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Nara kaj la dukolora floro 

 
Antaŭ tre, tre longe vivadis granda monhavulo, kiu sep edzinojn havis. Li estis reedziĝinta 
ĉiun sesan jaron, kio signifas, ke li jam atingis tiun aĝon, je kiu oni havas pli da sperto kaj 
fantazioj ol energion kaj seksemon.  
 

Malgraŭ tio kaj prokutime, ĉiutage ordonis li, ke oni metu dukoloran floron sur la 
kapkusenon de la dezirata edzino. 

*** 
 

Iun posttagmezon, al la plej juna el liaj edzinoj, tiu kiu plej ofte ricevadis floron, ideo venis en 
la kapon por malsamigi tion, kion ŝi rutine faris dum la lastaj horoj de la tago.  
 

Ŝi proponis al la sekvantaj kvin edzinoj, meti la ricevitan floron sur la liton de la sepa 
edzino… la maljuna Nara.   

 
La dua edzino tion tuj akceptis, al la tria la ideo ŝajnis amuza kaj ŝi tuj akceptis ĝin, la 

kvara nenion respondis kaj la kvina kaj sesa kun kompato en la okuloj sin detenis. 
*** 

 
Kiam la edzino de la gardisto alportis flavan kaj blankan floron al la dua edzino, la tri ĝin 
prenis kaj malferminte la fenestron de la maljunulino metis ĝin sur ŝian kapkusenon.  
 

Kiam Nara ĝin ekvidis, multaj sensacioj trakuris ŝian animon. De antaŭ pli ol tridek jaroj, 
ŝi pasigis centojn da monatoj sen vidi floron halti sur sia kapkuseno. Ŝi ne plu memoris, kun 
kiom da ĝojo ŝi atendis ke la nokto alvenu.  

 
Ŝi sidiĝis sur la lito, almetis la floron al sia brusto kaj ploradis senkonsole. 

*** 
 

Pasis iom da tempo kaj Nara kun la floro en la mano, malfermis la pordon kaj eliris el sia 
ĉambro.  
 

Estante la plej malproksima el ĉiuj, ŝi devis preterpasi la pordojn de la aliaj ses virinoj 
por alveni al la viro kiu tiel ŝin alvokis.  

 
Traglitante la koridoron, ne necesis rigardi por rimarki, ke ĉiu pordo estas duonaperta kaj 

kun estingiĝinta lumo, Ŝi ankaŭ ne perceptis, ke la silento ŝanĝiĝas al ridoj kaj fariĝas ridegoj.  
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Nara eniris en la ĉambron de sia atendanto.  
*** 

 
De antaŭ multaj, multegaj jaroj, kaŭze de la indiferenteco de la junulinoj,  jam je la profunda 
aĝo de la maljunulo, la noktoj en la granda ĉambro estis silentaj kaj kvietaj; sed tiu nokto, kiel 
neniu alia, estis vivo-plena pro la malrapidaj interparoloj, silentaj momentoj, memoroj, kalmaj 
ridoj, amo, flustroj, rakontoj, mallevitaj voĉoj…kiuj ripetiĝis fojon post fojo ĝis la lastaj ombroj 
de la nokto salutis la matenan lumon.  

 
Nara forlasis la ĉambron kaj aldirektis siajn paŝojn al la plej malproksima, rimarkante ke 

la ses pordoj ankoraŭ estas apertaj, kaj nenio moviĝis ekde kiam ŝi ire preterpasis. La 
malamplena aero de la unua, iom post iom plidolĉiĝadis pordon post pordo, kaj ĉe la sesa, 
tuŝis ŝian dorson amoplena mano… 

 
Neniam plu revenis Nara al la granda salono, nek la edzino de la gardisto iris plu serĉi 

florojn en la kamparo.  
 
Tiun nokton li komprenis tion, kio okazis kaj vidante ŝin tremi, li rememoris, la forgesitan 

grandan amon de ŝi ricevitan. La unuajn kisojn kaj la unuajn elektitajn florojn. Tiun nokton la 
vera amo rejuneciĝis kun la forto de la preterlasitaj noktoj, kun la kalmo kaj sperto de la 
travivitaj sezonoj.  

 
Ekde tiu tago, ĉiun vesperon, ŝia edzo post la verper-manĝo, trairis la ĝardenon kaj 

antaŭ ol retiriĝi, vizitis ŝian ĉambron, portante nur al ŝi la deziratan floron.  
 

 
 
Sed Nara neniam plu redormis sub liaj lito-tukoj.  
 
Kiam post kiso, brakumo aŭ amrigardo li forlasadis ŝin, Nara prenadis la floron, kaj la 

koridoron trairadis, ŝi antaŭ la granda ĉambro haltadis, revenadis sur siaj paŝoj kaj lasis la 
floron ĉe la pordo de la edzino, kiu tiun nokton povus kunĝui kun ŝia amato, la plej mildan 
karesemon kontraŭ ia vera kalmo, kvazaŭ pesile mezuranta la malpliiĝintajn energiojn de la 
edzo kaj la bezonojn, iluziojn kaj dezirojn de la deziratinoj, kun tiu delikata ekvilibro trovebla 
inter virino amanta kaj la sindonemo de amata virino 

 
… kaj de li… floron tiamaniere senditan, neniam estis rifuzita.  
 
Tiele, amo, paco kaj trankvilo ekregadis en la granda domo.  
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Kiam tiun neforgeseblan nokton li al ŝi promesis, ke ĉiutage li metos floron sur ŝian 
kapkusenon, ŝi, starante ĉe la pordo, kun la dorso al li turnita tre mallaŭte eldiris:  

 
“Ĉi tiu nokto estis mia plej dolĉa kaj varma, kaj mi deziras, ke ĝi estu la lasta, por ke tia 

ĝi restu en mia memoro”.  
*** 

 
Kiam la lastaj noktaj ombroj retiriĝas je la alveno de la matenaj paŝoj, Nara ekaŭdas iun el la 
edzinoj forlasi la grandan salonon.  

 
Sed Nara neniam plu reiris al lia lito. 

*** 
FINO 
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