
Kamarado 
Gaja

qq

gg



2

KAMARADO GAJA

3

KAMARADO GAJA

OMNIBUS TYPOGRAFI
BOX 135 · SE-135 23 TYRESÖ · SVEDIO · TEL. +46 8 742 83 36

franko@omnibus.se · www.omnibus.se

Por çi tiu fabelo estas uzata la tiparo Garamond Classico, 
desegnita de Franko Luin. La kajero estas unu en serio de fabel-

kajeroj prezentantaj la tiparojn de la sama desegnisto. 
Ili estas elßuteblaj çe www.omnibus.se/fabelaro.

© 2002 Omnibus Typografi



2

KAMARADO GAJA

3

KAMARADO GAJA

Estis iam granda milito, kaj post la milito multe da solda-
toj estis eksigitaj. Kamarado Gaja ankaΩ ricevis eksigon 

kaj krom ¸i nur malgrandan soldatan panbulon kaj kvar 
großojn; kun çi tio li ekmigris. Sankta Petro sidis çe la vojo, 
kiel malriça almozulo, kaj kiam Kamarado Gaja venis tien, 
li petis de li almozon. Kamarado Gaja respondis:
    ”Kara almozulo, kion mi povas doni al vi? Mi estis soldato 
kaj ricevis la eksigon. Mi havas nur malgrandan panbulon 
kaj kvar großojn; kiam mi man¸os ilin, mi devos almozpeti 
kiel vi. Tamen mi donos iom al vi.”
    Li dividis la panon en kvar partojn, kaj donis al Sankta 
Petro unu pecon kaj unu großon. Sankta Petro dankis, ali-
formigis sin kaj ree kiel almozulo eksidis çe la vojo. Kiam la 
soldato venis tien, la sanktulo kiel antaΩe petis de li almozon. 
Kamarado Gaja ripetis siajn vortojn kaj ree donis al li kvaro-
non da pano kaj unu großon. Sankta Petro dankis kaj foriris. 
Trian fojon li aliformigis sin kaj kiel almozulo alparolis la 
soldaton. Kamarado Gaja donis al li la trian kvaronon kaj 
la trian großon. Sankta Petro dankis kaj Kamarado Gaja 
iris kun la lasta peco da pano kaj la lasta großo en gastejon, 
man¸is la panon kaj mendis al si bieron por la großo. Re-
galinte sin li daΩrigis la vojon. Sankta Petro aliformigis sin 
eksigita soldato, iris renkonte al li kaj diris:
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    ”Bonan tagon, kamarado, çu vi ne povas doni al mi pecon 
da pano kaj großon por biero?”
    ”Kie mi prenos ilin,” respondis Kamarado Gaja, ”mi rice-
vis eksigon kaj krom ¸i nur panbulon kaj kvar großojn. Mi 
renkontis sur la vojo tri almozulojn kaj donis al çiu kvaro-
non da bulo kaj unu großon. La lastan kvaronon mi man¸is 
en gastejo kaj por la lasta großo mi trinkis bieron. Nun mi 
estas sen ßar¸o kaj se vi ankaΩ havas nenion, ni povas kune 
almozpeti.”
    ”Ne,” respondis Sankta Petro, ”ni ne bezonas tion fari, mi 
iom konas la kuracarton kaj mi povas perlabori tiom, kiom 
mi bezonas.”
    ”Mi ne posedas tiajn konojn, ”diris Kamarado Gaja, ”mi 
devos do almozpeti sola.”
    ”Iru kun mi,” diris Sankta Petro, ”se mi ion enspezos, vi 
çiam ricevos la duonon.”
    ”Tio plaças al mi,” diris Kamarado Gaja. Ili ekmigris 
kune.
    Ili venis al kamparana domo kaj aΩdis interne ¸emojn kaj 
kriojn. Ili eniris: tie kußis viro sur la lito de morto kaj agoniis, 
lia edzino laΩte ploregis.
    ”Çesu krii kaj plori,” diris Sankta Petro,” mi resanigos 
vian edzon.” Li prenis pomadon el la poßo kaj tuj resanigis la 
malsanulon, kiu levi¸is en bona farto. La geedzoj tre ek¸ojis 
kaj demandis:
    ”Kiel ni povus rekompenci vin? Kion vi deziras?”
    Sankta Petro volis preni nenion, kaj ju pli ili insistis, des 
pli kategorie li rifuzis. Sed Kamarado Gaja tußegis lin per la 
kubuto kaj ripetis:
    ”Prenu ion, ni ja bezonas.”
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    Fine la virino alportis ßafidon kaj diris al Sankta Petro, 
ke li devas akcepti ¸in, sed li ne volis. Kamarado Gaja ree 
tußegis lin kaj diris:
    ”Prenu almenaΩ tion, malsa¸ulo, ni ja bezonas.”
    Sankta Petro tiam diris:
    ”Jes, la ßafidon mi prenos, sed mi ne portos ¸in: se vi ¸in 
deziras, vi devas ¸in porti.”
    ”Volonte,” diris Kamarado Gaja, ”mi portos ¸in,” kaj 
prenis ¸in sur la ßultron. Ili venis en arbaron; peza estis la 
ßafido, Kamarado Gaja eksentis malsaton kaj diris al Sankta 
Petro:
    ”Jen bela loko; çi tie ni povus kuiri la ßafidon kaj man-
¸i.”
    ”Bone,” respondis Sankta Petro, ”sed mi ne scias kuiri; 
se vi volas kuiri, jen estas kaldrono, mi dume promenos en 
la arbaro. Sed ne komencu man¸i antaΩ mia reveno, mi ne 
malfruos.”
    ”Iru,” diris Kamarado Gaja, ”mi konas la kuirarton, la 
man¸a√o estos preta.”
    Sankta Petro foriris, kaj Kamarado Gaja buçis la ßafidon, 
ekbruligis fajron, √etis la viandon en la kaldronon kaj kuiris. 
La ßafido jam estis kuirita, sed la apostolo ankoraΩ ne reve-
nis. Kamarado Gaja prenis ¸in el la kaldrono, distrançis kaj 
trovis la koron.
    ”Tio estas plej bongusta,” li diris, gustumis kaj fine man¸is 
tutan. Kiam Sankta Petro revenis, li diris:
    ”Vi povas man¸i la tutan ßafidon, mi deziras nur la koron, 
donu ¸in al mi.”
    Kamarado Gaja prenis trançilon kaj forkon kaj ßajnigis, 
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ke li serças la koron en la viando, sed ne povas trovi; fine li 
diris mallonge:
    ”Ne estas koro.”
    ”Kie ¸i estas?” diris la apostolo.
    ”Mi ne scias,” respondis Kamarado Gaja, ”sed kiaj mal-
sa¸uloj ni estas ambaΩ, ni serças la koron kaj tute forgesas, 
ke la ßafidoj ne havas ¸in!”
    ”Nova√o, nova√o!” diris Sankta Petro, ”çiu besto ja havas 
koron, kial do ne havus ¸in la ßafido?”
    ”Ne, certe, kamarado, la ßafido ne havas koron. Pripensu 
kaj vi rememoros, ke ¸i vere ne havas.”
    ”Bone,” diris Sankta Petro, ”se mankas la koro mi volas 
nenion, man¸u sola la tutan ßafidon.”
    ”Mi prenos en la tornistron, io restos,” diris Kamarado 
Gaja, man¸is duonon da ßafido kaj metis la reston en la tor-
nistron.
    Ili ekiris antaΩen. Sankta Petro faris, ke granda akvo dis-
fluis sur la vojo, kiun ili devis transpasi.
    Sankta Petro diris:
    ”Iru vi unua.”
    ”Ne,” respondis Kamarado Gaja, ”iru vi unua,” kaj pensis: 

”Se la akvo estos por li tro profunda, mi ne iros.”
    Sankta Petro transiris, kaj la akvo atingis nur liajn genuojn. 
Kamarado Gaja tiam sekvis lin, sed la akvo levi¸is kaj atingis 
lian kolon; li ekkriis:
    ”Kamarado, helpu min.”
    Sankta Petro diris:
    ”Çu vi konfesos, ke vi man¸is la koron de la ßafido?”
    ”Ne,” li respondis, ”mi ne man¸is ¸in.”
    La akvo fari¸is ankoraΩ pli alta kaj atingis lian bußon.



6

KAMARADO GAJA

7

KAMARADO GAJA

    ”Helpu min, kamarado” kriis la soldato. 
    Sankta Petro ree demandis:
    ”Çu vi konfesos, ke vi man¸is la koron de la ßafido?”
    ”Ne,” li respondis, ”mi ne man¸is ¸in.”
    Sankta Petro ne volis lasi lin droni, ordonis al la akvo mal-
levi¸i kaj helpis lin transiri. 
    Ili daΩrigis la vojon kaj venis en regnon, kie ili eksciis, ke 
la princino estas morte malsana.
    ”Jen, kamarado,” ekkriis la soldato al sankta Petro, ”okazo 
por ni; se ni resanigos ßin, ni ne bezonos plu zorgi pri nia 
estonteco.”
    Sankta Petro ne iris sufiçe rapide por li kaj li diris:
    ”Movu pli rapide la piedojn, por ke ni venu ¸ustatem-
pe.”
    Sankta Petro iris pli kaj pli malrapide malgraΩ la pußoj de 
Kamarado Gaja, kaj fine ili eksciis ke la princino jam mortis. 
La soldato diris:
    ”Jen la sekvo de via dormanta paßado.”
    ”Silentu,” respondis Sankta Petro, ”mi povas ne nur sanigi 
la malsanulojn, sed ankaΩ revivigi mortintojn.”
    ”Se tiel estas, mi ne riproças vin, sed vi devas postuli 
almenaΩ duonon da regno.”
    Ili iris en la palacon, en kiu regis granda funebro. Sankta 
Petro diris al la re¸o, ke li revivigos la princinon. Oni kon-
dukis lin al ßi, kaj li diris:
    ”Alportu al mi kaldronon kun akvo.”
    Kiam oni tion alportis, li petis çiujn eliri el la çambro, 
nur Kamarado Gaja devis resti kun li. Poste li fortrançis 
çiujn membrojn de la mortintino kaj √etis ilin en la akvon, 
ekbruligis fajron sub la kaldrono kaj kuiris ilin. Kiam la tuta 
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viando defalis de la ostoj, li elprenis la belajn blankajn ostojn 
sur tablon kaj kunmetis laΩ natura ordo. Farinte tion, li diris 
trifoje:
    ”En la nomo de Sankta Triopo, mortintino, levi¸u.”
    Çe la tria diro la princino levi¸is vivanta, sana kaj bela. La 
re¸o ekstreme ¸ojis kaj diris al Sankta Petro:
    ”Postulu rekompencon! Eç se ¸i estus duono da regno, vi 
ricevos ¸in.”
    Sankta Petro respondis:
    ”Mi postulas nenion.”
    ”Kia malsa¸ulo,” pensis Kamarado Gaja, tußegis la apos-
tolon kaj diris:
    ”Ne estu tiel malsa¸a; vi volas nenion, sed mi ion bezo-
nas.”
    Sed sankta Petro volis akcepti nenion. La re¸o vidante, ke 
la alia volonte akceptus ion, ordonis al la trezoristo plenigi 
per oro la tornistron de la soldato.
    La kamaradoj foriris. Kiam ili venis en arbaron, Sankta 
Petro diris al Kamarado Gaja:
    ”Nun ni dividu la oron.”
    ”Bone,” diris la soldato, ”ni dividu.”
    Sankta Petro dividis la oron en tri partojn.
    Kamarado Gaja pensis:
    ”Çu li frenezigis? Li faris tri partojn, kaj ni estas du.”
    Sankta Petro diris:
    ”Mi precize dividis: unu parto por mi, unu parto por vi, 
kaj unu parto por tiu, kiu man¸is la koron de la ßafido!”
    ”Mi ¸in man¸is,” diris Kamarado Gaja kaj rapide enpoßi-
gis la oron. ”Vi povas kredi al mi.”
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    ”Ne eble,” diris Sankta Petro, ”la ßafido ja ne havas 
koron.”
    ”Kion vi babilas, kamarado! La ßafido ja havas koron kiel 
çiu besto, kial ¸i sola ne posedus ¸in?”
    ”Sufiçe,” diris Sankta Petro, ”konservu la oron, sed mi ne 
volas plu esti kun vi, mi iros sola.”
    ”Kiel vi volas, amiko,” respondis la soldato, ”fartu bone.”
    Sankta Petro iris alian vojon kaj Kamarado Gaja pensis:
    ”Bone estas, ke li foriris, li estas ia strangulo.”
    Nun li havis sufiçe da mono, sed li ne sciis uzi ¸in, malß-
paris, donacis kaj baldaΩ li havis plu nenion. Li venis en 
landon, kie li aΩdis, ke la princino mortis.
    ”Bonega okazo por mi,” li pensis, ”mi revivigos ßin kaj 
postulos belan rekompencon.”
    Li iris al la re¸o kaj diris, ke li povas revivigi la knabinon. 
La re¸o estis aΩdinta, ke eksigita soldato migras en la mondo 
kaj revivigas la mortintojn, kaj pensis ke Kamarado Gaja 
estas tiu homo, sed li ne fidis al li. Li do kunvokis siajn konsi-
listojn kaj demandis, kion fari. lli diris, ke oni povas provi, la 
princino ja estas senviva. Kamarado Gaja postulis kaldronon 
kun akvo, petis, ke çiuj foriru, fortrançis la membrojn, √etis 
en la akvon, same kiel faris Sankta Petro. La akvo ekbolis, la 
viando defalis. Li elprenis la ostojn kaj metis ilin sur la tablo; 
sed li ne konis la naturan ordon kaj miksis ilin. Poste li diris 
trifoje:
    ”En la nomo de Sankta Triopo, mortintino, levi¸u,” sed 
la ostoj ne movi¸is. Li ripetis la vortojn trifoje, sed vane.
    ”Levi¸u, knabino,” li kriis, ”levi¸u, alie vi bedaΩros.”
    Kiam li diris tion, subite aperis Sankta Petro tra la fenestro, 
same kiel antaΩe kiel eksigita soldato, kaj diris:
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    ”Sendia homo, kion vi faras? Çu la mortintino povas levi¸i, 
se vi senorde kun√etis la ostojn?”
    ”Frateto, mi faris, kiel mi sciis,” respondis Kamarado 
Gaja.
    ”Çi tiun fojon mi helpos vin en la malfeliço, sed mi avertas 
vin, ke ve al vi, se vi ankoraΩ unu fojon entreprenos ion tian; 
postulu nenion kaj akceptu nenion de la re¸o.”
    Sankta Petro kunmetis la ostojn laΩ ¸usta ordo, diris tri-
foje:
    ”En la nomo de Sankta Triopo, mortintino, levi¸u,” kaj 
la princino levi¸is, sana kaj bela kiel antaΩe. Sankta Petro 
eliris tra la fenestro. Kamarado Gaja ¸ojis, ke çio bone pasis, 
sed koleris, ke li povas nenion akcepti.
    ”Kia kapricema homo,” li pensis, ”kion li donas per unu 
mano, tion li reprenas per la alia, tute sensence.”
    La re¸o volis doni al la soldato çion, kion li postulos, sed 
la avidulo devis rifuzi; tamen per aludoj kaj ruzoj li sukcesis 
komprenigi, ke oni plenigu lian tornistron per oro, kaj fo-
riris kun ¸i. Çe la pordego li renkontis Sanktan Petron, kiu 
diris:
    ”Jen kia homo vi estas: mi malpermesis al vi akcepti ion, 
kaj nun via tornistro estas plena de oro.”
    ”Mi estas senkulpa,” respondis Kamarado Gaja, ”oni metis 
¸in malgraΩ mia rifuzo.”
    ”Mi ripetas al vi: ne entreprenu duafoje tian aferon, alie 
ve al vi.”
    ”Ne timu, amiko, nun mi havas oron kaj ne intencas plu 
lavi ostojn.”
    ”Ne por longe sufiços al vi la oro!” diris Sankta Petro, ”sed 
por ke vi ne iradu malpermesitajn vojojn, mi donos al via 
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tornistro jenan povon: çion kion vi deziros havi en ¸i, vi 
trovos tie. AdiaΩ, vi neniam plu vidos min.”
    ”Dio benu vin,” diris Kamarado Gaja kaj pensis:
    ”Mi estas kontenta, ke vi foriras, strangulo; certe mi ne 
sekvos vin.”
    Li tute forgesis pri la povo, kiun ricevis lia tornistro.
    Kamarado Gaja, ekmigris kun sia oro kaj baldaΩ malßpare 
perdis çion, kiel la unuan fojon. Kiam restis al li nur kvar 
großoj, li venis al gastejo kaj pensis:
    ”Mi devas liberi¸i de la mono.”
    Li eniris kaj mendis vinon por tri großoj kaj panon por 
unu.
    Kiam li tie sidis kaj trinkis, lian nazon atingis la odoro de 
rostitaj anseroj. Kamarado Gaja çirkaΩrigardis kaj ekvidis, 
ke la mastro havas du rostitajn anserojn en la forno.
    Tiam li rememoris la diron de la kamarado, ke çion kion 
li deziros havi en la tornistro, li trovos tie.
    ”Mi provos nun kun la anseroj.”
    Li eliris kaj antaΩ la pordo diris:
    ”Mi deziras havi en la tornistro la du rostitajn anserojn el 
la forno.”
    Dirinte tion, li malfermis la tornistron kaj enrigardis in-
ternen: tie kußis la anseroj.
    ”Bonege,” li diris, ”nun mi ne bezonas plu zorgi pri mia 
estonteco,” iris sur herbejon kaj elprenis la rosta√on. Kiam li 
man¸is kun plej granda apetito, venis du metiistoj kaj rigar-
dis per avidaj okuloj la anseron, kiu ne estis ankoraΩ tußita 
Kamarado Gaja pensis:
    ”Unu sufiças por mi,” alvokis la du metiistojn kaj diris:
    ”Prenu la anseron kaj man¸u por mia sano.”
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    Ili dankis, iris en la gastejon kaj mendis duonbotelon da 
vino kaj panon. Ili komencis man¸i la rosta√on. La mastrino 
vidis çion kaj diris al la edzo:
    ”La du man¸as anseron; rigardu en la fornon, çu ne man-
kas unu el la niaj.”
    La mastro kuris al la forno, ¸i estis malplena:
    ”Vi ßtelistoj, vi volas malkare man¸i anserojn! Pagu tuj, 
alie mi tiel regalos vin, ke vi perdos la apetiton.”
    La du diris:
    ”Ni ne estas ßtelistoj, eksigita soldato donacis al ni la an-
seron sur la herbejo.”
    ”Vane vi penas min trompi; la soldato, vere, estis çi tie, sed 
mi observis lin, li eliris preninte nenion: vi estas la ßtelintoj, 
vi devas pagi.”
    Çar ili ne povis pagi, li elpelis ilin per bastonaj batoj.

Kamarado Gaja iris sian vojon kaj venis en lokon, kie staris 
belega palaco kaj ne malproksime de ¸i malbona gastejo. Li 
iris en la gastejon por pasigi tie la nokton, sed la mastro 
rifuzis akcepti lin:
    ”Ne estas plu libera Ioko, la domo estas plena de eminentaj 
gastoj.”
    ”Mirigas min,” diris Kamarado Gaja, ”ke ili venas al vi kaj 
ne iras en la belegan palacon.
    ”Jes,” respondis la mastro, ”neniu kura¸as dormi tie; kiu 
provis, ne revenis vivanta.”
    ”Se aliaj provis,” uiris Kamarado Gaja, ”mi ankaΩ pro-
vos.”
    ”Ne faru tion,” diris la mastro, ”vi riskas la vivon.”
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    ”Mi ne kredas,” diris Kamarado Gaja, ”donu nur al mi la 
ßlosilojn kaj bonan man¸a√on kaj trinka√on.”
    La mastro donis al li la ßlosilojn, man¸a√on kaj trinka√on. 
La soldato iris en la palacon, bone man¸is kaj trinkis; fine 
li volis dormi kaj ekkußis sur la planko, çar nenie estis lito. 
BaldaΩ li ekdormis, sed nokte granda bruo vekis lin. Li frotis 
la okulojn kaj ekvidis naΩ malbelajn diablojn, kiuj rondire 
dancis çirkaΩ li. Kamarado Gaja diris:
    ”Dancu, kiel longe vi volas, sed ne proksimi¸u al mi.”
     Sed la diabloj venis pli kaj pli proksime kaj preskaΩ sur-
paßis lian viza¸on per siaj abomenaj piedoj.
    ”Kvieti¸u, diablaj monstroj,” li kriis@, sed ili estis pli kaj 
pli trudemaj. Kamarado Gaja ekkoleris kaj diris:
    ”Tuj mi kvietigos vin,” prenis se¸an piedon kaj komencis 
bati la diablojn. Sed naΩ diabloj estas tro multe kontraΩ unu 
soldato: kiam li batis la antaΩajn, la aliaj atakis lin malantaΩe 
kaj tiris liajn harojn.
    ”Sufiçe, diabla bando, atendu iomete: çiuj naΩ en la tor-
nistron!”
    Tuj çiuj estis tie, li fermis la tornistron kaj √etis en angulon. 
Çio eksilentis, Kamarado Gaja ree ekdormis kaj dormis ¸is 
la tagi¸o. Lia gastejmastro kun la nobelulo, al kiu apartenis 
la palaco, venis por ekscii, kiel li sukcesis. Kiam ili vidis lin 
sana kaj vigla, ili ekmiris kaj demandis:
    ”Çu la spiritoj ne atakis vin? ”
    ”Jes,” respondis Kamarado Gaja, ”mi havas ilin çiujn naΩ 
en mia tornistro. Vi povas tute trankvile lo¸i en la palaco, 
neniu el ili venos plu!”
    La nobelulo dankis lin, riçe rekompencis kaj proponis al 
li oficon çe si, promesante zorgi pri li ¸is lia morto.
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    ”Ne,” respondis la soldato, ”mi kutimis migri, mi iros mian 
vojon.”
    Kamarado Gaja foriris, venis en for¸ejon, metis la tornist-
ron kun la diabloj sur la amboson kaj petis la majstron kaj 
liajn helpantojn, ke ili martelu. Ili batis fortege per grandaj 
marteloj, la diabloj kriis kiel frenezaj. Kiam li malfermis la 
tornistron, ok diabloj estis senvivaj, unu kiu sidis en faldo, 
vivis ankoraΩ, elsaltis kaj forkuris en la inferon.
    Kamarado Gaja longe ankoraΩ migris en la mondo, kaj 
kiu scius pri tio, povus rakonti multon. Fine li maljuni¸is 
kaj ekpensis pri morto. Li iris al ermito, kiu estis konata kiel 
piulo, kaj diris al li: 
    ”Jam tedis min la migrado, mi dezirus iri en la çielan reg-
non.”
    La ermito respondis:
    ”Ekzistas du vojoj: unu estas lar¸a kaj agrabla, kaj kon-
dukas al la infero, la alia estas mallar¸a kaj malfacila, kaj 
kondukas al la çielo.”
    ”Mi estus malsa¸ulo,” pensis Kamarado Gaja, ”se mi elek-
tus la mallar¸an kaj malfacilan vojon.”
    Li ekiris la lar¸an kaj agrablan vojon kaj venis fine al gran-
da nigra pordego; ¸i estis la pordego de la infero.
    Kamarado Gaja frapis, kaj la pordisto elrigardis, kiu venis. 
Ekvidinte la soldaton, li ektimis, çar li estis la naΩa diablo, 
kiu forkuris kun blua okulo el la tornistro. Li rapide riglis la 
pordegon, kuris al la estro de la diabloj kaj diris:
    ”Çe la pordo staras viro kun tornistro kaj volas eniri, sed 
ne enlasu lin, mi vin petegas, alie se li ekdeziros, li havos 
la tutan inferon en la tornistro. Foje li terure martelis min 
tie.”
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    Oni malakceptis Kamaradon Gajan kaj diris, ke li fo-
riru.
    ”Se oni ne akceptas min çi tie,” li pensis, ”eble mi trovos 
rifu¸ejon en la çielo, mi ja devas ie resti.”
    Li reiris, marßis ¸is la pordego de la çielo kaj ekfrapis. 
Sankta Petro ¸uste tiam sidis kiel pordisto; Kamarado Gaja 
rekonis lin kaj pensis:
    ”Çi tie vi trovis malnovan amikon, çi tie vi pli bone suk-
cesos.”
    Sankta Petro demandis:
    ”Çu vi volas eniri en la çielon?”
    ”Enlasu min, kamarado, mi ja devas resti ie; oni ne akcep-
tis min en la inferon, mi venis çi tien.”
    ”Ne,” diris Sankta Petro, ”vi ne eniros.”
    ”Se vi ne volas enlasi min, reprenu vian tornistron, mi ne 
deziras havi ion de vi,” diris Kamarado Gaja.
    ”Donu ¸in,” diris Sankta Petro. La soldato donis la tor-
nistron tra la krado. Sankta Petro prenis ¸in kaj pendigis çe 
sia se¸o.
    Kamarado Gaja diris:
    ”Nun mi mem volas esti en la tornistro.”
    En la sama momento li estis tie kaj Sankta Petro devis 
permesi al li resti tie. 
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