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Mi estas jam maljuna muŝo... Tamen mi memoras ĝuste mian infanecon. Mi loĝis en ia

komunumo, kun ĉiuj miaj gefratoj. Ni estis dekoj! Neniam iu el ni vidis nian patrinon... ŝi foriris

antaŭ ke ni malfermus la okulojn. Sed ŝi lasis multe da man̂ajoj al ni, por ke ni povus vivi antaŭ

scipovi flugi.

Mi bone memoras ankaŭ kiam ni provis flugi! Ankoraŭ ni ne havis flugilojn, sed kion scii pri

flugiloj tiam! Ni nur promenis rapide, haltiĝante fojfoje por manĝi iomete. Ni estis tiel dum longa

tempo, ĝis ke unu el ni ekhavis malgrandajn flugiletojn sur la dorso. Ni certe sciis ke tiuj estis la

ŝlosilo por povi flugi... Tiam ni nur devis atendi, ke ili grandiĝis por elteriri.

Ni ĉiam provis flugi por eliri la komunumon, kaj vidi ceteran mondon. Ĉirkau ni multajn celojn

blindigajn ni vidis, sed ni ne povis piediri tien. Ili malproksimegis! Tamen frue ni povus venki la

graviton kaj direktiĝi al ili!

Preskaŭ ĉiuj el komunumanoj havis flugilojn, kiam unue iu ekflugis! Ni vere surpriziĝis... post

tiu momento, ni ĉiuj provis ekflugi pliintense.

Fojfoje unu el ni atingis ekflugon, kaj li foriris al tiom dezirataj celoj, ĝis ke mia vico alvenis. Mi

eliris kvazaŭ pafite ĉielen, tiom rapide ke gvidi la flugon preskaŭ ne eblis. Mi sentis min povanta,

flugante tra tiu grandega mondo, plenata de tiom da aferoj. Multaj vertikalaj surfacoj estis, kien

oni povis alteriĝi... Eblis alteriĝi horizontale, vertikale, malstare... ĉiel.

Estis grandega mondo, sed mi flugis rapidege, kaj post ne longe la mondo pro tio jam mal-

grandiĝis. Ni ĉiuj sciis, tamen, ke reale la mondo estis infinite granda, kaj ĉiam eblas iri neantaŭviditajn

lokojn. Lokoj kun multe da manĝâoj, lokoj kun multaj surfacoj, lokoj kun aliaj muŝoj... Ni nur

devis sekvi la lumon.

Estis multe da rakontoj pri la lumo; ĉiu muŝo oni renkontis, diris frazon novan pri ĝi: ”Sekvu

la plej fortan lumon”, ”En la lumo ne ekzistas fino”, ”Neniam iu revenis el la lumo”... Ho, tio

devis esti bonege, se neniu revenis el tie. Eĉ mi, kiam renkontis pli junajn muŝojn, diris al li tiajn

frazojn: ”La lumo estas la celo”, ”La feliĉo estas en la lumo”...

Ĵus oni parolis al mi pri la lumo unufoje, mi tuj iris rapide. Sed estis io strangega... Estis ia

muro ke malpermesis min atingi ĝin. Muro, kiun mi ne povis vidi... Mi povis eĉ alteriĝi suren,

sed ne povis trairi ĝin. Mi provis multmaniere: piediri tra la tuta muro nevidante, serĉante truon

por ĝin trairi... flugante rapide kontraŭ ĝi atingante ĝia rompo... Malsukcesaj provoj malesperigis

min, sed la espero por la lumo estis pligranda! Tio valoris la penon.

Ĉefe dum mia vivado mi provis atingi la lumon de post la nevidebla muro. Mi bone konis tiun

lumon... Sufiĉe bone por rimarki ke malfortiĝis. Surprizige, tamen, subite mi vidis novan lumon!

Sed estis malsimila lumo. Ne estis tiom granda kaj tiom blanka ol tiu, kiun mi celis atingi dum

mia tuta vivo... Estis pli flava, kaj estis koncentrata punkte.

Ĝi bruliĝis subite, ĉar mi antaŭe ne vidis ĝin. Tiun lumon mi ja povis atingi. Tion mi scias

ĉar mi tuj iris flugi ĉirkaŭante ĝin, kaj mi ĝin povis ĉirkaŭflugi senprobleme. Tiu estis atingebla.

Ĉu pri tiu lumo ĉiuj parolis? Ĉu mi vivis konfuzate? Ve, se tiu estis mia lumo, mi vivis tute

sentaŭge ĝis nun. Multajn aliajn aferojn mi povus esti aginte anstataŭ mise elspezi mian tutan

vivon celante tiun lumon, kiu estis post la muro nevidebla. Aŭ eble tiu lumo estis trompo. Aŭ

eble estas lumoj pli bonaj ol aliaj... Mi cerbumis iomete, kaj konkludis ke tio ne valoris la penon.

Ĝi estis novega lumo, kaj eble ĝi malaperos tiel, kiel aperis. Eble ĝi havis ankaŭ muron ĉirkaŭ

si, kiu malpermesus ke mi atingus ĝin... sed mi vidis ĝin tiom proksima... tiom atingebla...
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Sed mi ne povis subteni la ideon de mia vivo for̂etota. Mi devis daurigi provi atingi la lumon

de post la muro! Tiu estis la vojo kiun mi elektis kiam mi estis juna, kaj mi daŭrigis sekvi ĝin, ĝis

la fino. Mi pli konfidis je la lumo, kiu mi celas atingi dum mia tuta vivo... lumo, kiun mi konas

ekde kiam mi ekflugis. Kaj nun mi skribas tiujn ĉi vortojn, kiam mi jam ne havas forton, nek

por piediri. Mi skribas ilin sur normala muro, videbla, per mia propra sango, ̂us antaŭ mori. Mi

esperas, ke tiuj ĉi vortoj ne perdiĝos, kaj estos utilaj kvazaŭ leciono inter muŝoj. Memoru do nur,

mia atesto per frazo: ”Vivo estas tro longa por plene dediĉi ĝin al nura lumo”.
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