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1 – Primavera 

 
Romo ! La antikva ĉefurbo de la civilizita mondo dormis, rigidiĝinta en morna 
malĝojo.  

Speco de mistera kaj profunda teroro glaciigis la belegan urbon ĝis en ties 
medoloj. Romo silentis, Romo preĝis, Romo sufokis. 

Tie, kie la voĉo potenca de Cicerono iam tondrigis la tribunon per tumulta 
forumo,  nun psalmodis sinistraj voĉoj. Tie, kie Grakus kaj aliaj samspeciaj 
homoj iam batalis por libereco, nun pezegis la malhela kaj sovaĝa despotismo 
de Rodrigo Borĵia. 

Kaj Rodrigo Borĵia estis nur unu persono el la minacanta triopo kiu regnis sur la 
Urbo de la Urboj. Rodrigo havis filon kiu, pli ol li, figuris la perforton, kaj filino 
kiu, pli bone ol li, simbolis ruzecon ! 

La filo nomiĝis Cezaro. La filino nomiĝis Lukreca... 

Ni estas en majo de la jaro 1501, ĉe la krepusko de la deksesa jarcento. Tiun 
tagon, la suno leviĝis en brilanta ĉielo. La mateno estas rava. La etoso ĝojega.  

Sed Romo plu estas glacia, frostega, ĉar la pastroj regnas sur la tero. Tamen 
antaŭ la granda pordo de la kastelo Sankta-Anĝelo, la fortreso kiu, apud la 
Vatikano, hirtigas ĝiajn abomenindajn turojn, popolaj homoj kolektiĝas pro 
scivolo.  

Piednudaj, ĉifonvestitaj, kapoj kovritaj per malpuregaj frigaj ĉapoj, ili 
kontemplas, kun respektplena admiro, anon de junaj senjoroj kiuj, grupigitaj 
surloke, paradas, paroladas brue, rideksplodas kaj ne degnas okulumi al la 
torfo kiu, defore, envias ilin. 

Tiuj kavaliroj, vestitaj per veluro kaj silko, super fajnaj kirasoj kelkfoje 
ekviditaj en movo de manteloj ondobrilantaj, broditaj je oro, surrajdantaj 
belajn ĉevalojn, grupiĝas apud la pordo de la kastelo...      

Subite, tiu pordo plene malfermiĝas.  

Eksilentas. La kapoj malkovriĝas. Homo kun sunbrunigita vizaĝo, vestita per 
nigra veluro, aperas sur belega nigra virĉevalo kaj antaŭeniras al la junaj 
senjoroj kiuj, viclinie, flankeniĝas por saluti lin. 

Li lasas vagi la okulojn al la urbo kiu, laŭaspekte, ŝajnas eĉ pli silenta, kvazaŭ 
kaptita de angoro.  

Tiam, lia kapo falas sur la bruston.  Kaj li murmuras kelkajn parolojn kiujn 
aŭdas neniu : 

– Tiu amo konsumas min... Primavera !... Primavera !... Kial mi renkontis vin 
?... 

Ĉi-momente, li permane signas la kavalirojn kaj la grupeto, ridanta kaj 
karakolanta, ekiras al unu el la pordoj de Romo dum, inter la klinitaj popolaj 
homoj, trakuras kiel tremeto tiun vorton surdmaniere gurditan per buŝoj 
hatplenaj kaj timemaj :    

– La filo de la papo !... Moŝto Cezaro Borĵia !... 



 3 

En tiu sama mateno de majo, ĉirkaŭ sep leŭgojn for de Romo, laŭ la irejo al 
Florenzo, vagadis, solece, laŭ la paŝo de lia ruano, juna kavaliro kiu, senhaste, 
senzorge, direktiĝis al la Urbo de la Urboj. Li ŝajnis dudekkvar jaroj. 

 

Liaj kostumo estis laca, kaduka. Estis pli ol unu flikaĵo ĉe lia jaketo, kaj liaj 
botoj el  damafelo estis tie kaj tie riparitaj.  

 
Sed vere, li fiere aspektis sub liaj longaj haroj kiuj falis sur la ŝultrojn en 
naturaj bukloj, kun lia fajna mustaĉo hokforme kuspita, lia svelta staturo, arde 
gracila, liaj viglaj kaj akraj okuloj, kaj ĉefe tiu mieno de naiva gajeco kiu radiis 
sur lia vizaĝo. 

Malgraŭ ke la juna homo ne havis nek la aspekto, nek la fizonomio de 
kontemplemulo, ŝajne li sin allasis al ia revo kaj lia rigardo vagis maldiligente 
tra la roma kamparo sunbruligita, vasta ebeno senhoma kaj nuda.   

– Nu ! Li ekkriis, tio ne multe similas al la tiom gajaj ĉirkaŭaĵoj de mia kara 
Parizo, kun ties ombraj arbaroj, ties drinkejoj kaj dancejoj kie oni drinkas 
tiel ĉarmajn vinojn, kaj ties fraŭlinoj graciaj... Iru, Kapitano, trotu, mia 
amiko... kaj vidu ĉu ni ne povos renkonti ian bonordan gastejon kie du 
decaj kristanoj kiel vi kaj mi povos malsoifi.   

Kapitano estis la nomo de la ĉevalo. Tiu-ĉi eklevis la orelojn kaj alprenis pli 
rapidan troton. 

Dek minutojn ne ankoraŭ pasis kiam la kavaliro, stariĝante sur la piedingoj, 
ekvidis fore nubeton de blanka polvo kiu, rapide, antaŭeniris renkonte al li. 
Kelkajn momentojn pli poste, li distingis du ĉevalojn galopantajn. 

Sur unu el ili, flirtis nigra robo : pastro ! Sur la alia, blanka robo : virino !  

Preskaŭ tuj, ili atingis lin.  

La juna franco estis salutonta la blankan sinjorinon kun la tuta gracio kiun la 
natura transdonis al li, kiam je lia granda stuporo, ŝi bruske haltigis sian 
rajdobeston plenrapide lanĉitan kaj lokiĝis apud li. 

– Sinjoro, ekkriis ŝi per tremanta voĉo, kiu ajn vi estu, helpu min !... 

– Sinjorino, li varme respondis, mi tute estas je via servo, diru en kio mi 
povas helpi vin...  

– Liberigu min de tiu viro !... 

Per la fingro, ŝi indikis la monaĥon kiu haltis kaj malrespekte ŝultrumis.  

– Ekleziulo ! Ekkriis la franco !... 

– Demono... Mi petegas vin, faru tiel ke mi povu daŭrigi sola mian vojon... 

– Hola, sinjoro monaĥo, ĉu vi aŭdis ?... 

– La nigra viro eĉ ne okulumis al tiu kiu alparolis lin kaj sin turnante al la juna 
fraŭlino : 

– Vi amare pentofaros... sed tio estos tro malfrue. 

– Silentu, monaĥo ! Koleriĝis la juna kavaliro. Silentu aŭ, per la ĉielo, vi 
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konatiĝos kun tiu spado !      

– Vi aŭdacas minaci pastron ? diris la monaĥo per venena voĉo.       

– Viaflanke vi ja aŭdacas minaci virinon ! Retropaŝu ! Returniru tuj, aŭ 
neniam plu vi povos minaci iun ajn. 

Samtempe, la franco jam eltiris sian spadon kaj paŝis al la monaĥo. Tiu-ĉi ĵetis 
al la juna viro rigardon el terura furiozo, tiam, returnirante, li fuĝis galope 
direkte al Romo. Dum unu minuto, oni povis vidi lian nigran mantelon kiu flirtis 
en la vento kiel la flugiloj de malbonaŭgura birdo. Poste li malaperis.  

La juna kavaliro tiam returniĝis al la blanka damo. Li restadis kaptita de 
admiro.  

Ŝi estis juna fraŭlino ĉirkaŭ dekokjara, mirinde bela. Admirindaj haroj el cindra 
blondeco enkadrigis harmonie vizaĝon kiun lumigis du grandaj nigraj okuloj. 
Specio de fiera gracio emanis el ŝia tuta personeco. 

Ĉe tiu momento, ruĝo el indigno purpurigis ŝian vizaĝon kaj igis ŝin eĉ pli bela. 

Ankaǔ ŝi sekvis perokule la teruran pastron kiu forflugis kiel otuso.  

– Mi ŝuldas al vi, diris ŝi per voĉo pura kaj kantanta, mi ŝuldas al vi mian 
tutan dankemon, sinjoro… ?  

– Kavaliro de Ragastens, respondis la kavaliro malalte kliniĝante. 

– Franco ? 

– Parizano, Sinjorino… 

– Nu… sinjoro la kavaliro de Ragastens, vi estu milfoje dankita pro la 
grandega servo… 

– Tute mezkvalita servo, sinjorino, kaj ĝojigus min spadumi kontraǔ timinda 
malamiko, honore al tiel perfekta damo… Sed ĉu mi povus scii kial tiu 
pastro…  

– Ho ! estas simple, sinjoro, diris la sinjorino kiu ne povis deteni tremeton. Mi 
malprudente deflankiĝis sola, pli ol mi devis… Tiu viro subite proksimiĝis de 
mi… Li ofendis min per liaj diroj…  Mi provis fuĝi… li persekutis min…  

Videble ŝi ne diris la tutan veron.  

– Kaj vi ne konis lin ? daŭrigis la juna viro.  

Ŝi hezitis momenton. Tiam, decidiĝante : 

– Mi konas lin... por mia malfeliĉo ! ... Li estas la malnobla ilo de viro 
malbonaŭgura kaj potenca… ho ! sinjoro, vi diris ke tiu-ĉi estas malamiko ne 
timinda.. Tiu monaĥo estas male, por vi, kaj ekde tiu momento, danĝera 
malamiko… Se vi renkontas lin, fuĝu… Se via fato kondukas al li, ricevu 
nenion de li… Timegu la glason de akvo kiun li ofertos al vi, la frukton kies 
duonon li manĝos antaŭ vi, la armilon kiun li petos vin akcepti…   

Timu ĉefe ke li igos vin kapti kaj ĵeti en iu forgesejo en la kastelo ŝankto-
Georgo... La monaĥo kiun vi ĵus vidi nomiĝas Garkonjo.. 

– Sinjorino, daŭrigis la kavaliro de Ragastens, mi dankas vin pri la zorgoj 
kiujn vi spertas miaflanke... sed nenion mi timas, diris li stariĝante... 
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– Mi devas peti de vi alian servon... 

– Parolu, sinjorino ! 

– Ne provu vidi al kiu flanko mi direktiĝas... ne strebu scii kiu mi estas... 

– Nu ! Sinjorino !... Mi do havos neniun memoraĵon pri tiu renkonto kiun mi 
benas... Mi ne eĉ scios kiun nomon mi devas meti sur tiu ĉarma vizaĝo kiu, 
de tiu horo, fantomos miajn sonĝojn ?... 

La kavaliro parolis per voĉo emociita kaj tenera. Ŝi rigardis lin kun nekaŝita 
intereso. Rideto lude aperis sur ŝiaj lipoj. 

– Mi ne povas diri al vi mian nomon, ŝi diris. Tro gravaj aferoj trudas min teni 
ĝin kaŝita... Sed mi povas diri al vi la kromnomon kiun donis al mi tiuj, kiujn 
konas min. 

– Kaj kiu estas tiu kromnomo ? Demandis la franco. 

– Kelkfoje... Oni nomas min... Primavera !... 

Kaj adiaŭante, la blanka damo ekgalopis kaj enprofundiĝis en la direkto de 
Florenzo... 

la kavaliro restadis surloke, kapturne, mirigita de tiu brilanta kaj efemera 
ekapero. Lia rigardo restadis nevenkeble ligita al la blanka robo kiu flirtis en 
polva nubo. 

Li subite vidis ŝin turni dekstren kaj sin ĵeti en plenan kamparon. 

Tiam, ŝi malaperis. 

Logtempe, li restadis sur la sama loko... Fine, li vespiris.  

– Primavera ! Ŝi diris. Kiel bela nomo ! Primolo... Primavera... Printempo ! Ŝi 
estas bela, estas vere, bela kiel florplena printempo... Sed ĉu bezone 
pripensi tion ! Sendube ŝi estos forgesinta min post unu horo... Kaj tamen, 
kion mi povus esperi, povra aventuremulo ? 

Post tiu melankolika pripenso, la kavaliro de Ragastens daŭrigis al Romo tiun 
interrompitan vojaĝon.          
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