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译 者 语 

 
   “词”在中国诗词园地中是一枝奇葩，早在唐朝就已经出现，最早在民间流行，经过五代

到两宋，“词”得到很大的发展，成为宋代主要的文学形式。“词”有别于一般的诗歌，它是一

种合乐的诗歌，放到曲子里可以进行演唱。除了具有诗歌的一般特点外，“词”最初实际上是

古乐曲的歌词，受歌曲旋律的影响，它的节奏、句式和韵脚都突破了之前诗歌的格律，有了

更为鲜明的音乐性和更强的表现力。“词” 也有固定的格式，有句数、字数及平仄限制，但

没有律诗绝句那么严格，与“诗”的最明显区别是句式的多变。王国维《人间词话》说：词之

为体，要眇宜修，能言诗之所不能言，而不能尽言诗之所能言。诗之境阔，词之言长。”有
位先生这样解释说：“用对比来讲：给人的感触印象上，诗刚，词柔；表达的手法上，诗直，

词曲；情意的表露程度上，诗显，词隐；性别上（来由和归属），诗男，词女。” 
   从诗和词的区别上，译者觉得在世界语的翻译方面，诗和词是应该有所区别的。在中国

世界语译界，诗歌的翻译质高量多，而“词”则鲜有翻译。诗的翻译主要以传统的 1:2 的翻

译方法处理，即一个汉字对应两个世界语音节，这个做法基本上是合理的。而对“词”的翻译

译界几乎没有研究，成果所见不多，即便有几首散见于网络上的译词，也似乎是随兴而至，

并无一定的规矩。所以，没有先例援引，如何译好“词”对译者来说成了一道难题。 
   经过认真仔细的对比和总结，译者自拟了一些翻译原则： 
   1．完全突破以前译诗的 1:2 的传统，按原词意思（意境）的需要来用世界语表达； 
   2．世界语诗行采用长短句，但一定要有统一的节奏，如扬抑、抑扬、抑扬抑等； 
   3．用韵，原词是通押的，翻译时尽量通押，也可以换韵，原则是不以韵害意； 
   4．世界语诗行可以多于原词的诗行，对于原词两阕的行数要求可以突破。 
   以上的翻译原则仅仅是给译者自己一个标准，令翻译出来的译词做到前后统一。这个标

准，也可能会涉及到“诗歌是否可译”、“翻译的忠实性”等这些复杂的问题。译者却没有心思

来研究这些问题，译者只是想作一些翻译实践，或者作一些抛砖引玉的工作，让后面的译者

有更多的参考。翻译很难，译诗尤难，错误和不当之处在所难免，还望有识之士不吝指教。 
 
                                                       译 者 
                                                 联系方式：vejdo@163.com 
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王禹偁 （954-1001） 

点绛唇 
雨恨云愁，江南依旧称佳丽。水村渔市，一缕孤烟细。 
天际征鸿，遥认行如缀。平生事，此时凝睇，谁会凭栏意。 

Wang Yucheng (954-1001) 
—laŭ melodio Ruĝigitaj lipoj 
En pluvonebul’ 
kiu alportas triston kaj ĉagrenon, 
la sudo de Jangzi-rivero  
ankoraŭ bele plaĉas al okul’. 
Striet’ da kuirfum’ el fiŝvilaĝo  
leviĝas en spirala rul’. 
 
Ĉe horizont’ en venta lul’, 
sovaĝanseroj orde 
deŝvebas ar’ post aro. 
Mi levas kapon al ĉiel-lazur’, 
paseoj miaj bolas en la menso 
sed kiu min komprenas nur? 
 
潘阆(?-1009) 

忆钱塘    

长忆钱塘，不是人寰是天上。万家掩映翠微间。处处水潺潺。      

异花四季当窗放。出入分明在屏障。别来隋柳几经秋。何日得重游。 

 
Pan Lang (?-1009) 
—laŭ melodio Sopire al Hangzhou 
Mi longe sopiras al Qiantang. 
Ĝi estas edeno ververa, 
ja multe pli bela, 
ol la homloĝanta tereno: 
mil domoj duone kaŝitas 
en montoj kun verdo malhela; 
tie kaj ĉi tie lirladas  
akvfluoj kun ŝaŭmo bobela; 
tra la kvar sezonoj  
en pompo prospera 
florar’ ekzotika disfloras  
ekster la fenestroj; 
firm-staras montetaj ekranoj 
por iro la ena kaj ela. 
Ve, antaŭ kelkaj aŭtunoj 
mi diris adiaŭ, ho, al salikaro leĝera. 
Do, kiam mi povos reiri denove 



- 12 - 

en tempo libera? 
 
忆余杭     

长忆观潮，满郭人争江上望。来疑沧海尽成空。万面鼓声中。     

弄涛儿向涛头立。手把红旗旗不湿。别来几向梦中看。梦觉尚心寒。 

 
—laŭ melodio Sopire al Hangzhou 
Por spekti tajdon de l’ river’ 
konkure homoj svarmas  
el stratoj kun la sama cel’. 
Jen altaj huloj frapas bordojn 
kvazaŭ ĉioma akv’ por efemer’ 
nun elĉerpiĝus el la maro. 
Tajdado muĝas laŭte ĝis ĉiel’, 
kiel dek mil tamburoj sonas. 
Surfistoj lerte staras kun leĝer’ 
sur ondopintoj jen kaj jen, 
flagetoj en la manoj eĉ ne 
malsekiĝas per saŭmakver’. 
Kelkfoje sonĝis mi pri tajdspektado, 
mi ŝajne vidus la spektaklon ja en ver’. 
 
钱惟演（962-1034） 
玉楼春 

城上风光莺语乱，城下烟波春拍岸。绿杨芳草几时休，泪眼愁肠先已断。 

情怀渐觉成衰晚，鸾镜朱颜惊暗换，昔年多病厌芳尊，今日芳尊惟恐浅。 

 
Qian Weiyan (962-1034) 
—laŭ melodio Printempo en jada pavilono 
Mi ascendas turon 
por pejzaĝon ĉirkaŭpreni, 
sed ĉirpad’ de orioloj 
mian koron bruas ĝeni. 
sube riverondoj frapas bordojn forte 
dum jam tempas por printempo sveni. 
Kiam poploj kaj herbaro, 
ve, ne tiom verdos?  
Tiu scen’ eltiras miajn larmojn, 
kaj ja povas min ĉagreni. 
 
Mi jam sentas kadukiĝon, 
ĉar aŭtuno mia jamas veni. 
En spegul’ mi vidas  
miajn harojn kaj vizaĝon 
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kaŝe ŝanĝojn preni. 
Iam mi malŝatis drinkon 
pro malsano, sed nun mi festeni 
volas per alkoholaĵo tas’ post taso 
por ebrie min kateni.  
 
寇准（961-1023） 
踏莎行·春暮 

春色将阑，莺声渐老。红英落尽青梅小。画堂人静雨蒙蒙，屏山半掩余香袅。 

密约沉沉，离情杳杳。菱花尘满慵将照。倚楼无语欲销魂，长空黯淡连芳草。 

 
Kou Zhun (961-1023) 
Printemp-fino 
—laŭ melodio Paŝo sur herbo 
Tuj printempo iras al la fin’, 
l’ oriola ĉirpo iĝas  
malpli klare laŭta. 
Jam prunfloroj tute falas  
ĝis la ŝlim’, 
kaj nur restas drupoj 
verdaj, etaj kun pal-glim’. 
Ne aŭdiĝas homovoĉo 
nek vidiĝas hom-anim’ 
en la ĉambro por pentrado, 
ekster domo nebulpluvas 
forte ĝis kulmin’, 
la ekrano duon-kaŝas svage, 
ŝvebas fumostri’ el incensujo 
en spirala ŝpin’. 
 
La promeso rekunigi nin 
ne ankoraŭ plenumiĝas, 
post disiĝo lia  
la novaĵo pri li 
ne atingis min. 
Mi jen pigras por min vidi 
en spegulo  
bronza polvokovrita 
sen korinklin’. 
Mi senvorte min apogas  
sur balustrado superetaĝa 
por okule serĉe laŭ rutin’. 
Mi nur gapas herbojn 
la etendiĝantajn kontinue 
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ĝis malhela ĉiel-lim’. 
 
阳关引 
塞草烟光阔。渭水波声咽。春朝雨霁轻尘歇。征鞍发。指青青杨柳，又是轻攀折。动黯然、

知有后会甚时节。更尽一杯酒，歌一阕。叹人生，最难欢聚易离别。且莫辞沉醉，听取阳关

彻。念故人、千里自此共明月。 

 
—laŭ melodio Ĉe pasejo Yangguan 
En nordo herboj pompe densas 
sur vast’ en frost-rigor’, 
la Wej-rivero onde plaŭdas 
verŝajne en singulta plor’. 
Matena pluvo ĉesis, 
humidas polvo en stupor’. 
Jam oni sidas sur ĉevala selo 
nun preta por vojaĝ’ al for’. 
Adiaŭantoj ŝiras salikbranĉojn 
por montri adiaŭan domaĝemon. 
La sceno kirlas sentojn en la kor’. 
Oni ne scias pri venonta  
la rekuniĝ’, en kia hor’? 
 
Do, trinku plian tason 
da vino kaj mi kantu por 
esprimi al vi ĝisrevidon. 
Kuniĝ’, ve, malfacilas, 
disiĝo oftas de dolor’. 
Bonvolon mian ne rifuzu 
per evitema la parol’ 
kaj finaŭskultu nian kanton 
antaŭ vojaĝo via. 
Amikoj de honor’, 
ho, kaj parencoj karaj, 
ekde nun ni sopiru 
defore sub la sama lunoglor’. 
 
林逋（967-1028） 

长相思 

吴山青，越山青，两岸青山相送迎，谁知离别情？ 
君泪盈，妾泪盈，罗带同心结未成，江边潮已平。 
 

Lin Bu (967-1028) 
—laŭ melodio Longa sopiro 
Montoj verdas sur la norda bordo, 
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montoj verdas sur la suda bordo. 
Montoj vidas  
renkontiĝojn kaj adiaŭadojn 
de gehomoj en konkordo, 
sed ĉu montoj konas 
tiujn sentojn de kor-mordo? 
 
La amato larmas kun senvorto, 
ankaŭ mi larmperlas kun senvorto. 
Ni ankoraŭ 
ne nin ame ligis laŭ la sorto, 
sed vi jam ekiros 
sur la boata babordo. 
 
范仲淹（989-1052） 
渔家傲 
塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里，长烟落日孤城闭。 
浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐，将军白发征夫泪。 
 
Fan Zhongyan (989-1052) 
—laŭ melodio Fiŝista fiero 
La pejzaĝo norda  
prenas ŝanĝojn tristajn en aŭtun’. 
Al direkt’ de Hengyang 
sovaĝanseroj en grupa kun’ 
flugas for sen domaĝemo. 
Garnizonaj klarionoj ĉe vespero 
sonas ĥore jam en nun’. 
En nebulo densa  
subiranta sun’ 
pendas kline super, 
kun ŝlosita pord’, la urb’ 
sola inter mil montklifoj. 
 
Mane kun tas’ da kruda rum’, 
mi sopiras pri hejmloko mia 
fora dekmil liojn 
en la svaga brum’. 
Sen merit’ kaj famo, 
kiujn havas intaj bravemuloj, 
mi silentas en mallum’, 
kaj ne rajtas frue hejmeniri. 
Sonas ŝalmo-fluto melodie 
kun la tera fon’ de blanka prujn’. 
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Jam vigilas la grizhara generalo 
kaj soldatoj ja suferis kun larmfalo. 
 
苏幕遮 
碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳天接水，芳草无情，更在斜阳外。 

黯乡魂，追旅思，夜夜除非，好梦留人睡。明月楼高休独倚，酒入愁肠，化作相思泪。 

 
—laŭ melodio Virina ĉapo 
Nuberoj sur blua ĉielo, 
orflavaj folioj sur tero, 
aŭtuna pejzaĝ’ kunfandiĝas 
kun ondoj sur kiuj nebulo 
malvarma flosas en libero. 
Klinanta la suno prilumas 
la montojn ĝis fora rivero, 
sed herboj hejmlokaj ja ekster 
sunlum’ senkompate 
por okul-sufero. 
 
Hejmve’ ĉe malhela vespero, 
ĉagrenaj fremdulaj penseroj 
turmentas min vere dum noktoj 
ja krom se la sonĝ’ de fabelo 
min lulus ĝis brila tagiĝo. 
Ekde nun mi ne plu staraĉu 
etaĝe en pens’ sub lun-helo, 
nek drinku tro multe, por ke mi 
sopiru banate 
de amsopira larm-rivero. 
 
张先（990-1078） 
一丛花 
伤高怀远几时穷？无物似情浓。离愁正引千丝乱，更东陌、飞絮蒙蒙。嘶骑渐遥，征尘不断，

何处认郎踪？ 
双鸳池沼水溶溶，南北小桡通。梯横画阁黄昏后，又还是、斜月帘栊。沉恨细思，不如桃杏，

犹解嫁东风。 
 
Zhang Xian (990-1078) 
—laŭ melodio Tufo da floroj 
Kiam la ĉagreno de l’ disiĝo 
de la kara venos al la fin’? 
Ja neniu sento densas pli ol 
am’ kun korinklin’. 
Mi nun kovas la miksaĵojn 
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de diversaj sentoj sen difin’. 
Flirto de salik-florflokoj en tumulto 
super kampoj orientaj 
des pli ja afliktas min. 
La ĉevalo de l’ amato, 
kun henad’, al batalanta lim’, 
jam malproksimiĝas. 
Kie povus lian spuron 
serĉi mi, sed kun obstin’? 
 
Paro da ambirdoj naĝas 
sur lagakvo bele en fascin’, 
preter la remantaj barkoj 
kiuj iras de la nordo suden. 
Vesperiĝas kun sunklin’, 
timas mi grimpi laŭ ŝtuparo 
en la ĉambro por pentrado. 
Tra fenestrokrad’ lunlumo 
falas sur min febla la virin’. 
Kiel mi envias, ke persiko 
kaj abrikotarb’ eĉ kun anim’ 
libervola alkroĉiĝas nupte 
al zefiro el la oriento 
por fekunda la destin’! 
 
天仙子 
时为嘉禾小倅，以病眠，不赴府会。 

水调数声持酒听，午醉醒来愁未醒。送春春去几时回？临晚境，伤流景，往事后期空记省。 

沙上并禽池上瞑，云破月来花弄影。重重帘幕密遮灯，风不定，人初静，明日落红应满径。 

 
—laŭ melodio Fea kanto 
Drinkante, mi aŭskultas  
 al ari’. 
Tagmeze min ankoraŭ kaptas 
korĉagreno, kvamkan mi sobriĝis 
 el ebri’. 
La printempo jam foriris, 
tamen, kiam ĝi revenos 
 kun misi’? 
Jam proksime al maljuno 
mi lamentas: junaj jaroj, 
 sen konsci’, 
pasas for senspure, 
ne plu restas longe jun’ kun 
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 iluzi’, 
ankaŭ la futur’ malhelas 
kaj eĉ pento senutilas. 
 
Sur sablejo apud lago 
paraj birdoj kun fermita 
okulpar’ dormetas pace 
 ja sen kri’. 
Nuboj rompas lunon pece, 
floroj skuas sian ombron 
 per magi’. 
La lamplumo ne videblas 
post fenestr-kurtenoj dise 
 de radi’. 
Blovas vento jen kaj jen,  
homoj ekripozas en kvieto 
 sen pasi’. 
Morgaŭ la falanta ruĝo 
certe kovros padojn plene. 
 
青门引 

乍暖还轻冷，风雨晚来方定。庭轩寂寞近清明，残花中酒，又是去年病。 

楼头画角风吹醒，入夜重门静。那堪更被明月，隔墙送过秋千影。 

 
Zhang Xian (990-1078) 
—laŭ melodio Ĉe blua pordo 
Ekvarmiĝas la veter’, 
sed kun frida fluo en aer’. 
Vento blovas, pluvo falas, 
ili ĉesas nur ĉe la vesper’. 
Proksimiĝas Qingming-festo, 
regas en kortet’ solec-kruel’. 
Floroj velkas kaj ĉagreno 
kaptas min kaj mi fordrinkas 
ĝin kaj ebriiĝas kun ŝancel’. 
Min denove morbo la lastjara 
trafas de printempa gel’. 
 
Sur la turo kornoj sonas, 
kaj min vekas en la vent-pel’. 
Nokte pord’ post pordo ŝlosas 
tomb-kvieton en malhel’. 
Mi eĉ ne toleras, ke la luno 
sendas la knabinan silueton 
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balancantan sin pendole 
tien kaj ĉi tien kun leĝer’. 
 
木兰花 

乙卯吴兴寒食 

龙头舴艋吴儿竞。笋柱秋千游女并。芳洲拾翠暮忘归，秀野踏青来不定。 
行云去后遥山暝。已放笙歌池院静。中庭月色正清明，无数杨花过无影。 

 
—laŭ melodio Melodio Magnolia 
Sudanoj remas drakboatojn 
jen por konkurs’ konkure; 
juninoj pare svingas lude 
pendolon gaje kaj plezure, 
aŭ belajn verdajn herbojn  
kolektas ĉie sur-insule 
sen rehejmiĝi ĝis krepusko. 
De temp’ al tempo por ekskurso 
surtretas oni herbojn nure. 
 
Forŝvebas ekskursantoj nube, 
la montoj restas foraj pure, 
volvitaj per nebula zono. 
Flutado kaj kantad’ jam ĉesis, 
la kort’ tuj mutas senmezure. 
Palhela luno ĵetas lumon 
sur korton brilan malobskure. 
Sennombraj salik-viloj flirtas, 
forflugas dance jen senspure. 
 
柳永（约 984-1053） 
少年游 
参差烟树灞陵桥，风物尽前朝。衰杨古柳，几经攀折，憔悴楚宫腰。 
夕阳闲淡秋光老，离思满蘅皋。一曲阳关，断肠声尽，独自凭兰桡。 
 

Liu Yong (ĉ. 984-1053) 
—laŭ melodio Vojaĝo en juneco 
Ĉe Baling-ponto 
la arboj altaj kaj malaltaj 
sin klinas ja en nebul-ondo, 
elspiras ĉiuj la etoson 
de du antaŭaj dinastioj 
en fora horizonto. 
Dum longa tempo 
kaj ofta pluk-derompo 
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salikoj kadukiĝas, 
branĉmankaj sur la monto, 
malgrasaj kiel la talioj 
de la knabinoj en palaca rondo. 
 
En krepusk-mondo 
subira sun’ en aŭtun-fino 
oblikve iras al malfronto 
de mont’ volvita brume. 
Mi plenas je ve-desaponto, 
morozas ankaŭ herboj 
sur sabla benko. 
Ario sonas de l’ rakonto 
pri disiĝ-sentoj akre 
disŝiras mian koron. 
Senvoĉe mi lamentas, 
interne kun tranĉ-tondo. 
 
少年游 
长安古道马迟迟，高柳乱蝉嘶。夕阳鸟外，秋风原上，目断四天垂。 
归云一去无踪迹，何处是前期？狎兴生疏，酒徒萧索，不似少年时。 
 
—laŭ melodio Vojaĝo en juneco 
Sur l’ antikva vojo 
lante trotas mi ĉevale, 
dum cikadoj ĉirpas brue 
sur salikoj joviale. 
Ĉe l’ subiro de la suno 
birdoj hejmen flugas are. 
Vent’ aŭtuna blovas forte 
kaj balaas nun barbare 
vastan l’ ebenaĵon. 
Mi rigardas jen senbare 
al forec’ dezerta, larĝa, 
mi min sentas ja amare 
kor-soleca. 
 
Mi esperas, 
ke mi malaperu tuje 
al hejmlok’ senspure,  
rendevu’ fatale 
kun ŝi ankaŭ fale 
venas al nenio. 
L’ interes’ jam pale 
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malpliiĝas por ekskurso, 
vin-amikoj nelojale 
nun reduktiĝas. 
Pasis jam koŝmare 
la juneco for, ve! mi jam 
kadukiĝas senerare. 
 
凤栖梧 
伫倚危楼风细细，望极春愁，黯黯生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意。 

拟把疏狂图一醉，对酒当歌，强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。 

 
—laŭ melodio Fenikso sur platanbranĉo 
Brizo blovas  
kun leĝer’. 
De sur alta etaĝturo 
mi rigardas malproksimen  
al ĉiel’. 
Tuj mi naskas tristan senton 
pro printemp-foriro 
el la ter’. 
En oblikvaj lumoj 
de la suno 
ĉe vesper’, 
herboj des pli verdas 
jen kun bel’. 
Sed, ve, kiu ja komprenas 
mian senton enan 
do, en ver’? 
 
Mi orgii volas 
kun liber’ 
per drinkado kaj kantado, 
por ĝisosta ebriiĝo  
kun prefer’. 
Sed nenian intereson  
tio vekas ĉe mi 
en vinpel’. 
Mi neniam serĉas 
pentojn pro magriĝo 
kun sufer’ 
en vestaĵoj lozaj, 
ĉar mi faras ĉion 
kun esper’ 
por ŝi ekskluzive 
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kun sincer’. 
 
诉衷情近 
雨晴气爽，伫立江楼望处。澄明远水生光，重叠暮山耸翠。遥认断桥幽径，隐隐渔村，向晚孤烟

起。 

残阳里。脉脉朱阑静倚。黯然情绪，未饮先如醉。愁无际。暮云过了，秋光老尽，故人千里。竟

日空凝睇。 

 
—laŭ melodio Rakontado pri kora sento 
Post pluvo serenas ĉielo, 
kaj ankaŭ aero tre freŝas. 
Starante sur alta etaĝo, 
mi skanas jen tra la etero 
la belan pejzaĝon: 
kristala rivero kun brilo, 
tavoloj da montoj en helo 
junverda nebule, 
en for’ ĉe la ponto rompita 
zigzage en muta libero  
vidiĝas aleo kaŝita, 
malklara vilaĝo fiŝista 
elsputas spiralan la fumon  
nun por kuirad’ ĉe vespero. 
 
En lumo de l’ suno subira 
sur ruĝ-balustrad’ mi apogas 
min muta en sento-rivero 
deprima, moroza. 
Sen drinko mi ŝajne ebrias, 
dronante en trista sufero 
senlima, senfina. 
Krepuskaj nuberoj forŝvebas, 
aŭtuno tujtuje el tero 
formortos sensone. 
Karuloj en foro mil-lia* 
ne donas mesaĝon pri vero 
kaj mi nur rigardas 
torpore nure kun espero. 
*lio: ĉina mezurunuo, egala je 536.33 metroj. 
 
卜算子慢 
江枫渐老、汀蕙半凋，满目败红衰翠。楚客登临，正是暮秋天气，引疏砧，断续残阳里。对

晚景，伤怀念远，新愁旧恨相继。 
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脉脉人千里。念两处风情，万重烟水。雨歇天高，望断翠峰十二。尽无言，谁会凭高意？纵

写得，离肠万种，奈归云谁寄？ 
 
—laŭ melodio Malrapida kanto de aŭguristo 
Aceroj maljuniĝas iompostiome, 
orkide-herboj duone velkas. 
Vidiĝas ruĝ’ kaduka malimpone 
kaj verd’ putranta ĉie. 
Ascendas mi sur la altaĵon 
malfru-aŭtun-sezone. 
Alŝvebas en subira suno 
sporadaj frapoj de batilo 
sur la lavatajn vestojn 
jen intermite bum-bum-sone. 
Mi pri amikoj malproksimaj 
sopiras. Sekvas sentoj de ĉagrenoj 
en koro fi-fantome. 
 
Intima sent’ kunligas ambaŭ nin, 
kvankam ni disas en du lokoj 
tre foraj — ho ne! — 
apartigitaj per milmil tavoloj 
da nebulpluvoj jen aldone. 
Nun pluv’ jam ĉesis kaj l’ ĉielo 
serene klaras. Povas mi okule 
montpintojn ĉirkaŭpreni bone. 
Mi tenas min senvorta. 
Kiu ja povas subkompreni 
intencon mian, kiam mi persone 
sur la altaĵo staras por rigardi? 
Eĉ se mi povas skribi 
mil vortojn laŭbezone, 
do, kiu povus sendi al ŝi 
mesaĝon jen bontone? 
 
鹤冲天 
黄金榜上，偶失龙头望。明代暂遗贤，如何向？未遂风云便，争不恣狂荡。何须论得丧？才子词

人，自是白衣卿相。 

烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且恁偎红倚翠，风流事、平生畅。青春都一饷。

忍把浮名，换了浅斟低唱！ 

 
—laŭ melodio Gruo soras al la ĉielo 
En l’ imperia ekzameno 
mi perdis lokon en la listo  
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de honor’. 
Jam sen espero renomiĝi 
en la epok’ stabila 
la ignor’ 
en elektado fuŝa 
jen falas sur min. 
En torpor’, 
kion mi faru estontece? 
Ho, sen sukces’ en rangaltiĝo, 
sen nom-glor’, 
mi turnu min nur al viv’ diboĉa 
laŭ l’ vol’  
jen de l’ ĉiel’ kun nubtumulto. 
Ĉu indas zorgi pri la gajn’ aŭ perdo? 
Kun favor’ 
de l’ talent’ mi versas kiel 
poet’ kaptanta laŭdojn 
de ador’. 
 
En stratoj por flirtejoj 
jen sin prezentas bildo bela, plaĉa 
laŭ la kor’. 
Feliĉe amatino mia 
sin trovas tie sub dispono mia 
en ĉi hor’. 
Mi povas ŝin viziti 
frekvente jen laŭplaĉe. 
Por konsol’ 
mi gajnas de ŝi ardan 
kareson, ardan amon 
kun gaj-fol’. 
Mi ĝuas komfortecon  
dumvive de volupto. 
Kiel flor’ 
juneco efemere velkas. 
Preferas verki mi libere 
kaj ĉanti versojn  
kun fervor’ 
ol kuŝi sur titolo vanta 
kun dolor’. 
 
八声甘州 
对潇潇暮雨洒江天，一番洗清秋。渐霜风凄紧，关河冷落，残照当楼。是处红衰翠减，苒苒

物华休。唯有长江水，无语东流。  
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不忍登高临远，望故乡渺邈，归思难收。叹年来踪迹，何事苦淹留？想佳人妆楼颙望，误几

回、天际识归舟。争知我，倚阑杆处，正恁凝愁！ 

 
—laŭ melodio Ok taktoj de Ganzhou-kanto 
Ĉe l’ river’,  
post lavad’ de pluv’ subtila 
la pejzaĝ’ aŭtuna malvarmeta 
en vesper’ 
riveliĝas inter la ĉielo 
kaj la ter’. 
Prujna vento preme blovas, 
montoj kaj rivero tristas 
je aper’. 
Nur sunlum’ krepuska falas 
sur l’ etaĝdomon. 
En la sfer’ 
de la okulvido ĉie rampas 
ruĝ’ kaduka kaj sporada verdo. 
Jam la bel’ 
ĉia malaperas tute! 
Nur la riverfluoj kuras 
orienten mute tage-nokte 
kun leĝer’. 
 
Sen esper’ 
mi ne volas alten grimpi 
por rigardi hejmlokon foran, 
pro kruel’ 
de hejmveo mia, mia penso 
vagas senbrideble. 
En sufer’ 
ofte mi lamentas: 
kial mi restadas aliloke 
en ĉi tiuj lastaj jaroj 
pro sort-pel’? 
Mi imagas, ke edzino mia 
gapas en stuporo al boatoj 
kun larĝ-vel’, 
kaj eraras preni ilin 
por la mia kelkajn fojojn. 
Sed en ver’ 
mi rigardas nun apogante 
min sur balustrad’ etaĝa 
en mizer’. 
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定风波 
自春来、惨绿愁红，芳心是事可可。日上花梢，莺穿柳带，犹压香衾卧。暖酥消、腻云亸，终日

厌厌倦梳裹。无那！恨薄情一去，音书无个。 

早知恁么，悔当初、不把雕鞍锁。向鸡窗，只与蛮笺象管，拘束教吟课。镇相随、莫抛躲，针线

闲拈伴伊坐。和我，免使年少，光阴虚过。 

 
—laŭ melodio Subigo de ŝtormo 
Ekde la printempa komenco 
ruĝaĵo jen tristas kaj verdo 
malĝojas en mia okulo. 
Mi ne intereson ekhavas 
pri ĉia afero enhejma. 
Leviĝas la suno en brulo 
jam super arbpinto salika, 
kaj la orioloj navedas 
en branĉoj jen kun sonmodulo. 
Ankoraŭ mi nestas en lito 
volvate per varma veluro. 
Jen mia pufeta belkorpo 
nun magras pro ama sopiro, 
kaj mia hararo en rulo 
taŭzita, malorda, falpenda. 
Tuttage malemas mi kombi, 
ekŝminki jen kontraŭ spegulo. 
Ekde la foriro de l’ edzo, 
li eĉ ne alsendas mesaĝon. 
Ve, kiel sentmanka la ulo! 
 
Mi pentas, ke mi ne retenis  
lin tiam: kial mi ne ŝlosis 
la selon, ke lia veturo 
neniam sukcesis laŭvole? 
Mi volus lin fiksi en hejmo 
ke ĉantus li versojn al muro, 
jen ĉirkaŭ la ĉambro proksime. 
Ankaŭ mi ja ne lin evitus, 
tagnokte apud lin sen kuro. 
Kudradus mi en akompano, 
alpreme al li tre intime. 
Mi volus vivi en plezuro, 
kune kun li ja harmonie, 
trasperti la tempon ĝis morto. 
Ne devus per mensa torturo 
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mi lasi junecon forflui, 
malsaĝe atendi lin vane, 
suspiri pri li en obskuro. 
 
雨霖铃 
寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝

噎。念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。 

多情自古伤离别，更那堪、冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良

辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说！ 

 

—laŭ melodio Tintado en pluvo 
Cikadoj ĉirpas triste tre, 
vespere pluvo ĉesis ĵuse 
ekstere de l’ kiosk’ etapa. 
Mi restas senhumora ĉe 
festen’ por adiaŭi min. 
Dum ne-emado al disiĝo, 
min oni urĝas al boato de 
veturo eĉ de temp’ al tempo. 
Ni man-en-mane nun rigardas 
jen vid-al-vide kun okuloj je 
larmeroj plenaj sentovarme, 
eĉ senparolaj plorsingulte. 
Moroza mi fariĝas je l’ ide’ 
pri ekveturo al la sudo 
sub krepusk-fumnebul’ mil-lia. 
 
De antikveco oni diras, ke 
disiĝo estas plej ĉagrena, 
des pli dum la rigor’ aŭtuna. 
Kiam mi el ebri’ sobriĝos re, 
kie troviĝos mi fremdloke? 
Ĉe bordo kun salikoj eble, 
lunark’ sin kaŝas tuje al pere’ 
sub blov’ de briz’ matena friska. 
Dum multaj jaroj — ho ne, ne! — 
mi vivos iele-trapele tie. 
Mi certe ne ĝuados ĝin, eĉ se 
ĝi estos la pejzaĝo bela 
sub la veter’ serena brile. 
Al kiu povus mi paroli 
pri miaj ĝenoj kaj ĉagrenoj? Ve! 
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倾杯 

鹜落霜洲，雁横烟渚，分明画出秋色。暮雨乍歇，小楫夜泊，宿苇村山驿。何人月下临风处，起

一声羌笛。离愁万绪，闲岸草、切切蛩吟似织。 

为忆芳容别后，水遥山远，何计凭鳞翼！想绣阁深沉，争知憔悴损，天涯行客！楚峡云归，高阳

人散，寂寞狂踪迹。望京国。空目断、远峰凝碧。 

 

—laŭ melodio Tostanta pokalo 
Ar’ da marĉanasoj flugas 
sur la benkon en blankprujno gela, 
kaj sovaĝanseroj ĉirkaŭflugas 
en la nebulita insulet’ malhela. 
Tio ja prezentas la aŭtunetoson 
per pentraĵo rava, bela! 
En vespera pluvo, kiu ĵuse ĉesis, 
mia boatet’ leĝera 
haltis kaj ankriĝis ĉe la bordo. 
Kaj mi en vilaĝa ĉambr’ hotela 
lue loĝas por tranokto. 
Ĝuste tiam fluto sonas triste 
en la vento nubpela. 
Tio vekas ĉe mi disiĝo-ĉagrenojn 
de vagad’ sencela. 
Inter herboj griloj ĉirpas 
ĝene ĉe la bord’ rivera.  
 
Ekde la disiĝo 
mi kaj mia amatin’ tenera 
ja baratas de riveroj, montoj, 
de ŝi la mesaĝ’ letera 
jam ne povas min atingi. 
En imago mia ŝi miela 
ne ekscias pri mi disvaganta 
kiu dronas en mensspirit’ sufera 
kaj pro tio multe malgrasiĝas. 
Rendevuoj inter ni jam ne plu 
reokzos pro disiĝ’ kruela, 
miaj vinamikoj nun ne ĉi tieas. 
Mi nur drivas en soleco 
kaj diboĉas laŭ la vol’ libera. 
Ekrigardo al ĉefurbo vualita  
per verdaĵoj jen aldonas al mi 
multajn ĝenojn kun humor’ despera. 
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望海潮 
东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华，烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛

卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户盈罗绮，竞豪奢。 

重湖叠巘清嘉。有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘

醉听箫鼓，吟赏烟霞。异日图将好景，归去凤池夸。 

 

—laŭ melodio Wanghaichao 
Ĉe l’avantaĝa loko, sudoriente, kiel 
ĉefurbo de Wu-Regno, de antikveco Qiantang*  
fekundas en produktoj, prosperas en pomp-bril’. 
Salikoj en nebulo, arkpontoj buntfarbitaj, 
kurtenoj, murtapiŝoj helverdaj de beril’, 
tavoloj kaj tavoloj da domoj laŭ deklivoj. 
Ĉirkaŭe vivas tie jen hejmoj mil kaj mil. 
Arbegoj flankas sablajn digegojn de l’rivero, 
ondtajdoj frapas bordojn neĝblanke en oscil’, 
senlime sin etendas vastaĵo de la akvoj. 
Vendiĝas en bazaroj je onia admir’ 
juveloj la trezoraj, kaj hejme oni tenas 
satenojn kaj silkaĵojn, konkure por parade 
eksponi riĉon, lukson, vanteme kun aspir’. 
 
Du lagoj** , verdaj montoj ĉikaŭaj bele ĉarmas, 
aŭtunosmantoj floras kun aroma elspir’, 
somere okulplaĉas lotusoj sur vastejo. 
En tag’ serena oni gaje ludas flutojn, 
dumnokte lotussemojn kolektas kun facil’ 
knabinoj kaj fiŝistoj kantante sur la lago. 
Soldatoj mil eskortas la ĉefon revenantan 
de la inspekt’ ofica en ĉi-loka rondir’. 
Aŭskultas mi la fluton kaj kordojn de muziko, 
poemojn verkas, ĉantas mi kun vino-entir’, 
kaj spektas vidindaĵon de montoj kaj riveroj. 
Mi volas ĝin vortigi jen per prilaŭda stil’, 
iutage ĝin prezentos al korteganoj pave, 
ke tie mi vivis plezure kun trankvil’.  
*Qiangtang estas nuna Hangzhou oriente de Ĉinio. 

** Du lagoj: la fama Okcidenta lago en Hangzhou estas dividita en du lagojn, internan kaj eksteran. 

 
曲玉管 

陇首云飞，江边日晚，烟波满目凭阑久。一望关河萧索，千里清秋，忍凝眸？杳杳神京，盈盈仙

子，别来锦字终难偶。断雁无凭，冉冉飞下汀洲，思悠悠。 

暗想当初，有多少、幽欢佳会，岂知聚散难期，翻成雨恨云愁？阻追游。每登山临水，惹起平生

心事，一场消黯，永日无言，却下层楼。 
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—laŭ melodio Kurba peniko el jado 
Super montosupro 
ŝvebas nuboj ĉe vesper’. 
Mi apogas min sur la balustrado 
por rigardi al river’ 
kie regas nur nebulo trista. 
La okulojn ja invadas ĉagren-gel’ 
de l’ aŭtuna malvarmeto. 
Ne toleras mi rigardi 
tiun mondon jen en frid-sever’. 
Malproksime en ĉefurbo imperia 
loĝas mia amatin’ kun bel’. 
Ek de la disiĝo mi neniam 
aŭdas pri ŝi, ho, l’ anĝel’. 
Mi, pro tio, kovas sopiremon 
longan kun korprem-kruel’. 
Ĉu sovaĝanser’ alportas 
la leteron de ŝi tra l’ ĉiel’? 
Ho, ne! ĝi jam flugas 
sur sablejon laŭ ventopel’. 
 
En la pasintec’ mi kaj ŝi 
havis multajn kunojn 
kaj renkontojn en ĝoj-hel’. 
Sed nun malfacile nia rekuniĝo, 
ve, realigeblas laŭ esper’. 
Male en mi ja naskiĝas 
ĝenoj kaj ĉagrenoj en kor-sfer’ 
jam nesubigeblaj. 
Nur la sopiremo longe daŭras 
sen intervidiĝi kun liber’. 
Surgrimpad’ al montoj aŭ alveno  
ĉe riveron ĉiam vekas en mi 
la paseojn triste kun sufer’,  
kaj desapontiĝon en koro. 
Mi nur tenas min silenta 
tutan tagon en desper’, 
ne plu supreniri alten 
por rigardi foren 
kaj eviti naskon de mizer’. 
 
夜半乐 

冻云黯淡天气，扁舟一叶，乘兴离江渚。渡万壑千岩，越溪深处，怒涛渐息，樵风乍起。更闻商
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旅相呼。片帆高举，泛画鹢、翩翩过南浦。 

望中酒旆闪闪，一簇烟村，数行霜树。残日下、渔人鸣榔归去。败荷零落，衰杨掩映。岸边两两

三三，浣沙游女。避行客，含羞笑相语。 

到此因念，绣阁轻抛，浪萍难驻。叹后约丁宁竟何据！惨离怀、空恨岁晚归期阻。凝泪眼、杳杳

神京路。断鸿声远长天暮。 

 

—laŭ melodio Ĝojo en meznokto 
Frostaj nuboj regas sur ĉielo. 
En vetero malserena 
mi veturas per boato 
bonhumore de la riverbordo. 
Tra mil montoj, klifoj, 
mi atingas lagon en smeraldo, 
kie ondoj jam formortis 
sed minacas vento per invado 
el l’ arbaro ekblovanta. 
Plie aŭdas mi vendistojn 
reciproke salutdiri kun beato. 
Kun hisitaj alte veloj 
ĵonkoj glitas jen en glato. 
 
Sur la bordo flirtas 
flagoj de vinovendejoj,  
kaj vilaĝo nestas en nebulo, 
sub fumnuba subpremado 
kaj ekstere staras kelkaj arboj 
ekvelkintaj jam post prujna bato. 
Sub la subiranta sun’ fiŝistoj 
hejmeniras kunfrapante 
tabuletojn en ĝojplena stato. 
Lotusfloroj mortaj kuŝas 
tie kaj ĉi tie en sporado, 
sub la ombr’ de poploj kalvaj. 
Ĉe la bord’ du-aŭ-triope 
lavistinoj babilante en privato 
iras jen honteme kun rideto,  
evitante homojn sur la pado. 
 
Tio vekas ĉe mi sopiremon, 
kaj mi pentas, ke forlasis mi ŝin 
en la buduaro por ter-vado,  
kiel lemn’ vaganta moviĝeme. 
Kiam povus mi plenumi 
rendevuon kun ŝi laŭ kor-ŝato? 
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Trista afliktiĝo en la brusto 
kaj nepov’ reiri al ŝi je jarfino 
tiras larmojn miajn je miriado. 
Mi rigardas vojon la revenan vane 
en grakado de sovaĝanseroj eĥe, 
kaj mi estas senkonsola, do. 
 
宋祁（998-1065） 

玉楼春 

春景 

东城渐觉风光好。縠皱波纹迎客棹。绿杨烟外晓寒轻，红杏枝头春意闹。 

浮生长恨欢娱少。肯爱千金轻一笑。为君持酒劝斜阳，且向花间留晚照。 

 

Song Qi (998-1065) 
Printempa pejzaĝo 
—laŭ melodio Printempo en jada pavilono 
Promenante oriente de la urbo, 
sentas mi pli kaj pli bela 
la pejzaĝon en printempo: 
krispa akv’ invitas al remado 
sub sunlumo hela; 
verdaj salikbranĉoj flirte 
skuas sin pendole 
en matennebul’ leĝera; 
ruĝaj floroj sur abrikotbranĉoj 
ludas kun zefiro primavera. 
 
Mi priplendas ĉiam 
pokon de distriĝ’ libera. 
Kial mi domaĝas monon 
por aĉeti ridon, jen en vera 
senco, el la koro? 
Mi persvadu al la suno surĉiela 
per vintrinko ne subiri 
sed prilumi florojn ja ĉe hor’ vespera. 
 
锦缠道 

春游 

燕子呢喃，景色乍长春昼。睹园林、万花如绣。海棠经雨胭脂透。柳展宫眉，翠拂行人首。 

向郊原踏青，恣歌携手。醉醺醺、尚寻芳酒。问牧童、遥指孤村道：“杏花深处，那里人家有。” 
 
Ekskurso en printempo 
—laŭ melodio Satena vojo 
Hirundoj pepadas murmure 
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en la tagalum’ pliiĝanta printempe. 
Jen tempas ĝuste por ekskursi plezure. 
Rigardu: florar’ en ĝardeno 
disfloras por ĉarmo konkure, 
jen kiel brodaĵo sur tolo. 
Post pluv’ spektabiloj* fajrbrule 
skarlatas farbite per ruĵo. 
Salikaj nov-vergoj susure 
svingiĝas, maldikaj jen kiel la brovoj,  
karese palpante homkapojn sku-lule. 
 
Kantante, ni mano-en-mane ekskursas 
sur herboj tapiŝaj velure. 
Ebrias ni jam post vintrinko, 
ankoraŭ ni serĉas des pli aventure 
alian drinkejon por ĝuo. 
Demandas ni al knabpaŝtisto, 
li montras vilaĝon kor-pure: 
“Profunde en la abrikota arbaro 
la hejmo kampula tutcerte 
la vinon enkelas nature.” 
*spektabilo:Malus spectabilis 

 
梅尧臣（1002-1060） 
苏幕遮 
草 
露堤平，烟墅杳。乱碧萋萋，雨后江天晓。独有庾郎年最少。窣地春袍，嫩色宜相照。 

接长亭，迷远道。堪怨王孙，不记归期早。落尽梨花春又了。满地残阳，翠色和烟老。 

 

Mei Yaochen (1002-1060) 
Herboj 
— laŭ melodio Virina ĉapo 
Sur la digo herboj glimas kun rosoj, 
domoj svagas en nebula vual’, 
malproksime soras ŝajna vaporo. 
Post la pluvo la ĉielo serenas, 
akvo klaras kiel kristal’, 
ĉie herboj verdaj vidiĝas. 
Juna instruito en jovial’ 
portas robon junverdan, 
kiu ja kongruas kun printempa verdpal’. 
 
Herboj etendiĝas tre foren, 
kunligante pavilonojn kun solidar’, 
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kaj plenkovras vojojn malorde. 
La junulo eĉ forgesas en herb-ĝangal’ 
la limdaton de reir’ al hejmloko. 
Tempo pasas kun pirflora finfal’, 
kaj foriras printempo. 
Ĉe krepusko pezas bruma spiral’, 
kaj nebulo malheligas junverdon 
de la herboj jen per svaga malklar’. 
 
晏殊（991-1055） 
浣溪沙 
一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下几时回？ 

无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。 

 

Yan Shu (991-1055) 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Mi aŭskultas al kanzon’ kun nova teksto, 
kun pokal’ da vin’ en mano senparola. 
La veter’ ankoraŭ restas ja lastjara 
kaj l’ malnova pavilono sam-dekora. 
Kiam la impon’ de l’ subiranta suno 
reaperos je ekzakta hor’ laŭvola? 
 
Floroj velkas, falas vere laŭsezone 
tute sendepende de l’ dezir’ popola. 
La hirund’ reflugas ĵus al mia hejmo, 
kiun ŝajne konas mi laŭ l’ flug’ petola. 
Sur la pado de l’ ĝarden’ kun pompaj floroj 
mi vagadas tien kaj ĉi tien sola. 
 
浣溪沙 
一向年光有限身，等闲离别易销魂，酒筵歌席莫辞频。 

满目山河空念远，落花风雨更伤春，不如怜取眼前人。 

 

—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Tempo kaj homviv’ trafulmas 
 dum momento. 
Plej facilas veki la ĉagrenojn la disiĝo 
 kaj atendo. 
Tuj ni eku drinki kaj orgii kaj diboĉi 
 jen sen pento. 
 
Vi ja eksopiras al amikoj foraj 
kiam vi, sur montsupro 
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 per ascendo, 
spektas belajn montojn kaj riverojn. 
Ankaŭ naskas splenon kaj ĉagrenon 
 en la vento 
florfalado simbolantan printemp-pason. 
Ni preferu ĝui la festenon 
 ĝis kontento, 
kaj favore trakti, ami gastojn. 
 
清平乐 

红笺小字。说尽平生意。鸿雁在云鱼在水。惆怅此情难寄。  

斜阳独倚西楼。遥山恰对帘钩。人面不知何处，绿波依旧东流。 

 

—laŭ melodio Serena muziko 
Tiuj dens-skribitaj vortoj 
sur la ruĝa fajna leteropapero 
jam al ŝi esprimas  
mian korinklinon kun sincero. 
Fiŝo naĝas jen en akvo, 
nube flugas ja sovaĝansero*, 
en ĉagreno mi ne scias,  
kiu, ve, el ili povus kun espero 
sendi al ŝi mian kor-amsenton? 
 
Sola mi min apogas sur la balustrado 
sur la okcidenta turo ĉe vespero. 
Transaj montoj baras al mi 
vidon al fenestr’ de ŝia ĉelo. 
Kie ŝiaj vangoj rozkoloraj 
nun sin kaŝas jam per malapero? 
Dume verdaj ondoj 
antaŭ domo ŝia ja konstante 
fluas orienten kun libero. 
*En antikva Ĉinio oni uzis fiŝon kaj sovaĝanseron kiel simbolon de mesaĝ-sendanto. 

 
破阵子 

燕子来时新社，梨花落后清明。池上碧苔三四点，叶底黄鹂一两声，日长飞絮轻。  

巧笑东邻女伴，采桑径里逢迎。疑怪昨宵春梦好，元是今朝斗草赢，笑从双脸生。 

 

—laŭ melodio Kavalira danco 
Hirundoj alflugis ĉe l’ kulto 
al ter-di’ en printempo, 
la Klaro kaj Bril’* per alvago 
aliros por pirflor-falado. 
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verdmuskoj elkreskis sporade 
sur l’ akvosufaco de l’ lago. 
Aŭdiĝas jen du aŭ tri pepoj 
jen el orioloj el sub arbfolioj. 
Dum jam plilonĝinta la tago. 
Salikaj florflokoj ŝvebadas leĝere. 
 
Survoje knabinan najbaron 
ridantan mi trafis hazarde 
portante kun moruskolekta la sako. 
Mi miras, ke havis mi belan 
la sonĝon lastnokte 
kaj vere mi gajnis per unu dehako 
en lud’ herbplektado! 
Pro tio fiera rideto 
aperas sur miaj du vangoj. 
*la Klaro kaj Brilo estas unu el la sunperiodoj, kiu komenciĝas je la 4-a, 5-a aŭ 6-a de aprilo. 
 
蝶恋花 

槛菊愁烟兰泣露，罗幕轻寒，燕子双飞去。明月不谙离恨苦，斜光到晓穿朱户。 

昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素，山长水阔知何处？ 

 

—laŭ melodio Papilio super floroj 
Ekster balustrado 
krizantemoj vualiĝas en nebulo trista, 
orkideoj ploras per rosolarmado. 
 
Silkaj kulvualo 
jen kaj jen elspiras  
delikatajn malvarmetojn. 
Jam forflugis hirundparo 
sen kialo. 
 
La lunlum’ arĝenta, 
ne sciante pri disiĝ-doloro, 
jen filtriĝas tra l’ fenestro mia 
prifarbita per cinabr-koloro 
en oblikvaj silkoj 
ĝis aŭroro. 
 
Vent’ el okcidente 
lastanokte violente 
mordis verdan arbon 
lupodente. 
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Sola mi ascendis turon, 
kaj rigardis tra nebulo 
la vojokonturon  
en lastnokta la obskuro. 
 
Volas mi al mia kara 
sendi la leteron pri amsento, 
sed, ve, kiel muro bara 
montoj kaj riveroj servas. 
Kie la amat’ troviĝas 
en la for’ malklara? 
 
木兰花 

绿杨芳草长亭路，年少抛人容易去。楼头残梦五更钟，花底离愁三月雨。 

无情不似多情苦，一寸还成千万缕。天涯地角有穷时，只有相思无尽处。 

 
—laŭ melodio Melodio magnolia 
Sur antikva vojo 
borderita per salikoj, verdaj herboj, 
ĉe ĝisdira pavilono, 
de li mi disiĝis kun malĝojo, 
sed li ekveturis ŝajne 
kiel facilkura rojo. 
 
Tuj proksime al la aŭrorfalo 
tambursonoj por raporti tempon 
min atingis kaj min vekis 
el la sonĝ-finalo. 
Tuj min kaptis la disiĝdoloro 
kiel marta pluv’ ŝutita, frida,  
ĉe l’ radik’ de floro. 
 
Senkorulo ne komprenas vere 
la sentemon de sentimentala ino, 
kies colo da sopiremo malespere 
iĝas sentfadenoj jen sen fino. 
 
Oni povas tra abisma malproksimo 
ja atingi maron kaj l’ ĉielon, 
sed la sopirem’ kaj korinklino 
longe, longe daŭras, ve, sen limo. 
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欧阳修（1007-1072） 

朝中措 

平山堂 

平山栏槛倚晴空，山色有无中。手种堂前垂柳，别来几度春风？ 

文章太守，挥毫万字，一饮千钟。行乐直须年少，尊前看取衰翁。 

 

Ouyang Xiu (1007-1072) 
Halo Pingshan 
—laŭ melodio Pedanta klerulo 
Ekster la Halo serenas ĉielo, 
montoj en foro sin montras 
vere en svaga rivelo. 
 
Antaŭ la Hal’ elkreskinta saliko, 
kiun mi plantis, jam nun en fortiko 
staras, ho, kiom da ventoj printempaj, 
ekde kiam mi foriris ĉi tien, 
ĝi jam travivis sen flega tekniko? 
 
Kiel la gubernatoro, 
estas mi ja verkemulo, 
kiu ekskribas kun granda fervoro 
kaj jam ne ĉesas plu ĝis dek mil vortoj. 
Ankaŭ mi ŝatas drinkadi kun voro 
tason post taso ĝis milo en folo. 
 
Vivon ni ĝuu frue dum junaĝo! 
Kvankam mi estas oldulo kaduka, 
en vintrinkado mi ankaŭ orgie 
kiel junul’ kun kuraĝo! 
 
踏莎行 

候馆梅残，溪桥柳细。草薰风暖摇征辔。离愁渐远渐无穷，迢迢不断如春水。  

寸寸柔肠，盈盈粉泪。楼高莫近危栏倚。平芜尽处是春山，行人更在春山外。 

 
—laŭ melodio Paŝo sur herbo 
Antaŭ la gastejo velkas 
jam prunfloroj plene; 
ĉe la ponto super rojo  
salikŝosoj longe mincas ĉene. 
Herboj spiras bonodore, 
blovas varma vent’ senĝene, 
kaj rajdantoj per vipbatoj 
la ĉevalojn spronas bridoprene. 
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Ili ju pli iras jen antaŭen, 
ili des pli ja mienas ĉagrene. 
Afliktiĝ’ ilia, kiel la rivero 
en printempo, fluas susurĝeme. 
 
Adiaŭantinoj ekhavas kordoloron 
kaj larmeroj perlas de l’ pudrita vango. 
Ne ascendu altan turon por rigardi 
vin apoge kontraŭ l’ parapeto. 
Ĉar trans la ebenaĵo vasta 
staras montoj ĉe alia flanko, 
kaj l’ rajdatoj jam sin trovas 
en la malproksima blanko. 
 
玉楼春 

尊前拟把归期说，欲语春容先惨咽。人生自是有情痴，此恨不关风与月。 

离歌且莫翻新阕，一曲能教肠寸结。直须看尽洛城花，始共春风容易别。 

 

—laŭ melodio Printempo en jada pavilono 
Mi ja volus fiksi l’ daton 
hejmreveni klare, 
kun pokal’ enmane 
sed vi montras senerare 
trist-mienon plorsingulte, 
antaŭ ol deklare 
mi malfermos buŝon ja por diri. 
Homoj sentoplenaj ’tas egale, 
eĉ kelkfoje ĝis sent-fole. 
Malŝatemo al disiĝ’ reale 
jen nature ne rilatas 
al la vent’ kaj luno speciale. 
 
Ne al mi arion novan kantu, 
kiu povus tordi col’ post colo 
miajn koron kaj inteston 
pro sentimentala senkonsolo. 
Nune vi bezonas nur rigardi 
peoniojn tra la urb’ sen solo, 
sed rondiri kune kun mi, 
tiel ke facilas kun memvolo 
diri adiaŭon al vent’ printempa 
kiu tuj foriros en petolo.  
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采桑子 
轻舟短棹西湖好，绿水逶迤，芳草长堤，隐隐笙歌处处随。  

无风水面琉璃滑，不觉船移，微动涟漪，惊起沙禽掠岸飞。 

 

—laŭ melodio Moruskolektanta knabino 
Kun ĉarma fon’ de l’ Okcidenta Lago 
per boateto oni remas ĝoje, senenue. 
 
La verda akvo etendiĝas jen sinue, 
sur longa dig’ kovriĝas per junherba drako. 
 
Aŭdiĝas la obtuzaj muziksonoj ĉie, 
verŝajne ili sekvas nin alkroĉiĝeme. 
 
La akvsurfaco glatas tre ebene, 
la boatetoj glitas ja stabile tie kaj ĉi tie. 
 
Ondetoj ete lulas boatetojn kaj instige 
akvbirdojn pelas flugi super bordojn timpanike. 
 
采桑子 
群芳过后西湖好：狼籍残红，飞絮濛濛。垂柳阑干尽日风。 

笙歌散尽游人去，始觉春空。垂下帘栊，双燕归来细雨中。 

 

—laŭ melodio Moruskolektanta knabino 
Aspektas plaĉe l’ Okcidenta Lag’ kun belo, 
eĉ post falado de diversaj floroj: 
troviĝas la ruĝ’ velkinta en pelmelo, 
folioj dance flirtas kun leĝero, 
falpendas salikvergoj en svingado, 
taglume karesante la lagakvon en glimhelo. 
 
Turistoj forpaŝadas ar’ post aro, 
muziko de blovflutoj ankaŭ svenas. 
Tiele mi eksentas kvaz’ en kava valo 
malplenon kaj vakuon de printempo. 
Mi mallevante kun sentimentalo 
fenestr-kurtenon vidas hirundparon 
reveni en nebula pluv-vualo. 
 
蝶恋花 

庭院深深深几许，杨柳堆烟，帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处，楼高不见章台路。 

雨横风狂三月暮，门掩黄昏，无计留春住。泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去。 
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—laŭ melodio Papilio super floroj 
En ĉi kort’ profunda, tre profunda, 
poploj kaj salikoj en nebula svago, 
apudantaj jen en nombro tre abunda. 
Pendas pordkurtenoj mult-tavolaj 
bele ornamitaj ekster la imago. 
 
Luksaj ĉevalĉaroj haltas antaŭ l’ pordo 
kaj nobelaj dandoj por volupt-plezuro 
ja frekventas tien al ĉi tiu korto. 
Ŝi rigardas pene sur la alta turo, 
sed ne vidas vojon al la ejo por komforto. 
 
Ĉe l’ printempa fin’ kun pluv’ kaj vento 
furiozaj, ŝi elpeli la krepuskon volas, 
sed printempon ŝi ne povas dum momento 
ja reteni, dum ŝi enuplene solas. 
 
Kun okuloj larmoplenaj ŝi demandas al floraro: 
“Ĉu vi, ve, komprenas mian senton?” 
sed silente ili ne respondas ŝian plendon, 
kaj transflirtas la pendolon ar’ post aro. 
 
阮郎归 

南园春半踏青时，风和闻马嘶。青梅如豆柳如眉，日长蝴蝶飞。 

花露重，草烟低，人家帘幕垂。秋千慵困解罗衣，画堂双燕归。 

 

—laŭ melodio Reveno de amato 
Meze de l’ printempo en libero 
ŝi ekskursas al la sud-ĝardeno. 
Jen aŭdiĝas sub serena la vetero 
la henado de ĉeval’ en ĉirkaŭpreno 
de zefiro alblovanta kun leĝero. 
 
Post velkad’ de prunaj floroj 
drupoj grandas kiel fabograjnoj; 
salikarboj svingas siajn branĉojn 
mincajn kiel ŝiajn harofranĝojn; 
papilioj flirtas en taglumaj horoj. 
 
Floroj pezas kun roslarmo, 
super herboj pendas base 
kuirfum’ kaj nebulsvarmo, 
foraj hejmoj jam sin garnas kaŝe 
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per kurtenoj jen por varmo. 
 
Ŝi revenas post pendolsvingado 
laca kaj langvora en dormema stato. 
Ŝi demetas vestojn por ripozi bone,  
ŝi abrupte vidas paron da hirundoj 
jam reveni, nesti sur la trabo kvivitsone. 
 
苏舜钦（1008-1048） 
水调歌头 
沧浪亭 
潇洒太湖岸，淡泞洞庭山。鱼龙隐处，烟雾深锁渺弥间。方念陶朱张翰，忽有扁舟急桨，撇浪载

鲈还。落日暴风雨，归路绕汀湾。 

丈夫志，当景盛，耻疏闲。壮年何事憔悴，华发改朱颜。拟借寒潭垂钓，又恐鸥鸟相猜，不肯傍

青纶。刺棹穿芦荻，无语看波澜。 

 

Su Shunqin (1008-1048) 
Pavilono Canglang 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Pitoreskaj bordoj de la lago Taihu. 
Pura kaj kvieta Dongting-monto. 
Fiŝoj kaj fiŝegoj kaŝas sin sub ondo 
de la lago vasta, kiu vualitas 
per nebul’ ĝis horizonto. 
Kiam mi ekpensas pri lojalaj korteganoj, 
tuj vidiĝas boatet’ tra akvotondo 
alrapidas jen kun fiŝĉasaĵo, 
spite al ŝtormpluv’ vespera, giras 
ĉirkaŭ l’ sabla benk’ al hejma rondo. 
 
Viro ambicia 
devas doni lumon 
kiel ardo sunradia, 
honti pri nenifarado. 
En la aĝ’ plenenergia 
eĉ grizharoj kovras mian kapon, 
marasmiĝas tro vizaĝo mia. 
Volas mi hokfiŝi en lagakv’ frida, 
sed mi timas, ke konjekto fia 
de akvbirdoj pelus fiŝojn 
disde mia hok’ al lok’ alia. 
Mi preferas do veturi per boato 
tra fragmitoj kaj spektadi silenteme 
ondojn de lagakvo multvaria. 
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蔡挺（1014-1079） 

喜迁莺 

霜天秋晓，正紫塞故垒，黄云衰草。汉马嘶风，边鸿叫月，陇上铁衣寒早。剑歌骑曲悲壮，尽道

君恩须报！塞垣乐，尽櫜鞬，锦带山西年少。 

谈笑刁斗，尽烽火一把，时送平安耗。圣主忧边，威怀遐远，骄寇尚宽天讨。岁华向晚愁思，谁

念玉关人老？太平也，且欢娱，莫惜金樽频倒！ 

 

Cai Ting (1014-1079) 
—laŭ melodio Ĝoja oriolo 
Frumatene en aŭtuno 
lima fortikaĵ’ kovrita jen per prujno 
firme staras sub flavnuboj  
en purpur-vapora la brakumo. 
Antaŭ ĝi velkintaj herboj 
skuiĝadas en la venta zumo. 
 
La militĉevaloj henas kontraŭ la vento, 
kaj sovaĝanseroj kriĉas kvazaŭ en lamento 
sub la lun’ en aŭroronta firmamento. 
 
Ĉe l’ nordlimo fridas la kirasoj 
de l’ soldatoj. Ili sin ekzercas 
en skermado kaj rajdado en amasoj, 
kaj kantadas trist-impone. 
Ili marŝas per decidaj paŝoj 
kaj ja ĵuras rekompenci l’ gracon 
de l’ imperiestr’ per meritĉasoj. 
 
Regas ĝoj’ en tuta landolima sfero, 
oni jam armilojn metis en tenejon 
pro pacema la situacio en espero. 
La soldatoj junaj el provinco Shanxi 
prenas eĉ militservadon kun fiero. 
 
Meze de ridsonoj en interbabilo 
nur sufiĉas fari mesaĝ-fajron 
por informi pri pacemo kaj stabilo 
jen de temp’ al tempo, tiel ke l’ popolo 
vivas kaj laboras en trankvilo. 
La monarko sankta zorgas pri l’ landlimo, 
kaj potenco lia lumas kun minaca brilo, 
ke la malamikoj ne kuraĝas fari 
agresagojn kun aroga fi-deziro. 
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Tamen jaroj pasas flue, 
ve, jam ni garnizonistoj maljuniĝas 
kaj ni povas streĉi fortojn nun ne plue. 
Paco regas, kvietiĝas la landlimo. 
Ni jubilu, tostu, kaj vivadu ĝue. 
 
司马光（1019-1086） 

西江月 

佳人 

宝髻松松挽就，铅华淡淡妆成。青烟翠雾罩轻盈，飞絮游丝无定。 

相见争如不见，有情何似无情。笙歌散后酒初醒，深院月明人静。 

 

Sima Guang (1019-1086) 
Belulino 
—laŭ melodio Luno super okcidenta rivero 
Kun loz-plektita hartubero sur verto, 
ŝi portas vangojn pudre ŝminkitaj. 
Flirtanta rob’el tul’ sur korp-svelto 
reliefigas ŝin per movoj ekscitaj, 
kun paŝoj kvazaŭ filament’ de necerto. 
 
Ĉifoja renkontiĝ’ malplias ol nenia vidiĝo, 
la korinkilno ja signifas nulon de nulo. 
Jen fine de muzika prezentad’ ebriiĝo 
forpasis, ŝi sobriĝas iom jen el vin-brulo. 
Nur restas la kvieta korto en lunlum-lulo. 
 
王安石（1021-1086） 

桂枝香 

金陵怀古 

登临送目，正故国晚秋，天气初肃。千里澄江似练，翠峰如簇。征帆去棹残阳里，背西风酒旗斜

矗。彩舟云淡，星河鹭起，画图难足。 

念往昔繁华竞逐，叹门外楼头，悲恨相续。千古凭高对此，谩嗟荣辱。六朝旧事随流水，但寒烟

衰草凝绿。至今商女，时时犹唱，《后庭》遗曲。 

 

Wang Anshi (1021-1086) 
Sopire pri antikvaĵoj en Nankino 
—laŭ melodio Aroma laŭrbranĉo 
Sur alta tureg’ mi vagigas okulojn: 
jen de ĉi antikva ĉefurbo la belo 
de malfru-aŭtuna tempdaŭro— 
iome rigora vetero; 
purklare jen kiel blanksilka rubando 
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senĉese fluadas la mil-lio*-longa rivero; 
montpintoj helverdaj rekt-staras pafsage; 
en lumo de l’ sun’ subiranta velŝipoj  
navedas jen sur flu-nivelo; 
vinvendaj ŝildflagoj oblike starantaj 
flirtadas en forta ventpelo; 
en foro vidiĝas pentritaj boatoj  
alflosas sub buntaj nuberoj; 
ardeoj batsvingas flugilojn 
kaj soras ĝis blua ĉielo. 
La tutan vivbildon ne povas 
elpentri oni laŭ reala fidelo! 
 
Antaŭe nobeloj kaj princoj 
strebadis al lukso konkure. 
Tragikaj eventoj en la historio 
restigis malamon kaj triston ja nure. 
Tiu ĉi mil-jara ĉefurbo ja spertis 
prosperon, humiligon fojplure, 
neniel utilas lamenti pri ili. 
Malnovaj aferoj de ses dinastioj, 
ja kiel akvfluoj, forfluis senspure. 
Sed ekster la urbo skuiĝas  
velkinta herbaro susure, 
malvarma nebulo plenkovras  
brilantan la verdon velure. 
Ankoraŭ hodiaŭaj knabinoj 
en la amuzejoj kantadas plezure 
de tempo al tempo la kantojn 
pri land-ruiniĝo dormlule. 
 
*lio: tradicia ĉina mezurunuo de longo, egalanta 0.5 kilometron. 
 
南乡子 

自古帝王州，郁郁葱葱佳气浮。四百年来成一梦，堪愁，晋代衣冠成古丘。  

绕水恣行游。上尽层楼更上楼。往事悠悠君莫问，回头。槛外长江空自流。 

 

—laŭ melodio Sudlandano 
De antikveco oni fondas 
ĉi tie la palacon imperian, 
ĉar verd’ de arboj, herboj ondas 
sub la vualo de l’ vapor’ favora. 
Ve, malfeliĉe oni desapontas 
pri neniig’ de l’ kvarcentjara sonĝo. 
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Jam korteganoj mortis vane, 
iliaj tomboj grege sin renkontas. 
 
Promenas mi laŭ riverbordo, 
kaj mi ascendas turon 
etaĝon post etaĝo kun streĉita forto. 
Pri l’ historiaj faktoj de la dinastioj 
ne nepre ĉuu ja laŭ ordo. 
Direktu jen rigardon vian al la Longa Rivero, 
kiu senĉese fluas malgraŭ ĉies sorto. 
 
菩萨蛮 

数家茅屋闲临水，轻衫短帽垂杨里。花是去年红，吹开一夜风。 

梢梢新月偃，午醉醒来晚。何物最关情？黄鹂一两声。 

 

—laŭ melodio Budhista dancisto 
Kelkaj pajlkabanoj jen rigardas 
rivereton en senĝena fluokuro. 
Mi vestite en negliĝo, kun malalta ĉapo, 
paŝas inter plorsalikoj en vent-lulo. 
Floroj same ruĝas kiel lastajare, 
nokta printemp-vent’ karese blovas 
ilin jen al disflorado en plezuro. 
 
Kiam la lunark’ leviĝas al zenito, 
alte super arbopintoj, 
mi sobriĝas en malrapido 
pro tagmeza la drink-ebriiĝo. 
Kion mi prizorgas en medito, 
kun amemo? Nur sufiĉas unu aŭ du 
pepoj de la oriolo en ekscito. 
 
晏几道（1030？-1106？） 

临江仙 

梦后楼台高锁，酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时。落花人独立，微雨燕双飞。  

记得小苹初见，两重心字罗衣。琵琶弦上说相思。当时明月在，曾照彩云归。 

 

Yan Jidao (1030?-1106?) 
—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Vekiĝinte el la sonĝo trovas mi, 
ke ŝlositas ĉiuj pordoj supre. 
Kiam mi sobriĝas el ebri’, 
la kurtenoj pendas jen malalte. 
Lastajare la printempa apati’ 
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ree venas al mi en la koro. 
Dum florofalad’ mi kun konsci’ 
sentas min izola ja des pli. 
En subtila pluvo paro da hirundoj 
tamen flugas ame kun pasi’. 
* 
Je l’ unua fojo mi ekvidis ŝin 
en aroma rob’ el luksa silko. 
Ŝi, ludante bivon, kun kapklin’ 
kantis amrakonton dolĉe. 
La tiama lun’ ankoraŭ min 
nun prilumas sur ĉielo, 
dume tiutage ŝi reiris hejmen 
same sub la luna ilumin’. 
 
鹧鸪天 

彩袖殷勤捧玉钟，当年拚却醉颜红。舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。  

从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。今宵剩把银釭照，犹恐相逢是梦中。 

 

—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Tenante jadan tason ambaŭmane 
vi jen proponis al mi komplezeme 
vintrinkon, en vestaĵo luksa, 
kun mola sent’ ekstreme. 
Mi spite ebriiĝon unuglute 
fintrinkis vinon sendileme 
ĝis ruĝis la oreloj. 
Vi dancis, dancis ja senĝene 
ĝis lun’ malalten sinkis 
al saliksuproj skuiĝantaj treme. 
Finiĝis la kantad’ mi eĉ ne povis 
svingeti ventumilon fortosvene. 
 
Ekde disiĝo mi sopiri emis 
renkonti vin kun ĝoja sento. 
Kelkfoje ni kuniĝas eĉ en mia sonĝo, 
ĉu havas samon vi dum la momento? 
Ĉinokte vere ni kunestas longe, 
babilas sub lamplum’ en evidento, 
sed ni l’ okulojn streĉas  
por vidi zorge kun atento, 
timante, ke ni renkontiĝus 
vizie en la sonĝ’ prezento. 
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生查子 

关山魂梦长，鱼雁音尘少。两鬓可怜青，只为相思老。 

归梦碧纱窗，说与人人道。真个别离难，不似相逢好。 

 

—laŭ melodio Monta kratago 
Mia sopir’ al hejmloko 
ŝvebas trans montoj plejofte 
je la alvoko  
de miaj animo kaj koro. 
Fiŝoj kaj sovaĝanseroj* verŝajne 
kaŝas sin pigre vere sen laboro, 
hejmaj mesaĝoj malmultas ekstreme. 
Miaj tempioj kovriĝas per griza hararo 
iom post iom pro mia sopiro 
al ŝi kaj l’ hejmo ĉiam en mensmaro. 
 
Kiam en sonĝo reiras  
mi sub fenestron farbitan helverde, 
mi al edzin’ mia diras, 
ke la hejmloko pli bonas ja certe 
ol en la mond’ ie ajn aparte, 
kaj mi preferas restadi kun ŝi, 
se nur ni vivas bonfarte 
kaj harmonie ja en famili’. 
*En antikva Ĉinio oni uzis fiŝon kaj sovaĝanseron por sendi leterojn. 
 
阮郎归 

旧香残粉似当初。人情恨不如。一春犹有数行书。秋来书更疏。 

衾凤冷，枕鸳孤。愁肠待酒舒。梦魂纵有也成虚。那堪和梦无！ 

 

—laŭ melodio Reveno de amato 
La restantaj pudro kaj parfumo, 
kiujn iam ŝi eluzis,  
samas jam ankoraŭ en nuno, 
kiel ili estis, netuŝitaj. 
Sed en ŝia kor-brakumo 
amo al mi ardas ja des malpli. 
Dum printempo nur en sumo 
kelkaj leteretoj, kaj eĉ raras 
ŝiaj alskribaĵoj en aŭtuno. 
 
Litkovrilo kun feniks’ brodita fridas, 
kapkuseno kun ambirdoj desegnitaj 
min sentigas sola kaj iritas. 
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Nur konsolas vino mian splenon. 
Eĉ se sonĝ’ konfidas 
renkontiĝon al mi kun ŝi, 
ĝi nur tute senvalidas. 
Mi eĉ ne toleri povas, 
dum mi ŝin en sonĝo vidas. 
 
浣溪沙 

日日双眉斗画长。行云飞絮共轻狂。不将心嫁冶游郎。 

溅酒滴残歌扇字，弄花熏得舞衣香。一春弹泪说凄凉。 

 

—laŭ melodio Silk-lava-rojo 
Ĉiutage mi min ŝminki penas 
por klientojn plaĉi, 
kaj mi danci ne ĉagrenas 
kiel salikflokoj fole flirtas. 
Tamen mi neniel dandon prenas 
kiel edzon, kiu jen diboĉas 
jen prodigas. Mi lin abomenas. 
 
Vinogutoj ventumilon ŝmiras 
dum dancado kaj amindumado. 
Kiel akompan-knabin’ mi iras 
kun kliento inter floroj kun aromo. 
Tamen tra l’ printemp’ suspiras 
mi lamente pri l’ mizera vivo 
kaj larmperloj miaj mian koron ŝiras. 
 
思远人 

红叶黄花秋意晚，千里念行客。飞云过尽，归鸿无信，何处寄书得？  

泪弹不尽临窗滴，就砚旋研墨。渐写到别来，此情深处，红笺为无色。 

 

—laŭ melodio Sopiro al fora homo 
Folio ruĝas, flaviĝas floro, 
malfrue en la aŭtuna tempo. 
Sopiras mi al amat’ en foro. 
Forfluas nuboj senĉese pase, 
sovaĝanseroj ne portas al mi 
leteron lian jen en ĉi horo. 
De kie povus mesaĝon lian 
akiri mi de li kun vag-koro? 
 
Ĉe la fenestro faligas mi 
larmerojn, kiuj gutadas suben 
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en inkoplaton, mi kun anksi’ 
preparas inkon jen kun larmgutoj. 
Mi skribas morne leteron al li. 
Linio ĉiu kunhavas senton 
sinceran mian, papero ruĝa 
fariĝas pala sen mia sci’, 
pro malsekig’ de mia larm-stri’. 
 
王观（1035-1100） 

卜算子 

送鲍浩然之浙东 

水是眼波横，山是眉峰聚。欲问行人去那边？眉眼盈盈处。 

才始送春归，又送君归去。若到江南赶上春，千万和春住。 

 

Wang Guan (1035-1100) 
Adiaŭado al amiko  
—laŭ melodio Aŭguristo 
Akvo fluas kiel okulumoj 
de belulino, 
montoj pintas kiel ŝiaj brovoj 
ja en fascino. 
Se demandas vi al gasto, kien iras 
li por pilgrimo? 
Certe al la loko, kie akv’ kaj montoj 
en ilumino 
kunfandiĝas kiel ŝia okulparo 
kun flagra glimo. 
 
Mi ĵus adiaŭis la printempon 
en varma vento, 
kaj nun ĝisrevidas mi vin 
kun vea sento. 
Se vi iros al sudlando ĝuste 
en la momento 
la printempa, nepre restu tie 
ja kun kontento. 
 
魏夫人（？-？） 

菩萨蛮 

溪山掩映斜阳里，楼台影动鸳鸯起。隔岸两三家，出墙红杏花。 

绿杨堤下路，早晚溪边去。三见柳绵飞，离人犹未归。 

 

Damo Wei (?-?) 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
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La roj’ kaj mont’ duonbanataj 
de l’ lumo de la subiranta sun’. 
La spegula bild’ de domoj 
jen kaj jen ekkrispiĝas dum 
zefiro blovas delikate. 
Ekflugas ajksoj* du en kun’ 
panike pro moviĝo. 
Trans roj’ abrikotfloroj  
paradas super kortomuroj nun. 
 
Sub digo, laŭ la pado  
ombrita de salikoj verdaj 
mi iras ĉiutage jen kun ŝato 
matene kaj vespere al la rojo. 
Mi vidis salikflokojn en flugado 
trijare flirti plene en aero, 
sed mia kara homo sub sortbato 
ankoraŭ ne revenas de ter-vado. 
 
*Ajksoj: ambirdoj (Aix galericulata) 
 
苏轼（1037-1101） 
水龙吟 
次韵章质夫杨花词 
似花还似非花，也无人惜从教坠。抛家傍路，思量却是，无情有思。萦损柔肠，困酣娇眼，欲开

还闭。梦随风万里，寻郎去处，又还被莺呼起。 

不恨此花飞尽，恨西园落红难缀。晓来雨过，遗踪何在？一池萍碎。春色三分，二分尘土，一分

流水。细看来，不是杨花，点点是离人泪。 

 

Su Shi (1037-1101) 
—laŭ melodio Akva drako 
Salikoflokoj ŝajnas floroj, sed 
ne estas floroj, kaj neniu donas 
atenton, kiam ili falas sen rimed’ 
sur vojorandon triste kaj sensente. 
Konjektas mi, ke la sento kun obsed’ 
de afliktiĝ’ difektas molan koron. 
Jen lac’ fermigas la okulojn de koket’ 
kaj ili en fermeto des pli ĉarmas. 
La sonĝo ŝvebas foren kun ventet’ 
por serĉi l’ lokon, kie la amato estas, 
sed l’ oriola ĉirpo vekas min el sonĝkviet’. 
 
Mi ne malamas, ke salikflokoj tute falas, 
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mi nur malŝatas, ke ja malfacilas 
por la falintaj floroj sin kunligi en ĝardeno. 
Post vento, pluv’ matenaj tago brilas, 
sed kie trovas sin salikoflokoj ? 
Jam ili ŝvebis en la lagon kaj similas 
al lemnoj, kiuj punktas akvsurfacon. 
Se l’ belon de l’ printemp’ admiras 
jen oni per tri laŭdoj, la du laŭdoj 
al polv’ el flokoj kaj falfloroj iras, 
kaj l’ unu al la fluoj susurantaj. 
Sub vid’ zorgema oni certe miras, 
ke ili estas ne salikofloroj la falintaj, 
sed larmogutoj ĉe disiĝ’ senspiras. 
 
洞仙歌 

冰肌玉骨，自清凉无汗。水殿风来暗香满。绣帘开，一点明月窥人，人未寝，欹枕钗横鬓乱。 

起来携素手，庭户无声，时见疏星渡河汉。试问夜如何？夜已三更，金波淡，玉绳低转。但屈指

西风几时来，又不道流年暗中偷换。 

 

—laŭ melodio Feo en kaverno 
Feine havas ŝi glacian haŭton 
kaj jadajn ostojn, kaj nature, 
kun frisk’, malhavas ŝviton. 
Zefiro blovas jen susure, 
plenigas l’ akv-palacon* per aromo. 
Brodita pordkurten’ iome nure 
apertas, sub la brila lunolumo, 
la belulin’ ankoraŭ en lito bule 
maldorma, apogas sin jen sur la kapkuseno 
kun haroj distaŭzitaj kaj harpinglo 
ŝovita rigle — belfigure. 
 
Mi ellitiĝas, prenas ŝian manon, 
kaj iras al la kort’ silenta. 
De temp’ al temp’ ni vidas 
en malhelbluo firmamenta 
kometoj fulme kuras inter steloj. 
Kiel profundas nuna nokt’ arĝenta? 
Jam en meznoktaj horoj. 
La lun’ paliĝas jen en blovo venta, 
kaj steloj jam malalten sinkas. 
Do, kiam venos vento okcidenta? 
Ŝi fingre prikalkulas. 
Nerimarkite jaroj pasis for 
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sen nia sci’ atenta. 
*akv-palaco: la palaco konstruita per palafitoj super akvo. 
 

卜算子 

缺月挂疏桐，漏断人初静。时见幽人独往来，缥缈孤鸿影。 

惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。 

 

—laŭ melodio Aŭguristo 
Lunarko pendas super 
platano kalva alte. 
Klepsidro ĉesis flui, 
homvoĉoj mutas halte. 
La homo en kvieto 
paŝadas jen aparte, 
kiel sovaĝansero  
forflugas tre singarde. 
 
Panike ĝi tuj soras 
kaj turnas kapon ade. 
Neniu konas ĝian  
ĉagrenon enan gvate. 
Rifuzas ĝi ripozi 
sur branĉo ja malŝate, 
preferas fali sablen 
kaj iri ĉien vade. 
 
南乡子 

送述古 

回首乱山横。不见居人只见城。谁似临平山上塔，亭亭。迎客西来送客行。 

归路晚风清。一枕初寒梦不成。今夜残灯斜照处，荧荧。秋雨晴时泪不晴。 

 

Adiaŭado al amiko 
—laŭ melodio Sudlandano 
Mi elakompanis la amikon 
al tre fora loko, kie povas 
mi, turnante kapon, vidi, 
ke nek homoj nek kabanoj trovas 
sin en montoj, krom urbeto svaga. 
Kiu ja similas al surmonta turo, 
alta kaj impona, renkontanta gaston 
kaj aŭdiaŭanta lin jen kun plezuro? 
 
Sur revena vojo aŭtunvento blovas 
friske, malvamete ĉe vespero. 
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La disiĝbedaŭron mi nun kovas 
kaj maldormas sur la lito frida. 
Lamp’ oblikve glimas en obskuro, 
la malhela morn’ leviĝas en mi. 
Kvankam aŭtunpluvo jam ĉesiĝis, 
miaj larmoj perlas en falkuro. 
 
念奴娇 

赤壁怀古 

大江东去，浪淘尽、千古风流人物。故垒西边，人道是、三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，

卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰！ 

遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应

笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。 

 

Rememore pri Chibi 
—laŭ melodio Ĉarma kantistino 
Torentas orienten la river’ 
kaj ondoj voris la eminentulojn,  
ho, de miljaroj, el la ter’. 
Laŭdire Generalo Zhou Yu1 

meritojn gajnis kun fier’ 
ĉe okcidento de l’ antaŭa fortikaĵo 
en la batal’ de Chibi-sfer’2, 
kie ŝtonĵetoj flugis tra l’ aer’, 
minacaj huloj frapis bordojn, 
leviĝis mil amasoj da neĝopelmel’. 
Ja pitoreskas montoj, riveroj, 
dumtempe kiom da herooj en aper’! 
 
La generalo tiam juna kun sangvin’, 
edzigita al ĉarmeta belulin’, 
surportis silk-kapveston 
kun pluma ventumil’ en mano.  
Dum li babilis kun ridoesprim’, 
malamikoj jam pereis en velŝipoj 
laŭ lia strategia plan-reĝim’. 
Pro mia rev-sopiro jam longtempa 
vizitas mi la batalejon kun inklin’ 
al rememoro pri pasinto. 
Malfeliĉe mi ekhavas grizajn harojn 
jam frue je ambici-fin’. 
La homa viv’ similas al sonĝo. 
Mi nun honoru l’ lunon  
sur la river’ per tas’ da vin’.  
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1. Zhou Yu: generalo dum la periodo de Tri Regnoj. 
2. Chibi: loknomo. Tie okazis kruela batalo dum la periodo de Tri Regnoj. 
 
贺新郎 
乳燕飞华屋，悄无人，桐阴转午，晚凉新浴。手弄生绡白团扇，扇手一时似玉。渐困倚，孤眠清

熟。帘外谁来推绣户？枉教人梦断瑶台曲。又却是，风敲竹。　  

石榴半吐红巾蹙，待浮花浪蕊都尽，伴君幽独。秾艳一枝细看取，芳心千重似束。又恐被，西风

惊绿。若待得君来向此，花前对酒不忍触。共粉泪，两簌簌。 

 
—laŭ melodio Gratulo al novedzo 
Hirundidoj flugas inter luksaj domoj 
kie regas muto sen hombru’. 
L’ ombro de platan’indikas 
posttagmezon en tempflu’. 
Ĉe vespero frida belulino 
jen ĵus post ban-ĝu’, 
svingas rondan ventumilon 
el blank-tulo en vent-sku’. 
Ŝia mano ankaŭ blankas 
kiel opal-peco, nu. 
Kun dormem’ ŝi sola 
dormas jen en sonĝ’ vaku’. 
Kiu frapas sur fenestron? 
Ŝi vekiĝas el sonĝlando. 
Tamen estas vento,  
kiu flirtas kun bambu’ 
 
Granatfloro, kiel krispa ruĝa nodo, 
nun eligas florstamenojn lante. 
Kiam falos ĉiuj floroj kaj stamenoj, 
ĝi vin akompanos hante. 
Mi zorgeme pririgardi l’ florojn, 
kaj tavoloj da petaloj elegante 
ja envolvas la florkoron. 
Timas mi, ke vento susurante 
blovas, kaj ke restas nur folioj verdaj. 
Se vi vidos l’ arbon pridemande, 
viaj larmoj kun velkintaj floroj 
falos plaŭde kaj grandkvante. 
 
浣溪沙 
簌簌衣巾落枣花，村南村北响缫车，牛衣古柳卖黄瓜。 

酒困路长惟欲睡，日高人渴漫思茶。敲门试问野人家。 
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—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Jujubfloroj flirte falas 
sur vestaĵojn ja susure. 
En vilaĝo tuta la silk-eltiriloj 
disaŭdigas zumojn plezure. 
Sub salikoarb’ kampul’ en kruda vesto 
vendas jen kukumojn ofertule. 
 
Sur la longa voj’ mi laca 
volas ripozeton pro dormemo. 
Sub ardanta suno mi soifas 
je vintrinko kun avida ĝemo. 
Mi frapas je vilaĝkabano: 
ĉu mi povus gajni tason da teakvo 
por ja liberiĝi el soifa la dilemo? 
 
江城子 
乙卯正月二十日夜记梦 

十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。 

夜来幽梦忽还乡，小轩窗，正梳妆。相顾无言，惟有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。 

 
Rememoro pri la sonĝo 
—laŭ melodio Riverborda urbo 
Jam de dek jaroj apartiĝas ni— 
vi en la tomb’ kaj mi sur tero. 
Ja sopiremo senvalidas, 
sed restas neforges’ sen malapero. 
La forlasita tomb’ distancas fore, 
mi ne kapablas ja kun ŝi konversacii 
trans la mil-lia* longo tra aero. 
Kia tristeco! 
Eĉ se ni renkontiĝus laŭ espero, 
ni eble ne rekonus unu la alian, 
ĉar vagabondas mi jen en libero, 
kun polvkovritaj vangoj kaj grizharoj 
ĉe la tempioj pro viv-severo. 
 
Ensonĝe mi revenas al hejmloko. 
Ŝi ĉe fenestr’ sin ŝminkas en spegulo. 
Ni vid-al-vide sidas senparolaj 
kun okulparoj en larmo-nebulo. 
En mia imagado ĉiujare l’ tombo 
plej ŝiras nian koron kun la ĉagrenbrulo, 
nur lun’ disverŝas fridan lumon 
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sur la monteton kun la tombo en obskuro. 
*lio: ĉina mezurunuo, egala je 536.33 metroj. 
 
江城子 
密州出猎 

老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。 

酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨！持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。 

 
Ĉasado en Mizhou 
—laŭ melodio Riverborda urbo 
Kvankam en maljuno, 
mi, kun iom da juneca energi’, 
dekstramane tiras hundon flavan, 
livamane tenas falkon jen por ĉasmisi’. 
Kun satena ĉapo kaj peltaĵo 
mi veturas en mil-homa rajd-legi’, 
galopante tra enmonta ebenaĵo. 
Por prezenti mian volon de defi’ 
mi mortigu tigron ja persone, 
kiel la bravuloj de l’ naci’, 
por konigi min jen al la popolo 
de la urbo por ilia ovaci’. 
 
Per la fort’ de vino mi ekhavas 
pli kuraĝon grandan kun pasi’. 
Sed ne gravas ja, ke miaj haroj 
jam fariĝas iom grizaj ĉe l’ tempi’. 
Kiam la imperiestro sendos la senditon 
por indulgi mian pekon kun raci’? 
Mi plenstreĉos arkon jen plenlune, 
cele al nordokcidento kun konsci’ 
por faligi arkopafe la ĉielajn lupojn 
minacantajn al la imperi’. 
 
望江南 
超然台作 
春未老，风细柳斜斜。试上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家。 

寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华。 

 
—laŭ melodio Rigardo al sudo 
Printempo ankoraŭ ne oldas, 
salikaj vergstrioj svingiĝas en vento. 
Grimpinte terason, mi vidas 
akvfluon de verda prezento 
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en ĉirkaŭfosaĵo de la urbremparo,  
la urbon plenplenan je floroj en splendo, 
kaj domojn mil kaj mil kaŝitajn 
en pluva nebulo jen dum ĉi momento. 
 
Post Fest’ de malvarma nutraĵo* 
sobriĝas mi el vinebrio  
des pli kun sopira la sento. 
Mi nun ne babilu ja pri la hejmloko 
kun oldaj amikoj per vea lamento. 
Do mi tuj bruligu la fornon, 
preparu teakvon sen ajna atendo. 
Mi ĝuu versadon kune kun vintrinko 
prefere en aĝo plijuna sen pento. 
*la tago antaŭ Qingming (Festo de mortintoj) oni nur manĝas malvarmajn nutraĵojn. 
 
水调歌头 
丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。 

明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不

胜寒。起舞弄清影，何似在人间？ 

转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古

难全。但愿人长久，千里共婵娟。 

 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Dum Aŭtunmeza Festo ni ĝoje trinkis vinon ĝis tagiĝo kaj mi morte ebriiĝis. Pro tio mi verkis ĉi 
tiun poemon kun sopiro al mia frato. 
Kiam ni la plenlunon klaran povas vidi? 
Mi tenas tason da vin’ en man’ 
demandas mi al la ĉielo blua. 
Mi ja ne scias, kian daton la ĉiela klan’ 
nun ĝuas, jen malkiel ni sur tero. 
Mi volus flugi ree al ĉiela ocean’,  
sed timus mi, ke la frost’rigoras 
en jad-palac’ sur plejalta la altan’. 
Ekdancas mi kun mia ombro 
ja sub kristale klara lunlumban’, 
ĉu l’ mond’ ĉiela tiel ravas, 
do, kiel nia ter’ kun homa akompan’? 
 
La lun’ sin klinas ĉe mansardo ruĝa 
kaj tra l’ fenestro florĉizita gapas base  
prilumas min sendorman. 
Ho, l’ luno, vi ne devus kovi kaŝe 
malamon al la homoj. 
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Kial vi emas jen rondiĝas embarase 
je la disiĝo de karuloj? 
Teranoj tristas, ĝojas ja amase 
jen rekuniĝas jen disiĝas. 
La luno fazas laŭtemp-pase 
malkreskas, kreskas periode. 
Neniam ja perfektas ĉio  
nature aŭ homrase. 
Deziras mi, ke ni ja kune, 
kvankam ni distas je mil-lioj fore,  
ĝuadu pacon, sanon nun fortune  
sub sama, bela la lunlum’ elkore. 
 
定风波 
三月七日，沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉，已而遂晴，故作此词。 

莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。 

料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。 
 
—laŭ melodio de Subigo de ŝtormo 
   Je ka sepa de la tria monato laŭ lunkalendaro ni trafis pluvon sur la vojo. Sen kontraŭpluviloj la kunirantoj 

falis en embarason, sed mi ne havis tian senton. Post momento la ĉielo sereniĝis. Pro tio mi faris la jenan poemon. 

 
Ignoru la sonojn de l’ pluvo frapanta 
foliojn de arboj susure. 
Ni kantu kaj longe kriadu 
aplombe lantpaŝe plezure. 
Bambua ir-stango kaj herbaj sandaloj 
pli taŭgas ja ol rajd-ĉevalo, 
ne timu, iradu en pluva vualo. 
Eĉ kun pajla pluvmantelo 
ni povas vivadi dumvive 
en ŝtorma vetero. 
 
Frideta la vento sobrigis  
min el vinebrio. 
Mi sentis frosttremon, 
sed mi ja kun sobra racio 
renkonte al la sunradioj 
oblikve ĵetitaj en strioj. 
Kiam mi retrurnis la kapon 
kaj vidis la lokon, kun scio, 
frapitan de pluv’, facilpaŝe 
reiras mi hejmen sen ajna konscio, 
ĉu pluvas torente  
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aŭ hele serenas kun sunlumvario. 
 
临江仙 
夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应，倚杖听江声。  

长恨此身非我有，何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝，江海寄余生。 

 

—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Nokte mi iradis inter 
ebriiĝo kaj sobriĝ’ sen konsci’. 
Kiam mi revenis hejmen, 
ŝajnis jam noktmeze sen lumstri’. 
La servknabo tondre ronkis, 
ne respondis al pordfrap’ kaj kri’ 
miaj. Senrimede kun irstang’ enmane 
mi aŭskultis al ondsonoj sen pasi’. 
 
Mi tre ofte plendas, ke mi ne plu 
povas regi min mem, 
ĉar mi ĉasas nur kun ĝu’ 
famon kaj profiton ja senĉese. 
Volus mi veturi laŭ akvflu’ 
per boato sur ondetoj en kvieta vento 
kaj vanui de ĉi tie, nu, 
kaj pasigi la restantan vivon 
sur la akvoj sen enu’. 
 
西江月 
平山堂 
三过平山堂下，半生弹指声中。十年不见老仙翁，壁上龙蛇飞动。 

欲吊文章太守，仍歌杨柳春风。休言万事转头空，未转头时皆梦。 

 
Pingshantang-halo 
—laŭ melodio Luno super okcidenta rivero 
Mi iam preterpasis ja trifoje 
Pingshantang-halon jen dumvoje. 
 
Mi jam pasigis mian viv-duonon 
kiel eligas fingroj klakad-sonon. 
 
Ne vidas mi jam de dek jaroj 
la fean maljunulon* kun grizblankaj jaroj. 
 
Nur lia suskribaĵo sur rokmuro 
ĉizitas forte kiel serpent-kuro. 
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Mi verkas la poemon por 
prikanti lian personecon el la kor’ 
 
kaj liajn versojn pri printempa vento 
kaj pri salikoj ja el lia verk-talento. 
 
Ne diru, ke postmorte homo  
meritas nulon en renomo. 
 
Eĉ la reala vivo estas ja malplena 
kiel la sonĝo, kvankam bela, tuj elsvena. 
*La fea maljunulo aludas al Ouyang Xiu (1007-1072), fama poeto de Song-dinastio de la antikva Ĉinio. 

 
水调歌头 
黄州快哉亭赠张偓佺 

落日绣帘卷，亭下水连空。知君为我新作，窗户湿青红。长记平山堂上，欹枕江南烟雨，渺渺没

孤鸿。认得醉翁语，山色有无中。 

一千顷，都镜净，倒碧峰。忽然浪起掀舞，一叶白头翁。堪笑兰台公子，未解庄生天籁，刚道有

雌雄。一点浩然气，千里快哉风。 

 
Pavilono Kŭajzaj 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Levinte la broditan fenestrokurtenon, 
rigardas mi al foro 
en lum’ de subiranta suno. 
Sub pavilono Kŭajzaj en ĉi horo 
la akvo kaj l’ ĉiel’ interligiĝas  
ĉe horizont’ en blu-koloro.  
Mi scias, ke vi ĝin konstruis 
pro mia alvizito, kun fervoro. 
Vi speciale ĝin jen lakis ruĝe, 
kaj la fenestr’ farbita freŝas  
pro via pen-laboro. 
Memoro mia iras al la sceno, 
kiam mi kun trankvila koro, 
apogante min sur kapokuseno 
jen en Pingshangtang-halo kun langvoro 
spektadis la pejzaĝon de sudlando 
en pluva fumvaporo. 
Sovaĝansero sola eĉ ne videbliĝis 
ĉe l’ ĉiellimo en lumgloro. 
Mi ekkomprenas el poem’ de  
Ouyang Xiu*, olda la sinjoro, 
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ke l’ sceno, kiun li priskribas, 
ja belas en malklara la dekoro. 
 
La vasta akvsurfaco klaras pure, 
spegulas vere verdajn montojn. 
Subite ondoj skuas la boaton rule, 
la olda blankharulo ĝin rudras firme. 
Pedant’ ridinda ja insistis dure, 
ke vent’ aŭ maskla aŭ femala estas.  
L’ eldir’ absurdas ja terure. 
Se oni havas ambicion en la koro, 
li povas ĝui ĝojon jen plezure 
eĉ en disadvantaĝa pozicio, 
kiam la vento blovas jen ulule 
skuante teron kaj ĉielon, 
kaj li regas ĉion tutsekure.  
*Ouyang Xiu: fama poeto de Song-dinastio de antikva Ĉinio. 

 

蝶恋花 
花褪残红青杏小。燕子飞时，绿水人家绕。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草！ 

墙里秋千墙外道。墙外行人，墙里佳人笑。笑渐不闻声渐悄，多情却被无情恼。 

 

—laŭ melodio Papilio super floro 
Sur abrikotarbo  
velkas ruĝaj florpetaloj, 
pendas nur junverdaj drupoj etaj. 
Jen hirundoj flugas nun en paroj 
tra l’ ĉiel’ libere. 
Ĉirkaŭ la vilaĝkabanoj en montvaloj 
lirle fluas verda rojo. 
Sur salikoj flokoj pro flirtfaloj 
malpliiĝas tag’ post tago. 
Bonodoraj herboj ja en jovialoj 
kreskas ĉie tra la tero — 
en printempaj la finaloj. 
 
Trans la ĉirkaŭmuro 
nun knabin’ sin svingas per pendolo 
eligante ridosonojn elen, 
kaj pasantoj jen aŭskultas kun bonvolo. 
Poste la ridad’ malrapide  
kaj homvoĉ’ knabina 
malaperas tuje kun petolo. 
L’ aŭskultantoj falas en malplenon, 
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kvazaŭ ili ĉagreniĝus pro la folo 
ŝerca kaj profunde deprimiĝus 
ja sentimentale sen konsolo. 
 
八声甘州 
寄参寥子 

有情风万里卷潮来，无情送潮归。问钱塘江上，西兴浦口，几度斜晖？不用思量今古，俯仰昔人

非。谁似东坡老，白首忘机。  

记取西湖西畔，正春山好处，空翠烟霏。算诗人相得，如我与君稀。约他年、东还海道，愿谢公

雅志莫相违。西州路，不应回首，为我沾衣。 

 
Al amiko 
—laŭ melodio Ok taktoj de Ganzhou-kanto 
Sentplene vent’ alpuŝas tajdon 
de dek mil lioj fore, 
sed ĝin forsendas senkompate. 
Kiomfoje ni ambaŭ laŭmemore 
jen spekte ĝuis sunsubiran lumon 
ĉe l’ bordo, vesperhore, 
de Qiantangjiang-rivero? 
Ne zorgu pri l’ ŝanĝiĝoj ja esplore 
de nuno kaj antikvo, ĉar dum momenteto 
la mondo tuj fariĝas sensonore 
alia fiziolomi’ tutnova. 
Neniu ja similas kontraŭvole 
al mi grizaharulo, kiu jam rezignis 
pri promocia ŝanco malmolkole. 
 
Memoru pri l’ uestra bordo  
de l’ Okcidenta Lago, kie bela 
pejzaĝo de l’ printempo plenas: 
junverdo okulplaĉa en vakuo hela 
kaj pluvnebulo fumvuala. 
Ni ambaŭ ja kun kor’sincera 
rilatas unu la alian. 
En rond’ de l’ poezio sfera 
la homoj kiel ni tre raras. 
Ni fiksu l’ daton laŭ la flu’ rivera 
veturi orienten por la ermitiĝo 
sen rompi kun promes’ fidela. 
Dumvoje ni ne devos turni kapon 
nek penti en larmad’ sufera. 
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鹧鸪天 
林断山明竹隐墙。乱蝉衰草小池塘。翻空白鸟时时见，照水红蕖细细香。 

村舍外，古城旁。杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨，又得浮生一日凉。 

 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Trans la arbaro en verdpur’ 
apikaj montoj klaras, 
videblas la duonkaŝita mur’. 
Velkintaj herboj 
malorde flosas sur 
lageto kaj cikadoj ĉirpas 
per tumultaĉa la susur’. 
De temp’ al tempo 
la blankaj birdoj tra l’ nebul’ 
flirtflugas tien kaj ĉi tien. 
Elspiras ruĝaj lotusfloroj 
aromon en la laga akvolul’. 
 
En sovaĝejo ekster la vilaĝo, 
ĉe la urbmur’ antikva, mi 
malrapidpaŝe vagas 
kun irbastono sen kor-kri’. 
Kaj baldaŭ l’ suno 
sin klinas kun malrekta lumradi’. 
Lastnokte la ĉielo komplezeme 
disŝutis la pluveton kun magi’, 
ke mi kiel vagabondo ĝuas 
dumtagan friskon ja en ĝojebri’. 
 
永遇乐 
彭城夜宿燕子楼，梦盼盼，因作此词。 

明月如霜，好风如水，清景无限。曲港跳鱼，圆荷泻露，寂寞无人见。紞如三鼓，铿然一叶，黯

黯梦云惊断。夜茫茫，重寻无处，觉来小园行遍。 

天涯倦客，山中归路，望断故园心眼。燕子楼空，佳人何在，空锁楼中燕。古今如梦，何曾梦觉？

但有旧欢新怨。异时对、黄楼夜景，为余浩叹。 

 
—laŭ melodio Ĉiama ĝojo de renkontiĝo 
Kiam mi tranoktis en la Domo Hirundo, mi sonĝis pri gejŝo Panpan kaj pro tio mi verkis la jenan poemon. 

Hela luno prujne blankas, 
bona vento friskas kiel akvo klara. 
Nokt-pejzaĝo senvuala 
etendiĝas al senlimo. 
En zigzaga roj’ sensala 
saltas fiŝoj supren jen de temp’ al tempo. 
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Rosoj perlas en serio fala 
de sur larĝaj la lotusfolioj 
en zefira pelo. 
Nokt’ kvietas kaj neniu 
ĝuas la pejzaĝon de noktbelo. 
Jam alblovas horobatoj 
de noktmezo al orelo. 
Folifalo sur la teron ŝajnas 
laŭta krako eĉ en tia noktfabelo. 
Eĉ la sono vekas min el sonĝo, 
kaj mi ne sukcesas trovi en malhelo 
la pejzaĝon belan, promenante 
trae en la korto sen espero. 
 
Mi jam lacas pri vagado 
aliloka por oficial-afero. 
Rigardante la revenan vojon, 
mi amare kun pensopelmelo 
eksopiras al hejmloko. 
De l’ Etaĝdom’ Hirund’ la sfero 
jam malplenas kaj, ve,  
ne troveblas ŝi anĝelo. 
Nur duopo da hirundoj  
nestas en ŝlosita ĉelo. 
Tempo nuna kaj antikva 
pasas kiel sonĝo pala. 
Tamen kiu povus ja vekiĝi 
el la sonĝo al la viv’ reala? 
Trista la vidaĵo de la domo 
kun malnova ĝoj’ sentimentala  
kaj malamo nova lamentigas 
en sufer’ amara. 
 
念奴娇 
中秋 
凭高眺远，见长空、万里云无留迹。桂魄飞来，光射处、冷浸一天秋碧。玉宇琼楼，乘鸾来去，

人在清凉国。江山如画，望中烟树历历。　 

我醉拍手狂歌，举杯邀月，对影成三客。起舞徘徊风露下，今夕不知何夕。便欲乘风，翻然归去，

何用骑鹏翼。水晶宫里，一声吹断横笛。 

 
Aŭtunmezo 
—laŭ melodio Ĉarma kantistino 
Sur altaĵo mi rigardas: 
vasta kaj sennuba la ĉielo 
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etendiĝas ĝis senlimo; 
lun’ alflugas en malvarma helo 
kaj disverŝas lumon, kiu 
mergas la ĉielon kun lazura belo 
en aeron fridan; 
la palac’ el jado en lunfabelo 
ja aspektas ĉarme kaj impone; 
la feinoj ir-reiras en etero 
al la luno freŝa kaj glacia 
rajde per feniksoj kun libero; 
tra la fumnebulo arboj jen vizias 
inter pitoreskaj monto kaj rivero. 
 
Mi kunfrapas manojn fole 
kaj kantadas en ebri’. 
Mi, la ombro kaj l’ luno 
kune ĝuas tempon en orgi’. 
Ni triope dancas en rosduŝo 
kaj zefiro kun ĝojkri’,  
forgesante la temppason. 
Mi ja volus per magi’ 
rajdi al la lun’ per vento, 
jen anstataŭ per giganta cikoni’. 
En kristala lunpalaco flutojn 
oni ludas jam per melodi’. 
 
浣溪沙 
游蕲水清泉寺，寺临兰溪，溪水西流。 

山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥，萧萧暮雨子规啼。 

谁道人生无再少？门前流水尚能西！休将白发唱黄鸡。 

 
Mi vizitis Templon Qingquan 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Mi vizitis Templon Qingquan de Qishui, proksime al rojo Lanxi, kiu fluas okcidenten. 
Submonte ŝosoj de eŭpatorioj 
trempiĝas en rojflu’. 
La pado sabla inter pinoj 
jen puras sen kotglu’. 
En nebulpluv’ kukoloj 
kukuas kun laŭtbru’. 
 
Kiu asertas, ke juneco 
revenos jam ne plu? 
La rojo Lanxi eĉ inverse 
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ja okcidenten fluas, ĉu? 
Ne plendu pri rapida tempopaso, 
ni blankharuloj en enu’! 
 
青玉案 
送伯固归吴中 

三年枕上吴中路。遣黄犬，随君去。若到松江呼小渡。莫惊鸳鹭，四桥尽是，老子经行处。 

辋川图上看春暮。常记高人右丞句。作个归期天已许。春衫犹是，小蛮针线，曾湿西湖雨。 

 
Adiaŭado al amiko, kiu reiras al hejmloko 
—laŭ melodio Verdjada taso 
Dum tri jaroj mi eĉ sonĝas 
pri l’ revena vojo tag’ post tago. 
Leterhundon mi forsendas 
kune kun vi en reira vago. 
Ĉe pramejo ne alvoku l’ boaton 
laŭte, por ne ekpaniki per krud-ago 
amobirdojn kaj ardeojn. 
Tieaj kvar pontoj en zigzago 
estas lokoj, kiujn mi tre ŝatis 
iri laŭ rutina trako. 
 
Spektu vidindaĵojn tiulokajn 
en printemp’ malfrua, 
kiuj ja similas al pentraĵo 
el la fama mano kontribua. 
Ofte ĉantu versojn de poetoj  
famaj kun apetito ĝua. 
Jen revenu je la dato difinita 
de imperiestro sen prokrasto plua. 
La printempa vesto sur vi  
fare de mia amatino iam  
malsekiĝis de larmpluv’ alglua. 
 
减字木兰花 

己卯儋耳春词 

春牛春杖，无限春风来海上。便丐春工，染得桃红似肉红。 

春幡春胜，一阵春风吹酒醒。不似天涯，卷起杨花似雪花。 

 
Vortoj pri la printempo 
—laŭ melodio Mallongigita melodio magnolia 
Kulti kotajn bovon kaj plugilon, 
laŭ l’ kampolabora tradicio, 
ja heroldas la printempan okupiĝon 
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pri semad’, plugad’ sub bona aŭspicio. 
Jam de l’ maro blovas vento 
longedaŭre sen vario. 
La printempa mano lerte, 
majstre farbas kun pasio 
persikruĝon karn-kolore. 
 
Per verdflagoj kult-ceremonio 
jen ornamas kampojn primaverajn. 
Min alblov’ sobrigas el ebrio 
pro drinkado de alkoholaĵo. 
Ne simile al la kaba dimensio, 
salikflokoj flirtas jen ĉi tie, 
kiel neĝo ŝvebas de magio. 
 
苏辙（1039-1112） 
徐州中秋 

离别亦何久，七度过中秋。去年东武今夕，明月不胜愁。岂意彭城山下，同泛清河古汴，船上载《凉

州》。鼓吹助清赏，鸿雁起汀洲。 

坐中客，翠羽帔，紫绮裘。素娥无赖西去，曾不为人留。今夜清尊对客，明夜孤帆水驿，依旧照

离忧。但恐同王粲，相对永登楼。 

 
Su Che (1039-1112) 
Aŭtunmeza festo en Xuzhou 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Tre longe mi ne vidas vin, 
sep aŭtunmezaj festoj jam forpasis. 
Lastjare hodiaŭe en lun-ilumin’ 
mi sola sidis jen kun ĉagrenpleno. 
Mi ne atendas, ke hodiaŭ sen deprim’ 
ni flosas ŝipe sur rivero sub la monto, 
kantante kaj distrante nin 
per flutoj kaj tamburo. 
Sovaĝanseroj panikiĝas, 
forflugas tuj al malproksim’. 
 
La gastoj en la ŝipo estas 
vestitaj lukse, bele. 
Sed lun’ rifuzis resti plue 
kun ni kaj jam falsinkis ŝtele. 
Hodiaŭ nokte ni orgias ĝoje, 
dum morgaŭ mi solece surrivere 
surŝipe loĝos, akompane 
de spleno kaj ĉagren’ mizere. 
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Vole ne vole mi nur versas 
sur alta turo malespere. 
 
李之仪（1038-1117） 
卜算子 
我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水。  

此水几时休，此恨何时已。只愿君心似我心，定不负相思意。 

 
Li Zhiyi (1038-1117) 
—laŭ melodio Aŭguristo 
Mi loĝas jen ĉe unu fino de l’ river’, 
kaj vi ĉe la alia, ho, amato mia. 
tagnokte mi sopiras al vi kun sincer’, 
sed ni ne povas vidi unu al l’ alia 
eĉ se ni trinkas el la sama akvo-sfer’. 
 
Kiam la rivero ĉesus flui for? 
Kiam mia sopirem’ finiĝos jam? 
Mi deziras, ke vi havas min en kor’, 
kiel mi vin korinklinu per la am’, 
kaj ne min vanigu ja en ĉiu hor’. 
 
张舜民（？—？） 
卖花声 
题岳阳楼 

木叶下君山。空水漫漫。十分斟酒敛芳颜。不是渭城西去客，休唱阳关。 

醉袖抚危栏。天淡云闲。何人此路得生还？回首夕阳红尽处，应是长安。 

 
Zhang Shunmin (?-?) 
Surskribo pri Yueyang-turo 
—laŭ melodio Florvendistino 
Folioj falas sur la monto, 
lagakvo kunfandiĝas kun ĉielo 
ĉe la nebula horizonto. 
La kantistin’ plenigas tason 
per vino, kun kaŝita rido-ondo. 
Ĉifoje mi ne iros okcidenten 
por devplenumi ĉe la fronto. 
Ne kantu, ho knabino, la kanzonon 
pri adiaŭo por venonta re-renkonto. 
 
Apogante min sur balustrado 
de alta turo, mi rigardas en ebrio. 
Ĉielo palas, kaj trankvilas nuboj, 
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jen tio pelas min al la racio. 
Ĉu iu povus ja reveni laŭ la vojo 
de l’ ekzilitoj jen en agonio? 
Turnante mian kapon mi direktas 
rigardon al la fajroruĝa horizonto, 
kie forlasis mi l’ ĉefurbon de la imperio. 
 
舒亶（1041-1104） 
虞美人 
寄公度 
芙蓉落尽天涵水，日暮沧波起。背飞双燕贴云寒，独向小楼东畔倚栏看。  

浮生只合尊前老，雪满长安道。故人早晚上高台，赠我江南春色一枝梅。 

 
Shu Dan (1041-1104) 
Al amiko 
—laŭ melodio Belulino Yu 
Lotusfloroj falas tute, 
verda akv’ spegulas la ĉielon. 
Ĉe vespero vent’ krispigas 
akvsurfacon, levas ondmantelon. 
Paroj da hirundoj flugas 
jen en nuban gelon. 
Sola mi ascendas turon etan 
kaj rigardas foran belon. 
 
La banala vivo ĉiam 
alkrociĝas al la tas’ de vin’. 
Neĝo jam plenkovras vojojn 
al ĉefurb’ ĝis blanka fin’. 
Certas mi, ke la amikoj en la foro 
ja suriros altan turon, min 
fiksrigardos kaj donacos al mi 
branĉon kun prunfloroj ja el malproksim’. 
 
黄裳（1044-1130） 

减字木兰花 

竞渡 

红旗高举，飞出深深杨柳渚。鼓击春雷，直破烟波远远回。 

欢声震地，惊退万人争战气。金碧楼西，衔得锦标第一归。 

 
Huang Chang (1044-1130) 
Konkurso de drakboatoj 
—laŭ melodio Mallongigita melodio magnolia 
Kun ruĝaj flagoj alt-levitaj 
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la drakboatoj startas per akv-tondo 
el sabla benko plena je salikoj. 
Tamburoj bruas kiel tondro 
printempa el ĉielo hela. 
Vetkuras ili sur la ondo 
direkte al la fumnebula fronto. 
 
Ĝojkrioj, ovacioj de spektantoj 
la teron skuas vere. 
La drakboata antaŭanto montras 
batalspiriton preman ja konkere. 
Ĉe l’ okcident’ de luksa domo 
la drakboato-ĉampion’ fiere 
revenas ja triumfe senŝancele. 
 
黄庭坚（1045-1105） 

念奴娇 

八月十八日，同诸生步自永安城楼，过张宽夫园待月。偶有名酒，因以金荷酌众客。客有孙彦立，善吹笛。

援笔作乐府长短句，文不加点。 

断虹霁雨，净秋空，山染修眉新绿。桂影扶疏，谁便道，今夕清辉不足？万里青天，姮娥何处，

驾此一轮玉。寒光零乱，为谁偏照醽醁？ 

年少从我追游，晚凉幽径，绕张园森木。共倒金荷，家万里，难得尊前相属。老子平生，江南江

北，最爱临风笛。孙郎微笑，坐来声喷霜竹。 

 
Huang Tingjian (1045-1105) 
—laŭ melodio Ĉarma kantistino 
Post pluvo pendas la rompita ĉielarko 
sur purlavita la aŭtun-ĉielo. 
La mont’ farbiĝas per nov-verdo, 
ja kvazaŭ sveltaj brovoj en ĉarmbelo. 
En luno osmantarboj donas densan ombron, 
do, kiu dirus, ke al luno mankas helo? 
Sur la ĉielo blua dekmil-liojn vasta, 
la lunfeino Chang’e en lunbrila la fabelo, 
kie ŝi trovas sin en lunpalaco? 
Malvarma lumo disĵetiĝas jen tumulte, 
kial ĝi falas nur sur vinon de mielo? 
 
Nun mi kun grupo da junuloj, 
sur friskaj padoj jen fervore, 
promenis en arbaro densa, 
de la hejmlok’ treege fore. 
En korto de l’ amik’ ni festas  
la raran ŝancon jen ĉi-hore 
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de l’ rekuniĝo per drinkado. 
Mi maljunulo ŝatas fole 
vagadi tra la land’ dumvive. 
Amiko mia jen ekludas bambu-fluton 
kaj la muziko sonas singultplore, 
ĉar mi la fluton ŝatas ja elkore. 
 
清平乐 

春归何处？寂寞无行路。若有人知春去处。唤取归来同住。  

春无踪迹谁知？除非问取黄鹂。百啭无人能解，因风飞过蔷薇。 

 
—laŭ melodio Serena muziko 
Kien la printempo jam reiris? 
Ĝi vanuis ja senspure 
en kvieta strato. 
Jen alvoku l’ homon, kiu scias 
pri l’ printempa kurso nure, 
al ni por loĝado. 
 
Kiu scias pri l’ printempa spuro? 
Pridemandu l’ oriolojn jen senpere. 
Ili ĉirpas ade kaj ripete kun plezuro, 
sed neniu ilin subkomprenas vere, 
ĉar jam ili flugis per la vent-veturo 
trans rozujoj ja leĝere. 
 
虞美人 

宜州见梅作 

天涯也有江南信。梅破知春近。夜阑风细得香迟。不道晓来开遍向南枝。  

玉台弄粉花应妒。飘到眉心住。平生个里愿杯深。去国十年老尽少年心。 

 

Spektado al umefloroj 
—laŭ melodio Belulino Yu 
Ĉe l’ ekstremo de la lando, 
mi ankoraŭ sensas spiron 
de l’ hejmloko sude de l’ rivero. 
La burĝonoj umefloraj 
ja heroldas venon de la primavero. 
En profunda nokt’ zefiro 
la aromon umefloran kun leĝero 
ja alblovis jen de temp’ al tempo. 
Ĉe mateno freŝaj floroj jam en vero 
kovras branĉojn sub sunlumo 
strikte unu apud la alia ja en belo. 



- 73 - 

 
Kontraŭ l’ freŝ’ de floroj 
pudr’ kaj ruĵo kun envio 
devus kovi morozecon, 
ĉar princin’ eĉ kun pasio 
ŝatas ilin por ornamo. 
Ĉe l’ vidaĵ’ mi emas ĝis ebrio 
drinki tas’ post taso. 
Jam dek jaroj pasis sen konscio, 
kaj mi nun oldiĝas kaj perdiĝas 
miaj junaj vol’ kaj ambicio. 
 
水调歌头 
游览 

瑶草一何碧，春入武陵溪。溪上桃花无数，枝上有黄鹂。我欲穿花寻路，直入白云深处，浩

气展虹霓。只恐花深里，红露湿人衣。 

坐玉石，倚玉枕，拂金徽。谪仙何处？无人伴我白螺杯。我为灵芝仙草，不为朱唇丹脸，长

啸亦何为？醉舞下山去，明月逐人归。 

 
Spektado en promeno 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Herboj tiom freŝe verdas, 
la printempo venis jam nerimarkite 
al la rivereto Wuling. 
Sur akvosurfaco flosas glite 
jen sennombraj persikfloroj. 
Orioloj kantas ja ekscite 
saltetante sur arbbranĉoj. 
Volus mi trairi senhezite 
inter floroj ĝis la profundeco 
de blanknuboj kaj senbride 
montri mian ambicion super 
ĉielarko ĉe-zenite, 
sed mi nure timas, ke vestaĵoj miaj 
malsekiĝus tro humide 
de surfloraj rosoj neevite. 
 
Sidas mi sur jada ŝtono 
kaj apogas min al jada kapkuseno 
por ekplektri kordojn de liuto. 
Kie estas la poeto kun ĉagreno? 
Nun neniu volas verŝi vinon 
por mi en konk-tason jen sen ĝeno. 
Mi preferas esti fea herbo 
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ol filistro kun vulgara ĝojmieno. 
Kial mi devigas min kriadi longe 
al ĉielo kun plendpleno? 
Je stimulo de ebrio mi dancante 
do malsupreniru sen ve-ĝemo 
la monteton sub pelado  
de la brila luno al mi memo. 
 
定风波 

次高左藏使君韵 

万里黔中一漏天，屋居终日似乘船。及至重阳天也霁，催醉，鬼门关外蜀江前。 

莫笑老翁犹气岸，君看，几人黄菊上华颠？戏马台南追两谢，驰射，风流犹拍古人肩。 

 
—laŭ melodio Subigo de ŝtormo 
Ĉi-loke senĉese pluvadas 
ja kvazaŭ likiĝus ĉielo 
kaj fluas kotakvo surtere 
jen dum la tuttag’ en malhelo. 
La domo, en kiu mi loĝas, 
skuadas jen kiel boato kun velo. 
Ĉe l’ Fest’ de Duobla la Naŭo* 
ha, ĵuse serenas nuboza vetero. 
Mi fole drinkadas orgie 
trans la montpasejo ĉe la Shu-rivero. 
 
Ne moku min la kadukulon, 
ankoraŭ mi tenas min je viglopleno. 
Rigardu, ĉu tiuj maljunaj, kiel mi, 
ja povus enŝovi flavfloron sen peno 
en harojn sur vert’ por ornamo? 
Kaj ankaŭ impona kaj majstra poemo 
naskiĝis sub mia skribil’, malsupera 
ne al la talentaj poetoj en versa ĝardeno. 
Ankoraŭ mi povas arkpafi tre lerte 
sur la galopanta ĉevalo sen ĝeno. 
Mi montras bravecon, sagacon, 
samkiel antaŭaj herooj en milit-areno. 
*la naŭ-a de naŭa monato laŭ luna kalendaro 
 
诉衷情 
戎州登临胜景，未尝不歌渔父家风，以谢江山。门生请问：先生家风如何？为拟金华道人作此章。 

一波才动万波随，蓑笠一钩丝。金鳞正深处，千尺也须垂。 

吞又吐，信还疑，上钩迟。水寒江静，满目青山，载月明归。 
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—laŭ melodio Kora sento 
Jen ondon pelas ondo 
sur vasta la rivero. 
Fiŝisto olda kun ĉapelo 
bambua kaj pajlomantelo 
fiŝhokas ĉe boato. 
Li havas fortan volon kun espero 
sukcesi kapti fiŝojn spite al profundo 
de akvo kaj malvarma la vetero . 
 
La fiŝo glutas la logaĵon 
kaj tuj ĝin vomas heziteme, 
rifuzas kapti l’ hokon, 
naĝante ĉirkaŭ ĝi timtreme, 
post longe ĝi hokitas tarde. 
Sur frida akvo li reiras reme, 
banite en lunlumo, flue inter 
nigrverdaj montoj seriozmiene. 
 
孔平仲（？—？） 
千秋岁 
春风湖外。红杏花初退。孤馆静，愁肠碎。泪余痕在枕，别久香销带。新睡起。小园戏蝶飞成对。

惆怅人谁会。随处聊倾盖。情暂遣，心何在。锦书消息断，玉漏花阴改。迟日暮，仙山杳杳空云

海。 

 
Kong Pingzhong (?-?) 
—laŭ melodio Mil aŭtunoj 
Sur bordo de la lago blovas 
karese la printempa vento. 
Mi sola en malplena ĉambro, 
moroze kun ĉagrenturmento. 
Makulas larmoj la kapkusenon, 
jam malaperis de long-momento 
la spiro de hejmloko pro restado longa 
en fremda loko kun korŝira sento. 
Ĵus siestinte, mi leviĝas kaj rigardas 
papiliparon flirti sub tegmento. 
 
Neniu donas atenteton 
al ĉagrenuloj molakore. 
Kaleŝon haltigas mi por 
forsvingi afliktiĝon jen laŭvole, 
sed naskas mi mornaĵojn novajn. 
Mi jam ne povas ja de fore 
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mesaĝojn gajni kaj klepsidr’ ellasas 
sablerojn hor-post-hore. 
Nun suno sinkas post la montojn, 
malplenas ĉio blankkolore. 
 
朱服（1048-？） 
渔家傲 
小雨纤纤风细细，万家杨柳青烟里，恋树湿花飞不起。愁无际，和春付与东流水。 

九十光阴能有几，金龟解尽留无计，寄语东阳沽酒市，拼一醉，而今乐事他年泪。 

Zhu Fu (1048-?) 
—laŭ melodio Fiŝista fiero 
Subtilas pluveto, 
karesas zefiro. 
Poploj, salikoj mergiĝas 
en la pluvnebula trankvilo. 
Malsekaj salikaj floketoj 
ne povas pro akva altiro 
dancflirti leĝere. 
Ĉagrenoj kaj la hejmsopiro  
jen svarmas en koron. 
Pli bone forfluu ili per foriro 
kune kun printempo 
oesten rivere kun vea suspiro. 
 
Sin trenas printemp’ naŭ dek tagojn, 
do, kiu ĝin povus plilongi laŭvole? 
Eĉ se vi disipus ormonon, 
jen pruvos sin via penad’ senvalore. 
Kunportu mesaĝon al la vinvendisto 
ja en la bazaro de Dongyang parole, 
ke mi tuj hodiaŭ drinkados 
ĝis morta ebrio ignore. 
Mi volas ĝojigi min eĉ en amaro 
por ke mi ne larmu dolore 
kiam mi ekhavos pasinton 
ĉagrenan sur koron memore.  
 
秦观（1049-1100） 
鹊桥仙 

纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗渡。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。 

柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。 

 

Qin Guan (1049-1100) 
—laŭ melodio Feino sur piga ponto 
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Koloraj nuboj plektas  
la mozaikon kun vario. 
Bovpaŝitist’ kaj Teksistino*  
defore vid-al-vidas kun sopira agonio. 
Ho, l’ Lakta Vojo estas larĝa dekmil liojn, 
ĉi-nokte ili pasos ja kun emocio 
tra’ l’ pigan ponton por intervidiĝo. 
Nur unu rendevu’ ilia de magio 
pli dolĉas ol sennombraj rekuniĝoj 
de l’ homa mond’ sen nostalgio. 
 
Feliĉa renkontiĝ’ teneras kiel akvo, 
la dato dolĉa ŝajnas sonĝo efemera. 
La piga pont’ sterniĝas longe, 
ne volas ili per rigard’ tenera 
okulas la revenan vojon de l’ pigponto. 
Se nur la am’ eternas el la kor’ sincera 
inter la geamantoj, ne necesas 
por ili alkroĉiĝi unu la alian 
tagnokte kiel plato fera. 
*Bovpaŝtisto kaj Teksistino aludas respektive al steloj Altairo kaj Vego. Laŭ ĉina antikva mito, ili kiel geamantoj, 

estas disigitaj de la Ĉiela Rivero, la Lakta Vojo, kaj estas permesitaj renkontiĝi nur unu fojon en ĉiu jaro, en la 

sepa de la sepa lunkalendara monato, kiam pigoj formas ponton por ili per siaj korpoj. 

 
好事近 
梦中作 

春路雨添花，花动一山春色。行到小溪深处，有黄鹂千百。  

飞云当面舞龙蛇，夭矫转空碧。醉卧古藤阴下，了不知南北。 

 

Pri la sonĝo 
—laŭ melodio Proksimiĝas bona afero 
Printempa pluvo ovras florojn, 
la montoj verdas des pli hele. 
Ĉe l’ rojo en arbar-densejo 
cent orioloj ĝoje kantas bele. 
 
Sur la ĉielo blua nuboj  
sin svingas kiel drak’ fabela. 
Mi kuŝas sub arbombr’ ebria, 
senscia pri nenio subĉiela. 
 
虞美人 
碧桃天上栽和露，不是凡花数。乱山深处水萦回，可惜一枝如画、为谁开？ 

轻寒细雨情何限！不道春难管。为君沉醉又何妨，只怕酒醒时候、断人肠。 
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—laŭ melodio Belulino Yu 
Sur ĉiel’ la fea persikarbo  
kultivatas nur per rosa fonto, 
ja malkiel ordinaraj herboj, floroj 
kreskigitaj en la homa mondo. 
Sed nun kiu misplantis  
ĝin en la sovaĝa monto? 
Kvankam tie ĉi disfluas  
rojoj en la pitoreska rondo, 
tamen ja neniu homo venas 
spekti ĝin je ĝia desaponto. 
 
Delikata frost’ tremigas, 
pluv’ vualas jen nebule. 
Ŝajne spiro de l’ printempo 
daŭras ja senlime nure. 
Ho ve, ĝi ne povas esti retenita 
longe kaj tuj senos jen senspure. 
Ho, ne gravas por vi mi nun drinku 
ĝis ebrio malklara-okule. 
Mi nur timas: kiam mi vekiĝos, 
min ĉargenoj ĝenos jen torture. 
 
浣溪沙 
漠漠轻寒上小楼，晓阴无赖似穷秋。淡烟流水画屏幽。 

自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。宝帘闲挂小银钩。 

 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
La etaĝdomon sieĝas ĉirkaŭe 
la primavera malvarma aero. 
Ŝajne malfrua aŭtuno  
fridas denove kun pika severo. 
Sur la ekrano pentraĵ’ de akvfluo 
kaj la nebul’ des fariĝas pli pala apero. 
 
Kvazaŭ en sonĝo dancflirtas 
floroj libere, leĝere. 
Fajna pluveto vualas 
kiel ĉagren’ atakas kruele. 
Mi pordkurtenon mallevas 
jen por eviti ĝenon de ekstere. 
 

如梦令 
遥夜沉沉如水，风紧驿亭深闭。梦破鼠窥灯，霜送晓寒侵被。无寐，无寐，门外马嘶人起。 
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—laŭ melodio Kvazaŭsonĝe 
Longlonga nokt’ silenta 
jen kiel akv’ kvieta. 
Al pord’ riglita strikte 
alblovas vent’ impeta. 
Mi el la sonĝ’ vekiĝas, 
sub olelampo gvatas muso eta. 
Aŭror’ alportas prujnon, 
la liton trafas frid’ obseda. 
Maldorme, ve maldorme! 
Ekstere jam ĉevaloj henas, 
ekiras homoj al vojaĝo preta. 
 
望海潮 
梅英疏淡，冰澌溶泄，东风暗换年华。金谷俊游，铜驼巷陌，新晴细履平沙。长记误随车，正絮

翻蝶舞，芳思交加。柳下桃蹊，乱分春色到人家。 

西园夜饮鸣笳。有华灯碍月，飞盖妨花。兰苑未空，行人渐老，重来是事堪嗟！烟暝酒旗斜。但

倚楼极目，时见栖鸦。无奈归心，暗随流水到天涯。 

 
—laŭ melodio Rigardo al martajdo 
Sur branĉoj umearbaj floroj 
sporadas en malhela la koloro. 
Degelas glacipecoj kaj akvfluoj 
murmuras kun petolo. 
La orienta vent’ forblovas  
malnovan jaron el memoro 
per nova jar’ nerimarkite. 
Jen ĝuste tempas la Ĝardenon Oro 
viziti, kie bronzaj la kameloj ambaŭflanke 
de l’ vojo por atendi kun bonvolo 
la vizitantoj de diversaj lokoj. 
Mi paŝas sur sabloza pado sub sungloro 
en ekprintempa tag’ post pluvo. 
Ankoraŭ mi memoras pri la horo, 
en kiu mi por rigardi dancflirtadon 
de salikflokoj, papilioj en frivolo, 
missekvis la kaleŝon de l’ alia. 
Tiame belaj sentoj en la koro 
kirliĝis kaj interplektiĝis. 
Printempa la pejzaĝ’ videblis ĉie 
sub salikarboj, persikarboj jen en bonodoro. 
 
En okcidenta kort’ okazas 
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festeno nokta kun orgio. 
Tatarajn flutojn muzikistoj ludas 
por akompani kun ĝojkrio. 
La lum’ de lampoj en la korto 
jam superbrilas lunon per radio 
blindiga por la okuloj. 
Kaleŝoj galopantaj jen kun kolizio 
frapanta arbojn ĝenas homojn 
spektadi la pejzaĝon de kolorvario. 
La okcidenta korto restas sama 
kiel antaŭe, sed mi vaganto kun pasio 
jam nun maljuna kaj kaduka, 
ekhavas grizajn harojn ĉe l’ tempio. 
Mi ja lamentas kaj suspiras 
en la malnova korto pri nenio. 
Krepusk’ densiĝas, reklamflago 
de vinvendisto flirtas en ventomagio. 
Ascendas mi la turon, streĉas 
rigardon mian ĝis ĉiellinio. 
Mi vidas korvojn revenantajn 
rondflugi al nestpozicio. 
Mi ankaŭ naskas senton 
de hejmenveo en konscio. 
River’! kunfluu foren 
kun mia nostalgio. 
 
满庭芳 
山抹微云，天粘衰草，画角声断谯门。暂停征棹，聊共引离尊。多少蓬莱旧事，空回首、烟霭纷

纷。斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村。 

销魂，当此际，香囊暗解，罗带轻。漫赢得青楼、薄幸名存。此去何时见也，襟袖上、空惹啼痕。

伤情处，高城望断，灯火已黄昏。 

 
—laŭ melodio Aromo en tuta korto 
Maldensaj nuberoj jen volvas vuale, 
velkintaj flavherboj sterniĝas al foro 
ĝis la horizonta ĉielo lazura. 
Nun sonas la kornoj — la horo 
por fermi la urban pordegon. 
La ŝipoj, ho, haltu je l’ korna sonoro, 
ni kune ektrinku la vinon amaran 
por diri adiaŭ kun kora doloro. 
Multegaj paseoj, ja kiel fumnuboj, 
vanuis senspure el mia memoro. 
Sub suno sinkanta uesten 
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kornikoj rondflugas en frosta rigoro, 
river’ ĉirkaŭfluas vilaĝon  
sovaĝan lante en izolo. 
 
Ekster la imag’ la disiĝa momento 
eĉ igas la bildon sentplena. 
Mi kaŝe demetas la parfumsaketon 
kaj zonon satenan, ĉagrena, 
jen kiel donacojn disiĝajn 
kaj donas al mia fraŭlino molĝema. 
Mi ofte frekventas bordelon, 
diboĉas volupte kun kor’ senkatena. 
Pro tio jen oni min nomas poeto frivola. 
Do, kiam mi povos en tago revena 
renkonti ŝin por nia kuniĝo? 
Ĉe tio larmperloj je horo festena 
makulas vestaĵojn, manikojn. 
Nun lampoj jam brilas, la urbo 
obskuras je vesperkrepusko korĝena. 
 
踏莎行 
郴州旅舍 
雾失楼台，月迷津渡，桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。 

驿寄梅花，鱼传尺素，砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山，为谁流下潇湘去？ 

 
Ĉe gastejo 
—laŭ melodio Paŝo sur herbo 
La luno svagas en nebulo, 
pramejo ne videblas plu. 
Rigardo mia serĉas ĉien, 
sed ne troveblas, nu, 
Ĝardeno Persikflora — lando utopia. 
Printempo fridas jen en kontinu’, 
Mi sola en gasteja ĉambro 
min sentas febla en enu’. 
La suno sinkas okcidenten, 
kukoloj krias triste per kuku’. 
 
Amikoj sendas al mi  
leterojn, umeflorojn jen de fore. 
Ve, tio des pli amasigas ĉe disiĝo 
ĉagrenojn miajn ja enkore. 
Ho, kial la river’ Chen, kiu devus 
ĉirkaŭfluadi senrumore 
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la monton, ja insiste flui 
malsupren al rivero Xiangjiang jen laŭvole? 
 
千秋岁 
水边沙外。城郭春寒退。花影乱，莺声碎。飘零疏酒盏，离别宽衣带。人不见，碧云暮合空相对。  

忆昔西池会。鹓鹭同飞盖。携手处，今谁在？日边清梦断，镜里朱颜改。春去也，飞红万点愁如

海。 

 
—laŭ melodio Mil aŭtunoj 
Printempa malvarmo forsvenas 
el bordo, sabl-benk’ urbtereno. 
En vento skuiĝas florbranĉoj, 
kaj ĉirpoj de la oriol’ en ĝardeno 
fadiĝas kaj flugas forŝvebe. 
Mi estas jame degradita, l’ ĉagreno 
min premas kaj mi malgrasiĝas, 
vestita en loza vestaĵ’ kun karn-sveno. 
L’ amiko, kiun mi atendas 
ankoraŭ ja ne min renkontas per veno. 
 
En Xichi okazis solena kunveno, 
ĝi vivas ankoraŭ en mia memoro. 
Kolegoj altrangaj amase kuniĝis, 
kaleŝoj navedis en knara rumoro. 
Sed oni disiĝis jam disen, 
kiu nun ankoraŭ ĉi-lokas en solo? 
La tempo forpasis senspure, 
mi sonĝas ĉiam en angoro. 
Printemp’ jam foriris, falintaj la floroj 
sterniĝas ja kiel ĝen-mar’ en la koro. 
 
满庭芳 

晓色云开，春随人意，骤雨才过还晴。古台芳榭，飞燕蹴红英。舞困榆钱自落，秋千外、绿水桥

平。东风里，朱门映柳，低按小秦筝。 

多情，行乐处，珠钿翠盖，玉辔红缨。渐酒空金榼，花困蓬瀛。豆蔻梢头旧恨，十年梦、屈指堪

惊。凭阑久，疏烟淡日，寂寞下芜城。 

 
—laŭ melodio Aromo en tuta korto 
Matene nuboj dispeliĝas, 
printempo ŝajne kun bonvolo 
gajigas homojn: post la pluvo 
serenas la veter’ je homa bonhumoro. 
Ekstere de la dom’ de temp’ al tempo 
alŝvebas flora bonodoro. 
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Hirundoj buŝe tenas falpetalon, 
flirtante kun petolo. 
En vento ŝajne pro laciga skuo 
faladas ulmaj guŝoj laŭ memvolo. 
En kort’ svingiĝas jen pendolo 
ekstere de la muro la ŝvelinta akvo 
jam lekas la pontopavimon kun ĝojfolo. 
La ruĝa pord’ kontrastas forte 
kun plorsalikoj ja en verdkoloro. 
Aŭdiĝas la muzikaj notoj 
de plektrado sur liuto en ĉi-horo. 
 
Diboĉi, amindumi tiam 
ja faris min plezura. 
Ŝi sidis en kaleŝ’ kun ruĝa baldakeno  
kaj perl-kurten’ lazura, 
mi rajdis sur ĉevalo kun ĉizita selo 
kaj bridrimen’ jadŝnura. 
Ha, kia scen’ parada! 
Sed nun malriĉo senmezura 
senigas min je vindrinkado. 
Mi vere pentas pri pasint’ bedaŭra, 
tempdaŭro de dek jaroj pasis sonĝe. 
Longlonge mi sur balustrad’ la tura 
apogas min kaj fiksrigardas. 
Sunlumo tra maldensa nub’ nebula 
radias pale, sentas mi solecon, 
jen forlasita en vent’ susura.  
 
贺铸（1052-1125） 

踏莎行 

杨柳回塘，鸳鸯别浦，绿萍涨断莲舟路。断无蜂蝶慕幽香，红衣脱尽芳心苦。 

返照迎潮，行云带雨，依依似与骚人语：当年不肯嫁春风，无端却被秋风误。 

 
He Zhu (1052-1125) 
—laŭ melodio Paŝo sur herbo 
Salikoj jen borderas la sinuan lagon, 
ambirdoj naĝas estuare de river’. 
la densaj lemnoj baras jen la vojon 
al lotuskolektantaj la boatoj pro iel’. 
Neniuj papilioj aŭ abeloj venas 
por bonodor’ sendita de ventpel’. 
Kiam petaloj ruĝaj tute falas, 
lotus’ nur havas koron de sufer’. 
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La subiranta suno brilas super fluso, 
flosantaj nuboj verŝas pluvon delikatan. 
Lotuso plendas nur al mi poeto: 
en tiu jaro ŝi ja havis emon ŝatan 
ne fari vet-paradon en printempo, 
kaj poste la aŭtuna vent’ turmentas 
ŝin kaj ŝi por ekzisto nur silentas. 
 
青玉案 

凌波不过横塘路，但目送、芳尘去。锦瑟华年谁与度？月桥花院，琐窗朱户，只有春知处。 

飞云冉冉蘅皋暮，彩笔新题断肠句。试问闲情都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。 

 

—laŭ melodio Verdjada taso 
Ŝi neniam paŝas sur la vojon 
apud lago. 
Mi okule sekvas ŝian polvon 
de forvago. 
Kiu kun ŝi vivos belajn jarojn 
en imago? 
En ŝlosita kort’ kun ruĝa pordo 
jen sen ago, 
aŭ sur arkoponto aŭ en florĝardeno 
jam en svago? 
Bone scias nur printemp’ pri ŝia 
paŝotrako. 
 
Ĉe krepusko super herboj nuboj 
flugas lante. 
Ŝi elverŝas koron per versaro brila 
elegante. 
Da ĉagrenoj havas ŝi en koro 
kiomkvante?  
Jen simile al herbaĉoj sur la grundo 
lagorande, 
al enventaj salikflokoj super la urbo 
dancflirtante 
kaj al la pluvo, kiu falas ja senĉese 
kaj konstante. 
 

六州歌头 

少年侠气，交结五都雄。肝胆洞，毛发耸。立谈中，死生同。一诺千金重。推翘勇，矜豪纵。轻

盖拥，联飞鞚，斗城东。轰饮酒垆，春色浮寒瓮，吸海垂虹。间呼鹰嗾犬，白羽摘雕弓，狡穴俄

空。乐匆匆。 
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似黄粱梦，辞丹凤，明月共，漾孤蓬。官冗从，怀倥偬，落尘笼，簿书丛。鹖弁如云众，供粗用，

忽奇功。笳鼓动，渔阳弄，思悲翁，不请长缨，系取天骄种，剑吼西风。恨登山临水，手寄七弦

桐，目送归鸿。 

 

—laŭ melodio Preludo al la kanto de ses regnoj 
Bravulo juna amikiĝis 
kun kuraĝuloj el kvin urboj,  
kun sama celo, sama volo 
kaj sama sindonemo al la fratoj. 
Dum babilad’ promesis ili, 
ke ili ĝuu vivon , morton kune, 
kaj formu bandon jen regeblan de neniu, 
ekskursu kune per rapidĉevaloj, 
galopu tra la orienta metropolo. 
Orgie ili drinkis en drinkejoj 
ja kiel la vorema balenego. 
Kun falko kaj ĉashundo 
kurĉasis ili per pafark’ kaj sagoj 
leporojn en kamparo. 
Ho, kiel ĝoja entrepreno! 
 
Sed ĉio pasis kiel bela sonĝo. 
Forlasis ili la ĉefurbon kaj disiris 
al sia propra oficoposteno, 
ĝuante nur la brilan lunon,  
ve, kiel lemnoj sur la akvo. 
Pro multokupiteco en oficaferoj, 
ekdronis ili en oficaj dokumentoj, 
kaj alkroĉiĝis al vulgaraj bagateloj. 
Ili ne havis ŝancon gajni  
meritojn en batalo kontraŭ l’ malamiko. 
Tamburoj sonis kaj milito ekis. 
La hunoj jen invadis la landlimon. 
Jam maljuniĝis ili kaj ne povis 
batali ĉe l’ landlimo de la regno, 
malgraŭ la spad’ krianta por mortigi. 
Kun spleno ili supreniris la altaĵon 
rigardi la sovaĝanserojn flugi  
reire al la landinterno, en ĉagreno. 
 
鹧鸪天 

重过阊门万事非，同来何事不同归？梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失伴飞。  

原上草，露初晞，旧栖新垅两依依。空床卧听南窗雨，谁复挑灯夜补衣？ 
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—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Kiam mi revenas al la urbo Suzhou 
jam okazis granda la vari’. 
La edzin’ neniel povas plu 
ja reveni kune kun mi. 
Post prujno-severo eĉ platano  
duone mortas jen en agoni’; 
nun sen kunul’ perdita ajkso* sola  
flugas kun trist-kri’. 
 
Rosoj sur la stepo 
vaporiĝis jen rapide. 
La malnova dom’ kaj nova tombo 
sidas sopireme vidalvide. 
Mi aŭskultas al pluvfalo 
jen kuŝante en la lit’ rigide. 
Ĉu ŝi povus sub lamplumo 
fliki por mi apudside? 
*ajkso: ambirdo, Aix galericulata 
 
赵令畤（1052-1125） 
菩萨蛮 
春风试手先梅蕊，頩姿冷艳明沙水。不受众芳知，端须月与期。 
清香闲自远，先向钗头见。雪后燕瑶池，人间第一枝。 
 
Zhao Lingzhi (1051-1134) 
—laŭ melodio Aŭguristo 
La printempa vento la unua 
spronas umearbon flori ja kun peno. 
Umefloroj fride belas 
en sabloza akvo per vaz-teno. 
Ili ne viciĝas kun aliaj floroj, 
sed aspiras pavi en lunluma sceno. 
 
Kun aromo delikata ili 
sidas sur la vert’ de knabino. 
Post neĝado ilin la unuajn florojn 
homoj ŝatas tre kun korinklino. 
 
仲殊（？-？） 
柳梢青 
岸草平沙。吴王故苑，柳袅烟斜。雨后寒轻，风前香软，春在梨花。 

行人一棹天涯。酒醒处，残阳乱鸦。门外秋千，墙头红粉，深院谁家？ 
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Zhong Shu (?-?) 
—laŭ melodio Verdas salikpintoj 
Sur bord’ sabloza verdas herboj. 
Salikoj svingas kvaston en nebulo 
ĉe l’ loĝejo de regnestr’ antikva. 
La floroj suplas kaj aromas en ventlulo 
post la severa vintra frosto. 
Printempa spiro jam montriĝas 
jen sur pirfloroj kun plezuro. 
 
Vaganto sola en boato 
kiu veturas trae sub ĉielo, 
vekiĝas el vinebriiĝo 
kaj vidas korvojn en aero 
tumulte flugi kaj vesperan sunon. 
Ekstere de la dom’ pendolo kun leĝero 
svingiĝas kaj videblas belulino. 
Jen kies korto montras scenon de mielo? 
 
晁补之（1953-1110） 
摸鱼儿 
东皋寓居 

买陂塘、旋栽杨柳，依稀淮岸江浦。东皋嘉雨新痕涨，沙觜鹭来鸥聚。堪爱处最好是，一川夜月

光流渚。无人独舞。任翠幄张天，柔茵藉地，酒尽未能去。  

青绫被，莫忆金闺故步。儒冠曾把身误。弓刀千骑成何事，荒了邵平瓜圃。君试觑。满青镜，星

星鬓影今如许，功名浪语。便似得班超，封侯万里，归计恐迟暮。 

 
Chao Buzhi (1053-1110) 
—laŭ melodio Fiŝado 
Lageton mi aĉetis, plantis 
salikojn ĉirkaŭ ĝi plenplene. 
Ĝi ŝajne ja aspektas kiel 
pejzaĝ’ de riverbordo scene. 
Ĵus bona pluvo kaj ŝvelinta akvo 
allogas mevojn kaj ardeojn jen bonvene 
ĉi tie kolektiĝi grupe. 
La plej ŝatata loko, ter-edene, 
ja estas sablobenko, kiu 
sub luna lum’ etendas sin ebene 
kaj dronas tute en silento. 
Ekdancas sola mi senĝene 
sub la ĉielo kiel baldakeno,  
sur mola herb-tapiŝ’ satene. 
Mi jam findrinkis vinon ĝis ebrio, 
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mi tamen ne min trenas hejmrevene. 
 
Mi ne plu rememoras pri paseoj, 
ĉar ruinigas min la ofic-kariero. 
Iame kiel loka oficialulo, 
meriton mi ne gajnis kun fiero, 
mi male eĉ neglektas mian vivon 
rustikan kaj ermitan de fabelo. 
Mi en spegulo jame trovas 
grizharojn ĉe tempioj en prospero. 
Jen tiuj laŭdoj pri meritoj estas 
nur senutilaj vortoj sen espero. 
Eĉ se mi gajnus grandajn la meritojn, 
kiel aliaj generaloj, tra batal-sufero, 
jam estus tro malfrue por mi 
reiri hejmen por la paca vivo kun prefero.  
 
毛滂（？-？） 
清平乐 
送贾耘老、盛德常还郡。时饮官酒于东堂，二君许复过此。 

杏花时候。庭下双梅瘦。天上流霞凝碧袖。起舞与君为寿。 

两桥风月同来。东堂且没尘埃。烟艇何时重理，更凭风月相催。 

 
Mao Pang (?-?) 
—laŭ melodio Serena muziko 
Mi forsendis du maljunajn amikojn kaj drinkis 
en mia korto. Ni fiksis la daton de la venonta 
renkontiĝo. 
 
Dum abrikotfloroj jam prosperas, 
umearboj du en kort’ malgrase jen aperas. 
 
Ili estas buntkoloraj nuboj el ĉielo, 
kaj danc-festas vian altan aĝon kun sincero. 
 
Lun’ kaj briz’ alvenos tuj por festi, 
por ke mia korto ne malplenu resti. 
 
Por venonta renkontiĝ’ la daton fiksu ni, 
lun’ kaj briz’ invitos vin ja per pasi’. 
 
周邦彦（1057-1121） 
苏幕遮 
燎沉香，消溽暑。鸟雀呼晴，侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨，水面清圆，一一风荷举。 
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故乡遥，何日去？家住吴门，久作长安旅。五月渔郎相忆否。小楫轻舟，梦入芙蓉浦。 

 
Zhou Bangyan (1057-1121) 
—laŭ melodio Virina ĉapo 
Mi ekbruligas nun incenson 
por peli varman humidecon for. 
Ĝojplene birdoj ĉirpas 
sub tegmentrando por 
heroldi venon de serena tago. 
La nova sun’ sekbakas per brilglor’ 
la rosojn sur lotusfolioj, 
verdetaj, rondaj, kiuj jen en ĥor’ 
skuiĝas sur la akvsurfaco 
en briz’ blovanta kun petol’. 
 
Hejmloko mia malproksimas, 
kiam mi povos vidi vin denove? 
Mi loĝis sude de Jangzi-rivero, 
sed mi nun restas longe tie ĉi senmove. 
Ĉu miaj fiŝistoj-amikoj en hejmloko 
ankoraŭ tenas min en kor’ bontrove? 
Mi remu boateton en lotuslageton 
hejmlokan sonĝe glite rapidŝove. 
 
蝶恋花 
早行 
月皎惊乌栖不定，更漏将阑，辘轳牵金井。唤起两眸清炯炯，泪花落枕红绵冷。 

执手霜风吹鬓影，去意徊徨，别语愁难听。楼上阑干横斗柄，露寒人远鸡相应。 

 
Disiĝo ĉe mateno 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
La luna brilo ĝenas korvojn 
en ties dormo paca kaj trankvila. 
Elfluo de klepsidro tuj finiĝos, 
alproksimiĝas la aŭroro brila. 
Aŭdiĝas sonoj de la vinĉo 
ĉe l’ put’ akvo-eltira. 
Mi vekis l’ amatinon mian, 
sed vidas mi ŝin ve-suspira 
kaj la kapokan kapkusenon  
malsekigita de la larm’ korŝira. 
 
Mi tenas ŝian manon 
kaj iras domaĝeme al la korto. 
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Venteto taŭzas niajn harojn. 
Disiĝ’ jam destinitas laŭ la sorto, 
ni ne volontas piki unu la alian 
la koron per disiĝa vorto. 
La Norda Stel’ jam alte pendas 
super mansard’ ĉe flank’ de nordo. 
Aŭdiĝas kokerikoj de la foro, 
atakas nin roseroj kun frost-mordo. 
 
玉楼春 
桃溪不作从容住，秋藕绝来无续处。当时相候赤阑桥，今日独寻黄叶路。 

烟中列岫青无数，雁背夕阳红欲暮。人如风后入江云，情似雨余粘地絮。 

 
—laŭ melodio Printempo en jada pavilono 
Mi pentas, ke mi ne kunvivas kun ŝi 
ĉe Persik-rojo en trankvilo plu, 
simile al rompita la lotusradiko, kiu 
neniel estus kunmetita per kunglu’. 
Tiame ambaŭ ni atendis 
ĉe l’ ponto Chilan jen por rendevu’, 
sed nun mi sola paŝas sur la pado 
kovrita per folioj flavaj en enu’. 
 
Maldensaj nebulfum’ vualas 
montvicojn kaj montvicojn sen kalkulo. 
Sovaĝanseroj flugas trans la montoj, 
kun sunrebril’ surdorse en nebulo. 
Simile al la nubo ventpelata, 
perdiĝas hom’ senspure en riverspegulo. 
Simile al salika flok’ pluvogluita, 
amsent’ nedisigeblas kiel koagulo. 
 
解连环 
怨怀无托，嗟情人断绝，信音辽邈。纵妙手、能解连环，似风散雨收，雾轻云薄。燕子楼空，暗

尘锁、一床弦索。想移根换叶，尽是旧时，手种红药。  

汀洲渐生杜若，料舟依岸曲，人在天角。漫记得、当日音书，把闲语闲言，待总烧却。水驿春回，

望寄我、江南梅萼。拼今生，对花对酒，为伊泪落。 

 
—laŭ melodio Malligi jadan ĉenon 
Mi lamentas senkonsola, 
l’ amatin’ min lasas sola. 
 
El ŝi la mesaĝo kaj letero 
ne atingas min plu kun espero. 
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Eĉ lertul’ l’ enigmon solvas malsukcese, 
la amsento dispeliĝas, kiel nub’, forgese, 
 
kvazaŭ pluvo ĉesas pro ventpelo 
kaj nebulo vaporiĝas en ĉielo. 
 
Jam forflugis la hirundoj el loĝejo ŝia, 
restas nur fatras’ en la malplena ĉambro fia. 
 
Volus mi priplanti la ĝardenon per 
novaj floroj, sed bedaŭre sur la ter’ 
 
staras ruĝaj peonioj kiujn ambaŭ ni 
kune inte plantis jen kun emoci’. 
 
Sur sablbenko herboj jam prosperas, 
en imago mia ŝi per la boato celas 
 
al la malproksima lok’ leĝere 
laŭ zigzaga rivervoj’ libere. 
 
En memoro ni intimis kvere, 
interŝanĝis la leterojn ja sincere. 
 
Sed nun ili ĝenas min mizere 
kaj turmentas miajn pensojn ja kruele. 
 
Vere volus mi bruligi ilin tute 
ho, ĝis cindr’, malbonkondute. 
 
La printempo ree venas al dometo 
mia ĉe rivero en kvieto. 
 
Mi ankoraŭ ja atendas kun espero 
umeflorojn de ŝi el la suda sfero. 
 
Mi volontas antaŭ vin’ kaj floro 
por vi plori ja kun kordoloro. 
 
拜星月慢 
夜色催更，清尘收露，小曲幽坊月暗。竹槛灯窗，识秋娘庭院。笑相遇，似觉琼枝玉树相倚，暖

日明霞光烂。水盼兰情，总平生稀见。 

画图中、旧识春风面，谁知道、自到瑶台畔，眷恋雨润云温，苦惊风吹散。念荒寒、寄宿无人馆。
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重门闭，败壁秋虫叹。怎奈向、一缕相思，隔溪山不断。 

 
—laŭ melodio Malrapida kanto de kultado al luno kaj steloj 
Anoncas tambursonoj venon de la nokto, 
strateton rosoj lavas pure. 
Lunlum’ malhela en strateto longa 
vuale regas nure. 
Bambua sojlo kaj fenestro kun lamplumo 
prezentas korton jen konture. 
Mi konatiĝas kun ŝi en ĉi korto, 
ridetas ŝi plezure. 
Verŝajne kiel jada arbo 
ŝi sveltas korp-figure. 
Okuloj ŝiaj kiel matenruĝo 
helbrilas senmakule. 
Molsento ŝia kiel orkideo 
allogas senmezure. 
Ha, kia belulino, kiun oni rare 
renkontas perokule. 
 
En bildo mi jam konas 
printempan venton vere. 
Neatendite, kiam mi alvenis 
al fe-palaco, dronis mi ribele 
en milda, arda voluptado. 
La vento nin panikis jen dispele 
kaj mi nur loĝis sola en gastejo 
en frosto malespere. 
Riglita pordo, disrompitaj muroj,  
aŭtun-insektoj lamentis mizere. 
Sopiro mia al amlig’ trans montoj, 
riveroj transpontas ja sincere. 
 
花犯 
梅花 
粉墙低，梅花照眼，依然旧风味。露痕轻缀。疑净洗铅华，无限佳丽。去年胜赏曾孤倚。冰盘同

宴喜。更可惜，雪中高树，香篝熏素被。  

今年对花最匆匆，相逢似有恨，依依愁悴。吟望久，青苔上、旋看飞坠。相将见、脆圆荐酒，人

正在、空江烟浪里。但梦想、一枝潇洒，黄昏斜照水。 

 
Al prunfloroj 
—laŭ melodio Invadite de floroj 
Trans malalta blankfarbita muro 
frondo da prunfloroj okulplaĉa brile 
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tamen kun la sama belo 
kiel la lastjara tre simile. 
Rosa spur’ ankoraŭ restas 
sur la floroj ĉarmaj pudroŝmire 
kiel belulinaj purlavitaj vangoj. 
Mi lastjare sola spektis jen admire 
la prunflorojn, drinkis, manĝis 
el porcelanaĵo mens-trankvile. 
Mi tre ŝatis, ke tavol’ da neĝo 
kovris arbojn blankprofile, 
kvazaŭ vata la kovril’, bakata 
sur incensuj’ arom-akire. 
 
Sed mi sen aplombo  
spektas florojn en ĉi-jaro. 
Ŝajne ili kovas haton 
en gracila palo, 
tamen kun domaĝ’ daŭrema. 
Mi rigardas longe sen eraro 
florojn flirte fali  
sur verdmusko ar’ post aro. 
Baldaŭ verdaj drupoj 
jen formiĝos post florfalo. 
Kiam drinkos mi per drupoj, 
Mi jam flosos sur ondaro 
en boat’ en vasta la nebulo. 
Nur en sonĝa la vualo 
povus mi rigardi florojn  
kun gracia pozo sen komparo 
jen oblikve bele spegulitajn 
en krepuska akva klaro. 
 
洛阳春 
眉共春山争秀。可怜长皱。莫将清泪湿花枝，恐花也如人瘦。 

清润玉箫闲久。知音稀有，欲知日日倚阑愁，但问取亭前柳。 

 
—laŭ melodio Printempo en Luoyang 
Ŝiaj brovoj mincaj povas 
esti komparata vete 
kun imponaj montoj belaj,  
sed plejofte kuntiriĝas ĝen-obsede. 
Ne disverŝu larmojn sur la floron,  
eble ĝi fariĝos magra ja skelete 
kiel la belino ĉargrenplena. 
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Ŝi jam longe flankenmete 
la jadfluton ne blovludas, 
ĉar neniu ŝin komprenas krede 
ŝian belan flutmuzikon vere. 
Ho, se oni volas interprete 
scii, kial ŝi kun ĉagren’ suspiras 
sin apogante sur la balustrad’ ripete, 
do, demandu al la salikarbo 
antaŭ l’ pavilono pete. 
 
少年游 
并刀如水，吴盐胜雪，纤指破新橙。锦幄初温，兽烟不断，相对坐调笙。  

低声问：向谁行宿，城上已三更。马滑霜浓，不知休去，直是少人行。 

 
—laŭ melodio Vojaĝo en juneco 
La tranĉilo brilas kiel akvo, 
salo blankas kiel neĝ’ glacia. 
Mandarinon senŝeligas ŝi tenere 
per la delikata man’ gracia. 
Pendas ĉambre luksaj falkurtenoj 
regas varmo disradia, 
kaj spiralas incensfum’ senĉesa. 
Li kaj ŝi kun sento emocia 
sidas vidalvide kaj ŝi plektras 
la liuton nun je ŝato lia. 
 
Ŝi demandas duonvoĉe: 
“Kie vi tranoktos? Jam malfrue 
estas nun laŭ tempanonco. 
La nebulo densas flue 
kaj la voj’ glitigas por ĉevalo. 
Krome ne videblas plue 
la pasantoj sur la strato. 
Do, vi ne foriru jen noktue.” 
 
瑞鹤仙 
悄郊原带郭，行路永，客去车尘漠漠。斜阳映山落，敛余红，犹恋孤城阑角。凌波步弱，过短亭，

何用素约。有流莺劝我，重解绣鞍，缓引春酌。 

不记归时早暮，上马谁扶，醒眠朱阁。惊飙动幕，扶残醉，绕红药。叹西园、已是花深无地，东

风何事又恶？任流光过却，犹喜洞天自乐。 

 
—laŭ melodio Grua feo 
La kvieta stepo sin etendas  



- 95 - 

ĝis la urbomura bazo. 
Longe voj’ serpentas, 
polv’ leviĝas post kaleŝa paso. 
Montoj banas sin en lumvualo 
de la subiranta suno. 
La restantaj sunradioj super valo 
nevolonte sinkas jen en nuno 
de la balustrad’ sur l’ urbo sola, 
kun senlima domaĝemo. 
Ŝi paŝetas kun elspiro mola, 
kune kun mi jen sen ĝeno, 
en kioskon apudvojan por ripozo. 
Antaŭtempan rendevuon ni 
ne bezonas jen kun seriozo. 
Najtingalan voĉon uzas ŝi 
por persvadi min demeti 
selon kun kovril’ satena 
kaj trankvile preti 
drinki lante per taseto plena. 
 
Mi jam ne memoras sen konscio, 
ĉu matene aŭ vespere, 
kiam mi revenis kun ebrio, 
kiu helpis min ĉevalen vere. 
Vekiĝinte mi jam trovis, 
ke mi dormas en la lito. 
Furioza vento forte movis 
pendkurtenojn ja sen brido. 
Kun ebri’ restanta mi rapide 
iris en la korton kaj sinue 
ĉirkaŭiris peoniojn tre ekscite. 
En uesta korto mi senbrue 
ĉuis, kial la venteg’ malicis 
falĉi florojn, kiuj devus ja prosperi 
en la ĝardeno. Kaj kapricis 
la vetero tiel malsinceri. 
Do, lasu tempon flui for, 
mi ĝuu ĝojon mem kun bonhumor’. 
 
满庭芳 
夏日溧水无想山作 

风老莺雏，雨肥梅子，午阴嘉树清圆。地卑山近，衣润费炉烟。人静乌鸢自乐，小桥外，新绿溅

溅。凭栏久，黄芦苦竹，疑泛九江船。 

年年，如社燕，飘流瀚海，来寄修椽。且莫思身外，长近尊前。憔悴江南倦客，不堪听，急管繁
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弦。歌筵畔，先安簟枕，容我醉时眠。 

 
—laŭ melodio Aromo en tuta korto 
Oriolidoj kreskas en karesa vento, 
prundrupoj pligrandiĝas en pluvpelo. 
Arbego ĵetas ombron ĉe tagmeza la momento 
grandege rondan al la tero.  
En la malalta loko apud monto 
la vestoj humidiĝas tre facile, 
oni sekigas ilin per fajrfonto 
je l’ kosto de brulligno maltrankvile. 
monedoj nigraj ronde flugas en kvieto, 
sub ponto l’ akvo ŝvela 
fluadas lirle per antaŭenĵeto. 
Longlonge staras mi ĉe balustrado fera, 
rigardas al bambuoj kaj fragmitoj, 
jen memorante pri l’ boato 
de la poeto ekzilita en meditoj 
pri la popol’ kaj ŝtato. 
 
Jar’ post jaro la hirundoj are 
flugas for en la aŭtuno, 
venas en printempo ale 
jen por nesti je imuno 
kontraŭ pluv’ sub longa la alero. 
Kaj mi ĉiam vagas jen de lok’ al loko, 
same kiel tiuj birdoj migras laŭ vetero. 
Do, mi ne plu pensu pri la promoci-allogo, 
sed nur ofte drinku ĝis ebrio 
por forgesi la ĉagrenon en la koro. 
Mi, vagant’ en sudo, laca kaj kun nostalgio, 
ne toleras plu aŭskulti laŭ memvolo 
al kordinstrumenta la muzik’ sonora. 
Nur mi volas, ke la maton kun jad-kapkusen’ 
oni sternu por mi jen sen sent’ rankora, 
kaj mi dormu pace ĉe’ l’ festen’. 
 
赵佶（1082-1135） 
燕山亭 
裁剪冰绡，轻叠数重，淡著胭脂匀注。新样靓妆，艳溢香融，羞杀蕊珠宫女。易得凋零，更多少

无情风雨！愁苦，问院落凄凉，几番春暮？ 

凭寄离恨重重，这双燕何曾，会人言语。天遥地远，万水千山，知他故宫何处？怎不思量，除梦

里有时曾去。无据，和梦也新来不做。 
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Zhao Ji (1082-1135) 
—laŭ melodio Kiosko sur monto Yan 
En tulo tajlorita el glacio, 
kaj kun malpezaj faldoj kelkaj 
abrikotfloroj estas ja vestitaj kun magio. 
Pudrita vizaĝo per tavol’ de ruĵo 
maldika, delikata kun palruĝa strio, 
elspiras bonodoron kaj parfumon, 
pro kio hontas la palacknabinoj kun envio. 
Facile velkiĝemaj floroj povas ne elteni 
atakojn senkompatajn de defio 
da ventopluvoj tiom! 
Ekstreme trista scen’ de agonio! 
Kiom da mizerplenaj noktoj  
ĉi korto spertis en ĝemkrio? 
 
Do, kiu povus komuniki 
ĉi tiujn splenojn tra aer’? 
Hirundaj paroj jen flugantaj 
ne konas nian lingvon kun mister’. 
Ĉi tie malproksimas, tra la montoj 
kaj fluoj, de l’ ĉefurb’ de l’ regna ter’. 
Finfine, kie la palac’ sin trovas? 
Min kaptas ofte la sopiro de sufer’.  
En sonĝo mi al la palaco iris iam, 
sed tia sonĝ’ malofte venas kun esper’. 
Tra noktoj mi maldormas  
pro ĝenoj kaj ĉagrenoj en mizer’.  
 
叶梦得（1077-1148） 
水调歌头 
秋色渐将晚，霜信报黄花。小窗低户深映，微路绕敧斜。为问山公何事？坐看流年轻度，拚却鬓

双华。徙倚望沧海，天净水明霞。 

念平昔，空飘荡，遍天涯。归来三径重扫，松竹本吾家。却恨悲风时起，冉冉云间新雁，边马怨

胡笳。谁似东山老，谈笑静胡沙。 

 
Ye Mengde (1077-1148) 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Malfru-aŭtun’ alproksimiĝas lante, 
post prujno pompas en prosper’ 
krizantemfloroj flavaj. 
Kaban’ malalta en aper’ 
duonkaŝitas inter floroj. 
La vojo antaŭ l’ pordo en liber’ 
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sinuas laŭ oblikva montdeklivo. 
Demandas mi al mi mem kun sever’, 
kion mi jam sukcese faris. 
Mi jam pasigis jarojn sen fier’ 
ja iele-trapele sen meritoj, 
sed la tempioj jen kovritas per 
blankharoj pretervole. 
Mi paŝas sur bordter’ 
de l’ lago kun la fono 
de la ĉielo en lazura bel’. 
 
En intaj jaroj mi vagadis 
ja kiel lemno, sub ĉiel’. 
Revene mi balais pure 
la padon en pelmel’. 
Inter bambuoj kaj pinarboj 
troviĝas mia hejmo de tener’. 
Malŝatas mi, ke leviĝas 
de temp’ al temp’ aŭtuna ventopel’. 
Sovaĝanseroj flugas tra la nuboj 
jen malrapide kun leĝer’. 
De la landlim’ alblovas ĉevalhenoj 
kaj tristaj flutosonoj. Jen militafer’ 
okazas ree. Kiu povus ja ekstermi 
gandnomrajn malamikojn de l’ ribel’, 
simile al la generalo, kiu babilante 
komandis trupojn kun tutcerta konsider’? 
 
虞美人 
雨后，同干誉、才卿置酒来禽花下作 

落花已作风前舞。又送黄昏雨。晓来庭院半残红。惟有游丝千丈袅晴空。  

殷勤花下同携手。更尽杯中酒。美人不用敛蛾眉。我亦多情无奈酒阑时。 

 
—laŭ melodio Belulino Yu 
Falintaj floroj flirtas en ventblovo, 
aldone pluvas ĉe vespero. 
Matene sekvan tagon ja videblas 
en kort’ velkinta ruĝo sur la tero. 
Nur araneaj la fadenoj sku-spiralas 
sur la serena blu-ĉielo. 
 
Mano en mano sub florarboj 
intime ni promenas kun sincero. 
Ŝi min invitas al drinkado 
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ĝis ebriiĝ’ sen ajna konsidero. 
Ne min riproĉu, belulino, 
nek brovojn ja kuntiru kun kolero. 
Mi ebriiĝas jam kiel maso, 
mi povas ne reagi al la senttenero. 
 
贺新郎 
睡起流莺语。掩苍苔、房栊向晚，乱红无数。吹尽残花无人见，惟有垂杨自舞。渐暖霭、初回轻

暑。宝扇重寻明月影，暗尘侵、上有乘鸾女。惊旧恨，遽如许。 

江南梦断横江渚。浪粘天、葡萄涨绿，半空烟雨。无限楼前沧波意，谁采萍花寄取？但怅望、兰

舟容与。万里云帆何时到？送孤鸿，目断千山阻。谁为我，唱《金缕》。 

 
—laŭ melodio Gratulo al novedzo 
Vekiĝinte mi ekaŭdas  
babiladon inter orioloj, 
kaj mi vidas muskon tie kaj ĉi tie 
kuŝi jen malorde en tavoloj, 
kaj kadavrojn sur la tero 
de l’ falintaj ruĝaj floroj. 
Furioza vent’ forblovas florojn 
de sur branĉoj jen per foloj. 
Nur salikoj nun sin svingas 
en ventblovaj pel-petoloj. 
La zefir’ alportas ondojn 
de la eksomeraj varmo-moloj. 
Sur polvokovrita ventumilo 
jen videblas svag-koloroj 
de feinoj lunaj rajde sur feniksoj. 
Tuje la malnovaj kor-doloroj 
kaj ĉagrenoj novaj amasiĝas 
en mi kiel akvoboloj. 
 
Sonĝoj min kunportas 
al la insuleto en rivero, 
kie ondoj verdaj saltas 
leke al lazura la ĉielo, 
ŝajne kiel fermentitaj la vinberoj 
verde bolas en libero. 
Pluv’ nebulas fume, 
gutoj flirtas el l’ aero. 
Mia sent’ senlima ondas 
en akvfluoj kun leĝero. 
Kiu povus pluki lemnofloron 
por adresi mian senton de fidelo? 
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Mi nur vane ve-suspiras. 
Kiam trans mil lioj la boat’ kun velo 
plenŝarĝitaj je ĉagrenoj miaj 
ja atingos ŝin, pucelo? 
Mi rigardas al la horizonto, 
kie flugas sola la sovaĝansero  
hezitanta antaŭ mont’ kaj monto.  
Kiu povus ĉanti kun sincero 
melodion ĉi por liberigi 
min de splena kor-sufero? 
 
朱敦儒（1081-1159） 
临江仙 
直自凤凰城破后，擘钗破镜分飞。天涯海角信音稀。梦回辽海北，魂断玉关西。  

月解重圆星解聚，如何不见人归。今春还听杜鹃啼。年年看塞雁，一十四番回。 

 
Zhu Dunru (1081-1159) 
—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Ekde urba falo, 
kiel la spegul’ rompita 
ja disiĝis da geedzoj aro. 
Disapartigitaj de distanc’ forfora 
ili ja mesaĝas pli en raro. 
Ni nur sonĝe venus al hejmloko, 
kaj ĉagrenas en amara galo. 
 
Luno povas rerondiĝi, 
steloj kolektiĝi kune. 
Kial mi ankoraŭ ŝin ne vidas 
jam reveni ja delonge nune? 
Ĉi-printempe la kukul’ kukuas, 
ĉiujare migrobirdoj flugas enaŭtune, 
mi rigardas ilin fojrefoje, 
ve, ĉijare dek kvar fojojn sume. 
 
相见欢 
金陵城上西楼，倚清秋。万里夕阳垂地，大江流。  

中原乱，簪缨散，几时收？试倩悲风吹泪，过扬州。 

 
—laŭ melodio Ĝojo de intervidiĝo 
Mi ascendas l’ okcidentan turon de la urbo, 
min apogante sur la balustrado 
por rigardi en aŭtuno klare. 
Sub la suno subiranta la rivero 
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fluas torentante ja senbare. 
 
Centro de la regn’ tumultas pro milito, 
familioj jen disiĝas senkonsole. 
Kiam la perdita teritorio 
rekaptiĝos de la regno? Blovu, vento, 
miajn varmajn larmojn foren kun manio. 
 
鹧鸪天 
西都作 

我是清都山水郎，天教懒慢带疏狂。曾批给露支风敕，累上留云借月章。  

诗万首，酒千觞。几曾着眼看侯王？玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳。 

 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Regant’ mi estas 
de montoj kaj riveroj sub ĉiela 
imperiestro, la plejalta moŝto. 
Denaske kun humor’ libera 
mi ja langvoras, folas. 
Mi iam per edikto fera 
komandis venton kaj matenajn rosojn, 
ordonis al nubaro bela 
promeni malrapide. 
 
Mi tamen ŝatas versi verve 
kaj drinki ĝis kontento. 
Neniam en okulojn metas 
mi korteganojn per atento. 
Mi eĉ ne volas iri ofte 
al la palac’ kun diligento. 
Volonte nure mi ermite 
laŭplaĉe resti en silento. 
 
柳枝 
江南岸，柳枝；江北岸，柳枝；折送行人无尽时。恨分离，柳枝。 

酒一杯，柳枝；泪双垂，柳枝；君到长安百事违。几时归？柳枝。 

 
—laŭ melodio Salikbranĉo 
Sur bordoj suda, norda 
salikoj sin prezentas verd-prospere. 
Ĉi tie oni salikbranĉojn jen deŝiras 
por ilin doni plenmizere 
al forirontoj al la foro. 
Kiel disiĝas ili malespere! 
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Kun tas’ da vino en la mano 
kaj sur vizaĝo larmofalo, 
aŭdiaŭ diras ili unu la alian 
per esprimiva palo. 
“Se vi atingos la ĉefurbon 
kaj trafos vin en faro 
cent ĝenoj, kiam vi revenos 
veture per ĉevalo? 
 
周紫芝（1082-？） 
鹧鸪天 
一点残红欲尽时,乍凉秋气满屏帏。梧桐叶上三更雨，叶叶声声是别离。  

调宝瑟，拨金猊。那时同唱鹧鸪词。如今风雨西楼夜，不听清歌也泪垂。 

 
Zhou Zizhi (1082-?) 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Iom da restanta ruĝo de lampmeĉo 
tuje estingiĝos tute, 
la aŭtuna frida spir’ atakas 
inter pendkurtenojn trude. 
En profunda nokto pluvo 
batas platanofoliojn gute, 
ŝajne jen susure priplorante 
senton de disiĝo ĉi-minute. 
 
En spirala incensfum’ mi kaj ŝi 
plektris la liuton vid-al-vide, 
kune ĉantis versojn 
laŭ muzikaj tonoj jen ekscite. 
Sed nun mi solece restas en loĝejo 
dum la ventpluvo nokta falas fride. 
Sen aŭskulti al muzika sonoj 
miaj larmoj fluas ja perfide. 
 
李清照（1084-1151） 
醉花阴 
重阳 
薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。 佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。 

东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。 莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。 

 
Li Qingzhao (1084-1151) 
Festo de Duobla Naŭo 
—laŭ melodio Ebrio sub ombro de floroj 
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Densaj nuboj kaj nebul’ maldensa 
ĉiam kloŝas en taglumo 
super mi kun ĝenaj splenoj. 
En la leon-forma incensujo fumo 
jen spiralas alten kun leĝero. 
Nun okazas Fest’ de Duobla Naŭo* 
de ĉi tiu jaro per kultado en ofero. 
Porcelana kapkuseno, 
gaza kulvualo malvarmiĝas 
en meznokto kun fridflua veno. 
 
Mi vespere trinkis vinon 
ĉe barilo orienta, kie floroj 
krizantemaj pompas, 
sur manikoj miaj bonodoroj 
striaj kaŝe elspiriĝas. 
Sciu, fakte vere mi ja en sopiro 
al vi ĉiam kun suspiro. 
L’ okcidenta vento levas 
pordkurtenon jen kaj jen 
kaj vidigas miajn vangojn 
pli malgrasajn ol flavfloroj en ĝarden’. 
* La tago estas la naŭa de la naŭa monato laŭ la ĉina lunkalendaro. Dum tiu tago oni kultas al prapatroj kaj 

dediĉas respekton al maljunuloj. 

 
凤凰台上忆吹箫 

香冷金猊，被翻红浪，起来慵自梳头。任宝奁尘满，日上帘钩。生怕离怀别苦，多少事，欲说还

休。新来瘦，非干病酒，不是悲秋。 

休休！这回去也，千万遍《阳关》，也则难留。念武陵人远，烟锁秦楼。惟有楼前流水，应念我

终日凝眸。凝眸处，从今又添一段新愁。 

 
—laŭ melodio Flutado sur teraso 
Incensiloj brulis jam ĝis cindro 
en la leonforma incensujo el metalo. 
Ruĝa litkovril’ masiĝas onde en la lito 
kaj mi ja malemas fari kombon al hararo. 
La tualettabl’ kovriĝas jam per polvo 
ŝajne forlasita en la buduaro. 
La sunlum’ filtriĝas kaj prilumas  
jam sur hokojn de la kulvualo. 
Multe da kor-vortoj volas mi elverŝi, 
sed mi ne eldiri pro ĉagrena baro. 
Lastatempe malgrasiĝas mi ostece 
ne pro la drinkado gluta per pokalo, 
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nek pro invadado de l’ trista vento 
de l’ aŭtuno kun susura folifalo.  
 
Lasu do, ve, lasu do! 
Eĉ mi kantas fojojn mil kaj mil 
la kanzonon “La ĉagreno de disiĝo”, 
mi ne povas vin reteni de forir’, 
ĉar vi devas ja plenumi l’ devon. 
Mi sopiras al vi kun suspir’ 
en malplena mia buduaro. 
Fiksrigardas mi la rojon, sen konsil’, 
lirl-fluantan antaŭ la fenestro. 
Ĝi respondas nur al mia maltrankvil’ 
pri vi en distanco malproksima. 
Mia spleno des pli kreskas kun kor-tril’. 
 
一剪梅 
红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼。 

花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。 

 
—laŭ melodio Branĉo da umefloro 
Ruĝaj lotusfloroj velkis 
kaj forsvenis ĝis sen bonodor’, 
La bambua mat’ elspiras la aŭtunan fridon, 
kiu mordas min en ĉi-hor’. 
Mi leĝere ŝanĝas veston  
al maldika silka robo por 
remi la boaton sola. 
Kiu povus sendi al mi vorton 
per nubero el la for’? 
Kiam la sovaĝanser’ revenas, 
jam troviĝas etaĝdomo en lunglor’. 
 
Floroj falas jen laŭplaĉe 
kaj rivero fluas kontraŭ homa vol’. 
Sopiremo samas en du lokoj, 
sed ĉagrenojn vekas sen ignor’. 
Mi neniel povas min senigi  
je la spleno de disiĝ-dolor’, 
kiu ĵus vanuis el la frunto 
kaj nun jam inundas en la kor’. 
 
鹧鸪天 
寒日萧萧上锁窗。梧桐应恨夜来霜。酒阑更喜团茶苦，梦断偏宜瑞脑香。 
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秋已尽，日犹长。仲宣怀远更凄凉。不如随分尊前醉，莫负东篱菊蕊黄。 

 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Sunlum’ de l’ aŭtuno malvarma 
surrampas la ŝprosojn jen ŝtele, 
platan’ senfolia malamas lastnoktan 
blank-prujnon altrudan kruele. 
Por teni min sobra mi emas  
trinketi la dikan teakvon ja ebriopele. 
Se mi, ve, vekiĝas el sonĝo rompita 
preferas mi fumon incensan  
pacigi trankvile tenere. 
 
Aŭtun’ al la fin’ jam aliras, 
sed same ja longas la tago. 
Mi vere min sentas pli trista, 
mizera ol la vagabondo en vago. 
Volontas mi min ebriigi  
plaŭplaĉe kun menso en svago, 
alfronte al flavaj floretoj en pompo 
ĉe l’ heĝ’ orienta kun arom-atako. 
 
声声慢 
寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风

急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。 

满地黄花堆积。憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑。梧桐更兼细雨，到黄昏点点

滴滴。这次第，怎一个愁字了得！ 

 
—laŭ melodio Lanta sontreniĝo 
Mi serĉas, serĉas kion jam perdiĝis, 
en frido, en mallum’ malplena. 
Mi sentas min mizera, forlasita 
kun koro afliktita kaj plenĝena. 
Ankoraŭ la restanta frid’ persistas, 
malfacilas teni min bonfarta kaj sensplena. 
Du aŭ tri tasoj da alkoholaĵ’ neniel povas 
rezisti kontraŭ l’ vento rapid-vena. 
Sovaĝanseroj preterflugas suden, kiuj 
jam ne rekonas min en dolor’ ĉagrena. 
 
Velkintaj floroj amasiĝas sur la tero, 
magriĝas ankaŭ mi kun sent’ korŝira. 
Kiu ankoraŭ emas pluki florojn 
kun bonhumor’ dezira? 
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Ĉe la fenestro mi pasigas tempon, 
ĝis noktalveno en atendo maltrankvila. 
Vespere pluvo batas la foliojn de platanoj, 
tiktake kontraŭ mia koro jam subtila. 
Kiel mi povus nomi tiun senton, 
krom afliktiĝo, la ĉagren’ suspira? 
 
菩萨蛮 
风柔日薄春犹早，夹衫乍著心情好。睡起觉微寒，梅花鬓上残。 

故乡何处是？忘了除非醉。沉水卧时烧，香消酒未消。 

 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
Vento milde blovas, 
suno brilas pale, 
fru-printempo ĵusas. 
Mi min sentas joviale 
bonhumora kun maldika vesto. 
Post vekiĝo mi sentimentale 
jen ekhavas malvarmeton, 
l’ umefloro interhare 
jam senvive velkis 
kaj ŝrumpiĝis ŝancel-stare. 
 
Kie estas la hejmloko, 
ho, hejmloko mia kara? 
Nur ĝin mi forgesas, 
kiam mi senprepara 
ebriiĝas kiel maso. 
Incensfum’ spirala 
dispeliĝas jam senspure, 
sed ankoraŭ la amara 
hejmsopiro dronas 
en alkoholaĵ’ fatala. 
 
如梦令 
常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。 

 
—laŭ melodio Kvazaŭsonĝe 
La ekskurs’ al Fonto Xiting 
ofte venas al mi en memor’: 
mi min distris tie ĝis vespero, 
forgesante pri l’ revena hor’. 
Kiam mi veturis per boato, 
vojeraris mi kun stupor’ 
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ja profunden inter lotusfloroj. 
Mi barakte remis jen per penlabor’, 
forte remis, akvaj birdoj sur sablbenko 
en paniko flugis al ĉielo sor. 
 
怨王孙 
湖上风来波浩渺。秋已暮、红稀香少。水光山色与人亲，说不尽、无穷好。  

莲子已成荷叶老。青露洗、蘋花汀草。眠沙鸥鹭不回头，似也恨、人归早。 

 
—laŭ melodio Plendo pri princino 
Sur la lag’ karesas vento, 
ondoj sin rulas al la for’. 
Jam aŭtun’ malfrua regas, 
ruĝo kaj aromo en ĉi-hor’ 
raras aŭ forsvenas. 
Montoj kaj river’ en brilkolor’ 
plaĉas al okuloj kaj altiras 
homojn per pejzaĝa belo. 
Kiel nepriskribebla la dekor’! 
 
Jam maturas lotussemoj 
post velkiĝ’ de lotusfoliaro. 
Matenrosoj pure lavis akvajn herbojn 
kaj lemnflorojn ja ĝis hela palo. 
Akvaj birdoj en dormado 
ne returnas kapon en ignora staro, 
kvazaŭ ili havus haton: kial homoj 
tiom frue hejmeniras antaŭ la sunfalo? 
 
蝶恋花 
泪湿罗衣脂粉满，四叠阳关，唱到千千遍。人道山长山又断，萧萧微雨闻孤馆。 
惜别伤离方寸乱，忘了临行，酒盏深和浅。好把音书凭过雁，东莱不似蓬莱远。 
 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
Larmfluoj malsekigis vangojn 
pudritajn kaj vestaĵojn plene. 
La kanto de disiĝo sonas 
fojfoje ĝene kaj ĉagrene. 
Trans montoj iros vi la vojon 
sinuan malfacile kaj fortpene. 
Mi sidas sola en loĝejo apudvoja, 
aŭskulte al tiktakoj de pluveto splene. 
 
Ĉe l’ disiĝ-horo jam ondadis, 
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ve, miaj pensoj en pelmelo. 
Mi eĉ ne scias, kiom da alkoholaĵo 
mi trinkis kaj en kia maniero. 
Do, sendu al mi ofte 
leterojn per sovaĝansero 
ja por konsoli mian koron 
el via loko, kun sincero. 
 
蝶恋花 
永夜恹恹欢意少。空梦长安，认取长安道。为报今年春色好，花光月影宜相照。 

随意杯盘虽草草。酒美梅酸，恰称人怀抱。醉里插花花莫笑，可怜春似人将老。 

 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
Dum longlonga nokto  
mankas al mi ĝoj’ kaj ridmieno. 
Mi nur sonĝas pri l’ revena voj’ al Chang’an, 
kie mi rekonas ĉion sen ajna peno. 
La printemp’ ĉi-jara belas, floroj 
flagras sub lunombra baldakeno. 
 
Mi preparis kelkajn pladojn 
nur por familia la festeno. 
Bela vino kaj maldolĉaj la prundrupoj 
vere plaĉas al ni kaj bongustas en konveno. 
En ebrio ne en vazon ŝovu florojn, 
por ne veki mokojn ĉe la sceno. 
Kiel homoj oldos, la printempo 
kompatinde malaperos tuj en sveno. 
 
南歌子 
天上星河转，人间帘幕垂。凉生枕簟泪痕滋。起解罗衣，聊问夜何其？ 

翠贴莲蓬小，金销藕叶稀。旧时天气旧时衣。只有情怀，不似旧家时。 

 
—laŭ melodio Suda kanto 
Moviĝas steloj sur ĉielo, 
Kurtenoj pendas en la ĉelo. 
 
Malvarm’ naskiĝas sur kapkuseno, 
larmeroj gutas kiel silk-fadeno. 
 
Demetas mi la vestojn por dorm-preto, 
do, kiam nokt’ finiĝos disde tedo? 
 
La ornamaĵoj sur la vest’ malnovas, 
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la brilkolorojn sur ĝi mi ja ne plu trovas. 
 
Senŝanĝe nokto restas nokt’ tiama, 
vesto estas la malnove sama. 
 
Sed mia sento jam pli tristas 
ol la antaŭa, , ve! kaj plu persistas. 
 
念奴娇 
萧条庭院，又斜风细雨，重门须闭。宠柳娇花寒食近，种种恼人天气。险韵诗成，扶头酒醒，别

是闲滋味。征鸿过尽，万千心事、难寄。 

楼上几日春寒，帘垂四面，玉阑干慵倚。被冷香消新梦觉，不许愁人不起。清露晨流，新桐初引，

多少游春意。日高烟敛，更看今日晴未！ 

 
—laŭ melodio Ĉarma kantistino 
En dezerteca korto 
pluvetas, blovas vento. 
Dompordojn ĉiujn nepras  
strikt-fermi jen en ĉi-momento. 
Koketaj floroj, favorataj salikarboj 
ne povas bravi kontraŭ la veter-turmento. 
Kia diabla la veter’ ĉe proksimiĝo 
de Fest’ de frid-nutraĵoj* . En lamento 
mi skribas versojn per malfacila rimo. 
Min kaptas la enua sentimento 
post kiam mi sobriĝas el ebri’ matena. 
Sovaĝanseroj preterflugas sur la firmamento,  
sed ne volontas komuniki  
ĉagrenojn miajn, ve, per leter-sendo. 
 
Printempa frid’ invadas etaĝdomon 
dum kelkaj tagoj en rigoro. 
Malalte pendas la fenestrkurtenoj 
en flankoj kvar, kaj mi en solo 
al jada balustrado min apogas 
enpense kun langvoro. 
Volvite en la litkovril’ mi sentas 
min pli kaj pli malvarma en ĉi horo, 
kaj incensuj’ jam frue estingiĝis. 
Jen vekiĝinte mi el dorm-torporo 
leviĝis kaj paŝadas tien reen. 
Matenaj rosoj glimas en lum-gloro 
kaj platanĝermoj freŝe verdas. 
Naskiĝas em’ ekskuri, en la koro, 
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printempe sur tapiŝo herba. 
Sunlum’ radiojn verŝas jen en palkoloro, 
nuberoj disen flosas glate, 
verŝajne la serena tago venos kun favoro. 
* Festo de frid-nutraĵoj estas la tago, en kiu oni manĝas malvarmajn nutraĵojn. 

 
永遇乐 
落日熔金，暮云合璧，人在何处？染柳烟浓，吹梅笛怨，春意知几许？元宵佳节，融和天气，次

第岂无风雨？来相召，香车宝马，谢他酒朋诗侣。 

中州盛日，闺门多暇，记得偏重三五。铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚。如今憔悴，风鬟霜鬓，

怕见夜间出去。不如向、帘儿底下，听人笑语。 

 
—laŭ melodio Ĉiama ĝojo de renkontiĝo 
Subiranta sun’ aspektas tre mirinda 
kiel fandiĝinta oro, 
nuboj ĉe vespero amasiĝas bele 
kiel jada floro. 
Kie nun vi, mia kara, 
trovas vin en la foro? 
Salikvergoj freŝe verdaj 
vualitas per vaporo, 
flut’ eligas la arion de disiĝo 
jen en tonoj de ŝajn-ploro. 
Ĉu mi sentas iom da printempetoso 
en la koro? 
Ĉe la Festo de Lanternoj* la vetero 
ja serenas kun favoro, 
ĉu neatendite venos vent’ aŭ pluvo 
en necerta horo? 
Mi rifuzis de amikoj la inviton 
spekti laŭ ilia volo 
la lanternojn per kaleŝoj. 
Havas mi por tia gaja folo 
neniom da intereso kiel miaj 
poezi-amikoj kun fervoro. 
 
En pasintaj tagoj mia vivo 
ja senĝenis en la buduaro. 
Tiam mi atendis sopireme 
lantern-feston jen en popularo. 
Por l’ okazo ni surhavis  
orfadenan salikvergon en hararo 
kaj ĉapelon kun smeralda peco, 
konkurante belvestite por komparo 
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inter la fratinoj en la rondo. 
Sed nun kvazaŭ en koŝmaro 
mi magriĝis kun taŭzitaj haroj 
ne kombitaj pro spirita falo. 
Mi preferas ĉe la pord’ rigardi 
la spektaklon ja kun jovialo, 
kaj aŭskulti post la pordkurteno 
al ridsonoj kaj paroloj, kun amaro. 
*La Festo de Lanternoj okazas je la 15-a de la unua lunmonato. Dum tiu tago oni spektas lanternojn en stratoj aŭ 

en aliaj lokoj. 

 
如梦令 
昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。 

 
—laŭ melodio Kvazaŭsonĝe 
Lastnokte pluvo frape gutis  
post venta preterpaso. 
Profunda dormo ne sukcesis 
eligi vinebrion per frakaso. 
Demandis mi servoknabinon, 
“Al begoniaj floroj sub pluvĉaso 
kio okazis?” Ŝi respondis, 
“Senŝanĝaj ili restas sur teraso.” 
“Vi sciu, sciu. Jam la verdo estas 
en graso kaj la ruĝo en malgraso.” 
 
浣溪沙 
淡荡春光寒食天，玉炉沉水袅残烟。梦回山枕隐花钿。  

海燕未来人斗草，江梅已过柳生绵。黄昏疏雨湿秋千。 

 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Printempa etoso en majo 
ŝvebflugas en hela aero. 
El la incensujo spiralas 
la lastaj strietoj de fum’ kun leĝero. 
Mi sur kapkuseno pigremas 
sen kapornamaĵ’ en apero. 
 
Hirundoj ankor’ ne revenis el foro, 
najbaraj knabinoj tordigas herb-tigojn* sur tero. 
Prundrupoj senĉese faladas, 
salikaj floketoj flirtdancas jen ĉe la rivero. 
Sporadaj pluvgutoj tiktakas, 
humidas pendol’ ĉe vespero. 
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*Tordigi herb-tigojn estas ludo, en kiu oni elektas pli aŭ malpli fortajn herb-tigojn por tordigi unu la alian por 

pruvi, kies elektita herb-tigo estas pli forta. 

 
浣溪沙 
髻子伤春懒更梳，晚风庭院落梅初。淡云来往月疏疏。  

玉鸭熏炉闲瑞脑，朱樱斗帐掩流苏，通犀还解辟寒无？ 

 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Mi ne emas hartuberon fari 
pro printempaj ĝeno kaj enuo. 
Ĉe vespero en la korton 
vento blovas kun susura bruo. 
Sur ĉielo flosas nuboj 
kaj la luno lumas en malhela bluo. 
 
La incens’ rezina jam ne brulas 
en la anasforma uv’ el porcelano. 
El la kulvualo ĉerizruĝa pendas 
kvasto silka de ornamo. 
Ĉu rinocer-korn’ pendanta ĉe la lito 
povus liberigi l’ ĉambron de la frost-tirano? 
 
孤雁儿 
世人作梅词，下笔便俗。予试作一篇，乃知前言不妄也。 

藤床纸帐朝眠起，说不尽、无佳思。沉香断续玉炉寒，伴我情怀如水。笛声三弄，梅心惊破，多

少春情意。 

小风疏雨箫箫地，又催下千行泪。吹箫人去玉楼空，肠断与谁同倚！一枝折得，人间天上，没个

人堪寄。 

 
—laŭ melodio Sola sovaĝansero 
Matene mi vekiĝis en kan-lito, 
ĉagrenoj svarmis al mi kiel flu’. 
Incens’ bruliĝis jam ĝis cindro 
kaj l’ jada incensuj’ ne varmis plu. 
Glacie mia koro fridas splene. 
Aŭdiĝas flut-ari’ pri umefloroj, 
disfloras floroj ja kun vivĝu’. 
Heroldas ili la printempan venon 
alprokmiĝantan el ĉiela blu’. 
 
Ventpluvo flirte disverŝiĝas, 
mi sola sidas jen en mia buduaro. 
Ĝenplene mi jam afliktiĝas 
kun varma larmo-falo. 
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Vanuis flut-ludant’ kaj lasis 
malplena l’ domon en malklaro. 
Ve, kiu povus spekti kune kun mi 
la umeflorojn pompajn en la valo? 
Eĉ mi deplukus frondon kaj neniu 
en mondo ĝuus kun mi ja en paro! 
 
摊破浣溪沙 
病起萧萧两鬓华，卧看残月上窗纱。豆蔻连梢煎熟水，莫分茶。 

枕上诗书闲处好，门前风景雨来佳。终日向人多酝藉，木犀花。 

 

—laŭ melodio Silk-lava rojo (Longigita tonalo) 
Post malsano miaj haroj grizas 
jam ĉe la tempi’. 
Mi rigardas la lunarkon 
tra fenestro sen pasi’. 
Per amom’ kun tigoj faras 
dekoktaĵon por trinkaĵo mi, 
ne plu ĝenas mi prepari 
teon sen raci’. 
 
Mi komforte legas 
apogante min sur kapkuseno. 
Eksterdome pluvo plibeligas 
la pejzaĝon en ĝardeno. 
L’ elegantaj osmantfloroj, 
por senigo de malsan-kateno 
mia, akompanas min tuttage, 
liberigas min je ĉagreno. 
 
清平乐 
年年雪里，常插梅花醉。挼尽梅花无好意，赢得满衣清泪。 

今年海角天涯，萧萧两鬓生华。看取晚来风势，故应难看梅花。 

 
—laŭ melodio Serena muziko 
En neĝ’ antaŭe ĉiujare 
mi ofte umeflorojn metis 
sur mian kapon por ornamo. 
Sed poste ilin knedis 
enmane mi sen bonhumoro. 
Kaj mi pro tio ĉiam ĵetis 
larmerojn plene sur la vestojn, 
kaj tian malĝoj-scenon mi ripetis. 
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Ĉi-jare kiam umefloroj pompas, 
mi tamen trovas min en foro. 
Jam ĉe l’ tempioj kreskas 
hararo mia en la grizkoloro. 
Minacas la vespera vento 
balai kun muĝ-roro. 
Aromo umeflora malaperos 
kaj floroj falos en blov-horo. 
 
武陵春 
风住尘香花已尽，日晚倦梳头。物是人非事事休，欲语泪先流。 

闻说双溪春尚好，也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁。 

 
—laŭ melodio Printempo en Wuling 
La vent’ jam ĉesis blovi, 
falintaj floroj sur la tero 
ankoraŭ spiras bonodoron. 
Alvenas la vespero, 
mi tamen ne volontas kombi 
la harojn kun ribelo. 
Pejzaĝo restas sama, 
sed homoj jam ŝanĝiĝas pro ielo. 
Senvorta mi jam ploras 
per sangaj larmoj en despero. 
 
Laŭdire la pejzaĝ’ de Shuangxi 
ja pitoreskas vere en fabelo. 
Mi volas tien iri sola 
vojaĝi per boato por la belo . 
Sed mi nur timas, ke l’ boato 
malgranda tiom, ke ĝi sur rivero 
ne povus ŝarĝi miajn ĉiujn 
ĉagrenojn de mizero kaj sufero. 
 
渔家傲 
天接云涛连晓雾，星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所。闻天语，殷勤问我归何处。 

我报路长嗟日暮，学诗漫有惊人句。九万里风鹏正举。风休住，蓬舟吹取三山去。 

 
—laŭ melodio Fiŝista fiero 
Nebul’ vualas nubojn sur ĉielo, 
en stelriver’ mil veloj flosas en lumhelo. 
 
Animo mia kvazaŭ iras al ĉiela blu’, 
la ĉielreĝ’ demandas, kien mi veturas plu. 
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Raportas mi al li, ke longas la vojiro 
kaj versojn mi produktas kvazaŭ en deliro. 
 
La fea birdo ŝvebas per favora vento 
jen sur naŭdek-mil-lia vasta firmamento.  
 
Ho, vent’, ne ĉesu kaj alblovu forte 
boaton mian al la fe-insul’ alporte. 
 
吕本中（1084-1145） 
采桑子 
恨君不似江楼月，南北东西，南北东西，只有相随无别离。 

恨君却似江楼月，暂满还亏，暂满还亏，待得团圆是几时？ 

 
Lju Benzhong (1084-1145) 
—laŭ melodio Moruskolektanta knabino 
Vin mi malamas: 
kial vi ne similas al la luno super turo? 
En kia ajn direkt’ ĝi ĉiam 
ja ĉirkaŭ l’ turo sen forkuro. 
 
Vin mi malamas: 
kial vi ja similas al la luno super turo? 
Ĝi jen pleniĝas jen arkiĝas, 
kiam ĝi ree rondos en figuro? 
 
南歌子 
驿路侵斜月，溪桥度晓霜。短篱残菊一枝黄。正是乱山深处过重阳。  

旅枕元无梦，寒更每自长。只言江左好风光。不道中原归思转凄凉。 

 
—laŭ melodio Suda kanto 
Lunlumo ĵetiĝas oblikve sur vojon, 
la ponto sur roj’ vualiĝas per prujno matena. 
Trans heĝo elŝovas la kapon 
velkinta la flor’ krizantema. 
En monta profundo tiela pasigis 
mi Duobla-Naŭan Feston* ĝenplena. 
 
Estas malfacile por dormi profunde 
sur voj’ vojaĝa korp-ĝena, 
kaj plie tamburaj frapsonoj de nokto 
malvarma treniĝas en long’ abomena. 
Laŭdire eosto de la riverfluo tre belas, 
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mi tamen sopiras al mia hejmloko sensplena. 
* La festo okazas je la naŭ-a de la naŭ-a monato laŭ la luna kalendaro, dum kiu tradicie oni montras respekton al 

gemaljunuloj. 

 
踏莎行 
雪似梅花，梅花似雪。似和不似都奇绝。恼人风味阿谁知？请君问取南楼月。 

记得去年，探梅时节。老来旧事无人说。为谁醉倒为谁醒？到今犹恨轻离别。 

 
—laŭ melodio Paŝo sur herbo 
Neĝer’ similas umefloron, 
kaj umeflor’ similas al neĝer’. 
Ha, kia similec’ mirinda! 
Allogas onin l’ umefloro per 
aromo rava, kiu vere scias? 
Do, turnu vin ja kun prefero 
al luno por demandi, 
ĉu l’ similec’ nur estas en aper’? 
 
Lastjare dum spektado  
al umefloroj laŭ memor’ 
mi kaj vi, mia kara karulino 
paŝadis sur la neĝkovrita vojo por 
serĉadi umeflorojn kun plezuro. 
Ni nun oldiĝas, ne plu en parol’ 
pri la pasintaj travivaĵoj. 
Por kiu ebriiĝas mi ja pro dolor’ 
kaj ree mi sobriĝas fojrefoje? 
Ankoraŭ ĝis nun mi pripentas 
disiĝon la tiaman pro frivol’! 
 
赵鼎（1085-1147） 
满江红 
惨结秋阴，西风送霏霏雨湿。凄望眼，征鸿几字，暮投沙碛。试问乡关何处是，水云浩荡迷南北。

但一抹寒青有无中，遥山色。  

天涯路，江上客。肠欲断，头应白。空搔首兴叹，暮年离拆。须信道消忧除是酒，奈酒行有尽情

无极。便挽取、长江入尊罍，浇胸臆。 

 
—laŭ melodio Rivero plenruĝa 
Grizaj nuboj amasiĝas 
sur aŭtuna la ĉielo. 
Okcidenta vent’ alblovas 
la pluveton strie al la tero. 
Mi direktas la rigardon 
tra nebula pluvmantelo: 
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la migrantaj birdoj en linioj 
flugas kun leĝero, 
falas sur la sablobenkon. 
Povas ne distingi en malhelo 
mi l’ situon de hejmloko mia. 
Pro l’ vuala pluvo en ventpelo 
mi ne vidas klare l’ monton 
nur rubando verda flosas sur rivero. 
 
Mi vagadas aliloke, 
kiel gasto provizora 
en la mondo vasta kaj senlima. 
Mi ja splenas kun ĉargrenoj sola 
kaj sur vert’ jam kreskas grizaj haroj. 
Mi lamentas jen kun sent’ dolora, 
ve, gratante mian kapon vane. 
Sen atendo mia, pro milit’ horora, 
mia famili’ disiĝis en maljuna aĝo mia. 
Nun nur la efiko alkohola 
povas neniigi miajn kor-ĉagrenojn. 
Sed alkoholaĵo povos en drinkado fola 
elĉerpiĝi, sed ne splenoj forpeliĝos. 
Eĉ se mi drinkus kun glutemo vora 
la riveron tutan da alkoholaĵo, 
ĝenoj miaj ĉiam restus en profundo kora. 
 
向子諲（1085-1152） 
阮郎归 
绍兴乙卯大雪行鄱阳道中 

江南江北雪漫漫，遥知易水寒。同云深处望三关，断肠山又山。 

天可老，海能翻，消除此恨难。频闻遣使问平安，几时鸾辂还？ 

 
Xiang Ziyin (1085-1152) 
—laŭ melodio Reveno de amato 
Neĝflokoj grandaj dance flirtas 
cis kaj trans la rivero. 
La nordo okupita de la malamiko 
ja dronas des pli en severa gelo. 
Rigardi penas mi tra densaj nuboj 
la tri pasejojn ĉe limregiona sfero, 
sed montoj baras al mi la vidon. 
Kiaj ĉargenoj min turmentas kun kruelo! 
 
Eĉ se l’ ĉielo povus oldi, 
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kaj povus renversiĝi l’ maro, 
tre malfacilas min senigi 
je la rankoro de l’ ŝtat-falo. 
Mi ofte aŭdas, ke senditoj 
vojaĝas laŭ palaca la deklaro 
por informiĝi pri sanstato 
de la imperiestr’ kaptita en amaro. 
Do, kiam la kaleŝo reĝa  
lin portos al palaca halo? 
 
洪皓（1088-1155） 
江梅引 
忆江梅 

天涯除馆忆江梅。几枝开？使南来。还带馀杭春信到燕台。准拟寒英聊慰远。隔山水，应销落，

赴诉谁？  

空恁遐想笑摘蕊，断回肠，思故里。漫弹绿绮，引三弄，不觉魂飞。更听胡笳，哀怨泪沾衣。乱

插繁花须异日，待孤讽，怕东风，一夜吹。 

 

Hong Hao (1088-1155) 
Rememoro pri ruĝaj umefloroj 
—laŭ melodio Umefloroj en sudlando 
En malproksima nordo， 
mi en la ĉambr’ de gasthotelo 
ekpensas pri la ruĝaj umefloroj. 
Ĉu jam ekfloras kelkaj en prospero? 
Sendito imperia venos el la sudo,  
ĉu li alportos umeflorojn kun prefero 
kiuj heroldas printempvenon 
jen al ni korteganoj laŭ l’ espero 
kiel konsolon de l’ imperi-regno? 
Trans montoj kaj rivero 
la floroj eble jame velkus ĉe ni. 
Al kiu turnu mi min kun enkor-sufero 
por plendi pri ĉagrenoj miaj 
akumulitaj sub premado de mizero? 
 
Ja vane mi imagas pri la bildo 
en kiu la familianoj kun rideto 
plukadis umeflorojn ĉe l’ hejmloko. 
Mi turmentitas de sopir-obsedo 
kaj afliktiĝoj en rompita koro. 
Kiam mi la liuton pluktras jen en tedo, 
animo mia ŝajne flugus al hejmloko. 
Aldone tatar-flutoj sonas en kaskedo, 
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nereteneble mi faligas larmojn de rankoro, 
kun larmo-makulitaj vestoj sen rimedo. 
Mi timas, ke mi nur atendas  
venontan la spektaklon de la flor-koketo, 
drinkonte kaj ĉantonte versojn. 
Sed kiam l’ orienta vento per impeto 
jen blovos, umefloroj plene velkos 
kaj falos de sur branĉoj pro vent-ĵeto. 
 
李重元（？-？） 
忆王孙 
春词 
萋萋芳草忆王孙。柳外楼高空断魂。杜宇声声不忍闻。欲黄昏。雨打梨花深闭门。 

 
Li Chongyuan (?-?) 
Versoj en la printempo 
—laŭ melodio Rememoro pri princido 
Je ekvid’ de pompaj herboj 
ekmemoras mi pri l’ danda princido, 
kiu longe vagas senrevene. 
Ekster salikarboj etaĝdom’ en sido 
altas, ŝi atendas triste per rigardo 
al la foro, en medito. 
Pepoj de kukoloj pikas lian orelparon 
kvazaŭ lia promes-perfido. 
Jam proksime al krepusko 
pluvo batas la pirflorojn en rapido 
pli ĉargrenas ŝin en buduaro 
kun riglita pordo kontraŭ pluv-humido. 
 
韩世忠（1089-1151） 
满江红 
万里长江，淘不尽、壮怀秋色。漫说道、秦宫汉帐，瑶台银阙。长剑倚天氛雾外，宝弓挂日

烟尘侧。向星辰、拍袖整乾坤，难消歇。 
龙虎啸，风云泣。千古恨，凭谁说。对山河耿耿，泪沾襟血。汴水夜吹羌笛管，鸾舆步老辽

阳月。把唾壶敲碎向蟾蜍，圆何缺。 
 
Han Shizhong (1089-1151) 
—laŭ melodio Rivero plenruĝa 
Rivero Jangzi longas dekmil liojn, 
sed ĝi ne povas per akv-lavo 
forigi ambicion kaj aŭtun-pejzaĝon. 
Ne diru, ke l’ palaco imperia pli en ravo 
imponas ol ĉielaj belaj konstruaĵoj. 
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Ni nin apogas al la ĝisĉiela longa glavo 
kaj montras nian batalvolon. 
Jen sur ĉevalo kun anhela bavo 
ni tenas la pafarkon jam en batalema preto. 
Ni ĵuras je stelaro, kun spitema bravo, 
repreni la perditan regn-teritorion 
por landaj unueco kaj sinsavo. 
 
La falo de l’ ĉefurbo kaŭzas, 
ke hurlas tigroj, dronas la ventnub’ en ploro. 
Sed kiu povus koni la signifon 
de dekmil-jara la rankoro? 
Fidelas ni al montoj kaj riveroj 
de l’ regno, spite al larm-sanga la doloro. 
Ĉe l’ Bjan-rivero sonas flutoj 
plendeme en vespera horo, 
ĉar du imperiestroj ja suferas, 
kaptitaj, ve, lamentas sub lungloro. 
Indigne mi batrompis la te-kruĉon 
kaj ĉuas, kial lun’ ne zorgas kun ignoro? 
 
陈与义（1090-1139） 
临江仙 
高咏楚词酬午日，天涯节序匆匆。榴花不似舞裙红，无人知此意，歌罢满帘风。 

万事一身伤老矣，戎葵凝笑墙东。酒杯深浅去年同，试浇桥下水，今夕到湘中。 

 
Chen Yuyi (1090-1139) 
—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Por pasigi l’ Drakboatan Feston*, 
ĉantas Chu-poemojn** ni laŭtsone. 
Por mi, gast’ vaganta de-loko-al-loke 
temp’ forpasas fulme laŭsezone. 
Granatflor’ ne tiom ruĝas kiom 
floroj sur dancista jup’ surfone. 
Ja neniu konas miajn splenojn 
kaj ĉagrenojn laŭrezone. 
Kantas mi ja iritite kaj kantvoĉo 
eĉ kurtenojn vente levas nepardone. 
 
Plenŝarĝita per oficaferoj, 
pro grandaĝ’ mi frakasiĝas plene. 
Tamen mi al l’ oriento 
ĉiam turnas min ridetmiene. 
Mi ĉijare drinkas per lastjara  
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same granda tas’ senĝene. 
Nun mi verŝas vinon en akvfluon 
sub la pont’ ĉagrene.  
Ĉi-vespere ĝi rapide fluu 
al rivero Xiangjiang ja alvene. 
* La Drak-boata Festo okazas ĉiujare je la 5-a de la 5-a monato laŭ la ĉina lunkalendaro, dum kiu oni 

memorfestas la patriotan poeton Qu Yuan (ĉ. 340-278 a.K.), kiu sin ĵetis en riveron pro humiligo kaj forpuŝo de 

perfidemaj korteganoj. 

** Chu-poemoj estas ĝenro de poezio kreita de Qu Yuan. 

 
临江仙 
夜登小阁忆洛中旧游 

忆昔午桥桥上饮，座中多是豪英。长沟流月去无声。杏花疏影里，吹笛到天明。  

二十余年如一梦，此身虽在堪惊！闲登小阁看新晴，古今多少事，渔唱起三更。 

 
—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Ni jen orgiig ĉe Wu-ponto, 
bravuloj kaj herooj voĉobrue 
drinkadis kaj parolis en festeno. 
En nokt’ sub la river’ rapidis flue. 
Sub ombro de maldensaj abrikotoj 
mi flutis ĝis tagiĝo jen plenĝue. 
 
Forpasis dudek jaroj kiel sonĝo. 
Eĉ miras mi pri mia vivo sana 
post multe da eventoj animskuaj. 
Sur turo mi rigardas al pejzaĝo panorama 
serena post pluvado longatempa. 
Dum nokt’ alŝvebas sufer-bana 
kantvoĉo de fiŝistoj pri pasintaj 
paseoj en memoro jama. 
 
张元干（1091-1170） 
满江红 
自豫章阻风吴城山作 

春水迷天，桃花浪、几番风恶。云乍起、远山遮尽，晚风还作。绿卷芳洲生杜若，楚帆带雨烟中

落。傍向来、沙嘴共停桡，伤飘泊。  

寒犹在，衾偏薄。肠欲断，愁难着。倚篷窗无寐，引杯孤酌。寒食清明都过却，可怜轻负年时约。

想小楼、终日望归舟，人如削。 

 
Zhang Yuangan (1091-1170) 
—laŭ melodio Rivero plenruĝa 
Nebulo vualas printempan akvfluon 
leviĝas ondar’ jen kaj jen sub ventpelo. 
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Griznuboj subite amase plenkovras 
la montojn en for’ per malhelo, 
kaj l’ nokta vent’ intensiĝas 
pli kaj pli minace jen sub la ĉielo. 
El verda sabl-benko aromo alŝvebas, 
la vel’ malhisiĝas meze de l’ rivero. 
La ŝip’ hejmenira ankriĝas ĉe bordo, 
min kaptas ĉagreno de pluva kruelo. 
 
Kun frido printempa ankoraŭ restanta 
mi dormas sub minca vatit-litkovrilo. 
Mia nostalgio turmentas min vere, 
korŝira ĉagreno min mordas jen kun maltrankvilo. 
Sendorma mi ĉe ŝipfenestro rigardas 
al la riverfluo malluma sen brilo. 
Mi vole nevole la tason de vino 
ja levas por sola drinki sen konsilo. 
Jam la difinita tempdaŭro forpasis, 
mi rompis promeson laŭ ŝia deziro. 
Plejeble ŝi ĉe la fenestr’ de la domo 
atendas revenon de l’ ŝip’ kun sopiro,  
la loza vestaĵo pakvolvas figuron 
ostecan kaj sveltan en ŝia gracilo. 
 
贺新郎 
曳杖危楼去，斗垂天沧波万顷，月流烟渚。扫尽浮云风不定，未放扁舟夜渡。宿雁落、寒芦深处。

怅望关河空吊影，正人间、鼻息鸣鼍鼓。谁伴我，醉中舞。  

十年一梦扬州路。倚高寒，愁生故国，气吞骄虏。要斩楼兰三尺剑，遗恨琵琶旧语。谩暗涩、铜

华尘土。唤取谪仙平章看，过苕溪尚许垂纶否。风浩荡，欲飞举。 

 
Zhang Yuangan (1091-1170) 
—laŭ melodio Gratulo al novedzo 
Mi ascendas altan turon 
kun la irbaston’ en mano. 
Grand-Ĉerpilo pendas base, 
ondas akvo kiel oceano. 
La lunlum’ vualas sablobenkon 
en malklar’ de diafano. 
Post forpelo de flosantaj nuboj 
vent’ ankoraŭ blovas kun elano. 
Mi ankoraŭ ne veturi volas 
trans river’ per pramo. 
En profundon de fragmitoj 
gruoj jam descendis por dorm-bano. 
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En despero mi rigardas al la tero vasta, 
tamen homoj dormas ja kun ronkcunamo. 
Kiu povus danci kune kun mi 
ebrie en kompano? 
 
La klopodo dekjara por repreni 
la perditan teron vaporiĝas vere 
kiel fantazia sonĝo. 
Sur la alta tur’ malvarma vent’ severe 
min vipfrapas. En la kor’ mi kovas 
haton kontraŭ l’ hunoj netolere, 
kaj perforte glavmortigos ilin ĉiujn. 
Sed malnova la palavro malfidele 
igas la armilojn polvkoritaj kaj rustiĝi. 
Generaloj, jen komentu, justamaniere, 
ĉu ni povus hokofiŝi jen ermite 
ĉe l’ river’ sen emocio surd-orele? 
Forta vento furioze blovas, 
jen mi volas rajdi sur ĝi senŝancele! 
 
贺新郎 
送胡邦衡待制赴新州 

梦绕神州路，怅秋风、连营画角，故宫《离黍》。底事昆仑倾砥柱，九地黄流乱注？聚万落千村

狐兔。天意从来高难问，况人情老易悲难诉！更南浦，送君去。 

凉生岸柳催残暑，耿斜河，疏星残月，断云微度。万里江山知何处？回首对床夜语。雁不到，书

成谁与？目尽青天怀今古，肯儿曹恩怨相尔汝！举大白，听《金缕》。 

 
—laŭ melodio Gratulo al novedzo 
Eĉ en sonĝo mi pri la perdita tero 
de la nordo pensas ja sopire. 
L’ aŭtunvent’ alportas kornajn sonojn 
el la garnizono ĉagrenigas min korŝire. 
Jam herbaĉoj plenas en palac’ malnova, 
kun etos’ dezerta trist-inspire. 
Kial akv’ el Kunlun-mont’ invadas, 
inundigas Flav-riveron ĉien tre facile? 
Mil kaj mil vilaĝoj ruiniĝis, ke leporoj,  
vulpoj hantas tie ir-reire. 
Providenc’ nekompreneblas al la homoj, 
kaj la homa splen’ direblas malfacile. 
Mi kun retenita ĝen’ forsendas 
vin al la foro ja suspire. 
 
Frida vent’ karesas salikarbojn 
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kaj balais varmon jen ĝis nulo. 
Lakta vojo superbrilas lunon, 
blankaj nuboj flosas en leĝera lulo. 
Kie vi vin trovas, mi volas scii, 
sur la vasta tero sen mezuro? 
Mi ne emas rememori en ĉagreno 
pri la nokta babilad’ kun vi en plezuro. 
Nun vi jam troviĝos en tre fora loko, 
kiun ne leterkolomb’atingus per veturo. 
Kion fari por komunikado nia? 
Ni du kovas ambicion sen kalkulo 
pri malgravaj bagateloj pri meritoj. 
Ni pokalon levu jen por tosti 
je vojaĝa via en sekuro. 
 
石州慢 
己酉秋吴兴舟中作 

雨急云飞，惊散暮鸦，微弄凉月。谁家疏柳低迷，几点流萤明灭。夜帆风驶，满湖烟水苍茫，菰

蒲零乱秋声咽。梦断酒醒时，倚危樯清绝。  

心折，长庚光怒，群盗纵横，逆胡猖獗。欲挽天河，一洗中原膏血。两宫何处？塞垣只隔长江，

唾壶空击悲歌缺。万里想龙沙，泣孤臣吴越。 

 
—laŭ melodio Lanta kanto de Shizhou 
Fluganta griznuboj en aŭtunpluvego 
panike disigas monedojn ĉe krepuskvespero, 
kaj flirtas kun lun’ en malvarma aero. 
Vualas nebulo salikojn per svaga blank-tego. 
 
Vagantaj lampiroj jen kaj jen trembrilas, 
Boatoj kun velo driv-glitas sub nokta ventpelo. 
Aŭdiĝas susuroj akvherbaj en trista malhelo.  
malklara lagakvo silk-tulon similas. 
 
Post ol mi sobriĝas el sonĝ’ aŭ ebrio, 
apogas min mi al la boatfenestro 
kaj trovas, ke jam la natura orkestro 
prezentas pejzaĝon per verda ario. 
 
Ĉargen’ min turmentas korŝire, 
jen Marso ekbrilas omene. 
Malicaj kortegoj dominas plenĝene, 
la trupoj de hunoj minacas rapire. 
 
Mi volus konduki el ĉielrivero 
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la akvon por lavi la teron klar-pure 
de sangomakuloj venĝ-ĵure, 
kaj ilin frakasi sen ajna tolero. 
 
Sed kie troviĝas du imperiestroj ja nune? 
Tre urĝas la stato por nia nacio, 
ĉar nur apartigas rivero — akv-strio — 
de la malamiko apenaŭ rezisto-imune. 
 
Pensante pri ili en fora dezerto, 
en kiu la hunoj agadas laŭvole, 
mi splenas kaj vane indignas enkore, 
kaj nure lamentas en mensa malcerto. 
 
瑞鹧鸪 
彭德器出示胡邦衡新句，次韵 

白衣苍狗变浮云，千古功名一聚尘。好是悲歌将进酒，不妨同赋惜余春。 

风光全似中原日，臭味要须我辈人。雨后飞花知底数，醉来赢取自由身。 

 
—laŭ melodio Bonaŭgura perdriko 
Kiel flosantaj nuboj ŝanĝiĝemaj, 
merito, famo estas polv’ en vento. 
Plej bonas drinki, ĝui ĝis kontento, 
kaj kanti ja per versoj la poemaj. 
 
Vizias ni l’ perditan teron vere, 
amaron ni samsortaj homoj kovas. 
En pluv’ ne fali floroj ja ne povas, 
nun drinku ĝis ebrio ni prefere. 
 
岳飞（1103-1141） 
满江红 
怒发冲冠，凭阑处、潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和

月。莫等闲，白了少年头，空悲切。 

靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭！驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。

待从头，收拾旧山河，朝天阙。 

 
Yue Fei (1103-1141) 
—laŭ melodio Riveo plenruĝa 
Hirtiĝas miaj haroj pro indigno. 
Ĉe l’ balustrado 
rigardas mi kun digno 
post forta ŝtormpluvado 
al alta la ĉielo, 
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kaj mi eligas longan vesuspiron. 
En mia brusto bolas sento de fidelo. 
Ignoras mi la polvsimilan famdeziron 
dum tridek jaroj mi batalis brave 
laŭlonge de la tero de patrio. 
Ne ĉesu ja mortigi hunojn glave, 
alie pentos vi kun hargriziĝo ĉe tempio. 
 
La humiligo de patri-pere’ 
ankoraŭ ne venĝitas vere, 
kaj hato de mi kiel generalo, ve, 
je kiu tago povos neniiĝi ja degele! 
Mi volas rajdi per milita ĉaro 
kaj prenos la pasejon de la Helan-monto. 
Dezirus manĝi mi la karnon de hunaro, 
ilian sangon trinki kun volonto. 
Denove mi aranĝos en bonordo 
la montojn kaj riveroj de l’patrio 
kaj sendos bonnovaĵojn per raporto 
el la batalo, jen por nia dinastio! 
 
小重山 
昨夜寒蛩不住鸣。惊回千里梦，已三更。起来独自绕阶行。人悄悄，帘外月胧明。 

白首为功名。旧山松竹老，阻归程。欲将心事付瑶琴。知音少，弦断有谁听? 

 
—laŭ melodio Malgranda montvico 
Lastnokte griloj ĉirpis ja senĉese 
kaj vekis min el sonĝ’ pri rajdo sur ĉevalo, 
rapide galopante laŭ l’ ebeno vasta, 
profunde jam en noktomezo kun lunpalo. 
Mi ellitiĝis kaj paŝadis ĉirkaŭ la ŝtuparo, 
en la lunlum’ nebule bril-flagranta. 
Silento regis tiam inter homa aro. 
 
Mi klopodadas por la regno 
dum multaj jaroj ĝis nun mi  
ekhavas grizajn harojn ĉe tempi’. 
Bambuoj, pinoj en hejmloko 
jam ankaŭ maljuniĝas pli kaj pli, 
sed montoj baras al mi l’ vojon  
reiri hejmen jen pro nostalgi’. 
Mi volas plektri la liuton 
por forludi splenojn de anksi’, 
sed mankas konfidemaj aŭskultantoj. 
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Se kordoj de l’ liut’ rompiĝus, 
do, kiu volus ja aŭskulti kun konsci’? 
 
康与之（？-？） 
长相思 
南高峰，北高峰，一片湖光烟霭中。春来愁杀侬。 

郎意浓，妾意浓。油壁车轻郎马骢，相逢九里松。 

 
Kang Yuzhi (?-?) 
—laŭ melodio Longa sopiro 
Inter la montetoj suda, norda 
etendiĝas lagpejzaĝo en nebulo. 
La printempa belo min ĉagrenas 
sen aper’ de ŝia sveltfiguro. 
 
Densas sent’ de amo inter mi kaj ŝi. 
Ŝi alvenis per kaleŝveturo, 
rajdis mi sur fortĉevalo, 
kaj ni rendevuis en pinaro kun susuro. 
 
韩元吉（1118-1183） 
好事近 
汴京赐宴闻教坊乐有感 

凝碧旧池头，一听管弦凄切。多少梨园声在，总不堪华发。  

杏花无处避春愁，也傍野烟发。惟有御沟流水，似知人呜咽。 

 
Han Yuanji (1118-1183) 
—laŭ melodio Proksimiĝas bona afero 
Ĉe l’ lag’ Smeralda, 
je aŭd’ de muziko korda, 
mi sentas triston en la koro. 
Malnovaj aktorinoj sur scenejo korta 
jen kantas per la sama voĉ’ antaŭa 
jam kun grizharoj pro vipbato sorta. 
 
Abrikotfloroj floras,  
anstataŭ en ĝardeno, 
prospere en sovaĝaj kampoj, 
kvazaŭ printempe kun ĉagreno. 
Nur fluo en kanal’ palaca 
konas, ke ploras hom’ en spleno. 
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朱淑真（？-？） 
减字木兰花 
独行独坐，独唱酌还独卧。伫立伤神，无奈轻寒著摸人。 

此情谁见，泪洗残妆无一半？愁病相仍，剔尽寒灯梦不成。 

 
Zhu Shuzhen (?-?) 
—laŭ melodio Mallongigita melodio Magnolia 
Ve, sola, sola, sola! 
Mi iras sola, 
mi sidas sola, 
mi kantas sola,  
mi drinkas sola, 
mi kuŝas sola. 
Vole ne vole jen izola 
mi staras longe tie 
jen kun ĉagreno senkonsola. 
Malvarmo eta sur min falas 
neatendite fola. 
 
Nu, kiu vidas, ke ŝminkaĵo mia 
ja forlavitas de la larm’ petola? 
Mi atakitas de malsano kaj malvarmo 
en raŭndoj de turment’ laŭvola. 
Ripetadfoje mi fortondas la lampmeĉon, 
ankoraŭ mi neniel povas dormi sendolora. 
 
蝶恋花 
送春 
楼外垂杨千万缕。欲系青春，少住春还去。犹自风前飘柳絮。随春且看归何处。  

绿满山川闻杜宇。便做无情，莫也愁人苦。把酒送春春不语。黄昏却下潇潇雨。 

 
Ĝisado al printempo 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
Ekster domo plorsalikoj svingas 
vergojn kvazaŭ por reteni pene 
la foriron de l’ printempo. 
Jen ĝi haltas, sed foriras senkatene. 
Flokoj de salikoj flirtas laŭ venfluo, 
ŝajne kun printemp’ sintrene 
por rigardi kien ĝi reiros 
por fiksloĝi ja senĝene. 
 
Kukuado de kukoloj jen aŭdiĝas 
sur la mont’ kun verdkolora la mantelo. 
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Senkompataj birdoj ŝajne konas 
la ĉagrenojn sur la homa tero. 
Kun vintas’ enmane senparola 
mi forsendas la printempon al ĉielo. 
Nun leĝere falas jen susure 
pluv’ subtila ĉe vespero. 
 
袁去华 (?-?) 
剑器近 
夜来雨。赖倩得、东风吹住。海棠正妖娆处。且留取。悄庭户。试细听、莺啼燕语。分明共

人愁绪。怕春去。 

佳树。翠阴初转午。重帘未卷，乍睡起、寂寞看风絮。偷弹清泪寄烟波，见江头故人，为言

憔悴如许。彩笺无数。去却寒暄，到了浑无定据。断肠落日千山暮。 

 
Yuan Quhua (?-?) 
—laŭ melodio Proksimiĝas glavo 
Lastnokte pluvego 
sukcese estis ĉesigita de l’ vento 
de la orienta direkto. 
La spektabilfloroj per tento 
prosperas en nuno. 
Feliĉe eskapis ili de turmento 
de l’ pluv’ kaj ĝisnunas. 
En halo kaj korto silento 
ja regas sen homoj. 
Hirundoj, orjoloj* jen sur la tegmento 
pepadis senĉese, 
verŝajne ĝuante kun mi en lamento 
la tristan ĉagrenon domaĝi printempon 
foriri en frua momento. 
 
La bona arbego ankoraŭ vualas 
jen eĉ en tagmezo per ĝia pintkrono 
la domon, en kiu kurtenoj ankoraŭ  
falpendas nun kontaŭ la luma rigoro, 
ĉar mi ĵus leviĝis kaj ĝuste rigardas 
flugflirti la flokojn salikajn en soro. 
Mi kaŝe faligas larmperlojn, 
volante konfidi al ondoj en nebulkoloro 
mesaĝon de mi en la menso: 
“Mi ja malgrasiĝas por li pro sopiro, 
leteroj liaj nur alsendis de foro 
salutojn sen diri al mi la hejmenrevendaton.” 
Mi fikse rigardas la montojn  
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en svago vespera, kun spleno en koro. 
*orjolo=oriolo 

 
陆游（1125-1210） 
钗头凤 
红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄。一怀愁绪，几年离索。错、错、错！ 

春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。莫、莫、莫！ 

 
Lu You (1125-1210) 
—laŭ melodio Feniksforma harpinglo 
Rozeta delikata mano 
alportas tason da flaveca vin’. 
En la palaca korto 
printempa belo plenas en fascin’. 
La vent’ el oriento furiozas, 
ĝojiga tempo raras kun deprim’. 
Plenbruste kovas mi ĉagrenon 
dum repudi’ kelkjara sen intim’. 
Kia eraro! sen anim’! sen anim’! 
 
Printempo restas sama,  
sed ŝi jam magras tre. 
Larmfluo ŝia malsekigis 
mantukon re kaj re. 
Persikaj floroj falas sur la teron, 
troviĝas nur solecaj pavilono kaj ale’. 
Kvankam mi tenas fidelecon al ŝi, 
tre malfacile mi mesaĝon sendas. 
Kia ĉagreno! ve! ve! ve! 
 
鹧鸪天 
家住苍烟落照间，丝毫尘事不相关。斟残玉瀣行穿竹，卷罢《黄庭》卧看山。 

贪啸傲，任衰残，不妨随处一开颜。元知造物心肠别，老却英雄似等闲！ 

 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Mi loĝas en kamparo pitoreska 
for de l’ vulgara homomonda bru’. 
Post drink’ de bona vino 
mi paŝas en bambuoj jen kun ĝu’. 
Post finlegado de taŭista sutro 
kuŝiĝas mi kaj rigardas la ĉiela blu’. 
 
Mi ĉasas vivon senokupan kaj liberan, 
malgraŭ ke mi oldiĝos kun temppas’, 
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sed mi nur zorgas pri ĝojiga vivo. 
Mi vere scias, ke l’ Ĉiel’ pri mia ĉas’ 
jen fajfas, kaj oldiĝon mian 
ĝi konsideras de l’ sortbata la frakas’. 
 
诉衷情 
当年万里觅封侯，匹马戍梁州。关河梦断何处？尘暗旧貂裘。 

胡未灭，鬓先秋，泪空流。此生谁料，心在天山身老沧洲。 

 
—laŭ melodio Kora sento 
Tiujare mi veturis dekmil liojn 
sola al limregiono per ĉevalo 
nure por rangpromocio. 
Kiel sonĝo en memora palo 
viv’ ĉelima tute vaporiĝis, 
tamen polv’ vualo 
kovras la malnovan palton 
el la felo de valora animalo. 
 
Malamiko ne ankoraŭ ekstermiĝis 
sed tempihararo mia grizas kiel prujno. 
Tristaj larmoj fluas pro nenio, 
ja neniel mi atendas, ke mi en nuno 
sopiremas pri la fronto en la foro, 
sed mi kadukiĝas jam ĉe akva duno. 
 
卜算子 
咏梅 
驿外断桥边，寂寞开无主。已是黄昏独自愁，更著风和雨。 

无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。 

 
Umeo 
—laŭ melodio Aŭguristo 
Ekster poŝtodomo, ĉe rompita ponto 
ŝi disfloras sola sen kompano. 
Ĉe l’ vesper’ ŝi ĉagreniĝas 
sub vent-vip’ kaj en pluvbano . 
 
Ŝi ne emas beligi sin por printempo, 
ignorante la aliajn florojn kun envia flamo. 
Kiam ŝia petalaro falas en la koton, 
ŝia bonodor’ ankoraŭ restas en la samo. 
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夜游宫 
记梦寄师伯浑 

雪晓清笳乱起，梦游处、不知何地。铁骑无声望似水。想关河，雁门西，青海际。 

睡觉寒灯里，漏声断、月斜窗纸。自许封侯在万里，有谁知，鬓虽残，心未死。 

 
—laŭ melodio Nokta vizito al palaco 
Frumatene post neĝado 
sonas melodie flutario. 
Sonĝe mi troviĝas jen en kia loko 
ekster mia scio. 
La ĉevalrajdistoj flue militiras 
silenteme laŭ la vojlinio 
al landlimo ĉe l’ uest-pasej’ de Yanmen 
aŭ ĉe Qing’hai-laga pozicio. 
 
En lamplumo frosta mi vekiĝas, 
la klepsidro fluis jam ne plu. 
La lunlum’ oblikve riveliĝas 
sur papero de l’ fenestr’ sen sku’. 
Mi junaĝe jam pretendis,  
ke mi gvidos trupon ĉe l’ limsitu’. 
Sed nun miaj haroj grizas ĉe tempio, 
mi ankoraŭ kovas ambicion jen kun ĝu’! 
 
秋波媚 
七月十六日晚登高兴亭望长安南山  

秋到边城角声哀，烽火照高台。悲歌击筑，凭高酹酒，此兴悠哉。 

多情谁似南山月，特地暮云开。灞桥烟柳，曲江池馆，应待人来。 

 
—laŭ melodio Ĉarmas aŭtunaj ondoj 
En urbet’ ĉelima kornoj triste sonas, 
sur teraso alta fajrofum’ leviĝas pacsimbola. 
Akompane de frapado de muzikaj iloj, 
supreniras mi altaĵon kun trankvilo kora 
verŝi vinon por ofer-ceremonio. 
Kian ĝojon sentas mi kun sento fola! 
 
La plej simpatia luno en la sudo 
el vesperaj nuboj jen elvenas speciale. 
La salikoj en nebulo ĉe Baqiao 
kaj kiosk’ kaj pavilono ĉe la lago joviale 
sopireme jen atendas honorindajn gastojn 
kiuj faros vizitadon festivale. 
 



- 133 - 

汉宫春 
初自南郑来成都作 

羽箭雕弓，忆呼鹰古垒，截虎平川。吹笳暮归，野帐雪压青毡。淋漓醉墨，看龙蛇飞落蛮笺。人

误许，诗情将略，一时才气超然。  

何事又作南来，看重阳药市，元夕灯山。花时万人乐处，欹帽垂鞭。闻歌感旧，尚时时流涕尊前。

君记取，封侯事在。功名不信由天。 

 
—laŭ melodio Printempo en palaco 
Kun pafark’ ĉizita, sagoj, falk’ enmane 
ĉasis ni jen ĉe antikva la fortres’ de tero 
aŭ mortigis tigrojn sur la ebenaĵo. 
Je signaloj de flutsonoj ĉe vespero 
ni reiris al la neĝkovrita tendo. 
Dum drinkado, ja pro vin-instiga pelo, 
mi penikon svingis, skribis 
la kaligrafaĵon dancsimilan sur papero. 
Mi rikoltis ĉies laŭdojn 
kiel generalo kaj poeto kun fiero, 
kiu brilas per talento de beletro 
kaj militaj pensoj en supero. 
 
Kiu scias, kial mi al sudo venas 
nur por spekti la bazaron en libero, 
la lanternan monton ĉe la festo. 
Kiam floroj buntas en prospero, 
mi promenas rajde sen bridado, 
trairante inter homoj laŭ prefero. 
Aŭskultante al kantado mi nereteneble 
rememoras pri malnova kariero,  
kaj ekploras ja sen regi min mem. 
Ho, memoru, ke meritfarad’ dependas 
de la homo, sed ne de l’ ĉielo! 
 
渔家傲 
寄仲高 

东望山阴何处是？往来一万三千里。写得家书空满纸。流清泪，书回已是明年事。 

寄语红桥桥下水，扁舟何日寻兄弟？行遍天涯真老矣。愁无寐，鬓丝几缕茶烟里。 

 
Al mia frato 
—laŭ melodio Fiŝista fiero 
Mi rigardas orienten, 
kie estas mia hejmvilaĝo kara? 
Ja dektri mil liojn oni devas iri 
tien de ĉi tie kaj reiri sen obstaklo bara. 
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La leterfolion plenan je skribaĵoj 
mi forsendas al la hejm’, kun larmo fala, 
la respondon el la hejmo tamen 
nur alvenos jen en temp’ venontjara. 
 
Mi konfidas al akvfluo sub la ponto 
la mesaĝon pri l’ renkontiĝa dato. 
Kiam povos mi veturi per boato 
por lin vidi, mia kara frato? 
Mi jam oldiĝas, vagadante 
en tereno fora kvaz’ nomado. 
Mi maldormas pro ĉagreno, 
ja kun vanaj jaroj en kaduka stato. 
 
范成大（1126-1193） 
浣溪沙 
江村道中 

十里西畴熟稻香，槿花篱落竹丝长，垂垂山果挂青黄。 

浓雾知秋晨气润，薄云遮日午阴凉，不须飞盖护戎装。 

 
Fan Chengda (1126-1193) 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Sur kamparo okcidenta 
maturiĝas riz’ kun bonodoro. 
Ene de la heĝo el hibiskaj branĉoj 
kreskas la bambuoj de verd-koloro 
sveltaj, longaj, kaj flav-verdaj fruktoj 
sur la branĉoj svingas sin en ventpetolo. 
 
Matennebul’ humidas en aŭtuno. 
Je tagmezo kun maldensaj nuboj  
oni sentas sin jen friske sub la suno. 
En vetero tia oni ne bezonas ja ombrelon 
por sin ŝirmi kontraŭ la sunlumo. 
 
忆秦娥 
楼阴缺，阑干影卧东厢月。东厢月，一天风露，杏花如雪。 

隔烟催漏金虬咽，罗帏黯淡灯花结。灯花结，片时春梦，江南天阔。 

 
—laŭ melodio Memoro pri palaca knabino 
Angul’ de etaĝdomo arbombrita 
videblas jen malklare. 
La ombr’ de balustrad’ projekciiĝas 
sur orientan ĉambron pale. 
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La luno en eosto lumas. 
Dum tago ventas, rosas malavare, 
abrikotfloroj kun burĝonoj 
disfloras ja neĝblanke mare. 
 
Tra densa nebulfum’ aŭdeblas 
klepsidra falgutad’ plorsona. 
Lampmeĉo portas bruligaĵon 
kaj l’ buduaro monotona 
malhelas inter pendkusenoj. 
Momenta sonĝ’ belbona 
kondukas min al la tereno 
pejzaĝa sude de river’ impona. 
 
杨万里（1127-1206） 
好事近 
七月十三日夜登万花川谷望月作 

月未到诚斋，先到万花川谷。不是诚斋无月，隔一庭修竹。  

如今才是十三夜，月色已如玉。未是秋光奇绝，看十五十六。 

 
Yang Wanli (1127-1206) 
—laŭ melodio Proksimiĝas bona afero 
Lunlumo brila ne eniris 
kabineton mian trafenestre. 
Unue l’ florĝardenon  
prilumas ĝi penetre. 
Ne ĝi malemas resti  
en mia ĉambro, sed en bambuaro 
ja baras ĝin obstine tre. 
 
Nun estas la dektria de monato 
lunlum’ jam brilas kiel blanka jado. 
Ĝi ne prezentas la plej belan lunpejzaĝon, 
la plej mirinda dumaŭtuna luno-rado 
aperas je l’ dekkvina aŭ la deksesa 
de l’ lunmonato ja en akurato. 
 
严蕊（？-？） 
卜算子 
不是爱风尘，似被前缘误。花落花开自有时，总赖东君主。 

去也终须去，住也如何住！若得山花插满头，莫问奴归处。 

 
Yan Rui (?-?) 
—laŭ melodio Aŭguristo 
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Mi ne ŝatis prostituitecon 
nur pro destinita la fatalo. 
Estas ja fiksita tempo 
por disfloro kaj florfalo. 
Mia sort’ depenas de l’ printempo 
kiu min favoros per bonfaro. 
 
Devas mi forlasi la prizonon, 
kiel mi plu povus vivi tie pace! 
Iutage se mi havos freŝajn florojn 
ornamitajn sur la kapo plaĉe, 
ne demandu al mi, 
kien iros vivi mi aŭdace. 
 
张孝祥（1132-1169） 
念奴娇 
过洞庭 
洞庭青草，近中秋、更无一点风色。玉界琼田三万顷，著我扁舟一叶。素月分辉，明河共影，表

里俱澄澈。怡然心会，妙处难与君说。 

应念岭表经年，孤光自照，肝胆皆冰雪。短发萧骚襟袖冷，稳泛沧冥空阔。尽挹西江，细斟北斗，

万象为宾客。扣舷独啸，不知今夕何夕。 

 
Zhang Xiaoxiang (1132-1169) 
Preter Dongting-lago 
—laŭ melodio Ĉarma kantistino 
Proksime nun al l’ Aŭtunmeza Festo* 
ne blovas ajna stri’ da vent’ 
super la herbtapiŝ’ ĉe Dongting-lago. 
Nur flosas mia boatet’ sur la spegulo 
de la lagakvo vasta sub la firmament’. 
La brila luno disradias kaj la lago 
reflektas lunon, Laktan Vojon jen kun tent’. 
Lagakvo kaj l’ ĉielo kunfandiĝas 
en harmonia kaj kristala splend’. 
La lagpejzaĝo ravas kaj fascinas 
ekster priskrib’ en evident’. 
 
La unujara vivo mia en sudparto 
ankoraŭ restas freŝe en memor’. 
Mi sola vivis ja en fremda loko, 
min akompanis nure la lunglor’.  
Mi tamen tenis min glacie pura 
ĉiame kun fidela kor’. 
Nun en gandaĝo mi ne povas 
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rezisti l’ fridan venton en nokt-hor’,  
mi tamen sidas firme en boato, 
flosante sur la vasta lago sen ignor’. 
Mi volus fari vinon per la akvo 
de la Rivero Okcidenta, uzi stelojn por 
vintasoj, kaj inviti ĉiujn kiel gastojn. 
Frapante l’ boatflankon mi jen kun sonor’ 
de voĉo skande kantas 
pri l’ bela nokto kun lunluma la dekor’. 
*Aŭtunmeza Festo okazas je la dekkvina de la oka monato laŭ ĉina lunkalendaro. 

 
西江月 
题溧阳三塔寺 

问讯湖边春色，重来又是三年。东风吹我过湖船。杨柳丝丝拂面。  

世路如今已惯，此心到处悠然。寒光亭下水如天，飞起沙鸥一片。 

 
Zhang Xiaoxiang (1132-1169) 
—laŭ melodio Luno super okcidenta rivero 
Mi ne salutis la printemppejzaĝon ĉe la lago 
jam de tri jaroj, kaj nun mi alvenas ree. 
La vento puŝas mian boateton 
al transa bordo de la lago senpanee, 
la vergoj de salikoj tie miajn vangojn 
karesas jen leĝere tree. 
 
Mi jam kutimas al la vivo 
peniga, suferplena, 
kaj nun en pejzaĝo bela 
mi sentas min ja senĉagrena. 
Sub pavilon’ la lagakvo limas 
kun la ĉiel’ serena, 
jen aro da akvbirdoj flugas 
el de sabl-benko malebena. 
 
水调歌头 
泛湘江 
濯足夜滩急，晞发北风凉。吴山楚泽行遍，只欠到潇湘。买得扁舟归去，此事天公付我，六月下

沧浪。蝉蜕尘埃外，蝶梦水云乡。  

制荷衣，纫兰佩，把琼芳。湘妃起舞一笑，抚瑟奏清商。唤起九歌忠愤，拂拭三闾文字，还与日

争光。莫遣儿辈觉，此乐未渠央。 

 
Remado sur Xiangjiang-rivero 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Mi lavas al mi la piedojn 
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ĉe riverbordo en vespero. 
La frida vento el la nordo 
karesas miajn harojn kun leĝero. 
Mi jam vizitis ĉiujn lokojn en la sudo, 
sed ne alvenis al Xiangjiang-rivero. 
Ĉifoje mi aĉetis boateton, kaj pro providenco 
mi havas ŝancon jen junie al ĉi tero. 
Mi kvaz’ cikado liberiĝus ĵus de ŝelo 
jen flugas super homa mond’,  
kaj ankaŭ kvazaŭ papilio flirtas kun libero. 
 
Surportas mi vestaĵon el lotusfolioj, 
kaj la rubandon el eŭpatorio, 
kun freŝaj floroj en la mano. 
Feino el Xiangjiang-rivero, kun ridstrio 
ekdancas jen en akompano de liuto, 
kiu eligas tonojn de la trist-ario, 
kun sent’ indigna kaj fidela 
el la poemoj de l’ poeto* kun pasio, 
kaj kun versoj liaj kiel kantoteksto, 
brilantaj eĉ per sunradio. 
Senlimas ja plezuro tia, sed junuloj 
eĉ ne komprenas tion kun konscio. 
* Qu Yuan (340-278 a.K.), granda poeto kaj politikisto. 

 
辛弃疾（1140-1207） 
西江月 
遣兴 
醉里且贪欢笑，要愁那得工夫。近来始觉古人书，信着全无是处。 

昨夜松边醉倒，问松“我醉何如？”只疑松动要来扶，以手推松曰“去！” 

 
Xin Qiji (1140-1207) 
Distriĝo 
—laŭ melodio Luno super okcidenta rivero 
Mi nur konas ĝojon, ridon, 
sed ne la ĉagrenon en ebrio. 
Mi lasttempe venas al kompreno: 
fido al antikvaj libroj ja kun pio 
ne alportas utilecon jen kun beno. 
 
Lastan nokton mi ebrie falis ĉe pinarbo, 
mi demandis al ĝi: “Kion fari, do, kun ebriulo?” 
Ŝajne l’ arbo volis helpi per subteno, 
mi forpuŝis ĝin per mano sen plezuro, 
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kaj riproĉe diris: “For de mi, ne ĝenu vin per peno!” 
 
清平乐 
村居 
茅檐低小，溪上青青草。醉里吴音相媚好，白发谁家翁媪？ 

大儿锄豆溪东，中儿正织鸡笼。最喜小儿亡赖，溪头卧剥莲蓬。 

 
Vilaĝa kabano 
—laŭ melodio Serena muziko 
Malalta kanabo kun pajla tegmento 
ĉe l’ roj’ borderita per verdaj herboj en prospero. 
Ebrie mi aŭdas mildvoĉon kun loka akĉento, 
per kiu babilas blankharaj virino kaj vir’ kun sincero. 
 
La filo pliaĝa sarkadas eoste de l’ rojo, 
Mezaĝa la viro kok-kaĝon jen plektas. 
Plej juna la filo petola kun ĝojo, 
nun lotusosemojn kolektas. 
 
丑奴儿 
书博山道中壁 

少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。  

而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋。 

 

—laŭ melodio Malbela sklavo 
Junaĝe mi ne konas, kio estas la ĉagreno, 
sed emis supreniri la etaĝdomon 
ja emis supreniri la etaĝdomon, 
priskribi verse la ĉagrenon jen per falsa spleno. 
 
Nun mi jam plene vivas tra l’ ĉagreno, 
sed mi tuj haltas en parolo pri ĝi, 
sed mi tuj haltas en parolo pri ĝi, 
mi male laŭdas: kia friska la aŭtun’ sen ĝeno! 
 
临江仙 
探梅 
老去惜花心已懒，爱梅犹绕江村。一枝先破玉溪春。更无花态度，全有雪精神。  

剩向空山餐秀色，为渠着句清新。竹根流水带溪云。醉中浑不记，归路月黄昏。 

 
Serĉi umeon 
—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Oldiĝante mi ne emas zorgi pri la floroj. 
Pro prefero al umeo mi ĝin serĉas laŭ rivero, 
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unu frondo da umeo sola floras 
por heroldi venon de l’ printempo en espero. 
Ĝi ne ĉarmas kiel la aliaj floroj, 
sed kuraĝas stari kontraŭ neĝa la vetero. 
 
Mi nur la okulojn ja regalas per enmonta belo, 
skribas mi la versojn pri l’ ume’ en senco freŝa. 
Riverfluo kaj bambuoj en nebula nub-tenero 
aldoniĝas al la montpejzaĝo interesa. 
Pro ebrio mi forgesas la revenan vojon ĉe vespero. 
 
水龙吟 
登建康赏心亭 

楚天千里清秋，水随天去秋无际。遥岑远目，献愁供恨，玉簪螺髻。落日楼头，断鸿声里，江南

游子。把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。 

休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归未？求田问舍，怕应羞见，刘郎才气。可惜流年，忧愁风雨，树

犹如此！倩何人唤取，红巾翠袖，揾英雄泪！ 

 
Ĉe pavilono Korplaĉa 
—laŭ melodio Akva drako 
Sub aŭtun-ĉielo vasta je mil lioj 
akvo etendiĝas al la horizonto fora. 
Mi rigardas malproksimajn montojn, 
kiuj ŝajnas jada harpinglaro kapdekora. 
Jen pro tiaj larmeltiraj scenoj en mi 
tuj naskiĝis sent’ ĉagrena kaj rankora: 
La subira suno pendas base, 
triste grakas jen sovaĝansero sola, 
kaj mi, jen fremdulo, vagas en la sudo. 
Rigardante l’ spadon nun kun kor’ dolora, 
mi frapadas balustradon kolereksplodeme, 
ve, neniu povus veni al kompren’ bonvola, 
kial mi ascendas altan turon 
por rigardi malproksimen nun kun sent’ angora. 
 
Ne menciu la hejmlokan fiŝ-frandaĵon, 
dum l’ uesta vento blovas forte, 
ĉu mi devus hejmenveni malgraŭ oficado? 
Se mi nur konsiderus jen komforte 
miajn kampojn, domojn egoiste, 
mi min sentus basa hontem-morde, 
antaŭ tiuj patri-amaj talentuloj. 
Jaroj pasis tra ventpluvoj ja malorde, 
kiel homoj jen vegetas kvazaŭ arboj! 
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Ĉagreniĝas mi ja malbonsorte 
kaj alvokas kant-knabinon per manikoj ruĝaj 
viŝi miajn larmojn konsol-porte. 
 
青玉案 
元夕 
东风夜放花千，更吹落星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。  

蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。 

 
Nokto de Lanterna Festo 
—laŭ melodio Verjada taso 
Tra nokto l’ orienta vent’ florigas arbojn, 
kaj blovflirtigas stelojn en pluveska falo. 
Sur vojo plenas luksaj ĉaroj kaj kaleŝoj 
jen ellasantaj bonodoron de nektaro. 
Muzik’ de flutoj vibras en aero, 
lanternoj lumas en blindiga palo, 
abrobataĵoj kaj ĵogladoj sin prezentas 
ĝis la maten’ en luma klaro. 
 
Virinoj kun orbrilaj kapornamĵoj 
disiris babilante kun rideto, 
postlasis parfumeton sur la vojo. 
Mi serĉis ŝin mil fojojn kun diskreto, 
sed mi nenie ja ŝin trovis. 
Subite mi min turnis kun kapĵeto, 
kaj mi jam vidis, ke en maldensej’ de lumo  
ŝi staras atendante kun koketo. 
 
鹧鸪天 
欲上高楼去避愁，愁还随我上高楼。经行几处江山改，多少亲朋尽白头。 

归休去，去归休！不成人总要封侯？浮云出处元无定，得似浮云也自由。 

 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Mi volus, ke mi povas fuĝi el ĉagreno 
sur l’ alta turo, sed kune kun mi 
ascendas turon mia spleno. 
Jen kelkaj lokoj aliiĝas jam en fizionomi’ 
kaj multe da karuloj kaj amikoj, ve, en ĝeno 
senilas ja kun blankiĝinta kapo pro anksi’. 
 
Ne plu foriru, tiuj, kiuj restas tie ĉi, 
ignoru tiujn, kiuj jam foriris sen reveno. 
Ne ĉiuj havas korinklinon al rangpromoci’ 
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nek emon gajni feŭdon jen kun peno. 
Enoficiĝo aŭ ermitiĝ’ ne estas garanti’, 
dum pli liberas esti nubo sen kateno. 
 
定风波 
席上送范廓之游建康 

听我尊前醉后歌，人生无奈别离何。但使情亲千里近，须信无情对面是山河。 

寄语石头城下水，居士，而今浑不怕风波，借使未成鸥鸟伴；经惯，也应学得老渔蓑。 

 
—laŭ melodio Subigo de ŝtormo 
Aŭskultu al mi kanti en ebrio 
la kanton pri disiĝ’ mizera. 
Disiĝo dum la vivo igas nin senhelpaj. 
Se regas inter ni la sento vera, 
mil lioj ŝajnas al ni la vojpec’ nelonga; 
sed se ekzistas inter ni la sento nefidela, 
sidante vid-al-vide, ni nin sentas 
apartigitaj kvazaŭ de distanc’ ĉiela. 
 
Mi diru al la river’ de l’ Ŝtona Urbo: 
sen oficrango en palaco imperia, 
mi eĉ ne timas ŝtormon en hommondo, 
eĉ se ni ne kapablas kiel par’ cikonia 
ja flugi ĝoje sur ĉielo blua. 
Kaj nun mi kutimiĝas, jam sen penso iluzia, 
al hokfiŝado kiel la fiŝisto olda, 
vestante sin per pajla pluvmantelo sia. 
 
祝英台近 
晚春 

宝钗分，桃叶渡，烟柳暗南浦。怕上层楼，十日九风雨。断肠片片飞红，都无人管，更谁劝、啼

莺声住？ 

鬓边觑。试把红卜归期，才簪又重数。罗帐灯昏，哽咽梦中语：“是他春带愁来，春归何处？却

不解、带将愁去？” 

 
Malfrua printempo 
—laŭ melodio Kanto pri Zhu Yingtai 
Mi donis al li la harpinglon 
ja kiel memoraĵon por sopiro, 
forsendis lin al riverbordo 
kun salikarboj en spaliro. 
Ascendi mi tre timas l’ altan turon 
por ne min ĝeni per korŝiro, 
pro trista ventpluvado preskaŭ ĉiutaga. 



- 143 - 

Petaloj morne falas de ventpelo en ekzilo, 
neniu tamen zorgas pri ilia sorto, 
nek ŝŝ-haltigas por anim-trankvilo 
ĉirpadon oriolan bruan 
kiu ja ĉagrenigas homojn ĝis larm-tiro. 
 
Rigardas mi petalojn enŝovitajn  
en tempiharojn en spegulo,  
kaj mi aŭguras lian daton de reveno 
per ili, kaj renombras ilin en kalkulo 
ja por eviti misnombradon. 
Malhela lampo la vualon kontraŭ kulo 
prilumas, kaj mi dronas en la sonĝo, 
en kiu mi plorsingultas kun murmuro: 
“Printemp’ alportis jen al mi ĉagrenon, 
sed la printemp’ forlasis jam en kuro 
sen porti la ĉagrenon de mi foren, 
kaj ĝi rezidas en mi kun torturo. 
 
菩萨蛮 
书江西造口壁 

郁孤台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。 

青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁予，山深闻鹧鸪。 

 
—laŭ melodio Aŭguristo 
Kun ĉagren’ mi staras sur la belvedero, 
sube fluas Yugu-rivero, 
kiu jam forportis multe da trist-larmo 
de fuĝintoj pro milit’ en svarmo. 
Al nordokcidento, kie la ĉefurbo sidas, 
mi rigardas, sed nenion vidas, 
krom tavolo sur tavolo 
da verd-montoj en la foro. 
 
Montoj tamen ne kapablas ja sukcese 
bari la riveron, kiu fluas jen senĉese 
al direkto l’ orienta 
ĉiam laŭ la kurs’ serpenta. 
Ĉe l’ subiro de la sun’ vespera 
mi jen dronas en ĉagren’ sufera. 
El l’ arbar’ alŝvebas krio 
de perdrikoj—jen aflikta la ario. 
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清平乐 
独宿博山王氏庵 

绕床饥鼠，蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨，破纸窗间自语。 

平生塞北江南，归来华发苍颜。布被秋宵梦觉，眼前万里江山。 

 
—laŭ melodio Serena muziko 
Malsataj musoj kuras ĉirkaŭ l’ lito, 
vespertoj super lampo flirte dance. 
Ventpluv’ el pinarbaro je subito 
frapadas la tegmenton disonance. 
Fenestrpapero disŝirita en ekscito 
kvazaŭ parolas al si ekstravagance. 
 
Dum tuta viv’ mi vagis sude, 
mi revenante jam senile 
blankharas, palvizaĝas faltotrude. 
Dumnokte mi vekiĝas tre facile 
pro minca litokovrilo, sonĝolude, 
riverojn, montojn vidas vesuspire. 
 
水龙吟 
过南剑双溪楼 

举头西北浮云，倚天万里须长剑。人言此地，夜深长见，斗牛光焰。我觉山高，潭空水冷，

月明星淡。待燃犀下看，凭栏却怕，风雷怒，鱼龙惨。 

峡束苍江对起，过危楼，欲飞还敛。元龙老矣，不妨高卧，冰壶凉簟。千古兴亡，百年悲笑，

一时登览。问何人，又卸片帆沙岸，系斜阳缆？ 

 
—laŭ melodio Akva drako 
Mi turnas kapon al nordokcidento 
kie nuberoj flosas surĉiele. 
Necesas longa glavo por subteni 
ĉielon vastan ja je dekmil lioj. 
Laŭdire oni ofte vidas en ĉi tiu loko, 
ke bril’ de glav’ pafiĝas al la steloj. 
Mi opinias, ke la montoj tie ĉi tre altas, 
la lag’ profundas kaj la akvo fridas, 
la luno brilas kaj sporadas steloj en pallumo. 
Mi volus ekbruligi rinocerokornojn 
por suben pririgardi, sed mi timas, 
—ĉe l’ balustrad’ min trafas penso— 
ke vent’ kaj tondro furiozus 
kaj fiŝoj, drakoj koleregus. 
 
Rivero verda fluas stringe inter montoj, 
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tra l’ alta etaĝadomo, ŝajne ekflugante 
sed kun sinretenemo evidente. 
Jam mi oldiĝas kun perdita forto, 
prefere mi kuŝiĝu sur trankvila lito, 
senzorge vivu simplan vivon. 
Leviĝ’ kaj ruiniĝ’ de dinastioj dum mil jaroj, 
paseoj de mizer’ kaj ĝojo 
jen filmas antaŭ mia okulpar’ senĉese. 
Do lasu! ĉio jam forpasis. 
Nu, tie, kiu ferlas velon, albordiĝas 
al sablobenko, kaj alligas ŝnuron 
sub la vespera subiranta suno? 
 
破阵子 
为陈同甫赋壮词以寄之 

醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。 

马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名 — 可怜白发生！ 

 
—laŭ melodio Kavalira danco 
En lamplum’ mi pririgardas glavon, 
sub instig’ de vinebrio. 
Ŝajne mi revenas al milittendaro: 
sonas kornoj tra aer’ per ambicio, 
pretas jam rajdistoj por disdoni la ordonon 
al diversaj trupoj per misio. 
Grandioza militkanto ŝvebas  
trans dezerto, resonante kun pasio. 
Jen okazas la kampanjo 
en aŭtunsezono, sur batallinio. 
 
Nun galopas la militĉevaloj 
kiel feaj bestoj fulmrapide; 
kordoj de pafarkoj vibras 
kvazaŭ tondrus ĉionspite. 
Por la fam’ de suvereno 
ni reprenu brave kaj decide 
la teritorion kaperitan  
de la invadantoj jen inside. 
Ho, malfeliĉe mi jam hargriziĝas 
kaj ne min dediĉas ja milite. 
 
西江月 
夜行黄沙道中 

明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。 稻花香里说丰年，听取蛙声一片。  
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七八个星天外，两三点雨山前。 旧时茆店社林边，路转溪桥忽见。 

 
 
Xin Qiji (1140-1207) 
Dumvoje en nokto 
—laŭ melodio Luno super okcidenta rivero 
Pigo surprize deflugis de branĉ’ en lunlumo, 
mi jen ekaŭdas cirpadon cikadan noktmeze. 
Kampoj de rizo heroldas abundan rikolton, 
ranoj kvakadas laŭdkante kompleze. 
 
Sep aŭ ok steloj glimbrilas tra nuboj, 
kelkaj pluvgutoj dancflirtas jen antaŭ la monto. 
Apud arbaro sin trovas malnova gastejo, 
vidas mi tuj ĝin, laŭ l’ vojo ĝis ponto. 
 
粉蝶儿 
和赵晋臣赋落花 

昨日春如十三女儿学绣，一枝枝不教花瘦。甚无情便下得雨僝风僽。向园林铺作地衣红绉。 

而今春似轻薄荡子难久，记前时送春归后，把春波都酿作一江醇酎。约清愁，杨柳岸边相候。 

 
Al falantaj floroj 
—laŭ melodio Papilio 
Hieraŭ la printempa mano, 
kiel la knabino dektri-jara, 
kiu eklernas brodi nelge, 
elpentris florojn jen per tuŝ’ avara 
kun grasaj vangoj. 
Sed senkompata pluv’ letala 
vipbatis florojn jen lastnokte, 
la tero de ĝarden’ kun ruĝo fala 
verŝajnas la tapiŝo granda 
jen kun plisaĵoj de skarlato pala. 
 
Nun la printemp’ ne restas 
ĉi tie longe kiel la vaganto kun frivolo. 
Lastjare post forlas’ printempa 
—mi tenas tion freŝe en memoro— 
la tuta akvo de rivero jam fariĝis 
aroma vino verda en koloro. 
Hodiaŭ mi invitas trist-ĉagrenon 
al bordo kun salikoj en nebulvaporo 
por reteni l’ printempon  
sincere por momento plia per bonvolo. 
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菩萨蛮 
金陵赏心亭为叶丞相赋 

青山欲共高人语，联翩万马来无数。烟雨却低回，望来终不来。  

人言头上发，总向愁中白。拍手笑沙鸥。一身都是愁。 

 
Dediĉe al ĉefministro Ye 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
La verdaj montoj emus ja konversacii 
kun elegantuloj, svagaj en la foro. 
Kaj ili ŝajnas kurĉevaloj 
algalopantaj kun fervoro. 
Sed ili hezitemas en nebula pluvo, 
finfine ne alvenas jen laŭ mia volo. 
 
Laŭdire haroj sur la kapo 
blankiĝas certe pro ĉagreno. 
Kunfrapas ambaŭ manojn 
ridete mi kun mokmieno 
pri sablomevoj, kiuj havas 
tutkorpajn plumojn en plenpleno: 
ĉu ili ja kunportas dum la vivo 
ĉagrenojn sen ĉiama sveno? 
 
鹧鸪天 
陌上柔桑破嫩芽，东邻蚕种已生些。平冈细草鸣黄犊，斜日寒林点暮鸦。 

山远近，路横斜，青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。 

 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Apud pad’ en kampoj 
morusarboj ŝosas juneverde, 
kelkaj morusraŭpoj eloviĝis 
kaj rampetas iome inerte. 
Sur monteto herbkovrita 
muĝas flav-bovidoj, lerte 
jen svingante voston ĝoje. 
Kelkaj korvoj flugas celocerte 
al frosteta la arbaron en sunlumo 
la vespera briloperde. 
 
Verdaj montoj kunligiĝas 
en proksimo kaj la foro. 
Vojoj serpentumaj 
jen interkruciĝas kiel floro. 
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Vinvendejo kun flirtanta flago 
en vilaĝ’ sin trovas en izolo. 
En la urb’ persikoj kaj prunarboj 
tristas en ventpluv’ de malfavoro. 
Nur kapseloj kreskas ĉe la rojo 
pompas bele en printempa gloro. 
 
汉宫春 
会稽秋风亭观雨 

亭上秋风，记去年袅袅，曾到吾庐。山河举目虽异，风景非殊。功成者去，觉团扇便与人疏。吹

不断，斜阳依旧，茫茫禹迹都无！ 

千古茂陵词在，甚风流章句，解拟相如。只今木落江冷，眇眇愁余。故人书报，莫因循，忘却莼

鲈。谁念我，新凉灯火，一编太史公书。 

 
Spektado al pluvado 
—laŭ melodio Printempo en palaco 
La aŭtuna briz’ la pavilonon 
blovas jen karese kiel la lastjara, 
kiu iam blov-invadis mian domon. 
En okuloj miaj la pejzaĝ’ reala 
restas sama, sed la montojn kaj riverojn 
regas jam la mano malmorala. 
Sukcesintoj jam forpasis. Kiam 
la aŭtuno venas jen kun frid’ vuala, 
homoj forfremdiĝas de la ventumiloj. 
Kvankam blovas vent’ aŭtuna kun humoro gala, 
la sunsubiranta ruĝo tamen restas sama. 
La venĝemo por la land’ fariĝis pala. 
 
“Odo al aŭtuna vent’” far Liu Che* 
ja cirkulas dum mil jaroj populare, 
kun belegaj vortoj kaj ĝuiga stilo, 
la poemo senkompara eksterordinare! 
Sed nun sin prezentas aŭtunsceno 
kun ĉagreno trista plenamare. 
Jen amik’ admonas al mi perletere: 
Ne forgesu pri hejmloko memorpale, 
nek pri legomkaĉ’ kaj perka supo, 
sed nur blinde agu rutinfare. 
Ho ve! kiu nun imagus, ke mi legas 
klasiklibron en lamplum’ mensklare? 
*Liu Che (156-87 a.K.) estis la sepa imperiestro de Okcidenta Han-dinastio, granda politikisto, strategiisto kaj 

poeto. 
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陈亮（1143-1194） 
一丛花 
溪堂玩月作 

冰轮斜辗镜天长，江练隐寒光。危阑醉倚人如画，隔烟村、何处鸣榔？乌鹊倦栖，鱼龙惊起，星

斗挂垂杨。 

芦花千顷水微茫，秋色满江乡。楼台恍似游仙梦，又疑是、洛浦潇湘。风露浩然，山河影转，今

古照凄凉。 

 
Chen Liang (1143-1194) 
—laŭ melodio Tufo da floroj 
La brila lun’ oblikve moviĝetas, 
river-rubando glimas fride. 
Ebrie mi ĉe l’ balustrado staras, 
alfrontas la pejzaĝon fiksevide. 
Tra fum-nebul’ mi aŭdas 
ke ie la fiŝistoj frapas ja ekscite 
je l’ boatflanko por paniki fiŝojn 
kaj kapti ilin tuj per reto rapide. 
Monedoj lacaj dormas en la nesto, 
navede naĝas fiŝoj glite, 
oblikve pendas steloj 
jen super salikarboj hel-livide. 
 
Fragmitoj etendiĝas vaste, 
ondetas riverakvo en nebulvaporo— 
aŭtunpejzaĝo regas ĉie trae. 
Mi kvaz’ sin trovas en sonĝ-horo, 
kaj ŝajne mi promenas ĉe la bordo 
en sudo plena de riveroj sub sungloro. 
Aŭtuna vento kun kristalaj rosoj 
ekblovas furioze kun frivolo. 
De antikvec’ ĝis nun, laŭ konsidero mia, 
la luno triste lumas ĉiam sen konsolo.  
 
章良能（？-1214） 
小重山 
柳暗花明春事深，小栏红芍药，已抽簪。雨馀风软碎鸣禽，迟迟日，犹带一分阴。 

往事莫沉吟。身闲时序好、且登临。旧游无处不堪寻。无寻处，惟有少年心。 

 
Zhang Liangneng (?-1214) 
—laŭ melodio Malgranda montvico 
Malhele verdas salikarboj, 
kaj okulplaĉas floroj hele. 
Jam ruĝaj peonioj ekburĝonos 
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post heĝ’ per brilo jada bele. 
Pluvet’ jam ĉesis verŝi gutojn 
kaj mola vento blovas enaere, 
de temp’ al temp’ aŭdiĝas birda pepo. 
La tago pli kaj pli longiĝas vere 
sed la restanta frido de printempo 
ankoraŭ vagas ja leĝere. 
 
Ne dronu en paseoj kun ĉagreno. 
Profite de vetero bona kaj favora 
kaj senokupa kaj libera tempo, 
ekskursu ja kun sento bonhumora 
aŭ iru supren al altaĵoj. 
La lokoj en la bild’ memora 
ankoraŭ restas samaj kiel iam, 
sed jam perdiĝis mia jun’ trezora,  
kaj mi ne povas ĝin retrovi 
el la pasinta temp’ tre fora. 
 
姜夔（1155-1226） 
点绛唇 
丁未冬过吴松作 

燕雁无心，太湖西畔随云去。数峰清苦。商略黄昏雨。  

第四桥边，拟共天随住。今何许？凭栏怀古。残柳参差舞。 

 
Jiang Kui (1155-1226) 
—laŭ melodio Ruĝigitaj lipoj 
Sovaĝanseroj el la nordo 
forflugas jen kun nuboj al la foro 
de l’ okcidenta bordo de la lago. 
Nur restas montoj en kvieta sensonoro, 
do, kiuj ŝajne ja komplotas pri la pluvo 
vespera, kiu falos flirte kun langvoro. 
 
Ĉe l’ kvara ponto vivis la ermito, 
kiun mi tenas respektplene en memoro. 
Mi vere emus vivi kune kun li, 
sed kie li troviĝas nun en solo? 
Min apogante al la balustrado, 
sopiras mi al antikvaĵoj kun rankoro. 
En la vidkamp’ nur salikarboj 
vergetojn svingas en gracia folo. 
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鹧鸪天 
元夕有所梦 

肥水东流无尽期。当初不合种相思。梦中未比丹青见，暗里忽惊山鸟啼。 

春未绿，鬓先丝。人间别久不成悲。谁教岁岁红莲夜，两处沉吟各自知。 

 
Sonĝo je la nokto de Lanterna Festo 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Fej-rivero fluas ja senĉese orienten, 
aman semon mi ne devus ĵeti simplanime. 
En ĉifoja sonĝ’ figuro ŝia pli malklaras 
ol en portreto ŝia — vidas mi deprime. 
En mallumo mi vekiĝas ja pro tio, 
ke montbirdo krias ŝajne de proksime. 
 
Junaj herboj ne ankoraŭ ekas kreski, 
miaj haroj tamen ekblankiĝas glime. 
Antaŭlonga la disiĝo min ĉagrenas 
ne profunde nek senlime 
pro sensenta koro mia. 
Tamen en ĉi tago ĉiujare laŭkutime 
ambaŭ ni silente primeditas 
nian amon tiujaran kor-esprime. 
 
鹧鸪天 
己酉之秋苕溪记所见 

京洛风流绝代人，因何风絮落溪津。笼鞋浅出鸦头袜，知是凌波缥缈身。  

红乍笑，绿长嚬。与谁同度可怜春？鸳鸯独宿何曾惯，化作西楼一缕云。 

 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
En la urb’ sin trovas belulino  
senegala, 
kia vent’ alportas vin en loko 
vulgara? 
Vi paŝadas kun ŝtrumpetoj sub la jupo 
pezefala, 
kiel ja fein’ gracia en altira pozo 
senrivala. 
 
Vi ridetas, kial via frunto estas 
sulkigita? 
Kiu vivas kun vi en printempo 
iom frida? 
Ne ambirdoj emas vivi eĉ en 
solo sida, 
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Jen prefere ili transformiĝi kiel 
nub’ flug-glita. 
 
鹧鸪天 
正月十一日观灯 

巷陌风光纵赏时，笼纱未出马先嘶。白头居士无呵殿，只有乘肩小女随。  

花满市，月侵衣。少年情事老来悲。沙河塘上春寒浅，看了游人缓缓归。 

 
Spektado al lanternoj 
—laŭ melodio Perdrika ĉielo 
Pejzaĝ’ sur stratoj dum Lanterna Festo 
provizas la riĉulojn per spektada ĝu’. 
Antaŭ ol ili iras el la domo, 
ĉevaloj iliaj henas per surdiga bru’. 
Ordinarulo mi kun blankaj haroj,  
alvenas spekti la lanternojn, nu, 
sen ajna servoknabo kune, 
nur mi kaj mia filineto du. 
Kaj l’ lasta rajdas ja sur miaj ŝultroj, 
ĝojplene murmurante kun senĉesa sku’. 
 
Lanternoj pendas jen laŭ stratoj, 
la lun’ prilumas la spektantojn plene. 
Mia juna energio jam forsvenis, 
kaj nun mi maljunulo tristas ja ĉagrene. 
En la printempa malvarmet’ sur riverbordo, 
post spektado oni hejmeniras jen promene. 
 
诉衷情 
端午合路 

石榴一树浸溪红，零落小桥东。五日凄凉心事，山雨打船篷。  

谙世味，楚人弓，莫忡忡。白头行客，不采苹花，孤负薰风。 

 
—laŭ melodio Kora sento 
Oriente de la pont’ falintaj granatfloroj 
ruĝe farbas rojon plene. 
Ĉe la Drakboata Festo* 
la paseoj bolas en mi ja ĉagrene. 
Monta pluv’ senĉese vipas 
la tegmenton de l’ boato ĝene. 
 
Konas mi sukcesojn, perdojn de la mondo 
kaj decaĵojn, misojn en agmaniero, 
sed mi ĉiam dronas en ĉagrenoj. 
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Nun mi jam blankharas en la viv-vespero, 
nur pentante pri vanigo al l’ epoko pompa 
kaj erarvagado en malbrila kariero. 
*Drakboata Festo okazas la kvinan de la kvina monato laŭ ĉina lunkalendaro, omaĝe al la granda poeto Qu Yuan 

(340-278 a. K.). 

 
虞美人 
赋牡丹 
西园曾为梅花醉，叶剪春云细。玉笙凉夜隔帘吹。卧看花梢摇动一枝枝。  

娉娉袅袅教谁惜，空压纱巾侧。沉香亭北又青苔。唯有当时蝴蝶自飞来。 

 
Dediĉe al peoniaj floroj 
—laŭ melodio Belulino Yu 
En ĝardeno okcidenta 
mi aprecis umeflorojn jen kun ĝu’, 
ties delikataj verd-folioj etendiĝis 
disen kiel nuboj mincaj en blank-blu’. 
Ekster la fenestr’ aŭdiĝas flutmuziko 
en malvarma vento en nokt-fru’. 
En la lito mi rigardas peoniajn florojn 
belajn kaj graciajn en sving-sku’. 
 
Kiu ja kompatas ilin  
ĉarmajn, ravajn en fascin’? 
Tiuj reĝoj, kiuj ilin ŝatis, 
jam forpasis bedaŭrinde laŭ destin’. 
Norde de la pavilono muskoj 
kovras teron de l’ ruin’. 
Nur kelkfoje papilioj  
jen alflugas pro arom-inklin’. 
 
杏花天影 
丙午之冬，发沔口。丁未正月二日，道金陵。北望惟楚，风日清淑，小舟挂席，容与波上。 

绿丝低拂鸳鸯浦，想桃叶当时唤渡。又将愁眼与春风，待去，倚兰桡更少驻。 

金陵路，莺吟燕舞，算潮水知人最苦。满汀芳草不成归，日暮，更移舟向甚处？ 

 
—laŭ melodio Ombro de abrikotfloroj 
Salikvergetoj verdaj jen karesas super bordo, 
kie ambirdoj nestas en la harmoni’. 
Tiame mi kaj amatino mia 
veturi per la pramboato tie ĉi. 
Nun mi direktas ĉagrenplenan ekrigardon 
al la ĉielo en printempa ventvari’. 
Antaŭ ol forveturi, min klinante 
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al la remilo mi meditas jen en nostalgi’. 
 
Sur la vojo al la urbo Jinling 
hirundoj flugas, orioloj kantas bele. 
Imagas mi, ke nur tajdakvo konas 
la homan splenon tute vere. 
Ĉe la herbplena insulet’ ni haltas, 
reveno estas ja neebla senespere. 
Jam proksimiĝas la vesperkrepusko. 
Do, kien mia pramo flosu ja prefere? 
 
淡黄柳 
客居合肥南城赤阑桥之西，巷陌凄凉，与江左异。唯柳色夹道，依依可怜。因度此阕，以纾客怀。 

空城晓角，吹入垂杨陌。马上单衣寒恻恻。看尽鹅黄嫩绿，都是江南旧相识。 

正岑寂，明朝又寒食。强携酒，小桥宅。怕梨花落尽成秋色。燕燕飞来，问春何在，唯有池塘自

碧。 

 
—laŭ melodio Helflava saliko 
Kornoj sonas super stratoj 
de l’ malplena urbo frumatene. 
Surĉevale mi, kun sensubŝtofa vesto, 
sentas ventatakon kaj skuiĝas treme. 
Ĉie sin prezentas helflaveco kaj junverdo 
kiel la pejzaĝ’ en sudo bela vigloplene. 
 
En gastej’ mi dronas en soleco 
kaj morgaŭa fastad-tag’ des pli 
intensigas mian splenon. 
Laŭkutime iras al loĝejo ŝia mi 
ĉe l’ pontkap’ por trinki vinon kune. 
Mi tre timas, ke pirfloroj jen kun apati’ 
tute falas kaj aŭtuna scen’ denove regas. 
Paro da hirundoj flugas tien ĉi 
por demandi, kie estas la printempo. 
Krom verd-laget’ , neniu certas ja kun sci’. 
 
踏莎行 
自沔东来，丁未元日至金陵，江上感梦而作。 

燕燕轻盈，莺莺娇软，分明又向华胥见。夜长争得薄情知，春初早被相思染。 

别后书辞，别时针线，离魂暗逐郎行远。淮南皓月冷千山，冥冥归去无人管。 

 

Sonĝado sur la rivero 
—laŭ melodio Paŝo sur herbo 
Leĝera kiel la hirund’ fluganta, 
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Mild-mola kiel kvivitanta oriolo, 
aspektas vi tiel evidente reala 
kaj ni re-renkontiĝas en sonĝ-horo. 
Riproĉas vi: “Ĉu vi stultulo scias, 
ke mi maldormas kun ŝirita koro, 
kaj en ĉi-nokt’ de fruprintempo 
mi infektiĝas je sopir-doloro. 
 
Jen ĉe disiĝo mi donacis al vi 
la kudraĵon far mi por memoro 
kaj post disiĝo mi leterojn skribas 
por montri sopiremon al vi en la foro. 
Malvarma lun’ en via loko lumas 
super la montoj kaj riveroj jen en mut-soporo. 
Lontane vi, ve, senkunule vivas 
kaj mizerplene tute en izolo. 
 
齐天乐 
丙辰岁，与张功父会饮张达可之堂。闻屋壁间蟋蟀有声，功父约予同赋，以授歌者。功父先成，辞甚美。

予裴回末利花间，仰见秋月，顿起幽思，寻亦得此。蟋蟀，中都呼为促织，善斗。好事者或以三二十万钱

致一枚，镂象齿为楼观以贮之。 

庾郎先自吟愁赋，凄凄更闻私语。露湿铜铺，苔侵石井，都是曾听伊处。哀音似诉。正思妇无眠，

起寻机杼。曲曲屏山，夜凉独自甚情绪！ 

西窗又吹暗雨，为谁频断续，相和砧杵？候馆迎秋，离宫吊月，别有伤心无数。豳诗漫与。笑篱

落呼灯，世间儿女。写入琴丝，一声声更苦。 

 
Griloj 
—laŭ melodio Ĝojo sub la ĉielo 
La poeto sola ĉantas siajn versojn, 
jen alŝvebas trista grila zum’. 
Rosoj malsekigas bronzajn pordoringojn, 
musko tuŝas la putrandon per brakum’. 
Tie kaj ĉi tie griloj ĉirpas triste 
kvazaŭ plore ĉiam en pasint’ kaj nun. 
En ĉirpad’ de griloj la sendorma ino 
jen pretigas la teksilon. Tiam dum 
ŝi ekrigardas montojn sur l’ ekrano, 
ŝia larm’ ruliĝas pro soleca vivmallum’. 
 
Ekster la fenestro pluv’ kaj vento 
furiozas intermite kun ululo. 
Kial girlĉirpado ĉiam akompanas 
sonojn de vest-lavklabado en obskuro? 
La grilzumo certe vekas la ĉagrenojn, 
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ĉu en la loĝejo en aŭtun’, ĉu dum veturo. 
Tamen Libr’ de Poezi’* entenas ĝian 
belan priskribadon ja skizitan laŭ naturo. 
La geknaboj, mantenante la lanternon, 
serĉas grilojn ĉe l’ baril-angulo: 
“Estas griloj tie ĉi!” kriante kun ridsonoj. 
Se komponus oni kanton pri la gril-susuro 
kaj ĝin ludus per kordmuzikilo, 
certe oni aŭdus kanton tristan sen mezuro. 
*La unua poemkolekto de la antikva Ĉinio. 

 
长亭怨慢 
余颇喜自制曲。初率意为长短句，然后协以律，故前后阕多不同。桓大司马云：“昔年种柳，依依汉南。今

看摇落，凄怆江潭：树犹如此，人何以堪？”此语余深爱之。 

渐吹尽，枝头香絮，是处人家，绿深门户。远浦萦回，暮帆零乱向何许？阅人多矣，谁得似长亭

树？树若有情时，不会得，青青如此！ 

日暮，望高城不见，只见乱山无数。韦郎去也，怎忘得、玉环分付。第一是，早早归来，怕红萼，

无人为主。算空有并刀，难剪离愁千缕。 

 
—laŭ melodio Lanta kanto de plendado 
Salikaj flokoj ŝvebas ĝis la lasta peco 
en vento blovanta kun susuro. 
Kaŝite en la ombro malhelverda, 
apenaŭ ŝia dom’ videblas en obskuro. 
Mia boat’ forflosas laŭ rivera voj’ sinua 
inter malordaj veloj al nenia celo de veturo. 
Salikoj ĉe la bordo vidas multe da vagantoj 
disiĝi, per trankvila kaj silenta la okulo. 
Se tiuj arboj havus emociojn, ili ne prosperus 
farbite jen per tia malhelverd-tinkturo. 
 
Ĉe sink’ de l’ sun’ la alta urbo nevideblas 
sennombraj montoj nure staras en pelmelo. 
Amato ja foriris, sed li devas ŝiajn vortojn 
memori: jen revenu frue pli kun fidelo,  
ĉar timas ŝi, ke l’ ĉarmulin’ ne havas 
protekton lian ĉe eventuala la danĝero.  
Eĉ se ŝi havus akran glavon, 
ŝi povus ne fortranĉi splenojn de kruelo. 
 
扬州慢 
淳熙丙申至日，予过维扬。夜雪初霁，荠麦弥望。入其城，则四顾萧条，寒水自碧，暮色渐起，戍角悲吟。

予怀怆然，感慨今昔，因自度此曲。千岩老人以为有“黍离”之悲也。 

淮左名都，竹西佳处，解鞍少驻初程。过春风十里，尽荠麦青青。自胡马窥江去后，废池乔木，
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犹厌言兵。渐黄昏，清角吹寒，都在空城。  

杜郎俊赏，算而今、重到须惊。纵豆蔻词工，青楼梦好，难赋深情。二十四桥仍在，波心荡、冷

月无声。念桥边红药，年年知为谁生。 

 
—laŭ melodio Lanta kanto de Yangzhou 
Ĉe pavilono de l’ antikva urbo Yangzhou 
deĉevaliĝis por ripozi mi pro laco  
dum la etap’ unua de vojaĝado mia. 
Antaŭe pompis viv’ la vasta spaco, 
sed nun ĝi plenas je herbaĉoj, musko. 
Ekde invadoj de tataroj kelkfojaj kun minaco 
eĉ dezertecaj lagoj, altaj arboj 
malamus militadon jen kun dent-agaco. 
Proksime al vesperkrepusko kornoj sonas 
korŝire super la malplena urbo-karapaco. 
 
Eĉ Du Mu*, virtuozo de versado, 
se li revenus al la viv’ reala, 
li certe estus surprizita de la sceno 
plagita, suferplena kaj amara. 
Eĉ per talento majstra en poemkreado 
kaj per bravura stilo en vortstoko mara, 
li povus ne esprimi senton el la koro 
nek ĝenojn pri l’ ĉagren’ sentimentala. 
Ankoraŭ la Ponto Dudek-Kvar restas sama, 
jam mutas ondoj kaj solecas luno pala. 
Ĉe l’ bordo ruĝaj peonioj kreskas pompe, 
prezentas belon laŭ sezono ĉiujara, 
sed kiu havus emon kaj inklinon 
por spekti ilin en koloro senrivala? 
*Du Mu (837- ĉ.852), poeto de Yangzhou, fama pro siaj poemoj pri la urbo kaj tieaj belulinoj.  

 
暗香 
辛亥之冬，余载雪诣石湖。止既月，授简索句，且征新声，作此两曲，石湖把玩不已，使二妓肆习之，音

节谐婉，乃名之曰《暗香》、《疏影》。 

旧时月色，算几番照我，梅边吹笛。唤起玉人，不管清寒与攀摘。何逊而今渐老，都忘却，春风

词笔。但怪得竹外疏花，香冷入瑶席。 

江国，正寂寂。叹寄与路遥，夜雪初积。翠尊易泣，红萼无言耿相忆。长记曾携手处，千树压、

西湖寒碧。又片片吹尽也，几时见得？ 

 
—laŭ melodio Kaŝita aromo 
Antaŭe mi kutime ludis fluton 
ĉe umearbo sub lunlumo klara. 
En kia ajn malvarma tago 
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mi ĉiam petis al ŝi, mia kara, 
derompi frondojn umearbajn 
por aprecad’ en neĝ’ blankpala. 
Sed mi oldiĝas kaj jam perdis 
humoron de umeflor-aprecado joviala. 
Trans bambuar’ alŝvebas bonodoro 
de kelkaj umefloroj al festeno ĉealtara 
kaj ekmemoras mi tre freŝe 
pri la paseoj en nebul’ vuala. 
 
Nun sude de l’ rivero Jangzi 
ja regas vintra silentemo vere. 
Mi volas sendi umefrondon al ŝi, 
sed vojo longas malespere 
kaj nokta neĝ’ jam bare amasiĝis. 
Kun tas’ da vino en la mano, plensufere, 
mi jen faligas sangajn larmojn. 
La ruĝaj umefloroj senvort-maniere 
tuj vekas ĉe mi la memoron 
jen pri mi kaj ŝi, kiuj ja miele, 
mano-en-mane promenadis ĉe lagbordo, 
kie mil kaj mil umearboj ja prospere 
disfloris kaj lagakv’ smeraldis froste. 
Petaloj nun forblovas ja kruele 
la vento pec’ post peco sur la teron, 
ve, kiam ili ja aspektos tiom bele? 
 
疏影 
苔枝缀玉，有翠禽小小，枝上同宿。客里相逢，篱角黄昏，无言自倚修竹。昭君不惯胡沙远，但

暗忆，江南江北。想佩环，月夜归来，化作此花幽独。  

犹记深宫旧事，那人正睡里，飞近蛾绿。莫似春风，不管盈盈，早与安排金屋。还教一片随波去，

又却怨，玉龙哀曲。等恁时，重觅幽香，已入小窗横幅。 

 
—laŭ melodio Maldensa ombro 
Sur branĉoj de umeo floroj 
jadecaj nestas, kaj birdparo 
dormetas premiĝante unu al alia 
intime meze de frondaro. 
En fremda lok’ mi vidas umearbon 
kun fono de bambuoj, jen en staro 
ĉe heĝo, aspektante svelte en vespero. 
La historio diras, ke belino en realo 
edziniĝis al norda huno-estr’ por paco, 
ŝi ofte sopiremis kun sentimentalo 
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al la hejmloka tero suda, kaj la norda. 
Animo ŝia eĉ reiris kun ornam-vualo 
dum luna nokto kaj fariĝis umefloro 
tutsola kaj dignplena en konduta klaro. 
 
Okazis iam la palaca anekdoto: 
petalo umeflora falis jen leĝere 
sur la fruntmezon de princino, 
kiu en buduaro sonĝis bele. 
Pro tio l’ modo de “petalfrunto”  
furoris en palaco ja modele. 
Ne kiel printemp-vento senkompata 
al umefloroj pompaj jen prospere, 
vi devas zorgi tiujn florojn 
kvazaŭ knabinon en or-domo vere. 
Finfine la petaloj falos pec’ post peco 
en ondojn ruliĝantajn laŭ akvflu’ libere. 
Ve, kial oni hatas flut-arion ĉagrenvekan 
pri “petalfrunto” tre severe? 
Ĝis tiam oni ja ne povos flari 
aromon densan umefloran jen espere, 
ĉar ili jam pentritas sur rubando tola 
pendanta ĉe fenestro viziere. 
 
念奴娇 
余客武陵。湖北宪治在焉：古城野水，乔木参天。余与二三友，日荡舟其间。薄荷花而饮，意象幽闲，不

类人境。秋水且涸。荷叶出地寻丈，因列坐其下，上不见日。清风徐来，绿云自动。间于疏处，窥见游人

画船，亦一乐也。朅来吴兴。数得相羊荷花中，又夜泛西湖，光景奇绝。故以此句写之。 

闹红一舸，记来时，尝与鸳鸯为侣，三十六陂人未到，水佩风裳无数。翠叶吹凉，玉容消酒，更

洒孤蒲雨。嫣然摇动，冷香飞上诗句。 

日暮，青盖亭亭，情人不见，争忍凌波去。只恐舞衣寒易落，愁人西风南浦。高柳垂阴，老鱼吹

浪，留我花间住。田田多少，几回沙际归路。 

 
—laŭ melodio Ĉarma kantistino 
Per ŝipo mi veturas kun plezuro 
inter fajrruĝajn lotusflorojn en veget-konkuro. 
Pli frue kiam tien ĉi mi venis por spektado, 
mi ĉiam ludis kun ambirdoj en akv-vado. 
En la vidkampo lotus-lagoj tridek ses 
ligiĝas tute kiel vasta spac’ sen homa agres’. 
En vento lotusfloroj jen svingiĝas kun kapklino 
kvazaŭ en rob’ kun jada zono la belino. 
Zefiro blovas tra lotusfoliojn de smeraldo 
kun floroj kiel ruĝo sur pudrita vang’ pro ebri-ardo. 
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Kiam strietoj pluvaj lemnojn frapas jen pasie, 
similas ili al dancantaj belulinoj bel-gracie. 
Aromo el lotusoj tuje ŝvebas sur papero,  
fariĝas versoj elde mia plumo kun libero. 
 
La suno tuj subiros ĉe vespero, 
sed l’ amatin’, ankoraŭ venas ne por kvero. 
Folioj larĝaj kaj junverdaj staras baldakene,  
do, kiel ili povus sveni disen ĝene? 
Mi timas nur, ke l’ vento furiozos blove, 
kaj ruĝ’ kaj verdo ruiniĝos pro, ve, 
la kirliĝantaj ondoj en la lago 
kaj la lagbord’ fuŝitas pro vent-plago. 
Disiĝo nia min ĉagrenas tre, 
kiam ekpensas mi pri l’ ide’. 
El altaj salikarboj pendas jen malalte 
vergetoj longaj, fiŝoj folas salte, 
kvazaŭ retenus ili min al floraro. 
Lotusfolioj rondaj min tre tiklas, 
ke mi ne volas min deŝiri de la lotusmaro. 
 
俞国宝（？—？） 
风入松 
一春长费买花钱，日日醉湖边。玉骢惯识西湖路，骄嘶过、沽酒楼前。红杏香中箫鼓，绿杨影里

秋千。 

暖风十里丽人天，花压鬓云偏。画船载取春归去，余情付。湖水湖烟。明日重扶残醉，来寻陌上

花钿。 

 
Yu Guobao (?-?) 
—laŭ melodio Vento inter pinoj 
Mi elspezas multan monon 
por aĉeti florojn primavere, 
kaj ĉe l’ lago ĉiutage 
drinkas vinon jen libere. 
La ĉevalo blanka, kiun rajdas 
mi, jam l’ apudlagan vojon konas 
kaj henante kun levita kapo 
preter vinvendejojn ja imponas. 
Bonodor’ de abrikotoj ŝvebas 
en muzik’ de fluto kaj tamburo, 
En la ombro de salikoj verdaj 
oni svingas la pendolon kun plezuro. 
 
Sur la pad’ ĉe Okcidenta Lago 
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amasiĝas belulinoj sub sunlumo. 
Ilia kapo ŝarĝitas per ornamoj 
sovaĝfloraj en la harbrakumo. 
La boato veturigas min kaj printempon 
al la hejmo laŭ la fluo. 
Mi nur lasas la restantan bonhumoron 
al la akvo en nebula pala bluo. 
Morgaŭ mi revenos al lagbordo 
kun ebri’ restanta el l’ antaŭa tago 
kaj apezos belulinojn ĝojludantaj 
sur la bordo de la lago. 
 
戴复古（1167-？） 
柳梢青 
岳阳楼 
袖剑飞吟，洞庭青草，秋水深深。万顷波光，岳阳楼上，一快披襟。 

不须携酒登临，问有酒何人共斟？变尽人间，君山一点，自古如今。 

 
Dai Fugu (1167-?) 
Turo Yueyang 
—laŭ melodio Verdas salikpintoj 
Kun spado en maniko 
sur Turon Yueyang mi ascendas. 
Prosperas verdaj herboj ĉe la Dongting-lago 
kaj l’ akvo en aŭtuno brile sin etendas. 
Spektante ondan akvon jen sur Turo Yueyang, 
mi montras mian bruston jen ĝojplene.  
Necesas ne kunporti vinon al la turo, 
nu, kiu povus drinki kun mi ja senĝene? 
Hommondo jam ŝanĝiĝis multe, 
sed la monteto Junshan en la lago 
neniel aliiĝas iomete de l’ antikv’ ĝis nun, 
starante en la akvo kiel sago. 
 
史达祖（？-？） 
绮罗香 
咏春雨 
做冷欺花，将烟困柳，千里偷催春暮。尽日冥迷，愁里欲飞还住。惊粉重、蝶宿西园；喜泥润、

燕归南浦。最妨他佳约风流，钿车不到杜陵路。  

沉沉江上望极，还被春潮晚急，难寻官渡。隐约遥峰，和泪谢娘眉妩。临断岸、新绿生时，是落

红、带愁流处。记当日、门掩梨花，剪灯深夜语。 

 
Shi Dazu (?-?) 
Odo al printempa pluvo 
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—laŭ melodio Aroma luksa robo 
Printempa pluv’ kun frida vento 
frapadas florojn ja kruele. 
Nebulo pluva salikarbojn 
vualas peze, mallibere. 
Malklaraj montras sin mil lioj 
da montoj kaj riveroj en vaporo, 
verŝajne en etoso de malfrua primavero. 
Tuttage pluvo ĵonglas laŭ la volo, 
jen falas jen ĉesiĝas je onia ĝeno. 
Timeme papilioj pro humida flugilparo 
sin kaŝas kaj dormetas en ĝardeno. 
Hirundoj nun navedas por konstrui neston, 
portante la akvecan koton per buŝpreno. 
Plej embarasas geamantoj en ĉi tempo, 
ĉar vojo estas tro glitiga por la rendevuo, 
ne eblas por kaleŝoj de fraŭlinoj  
veturi sur ĝi al la longe sopirata renkontĝuo. 
 
La pluvo puŝas tajdojn sur la rivero 
ja en vesperkrepusko sub streĉita vido. 
Pramejon malfacile oni trovas 
pro densa nebulbar’ kaj akvrapido. 
La montoj en la foro diafanas, 
kvazau knabin’ larmanta kun sorĉbelo. 
Jen tie, kie nova verdo kreskas, 
falinta ruĝ’ forfluas kune kun ĝen-ŝvelo. 
La pluvo batas la pirflorojn en la korto, 
mi fermas pordon por trankvilo. 
Ĉe lampo dum profunda nokto 
mi legas klasikaĵojn kun ĝentilo. 
 
双双燕 
咏燕 
过春社了，度帘幕中间，去年尘冷。差池欲住，试入旧巢相并。还相雕梁藻井，又软语商量不定。

飘然快拂花梢，翠尾分开红影。  

芳径，芹泥雨润。爱贴地争飞，竞夸轻俊。红楼归晚，看足柳昏花暝。应自栖香正稳。便忘了天

涯芳信。愁损翠黛双蛾，日日画阑独凭。 

 
Versoj dediĉitaj al hirundoj 
—laŭ melodio Paro da hirundoj 
Printempo jam alproksimiĝas al la fino. 
Supozeble la hirunda nest’ lastjare 
kovriĝis per malvarma polvo. 
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Nun paro da hirundoj solidare 
jen ĉirkaŭflugas la malnovan neston 
por vivi en ĝi kune, kare. 
Rigardas ili jen al trab’ jen al plafono,  
pepante inter si babile tre familiare. 
Abrupte ili fluge tanĝas florojn, 
svingante la tondilforman voston pare. 
 
Apude de la pad’ humidan grundon 
buŝprenas ili, flugas ir-reire. 
Tre base al la tero ili flirtas vete, 
viglplene, glite kaj facile. 
Post satspektado al salikoj, floroj, 
reflugas ili al la domo jen leĝere 
kaj dormas en la nest’ trankvile. 
Forgesis tamen ili la mesaĝon perlivere 
de la fora edzo al l’ edzino. 
Ŝi ĉagreniĝas en buduaro plensufere, 
sin apogante al pentrita balustrado, 
kaj sola ŝi rigardas foren ja sencele. 
 
岳珂 （1183-？） 
祝英台近 
北固亭 
淡烟横，层雾敛，胜概分雄占。月下鸣榔，风急怒涛飐。关河无限清愁，不堪临鉴。正霜鬓，秋

风尘染。  

漫登览。极目万里沙场，事业频看剑。古往今来，南北限天堑。倚楼谁弄新声？重城正掩。历历

数、西州更点。 

 
Yue Ke (1183-?) 
Kiosko sur Beigu-monto 
—laŭ melodio Kanto pri Zhu Yingtai 
Disiĝis densdensa nebulo, 
nun regas leĝera vaporo. 
Herooj okupis kvazaŭ karusele 
ĉi teron por brava la gloro. 
Sub luno fiŝistoj netfiŝas 
per frapoj ĉe la boatflank’ kun fervoro 
sur ondoj pelataj de vento. 
Vizaĝe al tiu ĉi sceno kun bela koloro, 
mi naskas ĉagrenon interne, 
ne volas spektadi ĝin jen kun doloro. 
Kaj nune invadas aŭtuna frid-vent’ min 
oldulon grizharan sen varma sangbolo. 
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Sur monto rigardas mi foren 
al nord’ batalejo antaŭa milita. 
Mi volis kelkfoje batali kun glavo 
sed mi ne sukcesis je l’ faro merita. 
La disapartigo de l’ sudo kaj nord’ de la regno  
min pikas dolore per ĝeno trepida. 
En domo silenta dum nokt’ mi aŭskulas 
de ie al liutmuziko l’ nove komponita. 
L’ urbpordo fermitas en vento malvarma, 
laŭtiĝas sonado de hor-anoncad’ intermita. 
 
张辑（？-？） 
月上瓜洲 
南徐多景楼作 

江头又见新秋.几多愁。塞草连天、何处是神州？  

英雄恨，古今泪，水东流。惟有渔竿、明月上瓜洲。 

 
Zhang Ji (?-?) 
—laŭ melodio Luno super sabla strando 
Aŭtun’ denove venas, 
ĉagrenojn multajn ja mi kovas. 
Velkintaj herboj sin etendas ĝis ĉielo, 
kie la ter’ de nia regn’ sin trovas? 
 
Martiroj mortis brave, sed ja kun rankoro, 
de antikveco ĝis nun varmaj larmoj fluas, 
kiel rivero kuras orienten al la foro. 
Nun mi nur surŝultrigas la fiŝkanon 
kaj iras al la sabla strando sub lungloro. 
 
刘克庄（1187-1269） 
贺新郎 
九日 
湛湛长空黑。更那堪、斜风细雨，乱愁如织。老眼平生空四海，赖有高楼百尺，看浩荡千崖秋色。

白发书生神州泪，尽凄凉、不向牛山滴。追往事，去无迹。  

少年自负凌云笔。到而今、春华落尽，满怀萧瑟。常恨世人新意少，爱说南朝狂客。把破帽年年

拈出。若对黄花孤负酒，怕黄花、也笑人岑寂。鸿北去，日西匿。 

 
Liu Kezhuang (1187-1269) 
La naŭa de la naŭa monato* 
—laŭ melodio Gratulo al novedzo 
La ĉielo malserena kaj senlima, 
kaj oblikva vento kaj pluvstri’ 
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des pli kirlas la ĉagrenojn 
tumultantajn en mi kun anksi’. 
Dank’ al tur’ centfuta alta, 
povas mi ascendi alten pli 
kaj direktas miajn oldan okulparon 
al aŭtunaj scenoj kun vari’ 
de mil montoj kaj mil klifoj. 
Kiel maljunulo kun grizharoj ĉe tempi’, 
mi disverŝas varmajn larmojn  
ne por mia tristo, sed por la patri’. 
Mi ja provas rememori l’ pasintaĵojn, 
sed jam ili malaperis sen konsci’. 
 
En juneco mi fieris pri bonstilo en verkado, 
sed nun la talento jam perdiĝis for, 
kaj mi plenas nur je tristo kaj ĉagreno. 
Ofte mi plendadas pri la manko de kolor’ 
nova en alies poezio kaj eseoj,  
tamen mi mem kun obstina vol’ 
citas kliŝajn la ideojn de antikvo. 
Se vizaĝe al flav-krizantemo dum ĉi hor’, 
oni ne per vino festas jen ĉi tagon, 
tiuj flavaj floroj eble kun petol’ 
ja rikanus pri oniaj tristo kaj soleco. 
La sovaĝanseroj flugas norden kun grakror’ 
kaj la suno sinkas okcidenten sen lumglor’. 
*La naŭa de la naŭa monato laŭ la ĉina lunkalendaro estas la festo omaĝe al maljunuloj. Dum tiu tago oni 

grimpas la monton por celebri la feston. 

 
清平乐 
五月十五夜玩月 

风高浪快，万里骑蟾背，曾识姮娥真体态，素面元无粉黛。 

身游银阙珠宫。俯看积气蒙蒙。醉里偶摇桂树，人间唤作凉风。 

 
Ludo en la luno 
—laŭ melodio Serena muziko 
Per rapida vento flugas 
preter la riverojn mi leĝere 
al la luno fora je mil lioj. 
Mi antaŭe konis Chang’e* vere, 
kiu ĉarmas nepudrita nek ŝminkita, 
kun blankhaŭto delikata bele. 
 
Ĉien mi promenas en la lunpalaco 



- 166 - 

kaj malsupren mi rigardas jen scivole 
la terglobon en nebulo densa. 
En ebrio mi ekskuas osmantarbon fole, 
tuj leviĝas en la homa mondo 
frida brizo, kiu blovas milde, mole. 
*Laŭlegende Chang’e, belulino, post englutado de fea pilolo, flugas al la luno kaj vivas tie ĝis nun. 

 
方岳（1199-1262） 
水调歌头 
平山堂用东坡韵 

秋雨一何碧，山色倚晴空。江南江北愁思，分付酒螺红。芦叶蓬舟千重，菰菜莼羹一梦，无语寄

归鸿。醉眼渺河洛，遗恨夕阳中。  

蘋洲外，山欲暝，敛眉峰。人间俯仰陈迹，叹息两仙翁。不见当时杨柳，只是从前烟雨，磨灭几

英雄？天地一孤啸，匹马又西风。 

 
Fang Yue (1199-1262) 
—laŭ melodio Preludo de akva melodio 
Post aŭtuna pluv’ serenas la ĉielo, 
montoj kvazaŭ purlavitaj verdas ja des pli. 
Mi vagadas sola de la nord’ al sudo, 
plenŝarĝita per ĉagrenoj kaj kun nostalgi’. 
Ilin mi fordrinkas vol-ne-vole ĝis ebri’. 
La boat’ veturas inter fragmitaro jam mil liojn. 
kaj hejmenreveno mia jen fariĝis iluzi’. 
La sovaĝanseroj flugas norden sen kunporti 
mian vortojn al la hejm’, kun apati’. 
Per ebria okulpar’ mi malfacile vidas 
trans riveroj la hejmlokon jen kun mia famili’. 
Sub lum’ de subiranta suno mi suspiras 
plenĉagrene kun ĝemkri’. 
 
Trans sabl-strando montoj dronas 
en maldensa nebulo de vespero, 
splenaj kvazaŭ jen kun sulkigitaj brovoj. 
La paseoj de merito kaj despero 
nur aldonas al vi ja ĉagrenojn, 
ĉar eĉ la famuloj kuŝas sub la tero.  
En vidkamp’ tiamaj salikarboj svenas 
kaj nur pluvnebulo samas en aero 
kiel la antaŭa senŝanĝeme. 
Kiom da bravuloj ja en efemero 
ludis sur scenej’ homviva ĝis pereo? 
Sola restas mi ankoraŭ kun fiero, 
kaj mi spronas la ĉevalon ja antaŭen 
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en la okcidenta vento, sen ŝancelo. 
 
吴文英（1212？-1274？） 
点绛唇 
试灯夜初晴 

卷尽愁云，素娥临夜新梳洗。暗尘不起，酥润凌波地。  

辇路重来，仿佛灯前事。情如水，小楼熏被。春梦笙歌里。 

 
Wu Wenying (1212?-1274?) 
—laŭ melodio Ruĝigitaj lipoj 
Venteg’ disblovas densajn nubojn 
el la ĉiela blu’ senspure. 
La luno ŝajnas lavitiĝi ĉe vespero 
per pluva akvo tute pure. 
En la malhela nokt’ nenia polvo 
leviĝas en aero dense lule, 
jen malgraŭ ke belinoj faras 
paŝetojn sur la mola ter’ plezure. 
 
Denove mi revenas post disiĝo 
al la ĉefurbo imperia. 
Lanternoj brilas same kiel lastajare, 
sed mia kor’ estas melankolia 
Mi nur enŝovu min en litkovrilon 
en bonodora incensfumo stria 
por ke muzik’ de flutoj ne min ĝenu 
en dolĉa sonĝo fantazia. 
 
浣溪沙 
门隔花深梦旧游，夕阳无语燕归愁，玉纤香动小帘钩。  

落絮无声春堕泪，行云有影月含羞。东风临夜冷于秋。 

 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
En sonĝo ofte mi frekventas 
malnovan lokon, kie la ĝardeno 
jam plenas je la floroj en densejo. 
Revenas ŝi silenta kun ĉagreno 
ĉe sunsubir’ kaj levas kulvualajn hokojn 
per siaj delikataj manoj, kun korpremo. 
 
Salikaj flokoj falas jen senbrue 
en pluv’ printempa plorsimila. 
Nuberoj flosas kaj kelkfoje 
la lumon ŝirmas de la luno brila, 
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kaj l’ lun’ eksentas honton pro la ombro. 
En nokto la printempa vento pli korŝira, 
malvarma ol l’ aŭtuna vento, kiu 
susuras tra la tero ĝemsuspira. 
 
祝英台近 
春日客龟溪游废园 

采幽香，巡古苑，竹冷翠微路。斗草溪根，沙印小莲步。自怜两鬓清霜，一年寒食，又身在、云

山深处。 

昼闲度，因甚天也悭春，轻阴便成雨。绿暗长亭，归梦趁飞絮。有情花影栏干，莺声门径，解留

我、霎时凝伫。 

 
—laŭ melodio Pri junulino Zhu Yingtai 
Mi plukas bonodorajn florojn, herbojn 
sur pad’ de forlasita la ĝardeno, 
mi sentas fridan spiron 
en la profund’ de bambuara ĉirkaŭpreno. 
Knabinoj ludas tordigadon de herb-tigojn*, 
iliaj piedsignoj jen en ĉeno 
videblas klare sur sabla grundo. 
Kompatas mi min pro la ĝeno 
de blankaj haroj ĉe l’ tempioj. 
Nun la fastada tago per alveno 
heroldas kulton al prauloj familiaj, 
mi tamen dronas en ĉagreno 
sur fora mont’ ŝlosita jen per nub-kateno. 
 
Dumtage mi vivadas en enuo. 
Printempan spiron ŝparas eĉ Ĉielo 
al homoj, ĵusa malsereno jam nun 
fariĝas delikata pluvo en leĝero. 
Salikaj flokoj flirtas super pavilono, 
jen tio vekas mian hejmsopiron en korĉelo. 
La flora ombro ornamanta l’ balustradon 
kaj la ĉirpado oriola ĉe perona sfero 
verŝajne ja retenas miajn paŝojn, 
tuj mia okulparo banas sin en larm-macero. 
*Tordigi herb-tigojn estas ludo, en kiu oni elektas pli aŭ malpli fortajn herb-tigojn por tordigi unu la alian por 

testi, kies elektita herb-tigo estas pli forta. 

 
风入松 
听风听雨过清明，愁草瘗花铭。楼前绿暗分携路，一丝柳，一寸柔情。料峭春寒中酒，交加晓梦

啼莺。  

西园日日扫林亭，依旧赏新晴。黄蜂频扑秋千索，有当时纤手香凝。惆怅双鸳不到，幽阶一夜苔
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生。 

 
—laŭ melodio Vento inter pinoj 
Qingming-feston mi pasigis sola, 
aŭskultante al pluvbato kaj ulula vento. 
Mi ne emas skribi la epitafon 
por falintaj floroj jen en ĉi momento. 
Antaŭ l’ domo regas verd’ malhela, 
tie ni disiĝis kun domaĝa sento. 
Ĉiu salikvergo nutras l’ amon 
inter mi kaj ŝi kun vera sentimento. 
En printempa frido drinkas mi por varmo. 
Ĉe fruamaten’ min vekas bird’ el ŝonĝa tendo. 
 
En ĝarden’ uesta mi balaas ĉiutage 
la falintan ruĝon kaj ankoraŭ ĝue 
spektas novan scenon de malfruprintempo. 
Ofte vespoj flugas al pendola ŝnur’ alglue 
pro parfum’ restanta jen de ŝiaj manoj. 
Mi tre ĉagreniĝas, ke ni rendevue 
povas ne kuniĝi kiel du ambirdoj. 
Sur malplena la perono ja senbrue 
tra la nokt’ kovriĝas musk’ jam frue. 
 
文及翁（？-？） 
贺新郎 
西湖有感 

一勺西湖水，渡江来，百年歌舞，百年酣醉。回首洛阳花石尽，烟渺黍离之地，更不复、新亭堕

泪。簇乐红妆摇画舫，问中流击楫何人是？千古恨、几时洗？ 

余生自负澄清志：更有谁、磻溪未遇，傅岩未起？国事如今谁倚仗！衣带一江而已！便都道、江

神堪恃。借问孤山林处士，但掉头、笑指梅花蕊。天下事，可知矣！ 

 
Wen Jiweng (?-?) 
Ekpenso ĉe l’ Okcidenta Lago 
—laŭ melodio Gratulo al novedzo 
Nur malgranda lago restas 
el la okupita regn’ mamuta. 
Post transiro de Jangzio 
transloĝiĝis la kortego tuta 
ĉirkaŭ l’ lago kiel rezidejo. 
Tra cent jaroj ili spektas dancojn ĝue, 
tra cent jaroj ili dronas en drinkad’ ebrie. 
Tamen en ĉefurbo kuriozaj ŝtonoj 
kaj trezoroj jam ruinigitas agonie, 
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en palac’ eĉ kreskas herboj kaj grenplantoj 
skuiĝantaj en nebula brumo. 
Ne ekzistas plu fidelaj korteganoj 
kiuj ja konsilas al la reĝo kun plorzumo. 
Nun sur la lag’ boatoj flosas 
kun diboĉaj kantoj kaj muzikoj plene. 
Kie do troviĝas la bravuloj 
kiuj ĵuras ja defendi regnon pene? 
Kiam oni povos preni la perditan teron 
kaj l’ rankoron venĝi jen solene? 
 
Mi dum tuta vivo kovas ambicion 
savi regnon kaj l’ popolon vere. 
Tamen tiaj korteganoj, kiaj ja fidelis 
al la regno, ne plu reaperos kunespere. 
Do, de kiuj la aferoj ŝtataj ja dependas 
por defendi kaj riĉigi sinofere? 
Kontraŭ l’ malamiko ni rezistas 
nur per unu rivero—tre danĝere! 
Oni eĉ deliras, ke l’ rivera feo 
povas bari l’ malamikon ja venkplene. 
Mi demandu tiujn mensogulojn: 
ĉu vi ne eksentas honton jen senĝene? 
Vi nur konas aprecadon al prunfloroj, 
sed ne povas peli dubon kompetente. 
Nun finfine mi jam scias, ke la sorto 
de la regno estas nesavebla ja lamente! 
 
刘辰翁（1232-1297） 
西江月 
新秋写兴 

天上低昂似旧，人间儿女成狂。夜来处处试新妆，却是人间天上。  

不觉新凉似水，相思两鬓如霜。梦从海底跨枯桑。阅尽银河风浪。 

 
Liu Chenweng (1232-1297) 
Improvizaĵo ĉe fruaŭtuno 
—laŭ melodio Luno super okcidenta rivero 
Luno malleviĝas, sun’ leviĝas, 
steloj jen moviĝas same en naturo. 
En la homa mondo gejunuloj 
ĝoje ludas kun plezuro. 
Ĉie homoj je duobla-sepa nokto* 
novan veston jen surportas bonhumore. 
Kvazaŭ en paradizo ili ĝoje ludas 
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kaj dancante kaj kantante ja elkore. 
 
En la nokto fruaŭtuna mi eksentas 
fridon pikan kiel akv’ nerimarkite. 
Mi sopiras al la okupita regno, 
ke hararo mia grizblankiĝas malrapide. 
Sonĝe mi profunde sinkas al marfundo 
kaj esploras ŝanĝiĝemon de la tero, 
soren sur ĉielon mi satrigardas  
venton kaj la ondojn sur galaksia sfero. 
*Duobla-sepa nokto estas la sepa de la sepa monato laŭ la ĉina lunkalendaro, dum kiu oni, precipe gejunuloj, 

festas la renkontiĝon de la geamantoj Bovpaŝtisto (Altairo) kaj Teksistino (Vego) laŭ la ĉina legendo. 

 
柳梢青 

春感 

铁马蒙毡，银花洒泪，春入愁城。笛里番腔，街头戏鼓，不是歌声。 

那堪独坐青灯。想故国，高台月明。辇下风光，山中岁月，海上心情。 

 

Sento en printempo 
—laŭ melodio Verdas salikpintoj 
Militĉevaloj, kun kiraso fera 
kaj fel-kovrilo, trotas en la strato. 
Lanternoj nun disverŝas 
radiojn kvazaŭ per larmeca miriado. 
Printempo same venas al la urbo, 
kie ĉargeno regas sen kompato. 
El flut’ tartara ŝvebas ekzotaj sonoj 
kaj ankaŭ teatraĵoj je malŝato 
de ni popolo disonancas strange, 
ne orelplaĉe plu en fuŝa stato. 
 
Vizaĝe al flagranta olelampo, 
mi sidas sola kun enuo. 
Sopir’ alportas min al la hejmlando 
kun brila luno en lumfluo.  
Iame la ĉefurb’ prosperis, 
sed nun jam decadencis kvazaŭ en vakuo. 
Kvankam mi vivas en la monto nenifare, 
mi tamen kovas rezistemon jen sen bruo, 
samkiel batalantaj popolanoj ĉe marbordo 
jen kontraŭ invadantoj decideme ja sen skuo. 
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周密（1232-1298） 
闻鹊喜 
吴山观涛 

天水碧，染就一江秋色。鳌戴雪山龙起蛰，快风吹海立。 

数点烟鬟青滴，一杼霞绡红湿，白鸟明边帆影直，隔江闻夜笛。 

 

Zhou Mi (1232-1298) 
Spektado al ondoj 
—laŭ melodio Ĝojo je aŭskultado al pigoj 
Akvo kaj ĉielo kunfandiĝas 
per tutaĵ’ kristale verda plene. 
La rivero kvazaŭ tinkturiĝas 
per aŭtuna buntkolor’ tutscene. 
Tajdoj jen turbulas kiel neĝaj montoj 
jen kirliĝas kiel drako tordoĝene. 
Vent’ rapida levas hulojn 
kiel murojn altajn ja ekstreme. 
 
Kelkaj montoj verdaj  
ŝajne emas guti en nebulo. 
Ĉe la horizonto matenruĝo strias  
kiel silk-ruband’ humidigita de la hulo. 
Blankaj birdoj ĉasas velojn 
jen glitantajn foren sur ondrulo. 
Ĉe noktfal’ ario fluta melodia 
nun alŝvebas trans rivera flu-murmuro. 
 

邓郯（1232-1303） 
唐多令 
雨过水明霞，潮回岸带沙。叶声寒，飞透窗纱。堪恨西风吹世换，更吹我，落天涯。  

寂寞古豪华，乌衣日又斜。说兴亡燕入谁家？惟有南来无数雁，和明月，宿芦花。 

 

Deng Tan (1232-1303) 
—laŭ melodio Kanto pri pli da sukero 
Post pluvo la serenan ĉielarkon 
spegulas l’ akvosurfaco de l’ rivero. 
Malflus’ restigis sablan tavoleton 
sur rando borda en blank-apero. 
Penetras fride tra la fenestr-gazon 
folia la susuro kun leĝero. 
La vento okcidenta, ve! blove 
ja alternigas dinastiojn kun severo, 
kaj min ĝi blovas  
al fora loko plena de mizero. 
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La luksa metropol’ antaŭa 
jam dezertiĝis jen en malprospero. 
Oblikva lum’ de l’ subiranta suno 
prilumas stratojn ĉe vespero. 
Hirundoj, kiuj pepas pri la historio, 
enflugas kies domon kun libero? 
Sovaĝanseroj el la sudo reflugantaj 
nur nestas en fragmitej’ sub luna helo. 
 
王沂孙（？-？） 

齐天乐 

蝉 

一襟余恨宫魂断，年年翠阴庭树。乍咽凉柯，还移暗叶，重把离愁深诉。西窗过雨。怪瑶佩流空，

玉筝调柱。镜暗妆残，为谁娇鬓尚如许！ 

铜仙铅泪似洗，叹移盘去远，难贮零露。病翼凉秋，枯形阅世，消得斜阳几度？余音更苦，甚独

抱清商，顿成凄楚！漫想熏风，柳丝千万缕。 

 

Wang Yisun (?-?) 
Cikado 
—laŭ melodio Ĝojo sub la ĉielo 
Palaca knabin’ pro rankoro 
mortigis sin kun decidemo 
kaj aliformiĝis en cikad-fantomon. 
Ŝi kaŝas sin jen ĉiujare en ombro 
de verda branĉaro en korto. 
Ŝi ĵuse faligis larmperlojn sur branĉo 
malvarma kaj nun ŝi reflugas 
en densan arbaron kaj plore rakontas 
pri sia doloro jen ĉe la disiĝo. 
Aŭtuna pluveto frapadas fenestron, 
alŝvebas tintado de jada pendaĵo, 
simile al bela muziko el jada liuto. 
La bronza spegul’ verdigriĝas 
kaj ŝia vizaĝ’ jam malgrasas, 
sed kial ŝi belas ankoraŭ sen ŝminko? 
 
Kvazaŭe la larmoj de l’ bronza statuo 
estas forlavitaj senspure, kaj l’ pleto 
por rosojn enteni ankaŭ formoviĝis, 
ja por ŝi ekzistas neniu roseroj trinkeblaj. 
La vento aŭtuna ulule damaĝas 
morbeman korpeton de ŝi mizerplena 
kaj ŝi ja devas barakti per sia gracilo 
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en la tumultantaj hommond’ kaj naturo. 
Ŝi povus sintreni tra kiom da sunoj 
subiraj vesperaj en la okcidento? 
Ĉemorta ĉirp-kanto des pli ja tragikas 
kaj tristas en tonoj mizeraj! 
Ĉu ŝi rememoras pri l’ suda zefiro 
svinganta leĝere vergetojn salikajn? 
 
眉妩 

新月 

渐新痕悬柳，澹彩穿花，依约破初暝。便有团圆意，深深拜，相逢谁在香径？画眉未稳，料素娥

犹带离恨。最堪爱、一曲银钩小，宝帘挂秋冷。  

千古盈亏休问，叹慢磨玉斧，难补金镜。太液池犹在，凄凉处何人重赋清景。故山夜永。试待他

窥户端正。看云外山河，还老尽桂花影。 

 

Novluno 
—laŭ melodio Belaj brovoj 
Leviĝas la novluno malrapide 
ĝis super salik-krono. 
Lunlumo bruma enfiltriĝas 
jen inter florojn freŝajn. 
Novlun’ inklinas ĉiam al rondiĝo 
el la arkforma lunvizaĝo. 
Virinoj riverencas preĝe por la paco, 
starante sur pado en ĝardeno. 
Novlun’ similas al nefinpentrita brovo. 
Verŝajne Chang’e* flugis al la luno 
tiame kun profunda ĝeno de disiĝo. 
Plej admirinde, ke l’ novluno pendas 
ja kiel arĝentblana kulvuala hoko, 
per kiu frida noktkovril’ hokitas. 
 
Dum jaroj mil luno kreskas kaj malkreskas 
laŭ la naturo. Eĉ hakil’ el jado fajne akrigita 
ne povus ja rondigi l’ lunon per haketoj. 
Ankoraŭ restas la homplena banlageto, 
sed ĝi jam dezertiĝis ekster priskribado. 
La regno disrompita dronas en longlonga nokto, 
jen soifante je l’ lunluma enverŝado. 
En lun’ videblas bela ombro de pejzaĝo. 
Maljuna kvankam mi fariĝas, mi ankoraŭ 
sopiras al la regn’ en reviviĝ’ futura. 
*Laŭlegende Chang’e, belulino, post englutado de fea pilolo, flugas al la luno kaj vivas tie ĝis nun. 
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水龙吟 

落叶 

晓霜初著青林，望中故国凄凉早。萧萧渐积，纷纷犹坠，门荒径悄。渭水风生，洞庭波起，几番

秋杪。想重厓半没，千峰尽出，山中路，无人到。  

前度题红杳杳，逆宫沟、暗流空绕。啼蛰未歇，飞鸿欲过，此时怀抱。乱影翻窗，碎声敲砌，愁

人多少！望吾庐甚处？只应今夜，满庭谁扫？ 

 

Falintaj folioj 
—laŭ melodio Akva drako 
Matene prujno kovris la arbaron verdan 
kaj l’ regno pli aspektas dezertece. 
Folioj sible falas al la ter’ 
kaj amasiĝas dike en la korto. 
Folioj sur la branĉoj pretas en ventpel’ 
defali ja en ĉiu ajn momento, 
senhomas padoj en la korto. 
Aŭtuna vento kirlas akvon sur river’ 
kaj Donting-lago ondas furioze. 
Videble klare la malfru-aŭtuna 
etoso saturiĝas plene en aer’. 
Imagas mi, ke montoj jam korviĝas 
per falfolioj kaj fariĝas kalvaj, 
la vojoj ne plu vizitatas sen esper’. 
 
Folioj ruĝaj, kiuj mi priskibis iam, 
nun eble fole fluas en kanal’ palaca 
aŭ flosas subterakve jen leĝere. 
Senĉesaj ĉirpoj de cikadoj, 
migrantaj birdoj pretaj suden flugi, 
jen pikas mian koron tre kruele. 
La falfolioj saltas tra l’ fenestro 
pelmele kun susuraj sonoj, kiuj 
vibrigas la korkordon plensufere. 
Mi turnas mian vidon al la foro, 
sed kie estas mia hejmo? 
Se l’ sceno de folifalado vere 
okazus ankaŭ en hejmlok’ ĉinokte, 
kiu bonvolus forbalai en la korto 
amasigitajn falfoliojn ja prefere? 
 
陈克（1081-1137？） 

菩萨蛮 

绿芜墙绕青苔院，中庭日淡芭蕉卷。蝴蝶上阶飞，风帘自在垂。  

玉钩双语燕，宝甃杨花转。几处簸钱声，绿窗春梦轻。 
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Chen Ke (1081-1137?) 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
La verdaj grimpplantoj plenkovras murpecojn, 
dum muskoj en korto sterniĝas surtere. 
Radioj de l’ suno pallumas supere, 
kaj ŝosoj baŝoaj volvitas sunlume. 
Jen la papilioj dancfliras leĝere 
nun super peron’ ĉi kaj tien libere. 
Zefiro blovskuas la pordan kurtenon, 
ĝi tamen falpendas ĉiam senribele. 
 
Hirundoj en paro kvikvitas sur traboj, 
la flokoj salikaj turniĝas en lago. 
Aŭdiĝas ĝojkrioj de ludo de knaboj, 
jen kiuj disrompas la sonĝon en tago. 
 

蒋捷（？-？） 
虞美人 
少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐，壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。  

而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。 

 

Jiang Jie (?-?) 
—laŭ melodio Belulino Yu 
En knabeco mi aŭskultis al pluvado 
en etaĝdomo luksa, kie brulis la kandelo 
kaj maldensa fum’ ĉirkaŭas kulvualon. 
En mezaĝo en boato sur rivero 
mi aŭskultis al pluvado. 
Vastis akvsurfac’ kaj nuboj en aero 
tre malalte pendis, kaj en vento 
el uesto gakis triste la sovaĝansero. 
 
Nun mi aŭskultas al pluvado 
en kvieto sub la templ-alero. 
Miaj haroj grizas ĉe l’ tempioj, 
kaj mi jam ne zorgas plu kun celo 
pri malĝojo, ĝoj’, disiĝ’ kaj rekuniĝo 
de la homa mondo sur la tero. 
Mi aŭskultas nur al pluv-gutado 
sur peronon ĝis tagiĝa helo. 
 
一剪梅 

一片春愁待酒浇。江上舟摇，楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥，风又飘飘，雨又萧萧。 
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何日归家洗客袍？银字笙调，心字香烧。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。 

 
—laŭ melodio Branĉo da umefloroj 
Ĉagreno mia en printempo 
bezonas vinon por mildig’ de ĝeno. 
Veturante per boato mi rigardas 
vendejajn reklam-flagojn sur la bord-tereno 
flirtadi por alvoki gastojn alvenontajn. 
Mi preterlasas kun splen-pleno 
la vidindaĵojn belajn, kiaj ponto kaj pramejo, 
jen ĉiujn en zefir’ kaj pluva beno. 
 
Kiam mi povos ja reiri hejmen 
per la vojaĝo longa kun sekuro? 
Kiam mi povos dum la libera tempo 
plektradi la liuton kun plezuro, 
kaj ekbruligi incensaĵon de benpeto 
en bonhumor’, kun bonaŭguro? 
Temppas’ facile maljunigas 
kaj sendas homojn al obskuro. 
Sezonoj ja alternas, ĉerizberoj ruĝas, 
kaj poste la baŝooj pompas en freŝverda puro. 
 

梅花引 

荆溪阻雪 

白鸥问我泊孤舟，是身留？是心留？心若留时，何事锁眉头？风拍小帘灯晕舞，对闲影，冷清清，

忆旧游。 

旧游旧游今在不？花外楼，柳下舟。梦也梦也，梦不到，寒水空流。漠漠黄云，湿透木棉裘。都

道无人愁似我，今夜雪，有梅花，似我愁。 

 
Neĝado ĉe l’ rivero Jinxi 
—laŭ melodio Kanto pri umefloroj 
Ŝajne blanka mev’ demandus al mi: 
“Ĉu vi devas resti korpe sur rivero 
aŭ elkore ermitiĝi pro neĝbaro? 
Se vi volas resti kore kun sincero, 
kial vi kuntiras viajn brovojn?” 
Vent’ frapetas kun libero 
fenestrokurtenon kaj lampfajro 
flagras glime en ŝancelo. 
Mi rigardas mian ombron solan,  
eksentante dezertecon en malhelo, 
kaj ekmemorante pri paseoj 
de vojaĝoj kun amikoj de fidelo. 
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Ĉu amikoj tiuj nun ankoraŭ restas? 
Ni iame promenadis en flormaro 
kaj remadis sur rivero kun salikbordero. 
Volas mi prisonĝi ilin laŭ detalo, 
sed mi vane sonĝas sonĝojn. 
Nun mi vidas sub malvarmvualo 
nur akvfluojn kaj nubaron grizan. 
Mia kapokvat-tuniko pro neĝfalo 
malsekiĝas trae ĝis la haŭto. 
Ve, neniu ĉagreniĝas en amaro 
pli ol mi en mens’ kaj la vivo. 
La profunda nokto en lumpalo 
de fliranta neĝ’, kaj umefloroj 
ja similas al ĉargreno mia en fatalo. 
 

李白 （701-762） 

菩萨蛮 

平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。暝色入高楼，有人楼上愁。 

玉阶空伫立，宿鸟归飞急。何处是归程？长亭更短亭。 

 

Li Bai (701-762) 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
Super arbaro fora ŝvebas fumnebul’  
densdensa kiel la teksaĵo de velur’. 
Malvarmaj montoj en la vic’ spalira 
sin sternas kun junverd’ korŝira.  
Krepusk’ invadas l’ etaĝdomon fola, 
tie en buduar’ ŝi ĉagreniĝas sola. 
 
Sur jada ŝtupo en silento 
mi staras kun aspira sento. 
Hasteme flugas birdoj are 
por neston reveni senbare. 
Sed kie por mi l’ voj’ revena ? 
Nur sin etendas poŝta kurso ĝena. 
 
忆秦娥 

箫声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。 

乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照，汉家陵阙。 

 

—laŭ melodio Memoro pri placa knabino 
 
Flutsonoj jam formortis. 
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Kiam vekiĝis ŝi el la sonĝsfer’, 
ŝi vidis super l’ etaĝdomo  
nur la malvarman lunon en brilhel’. 
La luno super l’ etaĝdomo, 
ĉu vi jam vidas el la blu-ĉiel’ 
disiĝi homojn kun ĉagreno 
sub salikarboj en larmplena kver’. 
 
Ascendas ŝi altaĵon platan 
ĉe la Mont-grimpa Tago nun.  
De fore ŝi rigardas al la vojo 
malklara en nebula fum’, 
lamentas, ke li nek aperas 
nek sendas voĉon per skrib-plum’.  
Susuras vent’ kaj malantaŭ l’ reĝajn 
palacon, tombojn sinkas sun’. 
 
李璟（916-961） 
摊破浣溪沙 

手卷真珠上玉钩，依前春恨锁重楼。风里落花谁是主？思悠悠。 

青鸟不传云外信，丁香空结雨中愁。回首绿波三楚暮，接天流。 

 
Li Jing (916-961) 
—laŭ melodio Silk-lava rojo (longigita tonalo) 
Levinte l’ kurtenon kun perla ornam’, 
kroĉinte ĝin al la hokparo arĝenta, 
mi staras sur alta l’ turetaĝo jam 
kun sama ĉagreno jen kiel antaŭe. 
Kiu estas mastr’ de l’ falanta folio 
ŝvebanta en vento dispela? 
Mia penso vagas pro la nostalgio. 
 
Bluverda la bird’ ne alportas leteron 
trans nuboj de l’ homo en foro. 
Lilako en pluvo perdigas esperon 
al mi, sed la spleno min ŝlosas. 
Turninte la kapon, mi vidas vespere 
riveron inter tri gorĝegoj rapide 
torentas kvazaŭ deĉiele. 
 
摊破浣溪沙 

菡萏香销翠叶残，西风愁起绿波间。还与韶光共憔悴，不堪看。 

细雨梦回鸡塞远，小楼吹彻玉笙寒。多少泪珠何限恨，倚栏干。 
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—laŭ melodio Silk-lava rojo (longigita tonalo) 
Lotusfloroj tute falas 
kaj folioj verdaj velkis nun. 
L’ okcidenta vent’ spiralas 
tra smeralda ondbrakum’. 
Bela la vidaĵo fuŝe palas 
kune kun apreca forkonsum’. 
Kia vea zum’! 
 
Pluvo falas delikate, 
jen vanuis sonĝfabel’ en for’. 
Je l’ ario lasta flutmuziko fade 
en la domo ŝvebas kun angor’. 
Mi pensante pri pasintaĵoj staras balustrade 
kun okuloj larmoplenaj en ĉi hor’. 
Kia ĝena rememor’! 
 
应天长 

一钩初月临妆镜，蝉鬓凤钗慵不整。重帘静，层楼迥，惆怅落花风不定。 

柳堤芳草径，梦断辘轳金井。昨夜更阑酒醒，春愁过却病。 

 
—laŭ melodio Senlima kiel la ĉielo 
Lunark’ ekbrilas sur spegulo 
jam je unua lumo de mateno. 
Ŝi pigras en tualetado sen plezuro,  
ne portas kap-ornamon kun volonta emo. 
Ŝi sidas nun ja kun kor-torturo 
en buduaro kun pendantaj murkurtenoj. 
Falintaj floroj dancas jen en vent-susuro, 
jen kaj jen ŝin atakas sento de ĉagreno. 
 
Ĉe l’ bord’ kun salikarboj, herba pado, 
ĉe put’ kun vinĉo iris en promeno 
li kaj ŝi, sed la sonĝ’ pereis sen kompato. 
Lastnokte ŝi vekiĝis el ebria ĝeno, 
en nokt-mallum’ ŝin rodis la sortbato. 
dolora pli al ŝi printempa ĉagreno 
tre multe ja ol la malsan-invado. 
 
李煜（937-978） 

浪淘沙 

帘外雨潺潺，春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。 

独自莫凭栏，无限江山，别时容易见时难。流水落花春去也，天上人间。 
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Li Yu (937-978) 
—laŭ melodio Ondo lavas sablon 
Ekster fenestro pluv’ tik-takas bate, 
printempo jam alvenas al la fino. 
Satena litkovrilo povas ne rezisti 
kontraŭ aŭrora frosta la domino. 
En sonĝo, se forgesi pri vagabondeco,  
mi povas ĝui la plezuron en la sino. 
 
Ne staru sola ĉe la balustrado 
por vidi montojn kaj riverojn kun senlimo. 
Facilas ilin adiaŭi, malfacilas 
refoje vidi ilin eĉ en halucino. 
Forfluas akvo kun falintaj floroj en printempo, 
hommond’ jam ne plu belas en fascino. 
 
菩萨蛮 

蓬莱院闭天台女，画堂昼寝人无语。抛枕翠云光，绣衣闻异香。 

潜来珠锁动，惊觉银屏梦。脸慢笑盈盈，相看无限情。 

 

—laŭ melodio Budhista dancisto 
En kort’ pitoreska la feeca belulino, 
siestas en pentrita ĉambro en silento. 
Ĉe l’ kapkusen’ hararo ŝia en brilglimo 
videblas okulplaĉa jen en ĉi momento. 
Jen rob’ brodita ŝia bonodoras sen difino. 
 
Eniras mi kaj l’ ringojn tuŝas sur la pordo 
kun inkrustitaj perloj, vekas ŝin el sonĝ-sfero. 
Kun dolĉa la mieno ŝi rigardas min sen vorto, 
kaj mi rigardas ŝin ankaŭ kun sincero. 
Inter ni fluas intimeco en akordo. 
 
临江仙 

秦楼不见吹箫女，空余上苑风光。粉英金蕊自低昂。东风恼我，才发一衿香。 

琼窗梦醒留残日，当年得恨何长！碧阑干外映垂杨。暂时相见，如梦懒思量。 

 
—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Ne videblas bela flutistino en la turo, 
la pejzaĝ’ de reĝa la ĝardeno vanas bele. 
Floroj kun pistilo ora kaj palruĝa petalaro 
sin inklinas aŭ l’ kapon levas jen fiere. 
Sed la orienta vent’ min ne favoras, 
ĝi nur disflorigis jen duonon blovepele. 
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Ĉe fenestro mi sopiras longe en enuo 
ĝis la sunsubiro kaj eksonĝas senkonscie. 
Kiel mi bedaŭras pri l’ pasintaj tagoj! 
Ekster balustrad’ sub plorsaliko ni pasie 
rendevuis, kvankam mallongtempe, 
kvazaŭ sonĝe, vere tragedie. 
 
虞美人 

风回小院庭芜绿，柳眼春相续。凭阑半日独无言，依旧竹声新月似当年。 

笙歌未散尊罍在，池面冰初解。烛明香暗画堂深，满鬓青霜残雪思难任。 

 
—laŭ melodio Belulino Yu 
En printempa vent’ ĝardeno mia 
verdas kaj salikoj ŝosas june. 
Mi apogas min al balustrado sola 
senparola dum longlonga tempo nune. 
La novlun’ kaj flutmuziko samas 
kiel tiujare, sed sen ludi kune. 
 
La festeno ne finiĝas kaj flutsonoj 
ja ankoraŭ ŝvebas en aer’. 
La glacio sur lageto ekdegelas. 
En profunda nokto la kandel’ 
malheliĝas eĉ en pentrita palac-ĉambro. 
Kun grizblankaj haroj, ho ve, sen esper’, 
mi ne povas vivi jen en tia pens-sufer’. 
 
临江仙 

樱桃落尽春归去，蝶翻金粉双飞。子规啼月小楼西，玉钩罗幕，惆怅暮烟垂。 

别巷寂寥人散后，望残烟草低迷。炉香闲袅凤凰儿，空持罗带，回首恨依依。 

 
—laŭ melodio Feo ĉe rivero 
Ĉiuj ĉerizberoj falis al la ter’, 
la printempo jam foriris. 
Paroj da orflavaj papilioj en aer’ 
ĉirkaŭflugas tien kaj alien. 
Okcidente de la domo, en malhel’ 
nokta jen kukoloj triste krias. 
Tra l’ fenestr-kurten’ kroĉita per hoketo 
mi nur vidas pendi fumon de vesper’. 
 
Homoj malaperas kaj en strato 
regas dezerteca la kvieto. 
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Nur videblas fumspiraloj 
kaj malklaras herba silueto. 
Fumo el incens-cindrujo 
ŝvebe svingiĝetas en venteto, 
kaj la feliks-desegnaĵ’ sur ujo 
estas jen bakata de fajr-ĵeto. 
Kun satena vesto en la mano 
ŝi ĉagrenmiene pensas  
pri pasinto, kun larmmakulita tualeto. 
 
浪淘沙 

往事只堪哀，对景难排。秋风庭院藓侵阶。一任珠帘闲不卷，终日谁来。 

金锁已沉埋，壮气蒿莱。晚凉天净月华开。想得玉楼瑶殿影，空照秦淮。 

 
—laŭ melodio Ondo lavas sablojn 
Pripensi paseojn pliigas ĉagrenon  
ve, en mi eĉ antaŭ pejzaĝo plej bela, 
neniel mi povas forigi tristecon. 
Kirliĝas aŭtuna ventpelo kruela 
en kort’ kun muskplenaj ŝtonŝtupoj. 
Mi lasas kurtenon falpendi ŝancela 
tuttage, ĉar al mia domo okazas  
neniu vizito de gasto sincera. 
 
La fera armilo jame enteriĝis 
kaj mia sublima batalemo 
jen ankaŭ kovriĝas per herboj. 
La luno leviĝas kun klara mieno 
en malvarmiĝanta aŭtuna vetero. 
Palaca etaĝdom’ en malpleno 
da homoj ja restas, sed nur la konstruaĵon 
spegulas Rivero Qinhuai sen sveno. 
 
谢新恩 

冉冉秋光留不住，满阶红叶暮。又是过重阳，台榭登临处，茱萸香坠。 

紫菊气，飘庭户，晚烟笼细雨。雍雍新雁咽寒声，愁恨年年长相似。 

 
—laŭ melodio Dankon por nova favoro 
Neniu povas ja reteni la aŭtunon 
fadantan ĝis la nul’, 
folioj ruĝaj kovras ŝtupojn 
en svaga la vespernebul’. 
La Festo de Duobla Naŭo venas 
kun vent-murmur’. 
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Vidaĵo sur teraso alta 
ja tristas sen plezur’, 
aromo de kornus’* forsvenas 
laŭ venta lul’. 
 
Odoro de purpuraj floroj 
alŝvebas al la kort’. 
Vespera la nebulo en pluveto 
difuzas kun malfort’. 
Sovaĝansero plorsingulte gakas 
sen komfort’. 
Sopiro mia jar’ post jaro samas 
laŭ mia malbonsort’. 
*kornuso: Cornus officinalis 
 
后庭花破子 

玉树后庭前，瑶草妆镜边。去年花不老，今年月又圆。 

莫教偏，和月和花，天教长少年。 

 
—laŭ melodio Floroj en malantaŭa korto 
Jadsimila arbo staras jen en posta la ĝardeno, 
jaspaj herboj reflektiĝas en spegulo bronza. 
Lastajaraj floroj ja ankoraŭ freŝas en sukpleno, 
La ĉijara lun’ rondiĝas post malkreska fenomeno. 
Ho, l’ ĉiel’, ne favoru  
nur la lunon kaj la florojn ĝis ekstremo, 
ankaŭ eternigu la junecon sen forsveno. 
 
长相思 

一重山，两重山。山远天高烟水寒，相思枫叶丹。 

菊花开，菊花残。塞雁高飞人未还，一帘风月闲。 

 
—laŭ melodio Longa sopiro 
Montvico kaj montvic’ en foro, 
ĉielo altas kun malvarma la vaporo 
de la fumeca nebulo. 
Sopiro mia fajras kiel la acerfolia ruĝkoloro. 
Disfloras krizantemoj, 
defloras krizantemoj. 
Sovaĝanseroj flugas suden kun gakada ĥoro, 
sed mia hom’ ankoraŭ ne revenas en ĉi horo. 
Nur vento kaj la luno ekster pordkurteno 
senĝene restas sen disiĝ-doloro. 
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浣溪沙 

转烛飘蓬一梦归，欲寻陈迹怅人非。天教心愿与身违。 

待月池台空逝水，荫花楼阁漫斜晖，登临不惜更沾衣。 

 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
Kiel flagranta kandellum’ en vento 
aŭ lemn’ flosanta sur lageto 
ja mia vivo ŝajnas sonĝo. 
Kie mi povus serĉi en ŝanĝanta preto 
antaŭan spuron en la mondo? 
Laŭ providenco mi senpovas sen rimedo. 
 
Mi staras ĉe l’ lageto kaj rigardas 
la fluon flui vane, senkompate. 
La ombro de etaĝdomoj, pavilonoj 
jen baras al mi vidon vespere-invade. 
Mi ascendas altan turon por priserĉi, 
larmperloj miaj falas miriade. 
 
开元乐 

心事数茎白发， 

生涯一片青山。 

空山有雪相待， 

野路无人自还。 

 
—laŭ melodio Ĝoja tempo 
Kreskigas blankajn harojn al mi la ĉagren’, 
la kariero etendiĝas supren kaj malsupren  
ja kiel blua monto, kiun mi grimpadas. 
En monto senhoma min atendas la neĝplen’, 
el la sovaĝej’ mi hakas vojon por reven’. 
 
三台令 

不寐倦长更，披衣出户行。月寒秋竹冷，风切夜窗声。 

 
—laŭ melodio Kanteto de tri terasoj 
Mi maldormas laca de longlonga nokto, 
kun la vest’ surŝultre elen mi promenas. 
sub la lun’ aŭtuna bambuaro tremas, 
sub vipado venta la fenestro ĝemas. 
 
相见欢 

林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。 

胭脂泪，相留醉，几时重。自是人生长恨水长东。 
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—laŭ melodio Ĝojo de intervidiĝo 
En arbaro floroj velkis 
en hastemo, 
ne povante spiti matenpluvon 
kaj vesperan venton. 
Vere en dilemo! 
 
Floroj kun pluvgutoj 
kvazaŭ larmoj sur ruĵitaj vangoj 
tenas nin per alkohol-glutoj. 
Kiam rekuniĝos ni kun vivoĝuo? 
Kun ĉagrenoj l’ homa vivo 
pasas kiel la senhalta riverfluo. 
 
谢新恩 
庭空客散人归后，画堂半掩珠帘。林风淅淅夜厌厌，小楼新月，回首自纤纤。 

春光镇在人空老，新愁往恨何穷。金窗力困起还慵，一声羌笛，惊起醉怡容。 

 
—laŭ melodio Dankon al nova favoro 
La kort’ malplenas post forir’ de gastoj 
kaj estas forlasita la pentrita halo 
duon-ŝirmita per tapeto perla. 
Susuras vento en l’ arbaro 
en nokt’ malluma. 
Mi turnas kapon. La lunlum-vualo 
de la novluno pendas  
ja super l’ eta turo en lum-klaro. 
 
Printemp’ ankoraŭ restas, 
la homo jam oldiĝas senvarie. 
Ĉu la ĉagrenoj nuna kaj pasinta 
enloĝu en la koro senracie? 
Malantaŭ la fenestr’ orita 
langvoras mi en sonĝ’ senscie. 
Flutsonoj vekas min surprize 
kun mieno laca kvazaŭ proebrie. 
 
望江南 

闲梦远，南国正芳春。船上管弦江面绿，满城飞絮辊轻尘，忙杀看花人。 

闲梦远，南国正清秋。千里江山寒色远，芦花深处泊孤舟，笛在月明楼。 

 
—laŭ melodio Rigardo al sudlando 
Mia sonĝ’ prezentas bildon: 
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sudland’ troviĝas en aroma primavero, 
oni muzikas en boat’ sur verda la rivero, 
salikaj flokoj kaj polveroj flirtas super tuta urbo, 
flor-aprezantoj iras tien kaj alien en pelmelo. 
 
Mia sonĝ’ prezentas bildon: 
sudland’ troviĝas en aŭtuno pura, 
mil-lia vido vualiĝas per malvarmo tula, 
en fragmitej’ ankriĝas la boato ununura, 
sub lun’ aŭdiĝas flutmuzik’ el ĉambro tura. 
 
破阵子 

四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝，几曾识干戈？ 

一旦归为臣虏，沈腰潘鬓消磨。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。 

 
—laŭ melodio Kavalira danco 
Mia regn’ de kvardek jaroj 
regis tri mil liojn da fekunda tero. 
La palacaj turoj kaj domegoj altis ĝis ĉielo, 
la ĝardeno reĝa plenis je kuriozaj arboj, 
nin neniam trafis de milito la sufero. 
 
Nun mi kiel la kaptito jam magriĝis, 
kun grizblankaj haroj ĉe tempio. 
Mi neniel ja forgesas, ke mi, kun anksio, 
ja forlasis la prapatran templon en hastemo, 
tiam bando ludis la muzikon de disiĝ-ario, 
mi faligis larmojn kun doloro 
antaŭ la palacaj servknabinoj, kia tragedio!  
 
一斛珠 

晚妆初过，沉檀轻注些儿个。向人微露丁香颗，一曲清歌，暂引樱桃破。 

罗袖裛残殷色可，杯深旋被香醪蚟涴。绣床斜凭娇无那，烂嚼红茸，笑向檀郎唾。 

 
—laŭ melodio Rozario da bidoj 
Ĵus post tualetado nokta 
ŝi ŝmiris ĉe la buŝangulo 
iom da ruĵo santalruĝa. 
Ŝi kantas bele kun susuro, 
montrante lilakgrandajn dentojn 
en sia ĉerizruĝa buŝo kun voĉlulo. 
 
Post vintrinketo, ŝi per granda taso 
jen drinkas, ne timante makuladon 



- 188 - 

de siaj larĝ-manikoj de satena vesto. 
Ebria ŝi kuŝigas sin por koketa la parado 
sur lit’ maĉante ruĝajn fadenetojn 
kaj elkraĉante al li jen je lia ŝato.  
 
浣溪沙 

红日已高三丈透，金炉次第添香兽。红锦地衣随步皱。 

佳人舞点金钗溜，酒恶时拈花蕊嗅。别殿遥闻箫鼓奏。 

 
—laŭ melodio Silk-lava rojo 
La suno jam tre alte brilas, 
incens’ en ora ujo pliardiĝas jen kaj jen. 
La tapiŝo ruĝa jam ĉifiĝis 
pro dancopaŝa la subprem’. 
 
El bela dancistin’ harpingloj 
ja falis pro svingada danco. 
Ebria ŝi ekprenis florojn jen por flari. 
Aŭdiĝas flutmuziko eĉ de distanco. 
 
玉楼春 

晚妆初了明肌雪，春殿嫔娥鱼贯列。笙箫吹断水云间，重按霓裳歌遍彻。 

临风谁更飘香屑，醉拍阑干情味切。归时休放烛花红，待踏马蹄清夜月。 

 
—laŭ melodio Printempo en jada pavilono 
En vespera ŝmink’ knabinoj en vicaro 
belas kun neĝblanka haŭto en palaca primavero. 
La muziko fluta ŝvebas ĝis nuboza la ĉielo. 
La ari’ “Ĉielarkaj vestoj” laŭtas fluge en spiralo. 
 
Kiu ĉe ventad’ ankoraŭ sendas pli da incens-fumo? 
Mi ebrie frapas balustradon kun pasia sento. 
Revenante oni ne bruligu ruĝkandelojn por atento. 
Volas mi rigardi sur la ĉevalhufoj rebrilon de luno. 
 
捣练子 

云鬓乱，晚妆残，带恨眉儿远岫攒。斜托香腮春笋嫩，为谁和泪倚阑干？ 

 
—laŭ melodio Kanto de lavantino 
Kun taŭzita nubsimila la hararo 
kaj vespera ŝmink’ restanta parte 
ŝi kuntiras pro ĉagreno brovojn 
kiel la kunpuŝiĝantajn holmojn falde.  
Apogante l’ ĉarmajn vangojn 
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jen sur siajn delikatajn brakojn halte, 
ŝi faligas larmojn ĉe la balustrado. 
Do, por kiu larmas ŝi aparte? 
 
蝶恋花 

春暮 

遥夜亭皋闲信步。才过清明，渐觉伤春暮。数点雨声风约住。朦胧淡月云来去。 

桃杏依稀香暗渡。谁在秋千，笑里轻轻语。一寸相思千万绪。人间没个安排处。 

 
Malfrua printempo 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
Dum longa nokt’ sur teraso 
mi paŝas kun facilo. 
Forpasis la Funebra Tago*, 
mi sentas, ke l’ printempo en aprilo 
alproksimiĝas al la fino. 
Kelkaj pluvgutojn en susura trilo 
arestas de balaa la zefiro. 
Malklara pala luno flosas 
en nuboj kun trankvilo. 
 
Persikaj, abrikotaj floroj sendas 
aromon per kaŝita aerofluo. 
Kiu sin svingas sur pendolo 
kun ridoj en voĉbruo? 
En ŝia koro vibras sento  
de am’ miksita kun enuo, 
sed tiu sento povas 
nenie trovi lokon por loĝ-ĝuo. 
 
*La Funebra Tago: Qingming-festo, kiu okazas en la kvara aŭ kvina aŭ sesa de aprilo ĉiujare por 
funebri la mortintajn prapatrojn. 
 
子夜歌 

人生愁恨何能免，销魂独我情何限！故国梦重归，觉来双泪垂。 

高楼谁与上？长记秋晴望。往事已成空，还如一梦中。 

 
—laŭ melodio Kanto de meznokto 
La homa viv’ ne povas ja liberigi 
de spleno kaj ĉagreno. 
Kial, ve, ili forkonsumas 
animon mian per hantanta ĝeno! 
En sonĝo mi revenas 
al mia okupita lando en kateno. 
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Kiam mi el la song’ vekiĝas, 
mi trovas min en larmopleno. 
 
Kiu volontus ja ascendi l’ altan turon? 
Neniam mi forgesas tiun tagon de sereno. 
Paseoj jam forpasis ĝis senspuro, 
kvazaŭ ensonĝe ĉio neniiĝas ja en sveno. 
 
阮郎归 

东风吹水日衔山，春来长是闲。落花狼藉酒阑珊，笙歌醉梦间。 

佩声悄，晚妆残，凭谁整翠鬟？留连光景惜朱颜，黄昏独倚阑。 

 
—laŭ melodio Reveno de amato 
L’ orienta vento blovas 
al la montoj en sunlum-brakumo. 
Primavero venas, ŝi nenion 
fari dum taglumo. 
Kun falintaj floroj en disordo, 
ŝi jam ebriiĝas en korpo-konsumo. 
Ŝi malsobras jen en sonĝo 
meze de flutsonoj, ve, en nuno. 
 
Ne aŭdiĝas tintoj 
de pend-ornamaĵoj el la jado. 
Ŝia vesper-ŝminko jam 
en kompleta stato. 
Do, por kiu ŝi ordige kombu 
siajn harojn ja je lia ŝato? 
Jaroj haste fluas kaj la vizaĝtrajtoj 
malheliĝas plu sen delikato. 
Ĉe vespero ŝi nur sola 
sin apogas al la balustrado. 
 
菩萨蛮 
寻春须是先春早，看花莫待花枝老。缥色玉柔擎，醅浮盏面清。 

何妨频笑粲，禁苑春归晚。同醉与闲评，诗随羯鼓成。 

 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
Printempon serĉu 
antaŭ ol ĝi alvenos kun prospero. 
Aprecu florojn 
antaŭ ol ili velkos kun malhelo. 
Alkoholaĵo pale verda 
en vinpokal’ verŝita el botelo 
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bezonas levon de la manoj 
teneraj, molaj por ofero. 
 
Kial ni ne ridet-mienas 
dum povas ni kun kontenta koro? 
En la ĝardeno reĝa 
printempo daŭras pli kun bonodoro. 
Ni drinkas kaj babilas 
dum versoj elkreiĝas jen ĉe tamburbata horo. 
 
采桑子 

辘轳金井梧桐晚，几树惊秋。昼雨新愁，百尺虾须在玉钩。 

琼窗春断双蛾皱，回首边头。欲寄鳞游，九曲寒波不泝流。 

 
—laŭ melodio Moruskolektanta knabino 
En aŭtun’ malfrua, sub platano, 
ĉe la put’ kun vinĉo ora, 
kelkaj arboj staras kun folioj 
jam falintaj sur la ter’ malmola. 
La diurna pluv’ ŝin ĉagrenigas 
plue al antaŭa afliktiĝ’ enkora. 
Rigardante la subtilan pluvon, 
pendkurtenon tenas ŝi stupora. 
 
Kuntirante brovojn tristajn 
ŝi plendema restas en la buduaro. 
Sian penson ŝi ekturnas al pasinto 
kaj al sia edz’ ĉe fronto en batalo. 
Ŝi eksentas tumultadon en la koro. 
Dum longtempo li ne sendas pro voj-baro 
letereton al la hejmo, ho ve! 
La zigzaga Flav-rivero kun ondaro 
ja torentas kaj ĝi povas kontraŭflue 
ne ĝin porti al la edzo. Ŝi sopiras 
al li, kun ĉagreno kaj amaro. 
 
乌夜啼 

昨夜风兼雨，帘帏飒飒秋声。烛残漏断频欹枕，起坐不能平。　 

世事漫随流水，算来一梦浮生。醉乡路稳宜频到，此外不堪行。 

 
—laŭ melodio Korvo krianta en nokto 
Lastnokte pluv’ kirliĝis en aŭtuna vento-roro, 
susuris la fenestraj pendkurtenoj jen en ĥoro.  
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Klepsidr’ malplenis, estingiĝis la kandelo, 
maltrankviliĝis mia pens’ en nokt-malhelo. 
 
La vivo fluas, kiel akvo, al la oriento, 
senspure ĝi vanuas sonĝe en silento. 
 
Nenio forigas ĉagrenon mian en la koro, 
krom ĝisebria drinko de likvoro.  
 
谢新恩 

樱花落尽阶前月，象床愁倚薰笼。远似去年今日，恨还同。 

双鬟不整云憔悴，泪沾红抹胸。何处相思苦，纱窗醉梦中。 

 
—laŭ melodio Dankon al nova favoro 
Ĉerizfloroj tute falis ĉe l’ perono 
sub lunlumo. 
sur l’ ebura lit’ ŝi kuŝis kun ĉagreno 
de kor-puno. 
Afliktiĝ’ lastjara samas, tamen malpli forta 
ol tiu de nuno. 
 
La taŭzitaj haroj kovras ŝiajn vangojn 
kun langvoro, 
ŝia ruĝa la korsaĵ’ je larmoj plenas. Amsopiras 
ŝi en koro 
sed por kiu? Kun fenestr-kurtenoj kuntiritaj sonĝas 
ŝi ja en torporo. 
 
望江南 

多少恨，昨夜梦魂中。还似旧时游上苑，车如流水马如龙；花月正春风！ 

 
—laŭ melodio Rigardo al sudlando 
Kiom da rankoro 
ja ankoraŭ restas en lastnokta sonĝo! 
Ŝajne en pasinta horo 
ni rondiris en ĝardeno reĝa: 
jen abundis la spektakla bolo 
de ĉevaloj kaj kaleŝoj en vicaro longa, 
floroj pompis en fervoro 
en printempa vento. 
 
喜迁莺 

晓月坠，宿云微，无语枕频欹。梦回芳草思依依，天远雁声稀。 

啼莺散，馀花乱，寂寞画堂深院。片红休归尽从伊，留待舞人归。 
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—laŭ melodio Migrantaj orioloj 
Frumatena suno sinkis, 
noktaj nuboj maldensiĝas pale. 
Mi apogas min sur kapkuseno 
muta el la sonĝo mens-malklare. 
Sobre mi ankoraŭ alkrociĝas 
al la bildo: herboj pompas reale, 
malaperas ĉe la horizonto 
la sovaĝanseroj jen flugantaj are. 
 
Orioloj disen flugis, 
floroj falas en pelmelo. 
La profunda kort’ solecas 
kiel la pentrita ĉambro en malhelo. 
Ne balau ruĝajn florojn 
kaj restigu ilin sur la tero. 
Lasu ilin kuŝi tie ĝis dancistoj 
ja revenos paŝe kun leĝero. 
 
采桑子 

亭前春逐红英尽，舞态徘徊。细雨霏微，不放双眉时暂开。 

绿窗冷静芳音断，香印成灰。可奈情怀，欲睡朦胧入梦来。 

 
—laŭ melodio Moruskolektanta knabino 
Antaŭ l’ pavilono ruĝaj floroj 
ekfrapitaj de l’ adiaŭanta primavero 
dance falas kun gracia pozo. 
Delikata pluvo ŝvebas kun libero 
kaj animon mian humidigas, 
mi kuntiras brovojn ĉiam de sufero. 
 
Venas ne mesaĝ’ al mia buduaro 
kun drapiraj fenestr-kurtenoj en izolo. 
Incensaĵoj brulis jam ĝis cindro 
ankaŭ mia sent’ fridiĝas en la koro. 
Volas fali mi en la sonĝon 
por lin vidi ja reveni el la foro. 
 
相见欢 

无言独上西楼，月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。 

剪不断，理还乱，是离愁。别是一般滋味在心头。 

 
—laŭ melodio Ĝojo de intervidiĝo 
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Silente mi ascendas l’ okcidentan turon sola, 
kaj vidas hoksimilan lunon kun brilhelo. 
Platanoj en soleco en la korto senrumora 
ŝlosita estas de aŭtuna trista belo. 
 
Se tondi, sed ne disrompiĝi, 
se bonordigi, sed des implikiĝi pli 
ĝi estas la ĉagreno de disiĝo 
naskanta tristan senton de la nostalgi’. 
 
清平乐 

别来春半，触目柔肠断。砌下落梅如雪乱，拂了一身还满。 

雁来音信无凭，路遥归梦难成。离恨恰如春草，更行更远还生。 

 
—laŭ melodio Serena muziko 
Printemp’duone pasis 
de kiam ni disiĝis kun doloro. 
Eĉ bela sceno vekas en mi 
ĉagrenon pikan al la koro. 
ĉe la perono amasiĝas  
falintaj umefloroj kiel blanka la neĝmolo. 
Forviŝas mi ĝin de l’ perono, 
sed ĝi plenkovras min kun folo. 
 
Sovaĝanser’ alflugas jen pretere, 
ĝi ne alportas mesaĝeton nun pri vi. 
Mi scias, ke vi malfacile hejmeniri 
pro longa vojo kvankam kun defi’. 
Ĉagreno de disiĝo kiel herboj en primtepo, 
antaŭen ju pli, ili kreskas pompe ja des pli. 
 
菩萨蛮 

铜簧韵脆锵寒竹，新声慢奏移纤玉。眼色暗相钩，秋波横欲流。 

雨云深绣户，来便谐衷素。宴罢又成空，魂迷春梦中。 

 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
El bronzaj kaj bambuaj muzikiloj 
elŝvebas klara kaj sonora la ario. 
Sur la liuto ŝiaj delikataj fingroj 
adaĝe plektras kun kortuŝa emocio. 
Mi interŝanĝas kun ŝi okulumon 
allogan kaj kaŝitan ja de amebrio. 
 
Ni amindumas en la buduaro, 
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amsent’ fariĝas inter ni en harmonio. 
Post la festeno l’ novnaskita sento 
tuj malpleniĝas kiel fantazio. 
Mi ebriiĝas en ĉiela amoĝuo 
ja kvaz’ en sonĝ’ de iluzio. 
 
菩萨蛮 

花明月暗笼轻雾，今宵好向郎边去。衩袜步香阶，手提金缕鞋。 

画堂南畔见，一向偎人颤。奴为出来难，教君恣意怜。 

 
—laŭ melodio Budhista dancisto 
Floroj vualiĝas en nebul’ maldensa 
en palblanka lunlum-bano. 
Ĝuste tempas vin renkonti en ĉi horo. 
Kun oritaj ŝuoj en la mano 
mi l’ ŝtuparon tretas per ŝtrumpitaj piedoj. 
 
Fine mi lin vidas en la suda halo 
kaj tuj treme nestas jen en lia sino. 
Malfacilas por mi vidi vin tre 
ve, pro mia mizerplena fi-destino. 
“Bone min domaĝu, mia kara!” 
 
捣练子令 

深院静，小庭空，断续寒砧断续风。无奈夜长人不寐，数声和月到帘栊。 

 
—laŭ melodio Kanto de lavantino 
Profunda kort’ kvietas, 
la halo jen senhomas plene. 
Jen kaj jen frapoj lavbatila 
alŝvebas en aŭtuna vento nun alvene. 
Maldormas mi dum longa nokto, 
frapsonoj orelpikas al mi treme. 
Lunlum’ penetras tra fenstro 
kaj kirlas miajn pensojn ĝene. 
 
长相思 

云一緺，玉一梭，澹澹衫儿薄薄罗。轻颦双黛螺。 

秋风多，雨相和，帘外芭蕉三两窠。夜长人奈何？ 

 
—laŭ melodio Longa sopiro 
Kun harpingl’ el jado 
enŝovita jen en hartubero 
ŝi sin vestas en tul-robo 
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minca kun silkeca leĝero. 
Iomete ŝi kuntiras brovojn 
jen ĉagrene, pro ielo? 
 
Vent’ aŭtuna blovas, 
pluvo flirtas en aero. 
Ekster la fenestr’ du aŭ tri 
bananujoj staras en malhelo. 
Dum longlonga nokto, 
kion faru ŝi en pens-pelmelo?  
 
渔父词 

浪花有意千里雪，桃花无言一队春。一壶酒，一竿身，快活如侬有几人。 

 
—laŭ melodio Fiŝista kanto 
Ondoj pelas ondojn  
kiel neĝa flirto sur rivero. 
Persikarboj mutas sur du bordoj 
strebas al disflora belo. 
Kun vinkruĉ’ en mano 
mi hokfiŝas kun libero. 
Kiom da personoj pli feliĉas 
ol mi, ho, sub la ĉielo? 
 
虞美人 

春花秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。 

雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。 

 
—laŭ melodio Belulino Yu 
Kiam la printempaj floroj kaj l’ aŭtunaj lunoj 
povus esti pasigita ĝis la fino? 
Kiom da paseoj restas en memoro? 
Lastanokte l’ orienta vento laŭ rutino 
ja denove blovas en etaĝon mian.  
la perditan regnon ne toleras  
vidi sub la brila lum’ de lun-fascino. 
 
La ĉizita balustrado kaj marmoraj ŝtupoj 
devus resti en antaŭa stato, 
tamen jam ŝanĝiĝis ŝiaj rozaj vangoj. 
Se vi ĉuas al mi, por konstato, 
kiom da ĉagreno ĝenas min turmente, 
jen vi vidu la ŝvelintan riverakvon en printempo 
kiu turbulante fluas orienten sen kompato. 
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萨都剌（1272-1355） 

满江红 

六代豪华，春去也、更无消息。空怅望，山川形胜，已非畴昔。王谢堂前双燕子，乌衣巷口曾相

识。听夜深、寂寞打孤城，春潮急。 

思往事，愁如织。怀故国，空陈迹。但荒烟衰草，乱鸦斜日。《玉树》歌残秋露冷，胭脂井坏寒

螀泣。到如今、只有蒋山青，秦淮碧！ 

 
Sadula (1272-1355) 
—laŭ melodio Rivero plenruĝa 
La splendo de ses dinastioj1 

forpasis jam kun primavero 
senspure kaj nereveneble. 
Nenia informer’ eĉ kun mizero 
alvenas el la urbo Jinling2 plu 
La monto kaj rivero 
ŝanĝiĝis ja malkiel la antaŭaj. 
La paro da hirundoj en aero 
elflugis el la dom’ de altrangulo, 
mi ilin iam konis sub la alero 
de l’ domo ĉe la fino de l’ strateto Wuyi. 
En nokt’ profunda kun malhelo 
nur regas dezertec’ kaj tajdoj 
frapadas la urbmuron kiel la megero. 
 
Pensante pri paseoj mi ekhavas 
ĉagrenon kaj rankoron en la kor’. 
Nur pokaj spuroj de l’ perdita regno 
ja restas en ruinoj sen valor’ 
meze de herboj vualitaj en nebulo. 
Tumulte gakas korvoj ĉe vespera hor’ 
sub la oblikve disverŝitaj sunradioj. 
La kanton, kiun la imperiestro kun favor’ 
tre ŝatis, ne plu kantas la regnanoj. 
La Ruĵa Puto, kie li sin kaŝis for 
de kriza tempo jam disfalis kaj nur 
cikadoj ĉirpas triste kun langvor’. 
Senŝanĝa restas nur la monto verda 
kaj l’ river’ smeralda fluas kun sonor’. 
 
1. Inter la tria kaj sesa jarcentoj la regnoj de Wu, Orienta Jin, Song, Qi, Liang kaj Chen prenis 

Nankinon kiel sian ĉefurbon respektive. 
2. Jinling: la nuna Nankino. 
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念奴娇 
石头城上，望天低吴楚，眼空无物。指点六朝形胜地，惟有青山如壁。蔽日旌旗，连云樯橹，白

骨纷如雪。一江南北，消磨多少豪杰。 
寂寞避暑离宫，东风辇路，芳草年年发。落日无人松径里，鬼火高低明灭。歌舞尊前，繁华镜里，

暗换青青发。伤心千古，秦淮一片明月！ 
 
—laŭ melodio Ĉarma kantistino 
Sur la ŝtona urbo* 
mi rigardas al la for’ 
kie kunfandiĝas du regnoj 
sub malalta ĉielo, en ĉi hor’.  
En la pompa urb’ antaŭa de ses dinastioj** 
nur videblas montoj jen en verdkolor’. 
Neniiĝis jam la sceno de pasinto: 
militflagoj kovris la ĉielon kun rumor’, 
vic’ kaj vico da velŝipoj pretis por 
sangbatalo kiel la flosantaj nuboj, 
blankaj ostoj kuŝis ĉie kiel neĝtavol’, 
laŭ la bordoj suda, norda de l’ rivero 
multe da herooj ja pereis kun rankor’. 
 
En somerpalaco forlasita herboj kreskas 
ĉiujare sub favor’ de l’ orienta vento. 
Sur la padoj inter pinoj ĉe vespero 
nur videblas jen kaj jen dum momento 
la vaglumoj brilglimantaj terurige. 
La tiamaj belulinoj en palac’ de splendo 
jam surportas blankajn harojn 
kaj lamentas pri pasinta juno en silento.  
Nun sur rivero brilas klara luno, 
restas nur en la mondo trista sentimento. 
*La ŝtona urbo aludas al nuna Nankino, tiama ĉefurbo de la regno. 
** Inter la tria kaj sesa jarcentoj la regnoj de Wu, Orienta Jin, Song, Qi, Liang kaj Chen prenis 
Nankinon kiel sian ĉefurbon respektive. 
 
纳兰性德（1655-1685） 
蝶恋花 

出塞 

今古河山无定据。画角声中，牧马频来去。满目荒凉谁可语？西风吹老丹枫树。 

从前幽怨应无数。铁马金戈，青冢黄昏路。一往情深深几许？深山夕照深秋雨。 
 
Nalan Xingde (1655-1685) 
Transiro trans landlimo 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
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De antikvec’ ĝis nun la regna limo 
ne estas fikse certigita laŭ difino. 
En sonoj de pentrita klariono 
militĉevaloj iris kaj reiris por domino. 
Al kiu, do, vi povas diri pri l’ sovaĝejo 
kun sun’ kovrita de flavsabla la pavimo? 
La vento okcidenta blove maljunigas 
acerajn arbojn senkompate laŭ destino. 
 
En pasintec’ sennombras la suferoj. 
Ĉevaloj feraj kaj armiloj de 
metalo levis jen militojn re kaj re, 
ĉe l’ tomb’de Zhaojun, kiu per la viv-pere’ 
transiris limon por akiri interregnan pacon. 
Iama ŝia sent’ profundis, kiom tre 
profunda de komenco ĝis la fino? 
Ja kiel statas ŝia maŭzole’ 
sub pluv’ senĉesa inter montoj 
en lumo de l’ subira sun’? Ho ve! 
 
长相思 

山一程，水一程，身向榆关那畔行，夜深千帐灯。 

风一更，雪一更，聒碎乡心梦不成，故园无此声。 

 
—laŭ melodio Longa sopiro 
Trans montoj kaj riveroj 
al la pasejo Shanhai ni jen militiras. 
Ennokte l’ lampoj lumas 
jen en mil tendoj kun malhelo. 
 
Ekflirtas neĝo kaj ekblovas vento. 
Brueg’ disrompas sonĝon de sopiro 
al hejmo for mil liojn kiu en trankvilo 
nun dronas neĝenate de la veterplendo. 
 
相见欢 

落花如梦凄迷，麝烟微，又是夕阳潜下小楼西。  

愁无限，消瘦尽，有谁知？闲教玉笼鹦鹉念郎诗。 

 
—laŭ melodio Longa sopiro 
Falintaj folioj ja kiel 
la sonĝ’ en nebulo. 
vespera la lumo de suno sinkanta 
penetras en domon ĉe la okcidenta angulo. 
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en kiu aromas la fumo de mosk’ en cirkulo. 
 
Ĉagreno senlimas, 
magriĝas mi en buduaro. 
Do, kiu ja havas komprenon? 
Mi, kiam libera, kun kora amaro, 
instruas mi al la papago en jada kaĝeto 
parkeri ja liaj versaĵojn pri amodeklaro. 
 
蝶恋花 

又到绿杨曾折处，不语垂鞭，踏遍清秋路。衰草连天无意绪，雁声远向萧关去。 

不恨天涯行役苦，只恨西风，吹梦成今古。明日客程还几许，沾衣况是新寒雨。 

 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
Denove mi reiras al la loko 
kie mi vidis jen amikojn for 
per derompitaj salikbranĉoj. 
Rajdante, mi kun ĉagrenita kor’, 
mi trotis kun vipo en la mano, 
senvorte, en aŭtuna la lumglor’. 
Velkintaj herboj min deprimas, 
sovaĝanseroj jen forflugas kun gak-ror’. 
 
Vagad’ peniga estas nulo al mi, 
mi nur malamas l’ okcidentan venton, 
kiu forblovas de mi belajn revojn 
de l’ isa kaj la osa tempoj en lamenton. 
Mi daŭros vojaĝadi morgaŭ, 
sen timi dumvojiran la turmenton. 
Kun tramalsekigita vest’ en pluvo 
mi des pli havas tristan senton. 
 
忆王孙 

西风一夜剪芭蕉，倦眼经秋耐寂寥？强把心情付浊醪。读《离骚》。愁似湘江日夜潮。 

 
—laŭ melodio Rememoro pri princido 
Tra la nokto l’ okcidenta vento 
deŝiris la foliojn de la bananujo kun kruelo. 
Dormema okulpar’ eltenas jam solecon 
dum daŭras longe la aŭtun-vetero. 
Drinkante mi devigas min mem 
poemon Li Sao jen kun retenita ĉagren-ŝvelo, 
kiu tagnokte fluas ja senĉese 
simile al Xiangjiang-rivero. 
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蝶恋花 
辛苦最怜天上月，一昔如环，昔昔都成玦。若似月轮终皎洁，不辞冰雪为卿热。 

无那尘缘容易绝，燕子依然，软踏帘钩说。唱罢秋坟愁未歇，春丛认取双栖蝶。 

 
—laŭ melodio Papilio super floroj 
La plej kompatinda estas 
ja la lun’ sur la ĉielo. 
Ĝi prezentas formon de jad-rondo 
nure unu tagon en arĝenta helo, 
sed ĝi ĉiunokte senescepte estas 
nekompleta jada ringo en apero. 
Se mi povus teni min pure brila 
kiel lun’ dum mia tuta vivo kun espero, 
mi volontus ja formeti mian glaci-fridon, 
por ke mia korpo vin varmigi kun prefero. 
 
Tamen tre facilas, ke vi min forlasis. 
La hirundoj agas same en vivmaniero: 
ili flugas al la kulvualaj hokoj, 
kroĉe staras tie por intima kvero. 
En aŭtunaj tagoj mi starante  
antaŭ via tomb’ laŭtkantas al ĉielo, 
mia splen’ ankoraŭ neniiĝas. 
Kiel mi ja volus kun sincero 
kune kun vi flugi kiel papilioj 
inter floroj en la primavero! 
 
金缕曲 

慰西溟 

何事添凄咽？但由他、天公簸弄，莫教磨涅。失意每多如意少，终古几人称屈。须知道、福因才

折。独卧藜床看北斗，背高城、玉笛吹成血。听谯鼓，二更彻。 

丈夫未肯因人热，且乘闲、五湖料理，扁舟一叶。泪似秋霖挥不尽，洒向野田黄蝶。须不羡、承

明班列，马迹车尘忙未了，任西风吹冷长安月。又萧寺，花如雪。 

 
Konsolo al amiko 
—laŭ melodio Ario de oraj fadenoj 
Pro kio vi ĉagrene ploras? 
Eĉ se l’ ĉielo ĵonglus ja kruele 
per destino nia, ni ne nin turmentus 
en ĉiutagaj bagateloj maltenere. 
Aferoj kontentigaj estas en mondo 
malpli ol la malkontentigaj vere. 
Ĉar vi talenton grandan havas, 
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feliĉo mankas al vi pro ĝi malespere. 
Vi sidu sur la alta turo kaj rigardu 
al la plejado, blovu fluton kor-libere 
por ĉasi ĝojon kaj konsolon, 
aŭskultu al batsonoj flugantaj leĝere 
el tamburturo por anonci noktajn horojn,  
tiel ke la duon’ da nokt’ forpasos ŝtele. 
 
Ne vera viro deprimiĝas splene 
pro sortobato, kun ŝirita koro. 
Prefere remu boateton sur la lago 
plezure tien kaj alien por konsolo. 
Eĉ se vi havas multajn larmojn 
kiel torento da aŭtuna pluvo de petolo, 
elverŝu ilin al sovaĝaj kampoj 
kaj antaŭ la amikoj, ho, sinjoro.  
Ne vidu korteganojn en palaco kun envio 
kiuj konkuras pri altrango kaj famgloro. 
Trankvile restu kaj atendu, ke la luno 
prilumos la ĥaoson en l’ imperia metropolo. 
En via templo floroj ĉie pompu 
kiel neĝeroj flirtas ja en blankkoloro! 
 
如梦令 

万帐穹庐人醉，星影摇摇欲坠，归梦隔狼河，又被河声搅碎。还睡、还睡，解道醒来无味。 

 
—laŭ melodio Kvazaŭsonĝe 
En dek mil kampad-tendoj 
soldatoj drinkis ĝis ebri’. 
Sur la ĉielo steloj vibras 
kvazaŭ jam preta fali kun magi’. 
En sonĝo hejmrevenon mian baras la rivero, 
kaj bru’ fluakva vekas min sen apatio. 
La dormo daŭru, 
la dormo daŭru. 
Mi scias, ke vekiĝos mi el sonĝo, 
kaj mi tediĝon sentos ja ĝis agoni’. 
 
王国维（1877-1927） 
点绛唇 
屏却相思，近来知道都无益。不成抛掷，梦里终相觅。 

醒后楼台，与梦俱明灭。西窗白，纷纷凉月，一院丁香雪。 

 
Wang Guowei (1877-1927) 
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—laŭ melodio Ruĝigitaj lipoj 
Ĉu fortranĉi mian amsopiron? 
Lastatempe mi ekscias klare, 
ke ja tio estas tute senutila. 
Ĉu mi povus ĝin fortranĉi enreale? 
Tamen mi ĉiame en la sonĝo 
serĉi l’ senton jen amare. 
 
Post vekiĝo l’ sento kaj la sonĝo 
malaperas tute ja senspure. 
La fenestro okcidenta palas 
sub la frida luno hela pure. 
Siringfloroj en la tuta korto 
blankas kiel neĝo senmakule. 
 
点绛唇 

高峡流云，人随飞鸟穿云去。数峰着雨。相对青无语。 

岭上金光，岭下苍烟沍。人间曙。疏林平楚。历历来时路。 

 
—laŭ melodio ruĝigitaj lipoj 
Nebula fumo ŝvebas en ravino, 
kaj birdoj flugas inter nubtavolo. 
Montpintoj verdaj jam frapitas 
de vento kaj pluvego kun petolo 
jen staras vid-al-vide firme 
silente absolute sen parolo. 
 
Prilumas suno ore la montpintojn 
ĉirkaŭvolvitajn de nebul-vualo. 
La pejzaĝo en malhela lumo 
heliĝas malrapide en la valo. 
La voj’ sinua ĵus irita per grimpado 
nun ankaŭ videblas jen en klaro. 
 
毛泽东（1893-1976） 
沁园春 
雪 
北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原

驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。 

江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，

成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。 

 
Mao Zedong (1893-1976) 
Neĝo 
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—laŭ melodio Printempo en la ĝardeno Qin 
Pejzaĝo en nordlando: 
glacio ŝlosas teron jen je lioj dekmil, 
neĝflokoj flirtas super vasta spaco. 
Cis kaj trans Granda Muro, en zefir’ 
nebulo flosas disen en aero. 
Torenti la rivero ĉesis, jame ĝis trankvil’. 
Montĉeno ŝajnas la arĝent-serpentoj, 
kaj l’ ebenaĵ’ similas vakso-elefantojn en lant-ir’, 
strebantajn alten ĝis ĉielo en konkuro. 
En tag’ sunplena jen kun varma spir’, 
vestita blanke kun ornamo ruĝa, 
la panoramo ĉarmas des pli en bunt-bril’. 
 
Tiele montoj kaj l’ rivero belas, 
herooj multaj klinis sin antaŭ ili jen kun ador’. 
Sed tamen al Qin Shihuang1 kaj Han Wudi2 

iome mankis lerto en beletra ellabor’; 
Tang Taizhong3 kaj Song Taizu4 

lametis en versad’ pro mensa torpor’; 
kaj Ĝingis-Ĥano nur scipovis  
arkpafi aglojn jen laŭ sia vol’. 
Bravuloj la tiamaj ĉiuj ja forpasis! 
Nur inter popolanoj oni trovas 
heroojn verajn kun la inda glor’. 
notoj: 
1. Qin Shihuang (259-210 a.K.): la unua imperiestro de Qin-dinastio. 
2. Han Wudi (157-87 a. K.): imperiestro de Han-dinastio. 
3. Tang Taizhong (599-649): imperiestro de Tang-dinastio. 
4. Song Taizu (927-976): fondinto-imperiestro de Song-dinastio. 


