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Ef miaj turismaj notoj (J90S) 

Mi estis jam vojaganta sur bicikleto, tra montoj, de pli 
o1 dek-kvar tagoj kaj alveninte en ~ Grenoble > (departe
nir.nto Isere ), mi haltis en tiu interesanta urbo por viziti gin. 
Post elporto de varm~ga somera tago, mi dccidis forlasi, je 
la kvara posttagmezc, la suprcnomitan urbon por gui pli 
grandan frc~econ per intima enpcnetrado en la monto. 

Plena je gojo, mi ekrajdis < Suzanjon > (tiel estis tiam 
baptita mía fidela bicikleto ), kaj ni foriris kiel du geamantoj, 
ne zorgante eé unu minuton, kie ni intencis ripozi duro la 
nokto, car nur vagadi kune kaj solaj estis nía rapida deziro. 

La kilometroj prcterpasis unuj · post la aliaj, kiel en 
songo, kaj mi preskau nenicl bezonis apogi sur la pedalon : 
< Suzanjo > fordonis sin je la tuta forteco de gia objekta 
animo. 

Mi prcterpasis e: Pont de Claix > kaj la riveron e Drac > 

ce r nova ponto; kiu anstatauas la malnovan, konstruita en 
plena arkaJo, lau la maniero de azena dorso kaj estas kon
sidcrata ankoraú nun, kiel unu el la sep mirindajoj en la 
< Dauphin é >. La rampo farigas pli kaj pli kruta, oni trans
pasas dufoje, sub grandega vojponto, la fervojlinion de la 
Alpoj, oni resupreniras la valeton de la e Gresse >, kiun oni 
superas je granda alteco. Dum tiu ci vojiro oni laülongas la 
fundamenton de la montaro de la e MoucherolJe > kaj ren
kontas vidaJojn ciam sangigantaj kaj plenaj je grandeco. 
Oni tiel atingas ~ le Monestier de Clermont > (900 metroj da 
al tajo), longa strato kun rampo tre kruta. Estis la sepa kaj 
tempo por vespermangi. Mi haltis antaü la hotelo < Je la 
ora Leono >, kaj petis, kiel ciam, senviandan mangaJon kaj 
puran akvon, kiel trínkaJo. 

Post vespermango, mi sidis ekstere sur benkon, admir
ante la brutarojn revenantaj el la kampoj, sekvataj de alt
kreskaj pa stistoj fajfantaj lokajn ariojn, ekrigardantaj kun 
envio la fenestrojn, kie trovigis la belulinoj de la urbeto. 

La luno lumigis, ludanta sur la supraJoj de la cirkau
antaj montegoj, aperigante la stelojn kiel diamantoj en la 
nokto. Mi ne povis ne cedi al la deziro veturi duro tia bel
cga nokto, kaj je la granda surprizo de mia hotelmastrino 
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mi forlasis la vilagon je la naüa vespere, uzante la lunbrilon 
kiel lanternon. La vojo altigis gis la intermonto de < Fau > 

(900 metroj), de kies supra)o mi guis mirindan vidaJon, pre
cipe dank' al tiel neordinara lunbrilo. 

Sekvis deklivo de kvar kilometroj, iom impresiga, nokte, 
sur libermova rado, kun vojo serpenta meze de Stonegoj kaj 
turnigoj sufice dangeraj. 

Impreso granda, preskaü terura. 
Post la vilago e: Les Clelles >, kiun mi trapasis ne vid

inte je tiu boro ec postsignon de vivo tra la tuta logantaro, 
mi resupreniris la vojon kondukonte min per konstanta rampo 
gis la intermonto de < Lus-la-Croix Haute> (n77 metrojn da 
altaJo). Sed estis skribite, kiel diras la Araboj, ke mi ne 
devis plenumi tian projekton, car mi konstatis, kun cagreno, 
ke mia posta pneúmatiko mal~veligis kun terura rapidP.co. 
Mi derajdís subite kaj ekpensis je mia neenviinda sítuacio. 
Mi trovigis en la koro de la Alpoj, je 12 kilometroj de la 
vilago < Les Clelles >, kiun mi laste preterpasis, .kaj je 13 ki
lometroj de la intermonto. Kia fatala afero ! ! 

Estis tiam la dek-unua de la nokto. Super mi, la nigre 
blua cielo, sur kiu brilas granda stelo kaj multego da mal
grandaj. Cie silento de morto kaj nedifinebla konscio de ne
poveco. 

Provi ripari mian pneümatikon kaj trovi la malgrandan 
boron tra kiu forblovigis la aero, estis afero tiel malfacila, 
meze de l' nokto, kiel trovi kudrilon en fojnfasko. Returni 
piede malantauen, dum 12 kilometroj, postulis almenaü du hor
ojn kaj duonon. Mi ne sentís la kuragon fari gin. Iri piede 
antauen al la intermonto, dum 13 kilometroj, kaj ce gia 
supro trovi nenian helpon, ne estis - afero tre kuragiganta. 

Restis do al mi sola rimedo : min kusigi sur la bordo 
de l' vojo apud < Suzanjo > kaj por malhelpi gian malaper
adon per krimaj manoj, mi en tenis gian postan . radon kune 
kun mia zono per penda seruro ; mi etendis min sur la dor
son kaj provis ekdormi. La Juno plendeme rigardis min per 
sía ronda vizago. Silentigis la tuta naturo kaj la impreso de 
mia izoleco komencis akre persekuti min. Se mia kara edz
ino vi<lus mio nun, certe si subíte svetms, sed, Car mi apar
tenas al la forta sekso, mi devis kurage elporti tiun mal
agrabla]on. 

Dormo mallevigas sur miajn brulumitajn okulojn ; mi 
kusas kun okuloj fermitaj, sercante vane iom da dormo . Mi 
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estas tre limigita en miaj movoj , car la ceno, kiu kunligas 
min kun e Suzanjo > es tas tre mallonga. Subite, tra la si• 
lento de l' nokto, la dek-dua eksonas .ce sonorilejo de ia 
malproksíma vilago kaj éiu ckbat o frapas min en la brus
t on .. . . Poste, nova silento de tombo kaj fine mi sukcesis 
ekdonni . 

Teruregaj songoj transpasis antai'.l miaj okuloj kaj, meze 
de ili , mi eksc ntis kvazaú io tre malvarma movigís sur mia 
vizag·o. Instínkte, mi pasis la man on sur la vizagon p or for
peli la malagrablan sentaJon ! sed, denove, po st unu sekundo 
da intertempo, r ckomencigi s la sama impreso; kompreneble, 
mi frapis min pli forte sur la vizagon kaj ekvekigis .. . . 

Sur mía vizago, cfektiv c, io malvarma kusigis ; mi pre
nis gin per la mano kaj vidis, ke cstis. . . dika bufo, trank
vílt~ ripozanta sur mía frunto . 

Certe, neniam plu en mia vivo mi r es entos similan 
se ntaJ on kaj ec al mia pl ej granda malamiko mi ne gin 
dezirus. 

Mi saltcgis sur la piedojn, tute forgesi s, ke mi estis en
ccnigita kun < Suzanjo > kaj karambolis flanken kun Su.zanjo 
en la kruroj kaj la nigra bufo en la dekstra mano. . • . Mi 
koleregc de écnis min kaj furioze dispremis mian tiranon sub 
la piedon . .. . 

Komprcnebl c, po st tiela kruela vekigo, provi denove 
ekdormi esti s por mi aforo tute neebla . Mi ciam eksentis sur 
mia frunto la malvarrne ge con de tiu éi malvarmsanga besto; 
aliparte, matenkr epusko komcncigis kun malagrabla roso, kiu 
mal sekig is min gis la ostoj. 

Tuj kiam la matenlumo gin permesis, mi ekzamenis mían 
pneümatikon kaj post tre mallonga tempo mi trovis en gi 
naj lon de hufferaJo, kiu estis trapasinta la tri dikecojn de la 
kaucuko . Pacience, mi ripari s tiun malfelicon kaj superrajdis 
< Suzanjon > por atingi la intermonton. La vojo ínter pinoj 
kaj abioj serpcnte suriras la lastajn turnigojn kaj fine, mi 
trovigis , j e la kvina mat ene, ce la supraJo de la intermonto 
( 1177 metrojn }. La sunlevigo komencigas. Úiaj lumradioj 
farigas eiam pli kaj pli brilaj kaj sur la cielo ekaperas oritaj 
la supra]oj de la montegoj. 

Iom post iom malkovrigas pli malproksimaj detaloj en 
la vasta pejzago kaj fine sin levas sola kaj majesta, sur la 
éiela arkajo, la radianta stelo de l' tago. 

Kiel goja gi lumas, en la pura monta aero de l' mateno ! 
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Mi guis longatempe tiun ensorcitan lokon kaj kun bedauro 
malsupr enirís la deklivon de 19 kilom etroj, sur libermova 
rad o, gis < Aspres sur Buech >. 

Dum tiu ci vojírado, mi faris konkurson kun la torento, 
kiu fluegis, saumanta kaj ruliganta, la.ulonge de la vojo. · 

Alveninte al la vilago, Aspres, mi haltis por sekigi miajn 
vest ojn kaj revarmigi mian interna.jon per varmega trinkajo. 
Kiam mi sentís min tute rebonigita, mi amuzis min rakont
ante al la hotelmastrino mían aventuron kaj parolante pri 
mia bufo, si preskau svenis, portante la manon al sía koro. 

éu vi ne kunkonsentas, karaj gelegantoj, ke vojagadi 
sur bicikleto guigas neatenditájn surprizojn ? 

'f •nri d• eopp•f. 
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·· · glitas sur la ringon. 
Por tiu artikolo, oni 

sercas reprezentantojn 
kaj makleristojn, espe
rantistajn aü ne, pot 
ciuj landoj. · 

Sin turni al 
L. DESPR!S * U. E. A. 
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