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--EL KIHOTO 
ANTA U PAR OLO 

Senoku pa leganto : mi dezirus - kaj senjure vi pavos kredi al mi- ke tiu ci libro , 
kiel filo de la inte lekto, estu la plej be la, la plej graciplena kaj la plej disk.reta el ciuj. 
imageblaj. Sed mi ne povis malobei la na turan legon, ke eío en natur o nas ka s simi-
lajon . Kaj tiel, !don povus nas ki mía sprito senfrukta kaj nesufice kulturita se ne 
historian de malgrasa, kuut iriga 1caj kaprica filo p len a j e penso j diversaj k aj de iu 
ajn neniam ima g itaj kaj t ia, kia pov as naskig i en malliberejo, kie ciu ge najo trovas 
difinitan por si lokon kaj logas ciu malg aja bruo? La senagiteco, kvieta loko, amu -
zeco kampara, sennubec o de la cielo, murmurad o de la fontoj kaj spirita tran kvileco 
mult e kunh elpas por ke la plej senfru ktaj muzoj montrigu produktemaj kaj prezentu 
k reajojn sup ersat igantaj n la mondo n per miro kaj kontento. O kazas ofte ke patro, 
kiu havas ma lbelan ka j sengraci an filon, blin d ig¡te de la amo, kiun Ji havas µor li, ne 
vidas iiafn malb onaj ojn, tute alie, §atas ilin kiel sagajojn kaj belajojn kaj ilin rap ortas 
al siaj amikoj kiel spritaj ojn kaj carm ojn. Sed mi, sajna patro kaj vera du oupatro de 
Do n Kifioto, ne vo las konduti Iai:íkutime nek petegi vin, karega lega nt o, preskai:í kun 
larm oj en la ok uloj , kie l a liaj faras , ke vi pardonu ai:í ne aten tu la malb on ajojn ri-
markatajn en mia filo, car vi nek parenc o nek amiko lia estas, animan havas ce via 
ko rpo kaj plena ag liber on, estas en via hejm o kie vi cefas same ki el la re go est as 
majstro de siaj fortikajoj kaj anka u vi scias kion oni diras kutime: «ka sate de mia 
mantelo mi morti gas la regon» . (1) Cio ci senigas kaj liberigas vin j e ciu respek to 
kaj devi go kaj tiel, vi ion ajn pav os diri pri tiu ci historio ne timant e i<alumnio n ai:í 
premian pro via malfavora ai:í favora ju gdiro . 

Nur mi dezirus a l vi preze nti gin sens uperfl ua, nuda kaj ne orn am ita de ant atí-
parolo nek de katal ogo kaj senno mb reco da ku tim aj sonetoj, ep igram oj kaj laudoj, 
k iujn oni ofte antai:ímeta s je kom enco de la libroj . car mi po v-as diri al vi, ke, mal -
grai:í la klopodo postulita de gia ver ka do, neni a ilajnis al mi pli pleni ga ol elfar i ci 
tiun anta i:íparol on, kiun vi nun t rale gas . Por verki g in, mi prenis la plum on multa -
foje, kiun mi forlasis mul taj n foj ojn, nesciante ki m skribi; kaj foje, k iam mi est is 
halte, k ont ra i:í la verkpapero,' tenante plumon sur la orelo, kulbut on apogitan sur la 
skribotablo kaj man o sub la vang o, dum rni pripensis kion mi pridiru s, eniri sena -
tende ami lrn mia, le rta kaj sprita, kiu vidante ke mi es tas tiel imagerna, demand is 
min pri la kialo, kaj ne kasa nte gin, mi diris al li ke mi pripensas la verkotan antai:í-
parolon por la historio de Don Kifioto kaj ke gi tiel multe embara sas min ke mi ne 
volas elfari gin nek publikigi la heruajoju de tiel nobla kavaliro. 
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(1) Hispana popoldiro. 


