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Malsimile al najbara Florido, mar-bordo de
Georgio ne estas unu-eca: ßi konsistas el
17 insuloj. La plej-multo el ili estas Ùtataj
natur-rezervejoj (iuj insuloj tamen ankoraª
estas privataj) kaj bonega loßejo por multaj
raraj birdoj, sovaßaj ¤evaloj, kiujn la his-
panoj alportis en Amerikon en la 16-a jar-
cento, kaj multaj aliaj bestoj. Antaªnelonge
ni vizitis du el la plej konataj kaj loßataj
insuloj el la “oraj insuloj” de Georgio.

La insulo Sankta Simono estas la plej gran-
da insulo kaj unu el la plej famaj ripozejoj en
la Ùtato. Nun granda ponto ligas la insulon
kun la “¤efa tero” – antaªe oni povis atingi
ßin nur per Ùipoj. Sankta Simono famas pro
multaj vidinda¢oj (tie ja situis la dua urbeto en
Georgio!) – malnovega lum-turo, bonaj plaßoj,
imponaj mar¤oj, kiuj kovras la plejparton de
la insulo) kaj grandegaj viv-kverkoj. Kvankam
la vorto “viva” estas simple nomo de tiu ¤i
speco, la kverkoj de Sankta Simono aspek-
tas vere kiel vivaj esta¢oj – pro girlandoj de
musko sur siaj bran¤oj la kverkoj similas al
iuj fabelaj gigantoj, kiuj pro ies malbona
sor¤o farißis arboj… Kompreneble, nun sur la
insulo abundas multekostaj manßejoj, danc-
ejoj kaj aliaj amuzejoj, belaj domegoj kaj mul-
tekostaj hoteloj.

La fortika¢o Frederiko (Frederica) estas
nepra vizitinda¢o en Sankta Simono. Ïi
aperis dank’ al la fondinto de Georgio,
James OGLETHORPE [ßejmz oglthorp] antaª ¤.
250 jaroj. Li volis fondi kolonion, kie malri¤aj
britaj Ùuldantoj povus komenci novan vivon –
en Britio ili ja devis iri en malliberejon.
Samtempe la urbeto devis defendi la britajn
koloniojn kontraª la hispanoj (Georgio limis
kun la hispana kolonio Florido). La novan
kolonion oni nomis Georgio pro la tiama reßo
de Britio – Georgo, kaj la fortika¢-urbeton
Frederiko – pro la unua filo de reßo Georgo,
Frederiko. En la nova kolonio oni ne perme-
sis sklavecon, kaj pro tio la loßantoj de
Frederiko mem pri-laboris la teron, faris ¤iujn
viv-necesa¢ojn kaj komercis kun la lokaj indi-
anoj. (Ãu ne strange, ke poste Georgio far-
ißis unu el la Ùtatoj, kies prospero dependis
grand-parte de sklaveco?..)

Nun sur la insulo abundas ¤iaj preßejoj,
sed la plej malnova – kaj plej vizitinda –
estas Frederika Krist-Preßejo (Christ Church

Frederica). La unua Preßejo de Kristo estis
plene detruita dum la Interna Milito en
Usono (la nordaj soldatoj uzis ßian altaron
por dis-pec-igi korpojn de bovoj por
manßi…). La nuna preßejo estis konstruita
kiel memora¢o por juna virino, kiu mortis nur
kelkajn monatojn post la geedzißo (Ùia edzo
poste farißis pastro en tiu ¤i preßejo). La
preßejo en la labor-tagoj funkcias kiel muzeo
(ßi havas tre belajn mult-kolorajn fenestr-
ojn), kaj dum la diman¤aj di-servoj ßi estas
plen-plena.

Mar-Insulo famißis pro tio, ke en 2004 tie
okazis renkontißo de la Granda Okopo. Ïi
estas fakte parto de Sankta Simono, dividi-
ta de ßi per rivereto kaj mar¤oj. Ïi estas la
plej multekosta el ¤iuj “oraj insuloj” kaj nur
veraj ri¤uloj povas permesi al si loßi tie.

La insulo Jekyll [ßekil] ekde la fino de la
19-a jarcento ßis la mezo de la 20-a jarcento
apartenis al klubo de usonaj, plejparte nor-
daj, ri¤eguloj (inkluzive familion ROCKEFELLER

[rokafeler]) – ili venis al la insulo plejparte
vintre, ¤ar somere tie estas tro varme. Fine
de la 1940-aj jaroj la insulon a¤etis la Ùtato
Georgio: nun ßi estas Ùtat-parko, kaj la
domoj de la milionuloj estas muzeoj. Multaj
homoj venas al Jekyll por studi la naturon –
tie konservißis multaj sovaßaj birdoj kaj
bestoj, multaj el kiuj ne troveblas aliloke en
Georgio.

Fotoj de la aªtoro.

altaro – plej sankta loko de preßejo aª alia religia
konstrua¢o
fortika¢o – bone protektita loko (fortika – forta,
malmola, malfacile rompebla)
giganto – grandegulo
girlando – longa plibeliga¢o, kiun oni uzas, ekz.,
por plibeligi kristnask-arbon
indiano – ano de popolo, kiu vivis en Ameriko
antaª veno de eªropanoj
kolonio – parto de lando, kiu trovißas ekster ßiaj
originalaj limoj
kverko – granda arbo, kiu tre longe vivas
mar¤o – akveca, lageca tero
musko – kreska¢o sen radikoj
pastro – estro en preßejo
rara – malofta
rezervejo – loko, kies naturo estas netuÙita
sklavo – malliberulo
sor¤i – efiki sur ion per supernaturaj fortoj
sovaßa – malhejma
Ùuldanto – homo, kiu pruntis monon de alia(j)
homo(j) kaj devas repagi
turo – alta konstrua¢o
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