

sova¯an katineton, se ˛i ne estus tiel sekse subpremita… (pa-

renteze, neniu plu revidis ˛in). Sed, por kio mi tion diras al

vi! Mi bone scias ke mi ne konvinkos vin. Evidentas ke, por vi,

estas neceso Êiam pravi: la tuta homaro eraras, vi sola posedas

la veron. Tio estis la ka˝zo, ke mi forlasis vin. Sed, kial vi

rigardas min tiamaniere? ∆u mi ankora˝foje diris ion, kion mi

ne devis diri? Tamen, kiel Êiam, mi nur volis helpi vin…» Kon-

centrante sian tutan menskapablon, li dismiksas ˛in en la

ºeleon.

Pluaj ondoj. Supre, en la Êielo, du grandaj ka˛tanbrunaj

okuloj rigardas lin.

Denove la doloro, aliaj okuloj. Du el ili rifu¯as malanta˝

la palpebroj de la Prezidanto de la Sindikato, duonfermitaj pro

sendormo kaj laci¯o: «Bone, nenio rompita, vi estas bon˛anca.

Kiamaniere meti¯is en vian kapon tiu ideo tu˛i kaskedon de stu-

dento? ∆u vi scias ke la Studenta Asocio volis persekuti vin

pro publika humiligo de lernanto? Certe, la Sindikato de Profe-

soroj kontestus, Êar vi pretekstas ke via ago estis neintenca.

Via ago estis neintenca. ∆u! Kaj kial vi tiom alproksimi¯is, ke

vi eniris la personan sferon de l' studento? Kaj kial vi inter-

miksi¯is en internan studentan aferon? ∆u vi volis estigi novan

eksplodon de violento? Nuntempe, de kiam la Direktoro permesis

ke ili portu siajn cerbomuzikilojn dum la lecionoj, ili sin te-

nas trankvile. Nu, se ni kontestus ilian plendon, certe unu a˝

du junuloj ne kredus plu je justeco nek je sociaj valoroj nek

je futuro, alprenus sian armilaron kaj masakrus Êion Êirka˝e;

evidente, tri a˝ kvar profesoroj perdus sian fervoron kaj sin-

mortigus, kaj sur la ceterajn falus epidemio de deprimo. ∆u es-

tas tio, kion vi celis? Dek na˝ sinsekvajn horojn da negocado



8

por fari aran¯on kun la studentoj kaj la Direktoro! ∆u vi kons-

cias?» Bon˛ance, la brunaj okuloj, de la Êielo, malaperigas la

Prezidanton.

Li sufoki¯as.

Heroece, li decidas sin levi por malfermi la fenestron kaj

spiri iom da aero. A˝ pli bone, la riÊan ∂emian miksaºon kiu

funkcias kiel aero en la Urbo. Solvi¯as tiom da kombinaºoj en

tiu vaporo, ke estus miraklo se ¯i ne enhavus kelkajn moleku-

lojn sanigajn, a˝ almena˝ analgesikajn.

La brunaj okuloj kiuj, dum lia ko˛maro, rigardis lin de la

Êielo, rigardas lin trans la fenestro. Tio ne tro maltrankvili-

gas lin: la vundo en lia koro, a˝ la frapoj sur la kapo, pli

eble.

Kiel li povas, li iras ¯is la fenestro kaj ¯in malfermas.

Tie, kvarpiede, estas la favorata per la mirindaj brunaj

okuloj: blanka katino, kiu, el la sojlo, trapasas al la breto.

fii mia˝as kaj ronronas al li.

Li premas ˛in kontra˝ sia brusto, kaj reiras al la lito.

La katino katinece alprimi¯as al li, karesante lian vangon per

sia orelo. Li enigas la fingrojn en la sekan, puran kaj varme-

tan felon de sia amikino, kaj la malvarmaj viskozaºoj algluitaj

en sia animo de la kontakto kun la hierarkio, la jesularo kaj

la hundecaj homoj varmi¯as, seki¯as kaj malaperas.

fii ronronas. Li ensilentas. Ili flosas sur kvieta dormo,

sen doloro, revo kaj ko˛maro.

______________________

(1) Popola kanzono galega.


