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ANTAŬPAROLO 

 

La ĉinaj klasikaj poemoj kaj ci-oj ne nur havas rave belajn metrikon, ritmon, rimojn kaj 

artismajn ideojn, sed ankaŭ estas lingve koncizaj kaj precizaj. Iliaj aŭtoroj estis spertaj en 

la uzado de svagaj, tre elvokivaj, vortoj kaj frazoj, signifoplenaj aludoj, lertaj retorikaj 

rimedoj kaj kulturaj faktoroj por krei pitoreskan poezian efikon, sekve la antikvaj ĉinaj 

poemoj, ci-oj kaj aliformaj poeziaĵoj entenas riĉajn sugestojn kaj subkonscion de la poetoj. 

Ili posedas ne nur grandan artisman emocipovon kaj estetikan valoron, sed ankaŭ rivelas 

la internan mondon, moralajn konceptojn kaj spiritan vivon de la ĉina nacio, kaj prezentas 

al ni kiel la prosperajn kaj dekadencajn historiojn de la ĉinaj sinsekvaj dinastioj, tiel ankaŭ 

iliajn honorojn kaj humiliĝojn, kaj tial, studi kaj aprezi la antikvajn ĉinajn poemojn, ci-ojn kaj 

aliajn poeziformojn multe helpas al ni koni la historiajn epokojn kaj la brilan nacian 

kulturon de Ĉinio, forĝi nian temperamenton kaj rafini niajn sentojn kaj manierojn, levi nian 

kapablon aprezi la artisman belecon de la ĉina kulturo, kuraĝigi nin leviĝi por reprosperigi 

kaj reglorigi ĉi landon, sur kiu ni naskiĝis kaj vivas, nin nutrante per ĝia lakto. 

Lastatempe, en la procezo de mia sistema tradukado de antikvaj ĉinaj poeziaĵoj, ne 

povante min deteni de raviĝo pro ŝato kaj admiro, mi ŝirkolektis en la granda ĝardeno de 

la ĉina poezio kelkajn etajn ĉarmajn poeziflorojn, kiujn mi esperantigis en simpla kaj 

natura stilo, kaj aranĝis ilin en ĉi modestan bukedon, por prezenti al miaj karaj legantoj en- 

kaj eksterlandaj, kiuj amas la ĉinan tradician kulturon. Estas menciinde, ke tiuj ĉi floretoj 

plejparte estas tiuj klasikaj poeziaĵoj, kiuj, laŭ “La Ĉinlingva Instruprogramo por la 

Elementaj kaj Mezgradaj Lernejanoj” promulgita de la Ĉina Ministerio de la Eduko, estas 

por ĉiuj lernejanoj la nepre legendaj kaj parkerigendaj en iliaj lernolibroj, kaj, en tiu ĉi 

senco, ili estas, ankaŭ por ĉiu plenaĝa klera ĉino en iu ajn angulo de la mondo, la ĉinaj 

klasikaj poeziaĵoj nepre konataj kaj voĉlegindaj. 

Por faciligi al la ĉinaj kaj alilandaj legantoj la komprenon kaj aprezon, mi ankaŭ faris al 

ĉiu tradukita poemo necesajn klarigojn kaj notojn. 

Kiel tradukanto, mia devo kaj konscienco trudas al mi la nepran taskon kiom eble fari 

mian tradukon fidela al la originalo kaj miajn esperantigitajn versojn laŭgramatikaj, 

koncizaj, stile naturaj kaj fluaj, kaj facile kompreneblaj. Limigita je mia mizera kapablo, mi 

neniel povus konformigi miajn tradukojn al la normoj de tri beloj (beloj en signifo, sono kaj 

formo) aŭ la kvin beloj (en artisma gusto, rimo kaj ritmo, formo, stilo kaj beletra lingvo). 

Pardonon al mi! Laŭ mia humila opinio la aparte bela metriko propra al la ĉina klasika 

poezio neniel povas esti kopiita kaj revivigita en la okcidentaj lingvoj kaj, kompreneble 

ankaŭ en Esperanto. Se oni devigus sin tion fari, tio certe estus ago tiel absurda, kiel la 

vana provo traduki la ĉinan kvar-ideografiaĵan idiotismon en Esperantan kvarsilaban 

ekvivalenton. Ne volante fari vanan penon por atingi la “harmonian unuiĝon” de la tiel 

nomataj “tri aŭ kvin beloj” je la kosto de miaj tradukprincipoj, tiel ke mia traduko devius de 
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la originalo aŭ fariĝus stile malglata kaj malfacile legata, mi estas devigita preni nur la 

senriman, relative liberan versformon por mia esperantigo de la ĉinaj klasikaj poeziaĵoj. 

La ĉina klasika poezio tradicie konsistas ĉefe el verskvaroj kaj versokoj, sed dum la 

dinastioj Han kaj Wei kaj en la periodo de la Ses Dinastioj aperis ne malmultaj longaj 

rakontaj poemoj, kiuj estas transdonitaj al nia epoko kaj estas sur la lipoj preskaŭ de ĉiuj 

ĉinoj. Ne eltenante la elpuŝon de ĉiuj tiuj buntaj floroj el mia bukedo, mi elektis ankaŭ 

kelkajn el tiuj ĉi gemoj kaj metis ilin kiel aldonaĵojn en la apendico. 

Koncerne la metodon kaj la stilon de miaj tradukoj, la leganto estas petata bonvole 

legi la aldonaĵon en la apendico “Pri la formo de miaj tradukoj de ĉinaj klasikaj poeziaĵoj”. 

La tradukinto Wang Chongfang 

2019-06-16 

 

中国古诗词不但格律、音韵和意境非常优美，而且言简意赅、语句精辟，具有伟大的艺

术价值。它们在很大程度上揭示了中华民族的内心世界、道德意识和精神生活，展示了中国

历代的兴衰和荣辱。学习和欣赏中国古诗词，有助于了解中国各个历史时代和灿烂的文化，

陶冶情操，提高艺术修养，领略中国文化的艺术美，并激励我们为振兴中华而奋起。 

译者近期在系统翻译中国古诗词过程中情不自禁，随手从中国诗歌大花园中摘取了一些

可爱的艳丽小花，并尽我所能译成平白易懂的世界语，做成简朴的花束，奉献给喜爱中国传

统文化的中外世界语者。这些小花绝大部分是中国教育部中小学语文教学大纲中规定的必

读、必背古诗词，从这个意义上说，它们也可以看作是全世界具有文化素养的华人必读的中

国经典古诗词。 

为便于中外读者理解和欣赏，译者还对每首诗的内容及其背景作必要的说明和注释。 

作为译者，责任和良知迫使我必须尽可能使译文忠实于原作，使之具有规范、简明、自

然、流畅、易于理解的可读性。我能力微薄，无法使我的诗歌译文达到“三美”（意美、音

美、形美）或“五美”（意美、音美、形美、文体美和文学语言美）的标准。管见所及，中

国古典诗、词、曲中的独特韵律是无法在西方语言和世界语中复制重现的。如果要强行这么

做，这就如同试图将汉语四字格成语译成四音节世界语对等语一样荒谬。我不愿为达到所谓

三美或五美的“和谐统一”而牺牲我的翻译原则，把译文弄得偏离原意，佶屈聱牙，难以卒

读，因此我只能采用无韵的自由诗体形式来译中国古典诗词。 

中国古典诗歌以绝句和律诗为主，但在汉魏六朝时期却有数篇脍炙人口的长篇叙事诗流

传至今。本诗束不忍把它们一概排除在外，作为锦上添花，译者也选了五篇长诗，放在附录

中。 

关于译者翻译中国古诗词的方法和风格，请参阅附录中的“Pri la formo de miaj tradukoj 

de ĉinaj klasikaj poeziaĵoj”一文。 

译者 王崇芳 

2019-06-16 

 

 

LA FLOROJ EN LA BUKEDO 

 

PRONONCA ŜLOSILO DE LA PROPRAJ NOMOJ EN NIAJ TRADUKOJ 

专有名词中汉语拼音字母读法 
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La ĉinaj propraj nomoj latinigitaj laŭ la ĉina oficiala sistemo de transskribo povas esti prononcataj 

proksimume kiel la Esperantaj kun la jenaj esceptoj: 

Konsonantoj: 

ch = ĉ h = ĥ j = ĝj q = ĉj r = ĵ sh= ŝ w = ŭ x = ŝj y = j zh = ĝ 

Kombinoj de vokaloj: 

ai = aj ei = ej ao = aŭ ou = oŭ ia = ja ie = je iao = jaŭ iou = joŭ uo = ŭo uai = ŭaj 

uei = ŭej uan = ŭan uang = ŭang weng = ŭeng yu = ju ü = ju u post j, q, x = ju 

 

001 击壤歌（佚名） 

Kanto de ĵetludo
1
 

anonimulo (ĉ. 2000 a.K.) 

 

Komenci labori ĉe la sunleviĝo, 

Kaj ekripozi ĉe la sunsubiro; 

Plugi la teron, por mia nutro, 

Kaj fosi puton, por mia trinko. 

Kian rilaton do havas al mi la reĝa potenco? 

 
1
Tiu ĉi estas la plej frua popola kanto, kiu prikantis la senzorgan vivon kaj diligentan laboron 

de la praantikvuloj de nia lando antaŭ ĉ 4000 jaroj. Ĝi estis kantata de praaj ĉinoj dum ili sin 

amuzis per ĵetludo. Unu el du ĵetpecoj estis metita sur la tero kaj la ludanto prenis la alian kaj iris 

tridek ĝis kvardek paŝojn for por ĵeti ĝin de tie al la unua peco. Tiuj, kiuj trafis la unuan pecon, 

estis la gajnantoj de la ludo. Ĉi kanto estis transdonata de buŝo al buŝo inter la praĉinoj ĝis la 

apero de la skribosignoj. 

 

击壤歌 

佚名 

日出而作，日入而息。 

凿井而饮，耕田而食。 

帝力于我何有哉。 

 

002 关雎（诗经） 

Amindumo
1
 

 

“Kvak, kvak,” kveras paro da akvaj birdoj 

Ĉe la rivera sabla insuleto. 

Jen knabino, bela kaj gracia, — 

Bona parulino por viro juna. 
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La nimfoidoj
2
, longaj kaj mallongaj, 

Moviĝas surakve laŭ la fluo. 

La knabinon, belan kaj gracian, 

Li sopiras tage kaj eĉ nokte. 

 

Ignorate de la knabino ŝatata, 

Li tagnokte nutras nur la sopiradon. 

Kun amo tiel forta, sed dolora, 

Nokte li turnadas sin surlite. 

 

La nimfoidojn, longajn kaj mallongajn, 

Oni ŝirkolektas ambaŭmane. 

La knabinon, belan kaj gracian, 

Li salutas per muziko liuta. 

 

La nimfoidojn, longajn kaj mallongajn, 

Oni ŝirrikoltas ambaŭmane. 

La knabinon, belan kaj gracian, 

Li akceptas kun muziko tambura. 

 
1
Tiu ĉi poemo estas el la La Libro de Poezio, kiu estas la unua grandampleksa antologio de 

poemoj en Ĉinio enhavanta 305 poemojn kolektitajn ekde la frua stadio de dinastio Okcidenta 

Zhou (la 11a jc. a.K.) ĝis la meza stadio de la Periodo de Printempoj kaj Aŭtunoj (la 6a jc. a.K.). 

La akvaj birdoj krias en printempo, la nimfoidoj moviĝas surakve en somero; oni ilin 

ŝirkolektas en aŭtuno kaj manĝas en vintro. La juna viro ekamas belan knabinon en printempo kaj 

forte sopiras kaj amindumas ŝin en somero; li petas ŝian manon en aŭtuno kaj edziĝas al ŝi en 

vintro, kaj tiamaniere la homo estas en harmonio kun la naturo. Oni diras, ke la pasioj inter la viro 

kaj la virino tenas ekzistanta la mondon, ĉar la homa vivo komenciĝas per ilia amo, de kio 

devenas ĉiuj aliaj interhomaj rilatoj. Jen kial nia saĝa granda Majstro Konfuceo metis tiun ĉi 

poemon super ĉiujn aliajn poemojn de la Libro de Poezio. 
2
Nimfoido (Nymphoides peltatum): manĝebla sovaĝa planto kreskanta en akvo. 

 

关雎 

诗经 

关关雎鸠，在河之洲。 

窈窕淑女，君子好逑。 

参差荇菜，左右流之。 

窈窕淑女，寤寐求之。 

求之不得，寤寐思服。 

悠哉悠哉，辗转反侧。 

参差荇菜，左右采之。 

窈窕淑女，琴瑟友之。 

参差荇菜，左右芼之。 



8 

 

 

窈窕淑女，钟鼓乐之。 

 

003 静女（诗经） 

Kvietema knabino
1
 

 

Kvietema knabino, kiu estas ĉarme bela, 

Atendas min en angulo de la urbomuro. 

Ŝi kaŝas sin ie, ke mi ŝin ne trovas, 

Pro senpacienco, mi gratas al mi la kapon. 

 

Mia amikino kvietema kaj belaspekta 

Donacas al mi fluton el ruĝa kano. 

La ruĝa fluto donas purajn tonojn; 

Ludante ĝin, mi sentas min ekstaze feliĉa. 

 

Ŝirkolektinte herbojn sur la kampo, 

Ŝi donacas al mi kelkajn rarajn. 

Mi amas ilin ne pro iliaj rareco aŭ aromo, 

Sed nur pro tio, ke ili estas ŝia donaco. 

 
1
Tiu ĉi poemo estas la unua amkanto en la ĉina historio, en kiu la poeto montris sian 

partoprenon en la sentoj de objektoj. 

 

042 静女 

静女其姝，俟我于城隅。 

爱而不见，搔首踟蹰。 

静女其娈，贻我彤管。 

彤管有炜，说怿女美。 

自牧归荑，洵美且异。 

匪女之为美，美人之贻。 

 

004 蒹葭（诗经） 

La fragmitoj
1
 

 

Fragmitoj kreskas densaj kaj abundaj, 

Roso sur ili jam turniĝis en prujnon. 

Kie estas la belulino, kiun mi amas? 

Ŝi vivas ie trans la rivero. 
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Serĉante ŝin kontraŭ la fluo, 

Mi havas vojon longan kaj malfacilan; 

Serĉante ŝin laŭ la fluo, 

Mi vidas ŝin kvazaŭ meze de la akvo. 

 

Fragmitoj kreskas densaj kaj altaj, 

Roso sur ili estas ankoraŭ ne sekiĝinta. 

Kie estas la belulino, kiun mi amas? 

Ŝi vivas ie ĉe la transa bordo. 

Serĉante ŝin kontraŭ la fluo, 

Mi havas vojon malglatan kaj krutan; 

Serĉante ŝin laŭ la fluo, 

Mi vidas ŝin kvazaŭ sur insuleto. 

 

Fragmitoj kreskas densaj kaj prosperaj, 

Roso sur ili ankoraŭ estas brilanta. 

Kie estas la belulino, kiun mi amas? 

Ŝi vivas ie trans la akvo. 

Serĉante ŝin kontraŭ la fluo, 

Mi havas vojon zigzagan kaj penigan; 

Serĉante ŝin laŭ la fluo, 

Mi vidas ŝin kvazaŭ sur sablaĵo. 

 
1
Tiu ĉi estas la unua simbola poemo plena de estetiko en la ĉina poezio. En la poemo la 

belulino simbolas iun ajn aŭ ion ajn, kiu aŭ kio estas forte sopirata kaj serĉata de la poeto. La tuta 

poemo estas saturita de beleco. Belaj estas la dense kreskantaj fragmitoj; bela estas la serena sed 

severa aŭtuno, en kiu la roso turniĝas en prujnon; bela estas la sopirata belulino, kiu duonvidiĝas 

en la imago de la poeto jen kvazaŭ meze de la akvo, jen kvazaŭ sur insuleto, jen kvazaŭ sur 

sablaĵo; kaj bela estas ankaŭ la longa kaj malfacila vojo de la serĉado. En la homa mondo, la plej 

bela el ĉiuj belaĵoj estas ĝuste tio, kion oni serĉas sed ne povas atingi aŭ akiri. Ju pli malfacila kaj 

suferplena estas serĉado, des pli bela ŝajnas la objekto serĉata. 

 

蒹葭 

诗经 

蒹葭苍苍，白露为霜。 

所谓伊人，在水一方。 

溯洄从之，道阻且长。 

溯游从之，宛在水中央。 

蒹葭萋萋，白露未晞。 

所谓伊人，在水之湄。 

溯洄从之，道阻且跻。 

溯游从之，宛在水中坻。 

蒹葭采采，白露未已。 

所谓伊人，在水之涘。 
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溯洄从之，道阻且右。 

溯游从之，宛在水中沚。 

 

005 江南（汉乐府） 

En la sudo de Jangzio
1
 

 

Estas la tempo kolekti lotussemojn sude de Jangzio, 

Kiel densaj estas la lotusfolioj sin interkovrantaj surakve! 

La aroj da fiŝoj lude sin amuzas meze de la lotusfloroj. 

Iafoje la fiŝoj ludas oriente de la luksaj lotusfolioj, 

Iafoje la fiŝoj petolas okcidente de la verdaj lotusfolioj, 

Jen la fiŝoj sin pelas reciproke sude de la lotusfolioj, 

Jen la fiŝoj sin karese ataketas norde de la lotusfolioj. 

 
1
En tiu ĉi sudlanda popolkanto la aŭtoro vive priskribas la belan pejzaĝon en la lotusa lageto 

kaj la amindajn manierojn de la aroj da fiŝoj ludantaj en la lageto en la okazo de gaja lotussema 

kolektado. 

 

江南 

汉乐府 

江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间。 

鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西。 

鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。 

 

006 观沧海（曹操） 

Rigardo al la maro
1
 

Cao Cao 

 

Kiam mi grimpas sur la supron de la Roka Monto, 

Mi direktas mian rigardon al la vasta maro. 

La akvo kviete malflusas kaj flusas; 

La insulaj montoj leviĝas al la ĉielo. 

 

La arboj kreskas dense kaj alte; 

La herboj freŝe verdas kaj luksas. 

Kiam la aŭtuna vento susure blovas, 

Grandaj ondoj leviĝas kaj muĝas. 
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La suno kaj la luno, irante sur sia vojo, 

Kvazaŭ leviĝas el la maro de tago al tago. 

Ankaŭ la steloj, kiuj brilas alte en la ĉielo, 

Ŝajnas estiĝi same el tie, el la akvomaso. 

En tia ĝoja humoro, fronte al tia vidaĵo, 

Mi kantas kanton por esprimi mian ambicion. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro laŭdas la bluan maron, kunfandante siajn sentojn kun la pejzaĝo 

kaj komparante sin kun la vasta maro, por implicite esprimi, ke li havas la ambicion inversigi la 

ordon de la aferoj de tiu ĉi mondo. 

Pri la aŭtoro: 

Cao Cao (155—220), kun adoltiĝa nomo Mende, naskiĝis en Qiao de Peiguo (la nuna 

gubernio Bo en la provinco Anhui). Distingita politikisto, militisto kaj poeto, li estis promociita al 

la pozicio de ĉefministro en la lastaj jaroj de la dinastio Orienta Han. Baldaŭ post sia morto li estis 

titolita Imperiestro Wu de Wei post kiam lia filo Cao Pi troniĝis. Cao Cao faris grandajn atingojn 

en literaturo, precipe en la poezia kampo. 

 

观沧海 

曹操（魏） 

东临碣石，以观沧海。 

水何澹澹，山岛竦峙。 

树木丛生，百草丰茂。 

秋风萧瑟，洪波涌起。 

日月之行，若出其中。 

星汉灿烂，若出其里。 

幸甚至哉，歌以咏志。 

 

007 饮酒（其五）（陶渊明） 

Drinkado
1
 

Tao Yuanming 

 

Ⅴ 

Mia domo estas konstruita en la homa mondo, 

Tamen ĝi estas libera de rada kaj ĉevalhufa bruoj. 

Se oni demandas min pri la kielo — 

La kvieta koro kreas kvietan mondon. 

Ŝirkolektante krizantemojn ĉe la orienta plektobarilo, 

Mi promenigas miajn okulojn foren sur la Sudan Monton. 

La monta aero estas freŝa tage kaj nokte, 

Kaj la birdoj are reflugas ĉiu al sia nesto. 

En tiaj aferoj mi trovas la veron de la vivo; 
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Volante diri al vi kiel, mi forgesis jam la vortojn. 

 
1
La aŭtoro skribis 20 poemojn titolitajn “Drinkado”. Tiu ĉi estas la kvina inter tiuj poemoj. 

En tiu ĉi poemo la aŭtoro, kunfandante siajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo, folozofe kaj implicite 

esprimas sian noblan karakteron super la mondaj konsideroj kaj sian ardan amon al la naturo. 

Pri la aŭtoro: 

Tao Yuanming (365—427), kun adoltiĝa nomo Qian, naskiĝis en Caisang de Xunyang 

(sudokcidente de la nuna Jiujiang de la provinco Jiangxi). Naskita en malriĉa familio, li vaste legis 

librojn en sia infaneco. Malinklina enmiksiĝi en la ŝtatoficista rondo, li revenis al la kamparo por 

vivi kiel ermito dum la lastaj dudek jaroj. Liaj poemoj, eseoj kaj versaj eseoj enviciĝas inter la plej 

elstaraj literaturaj verkoj en la dinastio Jin. Liaj ĉ. 120 poemoj, plejparte kvinsilabaj, havis 

grandan influon sur la elstarajn poetojn de la dinastio Tang kaj Song, kiel ekz. Li Bai, Du Fu, Bai 

Juyi, Su Shi kaj Lu You. 

 

饮酒（其五） 

陶渊明 

结庐在人境，而无车马喧。 

问君何能尔？心远地自偏。 

采菊东篱下，悠然见南山。 

山气日夕佳，飞鸟相与还。 

此中有真意，欲辨已忘言。 

 

008 敕勒歌（佚名） 

Chile-kanto
1
 

anonimulo 

 

La rivero Chile fluas, 

Kie la Malhelaj Montoj leviĝas. 

La ĉielo estas kiel volba tendo, 

Kiu ŝirmas la senliman stepon, nian hejmon. 

Blua, blua la ĉielo pendas; 

Vasta, vasta la herbaro etendiĝas. 

Vento ekblovas, herboj kliniĝas, 

Kaj vidiĝas ŝafoj kaj bovoj. 

 
1
Tiu ĉi poemo estas popolkanto de la Nordaj Dinastioj. La Nordaj Dinastioj inkluzivas 

Nordan Wei, Orientan Wei, Nordan Qi, Okcidentan Wei kaj Nordan Zhou. La rivero Chile situas 

proksimume en la zono de la nuna provinco Gansu kaj la Interna Mongolio. 

Tiu ĉi poemo konsistas el neregule longaj kaj mallongaj versoj. Ĝi priskribas la pejzaĝon sur 

la vasta kaj bela herboriĉa ebenaĵo, laŭdas la feliĉan nomadan vivon de la Chile-nacieco, kaj 

esprimas ilian amon al la montoj kaj riveroj de la patrolando. 
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敕勒歌 

佚名（北朝） 

敕勒川，阴山下。 

天似穹庐，笼盖四野。 

天苍苍，野茫茫。 

风吹草低见牛羊。 

 

009 咏鹅（骆宾王） 

Odo al ansero
1
 

Luo Binwang 

 

Ho ansero, ansero, ansero! 

Vi kantas al la ĉielo kun via kolo nature kurba, 

Vi kun viaj lanugaj plumoj flosas sur la verda akvo, 

Vi per viaj ruĝaj palmopiedoj puŝas flanken la klarajn ondojn. 

 
1
Li estis mirinfano kaj skribis tiun ĉi poemon en la aĝo de sep jaroj. En ĝi li vive priskribis la 

senzorgecon kaj feliĉon de la ansero, kiu ludas sur la verda akvo en la printempo. Legante ĝin oni 

kvazaŭ ĝuas tre impresan pentraĵon plenan de koloro kaj eĉ de sono. Ĝi estis kaj estas sur ĉies 

lipoj. 

Pri la aŭtoro: 

Luo Binwang (619?—687?): lia adoltiĝa nomo estas Guanguang kaj li estis indiĝeno de Yiwu 

de la prefektujo Wuzhou (en la nuna provinco Zhejiang). Li estas fama kiel unu el la Kvar Talentaj 

Poetoj en la komenca periodo de la dinastio Tang. 

 

咏鹅 

骆宾王 

鹅鹅鹅，曲项向天歌。 

白毛浮绿水，红掌拨清波。 

 

010 送杜少府之任蜀州（王勃） 

Adiaŭ al la nova prefekto ekvojaĝanta al sia posteno en Shuzhou
1
 

Wang Bo 

 

La Muregoj de Chang’an protektas la regionon de la Tri Qin-oj
2
, 

Tra nebulo kaj vento vidiĝas la malproksimaj Kvin Pramejoj
3
. 

Estante mandareno sur fremda tero same kiel vi, 
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Mi dividas vian ĉi-momentan ĉagrenon de disiĝo. 

Intimaj amikoj interne de la kvar maroj estas kvazaŭ proksimaj najbaroj, 

Eĉ se ili estas apartigitaj unu disde la alia per granda distanco. 

Alvenante al la vojkruciĝo, kie ni devas disiĝi, 

Ni do ne verŝu larmojn naztuk-malsekigantajn, kiel infanoj ploremaj! 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto konsolis sian amikon, kiu estis preta vojaĝi al Shuzhou (la nuna 

Chongzhou de la provindo Sichuan), dirante, ke la distanco neniel povas apartigi la korojn de 

intimaj amikoj. 
2
La Tri Qin-oj: regiono ampleksanta la ĉefurbon Chang’an kaj ĝian ĉirkaŭaĵon dum la 

dinastio Tang. 
3
La Kvin Pramejoj: ili aludas la regionon Shuzhou, al kiu ekvojaĝas la amiko de la poeto. 

Pri la aŭtoro: 

Wang Bo (ĉ. 650—676): lia adoltiĝa nomo estas Zi’an. Li estis indiĝeno de Longmen de 

Jiangzhou, la nuna Hejin de la provinco Shanxi. Li servis kiel konsilisto de la gubernatoro de 

Guozhou. Li dronis dum li estis sur sia vojo al Hainan por viziti sian patron. Li estas unu el “la 

Kvar Elstaraj Poetoj komence de la dinastio Tang”. 

 

送杜少府之任蜀州 

王勃（唐） 

城阙辅三秦，风烟望五津。  

与君离别意，同是宦游人。  

海内存知己，天涯若比邻。  

无为在歧路，儿女共沾巾。  

 

011 咏柳（贺知章） 

La saliko
1
 

He Zhizhang 

 

Svelta, en tualeto smeralda, 

La saliko lasas pendi siajn verdajn branĉetojn. 

Kiu tajlis ĉi tiujn foliojn tiel elegantaj? 

La vento de la dua lunmonato estas tranĉa, kiel tondilo. 

 
1
Tiu ĉi estas pitoreska bildo pri la saliko. En ĝi la poeto komparas la arbon kun bela virino 

vestita en smeralda silkaĵo kaj ĝiajn branĉetojn kun la franĝoj de ŝia jupo; kaj ĝiaj sveltaj folioj 

estas tajlitaj de la akra vento kvazaŭ de tranĉa tondilo. En efektiveco la aŭtoro laŭdas per la 

komparo la grandan kontribuon de la Kreinto, kiu kreis la belan naturon. 

Pri la poeto: 

He Zhizhang (ĉ. 659—ĉ. 744): Lia adoltiĝa nomo estas Jizhen kaj li sin nomas “Frenezulo de 

Siming”. Li naskiĝis en Yongxing de Yuezhou (la nuna Xiaoshan en la provinco Zhejiang). Li 
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akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj 

dinastioj de Ĉinio) kaj lia ŝtatoficista kariero finiĝis per ofico de Ĉefo de la Imperia 

Arkiv-Instituto. Li revenis al sia naskiĝloko kaj fariĝis taŭisto. Liaj pejzaĝpoemoj estas freŝaj kaj 

originalaj. 

 

咏柳 

贺知章（唐） 

碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。 

不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀。 

 

012 登鹳雀楼（王之涣） 

Suprengrimpi sur la Turon de Cikonioj
1
 

Wang Zhihuan 

 

La subiranta suno jam kuŝas sur la montoj, 

La Flava Rivero rapide sin ĵetas en la maron. 

Se vi deziras havi pli vastan vidon,  

suprengrimpu sur etaĝon ankoraŭ pli altan. 

 
1
La Turo de Cikonioj: ĝi staris sudokcidente de la nuna gubernio Yongji en la provinco 

Shanxi. En tiu ĉi poemo la aŭtoro kunfandis la vidaĵon antaŭ siaj okuloj kun la scenoj en sia imago 

kaj kun sia pozitiva filozofio pri la vivo, kaj sekve ĝi estas sur ĉies lipoj. 

Pri la poeto: 

Wang Zhihuan (688—742). Lia adoltiĝa nomo estas Jiling. Li estis indiĝeno de Jinyang (la 

nuna Taiyuan de la provinco Shanxi). Li vivis en la prospera periodo de la dinastio Tang kaj servis 

kiel asistanto ĉe la guberniestro de Wen’an. Nun ekzistas nur ses el liaj poemoj, kiuj estas 

konsiderataj esti inter la plej belaj landlimaj poeziaĵoj. Multaj el liaj poemoj estis muzikigitaj kaj 

ofte kantataj de gekantistoj. 

 

登鹳雀楼 

王之涣（唐） 

白日依山尽，黄河入海流。 

欲穷千里目，更上一层楼。 

 

013 凉州词（王之涣） 

Kanto pri Liangzhou
1
 

Wang Zhihuan 
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En la malproksimo la Flava Rivero fluas alte inter la blankaj nuboj; 

Nur unu urbo izolita sin trovas meze de la masivaj montoj. 

Neniu saliko vidiĝas, kial do la tatara fluto plendas al ĝi?
2
 

La zefiro printempa ja neniam blovas transen de la pasejoYumen
3
. 

 
1
Liangzhou: la nomo de kanto populara en la Muzika Konservatorio (registara oficejo kreita 

dum Han-dinastio por kolekti popolkantojn kaj ilian muzikon por kortegaj ceremoniaj okazoj). Tiu 

ĉi poemo estas la teksto de la kanto. 
2
Tiu ĉi verso spegulas la malkontentecon de la soldatoj, kiuj estis tenataj trans la landlimo tro 

longatempe. 
3
La pasejoYumen sin trovas en Dunhuang de la provinco Gansu. Ĉe la rando de la granda 

dezerto, ĝi estis pordego al la Centra Azio, kaj ankaŭ milita fortreso. En la lastaj du versoj de la 

originalo sin trovas sugestoj de la aŭtoro. Laŭ la kutimo dum la dinastio Tang, oni kutime sendis 

derompitan salikan branĉeton al kara persono, kiu estis preta vojaĝi al malproksimen por esprimi 

profundan senton ĉe la disiĝo. La “Derompo de Salika Branĉeto” estis melodio plena de 

disiĝ-malgajo. Sekve la sugestoj de la lastaj du versoj estas: sen saliko oni ne povis esprimi la 

malĝojon ĉe disiĝo por la soldatoj kaj oficiroj, kaj tamen la malgaja melodio ludata de la tatara 

fluto faris ilian internan aflikton pli kaj pli forta. 

 

凉州词 

王之涣（唐） 

黄河远上白云间，一片孤城万仞山。 

羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。 

 

014 春晓（孟浩然） 

Printempa tagiĝo
1
 

Meng Haoran 

 

La tagiĝo alvenas nerimarkite en mian dormon printempan; 

Jen de ĉie aŭdiĝas birdaj kantoj, kiuj tiklas miajn orelojn. 

Ĉi-nokte mi aŭdis bruadon de vento kaj pluvo, 

Kaj mi miras, kiom da floroj frakasiĝis kaj falis teren. 

 
1
Tiu ĉi verskvaro rivelas la amon de la poeto al printempo kaj lian bedaŭron pri ĝia baldaŭa 

foriro. 

Pri la poeto: 

Meng Haoran (689—740): Li naskiĝis en Xiangyang de Xiangzhou (en la nuna provinco 

Hubei). Li malsukcesis en la imperiaj ekzamenoj por akiri ŝtatoficistan rangon en sia juneco kaj 

vivis ermitan vivon ĝis la fino de la vivo. Liaj poemoj estas klaraj kaj puraj kaj li, kiel poeto, estas 

rigardata kiel egala al Wang Wei. 
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春晓 

孟浩然（唐） 

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。 

夜来风雨声，花落知多少。 

 

015 出塞（王昌龄） 

Sur la landlimoj 

Wang Changling 

 

La luno de la epoko Qin ankoraŭ brilas super la defilejoj de la epoko de Han, 

Sed neniu el la soldatoj revenis de la landlimoj malproksimaj. 

Se nia Fluganta Generalo
1
 nun estus ankoraŭ tie en komando, 

Neniuj malamikaj ĉevaloj certe kuraĝus invadi nian landon. 

 
1
Fluganta Generalo, t.e. Li Guang, fama generalo, kiu brave defendis la landlimon kaj frakase 

venkis la malamikojn dum la dinastio Han. En tiu ĉi poemo la poeto rivelis militajn tragediojn sur 

la ĉinaj landlimoj ekde la dinastioj Qin kaj Han, laŭdis Li Guang, la generalon de la dinastio Han, 

kiu estis kuraĝa kaj lerta en bataloj, kaj esprimis la esperon de la popolo je la paco sur la 

landlimoj. 

Pri la poeto: 

Wang Changling (?—ĉ. 756): Lia adoltiĝa nomo estas Shaobo kaj li naskiĝis en Jinzhao, la 

nuna Xi’an en la provinco Shaanxi. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la 

plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) en la regperiodo de Kaiyuan. Li estas 

fama pro siaj sepsilabaj verskvaroj, kiuj estas sublimaj en stilo kaj impona en spirito. 

 

出塞 

王昌龄（唐） 

秦时明月汉时关，万里长征人未还。 

但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。 

 

016 芙蓉楼送辛渐（王昌龄） 

Adiaŭ al Xin Jian en la Lotusa Turo
1
 

Wang Changling 

 

La malvarma nebulpluvo kovras la riveron en Wu
2
 dum la nokto; 

Ĉe la tagiĝo vi forlasas tute sola ĉi tiujn montojn sudlandajn. 

Se miaj parencoj kaj amikoj en Luoyang demandos vin pri mi,  

Volu diri al ili, ke mia koro restas tiel pura, kiel glacio en jada vazo. 
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1
Xin Jian, amiko de la poeto, estis preta vojaĝi al Luoyang, la hejmurbo de la poeto. Honesta 

kaj pura, la poeto estis kalumniata de iuj ulaĉoj kaj estis dufoje degradita. En tiu ĉi poemo li ne 

nur perfekte kunfandis siajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo kaj komparis sin kun soleca alte staranta 

monto, sed ankaŭ komparis sin kun nobelanima persono, kies koro estas tiel klara, kiel glacio kaj 

pura kiel jado. Sentante sin izolita, li tamen montris sian malkaŝeman kaj klaran koron, kiu 

malestimis ĉiajn kalumniojn. En la unua kaj dua versoj li esprimis sian profundan amikecon. La 

malvarma nebulpluvo signifas ilian malĝojon ĉe la disiĝo mordantan iliajn korojn. 
2
Wu origine estis la regno Wu en la antikva Ĉinio kaj nun estas la regiono de la sudo la 

provinco Jiangsu kaj la nordo de la provinco Zhejiang. 

 

芙蓉楼送辛渐 

王昌龄（唐） 

寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。 

洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。 

 

017 使至塞上（王维） 

Al la landlimo kiel sendito
1
 

Wang Wei 

 

Sola en kaleŝo, mi ekveturas al la landlimo, 

Trapasante la vasalan ŝtaton Juyan
2
. 

Mi estas kiel herbeto senradika, kiu flugas trans la landlimon de Han, 

Kaj kiel sovaĝa ansero, kiu penetras en la barbaran ĉielon
3
. 

En la vasta dezerto la fumo leviĝas vertikale, 

Super la longa rivero
4
 subiras la suno ronda. 

Ĉe la pasejo Xiao
5
 mi renkontiĝas kun kavaleriano, 

Kiu diras al mi, ke la generalo jam estas sur la batalkampo en Yanran
6
. 

 
1
En la printempo de la jaro 737 la armeo de Tang venkis Turfanon en Wuwei (en la nuna 

provinco Gansu). Turfano sekve fariĝis protektata ŝtato de la dinastio Tang. La poeto, nomumita 

de la imperiestro kiel sendito, vojaĝis trans la landlimon al la nova protektata ŝtato en Hexi (nun 

okcidente de la provinco Qinghai) en la somero de la sama jaro. En tiu ĉi poemo la poeto 

priskribis la apartan vidaĵon sur la vasta dezerto kaj perfekte kunfandis sian internan solecon kun 

la ĉirkaŭaĵo, laŭdis la grandan amon kaj la lojalecon de la oficiroj kaj soldatoj, kiuj gardis la ŝtatan 

suverenecon kaj la teritorian integrecon en malfacilaj kondiĉoj, al la ŝtato. 
2
Juyan: nomo de loko en la ekstera Mongolio. 

3
La poeto sentis, ke li vojaĝas kvazaŭ senradika herbeto kaj sovaĝa ansero dum la longa 

vojaĝo en la Turfanan teritorion trans la okcidenta landlimo. 
4
La longa rivero: la Flava Rivero. 

5
La pasejo Xiao: unu el la antikvaj pasejoj proksime de la nordorienta landlimo. 
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6
Yanran: nomo de loko en la nuna provinco Gansu, kie okazis intensa batalo inter la Tang-a 

armeo kaj la turfanoj. 

Pri la poeto: 

Wang Wei (701—761): Lia adoltiĝa nomo estas Mojie. Li naskiĝis en Qizhou, en la nuna 

provinco Shanxi. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia 

ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) kaj la plej alta ofico, kiun li tenis, estis Vicĉefo de la 

Administra Branĉo de la centra registaro. En siaj maljunaj jaroj li retiriĝis kaj vivis senzorgan kaj 

trankvilan vivon en pejzaĝa kamparo kaj sin amuzis per verkado de poemoj. Liaj poeziaĵoj estas 

karakterizataj per akra observo kaj vivaj esprimoj, ĉar li estis ankaŭ fama pentristo. Estas ofte 

dirate, ke “troviĝas bildo en lia poeziaĵo kaj poeziaĵo en lia bildo”. 

 

使至塞上 

王维（唐） 

单车欲问边，属国过居延。 

征蓬出汉塞，归雁入胡天。 

大漠孤烟直，长河落日圆。 

萧关逢候骑，都护在燕然。 

 

018 鹿柴（王维） 

Malplenaj montoj
1
 

Wang Wei 

 

La monto malplenas, vidiĝas neniu persono; 

Nenia sono aŭdiĝas, krom la eĥo de hom-parolo. 

Reflektita sunlumo penetras profunden en la arbaron 

Kaj ĵetiĝas sur la teron kovritan de verda musko. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto, perfekte kunfandante la poezian guston, pitoreskan pejzaĝon kaj 

muzikecon, kreis mirindan mondon plenan de ia sono kaj koloro kaj tamen kun kvieteco kaj 

sereneco antaŭ la legantoj. 

 

鹿柴 

王维（唐） 

空山不见人，但闻人语响。 

返景入深林，复照青苔上。 

 

019 九月九日忆山东兄弟（王维） 

Sopiro al miaj fratoj en Festo de Duobla Naŭo
1
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Wang Wei 

 

Kiel soleca fremdulo en fremda lando,  

Mi duoble pli forte sopiras al miaj parencoj en festaj tagoj. 

Hodiaŭ, mi bone scias, tie fore miaj fratoj grimpas sur altaĵon 

Kaj ĉiuj portas kornus-saketon
1
 krom unu, kiu forestas. 

 
1
Laŭ ĉina tradicio, la naŭa tago de la naŭa monato laŭ la luna kalendaro estas la Festo de 

Duobla Naŭo, en kiu oni kutime grimpas sur altan monton kaj portas medikamentan 

kornus-saketon kredante, ke tiel agante oni povas eviti malbonajn spiritojn kaj katastrofojn. La 

poeto skribis tiun ĉi poemon en sia aĝo de dek sep jaroj, serĉante ŝtatoficistan rangon en la ĉefurbo 

Chang’an. En ĝi li esprimis siajn korajn sentojn kaj sopiradon al siaj familianoj kaj naskiĝloko per 

simpla kaj senornama aforisma versaĵeto. 

 

九月九日忆山东兄弟 

王维（唐） 

独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。 

遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。 

 

020 渭城曲（王维） 

Kanto pri la urbo Wei
1
 

Wang Wei 

 

Matena pluvo purigas la aeron de ĝia polvo en la urbo Wei
2
, 

Ĉirkaŭ nia gastejo la salikoj ree ricevas sian freŝan verdiĝon. 

“Trinku ankoraŭ unu pokalon da vino, mi vin petas, sinjoro! 

Ĉar okcidente, trans la pasejo Yang
3
, vi plu renkontos neniun amikon malnovan.” 

 
1
 En tiu ĉi poemo la aŭtoro esprimis profundan amikecon kaj afablan zorgon ĉe la disiĝo al 

sia intima amiko Yuan Er, kiu estis sendita de la Kortego de Tang al Anxi, kie la dinastio Tang jam 

starigis institucion por regi la Okcidentajn Regionojn (la nunan Xinjiang de Ĉinio). 
2
La urbo Wei: urbo proksime de la nordokcidenta landlimo en la antikva Ĉinio (en la nuna 

urbo Xi’an de la provinco Shaanxi). 
3
La pasejo Yang: pasejo situis sudokcidente de Dunhuang de la provinco Gansu. Ĝi estis 

grava milita fortreso dum la dinastio Tang kaj la sola pordego de la interno de Ĉinio al la 

Okcidentaj Regionoj en tiu tempo. 

 

渭城曲（送元二使西安） 

王维（唐）  

渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。 

劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。 
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021 静夜思（李白） 

Nokta penso
1
 

Li Bai 

 

Antaŭ mia lito brilas la hela lunlumo — 

Mi miras, ĉu jam falis surteren la prujno. 

Levinte la kapon, mi fiksrigardas la lunon; 

Klininte la kapon, mi profunde eknostalgias. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto esprimas sian fortan sopiron kaj profundajn sentojn por sia 

naskiĝloko kaj sia familio. Leginte ĝin, ĉiu leganto povas trovi, ke en ĉi kvar mallongaj versoj, 

kvankam la simplaj kaj senornamaj vortoj venas al sia fino, tamen iliaj signifoj estas senfinaj. 

Pri la poeto: 

Li Bai (701—762): Lia adoltiĝa nomo estas Tajbai (la ĉina nomo por Venuso). Li naskiĝis en 

la urbo Suiye en la tiama Okcidenta Regiono (la nuna Xinjiang). En la aĝo de kvin jaroj, lia 

familio transloĝiĝis al la nuna gubernio Jiangyou de la provinco Sichuan. En la aĝo de 25 jaroj, li 

forlasis sian hejmlokon kaj komencis la vivon de longa vagado, vizitante famajn montojn kaj 

historiajn restaĵojn, ĉar li havis fervoran amon al la naturo. En la jaro 742 li estis nomumita 

membro de la Imperia Akademio, sed baldaŭ li estis devigita forlasi la ĉefurbon pro lia abomeno 

al humiliĝo antaŭ la potenculoj. En la pli postaj jaroj de sia vivo, pro sia alkroĉiĝo al la princo 

Yong, kiu estis suspektita pri aspiro al la trono, li estis ekzilita al Yelang, la nuna Tongzhou en la 

provinco Guizhou. Feliĉe li estis pardonita dum li estis sur la vojo al Yelang. Tri jarojn poste, li 

mortis en Dangtu de la provinco Anhui. La poemoj de Li Bai markas la pinton de la romantikismo 

en la ĉina poezio. Liaj poeziaĵoj estas karakterizataj per la vera spontaneeco de liaj sentoj, la 

neimitebla beleco de lia lingvouzo kaj lia ekstreme riĉa kaj viva imago, sekve li estas rekonata kiel 

“senmortulo en poezia regno”. 

 

静夜思 

李白（唐） 

床前明月光，疑是地上霜。 

举头望明月，低头思故乡。 

 

022 古朗月行（李白） 

Antikva melodio pri brila luno
1
 

Li Bai 

 

En mia infanaĝo, ne konante la brilan lunon, 
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Mi naive nomis ĝin jada disko tiel blanka. 

Kaj mi ankaŭ suspektis, ke ĝi estas feina 

Spegulo, fluginta alten inter la bluajn nubojn. 

 

Tie unue venas en mian vidon la senmortulaj piedoj, 

Kaj poste aperas osmanta
2
 arbo tiel prospera. 

La blanka kuniklo
3
 diligente pistas la viv-eliksiron, 

Sed kiu ulaĉo do devus ĝin ĝui por eterne sin junigi? 

 

La trikrura bufo
4
 mordetas la rondan klaran lunon, 

Tiel ke ĝi fariĝis difektita kaj perdis sian helecon. 

La antikva heroo Yi paf-faligis la naŭ el la dek sunoj
5
, 

tiel ke en la homa mondo kaj la ĉielo regas paco. 

 

Ĉar la luno jam perdis sian originan helan brilon, 

Ĝi ne plu indas, ke oni ĝin rigardu kun admiro. 

Pro tio mi estas ŝarĝita de granda tristo kaj ĉagreno, 

Kaj ili ĉiam ronĝas mian koron kun akra doloro! 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto esprimis infanajn naivajn kaj strangajn pensojn kaj bonajn 

intencojn pere de riĉa imago, mita legendo kaj arta koncepto plena de profundaj sugestoj. Cetere, 

la aŭtoro elverŝis sian internan indignon kontraŭ la koruptiĝo kaj konfuzo kaŭzitaj de influaj 

altrangaj ŝtatoficistoj, eŭnukoj kaj generaloj sur la landlimoj pro tio, ke la imperiestro Xuanzong 

fordonis sin al la plezurĝuado kun sia belega kromedzino Yang Yuhuan. La luno en la poemo 

simbolas la dinastion Tang; la bufo simbolas la influajn ŝtatoficistojn, eŭnukojn kaj la generalojn 

en la landlimaj regionoj. 
2
Osmanto: speco de aroma planto (Osmanthus fragrans Lour). 

3
La blanka kuniklo: oni imagas, ke en la luno vivas kuniklo, kiu ĉiam pistas eliksiron de 

longa vivo per pistilo kaj pistujo. 
4
La trikrura bufo: laŭ legendo la luna eklipso aperas pro tio, ke la bufo mordetas la lunon. 

5
La legendo diris, ke iam ekzistis dek sunoj en la ĉielo, kiuj sekegis la teron, kaj la granda 

arkpafisto Yi estis ordonita paf-faligi naŭ el ili. Oni kredis, ke sin trovas Ora Korvo en la suno, 

same kiel sin trovas jada leporo en la luno: jen kial la suno estas nomata ankaŭ Ora Korvo, kaj la 

luno, la Jada Leporo. 

 

古朗月行 

李白（唐） 

小时不识月，呼作白玉盘。 

又疑瑶台镜，飞在青云端。 

仙人垂两足，桂树何团团。 

白兔捣药成，问言与谁餐。 

蟾蜍蚀圆影，大明夜已残。 

羿昔落九乌，天人清且安。 

阴精此沦惑，去去不足观。 
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忧来其如何，凄怆摧心肝。  

 

023 望庐山瀑布（李白） 

Rigardo al la akvofalo de la monto Lu
1
 

Li Bai 

 

La suno prilumas la montopinton Incensujo, el kiu leviĝas fumo purpura; 

De fore mi rigardas la akvofalon, kiu pendas super la rivero antaŭ miaj okuloj. 

La akvo torente sin ĵetas rekte malsupren de la alto de tri mil ĉi-oj
2
; 

Mi scivolas, ĉu estas la Arĝenta Rivero
3
, kiu falas de la naŭa ĉielo

4
. 

 
1
Tiu ĉi verskvaro priskribas la belon de la akvofalo de la monto Lu kun la montopinto 

Incensujo. Komparante ĝin kun la Arĝenta Rivero en la ĉielo, la poeto alte admiras la magian 

povon de la naturo. Sekve la legantoj povas nature senti, ke la akvofalo havas koloron, la fluanta 

rivero havas sonon kaj senton, kaj la Galaksio havas lumon. 
2
Ĉi-o: tradicia ĉina mezurunuo de longo, valoranta 0,333 metron. 

3
Arĝenta Rivero: la ĉina nomo por la Lakta Vojo. 

4
En la antikva Ĉinio oni kredis, ke ekzistas naŭ ĉieloj super la tero, el kiuj la naŭa estas la 

plej alta. 

 

望庐山瀑布 

李白（唐） 

日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。 

飞流直下三千尺，疑是银河落九天。 

 

024 赠汪伦（李白） 

Al Wang Lun
1
 

Li Bai 

 

Kiam mi, Li Bai, sidante en ŝipo, estas preta forveturi, 

Subite mi aŭdas, ke vi sur la bordo kantas adiaŭan kanton kun ritma danco. 

Kiel ajn profunda povas esti la akvo de la Persikflora Lageto, 

Ĝi ne estas komparebla, ho Wang Lun, kun la profundeco de via amikeco kun mi. 

 
1
Tiu ĉi estas la plej bona adiaŭpoemoo. En ĝi la poeto esprimas sian plej elkoran dankemon al 

sia gastiganto pro ties profunda amikeco kaj sincera gastamo. 

 

赠汪伦 
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李白（唐） 

李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。 

桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。 

 

025 黄鹤楼送孟浩然之广陵（李白） 

Adiaŭ al Meng Haoran en la Flavgrua Pavilono, kiu vojaĝos al 

Guangling
1
 

Li Bai 

 

Mia malnova amiko forlasas la Flavgruan Pavilonon por vojaĝi orienten 

Al Yangzhou ĝuste en tiu ĉi tria monato
2
 de floroj kaj nebulo. 

Unu sola velo kaj ĝia fora ombro iom post iom malaperas sub la blua ĉielo, 

Kaj vidiĝas nur la longa rivero Jangzio, kiu fluas sur la horizonto. 

 
1
Meng Haoran estis fama poeto dum la dinastio Tang kaj estis bona amiko de la aŭtoro Li Bai. 

La Flavgrua Pavilono situis okcidente de la nuna Jangzia Pontego en Wuhan. La povilono nun 

estas rekonstruita kaj ree estas fama turisma loko. Guangling estis malnova nomo de la nuna urbo 

Yangzhou en la provinco Jiangsu. Ĝi estis la prospera urbo en la sudoriento dum la dinastio Tang. 

Kiam Li Bai adiaŭis sian amikon sur la mirakla pavilono en la floranta sezono al la prospera urbo, 

liaj pensoj estis allogitaj al la bela urbo, kaj lia menso estis plena de neregebla entuziasmo, riĉa 

imago kaj disiĝ-tristo. 
2
La tria monato de la ĉina tradicia lunkalendaro respondas proksimume al aprilo. 

 

黄鹤楼送孟浩然之广陵 

李白（唐）  

故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。 

孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。 

 

026 早发白帝城（李白） 

Ekveli de la urbo Baidi en la frua mateno
1
 

Li Bai 

 

Forlasinte frumatene la urbon Baidi
2
 inter la rozkoloraj nuboj, 

Mi veladas sur la rivero mil liojn foren ĝis Jiangling
3
 nur en unu sola tago. 

De sur la bordoj aŭdiĝas senĉesaj simiaj krioj, kiuj nin akompanas tutvoje; 

Jen nia boato leĝera jam pasis preter miriadoj da montoj. 
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1
Pro politika reciproka implikiĝo Li Bai estis ekzilita al Yelang en Sichuan de la okcidentsuda 

Ĉinio. Pasante preter la urbo Baidi, li estis pardonita, kaj li sin returnis sekvante la fluon sur la 

rivero Jangzio al Jiangling. La granda ĝojo reakiri liberecon stimulis la inspiron de la poeto, kaj li 

skribis ĉi poemon, kiu gajnis kaj gajnas universalan laŭdon. “Simiaj krioj” simbolas la kalumniojn 

de la flatuloj; “miriadoj da montoj” signifas malfacilojn, malfeliĉojn kaj persekutojn, kiujn Li Bai 

jam suferis. Evidente, tiu ĉi poemo esta trapenetrita de poetaj nepriskribebla bonhumoro kaj 

emocio. 
2
Baidi: la nuna gubernio Fengjie en Chongqing. 

3
Jiangling: la nuna urbo en la provinco Hubei. 

 

早发白帝城 

李白（唐） 

朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。 

两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。 

 

027 望天门山（李白） 

Rigardo al la monto “Ĉiela Pordo”
1
 

Li Bai 

 

La fluo de Jangzio traboras la monton “Ĉiela Pordo” je ĝia mezo; 

La blua akvo fluanta orienten sin turnas ĉi tie norden. 

Sur la du bordoj montoj verdaj krute staras unuj kontraŭ la aliaj; 

Jen unu soleca velo venas de la flanko, kie kuŝas la suno. 

 
1
La monto “Ĉiela Pordo”: nomo aludanta la du montojn, nome la monton Orienta Liang kaj 

la monton Okcidenta Liang en la provinco Anhui. Tiuj ĉi du montoj, vidate kune de malproksime, 

similas grandan pordon trarompita de la rivero Jangzio kuranta orienten inter ili. 

En tiu ĉi poemo la aŭtoro vive priskribis, ke Jangzio posedas grandan vivofortan kaj miraklan 

potencon trabori la monton “Ĉiela Pordo”, kaj rivelis grandiozan pejzaĝon, montris sian ĝojajn 

sentojn ĝui la pejzaĝon de malproksime. En la vido de la poeto la montoj kaj la riveroj estas 

sentoplenaj. Ili ŝajnis saluti lin, bonvenigante lin viziti la pejzaĝon. 

 

望天门山 

李白（唐） 

天门中断楚江开，碧水东流至此回。 

两岸青山相对出，孤帆一片日边来。 
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028 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄（李白） 

Al Wang Changlin ĉe ties degradiĝo al la posteno en Longbiao
1
 

Li Bai 

 

Kiam salikoj ĉesas flirtigi siajn florkvastojn inter krioj de kukoloj, 

Mi aŭdas, ke vi, vojaĝante al Longbiao, devos transpasi la kvin riverojn. 

Mi nun konfidas mian tristan koron al la brila luno kun peto, 

Ke ĝi ĉiam prilumu vin sur via vojo ĝis la okcidento de la loko Yelang.
2
 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto esprimas al sia amiko Wang Changling, elkoran simpation, 

profundan amikecon kaj sinceran zorgemon. Longbiao estas la loko situanta en la dezerta 

okcidento de Hunan kaj Wang Changling estis degradita tien. La kvin riveroj en la dua verso situas 

en la malproksima okcidento de Hunan. Yelang en la lasta verso estas la nomo de la loko situanta 

en la nuna gubernio Yuanling de Hunan, kaj Longbiao estas sudokcidente de Yelang, sekve la 

okcidento de la loko Yelang signifas Longbiao, la lokon de la degradiĝo de Wang Changling. 
2
La sola io, kiu povis kunigi la poeton kun lia degradita amiko, estas nur la luno. 

 

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 

李白（唐） 

杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。 

我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。 

 

029 行路难（李白） 

Malfacila estas la vojo de la mondo
1
 

Li Bai 

 

Unu ora pokalo da vino kostas mil monerojn, 

Kaj unu jada plado da bongusta manĝaĵo kostas eĉ pli, ol kiom oni drinkas. 

Ne dezirema manĝi, flanklasante la pokalon kaj la manĝbastonetojn, 

Mi eltiras mian glavon kaj rigardas ĉirkaŭen, kun la koro konfuzita. 

 

Mi volus transpasi la Flavan Riveron, sed ĝia fluo estas blokita de glacio; 

Mi volus grimpi sur la montojn, sed ili estas kovritaj de dika neĝo. 

En miaj liberaj horoj mi hokfiŝas sur rivero pura, 

Aŭ sonĝas, ke mi veladas sur rivero en la direkto al la suno
2
. 

 

Malfacila estas la vojo, malfacila estas la vojo! 

Multaj estas la vojkruciĝoj, kien do mi direktos mian iradon? 
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Certe venos la tempo, en kiu mi, rajdante sur vento, fendos la ondojn, 

Kaj, per la velo rekte hisita, mi transveturos la maron vastegan. 

 
1
La poeto sopiris havi la okazon servi sian landon en la imperiestra kortego. Li estis 

deprimita vidante, ke la vojo al sia nomumiĝo estas blokita, kaj li perdis sian apetiton antaŭ 

bongusta vino kaj delikata manĝaĵo, kaj tamen li estis ankoraŭ optimisma, kiel li diris en la du 

lastaj versoj de tiu ĉi poemo. 
2
En la antikva Ĉinio la suno simbolis la imperiestron. Li Bai sonĝis, ke li estas sur la vojo al 

la ĉefurbo, en kiu estas la imperistra palaco. 

 

行路难 

李白（唐） 

金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。 

停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。 

欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。 

闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。 

行路难！行路难！多歧路，今安在？ 

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 

 

030 次北固山下（王湾） 

Pasante preter la monto Beigu
1
 

Wang Wan 

 

Vojaĝante transe de la verdaj montoj, 

Mi veturas en ŝipo, kiu navigas sur la blua akvo. 

La tajdo flusas, kaj la du bordoj plilarĝiĝas; 

En la vento rekta pendas unu velo vertikala. 

La tajda tago naskiĝas el la nokto finiĝanta; 

La nova printempo jam invadas la vintron mortantan. 

Kiel do mi sendos mian leteron de familio? 

Per la sovaĝa ansero, kiu flugas returne al Luoyang. 

 
1
La monto Beigu: nomo de monto en la nuna urbo Zhenjiang de la provinco Jiangsu. En tiu ĉi 

poemo la poeto rivelis al ni pejzaĝon en la frua printempo kaj, kunfandante la ĉirkaŭaĵon kun sia 

filozofio kaj siaj sentoj, esprimis fortan nostalgion. 

Pri la poeto: 

Wang Wan (ĉ. 693—ĉ. 751): Li estis indiĝeno de Luoyang (en la provinco Shanxi). Li akiris 

la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj 

dinastioj de Ĉinio) en la regperiodo de Xiantian. Nun ekzistas dek el liaj poemoj, kiuj plejparte 

priskribas la belecon de la pejzaĝoj sude de Jangzio. 
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次北固山下 

王湾（唐） 

客路青山外，行舟绿水前。 

潮平两岸阔，风正一帆悬。 

海日生残夜，江春入旧年。 

乡书何处达？归雁洛阳边。 

 

031 别董大（高适） 

Adiaŭ al Dong Da la liutisto
1
 

Gao Shi 

 

De flavaj nuboj malheliĝas la vasta ĉielo, 

En la norda neĝa vento flugas sovaĝaj anseroj. 

Ne timu, ke vi renkontos neniun intimulon sur via vojo, 

En la tuta mondo, kiu do ne konus vin kun admiro? 

 
1
Dong Da estis fama majstro-muzikisto kaj intima amiko de la poeto, kiu kredis, ke sin trovas 

neniu muzik-amanto, kiu ne amus la liut-ludon de lia amiko. Kia brava kuraĝigo al Dong Da, kiu 

tiam estis en deprimiĝo! 

Pri la poeto: 

Gao Shi (729?—756): Lia adoltiĝa nomo estas Dafu kaj li estis indiĝeno de Bohai (la nuna 

gubernio Jing de la provinco Hebei). Li estis nomumita Milita Komandanto de la regionoj 

Huainan kaj Sichuan respektive, kaj lia politika kariero kulminis en la ofico de Imperiestra 

konsilisto. Liaj landlimaj poemoj abundas je altaj sentoj kaj heroa spirito. 

 

别董大 

高适（唐） 

千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。 

莫愁前路无知己，天下谁人不识君。 

 

032 凉州词（王翰） 

Kanto de Liangzhou
1
 

Wang Han 

 

Bongusta vino el vinberoj, pokaloj el jado fosforeska
2
. 

Mi volus trinki ankoraŭ, sed la sono de pipa-o
3
 urĝas min sur la ĉevalon. 

Ne min mokridu, sinjoro, se mi falos ebria sur la batalkampo!  

Sciu, ke de l’ pratempo, kiom da viroj povis reveni vivaj el la militoj? 



29 

 

 

 
1
Liangzhou: la nomo de kanto populara en la Muzika Konservatorio (registara oficejo kreita 

dum Han-dinastio por kolekti popolkantojn kaj ilian muzikon por kortegaj ceremoniaj okazoj). En 

tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la gajan drinkadon en la soldata barako ĉe la landlimo kun intensa 

emocio, esprimis la kuraĝon de la landlimaj gardantoj sentime alvizaĝantaj la morton por gardi la 

landlimojn de la patrio. La poemo posedas fortan artisman ĉarmon, kiu profunde tuŝas la koron de 

la legantoj. 
2
Pokalo el jado fosforeska: la antikva lumineska pokalo farita el jado kun tre maldika parieto, 

kiu aspektas diafane tiam, kiam la pokalo estas plena de vino. 
3
pipa-o: ĉina kvarkorda plukinstrumento, iom simila al gitaro; ĉi tie ĝia sono estas uzata kiel 

signalo de batalordono. 

Pri la poeto: 

Wang Han (687—726): Lia adoltiĝa nomo estas Ziyu. Li naskiĝis en Jinyang, la nuna 

Taiyuan en la provinco Shanxi. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej 

alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) kaj estis nomumita Vicguberniestro de la 

prefektujo Xianzhou. Li estis senbrida en sia konduto, kaj pro tio li estis ekzilita al la prefektujo 

Daozhou kaj mortis tie. 

 

凉州词 

王翰（唐） 

葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。 

醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？ 

 

033 望岳（杜甫） 

Rigardo al la monto Tai
1
 

Du Fu 

 

Ho, kiel grandioza estas la monto Tai, kiu estas la monto de la montoj! 

Kaj kiel vasta estas la verdaĵ-maso, kiu etendiĝas sur la tuta tero de Qi kaj Lu
2
!. 

La Naturo kunvokas al ĝi ĉiaspecajn belegajn mirindaĵojn; 

Ĝia lumo kaj ĝia ombro
3
 indikas la tagiĝon kaj la vesperiĝon. 

La blankaj nuboj de ĝi leviĝantaj larĝigas mian bruston, 

La birdoj al ĝi revenantaj flugas rekte en mian vidon. 

Mi nepre devas supreniri sur ĝian plej altan montopinton, 

Por de tie vidi, kiel ĉiuj aliaj montoj naniĝas sub miaj piedoj. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la grandiozecon kaj magian belecon de la Orienta Sankta 

Monto Tai, por esprimi sian ardan amon al la mirinda naturo de nia patrolando, altan aspirojn kaj 

grandajn idealojn. En Ĉinio sin trovas kvin sanktaj montoj altaj: t.e. Orienta Sankta Tai-monto 泰

山  en Shandong-provinco, Suda Sankta Heng-monto 衡山  en Hunan-provinco, Okcidenta 

Sankta Hua-monto 华 山  en Shaanxi-provinco, Norda Sankta Heng-monto 恒 山  en 
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Shanxi-provinco kaj Meza Sankta Song-monto 嵩山 en Henan-provinco. La Orienta Sankta 

Tai-monto estas okupas la unuan lokon inter la kvin altaj montoj, sekve ĝi povas esti nomata la 

monto de la montoj. 
2
Qi kaj Lu: du regnoj en la periodo de Printempoj kaj Aŭtunoj. Qi kuŝas norde kaj Lu sude de 

la monto Tai. 
3
La suda flanko estas elmetita unue al la suno, sekve ĝi estas nomata “lumo” (阳), kaj la 

norda estas prilumata pli poste, sekve ĝi estas nomata “ombro” (阴). 

Pri la poeto: 

Du Fu (712—770): Lia adoltiĝa nomo estas Zimei. La hejmloko de liaj prapatroj estis 

Xiangyang (en la nuna provinco Hebei). Li malsukcesis akiri la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al 

sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio), kaj dum sia tuta vivo 

li tenis nur malaltajn kaj mezrangajn oficojn. Pro la ĥaoso de la milito kaŭzita de la ribelo de 

An-Shi, li kaj lia familio transloĝiĝis de loko al loko, kaj sekve li povis profunde koni la severan 

realon de sia epoko kaj vidi la malfacilon kaj mizeron de la ordinara popolo, la koruptiĝon kaj 

diboĉemon de la nobelaro, kaj la grandan abismon inter la vivoj de riĉuloj kaj de malriĉuloj. Ĉiuj 

ĉi travivaĵoj provizis lin per granda kvanto da materialo por lia poezia verkado. Liaj poeziaĵoj ĉiuj 

estas signifoplenaj, karakterizitaj per akreco, subtileco, seriozeco kaj tragikeco, kiuj kvalitoj 

rajtigas lin gajni la titolon “poeto-sanktulo”. 

 

望岳 

杜甫（唐） 

岱宗夫如何？齐鲁青未了。 

造化钟神秀，阴阳割昏晓。 

荡胸生曾云，决眦入归鸟。 

会当凌绝顶，一览众山小。 

 

034 春望（杜甫） 

Printempa vidaĵo
1
 

Du Fu 

 

La ŝtato estas detruita, sed restas la montoj kaj la riveroj. 

Printempe en la ĉefurbo densaj estas la herboj kaj arboj. 

Emociiĝinta pri la milita tempo, mi verŝas larmojn sur florojn, 

Lamentante pri la disiĝo, mi konsterniĝas eĉ ĉe la aŭdo de birda kanto. 

La militfajro daŭras tri sinsekvajn monatojn, 

Dume letero el la hejmo valoras dek mil pecojn da oro. 

Ju pli mi gratas la blankan kapon, des pli mallongiĝas miaj haroj: 

Nun ili jam tro maldensiĝas, por porti la harpinglon sur mia kapo. 

 
1
Tiu ĉi poemo estis skribita en 757 post kiam la ĉefurbo Chang’an falis en la manojn de la 

ribela armeo dum la Ribelo de An-Shi. La imperiestro Xuanzong eskapis al Sichuan. Du Fu restis 
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en Chang’an. Li tristiĝis pro la plorinda situacio de la lando kaj pro sia disiĝo for de sia familio. 

En tiu ĉi poemo la aŭtoro, perfekte kunfandante siajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo kaj kunligante sian 

propran sorton kun tiu de la popolo kaj la ŝtato, esprimis sian noblan karakteron maltrankviliĝi pri 

la lando kaj la popolo, kaj komunikis profundan sopiradon al sia familio, kaj sekve ĉi poemo de 

tiam estas sur ĉies lipoj ĝis nun. 

 

春望 

杜甫（唐） 

国破山河在，城春草木深。 

感时花溅泪，恨别鸟惊心。 

烽火连三月，家书抵万金。 

白头搔更短，浑欲不胜簪。 

 

035 绝句（其一•杜甫） 

Verskvaro(Ⅰ)
1
 

Du Fu 

 

Sub la malrapide moviĝanta suno pitoreskas la riveroj kaj montoj. 

Kiam blovas la printempa zefiro, ĉie oni sentas la aromon de floroj kaj herboj. 

La tero moliĝas, kaj la hirundoj sin okupas je nesto-konstruado per sia beko; 

La sabla bordo estas varma, sur kiu dolĉe dormas paroj da buntanasoj
2
. 

 
1
En tiu ĉi verskvaro la aŭtoro vive priskribis belan pejzaĝon en frua printempo. La dinamika 

imagaĵo de hirundoj kaj la statika de buntanasoj faras la pejzaĝon plena de poezia gusto kaj 

viveco. 
2
Buntanaso: speco de birdo (Aix galericulata). 

 

绝句（其一） 

杜甫（唐） 

迟日江山丽，春风花草香。 

泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯。 

 

036 绝句（其二•杜甫） 

Verskvaro（Ⅱ）1
 

Du Fu 

 

Du flavaj orioloj kantas sur freŝe verdaj salikoj, 

Vico da blankaj ardeoj flugas al la lazura ĉielo. 
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Mia fenestro enkadrigas la Okcidentan Monton kronitan de eterna neĝo, 

Antaŭ mia pordo ankriĝas ŝipoj venintaj de la malproksima Orienta Wu
2
. 

 
1
Post kiam la ribelaj tumultoj estis subpremitaj, la poeto Du Fu revenis al sia pajlotegmenta 

kabano en Chengdu ĉe la supra baseno de Jangzio. La pejzaĝo ekstere trans la fenestroj de sia 

kabano kaj ŝipoj venantaj de la malsupra fluo vekis en li inspiron, kaj li esprimis siajn ĝojajn kaj 

hejmsopirajn sentojn en ĉi poemo, en kiu la legantoj povas vidi pejzaĝan pentraĵon plenan de sono 

kaj koloro, kaj sekve ĝi akiris kaj akiras universalan laŭdon. 

La unua kaj la dua versoj de tiu ĉi verskvaro estas kolora bildo: flavaj orioloj kaj freŝe verdaj 

salikoj, vico da blankaj ardeoj flugantaj kaj la lazura ĉielo. La tria kaj la kvara prezentas vastan 

vidon de la okcidento kaj oriento: monto kaj rivero, sed en la kadro de liaj fenestro kaj pordo. 
2
Orienta Wu: nomo por la regiono ampleksanta la sudan parton de Jiangsu-provinco kaj la 

nordan parton de Zhejiang-provinco. 

 

绝句 

杜甫（唐） 

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。 

窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。 

 

037 春夜喜雨（杜甫） 

Favora pluvo falanta en printempa nokto
1
 

Du Fu 

 

Bona pluvo konas la sezonon, 

Ĝi venas ĝustatempe en printempo. 

Kun la vento, ĝi englitas en la nokton, 

Senbrue, subtile malseketigante la estaĵojn. 

Nigraj estas la nuboj super la vilaĝaj vojetoj, 

Brilas nur la lampeto sur la sola fiŝboato. 

Matene oni trovas, ke la florbedoj estas humide ruĝaj; 

La Brokata Urbo
2
 estas ŝarĝita per buntaj floroj. 

 
1
La printempa pluvo personigita ĝojigas la poeton, ĉar ĝi scias la ĝustan tempon por fali kaj 

malseketigi la estaĵojn. La poeto diras al ni ankaŭ kion li aŭdas, vidas kaj pensas en la pluva nokto. 

En efektiveco li laŭdis per ĉi poemo la altan moralecon de tiaj homoj, kiaj silente faras utilojn kaj 

donas ĝustatempajn helpojn al aliaj. 
2
La Brokata Urbo: la nuna urbo Chengdu en la provinco Sichuan. 

 

春夜喜雨 

杜甫（唐） 

好雨知时节，当春乃发生。 
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随风潜入夜，润物细无声。 

野径云俱黑，江船火独明。 

晓看红湿处，花重锦官城。 

 

038 江畔独步寻花（其五•杜甫） 

Pasumante laŭlonge de rivero por ĝue rigardi florojn（Ⅴ） 

Du Fu 

 

La rivero kuras orienten preter la pagodo Huangshi; 

Mi langvoras en la brizo, ĝuante la printempan belon. 

Tute per kaj por si mem bele floras la persikaj floroj; 

Sed, ĉu mi devus preferi la karmezinajn aŭ la palrozajn? 

 

江畔独步寻花（五） 

杜甫（唐） 

黄师塔前江水东，春光懒困倚微风。 

桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红？ 

 

039 茅屋为秋风所破歌（杜甫） 

Ho ve! mia pajlokabano estas difektita de la aŭtuna vento
1
 

Du Fu 

 

En la oka lunmonato la aŭtuna vento ekhurlas furioze, 

Forlevante la tritavolan pajlotegmenton de mia kabano. 

La pajloj flugas trans la alian riverbordon kaj tien disŝutiĝas: 

La pli altaj el ili estas kaptitaj de la arbopintoj, 

Dum la pli malaltaj falas sur lageton aŭ malaltaĵojn. 

Buboj de la suda vilaĝo, profitante de mia maljuna senforteco, 

Eĉ aŭdace agas kiel rabistoj sub miaj okuloj: 

Senhonte kaj senskrupule, ili portas miajn pajlojn en bambuaron. 

Mi raŭke krias, kun lipoj brulaj, buŝo seka, sed vane. 

Mi revenas, min apogante sur mia bastono, eligante longajn suspirojn. 

Baldaŭ la vento kvietiĝas, sed la nuboj restas nigraj, kiel inko, 

Kaj la vasta aŭtuna ĉielo iom post iom mallumiĝas. 

Mia tola litkovrilo, uzata jam plurajn jarojn, estas malvarma kiel fero. 

Mia dorlotata infano, dormante en malbona maniero, ĝin jam ŝiris. 

Supre la difektita tegmento lasas pluvakvon malsekigi mian tutan liton, 

La kontinuaj akvogutoj senĉese faladas kiel kanabaj fadenoj. 
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Ekde la ribelo de An Lushan, mi estas senigita je trankvila dormo; 

En tia malsekeco kaj malvarmeco, kiam do finiĝos tiu ĉi longa nokto? 

Ho, kiel mi dezirus, ke estu miloj da spacoplenaj ĉambroj, 

Sub kies ŝirmo la malriĉaj kleruloj de la mondo vivus kun ĝoja mieno, 

Kaj malgraŭ ŝtormo ili sentus sin trankvilaj kaj sekuraj, kiel solida roko! 

Ho, kiam tiaj altaj domegoj povos subite ekaperi antaŭ miaj okuloj? 

Tiam, eĉ se mia pajlokabano estus detruita kaj mi mortus de frosto, mi kontentus. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro, perfekte kunfandante siajn personajn suferojn kun tiuj de la 

malriĉuloj, precipe de la malriĉaj kleruloj, esprimis siajn noblajn sentojn esti maltrankvila pri la 

sorto de la lando kaj la popolo, rivelis sian altan ambicion ŝanĝi la malluman realon, kaj sekve ĉi 

poemo profunde tuŝis kaj tuŝas la koron de la legantoj. 

 

茅屋为秋风所破歌 

杜甫（唐） 

八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。 

茅飞渡江洒江郊，高者挂罥长林梢，下者飘转沉塘坳。 

南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去。 

唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。 

俄顷风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。 

布衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。 

床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。 

自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻? 

安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。 

呜呼！何时眼前突兀见此屋，吾庐独破受冻死亦足！ 

 

040 白雪歌送武判官归京（岑参） 

Neĝo-kanto por adiaŭo al la sekretario Wu, kiu revenas al la ĉefurbo
1
 

Cen Shen 

 

La norda vento balaas la teron, rompante prujnitajn herbojn; 

Sub la ĉielo de la barbaroj, neĝas jam en la oka monato. 

Kvazaŭ subita printempa vento venus dum nur unu nokto, 

La neĝo ornamas la milojn da arboj per blankaj pirfloroj. 

Neĝeroj penetras tra la perlokurtenoj kaj malseketigas la tapetojn, 

La vulpa peltaĵo ne estas sufiĉe varma, kaj la silka litkovrilo ŝajnas maldika. 

 

La militistoj ne povas plu streĉi la arkon por ekpafi sagojn  

La kirasoj portataj de la generaloj estas tro malvarmaj. 

La glacio kovras la dezerton ĝis la horizonto, 

La sombraj nuboj kvazaŭ solidiĝinte stagnas super la vastaĵo. 
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En la tendo de la ĉefkomandanto ni trinkas adiaŭ-vinon por via foriro, 

En la muzika sono de liutoj, pipa-oj
2
 kaj barbaraj flutoj. 

La vespera neĝo dense falas antaŭ la ĉefa enirejo de la tendaro, 

La vento ne plu flirtigas la ruĝajn flagojn froste rigidiĝintaj. 

Mi akompanas vin ĝis la Orienta Pordego de Luntai, 

Vi sekvos la blankan vojon de la Ĉielaj Montoj neĝkovritaj. 

Mi perdos la vidon de vi ĉe la vojturno; 

Nenio restos krom la hufsignoj de via ĉevalo en la neĝo. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro rivelis mirindan pejzaĝon plenan de sonoj kaj koloroj ĉe la 

nordokcidentaj landlimoj de Ĉinio, kaj esprimis profundan sinceran amikecon kun sia intima 

amiko. 
2
pipa-o: ĉina kvarkorda plukinstrumento, iom simila al gitaro. 

Pri la poeto: 

Cen Shen (ĉ. 715—770): Li naskiĝis en Nanyang, urbo en la nuna provinco Henan. Li akiris 

la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj 

dinastioj de Ĉinio) kaj estis nomumita prefekto de Jiazhou. Li estas fama pro siaj landlimaj 

poemoj, kiuj abundas je spirito de heroeco kaj tono de majesteco. 

 

白雪歌送武判官归京 

岑参（唐） 

北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。 

忽如一夜春风来，千树万树梨花开。 

散入珠帘湿罗幕，狐裘不暖锦衾薄。 

将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。 

瀚海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝。 

中军置酒饮归客，胡琴琵琶与羌笛。 

纷纷暮雪下辕门，风掣红旗冻不翻。 

轮台东门送君去，去时雪满天山路。 

山回路转不见君，雪上空留马行处。 

 

041 枫桥夜泊（张继） 

La sono de sonorilo en noktomezo
1
 

Zhang Ji 

 

La luno subiranta, korvoj grakantaj, la ĉielo frostoplena, 

Aceroj ĉeriveraj, lumoj palaj el fiŝistaj boatoj, oni sidas en malĝojo. 

Ekster la urbo Gusu
2
, el la budhista templo sur Malvarma Monto, 

La sono de sonorilo atingas mian boaton en la noktomezo.
3
 

 
1
Tiu ĉi verskvaro donas mornan bildon de vaganto sopiranta al sia hejmo en malhele lumigita 
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boato. Ĉio, kion li vidas, estas lun-subiro, malvarma ĉielo, la fiŝistaj boatoj kaj ĉeriveraj aceroj. 

Ĉio, kion li aŭdas, estas korvaj krakadoj kaj templa sonorila sono. La ekstera morno intensigas 

lian internan mornon. 
2
Gusu: la nuna urbo Suzhou en la provinco Jiangsu. 

3
Frapado de sonorilo en la noktomezo estis kutimo ĉe la budhista templo tiutempe. Ĝi estas 

nomata “Sonorado de Sonorilo de Nekonstanteco”. 

Pri la poeto: 

Zhang Ji (?—?): Lia adoltiĝa nomo estas Yisun kaj li naskiĝis en Nanyang de la provinco 

Henan. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno 

dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) en la regperiodo de Tianbao. Liaj poemoj, kiuj estas spontaneaj kaj 

senafektaj, estas plejparte registroj de liaj vojaĝaj travivaĵoj. 

 

枫桥夜泊 

张继（唐） 

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。 

姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。 

 

042 小儿垂钓（胡令能） 

Infano fiŝhokanta
1
 

Hu Lingneng 

 

Naiva infano kun taŭzita hararo lernas fiŝhokadon 

Sidante sur la musko sub altaj herboj lin verdigantaj. 

Li ne respondas al la pasanto krom svingi la maneton, 

Por ne fortimigi la fiŝojn pretajn gluti la logaĵon. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro vive pentris la amindan mienon kaj psikan agon de naiva infano 

fiŝhokanta. 

Pri la poeto: 

Hu Lingneng (?—?) estus metiisto kaj poeto dum la dinastio Tang. 

 

小儿垂钓 

胡令能（唐） 

蓬头稚子学垂纶，侧坐莓苔草映身。 

路人借问遥招手，怕得鱼惊不应人。 

 

043 塞下曲（卢纶） 

Landlimaj kantoj
1
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Lu Lun 

 

Ⅱ 

En la malhela arbaro, la herboj timiĝas ĉe ekblovoj de vento; 

La generalo nokte streĉas la arkon kaj pafas sagon. 

Ĉe la tagiĝo li trovas sian sagon ornamitan per blanka plumo, 

Kun la pinto penetrinta profunde en rokon malmolan. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro vivi priskribis, ke la generalo estas brava, vigle atenta kaj lerta en 

la arkpafado. 

Pri la poeto: 

Lu Lun (?—ĉ. 798): Lia adoltiĝa nomo estas Yongyan kaj li naskiĝis en Hezhongpu, la nuna 

Yongji en la provinco Shanxi. Lia politika kariero finiĝis per la ofico de Direktoro de 

Departemento de la Ministerio de Imposto. Li, kiel poeto, famas pro liaj poemoj pri militista vivo. 

 

塞下曲（其二） 

卢纶（唐） 

林暗草惊风，将军夜引弓。 

平明寻白羽，没在石棱中。 

 

044 游子吟（孟郊） 

Kanto de vojaĝanta filo
1
 

Meng Jiao 

 

La fadeno en la mano de la patrino, 

La vesto sur la korpo de la filo vojaĝanta. 

Ĉe la disiĝo ŝi sin fordonas al densa, densa kudrado, 

Timante, ke lia reveno povos esti longe, longe prokrastita. 

Kiu diras, ke lia koro, simile al la verda herbeto, 

Povus repagi al ŝi la printempan sunon de amo patrina
2
? 

 
1
Tiu ĉi estas poemo tre populara ĉe la ĉinoj, kiu montras la patrinan amon al la fino. Ĝi estas 

animskua odo al la granda patrina amo. 
2
Tiu ĉi estas metaforo: la printempa suno al la herbeto estas kiel patrina amo al la filo, kiu 

neniam povas sufiĉe pagi sian dankoŝuldon. Tiu ĉi metaforo profunde tuŝas ĉies korajn kordojn 

ĝis la nuna tempo. 

Pri la poeto: 

Meng Jiao (751—814): Lia adoltiĝa nomo estas Dongye kaj li naskiĝis en Wukang de 

Huzhou (la nuna Deqing de la provinco Zhejiang). Nur en la aĝo de ĉ. 50 jaroj li akiris la titolon 

de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de 

Ĉinio). Li servis nur kiel asistanto ĉe Guberniestro de Liyang. Liaj poemoj plejparte havas 
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malgajan tonon. 

 

游子吟 

孟郊（唐） 

慈母手中线，游子身上衣。 

临行密密缝，意恐迟迟归。 

谁言寸草心，报得三春晖。 

 

045 早春呈水部张十八员外（韩愈） 

Al la sekretario Zhang Ji en tago de frua printempo
1
 

Han Yu 

 

Pluveto subtila kaj milda humidigas la stratojn ĉefurbajn, 

Freŝaj herbetoj, percepteblaj de fore, ne estas vidataj proksime. 

Nun estas ĝuste la plej bela tempo de la printempo en la jaro, 

Multe pli rava, ol kiam nebulecaj salikoj ombras la tutan urbon. 

 
1
En tiu ĉi poemo subtile priskribis la belecon kaj la ĉarmojn de la frua printempo. 

Pri la poeto: 

Han Yu (768—824): Lia adoltiĝa nomo estas Tuizhi kaj li naskiĝis en Heyang, en la 

okcidenta parto de la gubernio Meng en la provinco Henan. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo 

donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) en la 

regperiodo de Zhenyuan kaj lia plej alta ofico estis Vicministro de la Ministerio de Ritoj. Li strebis 

al originaleco kaj penis havi novan tonon en siaj poeziaĵoj, kaj liaj poemoj havas grandan influon 

sur la poezi-verkadon de la dinastio Song. 

 

早春呈水部张十八员外 

韩愈（唐） 

天街小雨润如酥，草色遥看近却无。 

最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。 

 

046 望洞庭（刘禹锡） 

Rigardo al la lago Dongting
1
 

Liu Yuxi 

 

La luno aŭtuna harmoniiĝas kun la lago, 

Kies kvieta supraĵo aspektas kiel spegulo nepolurita. 

Vidate de fore, la laga akvo kun la monto 
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Similas verdan konkon spiralforman en arĝenta telero. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro turnis la lagon Dongting kaj ĝiajn monton kaj akvon en la aŭtuna 

lunlumo en belan metiartaĵon kun la helpo de siaj riĉa imago kaj surpriza sed treege trafa 

metaforo. 

Pri la poeto: 

Liu Yuxi (772—842): Lia adoltiĝa nomo estas Mengde kaj li naskiĝis en Luoyang. Li akiris 

la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj 

dinastioj de Ĉinio) en la regperiodo de Zhenyuan. Li servis iam kiel konsilisto de la kronprinco. 

Liaj poemoj estas karakterizataj per facila legebleco kaj popolkanta tono. 

 

望洞庭 

刘禹锡（唐） 

湖光秋月两相和，潭面无风镜未磨。 

遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。 

 

047 浪淘沙（刘禹锡） 

Langtaosha (La ondoj forlavas la sablon)
1
 

Liu Yuxi 

 

La meandranta Flava Rivero kuras kun granda maso da ŝlimo, 

El la fora angulo de la tero, elmetita al ĉiaj elementoj sovaĝaj. 

Nun ĝi serpentume ascendas rekte en la Arĝentan Riveron
2
, 

Vizitante du stelojn, kie loĝas la geamantoj: Bovpaŝtisto kaj Teksistino
3
. 

 
1
Langtaosha (La ondoj forlavas la sablon) estas la nomo de antikva melodio de popolkanto. 

En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis kun troigo la impetan forton de la Flava Rivero, por laŭdi la 

altan aspiron de tiu, kiu spitante malfacilaĵojn kaj danĝerojn, strebas al plua progreso. 
2
La Arĝenta Rivero: la ĉina nomo por la Lakta Vojo. 

3
La Bovpaŝtisto kaj la Teksistino, geamantoj en la ĉina mitologio identigitaj kun la steloj 

Altairo kaj Vego, kiuj estas disigitaj de la Arĝenta Rivero, la Lakta Vojo, kaj estas permesitaj 

renkontiĝi nur unu fojon en ĉiu jaro, nome en la sepa tago de la sepa lunmonato, kiam pigoj 

formas ponton por ili el siaj korpoj. 

 

浪淘沙 

刘禹锡（唐） 

九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。 

如今直上银河去，同到牵牛织女家。 
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048 酬乐天扬州初逢席上见赠（刘禹锡） 

Al Bai Juyi, kiun mi renkontis unuafoje dum la bankedo en 

Yangzhou
1
 

Liu Yuxi 

 

Mornaj estas la montoj de Ba
2
 kaj la akvoj de Chu

3
: 

Tie mi vivis en ekzilo dum dudek tri jaroj. 

Obsedita de nostalgio, mi nur vane versis kaj la fluton aŭdis
4
. 

Reveninte al mia hejmlando, mi sentas min kvazaŭ kadukulo. 

Preter ŝipo dronanta mil veloj pasas kaj pasas, 

Antaŭ arbo malsana dek mil plantoj kreskas en prospero. 

Hodiaŭ kanton mi feliĉe aŭdis vin kanti, 

Via kanto kaj la vino min forte revigligas. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto komunikis al sia amiko siajn sentimentojn pri la leviĝoj kaj faloj de 

ŝtatoficista kariero kaj la nekonstanteco de la homaj rilatoj, kaj esprimas spiritlarĝecon kaj 

necedeman volon 
2
Ba: la montoza regiono en la oriento de la hodiaŭa provinco Sichuan. 

3
Chu: la areo de la antikva regno Chu dum la dinastio Zhou (ĉ. 11-a jarcento—256 a.K.). Ĝi 

estis proksima al grandaj lagoj, sed tiutempe la tiea vivo estis malfacila. 
4
La poeto verkis multajn bonajn poemojn pri siaj nostalgiaj sentoj rilate la aŭdon de tataraj 

flutoj dum li servis en la landlima regiono. 

 

酬乐天扬州初逢席上见赠 

刘禹锡（唐） 

巴山楚水凄凉地，二十三年弃置身。 

怀旧空吟闻笛赋，到乡翻似烂柯人。 

沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。 

今日听君歌一曲，暂凭杯酒长精神。 

 

049 赋得古原草送别（白居易） 

La herboj
1
 

Bai Juyi 

 

Prospere kreskas la herboj sur la ebenaĵo; 

Jaron post jaro, ili reverdiĝas kaj refoje velkas. 

Nekonsumeblaj de la sovaĝa fajro ĝis la radikoj, 
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Ili ree kreskas en la blovado de vento printempa. 

Ili invadas la antikvan vojon kondukantan al la horizonto, 

Ilia serena verdeco tuŝas la murojn de la urbo ruinigita. 

Ankoraŭfoje mi akompanas vin, kara amiko, kaj diras al vi adiaŭ: 

Jen la densaj herboj ŝajnas plenaj de disiĝ-sentoj, por mi kaj por vi. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro ne nur laŭdis, ke la sovaĝaj herboj estas plenaj de senfine granda 

vivoforto, sed ankaŭ rivelis filozofion pri la vivo: ĉiu obstine vivanta estaĵo neniel povas esti 

detruebla. Bai Juyi skribis tiun ĉi poemon en 788 en la aĝo de 16 jaroj. Li vojaĝis al Chang’an, la 

ĉefurbo, por montri ĝin al Gu Kuang, tre fama poeto. Gu estis multe impresita de la talento de la 

junulo, principe montrita en la 3-a kaj 4-a versoj de la poemo. Li diris, ke Bai certe havos grandan 

karieron en la ĉefurbo. 

Pri la poeto: 

Bai Juyi (772—846): Lia adoltiĝa nomo estas Letian, kaj lia prapatra hejmloko estis Taiyuan 

(en la nuna provinco Shanxi). Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej 

alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) en la regperiodo de Zhenyuan. La lasta 

ofico, kiun li tenis, estis la Ministro de la Ministerio de Punoj. Li estis unu el la proponantoj de la 

Movado de Novaj Popolkantoj, kaj li faris grandan atingon ĉi-rilate. Li uzis frazojn de ordinara 

parolo en sia poezia verkado kaj, laŭdire, li ofte voĉlegis siajn poemojn al analfabeta maljunulino 

kaj foj-refoje ŝanĝis siajn vortojn kaj esprimojn ĝis tiu ĉi povis ilin kompreni. 

 

赋得古原草送别 

白居易（唐） 

离离原上草，一岁一枯荣。 

野火烧不尽，春风吹又生。 

远芳侵古道，晴翠接荒城。 

又送王孙去，萋萋满别情。 

 

050 观刈麦（白居易） 

Observo de rikoltado de tritiko
1
 

Bai Juyi 

 

Da libera tempo tro malmulte havas la terkulturistoj; 

Ili estas duoble pli multeokupitaj en la plena somero. 

Dum la nokto la varma vento leviĝas kaj blovadas, 

La tritikaj plantoj sur la kampoj pli kaj pli flaviĝas. 

 

La knabinoj kaj virinoj portas korbojn da nutraĵoj, 

La infanoj tenas en siaj manoj potojn da trinkakvo. 

Sekvante unu la alian ili venas al la kampoj ĉe suda monto, 

Kie ili servas siajn fortajn virojn per la kuiraĵoj kaj akvo. 
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El la grundo sub iliaj piedoj eliras varmega vaporo, 

Iliaj dorsoj estas serioze brulvunditaj de la arda suno. 

Lace elĉerpitaj, ili ignoras la varmegan veteron, 

Ĉar ili domaĝas la plilongiĝintajn somerajn tagojn. 

 

Apud ili staras malriĉa virino kun mizera aspekto; 

Ŝi portas sian infaneton en unu brako. 

En sia dekstra mano ŝi tenas tritikspikojn delasintajn, 

Kaj sur la maldekstra brako portas difektitan korbon. 

 

Aŭskultante ŝian rakonton plenan de malĝojo, 

Mi estas profunde kortuŝita kaj dronas en tristego. 

Forvendinte familiajn kampojn por pagi pezan imposton, 

Ŝi nur spikumas kampojn por kvietigi sian malsaton. 

 

Mi min okupas je nenia ŝvitiga kamplaboro, 

Kiaj meritoj kaj virtoj do devus aparteni al mi? 

Kaj tamen mi ĝuas altan ŝtatoficistan salajron 

Kaj eĉ havas iom da superflua greno en la jarfino. 

 

Ĉe la nura ekpenso pri tio mi ekstreme hontas, 

Kaj mi neniam forgesos miajn proprajn travivaĵojn! 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro vive priskribis la ŝvitigan laboron de la terkulturistoj, iliajn 

suferojn kaj mizeran situacion, kiuj profunde tuŝis lian animon, kaj esprimis sian simpation por la 

laboruloj. Lia hontosento pri sia alta ŝtatoficista salajro rivelis lian noblan karakteron. 

 

观刈麦 

白居易（唐） 

田家少闲月，五月人倍忙。 

夜来南风起，小麦覆陇黄。 

妇姑荷箪食，童稚携壶浆， 

相随饷田去，丁壮在南冈。 

足蒸暑土气，背灼炎天光， 

力尽不知热，但惜夏日长。 

复有贫妇人，抱子在其旁， 

右手秉遗穗，左臂悬敝筐。 

听其相顾言，闻者为悲伤。 

家田输税尽，拾此充饥肠。 

今我何功德，曾不事农桑。 

吏禄三百石，岁晏有余粮。 

念此私自愧，尽日不能忘。  
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051 钱塘湖春行（白居易） 

La printempo sur la lago Qiantang
1
 

Bai Juyi 

 

Norde de la templo Gushan kaj oriente de la povilono Jia, 

La lago ŝvelas ĝis la bordosupro, la nuboj pendas malalte. 

Tie kaj tie fruaj orioloj kantante konkuras pri sunaj arboj; 

Sub kies tegmentorandoj novaj hirundoj alportas terpecojn por sia nesto? 

Jen diversaj buntaj floroj pli kaj pli blindumas la okulojn, 

La malaltaj herboj apenaŭ povas kovri la ĉevalhufojn. 

Mi pleje amas promeni en la pejzaĝo oriente de la lago, 

Kie verdaj poploj kaj salikoj ombras la blankan sablan bordon. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto vive priskribis la printempan pejzaĝon de la lago de Qiantang, kiu 

poste fariĝis la Okcidenta Lago en Hangzhou, kaj esprimis sian ardan amon al la beleco en la 

naturo. 

 

钱塘湖春行 

白居易（唐） 

孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。 

几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。 

乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。 

最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。 

 

052 池上（白居易） 

Sur lageto
1
 

Bai Juyi 

 

knabo delikate antaŭenpuŝas per stango boateton, 

Kaj li revenas kun ŝtelitaj blankaj lotusradikoj. 

Tute ne sciante lerte kaŝi siajn postesignojn, 

Tra la lemnoj li traboras vojeton por sia boateto. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto vive priskribis la infanan naivecon kaj puran animstaton de 

petolema knabo. 

 

池上 

白居易（唐） 
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小娃撑小艇，偷采白莲回。 

不解藏踪迹，浮萍一道开。 

 

053 忆江南（白居易） 

La Bela Rivera Sudo
1
 

Bai Juyi 

 

Kiel bela estas la sudo de Jangzio! 

La tiea pitoreska pejzaĝo estas al mi tiel konata. 

Ĉe la sunleviĝo, la floroj sur la riverbordo estas pli ruĝaj, ol fajro; 

En printempo, la rivera akvo estas tiel verda, kiel smeraldo 

Kiel mi povus ne teni en la memoro la Riveran Sudon? 

 
1
La Bela Rivera Sudo estas nomo de molodio de ĉina ci-o. En ĉi ci-o la poeto esprimis sian 

profundan sopiron al la mirinde bela pejzaĝo de la sudo de Jangzio. 

 

忆江南 

白居易（唐） 

江南好，风景旧曾谙； 

日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。 

能不忆江南？ 

 

054 悯农（其一•李绅） 

Kompato al la terkulturistoj
1
 

Li Shen 

 

Ⅰ 

Unu grajno semita en printempo, 

Dek mil rikoltitaj en aŭtuno. 

Neniu terpeco nekulturata en la tuta imperio, 

Sed sin trovas kampuloj, kiuj mortas de malsato. 

 
1
En tiu ĉi poemeto la poeto esprimis grandan kompaton al terkulturistoj, kiuj ŝvite laboris 

tutajn jarojn, kaj indignon kontraŭ la senkompata ekspluatado en la feŭda socio. 

Pri la poeto: 

Li Shen (772—846): Lia adoltiĝa nomo estas Gongchui, kaj li estis indiĝeno de Wuxi (en la 

nuna provinco Jiangsu). Li iam servis kiel ĉefministro. Lia famo de poeto kuŝas ekskluzive nur en 

la du popolkant-stilaj poemoj titolitaj “Kompato al la terkulturistoj”. 
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悯农 

李绅（唐） 

其一 

春种一粒粟，秋收万颗子。 

四海无闲田，农夫犹饿死。 

 

055 悯农（其二•李绅） 

Kompato al la terkulturistoj
1
 

Li Shen 

 

Ⅱ 

Sub suno tagmeza terkulturistoj la kampojn sarkas 

Kaj iliaj ŝvitaj gutoj pluvas en la teron. 

Kiu scias, ke en la manĝovazo 

Ĉiu grajno estas la frukto de penlaboro? 

 
1
En tiu ĉi poemeto la poeto esprimis grandan kompaton al terkulturistoj, kiuj ŝvite laboris sur 

la kampoj, kaj konsilis homojn domaĝi la grajnojn. 

 

悯农 

李绅（唐） 

其二 

锄禾日当午，汗滴禾下土。 

谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。 

 

056 寻隐者不遇（贾岛） 

Viziti ermiton, kiu forestas
1
 

Jia Dao 

 

Mi demandis knabon sub pino, kaj li respondis: 

“Mia majstro estas for, ŝirkolektante drogherbojn; 

Certe li estas sur tiu ĉi monto ie, 

Sed vi ne povos trovi lin inter la nuboj tiel densaj.” 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto ne nur subkomprenis tri demandojn por fari la poemon tre konciza, 

sed ankaŭ perfekte kunfandis la ermiton kun la pino kaj la densaj nuboj simbolantaj la modelan 

konduton kaj noblecon de la serĉata persono, esprimante sian admiron al la ermito, kiu estis ĉiam 
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preta helpi iun ajn en okazo de bezono. 

Pri la poeto: 

Jia Dao (779—843): Lia adoltiĝa nomo estas Langxian, kaj li estis indiĝeno de Fanyang (la 

nuna gubernio Zhuo en la provinco Hebei). Li iam fariĝis bonzo pro malfacileco de la vivo kaj 

poste revenis al la sekulara vivo. Liaj poemoj distingiĝas per siaj simpleco kaj plenda tono. 

 

寻隐者不遇 

贾岛（唐） 

松下问童子，言师采药去。 

只在此山中，云深不知处。 

 

057 江雪（柳宗元） 

Neĝo sur la rivero
1
 

Liu Zongyuan 

 

Sur mil montoj, nenia birda flugo, 

Sur dek mil vojetoj, nenia homa paŝosigno. 

En soleca boateto, unu maljunulo, en pajla mantelo kaj bambuplektita ĉapelo, 

Fiŝhokas sola sur la rivera frosto, en la neĝo. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto priskribis neĝan pejzaĝon por montri sian altan kaj necedeman 

karakteron sen timi “blankan teroron”. 

Pri la poeto: 

Liu Zongyuan (773—819): Lia adoltiĝa nomo estas Zihou kaj li estis indiĝeno de Xie, la 

nuna Xiezhou de la gubernio Yuncheng en la provinco Shanxi. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo 

donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) en la 

regperiodo de Zhenyuan. Li spertis leviĝojn kaj malleviĝojn en sia politika kariero pro sia 

implikiĝo en koterian konflikton. Liaj poeziaĵoj estas karakterizataj per klareco kaj esprimriĉeco. 

 

江雪 

柳宗元（唐） 

千山鸟飞绝，万径人踪灭。 

孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。 

 

058 雁门太守行（李贺） 

Versaĵo pri la prefekto de Yanmen
1
 

Li He 
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La nigraj nuboj
2
 pezas super la urbo, kiu minacas ruiniĝi; 

Sub la sunlumo skvame brilas metalaj armaĵoj ĉe la fortreso. 

En la aŭtuna pejzaĝo la batalkornaj sonoj skuas la ĉielon; 

Ĉirkaŭ la fortreso nokte kazeiĝis lagetoj da purpura sango. 

Helptrupoj kun duonvolvitaj ruĝaj flagoj ŝteliras en la batalejon, 

La tro prujnita malvarmo eĉ surdigas la bataltamburajn bruojn. 

Por fari lojalan servon kiel repagon al la suvereno pro Liaj favoroj, 

Ili ĵuras batali ĝismorte kun glavo en la mano defendante la kortegon. 

 
1
Yanmen estis grava pasejo de la Granda Murego de Ĉinio, kiu situis norde de la nuna 

gubernio Tai de la provinco Shanxi. La poeto persone travivis la epokon de armitaj ribeloj. En la 

jaro 809 la ribela armeo de Wang Chengzong (王承宗) atakis la urbojn Yizhou (易州) kaj 

Dingzhou (定州). La helptrupoj de la patriota generalo Li Guangyan (李光颜) venkis la ribelan 

armeon.Tiu ĉi poemo estis skribita laŭ la historia fakto. En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la 

streĉitan situacion sur la batalejoj kun riĉaj koloroj, esprimante la firman decidemon de la fortresaj 

gardantoj fari lojalan servon al la kortego. 
2
Ĉi tie la nigraj nuboj estas metaforo, kiu simbolas la malamikajn trupojn. 

Pri la poeto: 

Li He (790—816): Lia adoltiĝa nomo estas Changji, kaj li estis indiĝeno de Changgu en la 

okcidenta parto de Yiyang de la provinco Henan. Li staris sola, en la historio de la Tang-poezio kaj 

eble ankaŭ de la ĉina poezio, kun siaj poeziaĵoj, en kiuj liaj ideoj estis fantaziaj, lia spirito 

ribelema, lia stilo nebridebla, liaj imagaĵoj strangaj kaj liaj lingvaĵoj treege floraj kaj ŝanĝkoloraj. 

 

雁门太守行 

李贺（唐） 

黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。 

角声满天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。 

半卷红旗临易水，霜重鼓寒声不起。 

报君黄金台上意，提携玉龙为君死。 

 

059 山行（杜牧） 

Surmonta ekskurso
1
 

Du Mu 

 

Vojeto pavimita el ŝtonetoj iras supren al malvarma monto; 

Tie, kie naskiĝas blankaj nuboj en la alta foro, vidiĝas dometoj. 

Mi haltigas mian kaleŝon ĉe aceraro por sate rigardi ĝian belecon: 

La frostosuferintaj folioj estas pli ruĝaj, ol la floroj fruprintempaj. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto prezentis kun laŭdo la mirinde belan pejzaĝon en la profunda 

aŭtuno kaj inspiris esperon al la legantoj. 
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Pri la poeto: 

Du Mu (803—852): Lia adoltiĝa nomo estas Muzhi kaj li naskiĝis en Wannian (la nuna 

Xi’an). Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno 

dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio). Li spertis malsukcesojn en sia politika vivo kaj multajn leviĝojn 

kaj malleviĝojn de ŝtatoficista kariero, kiu finiĝis per la ofico respondecanta pri redaktado 

imperiestraj dekretoj en la Politikfara Branĉo de la centra registaro. Krom iuj el liaj poemoj, kiuj 

traktas la malbonojn de lia tempo, lia granda atingo kuŝas en liaj sepsilabaj verskvaroj, lirikoj 

priskribantaj pejzaĝojn kaj esprimantaj liajn personajn emociojn, kiuj estas plenplenaj de 

kortuŝeco. 

 

山行 

杜牧（唐） 

远上寒山石径斜，白云生处有人家。 

停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。 

 

060 江南春（杜牧） 

Printempo sude de Jangzio
1
 

Du Mu 

 

Sur la vasta tero ĉie kantas orioloj inter la verdo kaj la ruĝo, 

En ĉiu vilaĝo ĉe monto aŭ akvo flirtas vinbutika ŝildoflago. 

En la kvarcent okdek temploj restintaj de la Sudaj Dinastioj
2
, 

Kiom multe da turoj dronas en nebuleca pluveto! 

 
1
Tiu ĉi verskvaro montras la admiron de la poeto pri la beleco de vilaĝoj sude de Jangzio, kaj 

ĝi, plena de la riĉaj imagoj de la aŭtoro, historia kulturo, sonoj kaj koloroj, spiras grandan artisman 

ĉarmecon. 
2
La imperiestroj en la Sudaj Dinastioj (420—589) estis piaj budhistoj. Granda nombro da 

budhistaj temploj estis konstruitaj en tiu periodo. Tiuj imperiestroj estis ĉiuj forpasintaj, nur la 

temploj restis tie. 

 

江南春 

杜牧（唐） 

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。 

南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。 

 

061 泊秦淮（杜牧） 

Ĉe la ankro sur la rivero Qinhuai
1
 



49 

 

 

Du Mu 

 

La malvarma nebulo kaj la pala lunlumo vualas la sablan bordon, 

Nokte mia ŝipo ankriĝas sur la rivero Qinhuai proksime de taverno. 

La kantistinoj, kiuj sentas nenian malfeliĉon de sia konkerita ŝtato, 

Ankoraŭ kantas la bluan melodion Postkorta Floro
2
 trans la rivero. 

 
1
La ŝipo de Du Mu ankriĝis ĉe la bordo de la rivero Qinhui (en la nuna urbo Nanjing) en 

nebula lunluma nokto. La kantoj kantataj de kantistinoj avertis kaj pensigis lin pri la situacio de la 

kuranta imperiestro de Tang, kiu ankaŭ dronis en la serĉado de sensaj plezuroj. Kiel rezulto la 

dinastio Tang malfortiĝis jaron post jaro. Li maltrankviliĝis, ke la imperiestro de Tang povos havi 

similan sorton. 
2
Postkorta Floro: nomo de kanto, kiu origine estis popola kanto kaj poste estis reverkita de la 

suvereno de la regno Chen. La kanto estas rigardata kiel dekadenca melodio, kiu povus kaŭzi la 

pereon de ŝtato kiel la regno Chen, kiu daŭris mallonge kaj kies suvereno estas konsiderata kiel 

diboĉa imperiestro. 

 

泊秦淮 

杜牧（唐） 

烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。 

商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。 

 

062 清明（杜牧） 

La Festo de Mortintoj
1
 

Du Mu 

 

Nebule pluvetas kaj pluvetas dum la Festo de Mortintoj; 

Survoje la piedirantoj estas premataj de kor-rompa melankolio. 

“Pardonon, ĉu mi povus scii, kie sin trovas vintrinkejo proksime?”  

La bubal-paŝtisteto montras foren al vilaĝo inter abrikotaj floroj. 

 
1
La Festo de Mortintoj (je la 4-, 5-a aŭ 6-a de aprilo) estas unu el la tradiciaj ĉinaj festoj, en 

kiu la ĉinoj kutime vizitas la tombojn de siaj mortintaj familianoj por ilin rememori. En tiu tempo 

ofte pluvetas, kaj tiam la larmoj de la funebrantoj miksiĝas kun la subtila pluveto. Tiu ĉi bildo 

montras la kunfandiĝon de la homa sento kun la naturo. En la lastaj du versoj la vortoj havas sian 

finon, tamen iliaj signifoj estas senfinaj, ĉar la poeto intence lasis al la legantoj spacon de imago. 

 

清明 

杜牧（唐） 

清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。 

借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。 
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063 无题（李商隐） 

Sen titolo
1
 

Li Shangyin 

 

Estas malfacile por ni renkontiĝi kaj malfacile ankaŭ disiĝi; 

La orienta vento estas tro malforta por revivigi la florojn mortintajn
2
. 

La printempa silkraŭpo ĉesas ŝpini nur ĉe sia elĉerpiĝo, 

Kaj la kandelmeĉo ĉiam gutigas siajn vakslarmojn ĝis sia cindriĝo
3
. 

Antaŭ la spegulo, vi devas timi la ŝanĝiĝon de la nubosimila hararo, 

Recitante miajn poemojn nokte vi devas senti la lunluman malvarmon. 

La insulo Penglai
4
 ne estas malproksima de ĉi tie; 

Mi deziras nur, ke la blua birdo
5
 la kuriero ofte faru al vi viziton! 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto elverŝis ĉiam-fidelan kaj tutkoran amon kaj senfinan malĝojon al la 

heroino, kiu estis devigita disiĝi de sia amato. En la unuaj du versoj li priskribis la dolorplenan 

menson de la geamantoj, kiuj, devigite apartiĝi unu de la alia post mallonga renkontiĝo, perdis 

sian junecon. En la tria kaj kvara versoj li esprimis ilian amon neniam ŝanĝiĝontan ĝis la morto 

per du metaforoj. En la kvina kaj sesa versoj li priskribis la senfinan zorgemon de la heroino pri 

sia amato kaj ŝian maltrankvilon pro la perdo de la juneco. En la la lastaj du versoj li esprimis sian 

konsolon al la heroino per nerealaj fantaziaĵoj. Unuvorte dirite, la tuta poemo estas plenplena de 

senfina malgajo kaj tutkora amemo de la poeto devigita disiĝi for de sia plej amata karulino. 
2
En la norda Ĉinio plejofte blovas la orienta vento. Kiam ĝi fariĝas malforta, la printempo 

finiĝas kaj floroj velkas. Tiu ĉi verso rivelas la malgajan humoron de la poeto. 
3
La fandita vakso, kiu gutadas laŭ la kandelo dum brulado, similas larmogutojn, kiuj fluas 

malsupren sur la vangoj kiam oni ploras. 
4
La insulo Penglai: fea lando en la Orienta Maro laŭ la legendo. La poeto imagis, ke lia 

amatino vivas tie. 
5
La blua birdo: laŭ la legendo, la verda birdo estis mesaĝisto de la Okcidenta Reĝa Patrino 

(mitologia persono, kutime priskribita kiel bela senmortulino). En tiu ĉi lasta verso la poeto 

esperis, ke ĝi povos helpi lin trovi ties amatinon kaj ofte viziti ŝin. 

Pri la poeto: 

Li Shangyin (ĉ 813—ĉ. 858): Lia adoltiĝa nomo estas Yishan kaj li naskiĝis en Henei de la 

prefektujo Huaizhou, la nuna Qinyang de Henan. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al 

sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio), tamen li spertis 

malsukceson en sia politika kariero pro sia implikiĝo en koterian konflikton. Li distingiĝas per siaj 

sepsilabaj verskvaroj kaj versokoj, kiuj estas karakterizataj de granda lerteco kaj subtileco, de 

abundo da aludoj literaturaj aŭ historiaj, kaj sekve liaj poemoj kutime havas malfacile kapteblajn 

trajtojn kaj povas esti submetitaj al multtavolaj interpretoj. 

 

无题·相见时难别亦难 
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李商隐（唐） 

相见时难别亦难，东风无力百花残。 

春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。 

晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。 

蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。 

 

064 登乐游原（李商隐） 

Ascendo al la Sovaĝa Alta Ebenaĵo
1
 

Li Shangyin 

 

Ĉirkaŭ la vesperiĝo, plena de melankolio, 

Mi ascendas en kaleŝo al la sovaĝa alta ebenaĵo; 

Senfine bela estas la subiranta suno, 

Sed, ho ve, jam proksimiĝas la krepusko! 

 
1
La Sovaĝa Alta Ebenaĵo: sur la sudorienta rando de la malnova ĉefurbo Chang’an (la nuna 

Xi’an). Ĝi estis la plej alta loko, de sur kiu oni povis havi plenan vidon de la urbo. 

En tiu ĉi poemo la aŭtoro laŭdis la belecon kaj ĉarmojn de la subiranta suno ĉe la vesperiĝo, 

kun tre riĉa implicita signifo; precipe ĝiaj lastaj du versoj rikoltis kaj rikoltas universalan laŭdon 

kaj estas sur ĉies lipoj. 

 

登乐游原 

李商隐（唐） 

向晚意不适，驱车登古原。 

夕阳无限好，只是近黄昏。 

 

065 夜雨寄北（李商隐） 

Versoj senditaj al la nordo skribitaj dum nokta pluvo
1
 

Li Shangyin 

 

Vi demandis pri la dato de mia rehejmiĝo… sed ĝi ankoraŭ ne estas fiksita. 

Nun la lageto ĉe la monto Ba
1
 jam ŝvelas pro la nokta pluvo aŭtuna. 

Kiam do, ĉe nia fenestro, ni povos denove tondadi kune la kandelmeĉon, 

Kaj babiladi pri ĉi nokta pluvo de la monto Ba, tiel morna, senfina? 

 
1
La poeto skribis tiun ĉi poemon al sia edzino, kiu estis en la nordo de la nuna provinco 

Henan dum li mem restis en la provinco Sichuan, sekve li uzis la titolon de tiu ĉi poemo. En ĝi li, 

perfekte kunfandante siajn internajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo, implicite esprimis sian senfinan 
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amspiron al sia karulino. 
2
La monto Ba: en la provinco Sichuan, kie tiam la poeto estis enoficigita. 

 

夜雨寄北 

李商隐（唐） 

君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。 

何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。 

 

066 蜂（罗隐） 

Abeloj
1
 

Luo Yin 

 

De sur la altaj montopintoj ĝis la malaltaj ebenaĵoj, 

Vi ĉiuj estas en serĉado de ĉiu floranta herbo kaj arbo. 

Prisuĉante cent florojn kaj farante el ilia suko mielon, 

Por kiu vi abeloj tiel pene laboras, kaj kiu do ĝuos la dolĉon? 

 
1
La poeto en tiu ĉi verskvaro esprimas bedaŭron pri la perdita laboro de la diligentaj abeloj. 

Pri la poeto: 

Luo Yin (833—909): Lia adoltiĝa nomo estas Zhaojian kaj li naskiĝis en Yuhang (en la nuna 

provinco Zhejiang). Li malsukcesis ĝis dek fojoj en la imperia ekzameno. Li servis kiel mezranga 

oficisto en registaro. Liaj satiroj, akraj, mordaj kaj kutime multesignifaj, estas popularaj en lia 

epoko. 

 

蜂 

罗隐（唐） 

不论平地与山尖，无限风光尽被占。 

采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜。 

 

067 风（李峤） 

La vento
1
 

Li Qiao 

 

Ho vento, vi blovfaligas la foliojn de arboj en la malfrua aŭtuno, 

Kaj ĵetas iliajn branĉojn en buntan floradon en la frua printempo; 

Sur la riveroj vi kapablas levi terure potencajn ondegojn, 

Kaj en la bambuaro vi faras la milojn da stangoj kliniĝantaj! 
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1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro laŭdis la grandan potencon de la vento. 

Pri la poeto: 

Li Qiao (ĉ. 645—714) estis fama poeto kaj ŝtatoficisto dum la dinastio Tang. 

 

风 

李峤（唐） 

解落三秋叶，能开二月花。 

过江千尺浪，入竹万竿斜。 

 

068 渔歌子（张志和） 

Yugezi
1
 

Zhang Zhihe 

 

Antaŭ Okcidenta Monto blankaj ardeoj flugas supren kaj malsupren; 

La persikfloraj petaloj flosas sur la rivero kun grasaj fiŝoj naĝantaj. 

En blua ĉapelo bambuplektita 

Kaj verda mantelo el palmaj fibroj, 

Mi fiŝkaptas kun plezuro en milda vento kaj subtila pluvo. 

 
1
En tiu ĉi ci-o la aŭtoro priskribis fiŝistan amon al la fiŝado en la naturo, por esprimi sian 

senliman amon al la beleco de la naturo kaj la liberan kaj senzorgan ermitan vivon. 

Pri la aŭtoro: 

Zhang Zhihe (?—?): Li estis malaltranga ŝtatoficisto de la dinastio Tang. Eksigite, li vivis 

longatempe en izoliteco. Li estis lerta en versverkado, kaligrafio, pentrado kaj muziko. Li amis 

vojaĝon al pitoreskejoj kaj hokfiŝadon. 

 

渔歌子 

张志和（唐） 

西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。 

青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。 

 

069 相见欢（李煜） 

Xiangjianhuan
1
 

Li Yu 

 

Sola mi silente ascendas sur okcidentan turon; 

Kiel hoko la novluno pendas en la ĉielo. 

En la profunda korto la soleca vutong-arbo
2
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Estas enŝlosita en la aŭtuna malvarmo. 

 

Nek fortonditaj, nek forpelitaj el mia koro 

Estas miaj ĉagrenoj de disiĝo for de mia patrio. 

Ju pli ordigitaj, des pli konfuzitaj ili estas — 

Min ĉiam obsedas iaj nedireblaj sentoj. 

 
1
En tiu ĉi ci-o la aŭtoro, kunfandante siajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo, donis esprimon al siaj 

subpremitaj doloro, malĝojo, indigno kaj solecsento de konkerita monarko sen sia lando kaj 

libereco. 
2
Vutong-arbo: ĉina falfolia arbo kun manforme-lobaj folioj, longaj tigoj, flaveverdaj 

unuseksaj floroj (Firmiana simplex). Tiu ĉi planto povas veki abundon da imagaĵoj kaj moralaĵoj 

en la ĉinaj klasikaj poemoj, kiel ekz. pri la nobla kaj senmakula karaktero, soleca kaj melankolia 

sento, doloro de disiĝo ktp. 

Pri la aŭtoro: 

Li Yu (397—978) estis la lasta imperiestro de la dinastio Suda Tang. Li estis lerta en ci-versa 

verkado. Kiel kaptito de la dinastio Song, la lasta monarko de la Suda Tang verkis multajn 

sentoplenajn, tre emociajn ci-ojn post kiam lia lando estis detruita. Liaj ci-oj plejparte prezentis 

liajn ĉagrenojn kaj afliktiĝon de la vivo de kaptito. 

 

相见欢 

李煜（南唐） 

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。 

 

070 江上渔者（范仲淹） 

La fiŝisto sur la rivero 

Fan Zhongyan 

 

Ĉiuj, kiuj faras navedadon per akva vojo, 

Amas la aparte bonan guston de la perko. 

Sed bonvole vidu la fiŝboaton foliosimilan: 

Ĝi leviĝas kaj falas kun ondoj en la vento. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro esprimis sian zorgon pri la fiŝkaptisto, kiu riskas sian vivon en sia 

okupo. Esprimita en simpla lingvo kaj viva imago, tiu ĉi versaĵeto estas signifoplena, kaj pensigas 

la legantojn pri la ofte citataj versoj “kiu scias, ke en la manĝovazo ĉiu grajno estas la frukto de 

penlaboro?” el la poemo “Kompato al la terkulturisto” verkita de la Tang-dinastia poeto Li Shen, 

kaj ankaŭ pri la famaj vortoj de la poeto mem: “Estu la unua por maltrankviliĝi pro la malfeliĉoj 
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de la mondo kaj la lasta por dividi ĝiajn feliĉojn”. 

Pri la poeto: 

Fan Zhongyan (989—1052) estis fama poeto kaj ŝtatoficisto dum la dinastio Song. Lia 

adoltiĝa nomo estis Xiwen, kaj lia postmorta titolo estis Wenzheng. Li estis indiĝeno de la 

gubernio Suzhou (en la nuna provinco Jiangsu). Li komencis sian politikan karieron per sia akiro 

de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej altaj imperiaj ekzamenoj dum feŭdaj dinastioj de 

Ĉinio) kaj kulminis kiel vic-ĉefministro. Li estis fama literaturisto kaj ankaŭ distingita ŝtatisto de 

la dinastio Norda Song. El liaj ci-oj nur kvin nun ekzistas, kaj inter ili tri estas pri landlima 

gardado kaj la gardista vivo, kiuj enkorpigas la animstaton de la generaloj kaj soldatoj — iliajn 

patriotismajn sentojn kaj hejmveon. 

 

江上渔者 

范仲淹（宋） 

江上往来人，但爱鲈鱼美。 

君看一叶舟，出没风波里。 

 

071 渔家傲（范仲淹） 

Yujia’ao
1
 

Fan Zhongyan 

 

La aŭtunaj vidaĵoj ĉirkaŭ la fortreso estas tiel mornaj; 

La sovaĝaj anseroj
2
 haste flugas returnen al la varma sudo. 

La kornoj laŭte sonas kun eĥoj sur ĉiuj flankoj; 

La suno subiras malantaŭ milojn da montopintoj, 

Kaj la soleca urbo estas fermita en vespera nebulo. 

 

Taso da kruda vino ne povas dispeli la pezan hejmveon, 

Sed sen venki la malamikojn ne estas eble reiri hejmen! 

Super la prujnita landlimo la tataraj flutoj
3
 malgaje sonas; 

Neniu falas en dormon pro granda nostalgio; 

La generala hararo blankiĝas, kaj la soldatoj verŝas larmojn. 

 
1
Yujia’ao estas nomo de ci-a melodio. En tiu ĉi ci-o la aŭtoro priskribis la aŭtunajn vidaĵojn 

ĉirkaŭ la landlima fortreso kaj la malavantaĝan militan situacion kaŭzitan de la eraraj taktikoj de 

la kortego, esprimante la entuziasmon de la gardantaj soldatoj, fortan hejmveon kaj grandan 

malĝojon pro la lando kaj la popolo. 
2
La sovaĝaj anseroj: sovaĝa ansero estas migra birdo, kiu flugas de la pli malvarma nordo al 

la pli varma sudo en ĉiu aŭtuno. La ĉinoj kutime rigardas supren al la sovaĝaj anseroj kun 

nostalgio kaj deziro, ke ili povu alporti mesaĝon por ili al la familianoj. Hengyang (衡阳) en la 

dua verso de la originalo estas la nomo de loko situanta en la nuna provinco Hunan. Laŭdire la 

sovaĝaj anseroj flugas de la nordo al tiu ĉi loko kaj haltas tie ĉi en ĉiu aŭtuno. Por ke mia traduko 
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konformu al la sciado de la legantoj, precipe la alilandaj legantoj, mi ellasas la loknomon 

Hengyang en la traduko. 
3
La tataraj flutoj: tatara fluto (aŭ ĉjang-fluto) estis unu el la tradiciaj blovinstrumentoj en la 

nordaj landlimaj regionoj. La sono de tiu muzikilo estas asociita kun la malfacila kaj malgaja vivo 

ĉe la landlimo, sekve ĝi estis la klasika imagaĵo en la poezio pri la landlima vivo. 

 

渔家傲 

范仲淹（宋） 

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。 

 

072 元日（王安石） 

Novjara Tago
1
 

Wang Anshi 

 

En krakado de petardoj la malnova jaro de ni foriras, 

Kaj la printempa vento sendas varmon en nian vinon malnovan. 

Kiam la suno verŝas sian brilan lumon sur la domojn de ĉiuj familioj, 

Ni ĉiuj rapidas ŝanĝi la malnovan persiklignan amuleton en la novan.
2
 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la gajan kaj vivan atmosferon de la lunkalendara 

Novjara Tago, esprimante fortan deziron de la popolo por la politika reformo per metaforo en la 

lasta verso. 
2
La persikligna amuleto: tabulo el persikarba ligno, sur kiu estis gravurita magia taŭisma 

bildo kun la nomo de la domdio, pendigita sur la pordo en la Novjara tago lunkalendara en la 

antikveco, por gardi la familion kontraŭ malbonoj. 

Pri la poeto: 

Wang Anshi (1021—1086): Li naskiĝis en Fuzhou, en la nuna provinco Jianĝi.  Li akiris la 

titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj 

de Ĉinio) en la dua jaro de la regperiodo de Qingli de la imperiestro Renzong. Dum la regado de la 

imperiestro Shenzong, li estis dufoje nomumita ĉefministro. Dum siaj du oficperiodoj li faris 

grandajn penojn por efektivigi seriojn da reformaj politikoj, kiuj, malgraŭe, ĉiuj finiĝis per 

malsukceso. Post kiam li estis eksigita, li komencis vivi senzorgan vivon kaj sin amuzis per 

skribado de versaĵoj. 

 

元日 

王安石（宋） 

爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。 

千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。 
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073 泊船瓜洲（王安石） 

Sur boato ŝnurligita ĉe Guazhou
1
 

Wang Anshi 

 

Inter Jingkou kaj Guazhou fluas nur akvo rivera, 

Kaj la monto Zhong estas apartigita for de ili nur je kelkaj montetoj.
2
 

Denove la printempa vento reverdigas la sudan bordon de la rivero, 

Sed kiam do la brila luno prilumos mian vojon hejmen revenan? 

 
1
Revenante de la monto Zhong (la monto Zijin en la nuna urbo Nanjing) al la ĉefurbo por 

repreni la postenon de kanceliero laŭ la imperiestra edikto, la aŭtoro skribis tiun ĉi poemon, en kiu 

li, perfekte kunfandante siajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo, ne nur priskribis la pejzaĝon plenan de 

viveco sude de Jangzio kaj implicite esprimis sian internan ĝojon pro tio, ke li povos denove 

efektivigi sian altan idealon pri la politika reformo en la imperiestraj favoroj, sed ankaŭ rivelis 

sian ioman maltrankvilon pri la komplikaj politikaj bataloj. 
2
Jingkou, la nuna urbo Zhenjiang en la provinco Jiangsu; Guazhou, loko sude de Yangzhou, 

kie la Granda Kanalo enfluas en la riveron Jangzio; la monto Zhong estas en la nuna urbo Nanjing. 

 

泊船瓜洲 

王安石（宋）  

京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。 

春风又绿江南岸，明月何时照我还？ 

 

074 书湖阴先生壁（王安石） 

Skribita sur la muro de la domo de s-ro Yang
1
 

Wang Anshi 

 

La ofte balaata korto estas tute sen musko, 

Kaj la plantitaj floraj arboj estas en regulaj vicoj. 

Ringo da akvo garde fluas ĉirkaŭ la kampoj kiel verda rubando; 

Du bluaj montetoj sendas smeraldon rekte al la doma pordo. 

 
1
Hu Yin estas alia nomo de Yang Defeng (杨德逢), la amiko kaj najbaro de la aŭtoro. En tiu 

ĉi poemo la poeto vive priskribis la kvietan ĉirkaŭaĵon de la loĝejo de la retiriĝinta s-ro Yang, la 

amon kaj profundajn sentojn de la personigitaj rivero kaj montetoj al la loĝanto, implicite laŭdante 

ties altan karakteron. 
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书湖阴先生壁 

王安石（宋） 

茅檐长扫净无苔，花木成畦手自栽。 

一水护田将绿绕，两山排闼送青来。 

 

075 登飞来峰（王安石） 

Ascendinte sur la Flugvenintan Monto
1
 

Wang Anshi 

 

Sur la Flugveninta Monto staras pagodo alta je mil ŝjun-oj
2
; 

Laŭdire ĉe la kokokrioj oni vidas de sur ĝi la sunleviĝon. 

Starante sur ĝia plej alta etaĝo, mi havas nenian timon, 

Ke la ŝvebantaj nuboj obstrukcas mian vidon al la foro. 

 
1
La Flugveninta Monto situis antaŭ la templo Lingyin ĉe la Okcidenta Lago de Hangzhou en 

la nuna provinco Zhejiang. En tiu ĉi poemo la aŭtoro ne nur laŭdis la majestecon kaj belecon de la 

Flugveninta Monto, sed ankaŭ implicite esprimis sian altan idealon plenumi la politikan reformon. 
1
ŝjun-oj: antikva mezurunuo de longo, egala al ok ĉi-o (尺). Ĉi tie “alta je mil ŝjun-oj” estas 

troiga esprimo. 

 

登飞来峰 

王安石（宋） 

飞来山上千寻塔，闻说鸡鸣见日升。 

不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。 

 

076 六月二十七日望湖楼醉书五绝（苏轼） 

Kvin verskvaroj verkitaj en ebrieco en la pavilono Wanghu la 27-an 

de la sesa monato
1
 (Ⅰ) 

Su Shi 

 

La inke nigraj ruliĝantaj nuboj ne kovras la montopintojn, 

Kaj arĝentaj bidoj da pluvo frapas la ŝipojn kaj resaltas. 

Subite leviĝas ventego de sur la tero kaj forblovas ilin ĉiujn, 

Kaj la akvo sub la pavilono aspektas tiel serene, kiel la ĉielo. 

 
1
La pavilono Wanghu situis ĉe la Okcidenta Lago de Hangzhou. En la 27-a de la sesa 

lunkalendara monato de la jaro 1072 la poeto vojaĝis al la Okcidenta Lago kaj skribis tiun ĉi 
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poemon. La unuaj du versoj de ĝi priskribas la malhelajn nubojn kaj la torentan pluvon, kriante 

timindan atmosferon dum la lastaj du versojn pentras la forpelon de la nuboj fare de la subita 

vento kaj la kvietan akvon sur la lago, kiu spegulas la bluan ĉielon. La naturo estas ĉiam 

ŝanĝiĝanta kaj tia estas ankaŭ la homa mondo. 

Pri la poeto: 

Su Shi (1036—1101): Lia adoltiĝa nomo estas Zizhan, kaj li estis indiĝeno de Meishan de 

Sichuan. En la aĝo de dudek du jaroj, li jam akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto 

de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio). Li leviĝis kaj falis en sia politika 

kariero kun la la leviĝoj kaj malleviĝoj de la kontraŭ-reforma potenco en la kortego. Li mortis en 

Changzhou en la nuna provinco Jiangsu. Li estis lerta en la verkado de prozaĵoj, poeziaĵoj, precipe 

ci-oj, kaligrafio kaj pentrado. Lia patro Su Xun, lia frato Su Zhe kaj li mem formis trion en la Ok 

Majstro-prozistoj de la Dinastioj Tang kaj Song. Liaj poemoj distingiĝas per diverseco de temoj, 

stila freŝeco, senbrida vervo, imprese troigaj metaforoj kaj majesta spirito. 

 

六月二十七日望湖楼醉书五绝（其一） 

苏轼（宋） 

黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。 

卷地风来忽吹散，望湖楼下水如天。 

 

077 饮湖上初晴后雨（苏轼） 

Drinkante sur la Lago en pluvo tuj post sereniĝo
1
 

Su Shi 

 

Estas agrable vidi la orajn ondetojn sur la akvo en sunbrilo; 

Sed estas same mirinde belaj la montoj dronantaj en nebulpluvo. 

La Okcidenta Lago povas esti komparata kun la belulino Xishi
2
, 

Kiu estas ĉiam okulplaĉa, peze ŝminkita aŭ en simpla tualeto. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto priskribis la pitoreskan pejzaĝon de la Okcidenta Lago en 

Hangzhou kaj laŭdis, ke ĝi estas tre simila al la antikva senegale bela Xishi en ŝiaj manieroj kaj 

ĉarmoj. 
2
Xishi estis belega knabino de la regno Yue en la periodo de Printempoj kaj Aŭtunoj 

(770—476 a.K.). Tiam la regno Yue estis konkerita de la regno Wu. La reĝo de Yue donacis Xishi 

al la reĝo de Wu kiel parton de komploto. Pro sia senegala beleco ŝi fariĝis la plej amata 

kromedzino de la reĝo de Wu, kun ŝi li elspezis siajn tutajn energion kaj tempon, kio rezultigis la 

falon de la regno Wu. Finfine la reĝo de Yue reakiris sian regnon. 

 

饮湖上初晴后雨 

苏轼（宋） 

水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。 

欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。 
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078 惠崇春江晚景之一（苏轼） 

Surskribo sur unu el la pentraĵoj de Huichong: Vespera Pejzaĝo de 

Printempa Rivero
1
 

Su Shi 

 

Trans la verda bambuaro du aŭ tri persikaj branĉoj en florado, 

Printempe la varmiĝon de rivera akvo la anasoj plej frue eksentas. 

Artemizioj jam kreskas ĉie sur la tero, fragmitoj naskas burĝonojn, 

Kaj nun jam estas la tempo, kiam alnaĝas la balonfiŝoj grasiĝintaj. 

 
1
Huichong: budhista bonzo, kiu estas pentristo kaj poeto. Ĉi tiu poemo estis surskribo fare de 

Su Shi sur la pentraĵo de Huichong titolita “Vespera Pejzaĝo de Printempa Rivero”. La animo de 

la poeziaĵo estas asociado; la varmiĝo kaj la ĝojo de anasoj estas sentataj per imago kiel de la 

poeto, kiel ankaŭ de la leganto. Alivorte, ĉi tie sinestezio (subjektiva influo de senso al alia senso, 

ekz. odoro povas rekte peri koloran impreson) estas uzata, t. e. prezento de aferoj vidataj per 

objektoj palpeblaj. 

 

惠崇春江晚景之一 

苏轼（宋） 

竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。 

蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。 

 

079 题西林壁（苏轼） 

Surskribo sur la muro de la budhista templo Xilin
1
 

Su Shi 

 

De horizontale, oni vidas tutan monton; de flanke, nur unu pinton; 

Ĝi sin prezentas diversforme, se observate de malsamaj lokoj. 

Se oni ne klare konas la verajn trajtojn de la tuta monto Lushan, 

La kaŭzo estas ĝuste, ke oni sin trovas meze de ĝiaj pitoreskaĵoj. 

 
1
La budhista templo Xilin situis okcidente de la sep monteĝoj de la monto Lushan. La poemo 

informas nin pri la vero: la flanka rigardanto vidas pli klare. Cetere, ĝi tuŝas ankaŭ la filozofiajn 

konceptojn kiel ekz. pri la tuto kaj la parto, la makroskopeco kaj la mikroskopeco, analizo kaj 

sintezo, sekve ĝi, precipe ĝiaj lastaj du versoj, rikoltas universalan ŝataton kaj estas sur ĉies lipoj. 
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题西林壁 

苏轼（宋） 

横看成岭侧成峰，远近高低各不同。 

不识庐山真面目，只缘身在此山中。 

 

080 江城子·密州出猎（苏轼） 

Jiangchengzi: ĉasado en Mizhou
1
 

Su Shi 

 

Grandaĝa, mi lasas min rejuniĝi kaj montri fajran fervoron: 

Flavan ĉashundon mi kondukas per la maldekstra mano, 

Kaj grizan falkon subtenas sur la dekstra brako. 

Trans la montetojn impetas granda aro da rajdantoj; 

Kiel bravaj estas ili, silke ĉapitaj kaj zibelpelte vestitaj! 

La tuta urbo eltorentas, sekvante sian guberniestron, 

Por spekti, kiel lerte la arkpafanto ĉasas la ferocan tigron, 

Admirante mian heroan teniĝon dum la ĉasado. 

 

Mia ebria menso estas plena de viglo kaj braveco, 

Kvankam sur la tempioj jam vidiĝas iom da prujno: 

Kian gravecon do ĝi havas por mia kapo brile talenta? 

Kiam do sendito de la suvereno venos kun pardon-edikto, 

Kaj ŝarĝos min per grava tasko defendi la landlimon? 

Tiam mi, plenstreĉante mian pafarkon kun heroa kuraĝo, 

Celante la sagon al la nordokcidenta direkto, 

Paf-faligos la ferocan Lupon
2
 el la fora ĉielo. 

 
1
Jiangchengzi estas nomo de ĉina poeziformo ci-o. En ĉi tiu ci-o la aŭtoro ne nur priskribis la 

grandiozajn vidaĵojn en la tempo de ĉasado, sed ankaŭ esprimis sian fervoran esperon kaj grandan 

ambicion. 
2
La feroca Lupo: t.e. la Siriuso, kiu ĉi simbolas la invadantajn tatarojn. 

 

江城子·密州出猎 

苏轼（宋） 

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。 

 



62 

 

 

081 水调歌头·明月几时有（苏轼） 

Shuidiaogetou: Sopiro al mia frato en la nokto de la Aŭtunmeza 

Festo
1
 

Su Shi 

 

En la Aŭtunmeza Festo de la jaro Bingchen (la jaro 1076) mi sate drinkis kun amikoj dum la 

tuta nokto kaj verkis tiun ĉi poemon en ebrieco, por honori la gajan okazon kaj ankaŭ por esprimi 

mian fratan amon al Ziyou
2
. 

 

“En kiu tempo ni ree havos la brilan plenlunon?” 

Levante la vinpokalon mi demandas la bluan ĉielon. 

“Diru al mi, en la ĉiela palaco supre, 

Kiu jaro estas ĉi-nokte laŭ ĝia jarkalkulo.” 

Mi volus rajdi sur la vento kaj supreniri tien, 

Sed mi timas, ke estus tro malvarme tie en la alto 

En tiuj luksaj palacoj kun marmoraj muroj. 

Mi leviĝas kaj ekdancas kune kun mia propra ombro. 

Ho, kiel bele estas ĉi tie en la mondo! 

 

La luno turniĝas ĉirkaŭ la ruĝaj pavilonoj, 

Verŝante sian lumon suben tra la fenestrajn latisojn 

Kaj prilumante la homojn sendormajn. 

Ni ja ne devus plendi kaj riproĉi, 

Sed kial do la luno ne ĉiam estas tiel ronda kaj brila? 

Kiel la homoj havas siajn ĝojojn kaj tristojn, disiĝojn kaj rekuniĝojn, 

Tiel la luno siajn heliĝojn kaj malheliĝojn, kreskojn kaj malkreskojn. — 

Nenio en ĉi tiu mondo estas perfekta ekde la pratempo. 

Mi deziras nur, ke ni ĉiuj ĝuu longan vivon. — 

Tiam, kiel ajn fore ni estos apartigitaj unu de la alia, 

Ni povos ankoraŭ dividi la saman lunlumon kiel ĉi-momente. 

 
1
Shuidiaogetou estas nomo de ĉina poeziformo ci-o. La aŭtoro verkis tiun ĉi ci-on en la 

aŭtunmeza nokto de la lunkalendara jaro, ĉar en tiu ĉi nokto de la ĉina familia rekuniĝo ĉiaj sentoj 

alfluis en lian menson, kaj li pretervole eksopiris al sia pli juna frato en la malproksimo. 
2
Ziyou: nomo de lia frato. 

 

水调歌头·明月几时有 

苏轼（宋） 

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。 
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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。 

 

082 乌江（李清照） 

La rivero Wu
1
 

Li Qingzhao (poetino) 

 

Vivante, estu viro brava, elstara, 

Mortinte, eĉ spirito vere heroa. 

Jen kial, mi pensas, Xiang Yu tiam 

Rifuzis transpasi la riveron Wu. 

 
1
Ĉe la fino de la dinastio Qin, kiam Xiang Yu, brava generalo, venkite de sia rivalo Liu Bang 

en la lukto por la ŝtata potenco, estis persekutata ĝis ekstrema situacio ĉe la rivero Wu, li malgraŭe 

rifuzis la proponon de boatisto prami lin trans la riveron kaj preferis sin mortigi pro tio, li hontus 

renkontiĝi kun la pliaĝuloj de sia hejmlando. La poetino ĉi tie esprimas sian malestimon al tiuj 

ministroj kaj generaloj de la dinastio Song, kiuj forkuris al la sudo de la rivero Jangzio nur por 

konservi sian malnoblan vivon. 

Pri la poetino: 

Li Qingzhao (1084—ĉ. 1051) estis granda poetino kaj fama verkantino de ci-oj dum la 

dinastio Song kaj multe kontribuis al la disvolviĝo de ci-oj. Tiu ĉi poemo multe diferencas de ŝiaj 

ci-oj en la artisma stilo. Ĝi estas laŭdkanto en heroeca sed malgaja tono. En tiu ĉi poemo, kiu 

rikoltis kaj rikoltas universalan laŭdon, la aŭtorino laŭdis la historiajn heroojn kun la celo satiri  

pere de historia aludo la monarkon kaj liajn subulojn en la putrinta kortego de la dinastio Norda 

Song, kiu ne rezistis kontraŭ la agreso de la armeo de Jin kaj eskapis suden en konfuzo, implicite 

esprimis sian indignon kontraŭ la idiotaj regantoj en la kortego de la dinastio Norda Song, kiuj 

malkuraĝe alkroĉiĝis al la vivo anstataŭ spiti la morton, sen konsideri la detruiĝon de la lando kaj 

la popolan malfeliĉon. 

 

乌江（夏日绝句） 

李清照（宋） 

生当作人杰，死亦为鬼雄。 

至今思项羽，不肯过江东。 
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083 示儿（陆游） 

Al miaj filoj
1
 

Lu You 

 

Mi bone scias, ke la morto finas ĉion, bonan aŭ malbonan, 

Kaj tamen nia nacio neunuigita ĉiam dolorigas mian koron. 

Kiam la imperiestra armeo estos jam reakirinta la perditan teron, 

Nepre diru, farante oferon al la prapatroj, la novaĵon al mi, via patro.
1
 

 
1
La poeto skribis tiun ĉi poemon en 1210 en la aĝo de 85 jaroj. Ĝi estas lia cigna kanto kaj lia 

lasta volo, en kiu li ankoraŭ esprimas, en la mortolito, siajn ardajn patriotajn sentojn. 

Pri la poeto: 

Lu You (1125—1210): Lia adoltiĝa nomo estas Wuguan, kaj li estis indiĝeno de Shanyin en 

la nuna provinco Zhejiang. Li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta 

imperia ekzameno dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) en la frua regperiodo de Longxing de la 

imperiestro Xiaozong. Kvankam li tenis plurajn oficojn en la provinca kaj centra registaroj, tamen 

li neniam havis efektivan aŭtoritatecon por plenumi siajn politikajn idealojn. En la aĝo de 60 jaroj 

li retiriĝis el sia ofico kaj revenis al sia hejmloko, kie li vivis senokupan vivon dum siaj lastaj 

dudek jaroj. Lu You estas rekonita kiel fervora patrioto, kaj liaj patriotaj pensoj kaj sentoj 

superregas en la plejparto de liaj poeziaĵoj 

 

示儿 

陆游（宋） 

死去元知万事空，但悲不见九州同。 

王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。 

 

084 秋夜将晓出篱门迎凉有感（陆游） 

Pensoj antaŭ la heĝopordego por friskec-ĝuo ĉe la mateniĝo de 

varmega aŭtuna nokto
1
 

Lu You 

 

La tridek-mil-li-a rivero fluas orienten en la maron,
2
 

Kaj la kvin-mil-ĵen-a
3
 montopinto tuŝas la ĉielon. 

La supervivantoj en la okupitaj regionoj verŝas siajn larmojn, 

Vane vidante, de jaro al jaro, sudajn armeojn norden-ekspediciantajn. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la majestajn pejzaĝojn de la monto Hua kaj la Flava 
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Rivero, esprimante la popolajn indignon, malesperiĝon kaj tamen ankoraŭ atendon je la kortego de 

la dinastio Suda Song. 
2
La rivero ĉi tie aludas la Flavan Riveron. 

3
Ĵen-o: antikva mezurunuo de longo valoranta ĉ. 3 metrojn. En la unuaj du versoj “la 

tridek-mil-li-a” kaj “la kvin-mil-ĵen-a” ambaŭ estas troiga esprimo. 

 

秋夜将晓出篱门迎凉有感 

陆游（宋） 

三万里河东入海，五千仞岳上摩天。 

遗民泪尽胡尘里，南望王师又一年。 

 

085 游山西村（陆游） 

Viziti la vilaĝojn okcidente de monto
1
 

Lu You 

 

Ne ridu pri la kruda rizvino farita lastvintre de vilaĝana familio; 

En grasa jaro ili regalas gastojn per sufiĉe da viando koka kaj porka. 

Montetoj kaj riveretoj finiĝas, kaj ŝajne sin trovas nenia vojo irebla, 

Sed meze de ombraj salikoj kaj brilpompaj floroj ekaperas alia vilaĝo. 

Dum la printempa terdia oferado gajas bando da flutoj kaj tamburoj; 

Laŭ la antikvaj moroj la vilaĝanoj portas vestojn simplajn sed belajn. 

Ekde nun, por serĉi la okazojn gaje babiladi kun vilaĝanoj, 

Mi volus ofte kun apogbastono frapi je iliaj pordoj sub la luno. 

 

En tiu ĉi poemo la aŭtoro laŭdis la simplajn antikvajn morojn kaj la verajn homajn sentojn de 

vilaĝanoj kaj esprimis signifoplenan filozofion per la priskribo de la pejzaĝo en vilaĝoj, kun la 

deziro je la intimaj rilatoj inter li kaj la vilaĝanoj. 

 

游山西村 

陆游（宋） 

莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。 

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。 

箫鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。 

从今若许闲乘月，拄杖无时夜叩门。 

 

086 夏日田园杂兴（其一）（范成大） 

Improvizitaj verskvaroj pri vilaĝana vivo en somero (Ⅰ)
1
 

Fan Chengda 
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La umeoj ore flaviĝas, kaj la abrikotoj estas karnoriĉaj; 

La tritiko neĝblanke floras, kaj kolzaj floroj maldensiĝas. 

Neniu pasas preter la heĝoj en someraj tagoj pli longaj; 

Nur libeloj kaj papilioj ludas tie, kaprice flugetante. 

 
1
En tiu ĉi poemo la poeto vive priskribis la belan kamparan pejzaĝon en somero sude de 

Jangzio, implicite laŭdante la vilaĝanan ŝvitlaboron. 

Fan Chengda (1126—1193): Lia adoltiĝa nomo estas Zhineng, kaj li estis indiĝeno de la 

gubernio Wu en la nuna provinco Jiangsu. En la 24-a jaro de la regperiodo de Shaoxing (1154) li 

akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno dum feŭdaj 

dinastioj de Ĉinio). La plej alta ofico, kiun li tenis, estis vicĉefministro. En sia maljuna aĝo li 

retiriĝis el sia ofico kaj pasigis siajn lastajn jarojn en Shihu (la Ŝtona Lago), sia naskiĝloko, kaj 

titolis sin “Ermito en Shihu”. Li estas fama pro siaj natur-pejzaĝaj poemoj, kiuj estas karakterizitaj 

per freŝaj kaj delikataj tuŝoj. 

 

夏日田园杂兴（其一） 

范成大 

梅子金黄杏子肥，麦花雪白菜花稀。 

日长篱落无人过，惟有蜻蜓蛱蝶飞。 

 

087 夏日田园杂兴（其七）（范成大） 

Improvizitaj verskvaroj pri vilaĝana vivo en somero (Ⅶ)
1
 

Fan Chengda 

 

Sarkante kampojn en tagoj kaj ŝpinante kanabon en noktoj, 

Ĉiuj gevilaĝanoj diligente laboras surkampe kaj hejme. 

Ankaŭ la infanoj, ne kapablante labori kiel siaj gepatroj, 

Imite lernas planti melonojn en la ombro morusarba. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la diligentan laboron de la vilaĝanaj familioj, laŭdante la 

amon de iliaj infanoj al la laboro. 

 

夏日田园杂兴（其七） 

范成大 

昼出耘田夜绩麻，村庄儿女各当家。 

童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。 
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088 小池（杨万里） 

Lageto
1
 

Yang Wanli 

 

La fonto nur gutadas, kvazaŭ domaĝante sian fluon; 

Klara kaj milda, la akvo spegulas la arbajn ombrojn. 

Tuj kiam la eta lotuso eligis sian burĝonan pinton,
2
 

Libelo jam alflugas kaj ekstaras sur ĝi kun plezuro. 

 
1
Tiu ĉi poemo estas momentfoto de delikata kaj dinamika sceno farita de lerta fotografisto, 

kiu, kun akra observo kaj rapida reago, turnas momenton en eternecon. 
2
Tiu ĉi verso nuntempe estas ofte citata por aludi junulon, kiu ĵus komencis elmontri sian 

brilan talenton. 

Pri la poeto: 

Yang Wanli (1127—1206): Lia adoltiĝa nomo estas Tingxiu, kaj li estis indiĝeno de Jishui de 

la pretektujo Jizhou en la nuna provinco Jiangxi. En la 24-a jaro de la regperiodo de Shaoxing 

(1154) li akiris la titolon de ĝinŝi-o (titolo donita al sukcesinto de la plej alta imperia ekzameno 

dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio). Li servis kiel Instruisto de la Imperia Kolegio, Instruisto de la 

Kronprinco, Ĉefo de la Imperia Biblioteko kaj Arkiva Instituto kaj aliaj oficoj. Koncerne sian 

poeziverkadon, li en la fruaj jaroj lernis de la poetoj de la Skolo de Jiangxi kaj poste li sekvis la 

stilon de la poetoj de la malfrua Tang-dinastio, kaj tamen finfine li sukcesis havi sian propran 

stilon, konatan kiel “viva metodo”, kies karakterizaĵoj estas subtila observo, natura flueco, loka 

gusto kaj lingva simpleco. 

 

小池 

杨万里（宋） 

泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。 

小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。 

 

089 晓出净慈寺送林子方（杨万里） 

Adiaŭante s-ron Lin Zifang ĉe la tagiĝo ekster la templo Jingci
1
 

Yang Wangli 

 

Malgraŭ ĉio, el la dek du monatoj en jaro, la plej bela estas la sesa;
2
 

La Okcidenta Lago nun prezentas unikajn belaĵojn. 

Bluverda estas la densa lotus-foliaro, kiu etendiĝas al la ĉielo, 

Kaj hele brilas en la sunlumo iliaj ruĝaj floroj kun aparta ĉarmeco. 
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1
La templo Jingci situis ĉe la Okcidenta Lago, fama pejzaĝejo en Hangzhou de la provinco 

Zhejiang. En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la aparte belan pejzaĝon en somero sur la Okcidenta 

Lago kun arda amo al la naturo. 
2
La sesa monato lunkalendara respondas proksimume al julio. 

 

晓出净慈寺送林子方 

杨万里（宋） 

毕竟西湖六月中，风光不与四时同。 

接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。 

 

090 春日（朱熹） 

La printempa tago
1
 

Zhu Xi 

 

En brilsuna tago mi serĉas florojn laŭlonge de la rivero Si,
2
 

Kaj vidas refreŝigan belaĵon, kiu etendiĝas ĝis la horizonto. 

Nun mi ekkonas, kion la orienta vento al la mondo alportas: 

Jen al miaj okuloj sin prezentas maro da printempaj buntaĵoj. 

 
1
En tiu ĉi poemo la aŭtoro laŭdis la mirinde belan pejzaĝon en printempo, kun implicita 

filozofio en la vivaj metaforoj (vd. ĉi-suban noton) 
2
La rivero Si situis en la antikvan regno Lu, nome la nuna provinco Shandong. Ĉar la poeto 

neniam vizitis Shandong, la naskiĝlokon de Konfuceo, iuj kritikistoj asertas, ke tiu ĉi verskvaro 

estas filozofia versaĵo. La printempa vento estas simbolo de “ĵen-o” (humaneco aŭ perfekta virto 

仁), kiun Konfuceo rekomendis, kaj kiam “ĵen-o” regos super la lando, la socio estos plena de 

viveco, same kiel la printempa vento blovas super la lando, kaj diverskoloraj floroj alportas 

vivecon al la vasta kamparo. Sed por ni, nuntempaj legantoj, estus preferinde rigardi tiun ĉi 

verskvaron simple kiel poemon pri printempa ekskurso, ĉar ĝi estas tiel bela kaj animtuŝa. 

Pri la poeto: 

Zhu Xi (1130—1200) estis granda konfuceanisma filozofo dum la dinastio Song. Li multe 

kontribuis ankaŭ al la ekonomiko, historia scienco, literaturo, muziko kaj natura scienco. 

 

春日 

朱熹（宋） 

胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。 

等闲识得东风面，万紫千红总是春。 

 

091 游园不值（叶绍翁） 
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Eniro en la ĝardeno rifuzita
1
 

Ye Shaoweng 

 

Probable pro timo, ke miaj piedpaŝoj difektus la muskon, 

Nenia respondo al mia longa frapetado sur la ĝardena pordo. 

Sed, ĉu estas enfermebla la printempo, kiu pulsas tra la ĝardeno? 

Jen branĉeto da ruĝaj abrikotfloroj eletendiĝas trans la muron.
2
 

 
1
Tiu ĉi poemo montras pejzaĝon de frua printempo. La sekreto de sukcesa poezia kreo kuŝas 

en “malmulte da vortoj, sed multe da sugestoj”. En tiu ĉi poemo “musko” sugestas kontinuan 

pluvadon aŭ sinsekvon da malsekaj tagoj; “branĉeto da ruĝaj abrikotfloroj” prezentas “ĝardenon 

plenplenan de printempa beleco”. Estas bedaŭrinde, kompreneble, ke oni estas rifuzita eniri en 

ĝardenon por ĝui la belecon de la printempo, sed unu branĉeto da allogaj abrikotfloroj 

eletendiĝanta trans la ĝardenan muron povas ja estigi senfinajn belecon kaj ĝojon. Kaj tamen, la 

plej grava mesaĝo de tiu ĉi poemo devas esti, ke ĉiaj belaĵoj estas neniel sufokeblaj. 
2
Nuntempe, “jen branĉeto da ruĝaj abrikotfloroj eletendiĝas trans la muron” estas ofte uzata 

por aludi eksedzecan amaferon de virino, signifon, kiun la poeto mem neniel atendus eĉ en sia 

ekstravaganca sonĝo. Tiu ĉi fakto klare ilustras la ĝeneralan principon, ke la denotacia kaj la 

konotacia signifo de literatura verko estas ofte kreita kiel de la aŭtoro, tiel ankaŭ de la legantoj. 

Pri la poeto: 

Ye Shaoweng (?—?) estis poeto dum la dinastio Suda Song kaj vivis vagantan vivon. Li estis 

lerta en la skribado de sepsilabaj verskvaroj, kaj la plejparto de liaj poemoj apartenis al la skolo de 

“Riveroj kaj Lagoj”. 

 

游园不值 

叶绍翁（宋） 

应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开。 

春色满园关不住，一枝红杏出墙来。 

 

092 题临安邸（林升） 

 

Skribita sur la muro de gastejo en Lin’an
1
 

Lin Sheng 

 

Vidiĝas nur montoj trans montoj verdaj, domegoj post domegoj luksaj, 

Kiam do finiĝos la danc-kantado sur kaj ĉirkaŭ la Okcidenta Lago?
2
 

La zefiro agrable varma devas jam ebriigi ĉiujn ĝiajn vizitantojn, 

Sekve ili, kun kontento, prenas ĉi Hangzhou simple por la iama Bianzhou.
3
 

 
1
Lin’an: la nuna Hangzhou en la provinco Zhejiang. 
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2
La Okcidenta Lago: fama pitoreskejo, kiu kuŝas en la urbo Hangzhou. 

3
Bianzhou: la nuna Kaifeng, kiu estis la ĉefurbo de la dinastio Norda Song. La imperiestro 

kaj la ministroj de la dinastio Suda Song ĉiuj estis memkontentaj pri la portempa komforta vivo, 

kaj la popolo, dronante en plezurĉasado, ĝenerale jam perdis sian patriotismon, kio instigis la 

poeton skribi tiun ĉi “mur-versaĵon” kun profundaj suspiroj por esprimi sian indignon kontraŭ la 

diboĉema kaj putrinta kortego de la Suda Song. 

Pri la poeto: 

Lin Sheng (1163—1189) estis poeto dum la dinastio Suda Song. Li estis indiĝeno de 

Pingyang en la nuna provinco Zhejiang. 

 

题临安邸 

林升（宋） 

山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？ 

暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。 

 

093 乡村四月（翁卷） 

 

La kvara monato en la kamparo
1
 

Weng Juan 

 

Ĉiuj riveroj estas klaraj, kaj ĉiuj montoj kaj kampoj verdaj; 

Meze de la sonoj de kukoloj, la subtila pluvo falas kiel nebulo. 

En la kvara monato neniu homo estas sen laboro en la vilaĝo; 

Tuj post silkraŭpa bredo komenciĝas rizplantida transplantado. 

 
1
La kvara lunmonato respondas proksimume al majo. Ŝajnas, ke nenio bezonas esti dirata pri 

tiu ĉi poemo, ĉar ĝi estas tiel klara. La bona poemo, kiom mi komprenas, devas esti simpla kaj 

tamen ĉarma. En tiu ĉi poemo la aŭtoro priskribis la belan pejzaĝon en la frua somero en la vilaĝoj 

kaj la multeokupitan vivon de la vilaĝanoj en la sezono de intensa laboro, implicite esprimante 

sian simpation al ilia ŝvitlaboroj. 

Pri la poeto: 

Weng Juan (?—?) estis poeto dum la dinastio Suda Song. Li estis indiĝeno de Yongjia (la 

nuna Wenzhou en la provinco Zhejiang. 

 

乡村四月 

翁卷（宋） 

绿遍山原白满川，子规声里雨如烟。 

乡村四月闲人少，才了蚕桑又插田。 

 



71 

 

 

094 浣溪沙·一曲新词酒一杯（晏殊） 

 

Huanxisha
1
 

Yan Shu 

 

Aŭskultante novan kanton, mi ĝue trinkas vazon da pura vino; 

La vetero kaj la pavilono restas preskaŭ la samaj kiel lastjare; 

Sed ho, kiam do la pala, sinkanta suno revenos ĉi tien al mi? 

 

Profunde, sed vane, mi suspiras pro la falo de la velkintaj floroj; 

Ŝajnas, ke la hirundoparo, kiun mi iam vidis, nun revenas denove, 

Kaj mi sola vagadas sur la ĝardena pado banata de agrabla aromo. 

 
1
Huanxisha estas nomo de ci-a melodio. En tiu ĉi ci-o la aŭtoro esprimis ian melankolion en 

senokupeco de iu persono riĉa aŭ potenca kaj ties profundan komprenon pri la leĝoj de la naturo 

en la universo. Tiaj sentoj estas konformaj al la komuna psiko de la homoj, sekve la artisma ideo 

en ĉi ci-o povas veki fortan simpation en la homa menso en ĉiuj tempoj. 

Pri la poeto: 

Yan Shu (991—1055) estis fama verkanto de ci-oj kaj estis la ĉefministro de la dinastio 

Norda Song. Li estis indiĝeno de Linchuan de la prefektujo Fuzhou (en la nuna provinco Jiangxi). 

 

浣溪沙·一曲新词酒一杯 

晏殊（宋） 

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。 

 

095 破阵子·醉里挑灯看剑（辛弃疾） 

 

Pozhenzi
1
 

Xin Qiji 

 

Ebria, mi eklumigis lampon por observi mian glavon; 

Sobriĝinte, mi aŭdis kornajn eĥojn de kazerno al kazerno. 

Niaj soldatoj dividis la rostitajn bovaĵon sub armeaj flagoj, 

Kaj en milita muziko ludata sur kvindek instrumentoj 

Mi faris aŭtunan revuon al miaj soldatoj sur la batalkampo. 

 

La militĉevaloj galopas tiel rapide, kiel drakoj flugantaj; 
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La siblado de pafitaj sagoj estas tiel laŭta, kiel tondrado. 

Rekonkerinte la perditan teritorion por la suvereno, 

Mi akiros senmortan famon por mi kaj miaj militistoj, 

Sed ho ve! la jaroj vane pasigitaj jam blankigis miajn harojn! 

 
1
En tiu ĉi ci-o la aŭtoro priskribis la vivon en la kazernoj kaj la altan batalspiriton en siaj 

trupoj, esprimante sian firman decidemon reakiri la perditan teritorion kaj implicite sian indignon 

kontraŭ la subpremojn kaj la persekutojn fare de la regantaj klikoj en la kortego de la dinastio 

Suda Song. 

Pri la poeto: 

Xi Qiji (1140—1207) estis ne nur patriota poeto, sed ankaŭ honesta ŝtatoficisto kaj brava 

generalo dum la dinastio Suda Song. Li komandis nordan kaj sudan bataladon, faris grandajn 

heroaĵojn. Pro sia firma rezistado kontraŭ la armeo de Jin, li estis elpuŝata kaj persekutata de la 

flatuloj kaj kapitulacistoj kaj estis plurfoje disigita en la florado de sia vivo. 

 

破阵子·醉里挑灯看剑 

辛弃疾（宋） 

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 

 

096 过零丁洋（文天祥） 

 

La Izolita Oceano
1
 

Wen Tianxiang 

 

Mi diligente studis la klasikaĵojn kaj havis la okazon servi la ŝtaton; 

Nun niaj fortoj malfortiĝis dum la nacisava batalado daŭranta kvar jarojn. 

Kiel ŝvebanta salika florkvasto estas la sorto de la lando milit-disŝirita, 

Kaj mia persono, simile al lemno, sinkas aŭ naĝas, batate de la pluvo. 

La suferita malvenko ĉe la Terura Krutaĵo teruris nin ĝis perdo de spiro; 

La Izolita Oceano vekas en mi solecan senton kaj eligas el mi suspirojn. 

Ekde la antikveco ekzistas neniu, kiu ne suferus morton; 

Mi havas neniun alian deziron, ol postlasi lojalan koron, kiu la analojn glorigos. 

 
1
La Izolita Oceano (Lingdingyang 零丁洋) situis ĉe la piedo de la monto Lingding sude de 

la urbo Zhongshan en la nuna provinco Guangdong. Kiam tie la marŝalo de la armeo de Yuan 

devigis la kaptitan Wen Tianxiang persvadi Zhang Shijie, la ĉefkomandanton de la armeo de Song, 

kapitulaci al Yuan, li skribis tiun ĉi poemon plenan de nacia digno, patriotismo kaj heroeco. 

Pri la poeto: 
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Wen Tianxiang (1236—1283) estis lojala ŝtatoficisto kaj patriota poeto dum la dinastio Suda 

Song. Li gajnis la unuan lokon en la imperia ekzameno en la aĝo de 20 jaroj kaj estis ŝarĝita per 

ŝtataj gravaj aferoj kiel altranga oficisto. Estante en pereiga danĝero de la nacio, li estis plena de 

granda aspiro savi la landon kaj la kortegon. Batalante en izoliteco kontraŭ la armeo de Yuan, li ne 

sukcesis returni la malvenkon kaj estis dufoje kaptita. Plie, ankaŭ lia patrino estis kaptita, liaj 

edzinoj estis arestitaj, kaj lia pli aĝa filo mortis. Sub tiaj kondiĉoj la armeo de Yuan alternigis 

timigojn kaj subaĉetojn, korpajn kaj mensajn suferigojn, sed ĉiuj tiuj rimedoj neniel povis 

kapitulacigi lin al la armeo de Yuan. En la 9-a de januaro 1283 li brave alvizaĝis la ekzekuton en 

la aĝo de 47 jaroj. Li estis ne nur nacia heroo, sed ankaŭ verkisto kaj granda poeto. Lia nobla 

karaktero kaj liaj altaj pensoj inspiras kaj kuraĝigas la tutan ĉinan popolon dum ĉiuj epokoj. 

 

过零丁洋 

文天祥（宋） 

辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。 

山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。 

惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。 

人生自古谁无死？留取丹心照汗青。 

 

097 墨梅（王冕） 

 

Umefloroj pentritaj en nigra inko
1
 

Wang Mian 

 

En mia korto, apud la inkŝtona lavejo, kreskas umearbo; 

Ĉiu ĝia floro portas makulojn en pala inka nigro. 

Dezirante nur ŝvebigi delikatan aromon en la mondo, 

Ĝi ne bezonas, ke oni laŭdu ĝian koloron ĉarman, 

 
1
Wang Mian (1287—1359) estis fama pentristo, poeto kaj pioniro de sigelil-gravurado. En tiu 

ĉi poemo li laŭdis la umefloron por esprimi sian noblan karakteron kaj sian altan idealon. 

 

墨梅 

王冕（元） 

吾家洗砚池头树，朵朵花开淡墨痕。 

不要人夸颜色好，只留清气满乾坤。 

 

098 天净沙·秋思（马致远） 
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Tianjinsha: aŭtuna tristo
1
 

Ma Zhiyuan 

 

Vidiĝas nur velkintaj lianoj, maljunaj arboj, 

Korvoj en la vespera krepusko, 

Eta ponto, fluanta akvo, kelkaj kvietaj domoj; 

Sur antikva vojeto, en la okcidenta vento, 

Peze moviĝas ĉevalo malgrasa. 

La paliĝanta suno sinkas en la okcidento, 

Kaj homo kor-rompita vagas en la fino de la mondo. 

 
1
Ma Zhiyuan (ĉ. 1250—ĉ. 1321) estis ŝtatoficisto kaj fama verkanto de mallongaj ci-oj dum 

la dinastio Yuan. En tiu ĉi eta ci-o li, perfekte kunfandante la homajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo, 

priskribis la profundan aŭtunan triston de kor-rompita vojaĝanto kun granda emocia forto, kaj tiele 

gajnis kaj gajnas universalan laŭdon. Ĝi estas vera poezia gemo, ĝis nun senegala en la sama 

ĝenro. 

 

天净沙·秋思 

马致远（元） 

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。 

夕阳西下，断肠人在天涯。 

 

099 山坡羊·潼关怀古（张养浩） 

 

Shanpoyang: Medito pri la pasinteco ĉe la pasejo Tongguan
1
 

Zhang Yanghao 

 

La montaj krestoj kaj pintoj ŝajnas kolektiĝi ĉi tie; 

La tumultiĝantaj ondegoj kvazaŭ hurlas kun kolero: 

Mi paŝas sur la vojo al Tongguan tra montpintoj kaj la Rivero. 

Direktante la rigardon okcidenten al la antaŭa ĉefurbo, 

Mi sentas ekŝvelon de forta emocio kaj dronas en nigra humoro. 

 

Min ĉagrenas, ke en la distriktoj prosperigitaj de la antaŭaj dinastioj 

La palacoj kaj la luksaj domegoj nun jam reduktiĝis al polvo kaj tero. 

La lando estis floranta, sed la popolo suferis amaron; 

La dinastio estis konkerita, kaj la popolo suferas la saman amaron! 

 
1
Zhang Yanghao (1270—ĉ. 1329) estis ŝtatoficisto kaj verkanto de sanĉju-oj (sanĉju-o 散曲: 

poemformo, iom simila al sed pli libera ol ci-o, uzata por lirikaj kantoj verkitaj por esprimi la 
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poetajn proprajn sentojn) dum la dinastio Yuan. En tiu ĉi sanĉju-o li esprimis sian profundan 

simpation al la popolo kaj sian fortan indignon kontraŭ la reganta klaso de la pasintaj dinastioj kaj 

ankaŭ tiuj de la dinastio Yuan. 

 

山坡羊·潼关怀古 

张养浩（元） 

峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路。 

望西都，意踌躇。 

伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。 

兴，百姓苦；亡，百姓苦。  

 

100 石灰吟（于谦） 

 

Kanto pri la kalkŝtono
1
 

Yu Qian 

 

La kalkŝtono venas el montoj post mil kaj mil martelaj batoj; 

Hardita de arda fajro, ĝi restas sendifekta kaj eĉ pli blanka. 

Kvankam rompita en pecetoj, ĝi tamen havas nenian timon, 

Kun la firma volo fari per si mem la mondon pura kaj klara. 

 
1
Yu Qian (1398—1457) estis poeto dum la dinastio Ming kaj honesta ŝtatoficisto en la 

plenumo de sia devoj, lojala al la lando kaj sin tenanta je la justeco. Sed li estis falskulpigita kaj 

ĵetita en prizonon. En tiu ĉi poemo li, laŭdante la kvaliton de la kalkŝtono, esprimis sian 

necedeman spiriton prefere morti, ol submetiĝi, kaj sian noblan karakteron. 

 

石灰吟 

于谦（明） 

千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。 

粉骨碎身全不怕，要留清白在人间。 

 

101 竹石（郑燮） 

 

Bambuo sur la roko
1
 

Zheng Xie 

 

La bambuo firme mordas la verdan monton sen malstreĉo; 

Ĝia dentosimila radiko penetras profunde en fenditan rokon. 
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Restante stabila kaj fortika malgraŭ milfoja frapado de la elementoj, 

Ĝi spitas la fortegajn ventopuŝojn venantajn de ĉiuj direltoj. 

 
1
Zheng Xie (1693—1765) estis fama pentristo, poeto kaj kaligrafo dum la dinastio Qing. Lia 

literatura nomo estis Zheng Banqiao. Li estis honesta ŝtatoficisto kaj amis la popolon kiel siajn 

proprajn filojn, sed li estis eksigita pro kalumnia akuzo. En tiu ĉi poemo li laŭdis la firman 

fortikecon de la bambuo por esprimi sian noblan sencedan karakteron. 

 

竹石 

郑燮（清） 

咬定青山不放松，立根原在破岩中。 

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。 

 

102 所见（袁枚） 

 

Momenta vidaĵo
1
 

Yuan Mei 

 

Sur flava bubalo knabo malrapide rajdas, 

Kantante tiel laŭte, ke eĉ skuiĝas la arbaj ombroj. 

Ekvolante kapti la ĉirpantan cikadon sur la arbo, 

Subite li stariĝas sur la piedoj kaj silente aŭskultas. 

 
1
Yuan Mei (1716—1798) estis fama poeto dum la dinastio Qing. En tiu ĉi poemo la poeto 

vive priskribis amindajn dinamikan kaj statikan bildojn de naiva bubalpaŝtanta knabo, prezentante 

al ni pentraĵon plenan de koloro kaj sono, kun riĉa poetika gusto. 

 

所见 

袁枚（清） 

牧童骑黄牛，歌声振林樾。 

意欲捕鸣蝉，忽然闭口立。 

 

103 村居（高鼎） 

 

Momenta vidaĵo en la vilaĝo
1
 

Gao Ding 

 

Fruprintempe la orioloj gaje flugadas super la kreskantaj herboj; 



77 

 

 

En nebuleto la salikoj ebrie karesas la digojn per siaj pendantaj branĉoj. 

Post la lernejaj horoj la infanoj tuj revenas hejmen en hasto, 

Por flugigi paperajn kajtojn helpe de la printempa venteto. 

 
1
Gao Ding (?—?) estis klerulo dum la dinastio Qing. En tiu ĉi poemo li priskribis printempan 

pejzaĝon en la vilaĝo, kie li loĝis, kaj la gajan vivon de la naivaj infanoj, esprimante sian laŭdon al 

la printempo. 

 

村居 

高鼎（清） 

草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。 

儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。 

 

104 己亥杂诗（其五）（龚自珍） 

 

Poemoj pri diversaĵoj de la jaro 1839 (Ⅴ)
1
 

Gong Zizhen 

 

Ĉe la sunsubiro mi dronas en senlime ŝvelanta malĝojo de disiĝo; 

Ekvipante la ĉevalon orienten, mi kvazaŭ jam estas en la monda fino. 

La falintaj ruĝaj floroj ne estas io sen dankemo kaj amsento, 

Turniĝinte en printempan humon, ili nutros novajn florojn eĉ pli zorgeme. 

 
1
Gong Zizhen (1792—1841) estis ŝtatoficisto, elstara pensulo kaj poeto dum la dinastio Qing. 

Rezigninte sian oficon kaj reveninte hejmen, li verkis 315 poemojn pri diversaĵoj en 1839. Ĉi tiu 

estas la numero 5, en kiu la aŭtoro, perfekte kunfandante siajn sentojn kun la ĉirkaŭaĵo, esprimis 

siajn profundajn zorgojn pri la lando, la popolo kaj la kortego eĉ post sia rezigno de sia posteno. 

 

己亥杂诗（其五） 

龚自珍（清） 

浩荡离愁白日斜，吟鞭东指即天涯。 

落红不是无情物，化作春泥更护花。 

 

105 己亥杂诗（其一百二十五）（龚自珍） 

 

Poemoj pri diversaĵoj de la jaro 1839 (ĈXV)
1
 

Gong Zizhen 
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Nur de ŝtormo kaj tondro dependas la revigliĝo de nia tuta nacio; 

Nun dek mil ĉevaloj staras mutaj: ho, kia kompatinda ĝenerala muteco! 

Mi rekomendas la Suverenon de Ĉielo ree levi sian kuraĝon 

Kaj sendi malsupren pli da ĉiaspecaj talentuloj al la Centra Ebenaĵo. 

 
1
Post kiam la aŭtoro rezignis sian ŝtatoficistan postenon kaj revenis hejmen, li verkis 315 

poemojn pri diversaĵoj en 1839. Ĉi tiu estas la numero 125, en kiu li implicite esprimis sian 

malkontentecon kontraŭ la malvigleco de la socio kaj la putreco de la dinastio Qing, apelacii al la 

kortego fari socian reformon kun la forto de fulmotondro, emfaze montrante la gravecon de 

ĉiaspecaj talentuloj. 

 

己亥杂诗（其一百二十五） 

龚自珍（清） 

九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。 

我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。 

 

APENDICO 

 

01 怀沙（屈原） 

Mia lasta ripozo 

Qu Yuan 

 

En ĉi serena vetero frusomera, 

Luksaj estas la herboj kaj la arboj. 

Kun koro ŝarĝita per senfina tristo, 

Al la suda lando mi prompte ekiras. 

 

Mi gapas, fiksrigardas, ĉio estas en svago, 

Kaj ĉirkaŭ mi regas nur silento kaj kvieto. 

Kun koro turmentata kaj torturata, 

Mi longe suferas en malĝojo kaj melankolio. 

 

Ekzamenante mian konduton kaj miajn sentojn, 

Mi fiere trovas min neŝanĝebla de ĉia maljustaĵo. 

Kvankam oni povas turni la kvadratan en rondan, 

Tamen mi ĉiam insistas pri mia kutima honesteco. 

 

Ŝanĝi sian kredon pro timo aŭ profito, 
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Estas ago, kiun noblulo abomenas. 

Tiu, kiu alkroĉiĝas al siaj kondutnormoj, 

Estas ĉiam tenata en alta estimo. 

 

Tiu, kiu estas honesta interne kaj digna ekstere, 

Ĝuas la amon de homoj de alta moraleco. 

Se la majstro-ĉarpentisto ne manipulus sian hakilon, 

Kiel lia mirinda lerteco povus esti diskoniĝinta? 

 

La malfortvida homo ne povas trovi bela 

La buntan brokaĵon metitan en mallumo. 

La duonfermo de la akravidulaj okuloj povas 

Ŝajni al la malklarviduloj ago duonblinda. 

 

La blanka povas esti rigardata kiel nigra, 

Kaj la alta kaj la malalta povas esti inversigitaj. 

La kokoj kaj anasoj povas petole eĉ flugi, 

Sed la fenikso devas esti enfermita en la kaĝo. 

 

Kiam juveloj estas miksitaj kun ŝtonoj, 

Ilia valoro estas ĵetita en la saman mezuron. 

Tiuj malvirtaj uloj, kiujn mi malestimas, 

Neniel povas koni miajn noblajn kvalitojn. 

 

Mi estis ŝarĝita per granda komisio pezega, 

Kiun mi, enkotiĝinta, apenaŭ povis plenumi. 

Mi tenas ĉe mi altvalorajn jadon kaj gemojn, 

Sed mi trovas neniun, kiu povus ilin taksi. 

 

La hundoj de la vilaĝo amas bojadi 

Kontraŭ tiuj, kies aspekto al ili ne plaĉas. 

Kalumnii la saĝajn kaj talentajn — 

Jen la kutima sinteno de vulgaraj ulaĉoj. 

 

Interne distingita kaj ekstere ĝentila mi estas, 

Sed neniu konas mian talenton neordinaran. 

Kiam la putraj estas stakigitaj sur la bonaj, 

Kiu povas scii, kie estas la ligno taŭga por kolono? 

 

Mi riĉigas min per kio estas bona kaj justa, 

Kaj ekipas min per honesteco kaj nobleco. 

Sed ve! Mi ne povas renkonti la saĝan reĝon Shun! 

Kiu do povas koni la valoron, kiun mi posedas? 
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Grandaj saĝuloj preskaŭ neniam aperas duope; 

La kialon de ĉi fakto neniu povas klarigi. 

La reĝoj Yu kaj Tang vivis antaŭ tiel longe, 

Ke sopirado al ili apenaŭ havas utilecon. 

 

Mi penas subpremi mian ardan koleron, 

Por pligrandigi mian kuraĝon kaj volforton. 

Kvankam malhelpata, mi neniam hezitos, 

Kaj mi donos belan ekzemplon per miaj agoj. 

 

Mi daŭrigas la iradon al la nordo; 

La subiranta suno verŝas palan lumon. 

Mi elspiras mian tristegon per versoj por min faciligi, 

Ĝis la tago, en kiu mi metos finon al mia vivo. 

 

Finalo: 

La potencaj riveroj Yuan kaj Xiang ruliĝas antaŭen, 

Murmurante sian malgajon tage kaj nokte. 

Obskura estas mia vojo malglata kaj longa, 

Kiu estas kovrita de necertecoj kaj riskoj. 

 

Ĉagrenita, mi ofte kantas mian doloron, 

Kaj mi trovas neniun, kiu ĵetus al mi rigardon. 

Sen Bole, la bona juĝanto pri la ĉevala kvalito, 

Kiu do povus koni la galopemajn ĉevalojn? 

 

Ĉiu homo naskiĝis por iri sian vojon, 

Kaj la sorto destinis al li ludi sian rolon. 

Mia celo estas alta, kaj mia menso kvieta; 

Nenio povas esti por mi minaco! 

 

Senfina malĝojo, senfinaj zorgoj! 

De forta indigno mia koro brulas. 

La malluma mondo tenas min izolita; 

Al kiu do mi povus nudigi mian koron? 

 

Prefere brakumi la morton, kiam ĝi devas okazi, 

Ol domaĝi la spiron de la mortema vivo dolora! 

Mi solene deklaras mian promeson al la antikvaj saĝuloj: 

Per mia vivo mi prenos vin kiel miajn egalulojn! 

 

怀沙 

屈原 

滔滔孟夏兮，草木莽莽。 
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伤怀永哀兮，汩徂南土。 

眴兮杳杳，孔静幽默。 

郁结纡轸兮，离慜而长鞠。 

抚情效志兮，冤屈而自抑。 

刓方以为圜兮，常度未替。 

易初本迪兮，君子所鄙。 

章画志墨兮，前图未改。 

内厚质正兮，大人所盛。 

巧倕不斲兮，孰察其拨正。 

玄文处幽兮，矇瞍谓之不章； 

离娄微睇兮，瞽以为无明。 

变白以为黑兮，倒上以为下。 

凤皇在笯兮，鸡鹜翔舞。 

同糅玉石兮，一概而相量。 

夫惟党人之鄙固兮，羌不知余之所臧。 

任重载盛兮，陷滞而不济。 

怀瑾握瑜兮，穷不知所示。 

邑犬之群吠兮，吠所怪也。 

非俊疑杰兮，固庸态也。 

文质疏内兮，众不知余之异采。 

材朴委积兮，莫知余之所有。 

重仁袭义兮，谨厚以为丰。 

重华不可遌兮，孰知余之从容！ 

古固有不并兮，岂知其何故也？ 

汤禹久远兮，邈而不可慕也？ 

惩违改忿兮，抑心而自强。 

离慜而不迁兮，愿志之有像。 

进路北次兮，日昧昧其将暮。 

舒忧娱哀兮，限之以大故。 

乱曰： 

浩浩沅湘，分流汩兮。 

修路幽蔽，道远忽兮。 

怀质抱情，独无匹兮。 

伯乐既没，骥焉程兮。 

民生禀命，各有所错兮。 

定心广志，余何所畏惧兮？ 

曾伤爰哀，永叹喟兮。 

世浑浊莫吾知，人心不可谓兮。 

知死不可让，愿勿爱兮。 

明告君子，吾将以为类兮。 
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02 陌上桑（无名氏） 

Morusarboj sur kampaj vojetoj 

anonimulo 

 

Kiam la suno leviĝas en la sudorienta ĉielo 

Kaj verŝas lumon sur domo de la familio Qin. 

Qin-familio havas filinon belan kaj virtan; 

Oni nomas ŝin Luofu laŭnome. 

Ŝi amas bredon de silkraŭpoj kun plezuro 

Ŝirkolektante morusfoliojn inter la arboj. 

Ŝi portas korbojn ligitajn per silkaj ŝnuretoj 

Alkroĉitaj al la teniloj plektitaj el osmantaj
1
 branĉetoj. 

Ŝi portas hararanĝon tian, kian belaj knabinoj amas, 

Kaj du brilajn perlojn alpinglitajn super siaj oreloj. 

Ŝi estas vestita en jupo el plej mola flava sateno 

Kaj portas la plej riĉan violetan satenan ĉemizon. 

 

Kiam la pasanto ekvidas ŝin, 

Li demetas sian ŝarĝon kaj gape karesas sian mentonon. 

Kiam la juna viro ekvidas ŝin, 

Li demetas sian ĉapon kaj reĝustigas sian harpinglon. 

La pluganto forlasas sian plugilon post si; 

La sarkanto formetas sian sarkilon el sia menso. 

Ĉikanado al sia edzino certe estas la sekvo de tio, 

Ke la viro iam fikse rigardis la ĉarme belan Luofu. 

 

Iu prefekto el la sudo haltas sur la vojo; 

Liaj kvin fortaj ĉevaloj atendas lin surloke. 

La prefekto sendas demandi la knabinon: 

“Ĉu vi povus diri al ni vian nomon, bela knabino?” 

“Mi estas el la domo de Qin, domo kun honoro; 

Oni nomas min Luofu laŭnome.” 

“Ĉu ni povus scii vian aĝon, bela, ho, bela knabino?” 

“Mia aĝo ankoraŭ ne atingis dudek, 

Sed multe pli ol dek kvin, jes, multe pli.” 

La prefekto mem aliras kaj demandas Luofu, 

“Ĉu vi do volus veni kun mi kaj fariĝi mia edzino?” 

Ŝi donas al li rifuzon kategorian sed afablan: 

“Kiel vi povus havi tian kapricon, estimata sinjoro! 

Via Ekscelenco ja devas jam havi edzinon, 

Kaj mi havas mian propran edzon tre karan.” 
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“Inter mil ĉevalrajdantoj el la oriento, 

Mia edzo estas ĉe la kapo de la vicaro. 

Se vi demandus, kiel mia edzo distingiĝas de la aliaj: 

Lia blanka ĉevalo estas sekvata de la nigraj ĉevaloj. 

La ĉevalvosto estas ligita per blua silka fadeno; 

Ora duonbrido tenas la ĉevalan kapon. 

Li ĉiam portas ponardon belan kaj altvaloran, 

Kiu valoras mil kaj mil pecojn da oro. 

Dekkvin-jara li servis kiel malsupera oficisto; 

Dudek-jara li jam estis ŝtatoficisto en la kortego. 

La trideka aĝo vidis lin kiel kancelieron de la suvereno, 

Kaj en sia kvardeka jaro li fariĝis estro de ĉi prefektujo. 

Li estas belvizaĝa kaj havas elegantajn manierojn, 

Kun longa barbo sur la mentono kaj la vangoj.  

Malrapide kaj firme li paŝas dignoplene en sia oficejo; 

Firme kaj malrapide li paŝas dignoplene al sia oficejo. 

Inter la miloj kaj miloj en la homamasoj, 

Mia edzo estas laŭte kaj samvoĉe laŭdata kaj honorata. 

 
1
Osmanto aŭ aroma osmanto: speco de aroma planto (Osmanthus fragrans Lour). 

 

陌上桑 

无名氏（汉） 

日出东南隅，照我秦氏楼。 

秦氏有好女，自名为罗敷。 

罗敷喜蚕桑，采桑城南隅。 

青丝为笼系，桂枝为笼钩。 

头上倭堕髻，耳中明月珠。 

缃绮为下裙，紫绮为上襦。 

行者见罗敷，下担捋髭须。 

少年见罗敷，脱帽着帩头。 

耕者忘其犁，锄者忘其锄。 

来归相怨怒，但坐观罗敷。 

使君从南来，五马立踟蹰。 

使君遣吏往，问是谁家姝？ 

“秦氏有好女，自名为罗敷。” 

“罗敷年几何？” 

“二十尚不足，十五颇有余”。 

使君谢罗敷：“宁可共载不？” 

罗敷前致辞：“使君一何愚！使君自有妇，罗敷自有夫。” 

“东方千余骑，夫婿居上头。 

何用识夫婿？白马从骊驹； 

青丝系马尾，黄金络马头；腰中鹿卢剑，可值千万余。 

十五府小吏，二十朝大夫，三十侍中郎，四十专城居。 
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为人洁白皙，鬑鬑颇有须。 

盈盈公府步，冉冉府中趋。 

坐中数千人，皆言夫婿殊。” 

 

03 古诗为焦仲卿妻作（无名氏） 

Antikva poemo verkita por la edzino de Jiao Zhongqing 

anonimulo 

 

Dum la regperiodo de Jian’an (196—220) ĉe la fino de la dinastio Han, Liu Lanzhi, la edzino de 

Jiao Zhongqing, eta ŝtatoficisto en la prefektujo de Lujiang, estis forsendita de sia bopatrino al la 

hejmo de siaj gepatroj. Ŝi ĵuris, ke ŝi neniam reedziniĝos. Devigite de sia familio reedziniĝi, ŝi 

dronigis sin en lageto. Aŭdinte la novaĵon, Jiao Zhongqing sin mortigis pendigante sin sur arbo en 

sia korto. Iu samtempa poeto sentis profundan simpation al ili kaj verkis la jenan poemon. 

 

Paro da pavoj flugas sudorienten; 

Ĉe ĉiu kvina lio ili hezitas kun rerigardo. 

“Dektri-jara mi komencis labori super teksilo; 

Dekkvar-jara mi eklernis kudri en la ĉambro. 

Dekkvin-jara mi eklernis ludi konghoŭ-on
1
; 

Dekses-jara mi estis instruata legi kaj skribi. 

De kiam mi fariĝis via edzino en mia deksepa jaro, 

Mia koro ofte estas plena de tristo kaj amaro. 

En via servado kiel malaltranga ŝtatoficisto, 

Vi devas labori de mateno ĝis vespero. 

Mi estas lasita sola dumtage en la domo, 

Malofte vidante mian karan edzon. 

Ĉe kokokrio mi komencas teksadi, 

De tago al tago, sen ripozo ĝis la noktomezo. 

Kvankam mi finas kvin rulojn en tri tagoj, 

Mi ricevas eĉ neniun vorton laŭdan. 

Mi neniam teksas malrapide, nek prokrastas mian laboron, 

Sed via patrino estas tro postulema por esti kontenta. 

Mi neniel povas kontentigi ŝiajn severajn postulojn: 

Estas ja senutila mia plua restado ĉi tie. 

Preferinde do estus, se vi dirus miajn vortojn al via patrino 

Kaj lasus al ŝi sendi min al mia hejmo gepatra.” 

 

Post kiam Zhongqing aŭdas ĉion ĉi, 

Li iras paroli al sia patrino en la ĉefĉambro: 

“Ho panjo, mi ne havas favoran stelon en mia vivo; 

Sed mi estas sufiĉe feliĉa havi tiun ĉi edzinon. 
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Vivante, ni kiel geedzoj dividas la saman liton; 

Mortinte, ni tenos kompanion en la submondo. 

De kiam ni geedziĝis, pasis apenaŭ tri jaroj; 

Nia feliĉa geedza vivo estas nur ĉe sia komenco. 

Ŝi kulpas pri nenio en sia konduto, 

Kial do vi estas tiel ĉikanema kontraŭ ŝi?” 

 

La patrino de Zhongqing replikas al sia filo: 

“Kial do vi devas resti tia obstinulo! 

Tiu ĉi via edzino ne konas la decon; 

Kion ajn ŝi faras, ŝi faras laŭ sia arbitro. 

Mi nutras antipation kontraŭ ŝi jam de longe; 

Kiel mi povus lasi al vi agi en via stulta maniero! 

Nia najbaro havas filinon lertan kaj virtan, 

Qin estas ŝia nomo familia, Luofu ŝia persona. 

Ŝi estas aminde bela kun senegala gracieco; 

Mi svatos ŝin por vi kaj bone aranĝos la aferon. 

Vi devos tuj forsendi Lanzhi al ŝia hejmo; 

En nia hejmo ŝi neniel povos plu resti!” 

 

Zhongqing genuiĝas rekta sur la planko 

Kaj petegas sian patrinon kun profunda tristo: 

“Se vi vere forsendos tiun ĉi indan edzinon, 

Mi neniam reedziĝos en mia tuta vivo!” 

Ĉe ĉi tiuj vortoj la patrino kolere ekbatas sian liton: 

“Kiel vi kuraĝas tiel paroli, vi filo malobeema! 

Vi parolas eĉ pro via edzino, virino aĉa! 

Mi havas nenian inklinon por via edzino; 

Mi neniam ŝanĝos mian decidon dum mia vivo!” 

 

Zhongqing devas nur teni silenton en malĝojo; 

Li faras riverencon kaj revenas en sian ĉambron. 

Kiam li vidas sian edzinon kaj komencas paroli 

Per voĉo jen kaj jen sufokiĝanta de plorsingultoj: 

“Mi mem neniel volas forpeli vin, 

Sed mia patrino rifuzas lasi vin resti ĉi tie. 

Nun vi reiru al via hejmo kaj restu tie portempe, 

Kaj hodiaŭ mi devas iri labori en la oficejo. 

Kiam mia tasko estos plenumita, mi revenos 

Kaj nepre bone aranĝos la aferon por vin revenigi. 

Kredu al mia fideleco kaj ne tro ĉagreniĝu; 

Nepre tenu miajn vortojn en via menso, nepre.” 

 

Ĉe ĉi tiuj vortoj, Lanzhi diras al sia edzo: 
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“Ne malŝparu vian tempon parolante pri via plano! 

Tiujare, mi memoras, ĉe la vintrofino, 

Mi forlasis mian hejmon kaj venis en vian domon. 

De tiam mi ĉiam obee sekvis la vortojn de via patrino; 

Kiel mi kuraĝus insisti pri mia propra ideo? 

Mi absorbiĝas en mia teksado tage kaj nokte, 

Mi senĉese laboradas kun granda penado. 

Mi estas certa, ke mi faris nenian eraron, 

Ĉar mi servis nian patrinon laŭ mia ebleco. 

Kaj tamen mi nun estas resendata hejmen el via domo; 

Por kio do utilas plu paroli pri tia sensencaĵo? 

Mi postlasos al vi mian subĉemizon el bela brokaĵo, 

Bone broditan, delikate kudritan. 

Alia memoraĵo: dutavolaj silkaj litkurtenoj skarlataj, 

Kun parfumsaketoj pendantaj de ĝiaj kvar anguloj. 

La kestoj, en kiuj miaj vestoj estas konservataj, 

Estas ligitaj per verdaj silkaj ŝnuroj. 

En ĉiu kesto kaj kesteto vi povos trovi 

Diversspecajn objektojn, kiuj estas inter si diferencaj. 

Ĉar mi estas malestimata, miaj objektoj devas esti senvaloraj, 

Ili certe ne estos indaj por via estonta edzino. 

Sed mi ankoraŭ volas postlasi tiujn ĉi objektojn, 

Kvankam ni havos nenian okazon rekuniĝi. 

De tempo al tempo, ĵetu rigardojn al ili; 

De tempo al tempo, havu rememorojn pri mi.” 

 

Kiam kokoj krias kaj matenruĝo aperas, 

Lanzhi ellitiĝas kaj faras al si tualeton kun larmoj. 

Ŝi metas sur sin broditan satenan jupon; 

Post plurfoja provo ŝi elektas al si silkan ĉemizon. 

Sur siaj piedoj, silkajn ŝuojn ŝi portas; 

Testudŝelaj harpingloj brilige ornamas ŝiajn harojn 

Ĉirkaŭ sia talio, ŝi portas blankan zonon. 

Sur la oreloj, pendjuvelojn el brilaj perloj. 

Ŝiaj fingroj estas tiel sveltaj kiel tubocepaj ŝosoj; 

Ŝiaj lipoj estas tiel freŝe ruĝaj, kiel ĉerizo. 

 

Per malrapidaj paŝoj ŝi movas siajn piedetojn; 

Ŝiaj paŝado kaj figuro estas senegalaj en la mondo. 

Kiam ŝi diras adiaŭ en la ĉefĉambro, 

La patrino parolas nenion al ŝi. 

Lanzhi diras: “Kiam mi estis knabino, 

Mi elkreskis en medio kruda. 

Ĉar mi ne ricevis sufiĉan klerecon tie, 
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Mi hontas ne esti inda je via nobla filo. 

Mi ricevis de vi pli da donacoj, ol mi povis kalkuli, 

Sed mi ne estis sufiĉe trejnita por bone servi vin. 

Ĉar hodiaŭ mi devos forlasi vian domon, 

Mi bedaŭras, ke vi sola estos ŝarĝita per mastrumaj zorgoj.” 

 

Kiam ŝi diras adiaŭ al sia bofratineto, 

Ŝi ploras tiel amare, ke larmoj simple verŝiĝas. 

Ŝi diras: “Kiam mi venis kiel novedzino, 

Vi ĵus eklernis piediri kun via mano sur litrando. 

Nun, kiam mi estas resendata hejmen kiel neinda edzino, 

Vi jam elkreskis kaj estas tiel alta, kiel mi. 

Servu vian panjon per via tuta koro, 

Kaj bone zorgu ankaŭ pri vi mem. 

Kiam vi knabinoj pasigos viajn gajajn festotagojn, 

Memoru min dum vi kantos kaj ludos.” 

Kiam ŝi eliras kaj forlasas la hejmon en la kaleŝo, 

Ŝi verŝas torentojn da larmoj kun ŝirata koro. 

 

Zhongqing rajdas antaŭe sur sia ĉevalo 

Dume Lanzhi sekvas en sia kaleŝo. 

La kaleŝo knarante ruliĝas antaŭen sur la vojo, 

Ĉe la vojkruciĝo la ĉevalo kaj la veturilo haltas. 

Zhongqing deĉevaliĝas kaj venas en ŝian kaleŝon; 

Li volas paroli kun Lanzhi koro ĉe koro. 

“Mi ĵuras, ke vi neniam estos tenata for de mi. 

Nun vi devas reveni al via hejmo por resti tie kelkatempe, 

Kaj hodiaŭ mi devos iri labori en la oficejo. 

Sed baldaŭ mi revenos, kaj ni nepre rekuniĝos; 

Mi ĵuras per la ĉielo, ke mi neniam vin forlasos.” 

 

Lanzhi responde diras al Zhongqing: 

“Ho edzo, kara mia, mi dankas vin pro via ĵuro per la ĉielo. 

Ĉar via amo al mi estas tiel sincera, 

Mi esperas nur, ke ni rekuniĝos kiel eble plej baldaŭ. 

Via amo estas firma kaj forta kiel la roko; 

La mia estas mola kaj longa kiel la volvotigo. 

La volvotigo estas supla kaj nerompiĝema; 

La roko estas peza kaj neniam moviĝas. 

Hejme mi havas fraton kun kolerema temperamento; 

Li kutime muĝas kiel krakanta tondro. 

Mi timas, ke li ne lasos al mi longe resti en la hejmo, 

Li povos krude konduti kontraŭ mi, se lin mi ne obeos.” 

Ĉe la disiĝo ili la manon svingas kaj svingas, 
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Ame korligiĝante unu al la alia, kun amara bedaŭro. 

 

Kiam Lanzhi venas al la hejmo de siaj gepatroj, 

Ŝi kondutas kvazaŭ ŝi estus en malhonoro. 

La kolero de ŝia patrino tuj leviĝas: 

“Vi sola revenas al ni je mia surprizo. 

Dektri-jara vi eklernis labori super teksilo; 

Dekkvar-jara vi eklernis kudri en la ĉambro. 

Dekkvin-jara vi komencis ludi konghoŭ-on; 

Dekses-jara vi estis instruata legi kaj skribi. 

Deksep-jara vi fariĝis la edzino de Zhongqing, 

Ĵurante esti fidela al li dum via vivo. 

Se vi kulpus pri nenio en via konduto, 

Kiel do vi povus esti resendita hejmen neinvitite?” 

“Mi hontas”, diras Lanzhi, “revidi vin ĉi tie, 

Sed efektive estas neniu kulpo miaflanke.” 

Aŭdinte tion ĉi, la patrino suspiras kun koro rompita. 

 

Kiam Lanzhi restas hejme iom pli ol dek tagojn, 

la guberniestro sendas svatiston al ŝia patrino: 

La svatisto diras: “La tria filo de la guberniestro 

Havas aspekton senegale belan en la mondo. 

Li aĝas iom pli ol dek ok jarojn, 

Viro elokventa kaj multflanke talenta.” 

La patrino do diras al sia filino: “Lanzhi, iru diri al la svatisto, 

Ke la proponata viro tre konvenas al vi.” 

Kun larmoj en la okulo, Lanzhi respondas: 

“Kiam Zhongqing kaj mi adiaŭis unu la alian 

Foj-refoje li konfirmis nian geedzecan ligon, 

Ĵurante, ke ni estos kunligitaj ĝis nia morto. 

Se mi faros ion, kio estos kontraŭ lia ĵuro, 

Mi timas, ke el tio rezultos io malbona. 

Pli bone estos, ke ni ĝentile rifuzos al tiu homo; 

Kial do tiel rapide min reedzinigi?” 

Sekve la patrino de Lanzhi diras al la svatisto: 

“Mia filino estas el familio de malalta socia situacio, 

Kaj estas resendita hejmen ne longe post sia edziniĝo. 

Ne egala eĉ al sia unua edzo, ordinara oficisto, 

Kiel do ŝi povus edziniĝi al la filo de guberniestro? 

Vi bezonos pli vaste informiĝi en aliaj domoj; 

Ni povas nur ne doni konsenton al via afabla propono.” 

 

Pasas nur kelkaj tagoj post la foriro de la svatisto, 

Kaj venas jam alia svatanto sendita de la prefekto. 



89 

 

 

La sendito diras: “Lanzhi estas knabino bela kaj virta, 

Devenanta el familio kun ŝtatoficistaj prapatroj.” 

Li daŭrigas: “La kvina filo de la prefekto 

Estas belaspekta kaj ankoraŭ ne edziĝis. 

Mi estas sendita al via hejmo kiel svatanto; 

Mia mastro sendas min por diri al vi lian intencon.” 

Fine li rekte diras: “Mi estas ordonita por diri, 

Ke la prefekto havas filon, kiu restas fraŭlo. 

Li volas parenciĝi kun via familio; 

Jen kial mi venas ĉi tien, al via domo.” 

 

La patrino dankas la svatanton kaj respondas: 

“Mia filino jam ĵuris neniam reedziniĝi; 

Mi ne volas devigi ŝin obei al mi.” 

Kiam la frato de Lanzhi aŭdas pri tio ĉi, 

Li ekkoleras, furiozas, kun sento de perdo. 

Li krias al sia fratino per severa, riproĉa tono: 

“Kial vi ne bone pensis antaŭ ol rifuzi! 

Via antaŭa edzo estis nur malaltranga oficisto, 

Kaj nun vi havas la okazon edziniĝi al filo de altrangulo. 

Tio estas kontrasto inter la ĉielo kaj la tero; 

Vi certe vivos kiel sinjorino de nobela origino. 

Se vi ne volas edziniĝi al tia viro, 

Kie do vi trovos tegmenton super vi en la estonteco?” 

 

Lanzhi levas sian kapon kaj responde diras: 

“Mi devus konsenti kun vi en via diro, 

Mi forlasis mian gepatran hejmon por esti fidela edzino, 

Sed nun mi, resendite hejmen, vivas solecan vivon. 

Ĉar mi fakte estas metita al via dispono, 

Kiel do mi kuraĝus mem fari decidon laŭ mia kaprico? 

Kvankam mi promesis al Zhongqing atendon, 

Mi scias, ke nia rekuniĝo havos nenian daton. 

Se vi deziras, mi donos konsenton ĝuste nun, 

Kaj vi povos fiksi la geedziĝon laŭ via volo.” 

 

La svatanto leviĝas de sia sidloko kaj foriras; 

Li jam atingis pli ol kion li atendis. 

Li tuj raportas al la prefekto kun entuziasmo: 

“Mi iris al la domo de Lanzhi laŭ via peto; 

La rezulto pruviĝas tre kontentiga.” 

Aŭdinte la respondon de sia subulo, 

La prefekto sentas senmezuran ĝojon. 

Li zorge konsultas la almanakon 
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Kaj diras: “Tiu ĉi monato konvenas por la afero; 

Ja troviĝas favora dato por la geedziĝo. 

La bonaŭgura tago falas sur la tridekan. 

Hodiaŭ estas jam la dudek-sepa: 

Vi do tuj iru pretigi ĉion por la festo.” 

La ordono de la prefekto baldaŭ estas plenumata; 

Por la geedziĝo, oni kurante faras klopodojn. 

 

La nupta ŝipo estas pentrita per birdaj desegnoj; 

Sur ĉiu angulo pendas longa drakoflago. 

La longaj flagoj facile flirtas en la vento; 

La orita kaleŝo ruliĝas sur jade ornamitaj radoj. 

La belaj pigaj ĉevaloj malrapide iras antaŭen, 

Ekipitaj per kvastoj kaj per seloj ore ornamitaj. 

Por nupta donaco, estas senditaj tri milionoj da moneroj, 

Kiuj estas ŝnurligitaj per nigraj silkaj ŝnuretoj. 

Krome ankaŭ tri cent ruloj da silkaĵoj aĉetitaj el bazaroj 

Kaj ĉiaspecaj rafinitaj delikataĵoj el diversaj lokoj. 

La sekvantaro konsistas el pli ol kvar cent homoj, 

Kolektiĝantaj laŭtbrue antaŭ la prefekta domo. 

 

La patrino de Lanzhi diras: “Aŭskultu, mia filino, 

La prefekto jam sendis vorton certigante, 

Ke morgaŭ ili venos por renkonti vin kiel novedzinon. 

Kial vi ne tuj pretigos vian nuptan veston? 

Mi esperas, ke la afero ne estos fuŝita.” 

 

Lanzhi ne diras eĉ unu vorton, 

Kovrante sian buŝon por ne aŭdigi siajn plorsingultojn. 

Kun abundo da larmoj ruliĝantaj malsupren sur ŝiaj vangoj, 

Ŝi movas sian glazure ornamitan sidilon al alia loko, 

Sidiĝinte sur ĝi proksime de la fenestro. 

Ŝi tenas sian tondilon aŭ mezurilon en unu mano 

Kaj tenas sian silkan satenon en la alia. 

En la mateno ŝi finas sian jupon; 

En la vespero ŝi finas sian supran veston. 

Ĉe la vesperiĝo, kiam la suno pretas dormi, 

En profunda malĝojo ŝi forlasas la ĉambron por ploregi. 

 

Kiam Zhongqing aŭdas pri kio okazas al lia edzino, 

Li petas forpermeson kaj tuj ekiras al ŝia domo. 

Kiam li estas ankoraŭ du aŭ tri liojn fore, 

Lia ĉevalo jam malgaje henadas pro sia mastro. 

Aŭdinte la henadon de la ĉevalo, 
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Ŝi rapide iras renkonti sian edzon. 

Kiam ŝi rigardas foren kun profunda ĉagreno, 

Ŝi vidas sian antaŭan edzon sur la vojo. 

 

Kiam ŝi frapetas la selon per sia mano 

Ŝi suspiras tiel afliktite, ke ŝi apenaŭ povas kvietiĝi. 

Ŝi diras: “De kiam vi diris al mi adiaŭ, 

Okazis al mi jam multo neatendita. 

Mi estas devigita agi kontraŭ mia ĵuro; 

Pri la detaloj estas malfacile por mi fari klarigon. 

Simple dirite, mi devas obei al la volo de mia panjo, 

Kaj samtempe mi estas devigita de mia frato. 

Nun ke mi jam estas promesita al alia viro, 

Restas en ĉi mondo neniu espero, al kiu vi povus alkroĉiĝi!” 

 

Aŭdinte tiujn ĉi vortojn, Zhongqing diras al ŝi: 

“Miajn gratulojn do al via nupta tago! 

Mia amo estas kiel la roko, firma kaj forta; 

Ĝi povos daŭri senŝanĝe dum mil jaroj. 

Via amo estas kiel la volvotigo malforta, 

Kaj povos rompiĝi inter mateno kaj vespero. 

Vi vivos pli bone kun ĉiu pasanta tago, 

Dum nur mi sola iros al la submondo.” 

 

Sentante sin miskulpigita, Lanzhi diras: 

“Mi ne atendis, ke vi povos diri tiajn vortojn, mia edzo! 

Ni ja faras, kion ni ne volas; 

Nek vi, nek mi, havas alian elekton. 

Kiam ni ree renkontiĝos en la submondo, 

Vi vidos, ke mi tute ne rompis mian vorton!” 

Ili premas la manojn unu de la alia, ne volante disiĝi, 

Antaŭ ol ekiri ĉiu sur la sia revena vojo. 

Por la vivantoj, tia lasta adiaŭo, disiĝo porĉiama, 

Estas cirkonstanco plej doloriga, plej korŝira. 

Kun firma decido pri morto en la menso, 

Ili estas pretaj spiri sian lastan spiron. 

 

Kiam Zhongqing revenas en sian hejmon 

Li elverŝas sian malĝojon al sia patrino: 

“Hodiaŭ la vento, kiu blovas tiel furioze, 

Kruele rompas la arbajn branĉojn en la korto, 

Kaj spiras prujnon sur tieajn orkideojn. 

Nun ke mia vivo jam proksimiĝas al sia fino, 

Mi ne povos plu prizorgi vin en via maljuneco. 
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Estas mi mem, kiu prenas la decidon mortigi vian filon; 

Ne riproĉu la diojn, nek la fantomojn aŭ iun ajn homon! 

Mi deziras nur, ke vi vivu tiel longe, kiel la rokoj sur la Suda Monto, 

Kaj estu ĉiam sana, libera de ĉiaj malsanoj.” 

 

Kiam ŝi aŭdas tiujn ĉi vortojn de sia filo, 

Ŝiaj larmoj tuj komencas fali kiel pluvo. 

Ŝi diras: “Vi estas posteulo de honora familio, 

Havante oficialan titolon kaj servante kiel ŝtatoficisto. 

Kiel do morti nur pro virino tiel neinda? 

Ŝi ne meritas vin, viron de bona deveno. 

Nia orienta najbaro havas filinon; 

Knabino lerta, virta, kaj la plej bela en la urbo. 

Mi aranĝos ĉion por vi, 

Vi baldaŭ trovos novan belan edzinon.” 

Zhongqing riverencas kaj revenas en sian ĉambron. 

Li sola suspiras kaj ploras en plej profunda tristo. 

Li meditas kaj planas, kaj kiam li ekprenas decidon, 

Li turnas sian kapon al la interna pordo, 

Kaj lia koro rompiĝas, turmentate de pli kaj pli forta malĝojo. 

 

Meze de la ĉevala henado en la geedziĝa tago, 

Lanzhi estas devigita ĉeesti la ceremonion. 

En morna krepusko, kiam nokto falas, 

Sinistra kvieteco regas en la ĉambrego. 

Lanzhi flustras al si: “Mi mortos — 

Mia kadavro restos, sed mia animo forflugos.” 

Ŝi demetas siajn ŝuojn kaj iras en la lageton; 

Pro sia edzo kara, fidela, ŝi sin dronigas. 

Post kiam Zhongqing aŭdas pri la novaĵo, 

Li scias, ke nun ankaŭ li devas forlasi tiun ĉi mondon. 

Li staras iom da tempo en la korto, sub arbo, 

Kie li sin pendigas — finfine li estas libera. 

 

Baldaŭ poste iliaj familioj konsentas inter si 

Enterigi ilin kune ĉe la piedo de la monto Hua. 

Ĉirkaŭ la tombo kreskas pinoj kaj cipresoj; 

La vutong-arboj
2
 lamentas kaj plorkrias en la vento. 

Iliaj branĉoj interplektiĝas por ŝirmi la tombon; 

Ilia foliaro vualas la nuptan ĉambron por la geedzoj. 

Paro da birdoj flugadas meze de la folioj; 

Ĉiuj diras, ke ili estas ajksoj
3
, birdoj de amo. 

Ili eĥas sin reciproke en sia kanto, vizaĝ-kontraŭ-vizaĝe, 

Kantante en profunda angoro la tutajn noktojn. 
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Pasantoj haltas por aŭskulti, kviete kaj senmove, 

La vidvinoj, vekite de ilia kanto nokte, restas sendorme. 

Legu kaj relegu ĉi rakonton, homoj de la estontaj tagoj, 

Kaj lernu el ĝi lecionon, por ke tia tragedio ne ripetiĝu. 

 
1
Konghoŭ-o: antikva plukata kordinstrumento; ĉina citro. 

2
Vutong-arbo: speco de ĉina falfolia arbo (Firmiana simplex). 

3
Ajkso, speco de birdo, Aix galericulata; paro da ajksoj, simbolo de tre amantaj geedzoj. 

 

古诗为焦仲卿妻作 

无名氏（汉） 

序曰：汉末建安中，庐江府小吏焦仲卿妻刘氏，为仲卿母所遣，自誓不嫁。其家逼之，

乃投水而死。仲卿闻之，亦自缢于庭树。时人伤之，为诗云尔。 

 

孔雀东南飞，五里一徘徊。 

“十三能织素，十四学裁衣， 

十五弹箜篌，十六诵诗书。 

十七为君妇，心中常苦悲。 

君既为府吏，守节情不移， 

贱妾留空房，相见常日稀。 

鸡鸣入机织，夜夜不得息。 

三日断五匹，大人故嫌迟。 

非为织作迟，君家妇难为！ 

妾不堪驱使，徒留无所施， 

便可白公姥，及时相遣归。” 

府吏得闻之，堂上启阿母： 

“儿已薄禄相，幸复得此妇， 

结发同枕席，黄泉共为友。 

共事二三年，始尔未为久， 

女行无偏斜，何意致不厚？” 

阿母谓府吏：“何乃太区区！ 

此妇无礼节，举动自专由。 

吾意久怀忿，汝岂得自由！ 

东家有贤女，自名秦罗敷， 

可怜体无比，阿母为汝求。 

便可速遣之，遣去慎莫留！” 

府吏长跪告：“伏惟启阿母， 

今若遣此妇，终老不复取！” 

阿母得闻之，槌床便大怒： 

“小子无所畏，何敢助妇语！ 

吾已失恩义，会不相从许！” 

府吏默无声，再拜还入户， 

举言谓新妇，哽咽不能语： 

“我自不驱卿，逼迫有阿母。 
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卿但暂还家，吾今且报府。 

不久当归还，还必相迎取。 

以此下心意，慎勿违吾语。” 

新妇谓府吏：“勿复重纷纭。 

往昔初阳岁，谢家来贵门。 

奉事循公姥，进止敢自专？ 

昼夜勤作息，伶俜萦苦辛。 

谓言无罪过，供养卒大恩； 

仍更被驱遣，何言复来还！ 

妾有绣腰襦，葳蕤自生光； 

红罗复斗帐，四角垂香囊； 

箱帘六七十，绿碧青丝绳， 

物物各自异，种种在其中。 

人贱物亦鄙，不足迎后人， 

留待作遗施，于今无会因。 

时时为安慰，久久莫相忘！” 

鸡鸣外欲曙，新妇起严妆。 

著我绣夹裙，事事四五通。 

足下蹑丝履，头上玳瑁光。 

腰若流纨素，耳著明月珰。 

指如削葱根，口如含朱丹。 

纤纤作细步，精妙世无双。 

上堂拜阿母，阿母怒不止。 

“昔作女儿时，生小出野里， 

本自无教训，兼愧贵家子。 

受母钱帛多，不堪母驱使。 

今日还家去，念母劳家里。” 

却与小姑别，泪落连珠子。 

“新妇初来时，小姑始扶床； 

今日被驱遣，小姑如我长。 

勤心养公姥，好自相扶将。 

初七及下九，嬉戏莫相忘。” 

出门登车去，涕落百余行。 

府吏马在前，新妇车在后， 

隐隐何甸甸，俱会大道口。 

下马入车中，低头共耳语： 

“誓不相隔卿，且暂还家去； 

吾今且赴府，不久当还归，誓天不相负！” 

新妇谓府吏：“感君区区怀！ 

君既若见录，不久望君来。 

君当作磐石，妾当作蒲苇， 

蒲苇纫如丝，磐石无转移。 

我有亲父兄，性行暴如雷， 

恐不任我意，逆以煎我怀。” 
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举手长劳劳，二情同依依。 

入门上家堂，进退无颜仪。 

阿母大拊掌，不图子自归： 

“十三教汝织，十四能裁衣， 

十五弹箜篌，十六知礼仪， 

十七遣汝嫁，谓言无誓违。 

汝今何罪过，不迎而自归？” 

兰芝惭阿母：“儿实无罪过。”阿母大悲摧。 

还家十余日，县令遣媒来。 

云有第三郎，窈窕世无双， 

年始十八九，便言多令才。 

阿母谓阿女：“汝可去应之。” 

阿女含泪答：“兰芝初还时， 

府吏见丁宁，结誓不别离。 

今日违情义，恐此事非奇。 

自可断来信，徐徐更谓之。” 

阿母白媒人：“贫贱有此女，始适还家门。 

不堪吏人妇，岂合令郎君？ 

幸可广问讯，不得便相许。” 

媒人去数日，寻遣丞请还， 

说有兰家女，承籍有宦官。 

云有第五郎，娇逸未有婚。 

遣丞为媒人，主簿通语言。 

直说太守家，有此令郎君， 

既欲结大义，故遣来贵门。 

阿母谢媒人：“女子先有誓，老姥岂敢言！” 

阿兄得闻之，怅然心中烦， 

举言谓阿妹：“作计何不量！ 

先嫁得府吏，后嫁得郎君。 

否泰如天地，足以荣汝身。 

不嫁义郎体，其往欲何云？” 

兰芝仰头答：“理实如兄言。 

谢家事夫婿，中道还兄门。 

处分适兄意，那得自任专！ 

虽与府吏要，渠会永无缘。 

登即相许和，便可作婚姻。” 

媒人下床去。诺诺复尔尔。 

还部白府君：“下官奉使命，言谈大有缘。” 

府君得闻之，心中大欢喜。 

视历复开书，便利此月内，六合正相应。 

良吉三十日，今已二十七，卿可去成婚。 

交语速装束，络绎如浮云。 

青雀白鹄舫，四角龙子幡。 

婀娜随风转。金车玉作轮。 
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踯躅青骢马，流苏金镂鞍。 

赍钱三百万，皆用青丝穿。 

杂彩三百匹，交广市鲑珍。 

从人四五百，郁郁登郡门。 

阿母谓阿女：“适得府君书，明日来迎汝。 

何不作衣裳？莫令事不举！” 

阿女默无声，手巾掩口啼，泪落便如泻。 

移我琉璃榻，出置前窗下。 

左手持刀尺，右手执绫罗。 

朝成绣夹裙，晚成单罗衫。 

晻晻日欲暝，愁思出门啼。 

府吏闻此变，因求假暂归。 

未至二三里，摧藏马悲哀。 

新妇识马声，蹑履相逢迎。 

怅然遥相望，知是故人来。 

举手拍马鞍，嗟叹使心伤： 

“自君别我后，人事不可量。 

果不如先愿，又非君所详。 

我有亲父母，逼迫兼弟兄， 

以我应他人，君还何所望！” 

府吏谓新妇：“贺卿得高迁！ 

磐石方且厚，可以卒千年； 

蒲苇一时纫，便作旦夕间。 

卿当日胜贵，吾独向黄泉！” 

新妇谓府吏：“何意出此言！ 

同是被逼迫，君尔妾亦然。 

黄泉下相见，勿违今日言！” 

执手分道去，各各还家门。 

生人作死别，恨恨那可论？ 

念与世间辞，千万不复全！ 

府吏还家去，上堂拜阿母： 

“今日大风寒，寒风摧树木，严霜结庭兰。 

儿今日冥冥，令母在后单。 

故作不良计，勿复怨鬼神！ 

命如南山石，四体康且直！” 

阿母得闻之，零泪应声落： 

“汝是大家子，仕宦于台阁， 

慎勿为妇死，贵贱情何薄！ 

东家有贤女，窈窕艳城郭， 

阿母为汝求，便复在旦夕。” 

府吏再拜还，长叹空房中，作计乃尔立。 

转头向户里，渐见愁煎迫。 

其日牛马嘶，新妇入青庐。 

奄奄黄昏后，寂寂人定初。 
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我命绝今日，魂去尸长留！ 

揽裙脱丝履，举身赴清池。 

府吏闻此事，心知长别离。 

徘徊庭树下，自挂东南枝。 

两家求合葬，合葬华山傍。 

东西植松柏，左右种梧桐。 

枝枝相覆盖，叶叶相交通。 

中有双飞鸟，自名为鸳鸯， 

仰头相向鸣，夜夜达五更。 

行人驻足听，寡妇起彷徨。 

多谢后世人，戒之慎勿忘！ 

 

04 木兰诗（无名氏） 

Balado pri Mulan 

anonimulo 

 

Klak-klak, klak-klak, klak-klak: 

Mulan laboras hejme super sia teksilo. 

Subite haltas la sono de la teksado 

Kaj aŭdiĝas nur ŝiaj suspiroj. 

 

“Ho diru al mi, kara filino, kia penso vin tiel ĉagrenas? 

Kaj kia penso tiel premas vian koron?” 

“Mi havas nenion, kio min ĉagrenus; 

Mi havas nenion, kio premus mian koron. 

Lastanokte mi vidis la novajn rekrutlistojn; 

La Ĥano kunvokas la soldatojn por batalo. 

La dek du listoj portas sur si la samajn skribojn; 

En ĉiu el la listoj estas la nomo de mia patro. 

Mia paĉjo havas neniun plenaĝan filon, 

Mi havas neniun pli aĝan fraton por preni armilon. 

Lasu do al mi iri kaj aĉeti ĉevalon kaj selon; 

Mi volos iri batali anstataŭ mia paĉjo.” 

 

Ŝi aĉetas fortan ĉevalon en la foiro orienta; 

Ŝi aĉetas selon en la foiro okcidenta; 

Ŝi aĉetas bridon en la foiro suda; 

Ŝi aĉetas longan ĉevalvipon en la foiro norda. 

 

En la mateno ŝi forlasas siajn karajn gepatrojn, 

Kaj haltas ĉe la Flava Rivero por la nokto. 
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Ŝi plu ne povas aŭdi la voĉon de siaj gepatroj, 

Sed aŭdas nur la bruon de la muĝanta akvo. 

Ĉe la tagiĝo ŝi forlasas la Flavan Riveron 

Kaj alvenas al la monto Heishan ĉe la vesperiĝo. 

Ŝi plu ne povas aŭdi la voĉon de siaj gepatroj; 

Ŝi aŭdas nur la henojn de tataraj batalĉevaloj. 

 

Ŝi marŝas mil kaj mil liojn por aliĝi al la bataloj, 

Kaj transiras montojn kaj riverojn kun la trupoj. 

En la norda vento eĥiĝas noktogardistaj avertklakoj; 

La luno verŝas malvarman lumon sur la soldatajn vestojn. 

Sennombraj militistoj mortas sur la batalkampoj, 

Dum la aliaj triumfe revenas post batalado pli-ol-dekjara. 

 

Mulan ricevas aŭdiencon de la Ĥano, 

Kiu faras grandan donacon al la brava “viro”. 

Mulan estas alte laŭdata kaj rekompencata 

Per amasoj da trezoroj, pri kiuj ŝi povus fanfaroni. 

Ŝi respondas kiam la Ĥano demandas, kion ŝi deziras: 

“Alta ofico en la kortego ne estas mia aspiraĵo. 

Ĉio, kion mi volas, estas nur rapidkura ĉevalo, 

Kiu povos porti min hejmen kiel eble plej frue.” 

 

Aŭdinte, ke Mulan baldaŭ revenos al la hejmo, 

Ŝiaj gepatroj iras ekster la urbmuregon, brako en brako. 

Aŭdinte, ke Mulan baldaŭ revenos al la hejmo, 

Ŝia pli aĝa fratino komencas fari al si tualeton. 

Aŭdinte, ke Mulan baldaŭ revenos al la hejmo, 

Ŝia pli juna frato buĉas porkon kaj ŝafon. 

 

Ŝi malfermas la pordon de la orienta ĉambro, 

Kaj sidas sur sia lito ĉe la okcidenta flanko. 

Ŝi demetas sian militistan robon 

Kaj metas sur sin la veston, kiun ŝi portis kiel knabino. 

Ŝi staras ĉe la fenestro aranĝante siajn longajn harojn, 

Kaj antaŭ la spegulo pentrante siajn belajn brovojn. 

Kiam ŝi revenas kaj aperas al siaj batalkamaradoj, 

Je granda surprizo ili fikse rigardas ŝin kaj diras: 

“Dek du jarojn ni kune marŝadis kaj bataladis, 

Sed neniu el ni scias, ke vi estas knabino tiel bela!” 

 

“La virkuniklo,” ŝi diris, “emas movetadi siajn krurojn, 

Dum la kuniklino kutimas teni la okulojn duonfermitaj. 

Sed kiam la du rapide saltkuras flanko ĉe flanko, 
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Kiel vi povas distingi, kiu estas la vira kaj kiu la ina?” 

 

木兰诗 

无名氏 

唧唧复唧唧，木兰当户织。 

不闻机杼声，惟闻女叹息。 

问女何所思，问女何所忆。 

女亦无所思，女亦无所忆。 

昨夜见军帖，可汗大点兵， 

军书十二卷，卷卷有爷名。 

阿爷无大儿，木兰无长兄， 

愿为市鞍马，从此替爷征。 

东市买骏马，西市买鞍鞯， 

南市买辔头，北市买长鞭。 

旦辞爷娘去，暮宿黄河边， 

不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。 

旦辞黄河去，暮至黑山头， 

不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。 

万里赴戎机，关山度若飞。 

朔气传金柝，寒光照铁衣。 

将军百战死，壮士十年归。 

归来见天子，天子坐明堂。 

策勋十二转，赏赐百千强。 

可汗问所欲，木兰不用尚书郎， 

愿驰千里足，送儿还故乡。 

爷娘闻女来，出郭相扶将； 

阿姊闻妹来，当户理红妆； 

小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。 

开我东阁门，坐我西阁床， 

脱我战时袍，著我旧时裳。 

当窗理云鬓，对镜帖花黄。 

出门看火伴，火伴皆惊忙： 

同行十二年，不知木兰是女郎。 

雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离； 

双兔傍地走，安能辨我是雄雌？ 

 

05 长恨歌（白居易） 

Kanto de senfina bedaŭro
1
 

Bai Juyi 

 

De longa tempo, la imperiestro, kiu adoris virinan belecon, 
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Vane serĉadis belan virinon senegalan en sia lando. 

En la familio Yang, unu juna knabino ĵus atingis adoleskantecon, 

Elkreskinta en la profunda buduaro, ŝi estis nekonata al la mondo. 

 

Tro favorata de la Naturo per ĉarmeco por esti neglektata, 

Ŝi estis elektita por servi la imperiestron. 

Turnante la rigardon, ŝi ekridetis kun tiom da ĉarmoj, 

Ke la belulinoj de la ses palacoj ĉiuj estis eklipsitaj. 

 

En printempa malvarmo, laŭ la imperiestra ordono, ŝi sin banis en la termobanejo Huaqing; 

La varmeta akvo karesis ŝian korpon glatan kaj laktoblankan. 

Ŝi elakviĝis tiel delikata, ke sen subteno de siaj servistinoj ŝi ne moviĝus eĉ unu paŝon: 

Jen estis la tempo, kiam ŝi ricevis la unuajn favorojn de la imperiestro. 

 

Kun nubeca hararo, rozflora vizaĝkoloro, oraj pendjuveloj, 

Ŝi pasigis noktojn printempajn en la litkurtenoj varmkoloraj kun lotusfloraj brodaĵoj. 

Bedaŭrinde la noktoj estis tiel mallongaj, ĉar tre baldaŭ la suno leviĝis; 

De tiam, la suvereno ne plu donis matenajn aŭdiencojn al la ministroj. 

 

Servante la imperiestron por liaj plezuroj kaj ĉe liaj festenoj, ŝi neniam estis senokupa; 

Ŝi sola partoprenis en liaj printempaj promenadoj kaj liaj ĝuoplenaj noktoj. 

En la internaj palacoj vivis tri mil belulinoj, 

Sed la amo de la imperiestro estis prodigita ekskluzive nur al ŝi. 

 

En la ora buduaro, bele ŝminkite, ŝi kokete kaj kareseme servis lin nokton post nokto; 

En la jada pavilono, post la bankedo, ŝi kaj li ebriiĝis kiel de vino, tiel de amo. 

Ŝiaj fratoj kaj fratinoj ĉiuj ricevis rangon kaj feŭdon, 

Kaj ŝia tuta familio estis superŝutita per honoroj. 

 

Ekde tiam ĉiuj gepatroj de la lando, 

Preferis venigi en la mondon filinojn, ol filojn. 

La palaco sur la monto Li estis alta ĝis la nuboj, 

La dieca muziko ŝvebante faris sin aŭdata ĉie. 

 

De elegantaj kantoj, graciaj dancoj, la melodioj ludataj de kord- kaj blov-instrumentoj, 

La imperiestro ne laciĝis la tutajn tagojn. 

De Yuyang, la milit-tamburoj de ribelantoj ekbruis kaj skuis la teron, 

Rompante la Kanton de Ĉielarka Jupo kaj Pluma Robo, 

 

Fumoj kaj polvoj kovris la naŭ palacojn, 

Mil ĉaroj kaj dek mil rajdsoldatoj rapidis sudokcidenten, 

La imperiestraj flagoj jen moviĝis malrapide, jen haltis, 

Kaj je cento da lioj okcidente de la ĉefurbo, ili ree ĉesis marŝi. 
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La armeo rifuzis iri pli malproksimen, 

Krom se la belulino estu mortigita antaŭ iliaj ĉevaloj. 

kapornamaĵo el smeraldo, birdeto kaj oro, harpinglo el jado, 

Ĉiuj ŝiaj juveloj, disŝutite sur la tero, estis kolektitaj de neniu. 

 

La suvereno, kiu ne povis ŝin savi, kaŝis al si la vizaĝon; 

Ĵetante ankoraŭfojan rigardon, li verŝis fluon da sangaj larmoj. 

La flava polvo leviĝis disen, la vento ĝemis, 

Per kornica vojo sinua, oni atingis la Pordegon de Glavo. 

 

La pasantoj estis maloftaj ĉe la piedo de la monto Omei, 

En la lumo de subiranta suno la imperiestraj flagoj perdis sian brilan koloron. 

La riveroj de Shu estis bluaj, la montoj de Shu estis verdaj, 

La amo de la suvereno por la belulino daŭris tiel longatempe, kiel monto kaj rivero. 

 

En la palaco provizora, por la imperiestro, la luno havis la koloron de ĉagreno, 

La sonorilo, kiu sonis en la nokta pluvo, rompis lian koron. 

La ĉielo kaj la tero ŝanĝiĝis, la imperiestra kaleŝo komencis reveni; 

Pasante preter la loko, kie oni mortigis lian amatinon, la suvereno haltis malgraŭvole. 

 

Ĉe la piedo de la deklivo, en la fatala tero de Maweipo, 

Li vidis ne plu la vizaĝon de sia amatino, nur la lokon de ŝia morto. 

La suvereno kaj la ministroj sin rigardis reciproke, kun larmoj robon malsekigantaj, 

Poste, rajdante sur la ĉevalo sen teni la bridon, oni sin direktis orienten al ĉefurbo. 

 

Ĉe ilia reveno, la lageto kaj la ĝardeno restis la samaj, 

Kaj same la lotusfloroj de la Lageto Taiyi kaj la salikoj de la palaco Weiyang. 

La lotusfloro elvokis la vizaĝon de la mortintino, la salikaj folioj ŝiajn brovojn, 

Antaŭ tio ĉi la imperiestro ne povis reteni siajn larmojn. 

 

Kiam la persikaj kaj prunaj arboj floris en la printempa vento, 

Aŭ kiam la folioj de vutong-arbo
2
 falis en aŭtuna pluvo, 

La okcidenta palaco, kiel la suda, estis invadita de herbaĉoj, 

Kaj la falintaj folioj, kiujn neniu balais, kovris per ruĝo la peronojn. 

 

La geaktoroj de la Pira Ĝardeno
3
 nun jam havis blankajn harojn, 

La eŭnukoj kaj la servistinoj de la Paprika Ĉambro
4
 jam maljuniĝis. 

Vespere, lampiroj flugadis tien kaj reen en la palaco, la imperiestro meditis silente. 

Li solece sidadis ĉe la lampo sen trovi la dormemon. 

 

La sonorilo kaj la tamburo sonis malrapide, la nokto treniĝis longa, 

La Lakta Vojo lumis, la tagiĝo ŝajnis veni malfrue. 

Ĉiuj paroj da interplektitaj tegoloj estis dense kovritaj de prujno; 

Kiu do povus dividi kun la suvereno la litkovrilon glacie malvarman? 
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Unu longa, longa jaro jam apartigis la vivantan kaj mortintan; 

Ŝia spirito neniam venis en liajn sonĝojn. 

Iu taŭisma pastro el Linqiong restadis en la ĉefurbo, 

Kiu povis, per sincereco, alvoki spiritojn. 

 

Emociita de la forta sopiro de la suvereno al sia forpasinta amatino, 

Li estis ordonita serĉi ĉie la mortintan. 

Leviĝante en la nubojn, li moviĝis tiel rapide kiel fulmo, 

Por serĉi ŝin en la ĉielo kaj sub la tero. 

 

En la lazura etero kaj en la subtera mondo, 

Nenie estis vidata la mortinta belulino. 

Subite ekaperis, sur la maro, unu dia monto 

Situanta meze de nuboj malklare videblaj. 

 

Tie leviĝis elegantaj pavilonoj inter la koloraj nuboj, 

Loĝataj de miriado da feinoj de ekstrema beleco. 

Unu el ili estis nomata Taizhen, 

Kies haŭto neĝe blanka kaj vizaĝo flore bela similis tiujn de la serĉata. 

 

Frapante la jadan pordon de la okcidenta ĉambro, 

Li petis la servistinon anonci pri lia veno; 

Aŭdinte pri la alveno de la sendito de la imperiestro, 

Taizhen vekiĝis el sia dormo en la litkurtenoj. 

 

Puŝinte flanken la kapkusenon, ŝi ellitiĝis kaj vestiĝis; 

La rulkurteno kun perloj kaj la ekranego estis malfermitaj unu post la alia. 

Freŝe vekiĝinte, ŝi havis sian nubosimilan hartuberon oblikvan, 

Sen reĝustigi sian ornaman kronon el floroj ŝi aperis en la salono. 

 

La milda venteto flirtigis ŝiajn feinajn manikojn, 

Kvazaŭ ŝi ankoraŭ dancus la dancon de Ĉielarka Jupo kaj Pluma Robo. 

Ŝia jada vizaĝo, makulita de postsignoj de solece tristaj larmoj, 

Similis pirarban floron saturitan de printempa pluvo. 

 

Amema, kun fiksa rigardo, ŝi petis la senditon esprimi al la imperiestro ŝiajn dankojn, 

Dirante, ke de post ilia disiĝo, ili estas sen novaĵoj unu de la alia. 

La amo en la palaco Zhaoyang estis finita, 

La tagoj kaj la noktoj en la feina palaco estas eternaj. 

 

Mallevante la kapon, ŝi direktis la rigardon al la homa mondo, 

Kaj vidis tie nur polvon kaj nebulon, anstataŭ la urbon Chang’an. 

Kiel signon de sia profunda amo, 
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Ŝi sendis, per li, al la imperiestro sian oran harpinglon kaj la kesteton ĝin entenantan. 

 

Ŝi retenis ĉe si duonon de la kesteto kaj parton de la harpinglo, 

Rompante la harpinglon kaj la kesteton, kiujn ŝi amis. 

“Sufiĉas, ke niaj du koroj estu tiel firmaj, kiel la oro de la kesteto, 

Ni rerenkontiĝos aŭ en la ĉielo aŭ sur la tero.” 

 

Ĉe la horo de adiaŭo ŝi konfidis al la sendito 

La intiman ĵurpromeson konatan nur al ŝia sinjoro kaj ŝi mem. 

En la Festo de Duobla Sepo
5
, noktomeze, en la Palaco de Longviveco, 

Ili kune ĵuris, en nenies ĉeesto, per la jenaj intimaj vortoj: 

 

“En la ĉielo, ni estu ambirdoj kune flugantaj; 

Sur la tero, ni estu du arboj kun branĉoj interplektiĝantaj.” 

La senlima ĉielo kaj la senfina tero povos finiĝi, 

Sed tiu ĉi ilia neplenumita ĵurpromeso restos por ĉiam bedaŭrata. 

 
1
Tiu ĉi longa poemo rakontas la viv-kaj-mortan amon inter la imperiestro Xuanzong de la 

dinastio Tang kaj lia kromedzino Yang Yuhuan. 
2
Vutong-arbo: ĉina falfolia arbo (Firmiana simplex). 

3
Pira Ĝardeno: la nomo de la drama kolegio fondita laŭ la dekreto de la imperiestro 

Xuanzong de la dinastio Tang. Tiu ĉi nomo poste estas kutime uzata por aludi la teatron aŭ la 

teatran mondon. 
4
Paprika Ĉambro: loĝejo de edzino kaj kromedzinoj de imperiestro (tiel nomata pro la muroj 

stukitaj per papriko-tera miksaĵo por konservi varmon kaj doni agrablan aromon al la ĉambroj). 
5
La Festo de Duobla Sepo: la sepa vespero de la sepa lunkalendara monato, kiam, laŭ la 

legendo, la Bovpaŝtisto kaj la Teksistino renkontiĝas unu fojon en jaro en la galaksio. La 

Bovpaŝtisto kaj la Teksistino, geamantoj en la ĉina mitologio identigitaj kun la steloj Altairo kaj 

Vego, kiuj estas disigitaj de la Ĉiela Rivero, la Lakta Vojo, kaj estas permesitaj renkontiĝi nur unu 

fojon en ĉiu jaro, nome en la sepa tago de la sepa lunmonato, kiam pigoj formas ponton por ili el 

siaj korpoj. 

 

长恨歌 

白居易（唐） 

汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。 

杨家有女初长成，养在深闺人未识。 

天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。 

回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。 

春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。 

侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。 

云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。 

春宵苦短日高起，从此君王不早朝。 

承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。 

后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。 



104 

 

 

金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。 

姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。 

遂令天下父母心，不重生男重生女。 

骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。 

缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足。 

渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。 

九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。 

翠华摇摇行复止，西出都门百余里。 

六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。 

花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。 

君王掩面救不得，回看血泪相和流。 

黄埃散漫风萧索，云栈萦纡登剑阁。 

峨嵋山下少人行，旌旗无光日色薄。 

蜀江水碧蜀山青，圣主朝朝暮暮情。 

行宫见月伤心色，夜雨闻铃肠断声。 

天旋地转回龙驭，到此踌躇不能去。 

马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处。 

君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。 

归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。 

芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂。 

春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。 

西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。 

梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。 

夕殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。 

迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。 

鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共。 

悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。 

临邛道士鸿都客，能以精诚致魂魄。 

为感君王辗转思，遂教方士殷勤觅。 

排空驭气奔如电，升天入地求之遍。 

上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。 

忽闻海上有仙山，山在虚无缥渺间。 

楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。 

中有一人字太真，雪肤花貌参差是。 

金阙西厢叩玉扃，转教小玉报双成。 

闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。 

揽衣推枕起徘徊，珠箔银屏迤逦开。 

云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。 

风吹仙袂飘飖举，犹似霓裳羽衣舞。 

玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。 

含情凝睇谢君王，一别音容两渺茫。 

昭阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。 

回头下望人寰处，不见长安见尘雾。 

惟将旧物表深情，钿合金钗寄将去。 
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钗留一股合一扇，钗擘黄金合分钿。 

但教心似金钿坚，天上人间会相见。 

临别殷勤重寄词，词中有誓两心知。 

七月七日长生殿，夜半无人私语时。 

在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。 

天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。 

 

Pri la formo de miaj tradukoj de ĉinaj klasikaj poeziaĵoj 

Antaŭ ol komenci la tradukadon de ĉinaj klasikaj poeziaĵoj, la unua problemo, kiun mi 

devis antaŭ ĉio solvi, estis: en kia formo traduki ilin, nome en rima versformo aŭ en 

senrima versformo. Tiu ĉi problemo perpleksigis min, kaj mi longatempe hezitis inter la du 

formoj, prokrastante la laboron. Post plurfoja provado kaj pesado de la avantaĝoj kaj la 

malavantaĝoj de la du formoj finfine mi decidis preni la senriman kaj relative liberan 

versformon por la definitiva solvo. Mia decido estas bazita sur la jenaj konsideroj: 

 

1. Mi amas legi Esperantajn poemojn, kiuj estas belaj kiel en la enhavo, tiel ankaŭ en 

formo, precipe rimitajn versaĵojn kun perfekta metriko. Tiajn versaĵojn oni povas trovi 

abunde inter la Esperantaj originalaj verkoj, sed tre malmulte en la versaĵoj tradukitaj el la 

ĉina klasika poezio. Ĝenerale dirite, la tradukanto de poemoj havas malpli da libereco, ol 

la aŭtoro de poemoj. La aŭtoro de Esperanta poeziaĵo povas libere elekti por sia poemo 

plej adekvatajn vortojn kaj esprimojn kaj siajn preferatajn formojn de ritmo kaj rimoj, sed la 

tradukanto tute ne havas tian liberecon. Li estas devigita alkateniĝi al la fideleco ne nur al 

la enhavo, sed ankaŭ al la formo de la originala poemo. 

 

2. Kial la du poemaroj Psalmaro (《诗篇》) kaj Alta Kanto (《雅歌》) en Biblio estas 

tradukitaj en la Okcidentajn lingvojn, inkluzive Esperanton, senescepte en senrima 

versformo? Ĉu inter la tradukintoj mankis majstropoetoj aŭ lertaj rim-manipulantoj? La 

kaŭzo, kial ili tradukis ĉiujn versojn en Biblio en libera versformo, kuŝas ĝuste en tio, ke ili, 

kiel la tradukistoj de la sankta libro, devis meti la absolutan fidelecon al la senco de ĉiu 

frazo de la tekstoj sur la unuan lokon, kaj, kompreneble, ankaŭ sur la konservon de la 

formo de la originalo. 

 

3. Bona ĉina klasika poemo estas perfekta kombino de bela enhavo kun bela formo. 

La formo de ĉina klasika poezio konsistas ĉefe el rimoj, ĉintipaj piedoj, kiuj estas formitaj 

el la tonoj ping (ebena tono 平) kaj ze (oblikva tono 仄) aranĝitaj en diversaj ordoj, ktp. 

Tia formo estas neniel reaperigebla en alilingvaj tradukoj de ĉinaj klasikaj poeziaĵoj. La 

alilandaj legantoj, kompreneble, neniel povas ĝui la apartan ĉarmon de la formo de ĉina 

klasika poezio. Sed, malgraŭ tio, ili ankoraŭ tiel forte amas la ĉinajn klasikajn poemojn. Tio 

pruvas, ke la valoro de bona ĉina klasika poemo kuŝas ne en ĝia formo, ne en ĝiaj rimoj 

kaj ritmo, sed en ĝia poezieca enhavo. Se oni verkas ion en versoj sen poezieco, eĉ se tio 

estas perfekta en metriko kaj rimado, ĉu tia verkaĵo povus esti kalkulata kiel poemo? Kio 

do estas poezio? La poezio estas nenio alia, ol la sublima penso loĝanta en la sublima 
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beleco de la lingvo, kaj bona poemo devas esti tia, kia, eĉ senigite je sia ekstera metrika 

formo, povos esti legata kun estetika ĝuo. La ideo en poeziaĵo estas esenca, dum la 

formo servas nur kiel ornamo. Bona poezio tre similas beletran prozon: ilia stilo devas esti 

natura, flua kaj facile komprenebla kiel parolo. Se nur la tradukanto povas fidele komuniki 

la sublimajn ideojn de la originala poemo, ĝia traduko ĉiam restos bela, tute egale, ĉu en 

rima aŭ senrima formo. 

 

4. En la Okcidento oni ofte citas la proverbon “traduttore — traditore” (tradukanto — 

perfidanto). Ĝi signifas, ke en tradukado, precipe en literatura tradukado, la tradukanto 

neniel kapablas tute precize reprodukti la originalon. La tradukita verko neeviteble suferas 

iagradan perdon kiel en la enhavo, tiel ankaŭ en la formo, kaj tial la tradukanto, por tiel diri, 

ĉiam sin trovas en la situacio “el du malbonoj pli malgrandan elektu (Z)”. Konkrete dirite, 

kiam la tradukanto de poeziaĵo trovas sin en embarasa situacio ne povi doni egalan 

konsideron samtempe al la enhavo kaj ankaŭ al la formo de la originalo, li estas devigita 

elekti el la du eblecoj nur tiun, kiu suferos malpli da perdo, kaj kiel eble plej bone konservi, 

gardi kaj disvolvi la esencon de la poezio, donante sian ĉefan atenton al la sufiĉa 

esprimado de la poezieco, anstataŭ al la kalkulado de la versaj piedoj kaj al la rimado je la 

kosto de signifo aŭ eĉ je la risko de kripligo de la ideo de la originala verso. 

 

5. En la monda skalo nun pli kaj pli da poetoj amas verki senrimajn versaĵojn, kaj pli 

kaj pli da tradukistoj de poeziaĵoj preferas preni senriman versformon por traduki 

fremdlingvajn versaĵojn, ĉar tiaj tradukoj, tute liberaj de la formokateno de la originala 

poeziaĵo, legiĝas pli nature, pli glate. Nun ŝajne jam estiĝis tia tendenco, ke en la 

Okcidento eldoniĝas pli kaj pli da prozaj tradukoj de la ĉinaj klasikaj poeziaĵoj. Ekzemple, 

inter multaj anglalingvaj tradukoj de La Libro de Poezio, la tradukoj de la plej famaj 

tradukistoj James Legge (1815—1897), Arther Waley (1889—1966) kaj Ezra Pound 

(1885—1972) estas senescepte en senrima, libera versformo. La lastatempe eldoniĝis La 

Elektitaj Poemoj de Du Fu tradukita de Burton Watson (《杜甫诗选》) (Biblioteko de Ĉinaj 

Klasikaĵoj, en lingvoj ĉina kaj angla 大中华文库，汉英对照), kiu estas tradukita komplete 

en senrima libera versformo. Ankaŭ la eldonita traduko de La Poemoj de Ruan Ji (《阮籍

诗选》) tradukita de Wu Fusheng kaj Graham Hartill (Biblioteko de Ĉinaj Klasikaĵoj, en 

lingvoj ĉina kaj angla) estas en senrima libera versformo. En sia antaŭparolo la tradukintoj 

deklaras: “En la tradukado de tiu ĉi poezia verko, ni sekvas la bazan principon traduki 

poezion per poezieca lingvo. Ni celas kiel eble plej precize komuniki la signifon kaj la 

stilajn trajtojn de la originalaj poemoj kaj penas fari nian tradukon legiĝanta kiel poezio. 

Por tiu ĉi celo, nia traduko estas relative pli libera kaj fleksebla. Ĉar en la angla lingvo oni 

neniel povas duplikati aŭ reaperigi la originalan metrikan formon de la poeziaĵoj de Ruan 

Ji, ni estas devigitaj adopti liberan versformon en nia traduko. Tiu ĉi maniero estas ankaŭ 

la metodo aplikata de la plejparto de la tradukistoj de la Okcidentaj landoj en la tradukado 

de ĉinaj klasikaĵoj en la naciajn lingvojn.” Ankoraŭ alia eldonita Inter la Floroj (《花间集》，

中国第一部文人词总集) tradukita de la usona tradukisto Lois Fusek (Biblioteko de Ĉinaj 

Klasikaĵoj, en lingvoj ĉina kaj angla) estas tradukita same en senrima libera versformo. “La 

ĉina poezio,” la tradukinto skribas en la antaŭparolo, “estas mezurata per la nombro de 

ideografiaĵoj aŭ silaboj en verso, kontraste al la anglalingva poezio, kiu estas mezurata 



107 

 

 

per la nombro de akcentoj en verso. La ĉina skriba lingvo estas esence unusilaba, en kiu 

ĉiu skriba ideografiaĵo prezentas unu parolan silabon, kaj tiu ĉi unu silabo kutime estas 

ekvivalento de anglalingva vorto, kiu kutime estas du- aŭ plursilaba…” Kaj la tradukinto 

venas al la konkludo: “Ĉar la ĉina kaj la angla lingvoj estas tute malsamaj lingvoj, kaj tial 

estas preskaŭ absolute neeble transigi la strukturon de unu al la alia.” Mi havas ĉemane 

konstante konsulteblan franclingvan tradukon de Tri Cent Poemoj de Tang (Trois Cents 

Poèmes des Tang 《唐诗三百首》) tradukitan de Hu Pingqing. Ankaŭ en tiu ĉi franclingva 

traduko ĉiuj tradukitaj poemoj estas senrimaj. La tradukinto en sia antaŭparolo diris: “En 

traduko de versaĵo, tio, kio plej gravas, estas ne la nekompleta, kripligita prozodio inventita 

de la tradukanto, sed la fideleco al la nobla penso en la poemo kaj la spirito de la originala 

teksto, du elementoj, kies ekzisto ne dependas nur de la rimoj kaj la metriko en la 

originalo.” En la rondoj de anglalingvaj tradukistoj la fama tradukisto Weng Xianliang 

(1924—1983) ĉiam staris por tradukado de la ĉinaj klasikaj poeziaĵoj en senrima, libera 

versformo. Laŭ li “Tradukante ĉinajn klasikajn poeziaĵojn en la anglan lingvon oni devas 

kiel eble plej multe konservi la apartan ĉarmon de la ĉina antikva poezio”, kaj li metis la 

principon “fordoni la formon por kiel eble plej multe konservi la ĉarmon de la originala 

poemo” (舍形取神). Mi, miaflanke, tre alte ŝatas lian principon. La lingvo Esperanto, simile 

al la angla kaj aliaj Okcidentaj lingvoj, estas esence plursilaba lingvo kaj havas pli aŭ 

malpli la saman gramatikan sistemon kiel la ilia, kaj tial ĉio, kio estas supre dirita, tute 

aplikebla al la Esperantaj tradukoj. 

 

6. Tiel frue kiel en mia juneco, mi jam ekamis legi poemojn. En la komenco mi opiniis, 

ke ĉia skribaĵo, kiu estas rimita kaj en versoj, senescepte estas poeziaĵo, aŭ ke sen rimo 

ne ekzistas poemo. Eklerninte Esperanton, mi eĉ naive kredis, ke ĉiu skrupule rimita 

skribaĵo en Esperanto estas admirinde bona poemo. Mi mem ankaŭ provis skribi kaj 

traduki iom da rimitaj versaĉoj, el kiuj iuj eĉ publikiĝis en Esperantaj gazetoj en-kaj 

eksterlandaj (kiel ekz. unu el la de mi verkitaj fiksformaj trioletoj eĉ honore eniris en la 

senmortan verkon Parnasa Gvidlibro de K. Kalocsay kaj G. Waringhien, Dua eldono, p. 

61). Kun mia longa lernado kaj plimulta legado, mi iom post iom konsciis mian naivecon 

kaj trovis, ke skribo de iaj rimitaĵoj ne povas esti konsiderata kiel admirinda lerteco. La 

ĉarmo de bona poemo neniel kuŝas en ĝiaj rimoj kaj metriko, kiuj estas nur ĝia ornamo, 

ne ĝia esenco. En la antikveco, eĉ la medikamentaj receptoj (汤头歌诀) estis skribitaj en 

skrupule rimitaj versoj; ĉu ili povus esti kalkulataj kiel poemoj? (Mi ne estas kontraŭ tio, ke 

oni skribas tiajn rimitaĵojn, ĉar ili estas facile memoreblaj.) En Ĉinio ĉiam ekzistas tia 

ĝenerala tendenco, ke oni kutime emas rimi siajn skribaĵojn, ĉu ili estas sloganoj, reklamoj, 

publikaj avizoj, aŭ eĉ krudaj insultoj, kvazaŭ dank’ al rimoj la skribaĵoj povus ekhavi ian 

poeziecon. Kiel en la antikveco, tiel ankaŭ en la nuna tempo, preskaŭ ĉiuj kleruloj amas 

skribi “poemojn”. Se ili nur iom konas la regulojn kaj formojn de la ĉina klasika versfarado, 

ili ĉiuj kvazaŭ povas fariĝi “poetoj”. Ne malmultaj el ili, precipe famuloj, kolektas siajn 

“poemojn” kun sinadmiro en volumon kaj eĉ presas sian “poemaron” je sia propra kalkulo. 

Kaj estas tute ne mirinde, ke de la antikveco ĝis la nuno en Ĉinio la “poetoj” estas tiel 

grandnombraj, kiel la sableroj de Gango! Oni diras, ke Ĉinio estas la regno de Poezio. 

Ekzemple Qianlong, la imperiestro de la dinastio Qing, entute skribis dum la vivo 

dekmilojn da rimitaj poemoj (meznombre li skribis plurajn poemojn en ĉiu tago!). Sed kiom 
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el liaj poemoj meritas esti legataj kun ia valoro? Lia ekzemplo montras al ni, ke skribi 

rimitaĵojn strikte konformajn al la reguloj de metriko tute ne estas afero malfacila. Tio, kio 

efektive estas malfacila, estas skribi veran poemon, t.e. poemon en eleganta stilo kun 

sublima ideo kaj bona versformo. Se en versaĵo mankas sublimaj poeziecaj ideoj kaj la 

kvalito de beletra prozo, ĝi neniel povas esti kalkulata kiel poemo. Absolute ne! La poeto 

kaj la tradukanto de poeziaĵo devas peni fari sian poemon kaj sian tradukon vera poemo, 

kiu estus tiel natura, flua kaj facile komprenebla kiel parolo, kiel beletra prozo. Bona poeto 

kaj bona poezi-tradukanto neniel timas, ke oni legos ilian kreaĵon kiel beletran prozaĵon. 

Kaj tial, se oni trovos miajn modestajn tradukitajn versaĵojn ne similantaj al poemoj, oni 

estos sincere petata legi ilin kiel prozaĵojn. 

 

7. La tasko kaj la nepra devo de la tradukanto estas fidele komuniki la enhavon de la 

originalo. La tradukanto, kompreneble, ankaŭ povas esti permesita fari al la tradukaĵo ian 

rekreon, sed li havas nenian rajton lasi sian tradukon dekliniĝi de la ideoj en la originalo. 

La tradukanto devas fari sian plejeblon perfektigi sian tradukon. Se lia traduko, kvankam 

kun tintantaj rimoj kaj ritmo, legiĝas balbutiga, hermetika, kaj plena de lamaj esprimoj kaj 

eĉ kontraŭgramatikaĵoj, kian utilon do havas tia traduko? Se ni estas konsciencaj 

tradukantoj, ni devas honti pri ĝi, ĉar ni ne nur fuŝas la sindediĉan majstroverkon, sur kiun 

la antikva poeto verŝis sian sangon de koro, sed ankaŭ perdigas al la legantoj la tempon, 

trompas ilian atendon de ni, kaj eĉ donas al ili falsan impreson. Leginte tiajn tradukojn, ili 

tre povas esti kaptitaj de tia dubo: ĉu efektive tia povus esti la kvintesenco de la ĉina 

klasika poezio? Koncerne la Esperantan tradukadon de tiaj poemoj, la okulfrapanta fakto 

estas, ke inter la rimitaj tradukoj tre maloftaj estas tiuj, kiuj estas perfekte fidelaj al la 

originalo, kaj preskaŭ ĉiuj neeviteble portas pli aŭ malpli konstateblajn malperfektaĵojn aŭ 

erarojn, kvankam ilia ekstera formo povas ŝajni tre bela. Laŭ mi, se la Esperantaj 

tradukantoj volus sekvi la principon “fordoni la formon por kiel eble plej multe konservi la 

ĉarmon de la originala poemo”, liberigante sin de la kateno de rimoj kaj striktaj reguloj de 

metriko, iliaj tradukoj certe estus pli fidelaj al la originalo kaj legiĝus pli nature, pli glate. 

Sed bedaŭrinde la plejparto de niaj Esperantaj tradukantoj preferas dediĉi sian atenton 

ĉefe al la formo de siaj tradukaĵoj, ol al la fidela kaj trafa komunikado de la ideoj en la 

originalo. Tia farmaniero sendube estas tiel absurda, kiel jungo de la bovo malantaŭ la 

plugilon. 

 

Konkludo: 

Mi, amanto de Esperanta poezio, kompreneble tre inklinas legi tian tradukon de ĉinaj 

klasikaj poeziaĵoj, en kiu la enhavo kaj la formo de la originalo ambaŭ estas perfekte bone 

transigitaj en la tradukon. Sed se mankas tia perfekta traduko, mi estas devigita montri 

min malpli postulema kaj akcepti la malpli bonan: la ĉina klasika poeziaĵo povas esti 

tradukita sen rimoj kaj strikta metriko, kondiĉe ke ĝi estu fidela al originalo kaj ĝi legiĝu 

nature kaj glate, por ke oni povu trovi estetikan ĝuon dum la legado. Jen kial mi prenas 

senriman, relative liberan versformon por mia esperantigo de ĉinaj klasikaj poeziaĵoj. 
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