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编者语 

   常有朋友向我询问，某篇文章的世界语译文是不是有，或者在哪里能找到。为了满足这

些朋友的请求，我还大费周章地找寻过，有时能找到，不过因为记忆失真或时间久远，常常

是无功而返。这些文章的译文大多散见于书刊、杂志、微博、网站等媒体上，有汉语对照的

还可以百度搜索一下，以纯世界语发表的译文，百度也束手无策。每每在我搜寻这些译文的

时候，我都会产生这样一个念头：能不能把这些小块头的译文集中放在一个集子里，这样大

家就不用煞费苦心地四处寻找，可以省下很多时间来做其他的事情？这个念头一直在我心里

萦绕了几年的时间。直到最近，手头的时间稍微宽裕一些，我才决定来完成散文译文的收集

工作。用了两个多月的时间，收集到散文译文 170 篇（一篇文章的多种译文不计算在内），

做成了这个集子。可惜的是，因为个人手头资料不全，如《中国报道》我几乎没有，所以其

中的译文未能收集，如果能收集到，这本集子的体量应该增加一倍以上。 

   这个集子采用了汉语和世界语对照的形式，可以方便大家对照阅读，有喜欢翻译的同仁

可以做一些对照翻译的练习，以提高自身的翻译水平。因为文章短小，做起练习来，花时不

多，费力不大，也容易坚持到底。这个集子中的译文均出自目前国内水平较高的同仁之手，

译文质量应该是可靠的。对于中高级的世界语者，这也是一个很好的阅读材料。译文中的词

汇运用、句式结构、表达方式、翻译技巧等各具特点，对研究翻译的同仁也具有一定的参考

价值。 

   集子中散文的原作者按出生的年份排序，从先秦的公孙龙到现代的香港作家张小娴，时

间跨度达到两千年，散文作者共 86 人。 

   在宽泛的意义上，散文是除韵文外其他体裁的总汇。所以，这本集子还收集了部分“小

小说”的世界语译文，因为篇幅有限，较长的短篇小说没有选入。 

   在文章收集的过程中，得到王崇芳、刘鸿元、妙慧（Ebudhano）、熊林平 (Minosun)、朱

恩、张雅婷 (Jatina) 等人的大力支持，在此一并表示感谢。 

                                                    Vejdo 
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公孙龙（约前 320-约前 250） 

 
白马论 

『白马非马』，可乎？ 

曰：可。 

曰：何哉？ 

曰：马者，所以命形也；白者所以命色也。命色者非命形也。故曰：『 白马非马』。 

曰：有白马不可谓无马也。不可谓无马者，非马也？有白马为有马，白 之，非马何也？ 

曰：求马，黄、黑马皆可致；求白马，黄、黑马不可致。使白马乃马也 ，是所求一也。

所求一者，白者不异马也。所求不异，如黄、黑马有可有不可，何也？ 

可与不可，其相非，明。故黄、黑马一也，而可以应有马，而不可以应 有白马，是白

马之非马，审矣！ 

曰：以马之有色为非马，天下非有无色之马也。天下无马，可乎？ 

曰：马固有色，故有白马。使马无色，有马如已耳，安取白马？故白者 非马也。白马

者，马与白也。马与白，非马也。故曰白马非马也。 

马未与白为马，白未与马为白。 合马与白， 复名白马。是相与以 不相与为名，未可。

故曰：白马为马未可。 

以『有白马为有马』，谓有白马为有黄马，可乎？ 

曰：未可。 

曰：以『有马为异有黄马』，是异黄马于马，是以黄马为非马。以黄马 为非马，而以

白马为有马，此飞者入池而棺椁异处，此天下之悖言乱辞也。 

曰：以『白马不可谓无马』者，离白之谓也；不离者，有白马不可谓有 马也。故所以

为有马者，独以马为有马耳，非以白马为有马。故其为有马也，不可以谓『马马』也。 

『白者不定所白』，忘之而可也。白马者，言白定所白也，定所白者， 非白也。马者，

无去取于色，故黄、黑皆所以应；白马者，有去取于色，黄、黑马皆以色去，故唯白马独可

以应耳。无去者非有去也，故曰『白马非马』。 

Gongsun Long (ĉ. 320—250 a.K.) 

DISKUTO PRI LA BLANKA ĈEVALO* 
A: Ĉu oni povas diri, ke la blanka ĉevalo ne estas ĉevalo? 
B: Jes, oni povas tiel diri. 
A: Kial do? 
B: Ĉar “ĉevalo” indikas la formon kaj “blanka” indikas la koloron. Tio, kio indikas la koloron, 

ne indikas la formon, sekve ni diras, ke la blanka ĉevalo ne estas ĉevalo. 
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A: Nun ke sin trovas blanka ĉevalo, oni kompreneble ne povas diri, ke sin trovas nenia ĉevalo. 
Se oni ne povas diri, ke sin trovas nenia ĉevalo, tiam, ĉu do la blanka ĉevalo ne estas ĉevalo? Ĉar 
“sin trovas blanka ĉevalo” ja signifas, ke ekzistas ĉevalo, kial do “esti blanka” povus fari ĝin 
ne-ĉevalo? 

B: Se iu petus de vi ĉevalon, vi povus venigi al li ian ajn, flavan aŭ nigran, kaj li kontentiĝus. 
Se li petus de vi blankan ĉevalon, tiam nek la flava, nek la nigra, povus kontentigi lian deziron. Se 
la blanka ĉevalo estus ĉevalo, tiam kio estus petata en la du okazoj devus esti la sama. Se kio estus 
petata en la du okazoj estus la sama, tiam la blanka ĉevalo ne estus diferenca de la ĉevalo. Se kio 
estus petata en la unua okazo ne estus diferenca de kio estus petata en la dua, tiam kial do, 
posedante ĉevalon flavan aŭ nigran, demandite vi povus respondi nur per “mi havas ĉevalon” 
anstataŭ per “mi havas blankan ĉevalon”? Evidente, la du okazoj estas neakordigeblaj. Kaj la 
samo estas al la flava ĉevalo aŭ la nigra. Ĉu do ne estas sufiĉe klare, ke la blanka ĉevalo ne estas 
ĉevalo? 

A: Laŭ vi ĉiu ĉevalo kun koloro ne povas esti rigardata kiel ĉevalo! Ĉar sin trovas en la 
mondo neniu ĉevalo sen koloro, ĉu do oni povus malgraŭe diri, ke en la mondo sin trovas neniu 
ĉevalo? 

B: La ĉevaloj kompreneble havas koloron, sekve sin trovas blanka ĉevalo. Se la ĉevaloj 
havus nenian koloron, sin trovus simple ĉevaloj, tiam, en kio do konsistus la blanka ĉevalo? Tial la 
blankeco estas diferenca de la ĉevalo. La blanka ĉevalo signifas ĉevalon kombinitan kun la 
blankeco, sekve la ĉevalo estas diferenca de la ĉevalo kun la blanka koloro. Jen kial ni diras, ke la 
blanka ĉevalo ne estas ĉevalo. 

A: Ĉar, laŭ vi, antaŭ ol la ĉevalo estas kombinita kun la blankeco, ĝi estas simple ĉevalo, kaj 
antaŭ ol la blankeco estas kombinita kun la ĉevalo, ĝi estas simple blanka koloro, kaj kiam la 
ĉevalo kaj la blankeco estas kombinitaj, ili estas kune nomataj blanka ĉevalo, — tiam vi nomas 
kombinaĵon per kio ne estas kombinaĵo. Tio kompreneble ne estas ĝusta. Tial estas nepravigeble 
diri, ke la blanka ĉevalo ne estas ĉevalo. 

B: Se vi rigardas la blankan ĉevalon kiel ĉevalon, ĉu oni povus diri, ke la blanka ĉevalo estas 
ankaŭ flava ĉevalo? 

A: Ne. 
B: Se vi rigardas la blankan ĉevalon diferenca de la flava ĉevalo, vi diferencigas la flavan 

ĉevalon disde la ĉevalo. Diferencigi la flavan ĉevalon disde la ĉevalo ja egalas rigardi la flavan 
ĉevalon kiel ne-ĉevalon. Nun ke vi rigardas la flavan ĉevalon kiel ne-ĉevalon kaj tamen rigardas la 
blankan ĉevalon kiel ĉevalon, ĉu tio ne estas tiel ridinde absurda, kiel la aserto, ke birdo flugas en 
lageton aŭ ke la interna kaj ekstera ĉerkoj estas metitaj en malsamajn lokojn? 

A: Kiam ni diras, ke la blanka ĉevalo ne povas esti konsiderata kiel ne-ĉevalo, ni apartigas la 
blankecon disde la ĉevalo. Se la blankeco ne estus apartigita disde la ĉevalo, tiam restus nur 
blanka ĉevalo kaj ni ne devus diri, ke sin trovas ja ĉevalo. Tial, kiam ni diras, ke ekzistas ĉevalo, 
ni tiel diras nur pro tio, ke ĝi estas simple ĉevalo kaj ne pro tio, ke ĝi estas blanka ĉevalo. Sekve, 
kiam ni diras, ke ekzistas ĉevalo, ni ne volas diri, ke sin trovas ĉevalo (kiel tia) kaj ankoraŭ alia 
ĉevalo (kiel blanka ĉevalo). 

B: Estas pravigeble ignori la abstraktan nocion “blankeco”, kiu ne estas propre fiksita sur iu 
ajn objekto. Sed parolante pri la blanka ĉevalo, ni efektive diras pri la blankeco, kiu estas fiksita 
sur la objekto. La objekto, sur kiu la blankeco estas fiksita, ne estas la blankeco mem. La termino 
“ĉevalo” ne neprigas ajnan elekton de koloro kaj tial ĉevalo, flava aŭ nigra, povas esti kalkulata 
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kiel ĝi. Sed la termino “blanka ĉevalo” ja necesigas elekton de koloro, sekve la flava ĉevalo kaj la 
nigra ambaŭ estas ekskluzivitaj pro sia koloro, kaj nur la blanka povas esti kalkulata kiel ĝi. Kio 
ne ekskluzivas koloron ne estas la sama, kiel kio ĝin ekskluzivas. Jen kial ni diras: la blanka 
ĉevalo ne estas ĉevalo. 

 

*Legendo diras, ke foje Gongsun Long volis ĉevalrajde trairi la landliman pasejon, sed la loka leĝo malpermesis, 

ke oni konduku sian ĉevalon tra la pasejo. Li do diskutis kun la gardistoj pruvante, ke la blanka ĉevalo ne estas 

ĉevalo, kaj ilin konvinkis, tiel ke li sukcese trairis kun sia ĉevalo la pasejon. 

elĉinigis Wang Chongfang 
2017-06-13 

刘向（约前 77—前 6） 

 

晏婴使楚 
晏子将使楚。楚王闻之，谓左右曰：“晏婴，齐之习辞者也。今方来，吾欲辱之，何以

也？”左右对曰：“为其来也，臣请缚一人，过王而行，王曰：‘何为者也？’对曰：‘齐人

也。’王曰：‘何坐？’曰：‘坐盗。’ 
晏子至，楚王赐晏子酒，酒酣，吏二缚一人诣王。王曰：“缚者曷为者也？”对曰：“齐

人也，坐盗。”王视晏子曰：“齐人固善盗乎？”晏子避席对曰：“婴闻之，橘生淮南则为橘，

生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。今民生长于齐不盗，入

楚则盗，得无楚之水土使民善盗耶？”王笑曰：“ 圣人非所与熙也，寡人反取病焉。” 

Liu Xiang (ĉ. 77 – 6 a.K.) 

Yan Ying komisie vizitas la regnon Chu 
Kiel sendito, Yan Ying estis vizitonta la regnon Chu. La reĝo de la regno Chu aŭdis pri tio kaj 

diris al siaj ministroj servopretaj: “Yan Ying estas elokventulo de la regno Qi. Nun li estas 
alvenonta, kaj mi volas lin hontigi. Ĉu estas ĉe vi bona ideo?” Unu el la ministroj proponis: “Kiam 
li ĉeestos, mi petas, ni irigos homon ŝnurligitan antaŭ via reĝa moŝto. Tiam via moŝto demandu: 
‘Kio li estas?’ Oni respondos: ‘Li estas homo de Qi.’ Kaj via moŝto metu demandon ankoraŭfoje: 
‘Pri kio li estas kulpa?’ Oni respondos: ‘Li kulpas pri ŝtelo.’” 

Yan Ying atingis. La reĝo de Chu regalis lin per bankedo. Kiam ili drinkis en tre gaja humoro, 
du provosoj aleskortis ligitan homon antaŭ ili. La reĝo demandis: “Kio estas tiu ligita homo?” Unu 
el la provosoj respondis: “Li estas homo de Qi kaj kulpas en ŝtelo.” La reĝo rigardis al Yan Ying, 
demandante: “Ĉu la regnano de Qi estas origine ema pri ŝtelo?” Yan Ying leviĝis de sia sidkuseno 
kaj diris: “Mi aŭdis, ke estas iu speco de fruktarbo, kiun, se ĝi kreskas sude de la rivero Huai, oni 
nomas mandarinarbo; kiun, se ĝi kreskas norde de la rivero Huai, oni nomas trifolia oranĝarbo. La 
folioj de ili ambaŭ tre similas unuj la aliajn, sed la fruktoj gustas diference. Kial fariĝas tiel? Tial 

- 9 - 
 



ke la klimataj kondiĉoj ne estas samaj. Nu, tiu homo, kiu vivas en la regno Qi, ne ŝtelas, sed nun 
ke li estas en la regno Chu, li faras ŝtelon, ĉu tio ne estus, ke la medio de Chu emigas lin ŝteli?” La 
reĝo de Chu ridis embarasite. Li diris: “Pri saĝulo oni ne ŝercu, nu, mi faris al mi mem 
malagrablaĵon.” 

elĉinigis Minosun 

王羲之（303-361） 

 
兰亭集序 

永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。群贤毕至，少长咸

集。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。引以为流觞曲水，列坐其次，

虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅。仰观宇宙

之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。 
夫人之相与，俯仰一世。或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽

趣舍万殊，静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己，快然自足，曾不知老之将至。及其所之既

倦，情随事迁，感慨系之矣。向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。况修短

随化，终期于尽。古人云：“死生亦大矣！”岂不痛哉！ 
每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。固知一死生为虚诞，

齐彭殇为妄作。后之视今，亦犹今之视昔，悲乎！故列叙时人，录其所述。虽世殊事异，所

以兴怀，其致一也。后之览者，亦将有感于斯文。 
——选自《四部备要》本《骈体文钞》 

Wang Xizhi (303—361) 

Prefaco al la Poemaro Kolektita ĉe la Orkidea Pavilono 
  En la 9-a jaro (alinome guichou-jaro) de Yonghe-erao, Jin-dinastio, (353 p.K.). Komence de la 
tria monato en malfrua printempo, ni havis kunvenon ĉe la Orkidea Pavilono en Shanyin-gubernio, 
Guiji-prefektujo (nuntempa Shaoxing), por la Printempa Puriga Festivalo. Ĉeestis ĉiuj lokaj 
eminentuloj, oldaj kaj junaj. Ĉi tie troviĝas altaj montoj kaj apikaj krutaĵoj, kun prosperaj arbaro 
kaj bambuoj. Kuras klara rojo kaj galopa fluo, kiuj reflektas sunlumon brilantan ambaŭflanke de la 
pavilono. Ni alkondukis akvon kiel zigzagan kanalon por la flosantaj vintasoj, kaj ĉiuj gastoj tie 
sidis laŭborde. Kvankam mankis al ni akompano de muziko de kordinstrumentoj kaj flutoj, tamen, 
drinkante versi ankaŭ povas esprimi senton en nia koro. Tiun tagon serenis la ĉielo kaj klaris la 
aero. Varma brizo blovis agrable. Kapleve ni povis vidi la senliman vastecon de la ĉielo kaj 
kapkline, ni povis observi abundecon de estaĵoj. Tial ni lasis liberan vagadon de rigardo kaj penso 
por delico de vido kaj aŭdo. Kia ĝojo! 
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   Nun ĉiuj homoj vivas kune en la mondo. Iuj, kun malkaŝema grandanimeco, korverŝe babilas 
kun amikoj en ĉambro, dum aliaj , trovante apogon por sia animo en iuj aferoj, senbride ĝuas la 
nunon. Tia sinteno pri la homa vivo estas tre diferenca, ĉu trankvila aŭ moviĝema, ĉe nesamaj 
homoj. Kiam la homo renkontas ĝojon kiu apartenas al li nur por momento, li sentas kontenton, eĉ 
ne rimarkante la alveno de maljuneco. Kaj kiam ili sentas enuiĝon pri la aferoj al kiuj ili strebas 
longan tempon, ŝanĝiĝas ilia animstato. Ili certe suspiras kun profunda sento. La afero iam tre 
ŝatata rapide jam fariĝis paseo droninta en memoro. Kaj la homa vivo ĉu longa aŭ mallonga, 
ŝanĝema laŭ cirkonstanco, neeviteble havos finon. Antikvuloj ja diris: "Naskiĝo kaj morto ambaŭ 
estas grava por la homa vivo." Tio ja estas veinda, ĉu ne? 
   Ĉiufoje, kiam mi konsideras pri la rezonoj pro kiuj la antikvuloj suspiris, mi sentas ĉiam 
kunsenton antaŭ iliaj verkaĵoj. Kaj mi ne povas ekspliki kial mi tiel sentas. Mi ĉiam opinias ke 
estas erare rigardi la vivon kaj morton sama afero, kaj ankaŭ absurde rigardi la longan vivon kaj 
fruan morton egala. Kiam la posteuloj rigardos al ni, certe tre similas al tio kiel ni nun rigardas al 
la antikvuloj. Ho veinde! Tial mi listigis la nomojn de tiuj kiuj ĉeestas nian kunsidon, kaj registris 
iliajn verkaĵojn malgraŭ ke ŝanĝos kaj la tempo kaj la cirkonstancoj. Tamen la kaŭzoj de suspiroj 
estas la samaj. Mi kredas ke legontoj en futuraj generacioj ankaŭ suspiros pro miaj vortoj. 

elĉinigis Guozhu 

陶渊明（约 365-427） 

 

归去来兮辞 
余家贫，耕植不足以自给。幼稚盈室，瓶无储粟，生生所资，未见其术。亲故多劝

余为长吏，脱然有怀，求之靡途。会有四方之事，诸侯以惠爱为德，家叔以余贫苦，遂

见用于小邑。于时风波未静，心惮远役，彭泽去家百里，公田之利，足以为酒。故便求

之。及少日，眷然有归欤之情。何则？质性自然，非矫厉所得。饥冻虽切，违己交病。

尝从人事，皆口腹自役。于是怅然慷慨，深愧平生之志。犹望一稔，当敛裳宵逝。寻程

氏妹丧于武昌，情在骏奔，自免去职。仲秋至冬，在官八十余日。因事顺心，命篇曰《归

去来兮》。乙巳岁十一月也。 

归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟已往之不谏，知

来者之可追。实迷途其未远，觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏，风飘飘而吹衣。问征夫以

前路，恨晨光之熹微。 

乃瞻衡宇，载欣载奔。僮仆欢迎，稚子候门。三径就荒，松菊犹存。携幼入室，有

酒盈樽。引壶觞以自酌，眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲，审容膝之易安。园日涉以成趣，

门虽设而常关。策扶老以流憩，时矫首而遐观。云无心以出岫，鸟倦飞而知还。景翳翳

以将入，抚孤松而盘桓。 

归去来兮，请息交以绝游。世与我而相违，复驾言兮焉求？悦亲戚之情话，乐琴书

以消忧。农人告余以春及，将有事于西畴。或命巾车，或棹孤舟。既窈窕以寻壑，亦崎

岖而经丘。木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。善万物之得时，感吾生之行休。 
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已矣乎！寓形宇内复几时？曷不委心任去留？胡为乎遑遑欲何之？富贵非吾愿，帝

乡不可期。怀良辰以孤往，或植杖而耘耔。登东皋以舒啸，临清流而赋诗。聊乘化以归

尽，乐夫天命复奚疑！ 

Tao Yuanming (ĉ. 365-427) 

REVENO HEJMEN 
 

Prologeto 
Mi naskiĝis en malriĉa familio, kiu apenaŭ povis sin vivteni per plugado kaj plantado. La 

domo estis plena de infanoj, kaj neniu el niaj vazegoj estis provizita je sufiĉa greno. Kiel ajn pene 
mi laboris kaj klopodis, mi trovis neniun rimedon por plibonigi mian familian vivon. Miaj amikoj 
kaj parencoj konsilis al mi iri serĉi ian publikan oficon. Kvankam ankaŭ mi tiam havis tian 
intencon, tamen mi povis trovi neniun aliran vojon. 

Tiutempe la politika ĉielo estis kovrita de nigraj nuboj, kaj la princoj rivalis inter si per 
patronado kaj grandanimeco al la kompetentuloj, kiujn ili penis gajni. Mia onklo, vidante min en 
malfacila stato, multe klopodis kaj sukcese trovis por mi okupon de malaltranga loka ŝtatoficisto. 
Tiam la situacio estis malkvieta, kaj mi hezitis vojaĝi tro malproksimen. Ĉirkaŭ cent liojn for de 
mia hejmo sin trovis la gubernio Pengze, kie la rikolto de la publikaj kampoj kiel ofica salajro 
estis sufiĉa por mia drinkopago. Mi konsentis akcepti la postenon. Sed tre baldaŭ mi jam 
komencis senti abomenon pri la posteno kaj ekhavis la penson pri reveno hejmen. 

Kial do? Ĉar denaske mi havas internan dispozicion por sekvi pli aŭ malpli naturan 
vivmanieron, kaj neniel mi povas trovi plezuron en mia adaptiĝo al la vulgara mondo kontraŭ miaj 
deziroj. Kvankam malsato kaj malvarmo min sieĝus, tamen laboradi malgraŭ mi pligrandigus 
mian mizeron. Plenumante siajn kontraŭnaturajn devojn, oni nur satigas la buŝon kaj la stomakon 
je la kosto de sia persona vivoforto. Sekve mi de tempo al tempo veadis kaj suspiradis, profunde 
hontante pri mi kaj pri miaj neplenumitaj aspiroj. 

Kaj tamen mi ankoraŭ nutris la penson atendi ĝis la unua rikolto, antaŭ ol pretigi mian 
pakaĵon kaj foriri. Informiĝinte pri la subita morto de mia fratino, kiu loĝis en Wuchang, mi ne 
povis ne tuj rapidi tien por ŝia enterigo. Tiam mi do prezentis mian rezignon kaj forlasis la oficon. 
Ekde la aŭtunmezo ĝis la vintro mi restis en mia posteno nur iom pli ol okdek tagojn. Ĉar tiu ĉi 
rezigno bone konformas al miaj deziroj, mi skribis la jenon kun la titolo “Reveno Hejmen”, en la 
dekunua monato de la sama jaro. 
 

Miaj kampoj kaj ĝardeno jam pleniĝas de herbaĉoj:  
Kial do ne tuj reveni hejmen? 
Nun ke mi mem sklavigas mian koron al mia korpo, 
Kial do mi malĝojas kaj solece afliktiĝas? 
Konsciante, ke vana estas la bedaŭro pri la pasinteco,  
Mi ekscias, ke antaŭzorgeblaj estas la jaroj estontaj. 
Vere ankoraŭ ne foren mi erarvagas sur la malĝusta vojo, 
Kaj hodiaŭ mi vekiĝas el miaj pasintaj misoj al la nuna pravo. 
Mia boato malpeze balanciĝas sur la ondiĝanta akvo, 
La milda vento blove flirtigadas la baskon de mia robo. 
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Mi demandas vojaĝanton pri la vojo antaŭa, 
Kaj mi bedaŭras, ke palas ankoraŭ la tagiĝa lumo. 
 
Tuj kiam mia hejmo ekaperas en mia vido, 
Mi ekkuras al ĝi, kun koro plenplena de ĝojo. 
Miaj junaj familianoj kolektiĝas ĉe la pordego por saluto, 
Kaj miaj infanoj atendas min tie kun malpacienco. 
Mia korto jam estas invadita de herbaĉoj, 
Sed la pinoj kaj la krizantemoj ankoraŭ vigle kreskas tie. 
Kun miaj infanoj mi eniras en mian domon, 
Kie vinvazoj estas jam ĝisrande plenigitaj. 
Levante la vinvazon mi plezuriĝas en drinkado, 
Kaj ĵetante rigardojn al la ĝardenaj arboj mi ĝoje ekmienas. 
Apogante min kontraŭ la suda fenestro, kun altaj pensoj en la menso, 
Mi trovas kontenton kaj trankvilon en tiu ĉi simpla ĉambreto. 
Ĉiun tagon mi paŝadas por plezuro en mia ĝardeno, 
Kvankam tie sin trovas pordo, tamen ĝi restas ĉiam fermita. 
Kun helpo de mia bastono mi senzorge jen promenas, jen ekripozas, 
Kaj de tempo al tempo mi levas la kapon kaj fikse rigardas al la fora ĉielo. 
La senanimaj nuboj sencele flosas el inter la montopintoj, 
La birdoj, lacaj de flugado, scias, ke ili devas reveni al sia nesto. 
Jam pli kaj pli paliĝas la radioj de la subiranta suno, 
Sed mi restadas tie, karesante la solecan pinon. 
 
Reveni hejmen mi devas! 
Kaj tuj rompi kun la mondo oficista! 
Kun tiu ĉi mondo mi nature estas en malakordo, — 
Kion plian do mi serĉus, se mi ree jungus mian veturilon? 
Ĝoje mi dividas babiladon kun mia familio, 
Kaj la ĉagrenon mi dispelas per libroj kaj liuto. 
La terkulturistoj diras al mi la venon de la printempo; 
Mi ekscias, ke mi devas baldaŭ prilabori mian kampon okcidentan. 
Iafoje mi veturigas mian ĉaron kurtene ŝirmitan, 
Iafoje mi remas sur mia soleca boato. 
Mi sekvas sinuajn vojetojn por atingi la valon profundan, 
Aŭ vojstrekojn malebenajn por transgrimpi krutajn montojn. 
La arboj vigle kreskas en plena prospero, 
La fonta akvo malrapide fluas kun murmuro. 
Mi envias ĉiujn estaĵojn en la naturo, ke ili trovas sian sezonon, 
Kaj malĝojas, ke tiel baldaŭ mia vivo jam proksimiĝas al la fino. 
 
Ba! rezignon nur! 
Kiel longe do mi povas loĝi en tiu ĉi korpo mia en la universo? 
Kial ne sekvi mian koron, por lasi al ĉio iri sian vojon? 
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Kion do mi volus serĉi ankoraŭ kun hastemo? 
La riĉeco kaj la honoro ne estas mia deziro, 
Nek mi havas la esperon eniri ian paradizon. 
Domaĝante la belan tempon mi eliras sola por ĝui la naturon, 
Kaj plantinte mian bastonon apude, mi sarkas mian kampon, 
Aŭ grimpinte sur la orientan monton, mi plengorĝe eligas longajn kriojn, 
Aŭ starante ĉe la klara akvofluo mi kantas improvize versaĵojn. 
Do, sekvante la ŝanĝiĝojn de la naturo mi trankvile iros al mia fino, 
Kaj, kontenta je la destino, kiajn dubojn do mi devus ankoraŭ havi? 

 
Pri la aŭtoro:  

Tao Yuanming (ĉ. 365—427), aŭ alinomata Tao Qian, estis granda ĉina poeto kaj lirika prozisto dum la 

dinastio Orienta Jin. Li naskiĝis en Xunyang (la muna urbo Jiujiang de la provinco Jiangxi), en dekadencinta 

ŝtatoficista familio. En sia fruaj jaroj de sia kariero li servis kiel malaltranga ŝtatoficisto kaj poste kiel la 

guberniestro de Pengze. Forte afliktita de la koruptoj de la tiamaj ŝtatoficistaj rondoj li rezignis sian oficon kaj 

retiriĝis al la kamparana vivo. En la kamparo li ne nur persone faris surkampajn laborojn, sed ankaŭ de tempo al 

tempo verkis poemojn kaj lirikajn prozaĵojn, en kiuj li esprimis sian idealon pri la vivo kaj priskribis la belecon de 

la kampara pejzaĝo. La stilo de liaj verkoj estas eleganta kaj sugestoplena, kaj lia lingvo, simpla kaj natura. 

Tiu ĉi lirika prozaĵo estis skribita en la jaro 405. Tiam Tao Yuanming, en la aĝo de 41 jaroj, retiriĝis el la 

ŝtatoficista posteno en Pengze. La lirikaĵo estis finita post kiam li revenis hejmen. En ĝi li donis esprimon al sia 

ĝoja humoro dum la reveno post sia eksiĝo. Ĝi elmontras ankaŭ lian senmakulan moralan kvaliton dum lia 

ŝtatoficista kariero, lian sopiron al la vivo en la naturo, lian laŭdindan rifuzon blinde sekvi la tempon, kaj lian 

abomenon al la koruptitaj ŝtatoficistaj rondoj. La filozofio de submetiĝo al la volo de la Ĉielo kaj la kontentiĝo pri 

sia sorto probable estas la influo de la influo de taŭismo. 

elĉinigis Wang Chongfang 

桃花源记 

晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂

树，芳草鲜美，落英缤纷，渔人甚异之。复前行，欲穷其林。 
林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复

行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。

其中往来种作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。 
见渔人，乃大惊，问所从来。具答之。便要还家，设酒杀鸡作食。村中闻有此人，咸来

问讯。自云先世避秦时乱，率妻子邑人来此绝境，不复出焉，遂与外人间隔。问今是何世，

乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。余人各复延至其家，皆出酒食。停

数日，辞去。此中人语云：“不足为外人道也。” 
既出，得其船，便扶向路，处处志之。及郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往，

寻向所志，遂迷，不复得路。 
南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然规往。未果，寻病终，后遂无问津者。 

La ĝardeno de persikaj floroj 
Estis Wuling-ano, kiu vivis en la erao Taiyuan (376-396) de la dinastio Jin (265-420) kaj 

okupiĝis pri fiŝkaptado. 
Foje, remante laŭ rivereto, li forgesis, kiom forpasis la irita vojo. Subite al li renkontiĝis 
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persika arbaro. Sur ambaŭ bordoj de la rivereto, sfere de kelkcent paŝoj, neniu alispeca arbo 
miksis sin inter la persikujoj. La herboj vegetis freŝaj kaj belaj; la petaloj defalis delikate ŝvebantaj. 
Tiu fiŝisto tre miris pri la vidaĵo. Boati antaŭen li rekomencis, ĉar li intencis trairi la persikarbaron. 

La arbaro finiĝis ĉe fonto. Ĉi tie montriĝis monto, el kies kaverno ŝajne elfluis neklara lumeto. 
Li formetis la ŝipeton kaj eniris en la truon de la monto. Komence la tunelo estis tiel mallarĝa, ke 
ĝi permesas trairon al nur unu homo, sed je ankoraŭ pli da kelkdek paŝoj ekaperis antaŭ li vasta 
spaco en plena helo: la tero ebena, la kabanoj en bela ordo. Kuŝas bonaj kampoj, plaĉaj lagetoj, 
kaj staras morusujoj, bambuoj kaj aliaj plantoj; la surkampaj vojetoj sin interkomunikas; la krio de 
kokoj kaj la bojo de hundoj aŭdiĝas tie kaj tie; la homoj, ĉu viroj, ĉu virinoj, sin movas por fari 
kultivadon, en vestoj similaj al tiuj de eksteruloj; kaj la maljunuloj, infanoj, plezuras en sia ago. 

Kun granda miro tieuloj vidis lin, kaj demandis, de kie li venis. Li detale respondis. Iu el ili do 
invitis lin al sia hejmo, kie oni regalis lin per vino kaj kokaĵo. Vilaĝanoj aŭdis pri tiu enmigrinto, 
kaj ĉiuj venis pridemandi. Ili mem rakontis, ke, por rifuĝi de la malordo de la dinastio Qin 
(221-206 a.K.), ilia prapatro gvidis siajn edzinon, gefilojn kaj proksimulojn veni en tiun ĉi lokon 
izolitan, kaj ke ili neniam eliris kaj tial apartigis sin de la mondo. Alvenis el ili la demando, kiu 
dinastio nun estas. Ili ne sciis pri la dinastio Han (202 a.K.-220 p.K.)–do ne paroli pri Wei 
(220-265) kaj Jin. La gasto precize parolis pri tio, kion li sciis, dum la aŭskultantoj vesopiris. Kaj 
ĉiuj aliaj, unu post alia, gastigis la migrulon en sia domo, ankaŭ kun vino kaj manĝaĵo. Post kelkaj 
tagoj de restado la fiŝisto adiaŭis la lokon, tiam ĉi-lokanoj diris al li: “Ne indu paroli pri ni al aliaj 
homoj ekstermontaj.” 

Elirinte, li trovis sian boaton kaj revenis laŭ la antaŭa vojo, kun la faro: meti signon tie kaj tie. 
Kiam li atingis la urbon de la prefektujo Wuling, li vizitis la prefekton kaj raportis al li pri la 
okazintaĵo. La regnoficisto tuj ordonis siajn subulojn sekvi la fiŝiston por reveni al la loko, tamen 
ili ne retrovis la signojn, kaj fine perdis la vojon. 

Liu Ziji, nobla ermito en Nanyang, aŭdis pri tio, kaj kun ĝojo planis iri tien. Li ne sukcesis – ne 
longe poste li mortis de malsano. Kaj de tiam ne plu ekzistis pridemandanto. 

elĉinigis Minosun 

韩愈（768-824） 

 
师说 

   古之学者必有师。师者，所以传道受业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从

师，其为惑也，终不解矣。生乎吾前，其闻道也固先乎吾，吾从而师之；生乎吾后，其闻道

也亦先乎吾，吾从而师之。吾师道也，夫庸知其年之先后生于吾乎？是故无贵无贱，无长无

少，道之所存，师之所存也。 
   嗟乎！师道之不传也久矣！欲人之无惑也难矣！古之圣人，其出人也远矣，犹且从师而

问焉；今之众人，其下圣人也亦远矣，而耻学于师。是故圣益圣，愚益愚。圣人之所以为圣，

愚人之所以为愚，其皆出于此乎？ 
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   爱其子，择师而教之；于其身也，则耻师焉，惑矣。彼童子之师，授之书而习其句读者

也，非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知，惑之不解，或师焉，或不焉，小学而大遗，

吾未见其明也。巫医乐师百工之人，不耻相师。士大夫之族，曰师曰弟子云者，则群聚而笑

之。问之，则曰：“彼与彼年相若也，道相似也，位卑则足羞，官盛则近谀。”呜呼！师道之

不复，可知矣。巫医乐师百工之人，君子不齿，今其智乃反不能及，其可怪也欤！ 
   圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒，其贤不及孔子。孔子曰：三

人行，则必有我师。是故弟子不必不如师，师不必贤于弟子，闻道有先后，术业有专攻，如

是而已。 
李氏子蟠,年十七，好古文，六艺经传皆通习之，不拘于时，学于余。余嘉其能行古道，

作《师说》以贻之。 

Han Yu (768-824) 

Pri Instruisto 
En antikva tempo, tiuj, kiuj volis lerni, devis havi instruiston. La instruisto funkcias por 

diskonigi doktrinon, transdoni profesiajn sciojn kaj solvi dubojn. Homo ne povas per si mem havi 
sciojn depost sia naskiĝo. Kiu do povus neniam havi dubojn? Se, havante dubojn, oni neniam 
petus gvidon de instruisto, tiuj duboj do restos por ĉiam nesolvitaj problemoj. 

Tiuj, kiuj naskiĝis pli frue ol mi, nature komprenis la veron kaj sciojn pli frue ol mi. Mi devas 
lerni de ili. Se tiuj, kiuj naskiĝis malpli frue ol mi, komprenis la veron kaj sciojn pli frue ol mi, mi 
devas lerni ankaŭ de ili. 

Mi lernas ja la veron kaj sciojn. Kial kroĉi je la naskiĝjaroj ĉu pli aŭ malpli fruaj? Tial, mi 
lernas malgraŭ la nobleco kaj aĝo de la sciodonantoj. Kie estas la vero kaj scioj, tie estas la 
instruisto. 

Aĥ! La tradicio lerni de instruisto estas neglektata jam de longa tempo, tial, estas malfacile 
trovi iun kiu havas nenian dubon. Antikvaj saĝuloj, kiuj multe superis nin, ankoraŭ lernis de iliaj 
instruistoj. Nuntempaj homoj, kiuj multe malsuperas la saĝulojn, tamen malinklinas lerni de 
instruistoj. Tial la saĝuloj fariĝas pli saĝaj, dum la malsaĝuloj pli malsaĝaj. Ĉu tia fenomeno estas 
kaŭzita eble pro tio? 

Estas stulte ke oni, pro amo al sia filo, elektas instruiston por li sed ne faris la samon por si 
mem. Instruisto por infanoj instruas ja legi aŭ silabi, sed ne diskonigi doktrinon, nek transdoni 
profesiajn sciojn nek solvi dubojn kiel mi diris supre. Por scii kiel silabi dum legado oni volontas 
peti instruon de instruisto, sed por solvi dubojn oni malvolontas peti instruon. Tia konduto estas 
atenti pri bagatelo sed ne pri la pli grava afero. Mi ne trovas tion prudenta konduto. Eĉ 
medicinistoj, muzikistoj kaj metiistoj neniam rigardas honta la lernadon unu de alia. Tamen, se iu 
el la kleruloj-ŝtatoficistoj vokas alian viron "instruisto" kaj nomas sin lia "lernanto", tio vekas 
amasan mokridojn al li. Se oni demandas pri la kialo de mokrido, la respondo estas tia, ke ili la du 
viroj havas similajn aĝon kaj klerecon. Se la vokato havas malpli altan rangon, la vokanto devas 
senti honton. Se la vokato havas pli altan rangon kaj la vokanto prenas lin kiel instruiston, tio 
ŝajnas faltema. Ho ve! De tio ni povas scii kial la tradicio lerni de instruisto nun ne povas reveni. 
Ordinare, medicinistoj, muzikistoj kaj metiistoj estas malestimataj de ĝentiluloj; sed nun la 
ĝentiluloj agas malpli saĝe ol ili. Ĉu tio ne estas stranga konduto?  

La antikvaj saĝuloj neniam limigas sin lerni nur de specifa instruisto. Konfuzio (551-479 a.K.) 
iam lernis de Tanzi，Changhong，Shixiang，kaj Laodan, kiuj ne estis tiel virtuoza kaj talenta kiel 
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Konfuzio. Konfuzio diris: "Se tri homoj kune promenas, inter ili certe troviĝas tiu kiu indas esti 
mia instruisto." Tial, estas ne necese ke lernanto estu nepre malpli inda ol la instruisto, same, 
ankaŭ ke la instruisto nepre estu pli virtuoza kaj talenta ol la lernantoj. La realo estas, ke iuj konas 
la doktrinon pli frue, dum aliaj malpli frue, kaj iuj posedas pli da fakaj scioj, dum aliaj malpli. Jen 
estas ĉio.  

Pan, filo el familio Li, 17-jaraĝa, ŝatas lerni ĉinajn klasikojn de Qin- kaj Han-dinastioj. Li jam 
lernis ĉiujn el la ses klasikaj verkoj. Ne limigante sin al la nunaj moraĉoj, li lernas ankaŭ de mi. 
Mi admiras lian konduton lerni laŭ la antikvula maniero kaj verkas ĉi eseon por donaci al li. 

elĉinigis Eĉino (Guozhu) 

马说 
世有伯乐，然后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。故虽有名马，辱于奴隶之手，

骈死于槽枥之间，不以千里称也。  
马之千里者，一食或尽粟一石。食马者，不知其能千里而食也。是马也，虽有千里之能，

食不饱，力不足，才美不外见，且欲与常马等不可得，安求其能千里也。  
策之不以其道，食之不能尽其材，鸣之而不能通其意，执策而临之，曰：“天下无马。”

呜呼！其真无马耶？其真不知马也！ 

Pri Ĉevalo 
En la mondo unue troviĝas Bole*, kaj poste li povas trovi mil-lian ĉevalon. Mil-lia ĉevalo 

estas ofte videbla, sed Bole tro malofte estiĝas. Tial, kvankam estas brava ĉevalo, tamen ĝi nur 
vivas humiligite sub ignoremaj servistoj, aŭ mortus ĉe ĉevalejo kune kun ordinaraj ĉevaloj sed ne 
estas rekonata kiel mil-lia mirĉevalo. 

Mil-lia ĉevalo eble unufoje povas manĝi unu dan-on (= 100 litroj) da greno. Tamen la 
ĉevalisto ne scias dece bredi ĝin laŭ ĝia kapablo galopi mil liojn dum unu tago. Tial, kvankam tia 
ĉevalo havas la mirkapablon, tamen ĝi povas nek satmanĝi nek havi sufiĉan forton.rp tio ĝi neniel 
povas prezenti siajn talentojn kaj bonkvalitojn, kaj ĝi eĉ ne povas montri sin egala kiel ordinaraj 
ĉevaloj, ĉu oni povus postuli ke ĝi galopi mil liojn en unu tago? 

Kiam oni volas sproni ĝin, li ne uzas pravajn rimedojn; kiam oni bredas ĝin, li ne povas lasi 
ĝin plene disvolvi siajn talentojn; Kiam oni aŭdas ĝiajn henojn, li tute ne komprenas ĝin. Kun vipo 
en la mano li staras apud ĝi, nur veante: "Ho, en la mondo ne troviĝas mil-lia ĉevalo!" Ho ve, ĉu 
vere ne troviĝas mil-lia ĉevalo? Fakte li vere ne konas mil-lian ĉevalon!  

elĉinigis Guozhu  
2011-06-13 

刘禹锡（772-842） 

 

陋室铭 

山不在高，有仙则名。水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕

上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，

无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：何陋之有？ 
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Liu Yuxi (772-842) 

EPIGRAFO LAŬDANTA MIAN MODESTAN ĈAMBRON 
La monto ne bezonas esti tre alta; 
Ĝi estas fama, se nur sur ĝi loĝas diaĵo. 
La lago ne bezonas esti tre profunda; 
Ĝi havas spiritecon, se nur en ĝi vivas drako. 
Mia ĉambro estas modesta, 
Sed ĝi spiras la aromon de virto, se nur mi loĝas en ĝi. 
La musko rampas sur la peronon, ĝin verdigante, 
La verda herbo reflektas sian lumon sur mian fenestran kurtenon. 
Erudiciaj kleruloj venas en gaja humoro por paroli kun mi, 
Kaj inter miaj gastoj estas trovita neniu krudulo neinstruita. 
En tiu ĉi ĉambro modesta mi povas ludi nur por mia plezuro mian neornamitan ĉin-on1 
Aŭ legi la budhismajn sutrojn kun pia, kvieta koro, 
Sen la ĝeno de la bruaj melodioj de vulgara muziko, kiuj agacus miajn orelojn, 
Kaj sen la ŝarĝo legi oficialajn dokumentojn, kiu konsumus mian korpon. 
Mia modesta ĉambro estas kiel la pajlokabano de Zhuge Liang2 en Nanyang 
Aŭ kiel la Pavilono de Ziyun3 en Chengdu. 
Konfuceo iam diris: 
“Se nur noblulo loĝas en tiu loko, kia krudeco povus resti tie?” 
 
Notoj: 
1. ĉin-o: ĉina antikva sepkorda plukinstrumento. 

2. Zhuge Liang (181—234), fama ŝtatisto kaj strategiisto en la periodo de la Tri Regnoj.  

3. Nomo de la domo de Yang Xiong (a.K.53—a.K.18), fama klerulo dum la dinastio Okcidenta Han. 

 
Pri la aŭtoro: 
Liu Yuxi (772—842), literaturisto Tang-dinastia, kiu naskiĝis en Luoyang, Henan-provinco kaj fariĝis ĝinŝi-o 

(titolo donita al sukcesinto de la plej altaj imperiaj ekzamenoj dum feŭdaj dinastioj de Ĉinio) en la aĝo de dudek 

unu jaroj. Li estis ekzilita pro sia aktivecoj por politka reformado. Li estis fame konata pro siaj prozaĵoj kaj 

poeziaĵoj. 

elĉinigis Wang Chongfang 
2017-09-16 

柳宗元（773—819） 

 

寓言三则 

临江之麋 
临江之人畋，得麋麑，畜之。入门，群犬垂涎，扬尾皆来。其人怒，

怛之。自是日抱就犬，习示之，使勿动，稍使与之戏。积久，犬皆如人意。麋麑稍大，忘己
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之麋也，以为犬良我友，抵触偃仆，益狎。犬畏主人，与之俯仰甚善，然时啖其舌。 
三年，麋出门，见外犬在道甚众，走欲与为戏。外犬见而喜且怒，共杀食之，狼藉道上，

麋至死不悟。 
黔之驴 

黔无驴，有好事者船载以入，至则无可用，放之山下。虎见之，庞然大物也，以为神。

蔽林间窥之，稍出近之，慭慭然莫相知。 
他日，驴一鸣，虎大骇远遁，以为且噬己也，甚恐。然往来视之，觉无异能者。益习其

声，又近出前后，终不敢搏。稍近益狎，荡倚冲冒，驴不胜怒，蹄之。虎因喜，计之曰:“技

止此耳!”因跳踉大㘎，断其喉，尽其肉，乃去。 
噫!形之庞也类有德，声之宏也类有能，向不出其技，虎虽猛，疑畏，卒不敢取;今若是

焉，悲夫! 
永某氏之鼠 

永有某氏者，畏日，拘忌异甚。以为己生岁直子;鼠，子神也，因爱鼠，不畜猫犬，禁

僮勿击鼠。仓廪庖厨，悉以恣鼠，不问。 
由是鼠相告，皆来某氏，饱食而无祸。某氏室无完器，椸无完衣，饮食大率鼠之馀也。

昼累累与人兼行，夜则窃啮斗暴，其声万状，不可以寝，终不厌。 
数岁，某氏徙居他州;后人来居，鼠为态如故。其人曰:“是阴类，恶物也，盗暴尤甚。

且何以至是乎哉?”假五六猫，阖门撤瓦灌穴，购僮罗捕之，杀鼠如丘，弃之隐处，臭数月

乃已。 
呜呼!彼以其饱食无祸为可恒也哉! 

Liu Zongyuan (773-819) 

Tri Fabloj 
Cervo en Linjiang 

En Linjiang estis homo, kiu ĉaskaptis cervidon kaj volis ĝin bredi. Kiam li eniris kun la ĉasito 
en la domon, la hundoj ĉiuj kuris renkonte al li, salivantaj, kun la vostoj svingataj. Li koleris 
kontraŭ ili minacamiene. Ekde tiu tago li ofte alproksimigis al la hundoj la cervidon en siaj brakoj, 
por ke ili kutimiĝu al ĝi en amika maniero kaj iom poste ludu kun ĝi. Longan tempon poste la 
domhundoj kondutis tiel kiel la homo deziris. La cervido kreskis iom pli granda kaj forgesis sian 
specion, konvinkiĝante, ke la hundo estas ja amika al ĝi. La cervo agis des pli senskrupule kaj eĉ 
batludis laŭplaĉe inter la dombestoj. Ili timis la mastron, ne aŭdacante ĝin mistrakti; sed de tempo 
al tempo ili lekis la lipojn per sia lango . 

Unu tagon post tri jaroj la cervo eliris. Ĝi vidis multajn fremdajn hundojn sur la vojo, dezirante 
iri al ili por sin ludamuzi. Ĝia aliro igis la hundojn kaj ĝojaj kaj koleraj, kaj ili kune murdis kaj 
formanĝis la cervon. La restaĵo videblis en dispecoj sur la vojo.  

La cervo, ĝismorte, ne reprudentiĝis.  
Azeno en Guizhou 

Origine ne estis azeno en Guizhou, sed enmiksiĝemulo transportis tien unu perŝipe. Ĉar ĝia 
ĉeesto utilis al nenio, oni do metis ĝin ĉe la piedon de monto. Tigro vidis ĝin tiel mamuta, 
pensante ke ĝi estas ia sankta estaĵo. Sin kaŝinte inter arbedoj la voremulo gvatis la sanktan beston. 
Kelkajn momentojn poste ĝi eliris proksimen iom al la mamutulo, tre singarde, sed ne povis 
ekkoni, kio ĝi estas. Alian tagon la azeno eligis iaon, la tigro, surprizite, forkuris malproksimen, 
supozante ke la giganto ĝin voros. Sed de ĉiu flanko ĉirkaŭrigardante la sanktulon, la tigro trovis 
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en ĝi nenian apartan potencon. Kvankam iom post iom kutimiĝi al la iao kaj pli kaj pli proksimiĝi 
al la ia-faranto, tamen la rabobesto ankoraŭ ne aŭdacis ĝin preni. La tigro denove provis iri al ĝi, 
des pli ofende, por taŭzi ĝin per siaj kapo kaj korpo; la azeno ne povis sin reteni kaj hufbatis la 
ofendanton. Sed tio ja ĝojigis la tigron, ke tiu pensis: “La forto, nur da tiom!” La tigro eksaltis 
rorante, tordrompis la gorĝon de la predo, formanĝis la tutan karnon, kaj foriris. 

Ho ve! Se la azeno, mamuta en formo, kvazaŭ sanktulo, kaj grandioza en iaado, kiel fortulo, 
ne montrus sian misteron, la tigro, kvankam potenca, ne aŭdacus ĝin preni. Ĉu la sekvo ne estas 
veinda? 

Musoj de Sinjoro Ikso en Yongzhou 
En Yongzhou estis sinjoro Ikso, kiu timplene respektis la muson. Ĉar li naskiĝas en la jaro de 

Muso, tial, laŭ li, la jaro apartenas al Musodio. Ikso amas musojn. Li tenis ne katon nek hundon, 
kaj cetere, bati muson estas malpermesite al knaboservisto; ĉie, ĉu en grentenejo, ĉu en kuirejo, la 
musoj agis arbitre kaj dorlotite. 

La musoj komunikis la aferon unu al alia, kaj ĉiuj informitoj venis en la hejmon de sinjoro 
Ikso. Ili satis tie, sed sen ia danĝero. Sed neniu el la mebloj en la domo de Ikso estis ne difektita, 
neniu el la vestoj sur rako estis ne ĉifonigita, kaj la manĝaĵoj ĉiuj estis restigitaj de la musoj. Tage 
la musoj iris unu tuj post alia paralele kun homo, dum nokte ili pene ronĝis kaj kruele mordbatis 
inter si–la bruoj sonis tiel terure, ke la sinjoro ne povus endormiĝi, tamen li lasis ilin en tio. 

Kelkajn jarojn poste sinjoro Ikso sin transloĝigis en alian gubernion. La nova veninto ekloĝis 
en la domo, sed la musoj agis ankoraŭ kiel antaŭe. Li diris: “Tiuj ĉi estas abomenindaĵoj el la 
infero, tiel senbridaj; sed kiel la afero fariĝis tia, kia ĝi nun estas?” Li do pruntis kvin aŭ ses katojn, 
fermis la pordon, forigis la tegolojn, enverŝis akvon en la musotruojn, kaj krome, mon-instigis 
knaboservistojn kapti la musojn perrete. La mortigitaj musoj amasiĝis kiel teraltaĵo, forĵetitaj en iu 
izolita angulo, kaj la fetoro malaperis nur post kelkaj monatoj.  

Ho ve! La musoj insistas pri tio, ke ilia sata kaj sendanĝera vivo povos esti porĉiama.  
elĉinigis Minosun 

苏轼（1037-1101） 

 
前赤壁赋 

壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒属客，

诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。

纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽

化而登仙。 
于是饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：“桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美

人兮天一方。”客有吹洞萧者，倚歌而和之，其声呜呜然：如怨如慕，如泣如诉；余音袅袅，

不绝如缕；舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之嫠妇。 
苏子愀然，正襟危坐，而问客曰：“何为其然也？”客曰：“月明星稀，乌鹊南飞，此非

曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌。山川相缪，郁乎苍苍；此非孟德之困于周郎者乎？方
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其破荆州，下江陵，顺流而东也，舳舻千里，旌旗蔽空，酾酒临江，横槊赋诗；固一世之雄

也，而今安在哉？况吾与子，渔樵于江渚之上，侣鱼虾而友糜鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以

相属；寄蜉蝣与天地，渺沧海之一粟。哀吾生之须臾，羡长江之无穷；挟飞仙以遨游，抱明

月而长终；知不可乎骤得，托遗响于悲风。” 
苏子曰：“客亦知夫水与月乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖

将自其变者而观之，而天地曾不能一瞬；自其不变者而观之，则物于我皆无尽也。而又何羡

乎？且夫天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明

月，耳得之而为声，目遇之而成色。取之无禁，用之不竭。是造物者之无尽藏也，而吾与子

之所共适。” 
客喜而笑，洗盏更酌，肴核既尽，杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中，不知东方之既白。 

Su Shi (1037—1101) 

Unua Boatpromeno ĉe la Ruĝa Klifo1 
En la aŭtuno de la jaro Renxu (1082), je la deksesa de la sepa monato lunkalendara, mi 

plezurcele promenis per boato kun kelkaj amikoj sur la rivero Jangzio laŭlonge de la piedo de la 
Ruĝa Klifo. Blovis freŝa zefiro, kvieta estis la akvo. Mi levis pokalon kaj tostis al miaj amikoj, kaj 
ni recitis odojn pri la plenluno kaj deklamis versaĵojn pri belulino. Post iom da tempo la luno 
leviĝis super la orientan monton, kaj vagis inter la Ĉerpilo kaj la Bovpaŝtisto2. La rivero vaste 
etendiĝis, kovrita de blanka vapornebulo, kaj la lumo sur la akvo kunfandiĝis kun la ĉielo. Ni lasis 
nian boaton flosadi, kien ajn ĝi volis, kiel fragmita folio sur la senlima akvomaso, kaj ni sentis nin 
tiel liberaj, tute sen mondaj zorgoj, kvazaŭ ni rajdus sur facila vento, kiu nin portis al iu loko 
nekonata; kaj tiam ni estis en tia ekstazo, kvazaŭ ni jam leĝere forlasus tiun ĉi homan mondon kaj 
fariĝus flugpovaj senmortuloj. 

La vino gajigis nin, kaj ni ekkantis, batante la takton sur la boatrandoj. Jen la kanto: 
“Ho vi, remiloj el cinamligno kaj rudro el magnolio, 
Frapu la lunon rebrilantan en la akvo kaj puŝu nian boaton kontraŭ lumo fluanta! 
Ho, kiel senlima, kiel forta, estas la sopiro, kiu min tiras foren, 
Foren al mia kara, kiu estas tie en la alia fino de la ĉielo!” 
Iu el la amikoj, kiu estis bona flutisto, ludis akompanon al nia kanto. La melankoliaj tonoj 

ĝemis kaj singultis, kvazaŭ li estus plendanta, sopiranta, ion rakontanta. La ŝvebanta postsono 
tiriĝis kiel silka fadeno, kiu ne rompiĝis, ĝis ĝi eĉ vekus al dancado la drakojn, sin kaŝantajn en 
mallumaj kavernoj, kaj elvokus amarajn larmojn el vidvino en soleca boato. 

Malĝoja en la koro, mi rekte sidiĝis kaj demandis gravmiene mian amikon, kial lia muziko 
estas tiel trista.  

 “‘La luno estas bela, la steloj estas disaj, la korvoj kaj la pigoj flugas suden…’” li citis kaj 
daŭrigis: “Ĉu tiuj ĉi versoj ne estas de Cao Mengde3? Rigardu okcidenten al la urbo Xiakou kaj 
orienten al Wuchang. Jen, kiel interplektiĝas la montoj kaj la riveroj, kaj kiel imponaj ili sin 
prezentas en sia malhela verdo. Ĉu ĉi tie ne estas la loko, kie Cao Mengde siatempe estis venkita 
de la juna generalo Zhou Yu4? En tiu tempo Cao, venkopreninte la regionon Jinzhou kaj 
konkerinte la urbon Jiangling, triumfe venis orienten laŭ la fluo de la rivero, kondukante siajn 
batalŝipojn, kiuj sin intersekvis en vico longa je mil lioj, kaj kies flagoj kaj standardoj vualis la 
ĉielon. Kun la vizaĝo al la ruliĝantaj ondoj li enverŝis al si vinon kaj deklamis siajn poemojn 
tenante lancon en la mano, — kia heroo li estis en sia tempo! Sed kie do li estas nun?  
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 “Kompare kun li, ni estas nur fiŝkaptistoj aŭ arbohakistoj sur la riveraj insuletoj, kun fiŝoj 
kaj salikokoj aŭ cervoj kiel kunuloj; ni promenigas nian boaton, tiel etan kiel folio, en kiu ni tostas 
unu al la alia kaj drinkas el botelkukurbaj ĉerpiloj. Ni estas nenio alia ol efemeroj, kiuj vizitas tiun 
ĉi mondon dum tre mallongaj horoj, kaj ni estas tiel senlime malgrandaj, kiel greneroj en la vasta 
maro. 

“Mi malĝojis, ke nia vivo estas pasema, kaj envias tiun ĉi potencan riveron, kiu fluas senfine. 
Mi dezirus alkroĉiĝi al flugpova senmortulo kaj migri en la senlima spaco, aŭ brakumi la belan 
lunon por vivi kun ĝi eterne. Sed ve! mi bone scias, ke tio estas nur vana sonĝo, kiu neniam 
efektiviĝos, kaj mi povas nur konfidi tiujn ĉi plendajn tonojn, kiuj esprimas miajn sentojn, al la 
aŭtuna vento trista.” 

Al tiu ĉi lamento mi kontraŭdiris: “Ĉu vi iam meditis pri la akvo kaj la luno? La rivero 
senĉese fluas, tage kaj nokte, sed la akvo ŝajnas neniam foriĝi. La luno ĉiam kreskas kaj 
malkreskas, sed ĝi neniam pligrandiĝas, nek malgrandiĝas. Tial, rigardate el la vidpunkto pri 
ŝanĝiĝo, ĉio en la universo pasas en palpebruma daŭro; sed se rigardate el la vidpunkto pri 
konstanteco, ĉiuj estaĵoj inkluzive de ni mem estas nepereemaj. Nu, kial do ni devus envii la aliajn 
estaĵojn? Cetere, ĉiu estaĵo en tiu ĉi mondo havas sian posedanton, kaj mi neniel povas preni al mi 
eĉ unu ereton, kiu ne apartenas al mi. La solaj esceptoj estas la freŝa zefiro sur la rivero kaj la hela 
luno super la montoj. La antaŭa, kaptite de niaj oreloj, fariĝas muziko, kaj la dua, renkontite de nia 
rigardo, ŝanĝiĝas en sonĝecan vidon. Ĉi tiujn du ni povas libere servigi al ni kaj ĝui por ĉiam. Ili 
estas neelĉerpeblaj trezoroj, liveritaj al ni de la Kreinto, kaj ni ĉiuj povas egale partopreni en ilia 
ĝuado.” 

Mia amiko ĝojiĝis kaj ekridis. Ni lavis la pokalojn kaj ree enverŝis al ni vinon. Post kiam la 
pladoj kaj fruktoj estis forkonsumitaj, la pokaloj kaj teleroj estis lasitaj en malordo. Kaj ni ĉiuj 
kuŝiĝis dormi en la boato, apogante la kapon unu sur alies korpo, sen rimarki la lumiĝon jam ĉe la 
orienta horizonto. 

 
Notoj: 

1 la Ruĝa Klifo— konata kiel loko, kie estis batalkampo en la epoko de tri regnoj (220—280), situas en la 

nuna gubernio Jiayu, prov. Hubei. 
2 la Ĉerpilo kaj la Bovpaŝtisto— nomoj de du konstelacioj. 
3 Cao Mengde, alinome Cao Cao (155—220) — fama generalo kaj ŝtatestro dum tri regnoj, kiu volis konkeri 

wu-regnon, sed estis venkita de zhou yu en 208 p.k. 
4 Zhou Yu— generalo de wu-regno dum tri regnoj, kiu venkis Cao Cao-n en la batalo ĉe la Ruĝa Klifo, tiam li 

nur estis 24-jara. 

elĉinigis Wang Chongfang 

后赤壁赋 
是岁十月之望，步自雪堂，将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降，木叶尽脱，

人影在地，仰见明月，顾而乐之，行歌相答。 
已而叹曰：“有客无酒，有酒无肴，月白风清，如此良夜何！” 
客曰：“今者薄暮，举网得鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈。顾安所得酒乎？” 
归而谋诸妇。妇曰：“我有斗酒，藏之久矣，以待子不时之需。”于是携酒与鱼，复游于

赤壁之下。 
江流有声，断岸千尺；山高月小，水落石出。曾日月之几何，而江山不可复识矣。予乃
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摄衣而上，履谗岩，披蒙茸，踞虎豹，登虬龙，攀栖鹘之危巢，俯冯夷之幽宫。 
盖二客不能从焉。划然长啸，草木震动，山鸣谷应，风起水涌。予亦悄然而悲，肃然而

恐，凛乎其不可留也。反而登舟，放乎中流，听其所止而休焉。时夜将半，四顾寂寥。适有

孤鹤，横江东来。翅如车轮，玄裳缟衣，戛然长鸣，掠予舟而西也。 
须臾客去，予亦就睡。梦一道士，羽衣蹁跹，过临皋之下，揖予而言曰：“赤壁之游乐

乎？”问其姓名，俯而不答。“呜呼！噫嘻！我知之矣。畴昔之夜，飞鸣而过我者，非子也

邪？”道士顾笑，予亦惊寤。开户视之，不见其处。 

Dua Boatpromeno ĉe la Ruĝa Klifo1 
Je la dekkvina de la deka monato de la sama jaro, kiam la luno estis plena, mi piede ekiris de 

Neĝa Halo por reveni al la pavilono Lingao, akompanata de du amikoj. Nia vojo kondukis preter 
la Flavkota Deklivo. Jam estis la sezono de prujno, la arboj perdis ĉiujn siajn foliojn. Niaj korpoj 
ĵetis ombrojn sur la teron, kaj levinte la okulojn, ni povis vidi la helan lunon. Admirante la 
ĉirkaŭan pejzaĝon, ni ĝoje kantis ĥoraĵojn dum la vojo. 

Post iom da tempo mi eksuspiris kaj diris, “Ĉi tie mi havas amikojn, sed ne vinon; kaj eĉ se 
mi havus vinon, ni ne havus pladojn indajn je la vino. La luno estas brila kaj la zefiro freŝa — kiel 
do ni agrable devos pasigi tiun ĉi belan vesperon?” 

Iu el miaj amikoj respondis: “Ĝuste antaŭ la vesperiĝo hodiaŭ mi kaptis fiŝon per mia reto. Ĝi 
havas grandan buŝon kaj malgrandajn skvamojn, aspektante kiel perko el la rivero Songjiang. Sed 
de kie ni povas havigi al ni vinon?” 

Kiam ni revenis hejmen, mi konsiliĝis kun mia edzino, kaj ŝi diris: “Mi konservas botelegon 
da vino dum longa tempo, kiu estas destinita por via uzo en okazo de subita bezono.” Ni do prenis 
kun ni la vinon kaj la fiŝon, kaj ekiris fari ankoraŭfojan viziton al la Ruĝa Klifo. 

La rivero brue fluis preter klifoj, kiuj turis je mil futoj; la altaj montoj kontraste malgrandigis 
la lunon, kaj la malleviĝinta akvo malkovris rokojn. Kvankam pasis ne longa tempo de post mia 
unua vizito, tamen la pejzaĝo jam ŝanĝiĝis ĝis nerekonebleco. Mi levis la baskon de mia robo kaj 
faris grimpadon. Mi paŝis sur akreangulajn rokojn, faris al mi vojon tra la dense kreskantaj 
sovaĝaj herboj kaj dornoj, kaŭriĝis sur ŝtonblokoj en fantaziaj formoj de tigro kaj leopardo, 
ascendis helpe de rampaj plantoj tordiĝantaj kiel drakoj kaj serpentoj, ĝis mi atingis la plejsupron, 
kie nestis rabobirdoj, por rigardi malsupren en la akvon, kie kaŝiĝis la loĝejo de la akvodio.  

Miaj du amikoj ne povis min sekvi. Mi do komencis voki al ili per forta, tirata voĉo. La arboj 
kaj arbustoj ektremis, la montoj kaj valoj eĥe resonis, vento leviĝis kaj ondoj ŝveliĝis. Kaptita de 
subita tristo kaj ektimo, mi ne kuraĝis plu resti tie. Mi ekiris returne kaj revenis al nia boato. Ni 
lasis nian boaton drivi, kien ajn ĝi volis, en la mezo de la rivero. Jam estis preskaŭ noktomezo kaj 
ĉirkaŭe regis silento. Tiam unu soleca gruo, kiu estis transfluganta la riveron, venis de la oriento 
super nian boaton. Ĝi havis flugilojn similajn al ĉarradoj, estis vestita en blankaj kaj nigraj plumoj, 
kaj kun longa, akra krio ĝi preterflugis super nia boato okcidenten. 

Post iom da tempo miaj amikoj foriris kaj mi kuŝiĝis dormi. En sonĝo mi vidis, ke iu taoista 
pastro en ŝvebanta robo el plumoj preterpasas mian domon en Lingao. Li salutis min per kunmeto 
de la manoj kaj diris, “Ĉu vi ĝuis vian viziton al la Ruĝa Klifo?” Kiam mi demandis pri lia nomo, 
li klinis la kapon kaj donis nenian respondon. “Ha, mi ekscias!” mi ekkriis. “Ĉu vi ne estas tiu, kiu 
preterflugis super mi lastanokte?” La pastro ĵetis retrorigardon al mi kun rideto. Mi vekiĝis de 
surprizo. Sed kiam mi malfermis la pordon por rigardi, mi povis trovi neniun postsignon de li. 
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Noto: 
1 la Ruĝa Klifo— konata kiel loko, kie estis batalkampo en la epoko de tri regnoj (220—280), situas en la 

nuna gubernio Jiayu, prov. Hubei. 

elĉinigis Wang Chongfang 
 

记承天寺夜游 
元丰六年十月十二日夜，解衣欲睡，月色入户，欣然起行。念无与为乐者，遂至承天寺

寻张怀民。怀民亦未寝，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。何

夜无月？何处无竹柏？但少闲人如吾两人者耳。 
 

Nokta vizito al la templo Chengtian 
Estas la dekdua tago de la deka monato en la sesa jaro de Yuanfeng (1083). Post la falo de la 

nokto, mi min senvestigis kaj estis preta enlitiĝi, kiam mi vidis, ke la luno verŝas sian lumon rekte 
en mian ĉambron. Mi do ĝojoplene elpaŝis eksteren. Ĉar troviĝis neniu, kun kiu mi povus dividi 
mian plezuron, mi iris al la templo Chengtian por serĉi mian amikon Zhang Huaimin. Ankaŭ li 
ankoraŭ ne enlitiĝis, kaj ni kune promenis en la korto. 

La korto estis kvazaŭ inundita en akvo, tiel luma ĝi estis, kaj en la akvo la herboj estis 
interplektitaj kun la algoj — ili estis la ombroj de bambuoj kaj pinoj. 

Ĉu la luno ne ĉiam prezentas la nokton, kaj ĉu la bambuoj kaj la pinoj ne ĉiam estas en siaj 
lokoj? La sola diferenco estas la foresto de homoj, kiuj promenas en tute senzorga ripozo kiel ni 
du. 

elĉinigis Wang Chongfang 

刘基（1311-1375） 

 
楚人养狙 

楚有养狙以为生者，楚人谓之狙公。旦日，必部分众狙于庭，使老狙率以之山中，求草

木之实，赋什一以自奉。或不给，则加鞭箠焉。众狙皆畏苦之，弗敢违也。 
一日，有小狙谓众狙曰：“山之果，公所树与？”曰：“否也，天生也。”曰：“非公不得

而取与？”曰：“否也，皆得而取也。”曰：“然则吾何假于彼而为之役乎？”言未既，众狙

皆寤。 
其夕，相与俟狙公之寝，破栅毁柙，取其积，相携而入于林中不复归。狙公卒馁而死。 

郁离子曰：“世有以术使民而无道揆者，其如狙公乎！惟其昏而未觉也。一旦有开之，其术

穷矣”。 
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Liu Ji (1311 - 1375) 

La simibredisto en la regno Chu 
En la regno Chu estis homo, kiu vivis de simibredado, kaj kiun oni nomis Sinjoro Simibredisto. 

Ĉiun matenon, en la korto, li nepre ordonis al la simioj, ke la veterano konduku aliajn sur montojn 
por kolekti fruktojn. Kaj tamen ili mem rajtis disponi nur pri dekono de la fruktoj alportitaj. Se 
okaze iu ne povis plenumi sian taskon, tiu ricevis vipadon. Ĉiuj simioj timis la punon, kaj neniu el 
ili aŭdacis malobei la ordonon. 

Iutage iu juna simio demandis la simiojn:  
“Ĉu la fruktarbojn sur la montoj plantis lia sinjora moŝto?”  
“Ne. Ili kreskas mem.”  
“Ĉu do, sen konsento de lia moŝto, ni ne rajtus fari plukadon?”  
“Jes, ĉiu ja havas rajton pluki fruktojn.”  
“Kaj, se estas tiel, kial ni devus submetiĝi al li kaj servuti sub li?”  
Antaŭ ol la vortoj finiĝis, ĉiuj vekiĝis. 
Ĉi-nokte, kiam la simibredisto dormis, la simioj ĉiuj kune detruis la kaĝon kaj la tenejon. Ili 

foriris en arbaron kun lia provizo kaj neniam revenis. La simibredisto poste mortis de malsato. 
Jen mia komento: “Ĉu ne similas la simibrediston tiu, kiu, ie ajn en la mondo, sklavigas la 

popolon per nigraj manovroj kaj sen leĝoj? Ke la simibredisto povas sukcesi en sia jugado, tio 
ŝuldiĝas al la obskureco kaj nevekiteco de la popolo. Unu fojon ili ekvekiĝas, lia jugado jam iras 
al sia fino.” 

elĉinigis Minosun 

归有光 （1507-1571） 

 

项脊轩志 

项脊轩，旧南阁子也。室仅方丈，可容一人居。百年老屋，尘泥渗漉，雨泽下注；每移案，

顾视，无可置者。又北向，不能得日，日过午已昏。余稍为修葺，使不上漏。前辟四窗，垣墙周

庭，以当南日，日影反照，室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭，旧时栏楯，亦遂增胜。借书满架，

偃仰啸歌，冥然兀坐，万籁有声；而庭堦寂寂，小鸟时来啄食，人至不去。三五之夜，明月半墙，

桂影斑驳，风移影动，珊珊可爱。 

然余居于此，多可喜，亦多可悲。先是庭中通南北为一。迨诸父异爨，内外多置小门，墙往

往而是。东犬西吠，客逾庖而宴，鸡栖于厅。庭中始为篱，已为墙，凡再变矣。家有老妪，尝居

于此。妪，先大母婢也，乳二世，先妣抚之甚厚。室西连于中闺，先妣尝一至。妪每谓余曰：”
某所，而母立于兹。”妪又曰：”汝姊在吾怀，呱呱而泣；娘以指叩门扉曰：‘儿寒乎？欲食乎？’
吾从板外相为应答。”语未毕，余泣，妪亦泣。余自束发，读书轩中，一日，大母过余曰：”吾儿，
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久不见若影，何竟日默默在此，大类女郎也？”比去，以手阖门，自语曰：”吾家读书久不效，儿

之成，则可待乎！”顷之，持一象笏至，曰：”此吾祖太常公宣德间执此以朝，他日汝当用之！”
瞻顾遗迹，如在昨日，令人长号不自禁。 

轩东，故尝为厨，人往，从轩前过。余扃牖而居，久之，能以足音辨人。轩凡四遭火，得不

焚，殆有神护者。 

项脊生曰：“蜀清守丹穴，利甲天下，其后秦皇帝筑女怀清台；刘玄德与曹操争天下，诸葛孔

明起陇中。方二人之昧昧于一隅也，世何足以知之，余区区处败屋中，方扬眉、瞬目，谓有奇景。

人知之者，其谓与坎井之蛙何异？” 
余既为此志，后五年，吾妻来归，时至轩中，从余问古事，或凭几学书。吾妻归宁，述诸小

妹语曰：”闻姊家有阁子，且何谓阁子也？”其后六年，吾妻死，室坏不修。其后二年，余久卧病

无聊，乃使人复葺南阁子，其制稍异于前。然自后余多在外，不常居。 

庭有枇杷树，吾妻死之年所手植也，今已亭亭如盖矣。 

Gui Youguang (1507-1571) 

Notoj pri Ĉambro Xiangji 
Ĉambro Xiangji, antaŭe nomata Kabineto Nange, kiu havis areon nur de unu kvadrata 

Zhang-o1 sufiĉe por loĝado de sola homo. Pro ĝia centjariĝo, ofte okazis, ke mortero kaj polvo 
defalis de la muro kaj tegmento kaj pluakvo tralikiĝis malsupren. Ĉiufoje, kiam mi volis movi la 
tablon por eviti defalaĵojn, mi ne sukcesis trovi ĉirkaŭe lokon, kie mi povis ĝin loki. La ĉambro 
frontis norden kaj ricevis neniun radion de sunlumo, ke ĝi malheliĝis tuj post tagmezo. Mi farigis 
kelkajn riparojn por malebligi defalon kaj likiĝon. Plie mi malfermigis kvar fenestretojn en la 
fronta muro kaj konstruigis parapeton ĉirkaŭ la korto kiel ekrano por kapti la rektan lumon de la 
suno de la suda flanko, tiel ke la sunrebrilo heligis la internon de la ĉambro. Mi plantis laŭvole 
orkideojn, osmantojn kaj bambuojn en la korto, kaj plibeligis la malnovan balustradon. Mi 
plenigis la librobretaron per akumulitaj libroj kaj faris ĝueman legadon, murmurante kapleve aŭ 
kapkline. Kiam mi kontempladis en tranco, ŝajne aŭdiĝis ĉiuj sonoj de la naturo. En la kvieta korto 
antaŭ la perono alflugis birdetoj por serĉi grengrajnojn kaj rifuzis foriri eĉ ĉe alpaŝo de homoj. En 
la nokto de la dekkvina de lunmonato la klara plenluno brilis alte en la ĉielo kaj prilumis duonon 
de la muro, sur kiu projekciiĝis malklaraj ombroj de osmantoj, kiuj moviĝis en venteto. Kiel 
aminda bildo! 

Tamen, loĝante ĉi tie, mi renkontis multe da ĝojindaĵoj kaj malĝojindaĵoj. Antaŭe la suda kaj 
norda partoj de la korto interligiĝis kiel unuaĵo, sed post kiam miaj onkloj dividis la grandan 
familion kaj loĝis aparte, konstruiĝis ĉie muroj kun multaj pordetoj. Eĉ la hundo bojadis kontraŭ 
tiuj, kiuj antaŭe loĝis en la sama korto, gastoj devis trapasi la kuirejon por preni manĝojn, kaj 
kokoj eĉ nestis en la halo. Komence staris heĝo apartiganta la korton kaj poste konstruiĝis muro 
anstataŭ ĝi, kio okazis dufoje. Iam loĝis tie maljunulino, kiu estis la servistino de mia mortinta 
avino, kaj kiu mamnutris bebojn de du generacioj en nia familio. Pro tio mia mortinta patrino ŝin 
traktis tre bone. La okcidenta flanko de la domo kondukis al la interna ĉambro, de kiu mia patrino 
ofte frekventis ŝin. La maljunulino diris al mi de tempo al tempo: “Ĉi tie via patrino staris,” kaj 
aldonis: “Kiam via pliaĝa fratino, kiu tiam ankoraŭ estis bebo, krie ploris en mia sino, via patrino 
demandis, fingre frapante je la pordklapo: ‘Ĉu la bebo sentas malvarmon aŭ malsaton?’ Mi 
respondis detale tra la pordo...” Antaŭ ol ŝi finis sian rakonton, mi ekploris kaj ankaŭ ŝi 
plorsingultis.  
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Ekde dekkvin-jariĝo mi eklernis en tiu ĉi ĉambro. Unutage mia avino venis vidi min kaj diris: 
“Infano mia, jam longan tempon mi ne vidis vin. Kial vi enfermas vin ĉi tie tuttage, kvazaŭ 
knabino en buduaro?” Kiam ŝi foriris, ŝi fermis la pordon, parolante al si: “La infanoj de nia 
familio diligente lernadas, sed ili ne akiris sukceson en imperia ekzameno dum longa tempo. Ni 
vere atendas tiun tagon de sukceso!” Post kelka tempo ŝi alvenis kun hu-o2 el eburo en la mano kaj 
diris: “Ĝi estis uzata de mia avo, kiel ceremoni-direktanta oficialulo de Taichang-templo, en la 
aŭdienco de la imperiestro dum Xuande-periodo3. Iutage vi certe uzos ĝin!” Tiuj pasintaĵoj okazis 
kvazaŭ hieraŭ, kiuj lasis min nereteneble eksplodi de plorego.  

Oriente de Ĉambro Xiangji estis kuirejo. Kiam oni iris al la kuirejo, ili devis preteriri mian 
ĉambron. Mi loĝis tie dum longa tempo, kaj kun fermitaj fenestroj mi eĉ povis distingi la 
preterpasantojn laŭ iliaj paŝbruoj. La ĉambron trafis kvarfojaj fajregoj, sed ĝi feliĉe ne reduktiĝis 
al ruino eble pro tio, ke la bonaj spiritoj donis al ĝi protekton kaj benon. 

La studanto4 en Ĉambro Xiangji rakontis: “En Bashu-regiono5 troviĝis vidvino nomata Qing, 
kiu heredis de sia edzo la minejon de cinabro kaj akiris la plej grandan profiton pere de 
minekspluatado tra la tuta regno. Poste la unua imperiestro de Qin-dinastio konstruigis Terason 
Vidvino Qing al ŝia honoro. Liu Bei batalis kontraŭ Cao Cao por akiri potencon, kaj Zhugge 
Liang6 ekis krei sian grandiozan entreprenon kiel vilaĝa kampulo. Kiu bone konis ilian strebadon, 
kiam ili ankoraŭ sin trovis en sovaĝaj anguloj de la mondo? Loĝante en ĉi tiu ĉambraĉo, mi ĝuis 
mian vivon kun ĝoje levitaj brovoj kaj brile glimantaj okuloj, kaj mi sentis min plezura en mirinda 
situacio. Se oni scius, kiel mi vivas, ili certe opinius, ke mi estas rano, kiu nur rigardas pecon da 
ĉielo, vivante en la puto! 

Kvin jarojn post kiam mi skribis tiujn notojn, mia edzino ekloĝis pro edzeco en mia familio. Ŝi 
ofte venis en mian ĉambron kaj demandis al mi pri kelkaj pasintaj okazintaĵoj. Kelkfoje ŝi lernis 
skribi, klinante sin super la tablo. Kiam ŝi reiris al la hejmo de siaj gepatroj, ŝi, reveninte, 
komunikis al mi la demandon de sia fratineto: “Mi aŭdas, ke troviĝas kabineto. Kion similas la 
kabineto?” Ses jarojn poste mia edzino mortis kaj Ĉambro Xiangji kadukiĝis sen riparado. Post 
aliaj du jaroj mi longatempe alnajliĝis al malsanlito kaj pasigis enuajn tagojn. Pro tio mi riparigis 
Kabineton Nange, kiu post riparado iom diferencis de la antaŭa en aspekto. Ekde tiam mi plej ofte 
loĝas aliloke, sed mallofte en ĉi tiu ĉambro. 

En la korto staras eribotri-arbo7, kiun mia edzino propramane plantis en la jaro de sia morto, 
kaj nun ĝi prosperas kun abundaj folioj kaj branĉoj. 
notoj: 
1. Zhang-o: tradicia ĉina mezurunuo de longo, valoranta 3.33 metrojn. 
2. Hu-o: tabuleto tenata antaŭbruste de ŝtatoficistoj dum la aŭdienco de la imperiestro. 
3. Xuande-periodo (1425-1435) de la dinastio Ming (1368-1661) 
4. La literatura nomo de la aŭtoro mem. 
5. La nuna Sichuan-provinco en la sudokcidenta parto de Ĉinio. 
6. Liu Bei, Cao Cao kaj Zhuge Liang estis elstaraj personoj militaj aŭ politikaj dum la periodo de 

Tri Regnoj (200-280 p. K.) 
7. eribotrio: Eriobotrya japonica 

elĉinigis Vejdo 
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袁宏道（1568—1610） 

 

满井游记 
燕地寒，花朝节后，余寒犹厉。冻风时作，作则飞沙走砾。局促一室之内，欲出不得。

每冒风驰行，未百步辄返。 
廿二日天稍和，偕数友出东直，至满井。高柳夹提，土膏微润，一望空阔，若脱笼之鹄。

于时冰皮始解，波色乍明，鳞浪层层，清澈见底，晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

山峦为晴雪所洗，娟然如拭，鲜妍明媚，如倩女之靧面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒，柔

梢披风，麦田浅鬣寸许。游人虽未盛，泉而茗者，罍而歌者，红装而蹇者，亦时时有。风力

虽尚劲，然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟，呷浪之鳞，悠然自得，毛羽鳞鬣之间皆有喜气。

始知郊田之外未始无春，而城居者未之知也。 
夫不能以游堕事，潇然于山石草木之间者，惟此官也。而此地适与余近，余之游将自此

始，恶能无纪？己亥之二月也。 

Yuan Hongdao (1568 - 1610) 

Ekskurso en Manjing 
Frostas en la regiono Yan. Eĉ post la Flora Festo (ĉe l’ komenco de printempo) la frosto ne 

multe malfortiĝas. De tempo al tempo la malvarma vento ekblovas, kaj dume la polvo ŝtona kaj 
tera kirlas sin pelmele. Limigite en la ĉambro, mi ne povas eliri. Ĉiufoje kiam, malgraŭ kontraŭa 
vento, mi eldomiĝas, mi devas rehejmeniĝi antaŭ ol fari malpli ol cent paŝojn. 

En la dudeka tago serena mi estas kun kelkaj amikoj. Ni kune iras tra la murpordego Dongzhi 
kaj al Manjing. Ambaŭflanke de la vojo staras altaj salikoj, kaj super la malseketaj kaj fekundaj 
kampoj etendiĝas la ĉiela senlima spaco. Mi sentas min cigno fluginta el kaĝo. 

La glacia tavolo jam degelas. La ondetoj brilas skvamare, kaj la akvo estas tiel klara kaj pura, 
kiel malvarme luma spegulo noveprenita el tualetujo. La montoj, lavitaj de neĝo fandiĝanta en 
serena vetero, elmontras sian freŝan ĉarmon, kiel hartuberoj de bela knabino ĵuse tualetita. La 
branĉoj de salikoj ankoraŭ estas burĝonantaj, kaj la suplaj arbopintoj milde balanciĝas en la 
venteto. La tritikaj plantidoj ĵus ĝermas surkampe, altaj je nur ĉirkaŭ unu colo. Promenantoj ne 
multas, tamen foje kaj foje videblas tiuj, kiuj, ĉerpinte akvon el fonto kaj ĝin boliginte, trinkas 
teon; tiuj, kiuj, mantenante tason da vino, kantas; kaj tiuj, kiuj surazene rajdas en pompa vesto. 
Kvankam la vento ankoraŭ estas malvarma, tamen oni ŝvitas trakorpe, se oni piediradas. Ĉiuj, kiel 
la birdoj sin sunumantaj sur sablaĵo, la fiŝoj sin amuzantaj saltante super akvo, aspektas trankvilaj 
kaj senzorgaj; kaj ĉiuj bestoj manifestas la signon de ĝojo. Tiam mi ekperceptas, ke antaŭurbe ja 
estas printempo, sed tiuj, kiuj loĝas enurbe, ne konceptas tion. 

Eble nur mi, kiel sinekurulo, povus laŭplaĉe fari ekskurson kaj libere vagi meze de pejzaĝo, 
sed sen ia ajn maltrankvilo pri tio, ke mia ofico estus prokrastita. Tiu ĉi loko ne malproksimas de 
mia loĝejo, kaj mia ekskurso komenciĝas de ĉi tiu. Ĉu ĝi ne indus je noto? Mi datas ĝin en la dua 
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lunmonato de la dudeksepa jaro de la regperiodo Wanli en la dinastio Ming. 
elĉinigis Minosun 

魏学洢（1596-1625） 

 

核舟记 

明有奇巧人曰王叔远，能以径寸之木，为宫室、器皿、人物，以至鸟兽、木石，罔不因势象

形，各具情态。尝贻余核舟一，盖大苏泛赤壁云。 

舟首尾长约八分有奇，高可二黍许。中轩敞者为舱，箬篷覆之。旁开小窗，左右各四，共八

扇。启窗而观，雕栏相望焉。闭之，则右刻“山高月小，水落石出”，左刻“清风徐来，水波不兴”，
石青糁之。  

船头坐三人，中峨冠而多髯者为东坡，佛印居右，鲁直居左。苏、黄共阅一手卷。东坡右手

执卷端，左手抚鲁直背。鲁直左手执卷末，右手指卷，如有所语。东坡现右足，鲁直现左足，各

微侧，其两膝相比者，各隐卷底衣褶中。佛印绝类弥勒，袒胸露乳，矫首昂视，神情与苏、黄不

属。卧右膝，诎右臂支船，而竖其左膝，左臂挂念珠倚之。珠可历历数也。  

舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面，左手倚一衡木，右手攀右趾，若啸呼

状。居左者右手执蒲葵扇，左手抚炉，炉上有壶，其人视端容寂，若听茶声然。  

其船背稍夷，则题名其上，文曰“天启壬戌秋日，虞山王毅叔远甫刻”，细若蚊足，钩画了了，其

色墨。又用篆章一，文曰“初平山人”，其色丹。  

通计一舟，为人五；为窗八；为箬篷，为楫，为炉，为壶，为手卷，为念珠，各一；对联、

题名并篆文，为字共三十有四。而计其长，曾不盈寸。盖简桃核修狭者为之。嘻，技亦灵怪矣哉!  

Wei Xueyi (1596-1625)  

Boato Skulptita el Persikkerno 
Vivis en Ming-dinastio (1368--1644) meti-majstro nomata Wang Shuyuan, kiu povis skulpti el 

col-diametra lingo palacajn konstruaĵojn, objektojn, homfigurojn, kaj diversajn birdojn, bestojn, 
arbojn aŭ ŝtonojn, ĉiuj laŭ naturaj konturoj de la krudmaterialo kaj kun sia aparta gusto. li iam 
donacis al mi boaton, skulptita el persikkerno, kiu temis pri la vizito de Su Shi al la Ruĝa Klifo. 

La boato longas, de pruo ĝis pobo, ĉ. je pli ol ok colonoj, kaj altas proksimume je du 
maizgrajnoj. Meze vidiĝas vasta halo kiel kajuto, superŝirmita per bambufolio, kaj ambaŭflanke 
de la kajuto estis ok malgrandaj fenestroj, po kvar dekstre kaj maldekstre. Malferminte la 
fenestrojn, oni povas vidi tra ili delikatan balustradon, kaj ferminte la fenestrojn, oni povas legi sur 
la klapoj gravuritajn surskribojn: “la altaj montoj kontraste malgrandigis la lunon / kaj la 
malleviĝanta akvo malkovris rokojn*” sur la dekstra klapo, kaj “blovis frida zefiro / kviea estis la 
akvo**” sur la maldekstra. Ĉiuj literoj estas blue farbitaj. 

Sur la pruo sidas tri personoj. tiu meze, kun alta ĉapo kaj haroza barbo, estis s-ro Su Shi; 
dekstre: lia amiko la bonzo Foyin; kaj maldekstre estis s-ro Huang Tingjian. 
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S-roj Su kaj Huang ambaŭ aprecis al rulaĵo de kaligrafia verko. per sia dekstra mano Su Shi 
tenis unu ekstremon de la rulaĵo, kaj la maldekstran manon li metis sur la dorso de s-ro Huang. per 
sia maldekstra mano Huang tenis la alian ekstremon de la rulaĵo, kaj, per sia dekstra mano 
fingromontrante al la verko, li kvazaŭ ion parolis al sia amiko. montriĝis videblaj la dekstra piedo 
de s-ro Su kaj la maldekstra piedo de s-ro Huang, ambaŭ iom flanken teniĝis. genuoj de ili unu 
apud alia ĉiom kaŝiĝis en la vestfaldoj sub la rulaĵo. 

Foyin aspektis ekzakte similas al la bodisatvo Majtrejo: kun nudigitaj brusto kaj mamoj. 
levante sian kapon li rigardis disten, lia pozo kaj mieno multe diferenciĝis de tiuj de s-roj Su kaj 
Huang. li sidis kun dekstra gambo kuŝanta, sur kubuto de sia kurbiĝanta dekstra brako li apogis sin 
sur la boatflanko. Leviĝis lia maldekstra genuo, kie ripozis lia maldekstra brako kun rozario, kies 
bidoj estis klare nombreblaj. 

Sur la pobo kuŝiĝis remilo, ambaŭflanke de ĝi troviĝis po unu boatisto. tiu, ĉe maldekstra 
flanko estis kun konusa hartubero kaj leviĝanta kapo. Lia maldekstra mano kaptis ekvilibrilon, kaj 
la dekstra palpis al sia dekstra piedo, kvazaŭ laŭte vokis. tiu ĉe maldekstra mano palpis al forno, 
sur kiu sidis kruĉo. tiu homo kun trankvila mieno rigardis antaŭen, kvazaŭ aŭskultante la boliĝon 
de teo. 

Dorso de la boato estis iom plata, kaj tie gravuriĝis la subskribo de la aŭtoro, kiu legiĝis jene: 
“Aŭtune en la dua jaro*** de Tianqi-erao skulptis Wang Shuyuan de Yushan” 
La strekoj, kvnkam tiel maldikaj kiel kulpiedoj, estis klare distingeblaj kaj nigre farbitaj. Sube 

sekvis sigelo de respekta nomo: “Chuping-montano”, skarlate farbita. 
Resume en la boato troviĝis: kvin homfiguroj; ok fenestroj; boatŝirmilo, remilo, forno, kruĉo, 

rulaĵo, rozario, respektive po unu; subskriboj, aŭtora subskribo, sigelilo, malpli ol unu colo. La 
miniature artaĵo estis farita el longa kaj maldika perskkerno. 

Post atenta observado, mi, Wei Xueyi, admiris kun miro: Ho, kiel mirinda metiarto! En 
antikvaj verkoj ja estis multaj notoj pri artaĵoj kreitaj kvazaŭ de fantomoj aŭ feoj, tamen, ja kiu 
jam vidis skulptaĵon el ligno malpli granda ol colo tamen kun klarvideblaj brovoj kaj barboj? Eĉ 
se iu dirus al mi tion, kion mi mem ĵus priskribis, mi ankaŭ prenos tion mensogon. sed tion mi nun 
vidis ja propraokule! Laŭ tio supozante, ankaŭ ne estas neeble ke oni skulptis simiinon sur pinto 
de dorno**** Ho, kiel mirinda matiarto! 
notoj: 
* citaĵo el la “dua vizito al la ruĝa klifo” Penseo n-ro 10. p. 42 

**citaĵo el la “unua vizito al la ruĝa klifo” Penseo n-ro 5, p. 17 

***1622 p.k. 

****laŭ noto en Hanfeizi; iu song-ano fanfaronis al la reĝo de Yan-regno, ke li povas skulpti simiinon sur pinto de 

dorno. 

                                  elĉinigis Guozhu 

La boato skulptita sur persikokerno 
En la dinastio Ming (1368–1644) estis iu neordinara majstroskulptisto, kiu nomiĝis Wang 

Shuyuan. Li kapablis fari skulptadon, sur ligno de nur unu colo en diametro, de ĉambro, vazo, 
homo kaj eĉ de birdo, kvarpiedulo, arbo, roko kaj aliaj kune. Neniu el ili ne estis farita elvokiva, 
gustoplena kaj akordiĝanta kun la ekstera formo de krudmaterialo. Li iam donacis al mi boaton 
skulptitan sur persikokerno, kaj tiu miniskulptaĵo rakontis pri “Boatado de Su Shi sur Jangzio ĉe la 
Ruĝa Klifo”. 
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La boato longas iom pli ol ok dekonojn de colo kaj altas ĉ. du grajnojn de maizo. Kio, meze de 
ĝi, aspektas space pli vasta, estas kajuto superkovrita per bambufolioj. Ambaŭflanke, nome, 
dekstre kaj maldekstre, sin trovas po kvar fenestretoj, sume ok. Se vi malfermas la fenestrojn, vi 
vidos, ke unu desegnita balustrado de la kajuto frontas kontraŭ la alia. Kiam vi fermas ilin, vi 
rimarkos la ĉizitan versduon malhele verdigitan unuflanke: 

Kiam altas la montaro, l’ luno etas; 
Rokoj elstariĝas dum forfluas akvo. 

Kaj aliflanke: 
Zefiro blovas milde, 
Kvietas akvo pace. 

Sur la pruo kunestas tri personoj: sinjoro Su Shi, kiu, barboza, meze sidas kun alta ĉapo, kaj du 
liaj amikoj - bonzo Foyin maldekstre kaj sinjoro Huang Tingjian dekstre. Su kaj Huang kune 
aprezas rulaĵon de verko kaligrafia. Su tenas unu ekstremon de la rulaĵo en la dekstra mano kaj 
metas la alian manon sur la dorso de Huang, dum tiu unumane prenas la duan ekstremon de la 
kaligrafiaĵo kaj, en la alia mano montrante ĝin, kvazaŭ alparolas pri io. Su vidigas sian dekstran 
kruron, dum Huang sian maldekstran. Ili ambaŭ iom kliniĝas unu al la alia. Kaj la aliaj du genuoj, 
kiuj troviĝas unu ĉe la alia, estas svage kovritaj en la plisaĵoj sub la rulaĵo. Foyin sozias al la 
budho Majtrejo, kun nuda brusto kaj kapo supren leviĝanta, kaj lia mieno diferenciĝas de tiu de Su 
kaj de Huang. Etendante la dekstran kruron, li kuŝe apogas sin je la dekstra brako kurbigita sur la 
tabuloj; kaj sur lia liva genuo fleksita ripozas lia liva brako kun rozario, kies bidoj distinge 
nombreblas. 

Sur la pobo kuŝiĝas remilo. Ambaŭflanke de ĝi troviĝas po unu boatisto. La dekstrulo estas 
kun konusa hartubero kaj vizaĝo turnita al la ĉielo. Lia maldekstra mano apogiĝas al transversa 
stango, kaj la alia altiras la fingrojn de la dekstra piedo. Ŝajnas kvazaŭ li laŭte vokas. La alia 
boatisto tenas ventumilon el tifaaj folioj en unu mano kaj zorge okupiĝas super forno, sur kiu sidas 
kruĉo. Kun trankvila mieno li koncentriĝas sur la forno, kvazaŭ aŭdante la sonon de bolanta 
te-akvo. 

La dorso de la boato estas iom plata, sur kiu legiĝas la jena epigrafo de la aŭtoro: “Skulptita de 
Wang Shuyuan el Yushan en la aŭtuno de la jaro Renxu en la regado de la imperiestro Tianqi”. La 
streketoj de la nigraj ideogramoj estas tiel klaraj kaj delikataj kiel piedetoj de kulo. Ankoraŭ estas 
unu sigelo kun la subskribo vermiljona: “Chuping Shanren*”. 

Sur la skulptaĵo ampleksiĝas sume: kvin homoj, ok fenestroj; kaj boata tegmento, remilo, 
forno, kruĉo, rulaĵo, rozario, ĉiu en unu; kaj versduoj, epigrafo, sigelo, kun tridek kvar ideogramoj. 
Ĉio ĉi kuniĝas nur en la spaco de malpli ol unu colo. Ho, kiel mirinda estas la manlerteco!  
*Chuping Shanren: la literatura nomo de Wang Shuyuan, la aŭtoro de tiu ĉi miniskulptaĵo. 

elĉinigis Minosun 

张岱（1597-1679） 

 

湖心亭看雪 

崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更

定矣，余拏一小舟，拥毳衣炉火，独往湖心亭看雪。雾凇沆砀，天与
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云与山与水，上下一白。湖上影子，惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥，舟中人两三粒

而已。 

到亭上，有两人铺毡对坐，一童子烧酒炉正沸。见余，大喜曰：“湖中焉得更有此人！”
拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。及下船，舟子喃喃曰：“莫说

相公痴，更有痴似相公者！” 

Zhang Dai (1597-1679) 

NEĜSPEKTADO ĈE LA LAGOMEZA KIOSKO 
Decembre de la kvina jaro de Chongzhen-erao (1632 p. K.) mi loĝis ĉe la Okcidenta Lago. 

Neĝegis tri tagojn. En la lago aŭdiĝis plu jam neniu voĉo aŭ pepado. 
Tiun tagon, post komenciĝo de la nokta denso, kun peltaĵo sur korpo kaj varmforneto en mano, 

mi veturigis etan boaton al la Lagomeza Kiosko por ĝui sola la neĝspektaklon. La ĉielo kaj nuboj 
supre, kaj la monto kaj akvo malsupre, kunfandiĝis en senlima vasto de blanko nebuloza. Sur la 
lago vidiĝis ombre nur strio da digo kiel streko, la Lagomeza Kiosko kiel punkto, mia boato kiel 
folieto, kaj homoj en la boato kiel du aŭ tri grajnoj! 

Kiam ni atingis la kioskon, jen sidis tie sur tapiŝo du homoj vizaĝo kontraŭ vizaĝo! Ĉe forno 
unu servoknabo varmigis por ili vinon ĝuste ĝis boliĝo. 

Ekvidinte min, ili ege ĝojis dirante: “Ho, eĉ alia homo kia vi troviĝas ĉi tie!” Kaj ili invitis min 
al drinko. Mi provis drinki tri glasojn da vino kaj ĉe adiaŭado mi demandis pri ilia nomo. Ili 
ambaŭ venis el Jinling kaj gastis ĉi tie. 

Kiam mi enboatiĝis, la boatisto murmuris:  
“Ne nur vi, sinjoro, estas maniulo, sed ankaŭ troviĝas aliaj maniuloj kiel vi!” 

elĉinigis Guozhu 

林嗣环（1607—约 1662） 

 
口技 

京中有善口技者。会宾客大宴，于厅事之东北角，施八尺屏障，口技人坐屏障中，

一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾团坐。少顷，但闻屏障中抚尺一下，满坐寂然，

无敢哗者。 

遥闻深巷中犬吠，便有妇人惊觉欠伸，摇其夫语猥亵事。初不甚应，妇摇之不止，

则二人语渐间染，床又从中戛戛。夫呓语。既而儿醒，大啼，夫令妇儿乳，儿含乳啼，

妇拍而呜之。夫起溺，妇亦抱儿起溺。床上又一大儿醒，絮絮不止。当是时，妇手拍儿

声，口中呜声，儿含乳啼声，大儿初醒声，床声，夫叱大儿声，溺桶中声，一齐奏发，

众妙毕备。满堂宾客，无不伸颈侧目，微笑默叹，以为妙绝也。  

既而夫上床寝，妇又呼大儿溺，毕，都上床寝。小儿亦渐欲睡。夫茀声起，妇拍儿

亦渐拍渐止。微闻有鼠作作索索，盆器倾侧，妇梦中咳嗽之声。宾客意少舒，稍稍正坐。  
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忽一人大呼“火起”，夫起大呼，妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而百千人大呼，百千儿

哭，百千犬吠。中间力拉崩倒之声，火爆声，呼呼风声，百千齐作；又夹百千求救声，

曳屋许许声，抢夺声，泼水声。凡所应有，无所不有。虽人有百手，手有百指，不能指

其一端；人有百口，口有百舌，不能名其一处也。于是宾客无不变色离席，奋袖出臂，

两股战战，几欲先走。  

忽然抚尺一下，群响毕绝。撤屏视之，一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。 

Lin Shihuan (1607- ĉ. 1662) 

VOĈIMITA ARTO 
Iam vivis en ĉefurbo eminenta voĉimitisto. Iufoje, okaze de festeno, oni aranĝis en la 

nordorienta angulo de la halo tolan tendon kloŝforman pli ol 8 futojn altan, en kiu sidis sola la 
majstro de sonĵonglado akompanata nur de tablo, seĝo, faldventumilo kaj bambua klakilo. Ekstere, 
ĉirkaŭ la tendo kunsidis la gastoj. Post momento aŭdiĝis ekklako de la bambua klakilo en la tendo 
kaj tuj regis en la halo silento. Neniu kuraĝis plu laŭte paroli aŭ ridi. 

Aŭdiĝas de malproksime en la nokta strateto bojado. Vekiĝas iu virino. Ŝi faras oscedon kaj 
braketendiĝon. Ŝi skuas sian dormantan edzon por peti amoraĵon. Komence la edzo nur murmure 
deliras, sen aktiva reago. Sed la virino daŭrigis senĉesan skuadon al li, kaj la interparolo de la 
geedzoj aŭdiĝas iom post iom intermikse. Aŭdiĝas poste la lita knarado. Post iom da tempo 
vekiĝas bebo kaj ĝi eksplodas per plorego, kiu vekas ankaŭ la edzon. Li ordonas ke la edzino 
karesu kaj mamsuĉigu la bebon. Kun cico en buŝo la bebo ploras singulte. La virino kantante lulas 
la bebon, frapetadante al ĝi. La edzo ellitiĝas por pisi. Ellitiĝis kun la bebo por pisi ankaŭ la 
edzino. Tiam vekiĝas en la lito alia pli aĝa infano, kiu senĉese murmuras. Dum tiu momento 
aŭdiĝas samtempe la sonoj de frapetado de la virino al la bebo, de kantzumo de la virino, de 
plorsingultado de la bebo kun cico en buŝo, de murmuro de la infano ĵus vekiĝinta, de la lita 
knarado, de insulto far la viro al la pli aĝa knabo，de la pisado en fek-kuvon. Ĉiu sono estas 
esprimata ege versimile. Aŭskultante tion, la gastoj senescepte ridete rigardas kun etendita kapo 
kaj admiradas tiun mirindan prezenton!  

Post kelka tempo la edzo reenlitiĝas kaj baldaŭ li endormiĝas. La edzino ellitigas la infanon 
por pisi. Post tio ili ĉiuj enlitiĝas por redormi, ankaŭ la bebo iom post iom dronas en dormemon 
kaj la frapetado de la virino al ĝi paŭzas de tempo al tempo. Tiam aŭdiĝas susuroj kaŭzitaj de rato, 
kiu eliras por serĉi manĝaĵon kaj faligas vazojn. La virino ektusas en sonĝo. Aŭdante tion, la 
gastoj sentas iom da senzorgeco kaj sin rektigis sidante sur la seĝo. 

Subite, iu laŭte krias: "Incendio!" La edzo eksaltas desur la lito kriegante. La virino vekita 
ankaŭ kriegas timigite. La du infanoj ploregas. Sekve, kriegas miloj da homoj, ploregas miloj da 
infanoj, bojadas miloj da hundoj. Tiuj sonoj miksiĝas kun klakoj de faliĝantaj domoj, krakoj en 
brulanta fajrego, kaj hurlo de ventego. Mil sonoj aŭdiĝas samtempe, inter kiuj aŭdiĝas ankaŭ la 
vokoj de helpopeto de miloj da homoj por saviĝo Dum falado de domoj ĥoras hombruoj en rapida 
forporto de objektoj kaj sibloj de akvaj elverŝoj. Ja mankas nenia sono kiu devas aŭdiĝi. Eĉ se 
homo havus centon da manoj kun po cento da fingroj, li ne povas montri unu el la sonoj, kaj eĉ se 
homo havus centon da buŝoj kun po cento da langoj, li ne povas distingi unu el tiuj sonoj. Aŭdante 
tion, preskaŭ ĉiuj aŭskultantoj paliĝis de timo kaj forlasis sian seĝon, kun suprenfalditaj manikoj, 
nudigitaj brakoj kaj tremantaj kruroj por forfuĝi konkure. 

Subite en la tendo aŭdiĝis ekklako denove kaj silentiĝis ĉia sono. Malferminte la tendon, oni 

- 33 - 
 



trovis ke ene sidas sola homo nur kun neniio alia ol tablo, seĝo, faldventumilo, bambua klakilo. 
elĉinigis Guozhu 

蒲松龄（1640-1715） 

狼三则 
有屠人货肉归，日已暮。歘一狼来，瞰担中肉，似甚涎垂，随屠尾行数里。屠惧，示以

刃，少却;既走，又从之。屠无计，默念狼所欲者肉。不如姑悬诸树而蚤取之。遂钩肉，翮

足挂树间，示以空空。狼乃止。屠即径归。昧爽 8 往取肉，遥望树上悬巨物，似人缢死状，

大骇。逡巡近之，则死狼也。仰首审视，见口中含肉，肉钩刺狼腭，如鱼吞饵。时狼革价昂，

直十余金，屠小裕焉。缘木求鱼，狼则罹之。亦可笑已! 
一屠晚归，担中肉尽，止有剩骨。途中两狼，缀行甚远。屠惧，投以骨，一狼得骨止，

一狼仍从;复投之，后狼止而前狼又至;骨已尽，而两狼之并驱如故。屠大窘，恐前后受其敌。

顾野有麦场，场主积薪其中，苫蔽成丘。屠乃奔倚其下，弛担持刀。狼不敢前，眈眈相向。

少时，一狼径去;其一犬坐于前。久之，目似瞑，意暇甚。屠暴起，以刀劈狼首，又数刀毙

之。方欲行，转视积薪后，一狼洞其中，意将隧入以攻其后也。身已半人，止露尻尾。屠自

后断其股，亦毙之。乃悟前狼假寐，盖以诱敌。狼亦黠矣!而顷刻两毙，禽兽之变诈几何哉，

止增笑耳! 
一屠暮行，为狼所逼。道傍有夜耕者所遗行室六奔人伏焉。狼自苫中探爪人。屠急捉之。

令不可去。顾无计可以死之。惟有小刀不盈寸，遂割破爪下皮，以吹豕之法吹之。极力吹移

时，觉狼不甚动，方缚以带。出视，则狼胀如牛，股直不能屈，口张不得合。遂负之以归。

非屠，乌能作此谋也! 
三事皆出于屠; 则屠人之残，杀狼亦可用也。 

 

Pu Songling (1640-1715) 

 
Tri Rakontoj pri Lupo 

1 
Estis buĉisto, kiu, vendinte viandon, revenis al la hejmo, kiam vesperiĝis. Subite alvenis unu 

lupo. Ĝi rigardadis la viandon en unu el la du korboj sur la vekto kaj, manĝavida, postsekvadis lin 
je kelkaj lioj. Lin timo ekkaptis, kaj li elmontris la tranĉilon antaŭ la lupo, tiu retroiris nur kelkajn 
paŝojn. Sed kiam la buĉisto komencis iri, la lupo lin sekvis kiel antaŭe. Ĉe tia okazo li pensis: la 
lupo volas nenion alian ol la buĉaĵon; do estas bone pendigi la viandon sur arbo kaj preni ĝin en la 
sekvanta mateno. Tiele li hokis la viandon kaj, sin tenante sur la piedfingroj, pendigis ĝin sur la 
arbo. La viandvendisto vidigis la korbojn al la lupo, ke en ili nun estas nenio. La rabobesto ĉesigis 
sian postiradon, kaj la viro iris hejmen. 

Je tagiĝo la viro iris preni la viandon. De malproksime li vidis grandan objekton pendantan de 
la arbo, kvazaŭ homon, kiu sin pendumis. Timego lin trafis. Hezite li alproksimiĝis por rigardi… 
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Jen mortinta lupo. Levante la kapon, li detaleme ekzamenis: la viando estas en la buŝo de la lupo, 
dum ĝia palato estas trahokita tiel, kiel ĉe fiŝo hoke kaptita. 

Tiutempe la lupfelo estis kara. La buĉisto ricevis dekkelkajn taelojn da arĝento kontraŭ la felo 
de la lupo kaj per tio iom sin riĉigis. 

Vere estas ridinde, ke la lupo origine volis la viandon, sed anstataŭe estis trafita de fatalo. 
 

2 
Unu buĉisto revenis vespere. Neniom da viando, krom ostoj, restis en liaj korboj sur la vekto. 

Survoje du lupoj lin sekvis jam longatempe. 
Tio lin timigis. Li ĵetis oston, unu el la lupoj ricevis ĝin kaj do haltis; la alia tamen ne ĉesigis 

sian postsekvadon. Li ĵetis alian oston, la lasta haltis, tamen la antaŭa denove atingis. Nun la 
buĉisto havis neniun oston, sed la lupoj duope marŝis ankoraŭ kiel antaŭe. 

La situacio faris lin ekstreme konsterna, ĉar li timis, ke li estos atakita de antaŭe kaj de 
malantaŭe. Li rigardis ĉirkaŭen kaj trovis, ke sur la kampo estas tritikodraŝejo, kie la posedanto 
brullignon amasigis montoforme. Forĵetinte la vektoportaĵon, li alkuregis por ŝirmi sin kun 
tranĉilo en mano apogante la dorson al la lignamaso. La lupoj ne arogis al si iri antaŭen, sed ili 
restis starantaj kun la okuloj fiksitaj al la buĉisto. 

Momenton poste unu el la lupoj rekte foriris, dum la alia hunde sidis antaŭ la buĉisto. Post iom 
longa tempo la sidanta lupo ŝajnis endormiĝi kaj esti tute senzorgema. La buĉisto abrupte saltis, 
hakis la kapon de la lupo per la tranĉilo, kaj mortigis ĝin per aldono de kelkaj hakoj. Kiam li volis 
foriri, li turnis la rigardon al la malantaŭo de la lignostoko kaj rimarkis, ke lupo faras boradon tie, 
kun la intenco ataki lin de malantaŭe tra la lignamaso. La lupo jam eniris en la amason pli ol 
duone, kaj restis nur postaĵo ekstere. Li trahakis la postajn krurojn de la lupo kaj mortigis ĝin 
ankaŭ. Kaj nun la viro perceptis, ke la antaŭa lupo ŝajnigis sin dormi, konfuzante sian malamikon. 

La lupo estas ruza, sed la du mortis en momento. Kiel ajn ruzas la kruelaj bestoj, iliaj agoj 
tamen nur aldoniĝas al materialoj de moko.   

 
3 

Ĉe vesperiĝo unu buĉisto iris, sed preme persekutata de lupo. Rande de la vojo, sur la kampo, 
sin trovis lasita pajlobudo por noktodungitoj, kaj sekve li kuris en ĝin por sin ŝirmi. La lupo 
etendis tra la vando pajle plektita siajn antaŭajn krurojn por kapti sian predon. En tia kriza 
momento la viro kaptis la krurojn, tiel ke retiriĝi ili ne povu. Mortigi ĝin li havis nenian eblecon, 
sed ĉe li estis nur malgranda tranĉilo longa je malpli ol unu colo, kaj tiele per ĝi li tranĉis rompita 
la suban haŭton de ungego. De tie li enblovis kiel oni faras ĉe porko. Post iom longa tempo da 
energia enblovado li intuiciis, ke la lupo jam ne moviĝas, kaj tiam kunligis la du krurojn per ŝnuro. 
Li eliris kaj vidis, ke la lupo pufiĝas tiel granda kiel bovo; la kruroj rektiĝas neflekseblaj; la buŝo 
malfermiĝas nefermebla. La buĉisto, portante ĝin sur sia dorso, revenis hejmen. 

Kiu, se li ne estus buĉisto, povus havi tian metodon?  
elĉinigis Minosun 
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沈复（1763-1832） 

 
童趣 

余忆童稚时，能张目对日，明察秋毫，见藐小之物必细察其纹理，故时有物外之趣。 
夏蚊成雷，私拟作群鹤舞于空中，心之所向，则或千或百，果然鹤也；昂首观之，项为之强。

又留蚊于素帐中，徐喷以烟，使之冲烟而飞鸣，作青云白鹤观，果如鹤唳云端，为之怡然称

快。 
余常于土墙凹凸处，花台小草丛杂处，蹲其身，使与台齐；定神细视，以丛草为林，以

虫蚁为兽，以土砾凸者为丘，凹者为壑，神游其中，怡然自得。 
一日，见二虫斗草间，观之，兴正浓，忽有庞然大物，拔山倒树而来，盖一癞虾蟆，舌

一吐而二虫尽为所吞。余年幼，方出神，不觉呀然一惊。神定，捉虾蟆，鞭数十，驱之别院。 

Shen Fu (1763 – 1825) 

Infana intereso 
Mi rememoras, ke dum mi estis en infanaĝo, mi povis rigardi la brilantan sunon per okuloj 

larĝe malfermitaj, kaj ankaŭ distingi inter delikataj objektoj; vidante ilin, mi nepre faris esploron 
pri iliaj eroj. El tio ĉi mi ofte trovis intereson. 

La zumo de someraj kuloj aŭdiĝis kiel bruo de tondro. En mia menso mi komparis ilin kun 
amasaj gruoj centope aŭ milope flugdancantaj en la aero. Mi spektis ilin kun etendita kolo ĝis 
kiam ĝi streĉiĝos. Mi enlasis kulojn en la kulvualon, kaj tie mi malrapide ŝprucigis fumon, tiel ke 
la kuloj traflugu la fumon pepante. Ŝajnis, ke antaŭ mi prezentiĝas la sceno de blankaj gruoj en la 
lazuro. La bildo vere donis al mi grandan plezuron. 

Ofte mi restis sur termuro plena je kavaĵoj kaj elstaraĵoj aŭ ĉe alte brikoĉirkaŭita bedo de floroj 
kaj herboj. Foje mi kaŭris alniveligante min al la bedo. En tia okazo mi havis bonan rigardon, 
imagante, ke la herbaro estas arbaro, kaj la insektoj, sovaĝaj bestoj, kaj ke la terbuloj estas montoj, 
kaj la kavaĵetoj, valoj. Inter tiuj mi dronis en spirita vagado kaj sentis ĝojegon en la koro. 

Tage, du insektoj batalis inter herboj. Dum mi rigardis kun granda intereso, subite alvenis 
giganto, forpuŝante montojn kaj tretfaligante arbojn. Jen estis bufo. Ĝi elŝovis sian langon, la du 
insektoj jam estis voritaj. Tiam mi ankoraŭ estis juna kaj ĝuste en ekstazo, kaj ekstervole 
eksklamaciis: “Ha!” Rekvietiĝinte, mi kaptis la bufon kaj vipis ĝin je kelkdeko da fojoj. En la fino 
la bufo estis forpelita de mi en alies ĝardenon. 

elĉinigis Minosun 
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鲁迅（1881-1936） 

 

聪明人和傻子和奴才 
奴才总不过是寻人诉苦。只要这样，也只能这样。有一日，他遇到一个聪明人。 
“先生!”他悲哀地说，眼泪联成一线，就从眼角上直流下来。“你知道的。我所过的简直

不是人的生活。吃的是一天未必有一餐，这一餐又不过是高粱皮，连猪狗都不要吃的，尚且

只有一小碗……。” 
“这实在令人同情”聪明人也惨然说。 
“可不是么!”他高兴了。“可是做工是昼夜无休息的：清早担水晚烧饭，上午跑街夜磨面，

晴洗衣裳雨张伞，冬烧汽炉夏打扇。半夜要煨银耳，侍候主人耍钱；头钱[2]从来没分，有

时还挨皮鞭……。” 
“唉唉……。”聪明人叹息着，眼圈有些发红，似乎要下泪。 
“先生!我这样是敷衍不下去的。我总得另外想法子。可是什么法子呢？……。” 
“我想，你总会好起来……。” 
“是么？但愿如此。可是我对先生诉了冤苦，又得你的同情和慰安，已经舒坦得不少了。

可见天理没有灭绝……。” 
但是，不几日，他又不平起来了，仍然寻人去诉苦。 
“先生!”他流着眼泪说“你知道的。我住的简直比猪窠还不如。主人并不将我当人；他对

他的叭儿狗还要好到几万倍……。” 
“混帐!”那人大叫起来，使他吃惊了。那人是一个傻子。 
“先生，我住的只是一间破小屋，又湿，又阴，满是臭虫，睡下去就咬得真可以。秽气冲

着鼻子，四面又没有一个窗……。” 
“你不会要你的主人开一个窗的么？” 
“这怎么行？……” 
“那么，你带我去看看!” 
傻子跟奴才到他屋外，动手就砸那泥墙。 
“先生!你干什么？”他大惊地说。 
“我给你打开一个窗洞来。” 
“这不行!主人要骂的!” 
“管他呢!”他仍然砸。 
“人来呀!强盗在毁咱们的屋子了!快来呀!迟一点可要打出窟窿来了!……”他哭嚷着，在地

上团团地打滚。 
一群奴才都出来了，将傻子赶走。 
听到了喊声，慢慢地最后出来的是主人。 
“有强盗要来毁咱们的屋子，我首先叫喊起来，大家一同把他赶走了。”他恭敬而得胜地

说。 
“你不错。”主人这样夸奖他。 

- 37 - 
 



这一天就来了许多慰问的人，聪明人也在内。 
“先生。这回因为我有功，主人夸奖了我了。你先前说我总会好起来，实在是有先见之

明……。”他大有希望似地高兴地说。 
“可不是么……。”聪明人也代为高兴似的回答他。 

Luxun (1881-1936) 

Saĝulo, malsaĝulo kaj lakeo 
Lakeo nur serĉas homon por fari plendon. Nur por tio, kaj nur tiel. Iutage li renkontas saĝulon. 
“Sinjoro!” Li triste diras, kun larmoj fadene defluantaj de la okulaj anguloj. “Kiel vi scias, la 

vivo de mi vivata simple ne estas de la homo. En unu tago al mi ne certas unu manĝo. Kaj tiu 
manĝo estas sole el sorga brano, kiun eĉ porko aŭ hundo ne tuŝas. Kaj estas nur malgranda bovlo 
da ĝi…” 

“Tio vere kompatigas.” La saĝulo malĝojas. 
“Ĉu jes!” Li ĝojas. “Kaj ne ekzistas al mi ripozo krom laboro, ĉu tage, ĉu nokte: frumatene mi 

portas akvon, vespere preparas manĝon; antaŭtagmeze servas por aĉeto, nokte farunon muelas; en 
la serena tago lavas vestojn, en la pluva tenas ombrelon por mia mastro; vintre flegas la kerosenan 
fornon, somere ventumas por la mastro. Kaj noktomeze mi devas, brezante tremelon, servi apud 
mia sinjoro, kiu sin amuzas en monludo, kaj mi ricevas neniom el la procentaĵo de la gajnita mono, 
sed, foje, vipojn.” 

“Ho ve!” La okuloj de la saĝulo, kiu suspiras, preskaŭ malsekiĝas de larmoj. 
“Sinjoro! La staton mi ne povas elteni plu. Mi devas elpensi ian elirejon, sed kian? …” 
“Mi pensas, via stato iam boniĝos…” 
“Ĉu jes? Tiel estu! Sed mi jam konfidas al vi miajn ĉagrenojn kaj de vi ricevas la kompaton kaj 

konsolon. Nun mi sentas min multe kontenta. El tio mi vidas, ke la ĉiela moralo ne damniĝas…” 
Sed, post kelkaj tagoj, li ofendiĝas denove kaj, same kiel antaŭe, serĉas homon por diri 

plendon. 
“Sinjoro!” Larmante li diras, “kiel vi scias, mia kuŝejo pli sordidas eĉ ol la porkejo. Mia mastro, 

fakte, ne traktas min kiel homon: li kondutas al sia pekinhundo pli bone, eĉ dekmiloble, ol al 
mi…” 

“Bastardo!” Tiu homo kriegas, kaj tio mirigas la plendanton. La homo estas malsaĝulo. 
“Sinjoro, mia loĝejo estas kaduka ĉambreto. Humida, malluma, kaj plena de litcimoj. Kiam mi 

kuŝas, ili min pikas senskrupule. La fetoro ondas en mian nazon, kaj en la kvar muroj ne garniĝas 
eĉ unu fenestreto…” 

“Vi ne povis postuli al via mastro almeti unu?” 
“Ĉu mi povus?...” 
“Do, vi portu min al la loko!” 
Sekvante la lakeon, la malsaĝulo venas ekster la dometon kaj komencas rompi la muron el 

tero. 
“Sinjoro! Kion vi faras?” Li krias ege surprizite. 
“Por vi mi faras truon en la muro.” 
“Tio ne eblas! La mastro insultos!” 
“Spite lin!” Li daŭrigas. 
“Helpon! Rabisto detruas nian domon! Rapidu, alie truo aperos en la muro!...” Li plorkrias kaj 
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ruliĝas sur la tero. 
Aro da lakeoj venas, kaj forpelas la malsaĝulon. 
Aŭdinte la kri-bruon, la mastro lante eliras lasta. 
“Estis rabisto, kiu venis por disfrakasi nian domon. Mi, la unua, kriis, kaj ĉiuj kune lin forpelis.” 

Li diras respekte kaj triumfe. 
“Bone vi faris.” La mastro tiel lin laŭdas. 
En tiu tago venas multaj, ankaŭ la saĝulo, por esprimi simpation al la lakeo. 
“Sinjoro! Ĉi-foje la mastro rekompencis min per laŭdoj, pro miaj meritoj. Iam vi diris, ke mi 

estos en bona stato. Vere vi havas antaŭvidon…” Li gaje diras, kvazaŭ kovrata per granda 
promeso. 

“Ĉu tio ne estas…” La saĝulo, kvazaŭ anstataŭ li, gaje respondas. 
elĉinigis Minosun 

雪 
暖国的雨，向来没有变过冰冷的坚硬的灿烂的雪花。博识的人们觉得他单调，他自己也

以为不幸否耶？江南的雪，可是滋润美艳之至了；那是还在隐约着的青春的消息，是极壮健

的处子的皮肤。雪野中有血红的宝珠山茶，白中隐青的单瓣梅花，深黄的磬口的蜡梅花；雪

下面还有冷绿的杂草。蝴蝶确乎没有；蜜蜂是否来采山茶花和梅花的蜜，我可记不真切了。

但我的眼前仿佛看见冬花开在雪野中，有许多蜜蜂们忙碌地飞着，也听得他们嗡嗡地闹着。 
孩子们呵着冻得通红，像紫芽姜一般的小手，七八个一齐来塑雪罗汉。因为不成功，谁

的父亲也来帮忙了。罗汉就塑得比孩子们高得多，虽然不过是上小下大的一堆，终于分不清

是壶卢还是罗汉；然而很洁白，很明艳，以自身的滋润相粘结，整个地闪闪地生光。孩子们

用龙眼核给他做眼珠，又从谁的母亲的脂粉奁中偷得胭脂来涂在嘴唇上。这回确是一个大阿

罗汉了。他也就目光灼灼地嘴唇通红地坐在雪地里。 
第二天还有几个孩子来访问他；对了他拍手，点头，嘻笑。但他终于独自坐着了。晴天

又来消释他的皮肤，寒夜又使他结一层冰，化作不透明的水晶模样；连续的晴天又使他成为

不知道算什么，而嘴上的胭脂也褪尽了。 
但是，朔方的雪花在纷飞之后，却永远如粉，如沙，他们决不粘连，撒在屋上，地上，

枯草上，就是这样。屋上的雪是早已就有消化了的，因为屋里居人的火的温热。别的，在晴

天之下，旋风忽来，便蓬勃地奋飞，在日光中灿灿地生光，如包藏火焰的大雾，旋转而且升

腾，弥漫太空；使太空旋转而且升腾地闪烁。 
在无边的旷野上，在凛冽的天宇下，闪闪地旋转升腾着的是雨的精魂…… 
是的，那是孤独的雪，是死掉的雨，是雨的精魂。 

Neĝo 
La pluvo de varma sudo neniam transformiĝis en neĝoflokojn, kiuj estus glaciaj, duraj kaj 

brilaj. Multesciaj homoj sentas ĝin monotona, kaj ĉu ĝi mem ankaŭ trovas sin malfeliĉa? Sed la 
suda neĝo estas humida kaj ĉarma ĝis ekstrema grado. Ĝi estas la informo pri printempo ankoraŭ 
svage sin kaŝanta, kaj estas la haŭto de fortikega virgulino. En la neĝa dezerto manifestiĝas 
sangaruĝaj kamelifloroj, unupetalaj umefloroj verdhele blankaj, kaj malhele flavaj kimonantfloroj; 
kaj sub la neĝo ankoraŭ kreskas sovaĝaj herboj glacie verdaj. Vere mankas papilioj; ĉu abeloj 
venas kolekti la mielon de kamelifloroj kaj umefloroj, pri tio mi ne certas en mia memoro. Sed 
antaŭ mi kvazaŭ videblus, ke vintraj floroj disfloras sur la neĝa sovaĝejo, kaj multaj abeloj flugas 
senhalte; kaj ankaŭ aŭdeblus, ke ili tumultas zumante. 

- 39 - 
 



Blovante la frostiĝintajn manetojn purpurajn kiel zingibro, sep aŭ ok infanoj kune modlas 
neĝan statuon de arahanto. Pro ilia malsukceso la patro de unu el ili venas helpi. La statuo jam 
altas pli multe ol la infanoj. Ĝi estas maso supre malgranda, malsupre granda, kaj tiel forme svaga, 
ke oni ne povas distingi, ĉu ĝi estas kukurbo aŭ arahanto. Sed ĝi, pure blanka, tre hela, 
kompaktiĝas per sia propra malsekeco kaj do treme brilas en la tuta korpo. La infanoj uzas 
longanojn kiel ĝiajn okulojn, kaj ŝtelas ruĵon el la tualetujo de iu patrino el ili, por ŝminki ĝiajn 
lipojn. Jen aperas vera arahanto. Nun ĝi sidas en la neĝo kun la okuloj brilaj kaj la lipoj ruĝaj. 

En la sekvanta tago kelkaj infanoj ankoraŭ ĝin vizitas: kontraŭ ĝi ili klakfrapas la manojn, 
balancas la kapon, kaj gaje ridas. Sed en la fino ĝi sidas nur sola. En serena tago ĝia haŭto degelas, 
dum en la frosta nokto ĝi glaciiĝas kaj fariĝas figuro maldiafana. Post kelkaj sinsekvaj sunbrilaj 
tagoj ĝi jam aliformiĝis en oni ne scias kion, kaj la ruĵo ankaŭ forpaliĝis komplete. 

Kaj tamen la nordaj neĝoflokoj flirtintaj ĉiam aspektas kiel polveroj, sableroj, neniel 
kuniĝantaj. Ili disŝutiĝas sur tegmentojn, teron kaj velkintajn herbojn. La neĝo sur tegmentoj jam 
frue degelis kaŭze de la hejta varmo de homa domo. Ĉio alia, en serena vetero, post kiam subite 
alblovas turniĝanta vento, energie disflugas kaj ore brilas en la suna lumo, same kiel densa nebulo, 
kiu envolvas fajroflamon, kirliĝas kaj supren leviĝas, sin plenigas en la universo; kaj la universo 
siavice ruliĝas kaj scintilas ascendante. 

Sur la senlima dezerto, sub la frosta ĉielo, tio, kio ruliĝas kaj ascendante scintilas, estas la 
spirito de la pluvo… 

Jes, ĝi estas la soleca neĝo, mortinta pluvo, kaj pluva spirito. 
elĉinigis Minosun 

郭沫若（1892—1978） 

 
白鹭 

白鹭是一首精巧的诗。  
色素的配合，身段的大小，一切都很适宜。  
白鹤太大而嫌生硬，即如粉红的朱鹭或灰色的苍鹭，也觉得大了一些，而且太不寻常了。  

然而白鹭却因为它的常见，而被人忘却了它的美。  
那雪白的蓑毛，那全身的流线型结构，那铁色的长喙，那青色的脚，增之一分则嫌长，

减之一分则嫌短，素之一忽则嫌白，黛之一忽则嫌黑。  
在清水田里有一只两只站着钓鱼，整个的田便成了一幅嵌在琉璃框里的画面，田的大小

好像是有心人为白鹭设计出的镜匣。  
晴天的清晨每每看见它孤独地站立在小树的绝顶，看来像不是安稳，而它却很悠然。这

上别的鸟很难表现的一种嗜好。人们说它是在望哨，可它真是在望哨吗?  
黄昏的空中偶见白鹭的低飞，更是乡居生活中的一种恩蕙。那是清澄的形象化，而且具有了

生命了。  
或许有人会感着美中的不足，白鹭不会唱歌。但是白鹭的本身不就是一首很优美的歌吗?

——不，歌未免太铿锵了。白鹭实在是一首诗，一首韵在骨子里的散文诗。 
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Guo Moruo (1892-1978) 

La blanka ardeo 
La blanka ardeo estas delikata poemo. 
Ĉio, ĉu la kolora kombiniĝo, ĉu la figura mezuro, estas tre precize konvena. 

La blanka cikonio trovas sin tro granda kaj iom rigida; eĉ se temas pri la rozkolora ardeo aŭ la 
griza ardeo, ankaŭ ĝi montras sin iom granda kaj stranga. Sed la belon de la blanka ardeo oni 
tamen forgesas pro ĝia ofta vidateco. 

Jen la neĝe blankaj plumoj, korpe flulinia formo, ferkolora longa beko, kaj helverdaj piedoj. 
Se longiĝi je unu colo, ĝi estus tro longa, se mallongiĝi je unu colo, ĝi aspektus tro mallonga; kaj 
se ankoraŭ pli iomete ĝin heligi, ĝi jam tro blankus; se ankoraŭ pli iomete ĝin grizigi, ĝi jam tro 
nigrus. 

En klara akvokampo troviĝas unu aŭ du ardeoj, kiuj fiŝojn kaptas, kaj la tuta kampo nun 
fariĝas bildo en glazurita kadro, impresa kvazaŭ, ke la kampo estus ĝuste tiel granda, kiel 
speguleto en tualetujo, desegnita de iu arte speciala por la ardeoj.  
Ĉiufoje, en la serena mateno, ĝi sola staras sur la supro de arbeto, ŝajne maltrankvila, sed fakte 
senzorgema. La teniĝo estas tre malfacile montrata de aliaj birdoj. Oni diras, ke ĝi faras gvaton.   
Ĉu ĝi vere gvatas? 

Iafoje, en la aero vesperkrepuska, la blanka ardeo flugas malalte, kio estas favoro por la vivo 
en vilaĝo. Tiam ĝi klariĝas bildigita kaj estas ekanimita. 

Eble iuj havas bedaŭron en tiu ĉi perfekteco: la blanka ardeo ne scipovas kanti. Sed ĉu la 
blanka ardeo mem ne estas bela kanto? Ne, kanto estus tro sonora. La blanka ardeo estas ja poemo, 
poemo en prozo, rimita en sia animo. 

elĉinigis Minosun 

许地山（1894-1941） 

 

桥边 
我们住的地方就在桃溪溪畔。夹岸遍是桃林：桃实、桃叶映入水中，更显出溪边的静谧。

真想不到仓皇出走的人还能享受这明媚的景色！我们日日在林下游玩；有时踱过溪桥，到朋

友的蔗园里找新生的甘蔗吃。 
这一天，我们又要到蔗园去，刚踱过桥，便见阿芳——蔗园的小主人——很忧郁地坐在

桥下。 
“阿芳哥，起来领我们到你园里去。”他举起头来，望了我们一眼，也没有说什么。 
我哥哥说：“阿芳，你不是说你一到水边就把一切的烦闷都洗掉了吗？你不是说，你是水

边的蜻蜓么？你看歇在水荭花上那只蜻蜓比你怎样?” 
“不错。然而今天就是我第一次的忧闷。” 
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我们都下到岸边，围绕住他，要打听这回事。他说：“方才红儿掉在水里了！”红儿是他的腹

婚妻，天天都和他在一块儿玩的。我们听了他这话，都惊讶得很。哥哥说：“那么，你还能

在这里闷坐着吗？还不赶紧去叫人来?” 
“我一回去，我妈心里的忧郁怕也要一颗一颗地结出来，像桃实一样了。我宁可独自在此

忧伤，不忍使我妈妈知道。” 
我的哥哥不等说完，一股气就跑到红儿家里。这里阿芳还在皱着眉头，我也眼巴巴地望

着他，一声也不响。 
“谁掉在水里啦?” 
我一听，是红儿的声音，速回头一望，果然哥哥携着红儿来了！她笑眯眯地走到芳哥跟

前，芳哥像很惊讶地望着她。很久，他才出声说：“你的话不灵了么？方才我贪着要到水边

看看我的影儿，把他搁在树上，不留神轻风一摇，把他摇落水里。他随着流水往下流去；我

回头要抱他，他已不在了。” 
红儿才知道掉在水里的是她所赠与的小囝。她曾对阿芳说那小囝也叫红儿，若是把他丢

了，便是丢了她。所以芳哥这么谨慎看护着。 
芳哥实在以红儿所说的话是千真万真的，看今天的光景，可就教他怀疑了。他说：“哦，

你的话也是不准的！我这时才知道丢了你的东西不算丢了你，真把你丢了才算。” 
我哥哥对红儿说：“无意的话倒能教人深信。芳哥对你的信念，头一次就在无意中给你打破

了。” 
红儿也不着急，只优游地说：“信念算什么？要真相知才有用哪。……也好，我借着这个

就知道他了。我们还是到蔗园去罢。” 
我们一同到蔗园去，芳哥方才的忧郁也和糖汁一同吞下去了。 

原刊1922年8月《小说月报》第13卷第8号 

Xu Dishan（1894-1941） 

Ĉe la Ponteto 
Nia loĝejo troviĝas ĝuste apud la Persik-rivereto. Laŭlonge de ambaŭ bordoj videblas amaso 

da persik-arboj, kies fruktoj kaj folioj speguliĝas en la akvo, kaj tio des pli montriĝas la kvieteco 
kaj trankvileco sur la bordoj de la rivereto. Tute neatendite, tiuj, kiuj haste fuĝis, povas eĉ ĝui tian 
pitoreskan vidaĵon! Ĉiutage ni ludas en la arbaro, kaj kelkfoje lante paŝas trans la ponteto por serĉi 
la nove kreskantajn sukerkanojn en la ĝardeno de iu nia amiko.  

Tiutage ni volis denove iri al la sukerkan-ĝardeno. Apenaŭ ni transpaŝis la ponteton, ni trovis 
A-Fang, posedanteton de la ĝardeno, sidanta sub la ponteto kun sombra mieno.  

 “Leviĝu, Fraĉjo A-Fang, kaj konduku nin en vian ĝardenon.” Li levis la kapon, ĵetis al ni 
rigardon, sed nenion diris.  

Mia frato diris, “A-Fang, ĉu vi ne diris, ke vi forlavos ĉiajn viajn ĉagrenojn tuj kiam vi estas ĉe 
la akvo? Ĉu vi ne diris ankaŭ, ke vi estus kiel ĉe-akva libelo? Vidu do, kiel tiu libelo sur la 
plumeca amaranto povus kompari kun vi?”  

 “Nu, jes! Tamen la hodiaŭa tago estas por mi unuafoje ĉagrena.”  
Ni ĉiuj iris malsupren al la bordo kaj staris ĉirkaŭ li por informiĝi pri tio. Li diris, “Hong’er ĵus 

falis en la akvon!” De antaŭ sia naskiĝo Hong’er jam fariĝis lia fianĉino kaj ili kune ludis preskaŭ 
ĉiutage. Aŭdinte kion li diris, ni ĉiuj estis mirigitaj. Fraĉjo diris, “Se tiel, ĉu vi povus eĉ plu sidi 
silente ĉi tie? Kial ne iun venigi senprokraste?”  
   “Sed mi timas, ke, se mi hejmeniros, ĉagrenoj tuj venos en la koron de mia panjo unu post alia, 
kiel persikoj kreskas sur la arbo. Mi preferas sola ĉagreniĝi ĉi tie, ol informi ŝin pri tio.”  

- 42 - 
 



Antaŭ ol mi finis miajn vortojn, fraĉjo jam sage kuris al la hejmo de Hong’er. Dum A-Fang 
kunŝovis la brovojn, mi senhelpe rigardis lin kaj nenion diris.  
   “Kiu falis en la akvon?”  

Mi rekonis, ke tio estas la voĉo de Hong’er. Turniĝinte mi ekrigardis, ke vere venis fraĉjo 
kune kun Hong’er. Ŝi ridetante venis antaŭ Fraĉjon Fang, kiu ŝajne mirigite rigardis ŝin. Post 
longa silento li diris, “Ĉu ne plenumiĝus viaj vortoj? Ĵus mi rapidis al la bordo por rigardi mian 
figuron en la akvo. Mi metis Hong’er sur la arbo kaj, tute nerimarkite, la venteto svingis ĝin en la 
akvon. Tuj ĝi fordrivis laŭ la fluanta akvo. Kiam mi turniĝis por ĝin brakumi, ĝi jam forestis.”  

Nur tiam Hong’er eksciis, ke tio, kio falis en la akvon, estas nenio alia ol la de ŝi donacita 
pupo-knabineto. Ŝi iam diris al A-Fang, ke tiu pupo ankaŭ nomiĝas Hong’er. Se li perdus ĝin, li 
egale perdus ŝin. Estis ne mirinde, ke Fraĉjo Fang tiel singarde ĝin prizorgas.  

Efektive, Fraĉjo Fang kredis, ke la vortoj de Hong’er devus esti absolute veraj, sed li estis en 
dubo pri la hodiaŭa okazaĵo. Li diris, “Ej, kion vi diris ne estas vera! Nur nun mi eklernis, ke perdi 
vian donacon ne signifus perdi vin, kaj ke, nur se vi vere perdiĝus, tio kalkuliĝus al perdo.”  
Mia frato diris al Hong’er, “Hazardaj vortoj estas ja konvinkaj. La firma konvinko al vi de Fraĉjo 
Fang estas senatende rompita de vi por la unua fojo!”  

Hong’er tamen ne maltrankviliĝis kaj nur senzorge diris, “Konvinko estas nenio, nur la vero 
utilas! ... Nu, bone, pere de tio mi povis ekscii pri li. Do kial ni ne iru al la sukerkan-ĝardeno?”  
Ni kune iris al la sukerkan-ĝardeno. Kaj Fraĉjo Fang englutis la ĵusan ĉagrenon kune kun la dolĉa 
suko.  

El Noveloj Monate, nro 8, volumo 13, aŭguste 1922  
elĉinigis Liu Hongyuan 

春底林野 

春光在万山环抱里，更是泄露得迟。那里底桃花还是开着；漫游底薄云从这峰飞过那峰，

有时稍停一会，为底是挡住太阳，教地面底花草在它底荫下避避光焰底威吓。 
岩下底荫处和山溪底旁边满长了薇蕨和其他凤尾草。红、黄、蓝、紫底小草花点缀在绿茵上

头。 
天中底云雀，林中底金莺，都鼓起它们底舌簧。轻风把它们底声音挤成一片，分送给山

中各样有耳无耳底生物，桃花听得入神，禁不住落了几点粉泪，一片一片凝在地上。小草花

听得大醉，也和着声音底节拍一会儿倒，一会儿起，没有镇定底时侯。 
林下一班孩子正在那里捡桃花底落瓣哪。他们捡着，清儿忽嚷起来，道：“嘎，邕邕来了！”

众孩子住了手，都向桃林底尽头盼望。果然邕邕也在那里摘草花。 
清儿道：“我们今天可要试试阿桐底本领。若是他能办得到，我们都把花瓣穿成一串璎珞

围在他身上，封他为大哥如何?” 
众人都答应了。 
阿桐走到邕邕面前，道：“我们正等着你来呢。” 
阿桐底左手盘在邕邕底脖子上，一面走一面说：“今天他们要替你办嫁妆，教你做我底妻

子。你能做我底妻子么?” 
邕邕狠视了阿桐一下，回头用手推开他，不许他底手再搭在自已脖上。孩子们都笑得支

持不住了。 
众孩子嚷道：“我们见过邕邕用手推人了！阿桐赢了！” 
邕邕从来不会拒绝人，阿桐怎能知道一说那话，就能使她动手呢？是春光底荡漾，把他

这种心思泛出来呢？或者，天地之心就是这样呢？ 
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你且看：漫游底薄云还是从这峰飞过那峰。 
你且听：云雀和金莺底歌声还布满了空中和林中。在这万山环抱底桃林中，除那班爱闹

底孩子以外，万物把春光领略得心眼都迷蒙了。 

Printempo Regas la Sovaĝejon 
Printempo, kuŝanta en la sino de l’ montaro, senvualiĝas eĉ pli malfrue. Tie ankoraŭ floras la 

ĉarmaj persikfloroj. Maldensaj nuboj vagas malurĝe de pinto al pinto de l’ monto; jen kaj jen ili 
paŭzas momente, por kovri la sunon kaj kaŝi la florojn kaj herbojn for de la minaco de l’ sunflamo 
per sia ombro.  

Pteridoj kaj alispecaj pterisoj kreskas ĉie en la ombroj de rokoj kaj ambaŭflanke de la 
enmontaj riveretoj. La verda herbaro estas plibeligita de la etaj herbfloroj ruĝaj, flavaj, bluaj kaj 
purpuraj.  

Alaŭdoj en la ĉielo kaj orioloj en la arbaro, ambaŭ pepas siajn kantojn. La facila vento premas 
tiujn sonojn kune kaj dissendas ilin al diversaj estaĵoj, ĉu kun oreloj ĉu sen oreloj. Persikfloroj al 
ili aŭskultas tiel ensorĉite, ke ili ne povas sin deteni de larmoj, kiuj kondensiĝas sur la tero. Ankaŭ 
herbetoj aŭskultas ravite kaj dancas akorde kun la ritmo de l’ ventsono, jen kliniĝante, jen 
leviĝante, sed neniam haltante.  

Aro da infanoj kolektas la falintajn petalojn de la persikfloroj sub la arboj. Kiam ili tion faras, 
Qing’er ekkrias, “He, Yongyong alvenis!” Ĉiuj infanoj ĉesas kaj rigardas al la fino de la 
persikarbaro. Kiel atendite, ankaŭ Yongyong tie kolektas la petalojn.  

Qing’er diras, “Hodiaŭ ni provos la talenton de A-Tong. Se li sukcesos, ni surfadenigos la 
petalojn en ĉenon por lin ĉirkaŭi. Per tio ni nomu lin ĉef-frato, ĉu bone?”  

Ĉiuj konsentas.  
A-Tong iras al Yongyong, dirante, “Ni nun atendas vin!”  
Ĉirkaŭante la kolon de Yongyong per sia liva mano, A-Tong diras dum irado, “Hodiaŭ oni 

preparos por vi doton kaj edzinigos vin al mi. Ĉu vi volonte fariĝas mia edzino?”  
Yongyong ĵetas al A-Tong severan rigardon kaj, turniĝante, flankenpuŝas lin por ne lasi lian 

manon plu resti ĉirkaŭe sur ŝia kolo. La infanoj tiel ridas, ke ili apenaŭ povas plu elteni.  
Ĉiuj infanoj plenforte krias, “Yongyong puŝis lin flanken, ni tion vidis! A-Tong venkas!”  
Yongyong neniam faris rifuzon. Kiel A-Tong povas scii, ke ŝi certe puŝos lin nur se li tion 

diros? Ĉu liaj deziroj montriĝis nur pro tio, ke la pompo de l’ printempo ondiĝas? Aŭ ĉu pro tio, 
ke tia devus esti la natureca deziro?  

Vidu, la vagantaj nebuloj ankoraŭ flugas de tiu montpinto trans alian.  
Aŭskultu, la ĉielo kaj la arbaro ambaŭ pleniĝas de la kantoj de alaŭdoj kaj orioloj. Ene de la 

persikarbaro ĉirkaŭata de l’ montoj, kiel tiuj petolemaj infanoj, tiel ankaŭ ĉiuj aliaj estaĵoj, estas 
anime ekstazaj de l’ printempo.  

elĉinigis Liu Hongyuan 

慕 

爱德华路的尽头已离村庄不远，那里都是富人的别墅。路东那间聚石旧馆便是名女士吴

素䨝的住家。馆前的藤花从短墙蔓延在路边的乌柏和邻居的篱笆上，把便道装饰得更华丽。 
一个夫役拉着垃圾车来到门口，按按铃子，随即有个中年女佣捧着一畚箕的废物出来。 
夫役接过畚箕来就倒入车里，一面问：“陵妈，为什么今天的废纸格外多？又有人寄东西来

送你姑娘吗?” 
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“哪里？这些纸不过是早晨来的一封信。……”她回头看看后面，才接着说：“我们姑娘的

脾气非常奇怪。看这封信的光景，恐怕要闹出人命来。” 
“怎么?”他注视车中的废纸，用手拨了几拨，他说：“这里头没有什么，你且说到底是怎

么一回事。” 
“在我们姑娘的朋友中，我真没见过有一位比陈先生好的。我以前不是说过他的事情吗?” 
“是，你说过他的才情、相貌和举止都不象平常人。许是你们姑娘羡慕他，喜欢他，他不

愿意?” 
“哪里？你说的正相反哪。有一天，陈先生寄一封信和一颗很大的金刚石来，她还没有看

信，说把那宝贝从窗户扔出去……” 
“那不太可惜吗?” 
“自然是很可惜。那金刚石现在还沉在池底的污泥中呢!” 
“太可惜了！太可惜了！你们为何不把它淘起来?” 
“呆子，你说得太容易了！那么大的池，望哪里淘去？况且是姑娘故意扔下去的，谁敢犯

她?” 
“那么，信里说的是什么?” 
“那封信，她没看就搓了，交给我拿去烧毁。我私下把信摊起来看，可惜我认得的字不多，

只能半猜半认地念。我看见那信，教我好几天坐卧不安。……” 
“你且说下去。” 
“陈先生在信里说，金刚石是他父亲留下来给他的。他除了这宝贝以外没有别的财产。因

为羡慕我们姑娘的缘故，愿意取出，送给她佩带。” 
“陈先生真呆呀!” 
“谁能这样说？我只怪我们的姑娘……”她说到这里，又回头望。那条路本是很清静，不

妨站在一边长谈，所以她又往下说。 
“又有一次，陈先生又送一幅画来给她；画后面贴着一张条子。说，那是他生平最得意的

画儿，曾在什么会里得过什么金牌的。因为羡慕她，所以要用自己最宝重的东西奉送。谁知

我们姑娘哼了一声，随把画儿撕得稀烂!” 
    “你们姑娘连金刚石都不要了，一幅画儿值得什么？他岂不是轻看你们姑娘吗？若是我

做你们姑娘，我也要生气的。你说陈先生聪明，他到底比我笨。他应当拿些比金刚石更贵的

东西来孝敬你们姑娘。” 
   “不，不然，你还不……” 
   “我说，陈先生何苦要这样做？若是要娶妻子，将那金刚石去换钱，一百个也娶得来，何

必定要你们姑娘!” 
   “陈先生始终没说要我们姑娘，他只说羡慕我们姑娘。” 
   “那么，以后怎样呢?” 
   “寄画儿，不过是前十几天的事。最后来的，就是这封信了。” 
   “哦，这封信。”他把车里的纸捡起来，扬了一扬，翻着看，说：“这纯是白纸，没有字呀！” 
   “可不是。这封信奇怪极了。早晨来的时候，我就看见信面写着‘若是尊重我，就请费神

拆开这信，否则请用火毁掉。’我们姑娘还是不看，教我拿去毁掉。我总是要看里头到底是

什么，就把信拆开了。我拆来拆去，全是一张张的白纸。我不耐烦就想拿去投入火里，回头

一望，又舍不得，于是一直拆下去。到末了是他自己画的一张小照。”她顺手伸入车里把那

小照翻出来，指给夫役看。她说：“你看，多么俊美的男子！” 
   “这脸上黑一块，白一块的有什么俊美?” 
   “你真不懂得，……你看旁边的字……” 
   “我不认得字，还是你说给我听罢。” 
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陵妈用指头指着念：“尊贵的女友：我所有的都给你了，我所给你的，都被你拒绝了。现

在我只剩下这一条命，可以给你，作为我最后的礼物。……” 
   “谁问他要命呢？你说他聪明，他简直是一条糊涂虫！” 
陵妈没有回答，直往下念：“我知道你是喜欢的。但在我归去以前，我要送你这……” 
   “陵妈，陵妈，姑娘叫你呢。”这声音从园里的台阶上嚷出来，把他们的喁语冲破。陵妈

把小照放入车中说：“我得进去……” 
   “这人命的事，你得对姑娘说。” 
   “谁敢？她不但没教我拆开这信，且命我拿去烧毁。若是我对她说，岂不是赶蚂蚁上身！

我嫌费身，没把它烧了。你速速推走罢，待一会，她知道了就不方便。”她说完，匆匆忙忙，

就把疏阑的铁门关上。 
那夫役引着垃圾车子往别家去了。方才那张小照被无意的风刮到地上，随着落花，任人

践踏。然而这还算是那小照的幸运。流落在道上，也许会给往来的士女们捡去供养；就是给

无知的孩子捡去，摆弄完，才把它撕破，也胜过让夫役运去，葬在垃圾冈里。 

Nur admire… 
La fino de la vojo Edward tre alproksimiĝas al la vilaĝo, kie ĉie staras la viloj de riĉuloj. La 

malnova ŝtona domo ĉe la orienta parto de la vojo estas loĝejo de sinjorino Wu Suqing. La 
surlianaj floroj antaŭ la domo etendiĝas de la malalta muro ĝis supre de la ĉina sapio ĉe la 
vojrando kaj ankaŭ sur la plektobarilon de najbaroj, kaj ili pli bele ornamas la vojeton.  

Balaaĵ-kolektisto, tirante la balaaĵ-ĉaron, venis antaŭ la domon. Apenaŭ li tintigis la 
pordosonorileton, elvenis mezaĝa servistino kun balaaĵujo da forĵetaĵoj en la manoj.  

Ricevinte la balaaĵujon, la kolektisto verŝis la forĵetaĵojn en la ĉaron kaj demandis, “Onjo Ling, 
kial tiom da forĵetindaj paperoj vi havas hodiaŭ? Ĉu ankoraŭaj homoj alsendis ion al via 
fraŭlino?”  

 “Ne, ne vere. Tiuj paperoj estas simple letero alveninta ĉi-matene...” Retrorigardinte, ŝi 
daŭrigis, “Nia fraŭlino havas strangan humoron. Ŝajnas, ke tiu letero eble alportus ion malbonan 
rilate vivon.”  
   “Pro kio?” Li rigardis la forĵetindajn paperojn en la ĉaro kaj ilin movis per fingroj, dirante, 
“Estas nenio ĉi tie ene. Diru al mi kio do okazis?”  
   “Inter la amikoj de nia fraŭlino mi neniam renkontis iun, kiu estas pli afabla ol sinjoro Chen. 
Ĉu mi ne rakontis pri li antaŭe?”  
   “Jes, vi iam diris, ke liaj talento, vizaĝo kaj konduto — tiuj ĉiuj montriĝas malsame kiel ĉe 
ordinaraj homoj. Probable via fraŭlino admiras kaj ŝatas lin, sed li ne volontas, ĉu ne?”  

 “Kion vi diris? Estas ĝuste kontraŭa al tio, kion vi diris! Iun tagon alvenis letero de sinjoro 
Chen, kune kun tre granda diamanto. Antaŭ ol legi la leteron, ŝi ordonis forĵeti tiun aĵon el la 
fenestro...”  
   “Estus tre bedaŭrinde, ĉu ne?”  
   “Jes, certe bedaŭrinde. Kaj tiu diamanto ankoraŭ kuŝas hodiaŭ en la koto profunde de l’ 
lageto!”  
   “Vere, vere bedaŭrinde! Kial vi ne elakvigis ĝin?”  
   “Kia stultulo! Vi tro facile parolis! Kie en tiel granda lageto vi povus eltrovi la diamanton? 
Cetere, la fraŭlino intence ĝin ĵetis en la lageton. Kiu kuraĝe ŝin ofendos?”  
   “Nu, kio estas dirita en la letero?”  
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   “Antaŭ ol legi, ŝi ĉifis la leteron kaj petis, ke mi ĝin forbruligu . Mi malfaldis la leteron kaj ĝin 
legis sen ŝia scio, sed bedaŭrinde mi povis nur parte kompreni la leteron, ĉar mi scias nur 
malmulte legi. La letero sentigis min tre maltrankvila por kelkaj tagoj...”  
   “Vi daŭrigu.”  
   “Sinjoro Chen diris en sia letero, ke la diamanto estas transdonita herede al li de lia patro. Li 
havas nenian alian valoraĵon ol tiu trezoro. Li volonte donis ĝin al nia fraŭlino nur pro tio, ke li 
admiras ŝin.”  
   “Kian blindan pasion havas sinjoro Chen!”  
   “Kiu povus tion diri? Mi nur kulpigas tion al nia fraŭlino...” Tion dirante, ŝi denove turnis la 
kapon kaj rigardis. La vojeto, tiel kvieta, estas taŭga loko, ĉe kies rando oni povas halti por 
babiladi. Tial ŝi diris plu.  
 “Alifojon, sinjoro Chen venis kaj donacis al ŝi pentraĵon, dorse de kiu algluiĝas papereto. Li diris, 
ke la pentraĵo, pri kiu li estas plej kontenta, iam ricevis ian oran medalon en iu konkurso. Li volis 
donaci al ŝi siaĵon plej valoran, ĉar li admiris ŝin. Sed nia fraŭlino ial nur ekĝemis kaj disŝiris la 
pentraĵon!”  
   “Nun ke via fraŭlino ne akceptis eĉ diamanton, pentraĵo do estas nenio por ŝi! Ĉu li ne 
subtaksis vian fraŭlinon? Se mi estus via fraŭlino, ankaŭ mi ekkolerus. Vi diras, ke sinjoro Chen 
estas inteligenta; malgraŭe li estas pli stulta ol mi. Li estus devinta donaci al via fraŭlino ion pli 
karan ol diamanto por montri sian admiron.”  
   “Ne, ne tiel, vi ankoraŭ ne...”  
   “Kial sinjoro Chen faris al si tion? Se li nur volus preni al si edzinon, li povus vendi la 
diamanton por mono kaj per ĝi havigi al si eĉ cent. Kial li nepre edzinigus al si vian fraŭlinon?”  
   “Sinjoro Chen dum la tuta tempo ne diris, ke li edzinigos al si nian fraŭlinon. Anstataŭe, li nur 
diris, ke li admiras ŝin.”  
   “Kio do sekvis?”  
   “Okazis nur antaŭ pli ol dek tagoj, ke li sendis la pentraĵon. Plejlaste li sendis tiun ĉi leteron.”  
   “Jen la letero!” Li elprenis la paperojn el la ĉaro, forskuis de ĝi la polvon kaj foliumis ĝin, 
dirante, “Jen pure blankaj paperoj sen ia ajn vorto!”  
   “Prave dirite! Tio estas tre stranga letero. Kiam ĝi atingis ĉi-matene, mi rimarkis la vortojn sur 
la koverto: ‘Se vi min respektas, havu la bonecon malfermi ĝin, alie ĝin forbruligu.’ Sed nia 
fraŭlino insiste rifuzis la leteron kaj postulis, ke mi perfajre detruu ĝin. Ĉiaokaze mi volis scii, kio 
estas skribita en la letero kaj ĝin malfermis. Dum foliumado, mi trovis, ke la letero konsistas el 
tutblankaj paperoj. Malpacienca, mi volis ĵeti ilin en fajron, sed post momenta pensado, sentis iom 
da domaĝo. Tial mi plu foliumis la leteron, ĝis fine mi vidis unu lian portreteton pentritan de li 
mem.” Tion dirante, ŝi serĉfosis la portreton el la ĉaro kaj ĝin montris al la balaaĵ-kolektisto. Ŝi 
diris, “Rigardu, kia bel-aspekta viro!”  
   “Estus neniel belaspekta kun makuloj nigraj kaj blankaj sur la vizaĝo, ĉu ne?”  
   “Vi vere ne komprenas... eh, legu la vortojn apudajn...”  
   “Legi mi ne povoscias, prefere vi legu ilin por mi.”  

Fingre montrante la vortojn, Onjo Ling legis, “Via moŝta amikino: Mi jam donis al vi ĉion, 
kion mi posedas. Sed ĉion tion vi rifuzis. Restas al mi nun nur mia vivo, kiun mi povus al vi dediĉi 
kiel mian lastan donacon...”  
   “Kiu prenos lian vivon? Vi diris, ke li estas inteligenta, tamen li estas simple stultulo!”  
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Anstataŭ respondi, Onjo Ling daŭrigis, “Mi scias, ke ĝi plaĉas al vi; sed antaŭ ol mi forpasos, mi 
volas donaci al vi...”  
   “Onjo Ling, Onjo Ling, via fraŭlino vokas vin!” Aŭdiĝis ia voĉo de sur la ŝtuparo en la 
ĝardeno, kiu interrompis ilian babiladon. Onjo Ling ĵetis la portreton reen en la ĉaron kaj diris, 
“Mi devas reeniri...”  

 “Tion vi devas sciigi al via fraŭlino, kio rilatas al homvivo.”  
   “Kiu kuraĝas! Ŝi ne nur ne petis min malfermi la leteron, sed male ordonis min forbruligis ĝin. 
Se mi sciigos ŝin pri tio, ĉu tio ne egalas, ke mi altiros formikojn sur min! Mi timas, ke tio ĝenos 
min, tial mi ne forbruligis la leteron. Nu, vi rapide forpuŝu la ĉaron, alie estus embarase se ŝi tion 
scius post momento.” Tion dirinte, en rapidemo, ŝi fermis la feran pordon kun maldensaj kradoj.  

La balaaĵ-kolektisto tiris la ĉaron al aliaj domoj. La portreto estis hazarde blovita sur la teron 
de la vento kaj lasis sin treti laŭplaĉe de homoj kune kun la falintaj floroj. La sorto de la portretaĉo 
tamen estis finfine feliĉa, ĉar, se ĝi estus falinta sur la vojeto, fraŭloj kaj fraŭlinoj pasantaj eble 
reprenus ĝin por apreci; eĉ se la naivaj infanoj reprenus kaj disŝirus ĝin post fuŝpalpado, tio estus 
pli bona, ol ke la ĉaristo alportus kaj enigus ĝin en la rubejon.  

elĉinigis Liu Hongyuan 

落花生 
我们家的后园有半亩空地，母亲说：“让它荒着怪可惜的，你们那么爱吃花生，就开辟出

来种花生吧。”我们姐弟几个都很高兴，买种，翻地，播种，浇水，施肥，没过几个月，居

然收获了。 
母亲说：“今晚我们过一个收获节，请你们父亲也来尝尝我们的落花生，好不好？”母亲

把花生做成了好几样食品，还吩咐就在后园的茅草亭过这个节。 
晚上天色不太好，可是父亲也来了，实在很难得。 
父亲说：“你们爱吃花生么？” 
我们争着答应：“爱！” 
“谁能把花生的好处说出来？” 
姐姐说：“花生的味儿美。” 
哥哥说：“花生可以榨油。” 
我说：“花生的价钱便宜，谁都可以买来吃，都喜欢吃。这就是它的好处。” 
父亲说：“花生的好处很多，有一样最可贵：它的果实埋在地里，不像桃子、石榴、苹果

那样，把鲜红嫩绿的果实高高地挂在枝头上，使人一见就生爱慕之心。你们看它矮矮地长在

地上，等到成熟了，也不能立刻分辨出来它有没有果实，必须挖起来才知道。” 
我们都说是，母亲也点点头。 
父亲接下去说：“所以你们要像花生一样，它虽然不好看，可是很有用。” 
我说：“那么，人要做有用的人，不要做只讲体面，而对别人没有好处的人。” 
父亲说：“对。这是我对你们的希望。” 
我们谈到深夜才散。花生做的食品都吃完了，父亲的话却深深地印在我的心上。 

La arakido 
En la ĝardeno malantaŭ nia domo estis duona muo da nekulturita terpeco. Mia patrino diris: 

“Estas domaĝe lasi ĝin dezerta. Vi tiom amas manĝi arakidojn, ni faru do, ke ĝi estu parcelo en kiu 
ni plantos arakidojn.” Ni gefratoj estis ĉiuj kontentaj. Aĉeti semojn, turni la teron, kaj poste ĝin 
prisemi, akvumi kaj grasumi. Malpli ol kelkajn monatojn poste, vere montriĝis rikolto. 
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La patrino diris: “Ĉi-vespere ni havos rikoltofeston; iru kaj invitu vian patron al gustumado de 
niaj arakidoj, ĉu estas bonvole?” Estis kelkaj frandaĵoj el arakidoj, preparitaj de la patrino, kiu 
konsilis, ke la festo okazu en la pajlkiosko en la ĝardeno. 

La vespera vetero ne estis tiel bona, tamen la patro venis – kio okazis vere malofte. 
La patro demandis: “Ĉu vi ŝatas manĝi arakidojn?” 
“Jes!” ni konkuris en respondo. 
“Kiu el vi povas priparoli la bonon de la arakidoj?” 
La fratino diris: “Ili aromas.” 
La frato diris: “Oni povas fari el ili oleon.” 
Sekvis respondo mia: “La prezo de arakidoj estas tiel malalta, ke iu ajn povas aĉeti ilin por si. 

Ĉiu ŝatas ilin manĝi. Tio estas ties bono.” 
La patro diris: “Ĉe la arakido multas bonoj, el kiuj tamen unu estas plej laŭdinda: ĝi sin kaŝas 

sub tero, ne kiel persikoj, granatoj aŭ pomoj, kiuj alte pendas, ĉu freŝe ruĝaj, ĉu delikate verdaj, 
sur la branĉoj, por ke homoj, je ekvido, jam falu en admiro antaŭ ili. La arakido, kiel vi vidis, 
malalte kreskas sur tero. Kiam ĝi maturiĝis, oni ankoraŭ ne povas certiĝi, ĉu ĝi fruktis aŭ ne, antaŭ 
ol elfosi ĝin.” 

Ni ĉiuj jesis tion. Ankaŭ la patrino balancis la kapon konsente. 
La patro pluis: “Sekve vi estu kiel la arakido; ĝi estas utila, malgraŭ aspekte malpli bela.” 
Mi aldonis: “Homo, do, devas esti utila. Ni ne estu tiaj homoj, kiaj inklinas nur al impona 

eksteraĵo, sed utilas al aliuloj nenion.” 
La patro diris: “Jes. Jen tio estas mia espero por vi.” 
Ni disiĝis nur je la profunda nokto, kiam finiĝis nia konversacio. La kuiraĵoj el la arakidoj ĉiuj 

estis finmanĝitaj, tamen la vortoj de mia patro forte stampiĝis en mia koro. 
elĉinigis Minosun 

梨花 
她们还在园里玩，也不理会细雨丝丝穿入她们的罗衣。池边梨花的颜色被雨洗得更白净了，

但朵朵都懒懒地垂着  

姊姊说：“你看，花儿都倦得要睡了！”  
“待我来摇醒他们。”  

姊姊不及发言，妹妹的手早已抓住树枝摇了几下。花瓣和水珠纷纷地落下来，铺得银片满地，

煞是好玩。  

妹妹说：“好玩啊，花瓣一离开树枝，就活动起来了!”  

“活动什么？你看，花儿的泪都滴在我身上哪。”姊姊说这话时，带着几分怒气，推了妹妹一

下。他接着说：“我不和你玩了；你自己在这里罢。”  

妹妹见姊姊走了，直站在树下出神。停了半晌，老妈子走来，牵着她，一面走着，说：“你看，

你的衣服都湿了；在阴雨天，每日要换几次衣服，教人到哪里找太阳给你晒去呢？”  
落下来的花瓣，有些被她们的鞋印入泥中；有些粘在妹妹身上，被她带走；有些浮在池面，

被鱼儿衔入水里。那多情的燕子不歇把鞋印上的残瓣和软泥一同衔在口中，到梁间去，构成它们

的香巢。 

Pirfloroj 
Ili ankoraŭ ludas en la ĝardeno, malgraŭ ke pluvstrioj penetras en iliajn silkajn vestojn. La 

koloro de pirfloroj ĉe la lago estas lavataj pli blanke, kaj ĉiuj pirfloroj pigre pendas kun mallevita 
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kapo. 
La pliaĝa fratino diras: “Jen vidu. La floroj emas dormi pro laceco.” 
“Lasu min vekigi ilin per skuado.” 
Antaŭ ol la pliaĝa fratino ekparolis, la juna fratino jam kaptas branĉojn kaj faras kelkajn 

skuojn. Petaloj kaj akvogutoj falas amase, tiel ke la tero arĝente kovriĝas per ili. Estas tre bona 
ludo por ŝi. 

La juna fratino diras: “Kiel amuze! Tuj kiam petaloj forlasis branĉojn, ili fariĝas vigloplenaj!” 
“Kiel ili fariĝas vigloplenaj? Jen vidu. Iliaj larmperloj ŝprucas sur mian veston,” dirante, la 

pliaĝa fratino kolerete donas ekpuŝeton al la juna fratino, kaj daŭrigas: “Mi ne plu ludas kun vi. Vi 
ludu sola ĉi tie.” 

Vidinte ŝin foriri, la juna fratino distriĝas starante sub arbo. Post longa momento la maljuna 
servistino aliras kaj prenas ŝin je la mano. Irante, ŝi diras: “Jen via vesto estas malsekigita. Dum 
pluva tago mi devas ŝanĝi viajn vestojn kelkfoje. Kiel mi povus serĉi la sunon por sekigi ilin?” 

Kelkaj el la falintaj petaloj estas subpremitaj de ŝuoj en koton, aliaj algluiĝas al la vestoj de la 
juna fratino kaj forportiĝas, kaj triaj flosas sur la lagakvo kaj fiŝoj buŝprenas ilin en akvon. Tiuj 
sentimentalaj hirundoj senĉese buŝprenas difektitajn petalojn sur ŝu-spuro kaj molan koton, kaj 
flugas inter trabojn por konstrui sian aroman neston. 

elĉinigis Vejdo 

叶圣陶（1894—1988） 

 

牛 
在乡下住的几年里，天天看见牛。可是直到现在还像显现在眼前的，只有牛的大眼睛。

冬天，牛拴在门口晒太阳。它躺着，嘴不停的磋磨，眼睛就似乎比忙的时候睁得更大。牛眼

睛好像白的成分多，那是惨白。我说它惨白，也许为了上面网着一条条血丝。我以为这两种

颜色配合在一起，只能用死者的寂静配合着吊丧者的哭声那样的情景来相摹拟。牛的眼睛太

大，又鼓得太高，简直到了使你害怕的程度。我进院子的时候经过牛身旁，总注意到牛鼓着

的两只大眼睛在瞪着我。我禁不住想，它这样瞪着，瞪着，会猛的站起身朝我撞过来。我确

实感到那眼光里含着恨。我也体会出它为什么这样瞪着我，总距离它远远的绕过去。有时候

我留心看它将会有什么举动，可是只见它呆呆地瞪着，我觉得那眼睛里似乎还有别的使人看

了不自在的意味。 
我们院子里有好些小孩，活泼，天真，当然也顽皮。春天，他们扑蝴蝶。夏天，他们钓

青蛙，谷子成熟的时候到处都有油蚱蜢，他们捉了来，在灶堂里煨了吃。冬天，什么小生物

全不见了，他们就玩牛。 
有好几回，我见牛让他们惹得发了脾气。它绕着拴住它的木桩子，一圈儿一圈儿的转。

低着头，斜起角，眼睛打角底下瞪出来，就好像这一撞要把整个天地翻个身似的。 
孩子们是这样玩的:他们一个个远远的站着，捡些石子，朝牛扔去。起先，石子不怎么大，

扔在牛身上，那一搭皮肤马上轻轻的抖一下，像我们的嘴角动一下似的。渐渐的，捡来的石
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子大起来了，扔到身上，牛会掉过头来瞪着你。要是有个孩子特别胆大，特别机灵，他会到

竹园里找来一根毛竹。伸得远远的去撩牛的尾巴，戳牛的屁股，把牛惹起火来。可是，我从

未见过他们撩过牛的头。我想，即使是小孩，也从那双大眼睛看出使人不自在的意味了。 
玩到最后，牛站起来了，于是孩子们轰的一声，四处跑散。这种把戏，我看得很熟很熟了。 
有一回，正巧一个长工打院子里出来，他三十光景了，还像孩子似的爱闹着玩。他一把捉住

个孩子，“莫跑，”他说，“见了牛都要跑，改天还想吃庄稼饭?”他朝我笑笑说，“真的，牛

不消怕得，你看它有那么大吗?它不会撞人的。牛的眼睛有点不同。” 
以下是长工告诉我的话。 
“比方说，我们看见这根木头桩子，牛眼睛看来就像一根撑天柱。比方说，一块田十多

亩，牛眼晴看来就没有边，没有沿。牛眼睛看出来的东西，都比原来大，大许多许多。看我

们人，就有四金刚那么高，那么大。站到我们跟前它就害怕了，它不敢倔强，随便拿它怎么

样都不敢倔强。它当我们只要两个指头就能捻死它，抬一抬脚趾拇就能踢它到半天云里，我

们哈气就像下雨一样。那它就只有听我们使唤，天好，落雨，生田，熟田，我们要耕，它就

只有耕，没得话说的。你先生说对不对，幸好牛有那么一双眼睛。不然的话，还让你使唤啊，

那么大的一个力气又蛮，踩到一脚就要痛上好几天。对了，我们跟牛，五个抵一个都抵不住。

好在牛眼睛看出来，我们一个抵它十几个。” 
以后，我进出院子的时候，总特意留心看牛的眼睛，我明白了另一种使人看着不自在的

意味。那黄色的浑浊的瞳仁，那老是直视前方的眼光，都带着恐惧的神情，这使眼睛里的恨

转成了哀怨。站在牛的立场上说，如果能去掉这双眼睛，成了瞎子也值得，因为得到自由了。 

La bovo 
Loĝante kelkajn jarojn en vilaĝo, ĉiutage mi vidis bovojn. Sed ĝis nun, kio ankoraŭ sin 

prezentas antaŭ miaj okuloj, estas nur la grandaj okuloj de bovo. En vintro bovo ligita ĉe pordo sin 
banis en la suno. Ĝi kuŝis, seninterrompe ŝmacante per la lipoj, tiam ĝiaj okuloj estis eĉ pli grandaj 
ol kiam ĝi laboris. Ŝajnis, ke en la okuloj de la bovo plejparte estas blanko – morna blanko. Tia 
morna blanko, mi diras, probablas pro tio, ke la blanko estas rete surkovrata de sangostrioj. Mi 
opinias, ke, kiam tiuj ĉi du koloroj miksiĝas kune, tio povas rememorigi la scenon, en kiu la 
kvieteco de mortinto reliefigas la plorbruon de funebrantoj. La okuloj de la bovo estis tiel grandaj, 
tiel alte elstarigitaj, ĝis ke mi timis ilin. Mi eniris la korton preter la bovo, ĉiam atentante ĝiajn du 
alte elŝovitajn okulojn, kiuj min fikse rigardas. Mi ne povis ne imagi, ke ĝi tiel rigardas, rigardadas 
min senmove… kaj abrupte leviĝus kaj sturme puŝiĝus al mi. Vere mi sentis, ke la okuloj entenas 
malamon. Mi eĉ komprenis, kial ĝi tiel ĵetas al mi rigardon, kaj sekve, mi preteriris ĝin ĉiam 
malproksime. Iafoje mi atentis, kiel ĝi agos, sed ĝi stulte nur fiksrigardis min, tiam mi havis la 
senton, ke en ĝiaj okuloj ŝajne sin trovas io alia kaj embarasa. 

En nia korto estis infanoj viglaj, naivaj, kompreneble ankaŭ petolaj. Printempe ili kaptis 
papiliojn, somere hokis ranojn. Kiam la greno maturiĝis, ĉie estis grasaj akridoj, kiujn ili kaptis, 
enforne brezis kaj manĝis. En vintro videblis neniaj etaj estaĵoj, ili do ludis kun bovo. 

En kelkaj okazoj mi vidis, ke la bovo ekkoleris kaŭzite de ili: ĝi ĉirkaŭiras la palison al kiu ĝi 
estas alligita, foje kaj refoje turniĝante. Kun la kapo klinita, la kornoj oblikviĝantaj, kaj la okuloj 
elstariĝantaj el la okulanguloj, ĝi puŝas sin forte kvazaŭ por ke la ĉielo kaj la tero estu inversaj. 

La infanoj ludis tiamaniere: ili staris ĉiu malproskime, levis ŝtonetojn, ĵetis ilin al ĝi. Komence 
la ŝtonoj ne estis grandaj, kiuj, ĵetiĝinte sur ĝin, vekis nur supraĵe tremeton ie sur la haŭto de la 
bovo, kvazaŭ la buŝangulo ĉe ni ekmoviĝetus. Iom poste la ŝtonoj levitaj estis pli grandaj; kiam 
tiaj ŝtonoj forĵetiĝis sur la bovon, ĝi, turninte la kapon, minace okulnajlis la infanojn. Se tiam 
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aperis knabo, kiu estis aparte kuraĝa kaj esceptokaze sprita, li prenis bambuan stangon el la 
bambuĝardeno. Fore li etendis la stangon por eksciti la voston de la bovo, tiel ke ĝi ekflamu per 
kolero. Sed mi neniam vidis, ke ili ekscitas ĝian kapon. Mi pensis, ke eĉ infanoj elrigardas en la 
paro da grandaj okuloj ian signifon embarasan. 

En la fino de la ludo, la bovo stariĝis, kaj sekve la infanoj subite diskuris en ĉiu direkto. Al tia 
ludo mi jam tre kutimiĝis. 

Foje iu jare-dungita kamplaborulo eliris el la korto. Kvankam ĉirkaŭ tridekjara, li same kiel 
knabo amis ludi. Kaptinte unu el la infanoj, “ne foriru,” li diris, “se, vidinte bovon, vi forkuras, 
kiel do vi alitage vivos de kampa laboro?” Li ridetis al mi, dirante: “Vere, bovon ne meritu timi. 
Ĉu ĝi estas giganta? Ĝi ne puŝiĝas al homo. La okuloj de bovo estas diferencaj de kiaj ni juĝas 
ilin.” 

Jen la diraĵo de la kamplaborulo al mi: 
“Ekzemple, tio, kion ni vidas ligna paliso, en la okulo de bovo tamen estas kiel ĉielsubtena 

kolono. Ekzemple pli: sin trovas pli ol dek muoj da rizkampo, kiu en la bovokuloj estas senlima 
kaj senranda. La aĵoj en la rigardo de bovo estas pli grandaj, multege pli grandaj, ol ilia origino. Ĝi 
vidas nin homojn tiel altaj kaj gigantaj kiel la kvar gardistoj de Budho. Starante antaŭ ni ĝi 
ektimas, ne kuraĝas rezisti; kiel ajn ni traktus ĝin, kontraŭ tio ĝi ne kuraĝus rezisti. Ĝi supozas, ke 
ni povas ĝin pinĉmortigi nur per du fingroj aŭ forbati ĝin en nubojn nur per la pieda dikfingro; kaj 
ŝajnas al ĝi, ke nia vaporblovo kvazaŭ pluvas. Sekve de tio, ĝi devas nur subigi sin al ni: kiam ni 
plugas teron, ĝi devas servi al tio ĉu en bona vetero, ĉu en la malbona, sen iaj ajn plendoj. Ĉu ne 
estas bone, kara sinjorido? Feliĉe la bovo havas tian paron da okuloj, alikaze, ĝi lasas sin 
submetiĝi al la arbitro de homoj? Ĝi estas tiel granda kaj krude fortega; se ĝi tretus vin je la piedo, 
kiu dolorus kelkajn tagojn. Efektive, ni kvin homoj ne povas egali al unu bovo, sed bonŝance, la 
bovo juĝas laŭ siaj okuloj, ke unu el ni povas esti supera al pli ol dek bovoj.” 

Poste, ĉiufoje, kiam mi eniris en la korton, mi ĉiam priatentis la okulojn de la bovo. Tiam mi 
ekkomprenis, kio estas la esenco, kiu konfuzis min antaŭe. La flavaj, malpuraj pupiloj, la okuloj 
ĉiam rekte direktiĝantaj antaŭen, ĉiu kun tima esprimo, ĉiuj ĉi tiuj aliformas la malamon en 
rankoron. El la starpunkto de la bovo mi pensas: se la okuloj de bovo povus esti forigitaj kaj ĝi 
fariĝus blinda, tio ja estas inda, ĉar ĝi akirus liberecon. 

elĉinigis Minosun 

林语堂（1895-1976） 

 

人生如诗 
我以为，从生物学角度看，人的一生恰如诗歌。人生自有其韵律和节奏，自有内在的成长与

衰亡。人生始于无邪的童年，经过少年的青涩，带着激情与无知、理想与雄心，笨拙而努力地走

向成熟。后来人到壮年，经历渐广，阅人渐多。涉世渐深，收益也渐大。及至中年。人生的紧张

得以舒缓，人的性格日渐成熟，如芳馥之果实，如醇美之佳酿。更具容忍之心。此时处世虽不似

先前那么乐观，但对人生的态度趋于和善。再后来就是人生迟暮。内分泌系统活动减少。若此时

吾辈已经悟得老年真谛。并据此安排残年，那生活将和谐、宁静，安详而知足。终于，生命之烛
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摇曳而终熄灭，人开始永恒的长眠，不再醒来。 

人们当学会感受生命韵律之美，像听交响乐一样，欣赏其主旋律、激昂的高潮和舒缓的尾声。

这些反复的乐章对于我们的生命都大同小异，但个人的乐曲却要自己去谱写。在某些人心中。不

和谐音会越来越刺耳，最终竟然能掩盖主曲;有时不和谐音会积蓄巨大的能量，令乐曲不能继续，

这时人们或举枪自杀或投河自尽。这是他最初的主题被无望地遮蔽。只因他缺少自我教育。否则，

常人将以体面的运动和进程走向既定的终点。在我们多数人胸中常常会有太多的断奏或强音，那

是因为节奏错了，生命的乐曲因此而不再悦耳。我们应该如恒河，学她气势恢弘而豪迈地缓缓流

向大海。 

人生有童年、少年和老年，谁也不能否认这是一种美好的安排。一天要有清晨、正午和日落，

一年要有四季之分。如此才好。人生本无好坏之分，只是各个季节有各自的好处。如若我们持此

种生物学的观点，并循着季节去生活。除了狂妄自大的傻瓜和无可救药的理想主义者，谁能说人

生不能像诗一般度过呢?莎翁在他的一段话中形象地阐述了人生分七个阶段的观点，很多中国作

家也说过类似的话。奇怪的是，莎士比亚并不是虔诚的宗教徒，也不怎么关心宗教。我想这正是

他的伟大之处，他对人生秉着顺其自然的态度。他对生活之事的干涉和改动很少。正如他对戏剧

人物那样。莎翁就像自然一样，这是我们能给作家或思想家的最高褒奖。对人生，他只是一路经

历着、观察着离我们远去了。 

Lin Yutang (1895-1976) 

Homvivo similas poemon 
Mi opinias, ke la homvivo ĝuste similas poemon, el la biologia angulo. La homovivo havas 

siajn proprajn metrikon kaj ritmon, kaj internajn kreskon kaj morton. La homvivo komenciĝas de 
la senkulpa infaneco, iras tra verda nematureco de knabeco, kaj mallerte sin trenas al matureco, 
kunportante vervon kaj senscion, idealon kaj ambicion. Poste ĝi atingas fortan aĝon, rikoltinte pli 
multe da travivaĵoj kaj pli da kompreno pri homaj rilatoj. Ju pli profunden oni eniras en la socion, 
des pli multe da scioj ili rikoltas. Kaj pli poste, kiam oni venas al la mezaĝo, la streĉiteco en la 
vivo moderiĝas kaj la karaktero de la homoj maturiĝas tagon post tago, simile al aromplena frukto 
kaj bonodora vino. Kaj tiaj homoj fariĝas pli toleremaj. Tiam, kvankam ili kondutas tiel 
optimisme kiel antaŭe, ilia sinteno al la homvivo inklinas al pacemo kaj bonkoremo. Plue kiam ili 
eniras en la malfruajn jarojn de la vivo, la aktivecoj de homa endokrina sistemo malpliiĝas. Se 
tiam ni jam venas al la kompreno pri la vera signifo de maljunaĝeco kaj povas laŭe bone aranĝas 
nian vivon, nia vivo estas harmonia, kvieta, trankvila kaj memkontenta. Finfine la kandelo de la 
homvivo ekflagras ĝis estingiĝo. Homoj komencas eternan dormon kaj ne plu vekiĝus. 

Homoj devas ellerni senti belecon de la viva ritmo, kvazaŭ aŭskultante al simfonio, de kiu oni 
aprezas ĉefan melodion, inspirigan kulminon kaj lante moviĝantan finalon. Tiuj movimentoj estas 
pli aŭ malpli egalaj al nia vivo, sed oni devas komponi sian propran partituron. En la koro de 
kelkaj homoj disonancaj notoj pli kaj pli agacas, tiel ke ili supersonas la ĉefan melodion; kaj 
kelktempe ili povas akumuli grandan energion por malebligi daŭron de la muziko. En tiaj kazoj ili 
povas mortigi sin per pistolo aŭ sin ĵetas en riveron, pro tio, ke ilia komenca temo estas senespere 
ŝirmita, nur ĉar mankas al ili memedukado. Alie la ordinaruloj iras al la difinita finpunkto per 
decaj progreso kaj procezo. En la brusto de pliparto el ni ofte estiĝas tro multe da stakatoj kaj 
fortaj notoj, kaj tion kaŭzas malorda ritmo, tiel ke la melodio de la vivo ne plu plaĉas al oreloj. Ni 
devas similigi nin al Gango, kiu malrapide fluas al la maro, impone kaj fiere. 
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Homoj trapasas infanecon, knabecon kaj maljunecon, kaj neniu povas negi, ke tio estas bela 
aranĝo por ili. Unu tago havas matenon, tagmezon kaj sunsubiron, kaj unu jaro kvar sezonojn. Tio 
ja estas bona. Homvivoj ne diferencas inter bono kaj malbono, kaj ĉiu sezono havas sian propran 
avantaĝon. Se ni tenas tian biologian vidpunkton kaj vivas laŭ diversaj sezonoj, kiu povus aserti, 
krom fieraĉaj malsaĝuloj kaj neelsaveblaj idealistoj, ke homoj ne pasigas sian vivon kiel poemon? 
Ŝekspiro iam dividis la homvivon en sep etapojn per siaj vivecaj vortoj, kaj ankaŭ multaj ĉinaj 
verkistoj diris similajn vortojn. Strange estas, ke Ŝekspiro ne estis pia religiano kaj ne tiom 
interesiĝis pri religio. Mi pensas, ke lia grandeco kuŝas en tio. Li lasis sian vivon forpasi laŭ la 
naturo kaj malmulte intervenis kaj ŝanĝis la aferojn de la vivo, ĝuste kiel li faris al tiuj teatraj 
roluloj. Ŝekspiro ĝuste similas al la naturo. Tio estas nia plej alta laŭdo al verkistoj aŭ pensistoj. 
La vivon li nur konstante travivis kaj observis, forirante malproksimen de ni. 

elĉinigis Vejdo 

郁达夫（1896-1945） 

 
故都的秋 

秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的;可是啊，北国的秋，却特别地来得清，来得静，

来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱

尝一尝这“秋”，这故都的秋味。 
江南，秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多

雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州，或厦门香港广州的市民中间，混混沌沌地过去，只能

感到一点点清凉，秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏玩不到十足。

秋并不是名花，也并不是美酒，那一种半开、半醉的状态，在领略秋的过程上，是不合适的。 
不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼

台的柳影，西山的虫唱，玉泉的夜月，潭柘寺的钟声。在北平即使不出门去罢，就是在皇城

人海之中，租人家一椽破屋来住着，早晨起来，泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很

高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来

的日光，或在破壁腰中，静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵，自然而然地也能够感觉到

十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好，

还要在牵牛花底，教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草，使作陪衬。 
北国的槐树，也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊，早晨

起来，会铺得满地。脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微细极柔软的

触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，

又觉得清闲，潜意识下并且还觉得有点儿落寞，古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想，大

约也就在这些深沉的地方。 
秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产，因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在

什么地方，都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，

在北平可和蟋蟀耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。 
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还有秋雨哩，北方的秋雨，也似乎比南方的下得奇，下得有味，下得更像样。 
在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便息列索落地下起雨来了。一层雨过，云渐渐地卷向

了西去，天又青了，太阳又露出脸来了；着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，

在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着互

答着的说： 
“唉，天可真凉了——”（这了字念得很高，拖得很长。） 
“可不是么？一层秋雨一层凉了！” 
北方的果树，到秋来，也是一种奇景。第一是枣子树；屋角，墙头，茅房边上，灶房门

口，它都会一株株地长大起来。象橄榄又象鸽蛋似的这枣子颗儿，在小椭圆形的细叶中间，

显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期；等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来

了。北方便是尘沙灰土的世界，只有这枣子、柿子、葡萄，成熟到八九分的七八月之交，是

北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的 Golden Days。 
有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩，所以中国的

诗文里，颂赞秋的文字特别的多。但外国的诗人，又何尝不然？我虽则外国诗文念得不多，

也不想开出账来，做一篇秋的诗歌散文钞，但你若去一翻英德法意等诗人的集子，或各国的

诗文的 Anthology 来，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲啼。各著名的大诗人的长篇田园诗

或四季诗里，也总以关于秋的部分，写得最出色而最有味。足见有感觉的动物，有情趣的人

类，对于秋，总是一样的能特别引起深沉，幽远，严厉，萧索的感触来的。不单是诗人，就

是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天，我想也一定会感到一种不能自己的深情；秋之于人，

何尝有别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过在中国，文字里有一个“秋士”的成语，读本里

又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人，与秋的关

系特别深了。可是这秋的深味，尤其是中国的秋的深味，非要在北方，才感受得到底。 
南国之秋，当然是也有它的特异的地方的，譬如廿四桥的明月，钱塘江的秋潮，普陀山

的凉雾，荔枝湾的残荷等等，可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，正像是黄酒之与

白干，稀饭之与馍馍，鲈鱼之与大蟹，黄犬之与骆驼。 
秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一

的零头。 
一九三四年八月，在北平 

Yu Dafu (1896-1945) 

Aŭtuno de l’ Malnova Ĉefurbo 

Aŭtuno, kie ajn ĝi troviĝas, estas ĉiam ĉarma; la aŭtuno de la nordlando tamen estas speciale 
klara, serena kaj melankolia. La motivo, ke mi, spite longan distancon, veturis de Hongzhou al 
Qingdao kaj de tie al Beiping, estas nenio alia ol gustumi tiun ĉi “aŭtunon”, la guston de l’ 
malnova ĉefurbo.  

Aŭtuno nature falas ankaŭ sur la sudo de Jangzio, kie tamen pli lante velkas la herboj kaj arboj, 
la aero estas pli malseketa, la ĉielo pli pala, kaj oftiĝas pli da pluvo ol vento. Loĝante sola inter la 
urbanoj de Suzhou, Ŝanhajo aŭ Hangzhou, aŭ inter tiuj de Xiamen, Hongkongo aŭ Guangzhou, kaj 
pasigante la tagojn senfare, mi sentas min iom da malvarmeto en la aero, ne povante ĝissate aprezi 
la guston, koloron, ĉarmon de l’ aŭtuno. Aŭtuno ne estas fama floro, nek bona vino. Ne decas, se 
oni ĝuus la aŭtunan plezuron kun korstato duonovra, duonebria.  

Pasis jam preskaŭ deko da jaroj, post kiam mi lastfoje spertis la nordlandan aŭtunon. Ĉiujare 
kiam la aŭtuno venas al la sudo, mi ĉiam ekmemoras la pejzaĵojn en Beiping — la kan-amentojn 
ĉe la Pavilono de Ĝojo kaj Senzorgo, la salik-amentojn ĉe la pitoreskejo de Diaoyutai, la 
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insekt-ĉirpadon ĉe la Okcidenta Monto, la noktlunon ĉe la Jada Fonto kaj la sonoradon de 
sonoriloj de la Tanzhe-templo. Tie, eĉ se vi ne surstratiĝas, aŭ eĉ se vi, en la amasoj de tiu imperia 
urbo, loĝas en luita domaĉo, vi povas, post leviĝo en la mateno, infuzi bovlon da forta teo kaj sidi 
en la korto por rigardi supren al la alta, lazura ĉielo kaj por aŭskulti la transflugon de la 
domdresataj kolomboj. Vi ankaŭ zorge nombras, rigarde al la oriento, la sunlumerojn el sub la 
folioj de l’ soforo, aŭ silente rigardas al la bluaj floroj de la trumpet-similaj konvolvuloj 
grimpantaj supren sur kaputa muro, kaj tiel vi nature sentas vin sufiĉe da aŭtuneco. Koncerne la 
konvolvulajn florojn, mi prenas la bluajn kaj la blankajn kiel la plej bonajn, la obskure purpurajn 
— la duajn plej bonajn, kaj la rozkolorajn — la triajn plej bonajn. Prefereble oni plantas tie kaj tie 
kelkajn altajn kaj sveltajn herbojn por servi kiel kontrasto.  

La soforoj en la nordlando, kiel ornamaĵoj naturaj, ankaŭ pensigas nin pri l’ alveno de l’ 
aŭtuno. Ĉe nia leviĝo frumatene, ni trovas la teron tute kovritan de la floreskaj petaloj, kiuj falis de 
sur la soforoj. Kvietaj kaj senodoraj, ili sentigas al ni tuŝeton de l’ delikata moleco sub niaj piedoj. 
Strekoj de balailo restigitaj de stratpurigistoj sur la polva tero sub la arbo ŝajnas tiel rafinitaj kaj 
trankvilaj, ke mi subkonscie sentas min en iom da soleco. La revoko de antikva diro, ke la falo de 
eĉ unu folio jam sufiĉas por anonci al la mondo la atingon de l’ aŭtuno, eble kaŝiĝas profunde tie.  
La febla kaj velkanta ĉirpado de cikadoj estas des pli speciala por la nordlanda aŭtuno. Tia ĉirpado 
estas aŭdebla en ĉiu anguleto aŭ fendeto de la urbo nur pro tio, ke troviĝas densaj arboj kaj 
malaltaj domoj ĉie en Beiping; dum en la sudo oni tion aŭskultas nur en la antaŭurbo aŭ sur la 
monteto. Ĉar la cikadoj akre ĉirpas, ili ŝajne vivas ĉie en Beiping kiel griloj kaj musoj en ĉiu 
domo.  

Ho, troviĝas en la nordo ankaŭ aŭtunaj pluvoj, kiuj ŝajnas pli strangaj, pli gustohavaj kaj pli 
decaj ol tiuj en la sudo.  

Sub la morna ĉielo subite ekblovas malvarmeta vento kaj tuj eksusuras la pluvo. Post tiu pluvo, 
la nuboj iom post iom ruliĝas foren al la okcidento kaj la suno denove vidiĝas alte en la lazura 
ĉielo. La urbaj senokupuloj, portante dikajn bluajn sensubŝtofajn vestojn aŭ subŝtofitajn jakojn kaj 
kun tabakpipo inter la lipoj, staras ĉe la ekstremaĵo de la postpluva ponto ombrita de la arbo. Kiam 
ili renkontiĝas kun siaj konatoj, ili malurĝe salutas unu la alian en bedaŭreto pri la pasanta tempo:  
   “Ho ve, vere fariĝas malvarma... a... a...” (La fina a estas prononcata tre longe kaj laŭte.)  
   “Ĉu ne vere? Plia aŭtuna pluvo, plia malvarmiĝo!”  

La fruktarboj ankaŭ prezentas mirindan spektaklon en la aŭtuno. Antaŭ ĉio — la jujub-arboj, 
kiuj kreskas ĉie, ĉe la angulo de domo, apud la muro, flanke de latrino aŭ antaŭ la pordo de kuirejo. 
Ĉe l’ kulmino de l’ aŭtuno la verdecaj kaj flavecaj jujuboj aspektas kiel olivoj aŭ kolombovoj 
kaŝitaj inter ovalaj folietoj. Kiam falas tiuj folietoj kaj ruĝiĝas ĉiuj jujuboj, ekfuriozas la 
nord-okcidenta vento, kiu alportos al la nordlando mondon da polvoj. Nur ĉe la turniĝo de la sepa 
kaj la oka monato laŭ la lunkalendaro, kiam la jujuboj, persimonoj kaj vinberoj 80- aŭ 90-procente 
maturiĝas, estas la belegaj tagoj por la nordlanda aŭtuno, aŭ la ora tempo de la jaro tie.  

Kelkaj literaturaj kritikistoj diras, ke la ĉinaj literatoroj, precipe poetoj, ĉiuj koloriĝas per forta 
dekadenco. Tial la ĉina poezio abundas interalie je la esprimoj laŭdantaj la aŭtunon. Nu, kiel 
tamen la alilandaj poetoj povas esti esceptoj? Kvankam mi ne multe legis alilandajn poemojn, nek 
volas listigi priaŭtunajn poemojn kaj prozojn el la fremda literaturo, tamen se vi foliumas la 
kolektojn de la poetoj el Anglujo, Germanujo, Francujo aŭ Italujo, aŭ la diverslandajn antologiojn 
de poemoj kaj prozoj, vi nepre povos renkonti multajn laŭdojn aŭ lamentojn pri l’ aŭtuno. En la 
longaj idilioj aŭ poemoj pri la kvar sezonoj de gloraj poetoj, la plej kortuŝaj kaj plej gustoplenaj 
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estas ankaŭ la poemoj pri l’ aŭtuno. Sufiĉe montriĝas, ke bestoj kun senso kaj homoj kun gusto, 
ambaŭ egale emas havi profundan, foran, severan kaj dezertan sentojn je la aŭtuno. Mi kalkulas, 
ke ne sole la poetoj, sed eĉ la malliberuloj enkarcerigitaj certe havas profundan neregeblan senton 
en la aŭtuno. La aŭtuno traktas homojn egale, malgraŭ ties nacieco, raso aŭ socia tavolo. Tamen 
oni legas formulon "aŭtuna klerulo" en la ĉina lingvo, kaj inter la legaĵoj oni trovas kolektojn 
Aŭtunaj Susuroj de Ouyang Xiu kaj Pri la Ruĝa Klifo de Su Dongpo; ŝajnas, ke la ĉinaj kleruloj 
tenas speciale profundajn rilatojn kun la aŭtuno. Sed por ĝissate percepti la veran valoron de l’ 
aŭtuno, precipe la profundan guston de l’ aŭtuno de Ĉinio oni devas viziti nur la nordlandon.  

La aŭtuno en la sudo ankaŭ karakteriziĝas per sia unikeco, kiel ekzemple la hela luno super la 
Dudek-kvar-arkaĵa Ponto, la aŭtuna tajdo de la Rivero Qiantang, la malvarmeta nebuleto en la 
Monto Putuo, la restantaj lotusoj en la Liĉia Golfo, ktp., sed al ili ĉiuj mankas forta koloro kaj 
daŭranta gusto. Kompare kun la norda aŭtuno, la suda aŭtuno estas ĝuste kiel milia vino kontraŭ 
forta alkoholaĵo, rizkaĉo kontraŭ vaporumita pano, perkoj kontraŭ kraboj, kaj flavaj hundoj 
kontraŭ kameloj.  

La aŭtuno, ho, vi nordlanda aŭtuno! Se vi povus esti retenata, mi volontus konservi nur trionon 
de mia vivo kontraŭ du trionoj por plilonge pasigi la sezonon!  

Aŭguste 1934, en Beiping. 

elĉinigis Liu Hongyuan 

 

茅盾（1896-1981） 

 
白杨礼赞 

白杨树实在是不平凡的，我赞美白杨树! 

汽车在望不到边际的高原上奔驰，扑入你的视野的，是黄绿错综的一条大毡子。黄的是

土，未开垦的荒地，几十万年前由伟大的自然力堆积成功的黄土高原的外壳;绿的呢，是人

类劳力战胜自然的成果，是麦田。和风吹送，翻起了一轮一轮的绿波，——这时你会真心佩

服昔人所造的两个字“麦浪”，若不是妙手偶得，便确是经过锤炼的语言精华。黄与绿主宰

着，无边无垠，坦荡如砥，这时如果不是宛若并肩的远山的连峰提醒了你(这些山峰凭你的

肉眼来判断，就知道是在你脚底下的)，你会忘记了汽车是在高原上行驶。这时你涌起来的

感想也许是“雄壮”，也许是“伟大”，诸如此类的形容词;然而同时你的眼睛也许觉得有点

倦怠，你对当前的“雄壮”或“伟大”闭了眼，而另一种的味儿在你心头潜滋暗长了——“单

调”。可不是?单调，有一点儿吧? 

然而刹那间，要是你猛抬眼看见了前面远远有一排——不，或者只是三五株，一株，傲

然地耸立，像哨兵似的树木的话，那你的恹恹欲睡的情绪又将如何?我那时是惊奇地叫了一

声的。 
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那就是白杨树，西北极普通的一种树，然而实在是不平凡的一种树。 

那是力争上游的一种树，笔直的干，笔直的枝。它的干通常是丈把高，像加过人工似的，

一丈以内绝无旁枝。它所有的丫枝一律向上，而且紧紧靠拢，也像加过人工似的，成为一束，

绝不旁逸斜出。它的宽大的叶子也是片片向上，几乎没有斜生的，更不用说倒垂了。它的皮

光滑而有银色的晕圈，微微泛出淡青色。这是虽在北方风雪的压迫下却保持着倔强挺立的一

种树。哪怕只有碗那样粗细，它却努力向上发展，高到丈许，两丈，参天耸立，不折不挠，

对抗着西北风。 

这就是白杨树，西北极普通的一种树，然而决不是平凡的树。 

它没有婆娑的姿态，没有屈曲盘旋的虬枝。也许你要说它不美。如果美是专指“婆娑”

或“旁逸斜出”之类而言，那么，白杨树算不得树中的好女子。但是它伟岸，正直，朴质，

严肃，也不缺乏温和，更不用提它的坚强不屈与挺拔，它是树中的伟丈夫。当你在积雪初融

的高原上走过，看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树，难道你就只觉得它只是

树?难道你就不想到它的朴质，严肃，坚强不屈，至少也象征了北方的农民?难道你竟一点也

不联想到，在敌后的广大土地上，到处有坚强不屈，就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们

家乡的哨兵?难道你又不更远一点想到，这样枝枝叶叶靠紧团结，力求上进的白杨树，宛然

象征了今天在华北平原纵横决荡，用血写出新中国历史的那种精神和意志? 

白杨树是不平凡的树，它在西北极普遍，不被人重视，就跟北方的农民相似;它有极强的

生命力，磨折不了，压迫不倒，也跟北方的农民相似。我赞美白杨树，就因为它不但象征了

北方的农民，尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强，力求上进的精神。 

让那些看不起民众、贱视民众、顽固的倒退的人们去赞美那贵族化的楠木(那也是直挺秀

颀的)，去鄙视这极常见、极易生长的白杨树吧，我要高声赞美白杨树! 

Mao Dun (1896-1981) 

Prilaŭdoj al blankaj poploj 
Blankaj poploj estas vere neordinaraj. Mi volas ilin prilaŭdi! 
Nia aŭto kuras sur la senlima altebenaĵo. En nia vidkampo prezentiĝas granda tapiŝo kun verda 

kaj flava koloroj miksitaj. La flava koloro estas leŭsa grundo, la nekulturita tero formanta la 
eksteran kruston de la Leŭsa Altebenaĵo, kiu estis sukcese amasigita de la granda naturforto antaŭ 
kelkaj milionoj da jaroj; la verda estas tritik-kampoj, la frukto de la homa laborforto supervenkinta 
la naturon. Kiam zefiro blovas, el la kampoj leviĝas skvamecaj verdaj ondetoj. Tiam vi vere 
admiras la esprimon “tritikaj ondoj” kreitan de la antaŭloj, la esprimon, kiu, se ne okaze akirita el 
inspiro, certe estas kremo de lingva rafinado. La flava kaj verda koloroj okupas la dominantan 
pozicion super la senlima kaj ebena vastejo. Nun se la ŝultro-ĉe-ŝultraj montpintoj en 
malproksimeco ne sobrigas vin (juĝante laŭ viaj okuloj, vi scias, ke tiuj montpintoj situas sub viaj 
piedoj), vi forgesas, ke via aŭto kuras sur la altebenejo. Ĝuste tiam salte naskiĝas en via menso tiaj 
epitetoj, kiaj “impona” kaj “granda”, tamen samtempe, se eble pro ioma laceco de viaj okuloj, vi 
fermas ilin al tiuj nunaj “imponeco” kaj “grandeco”, alia gusto sekrete estiĝas en via koro, tio 
estas “monotoneco”, ĉu ne? Iom da monotoneco, ĉu? 

Tamen dum palpebruma daŭro, kiam vi levas viajn okulojn kaj vidas en malproksimeco vicon 
da arboj, ne, tri aŭ kvin, eĉ unu arbon orgojle stari, kiel sentineloj, kio okazos al via dormemo? 
Miaflanke mi eligis surprizitan ekkrion tiam. 

Tiuspeca arbo estas blanka poplo, ekstreme ordinara arbo en la nordokcidenta parto de Ĉinio, 
tamen efektive tre aparta arbo! 
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Ĝi estas strebema arbo kun rektaj trunko kaj branĉoj. Ĝia trunko altas ĉirkaŭ je unu Zhang-o1, 
sur kiu troviĝas nenia disiĝanta branĉo, kvazaŭ prilaborita de homoj. Ĝiaj ĉiuj branĉoj, ankaŭ 
kvazaŭ artefaritaj, senescepte direktiĝas supren kaj strikte alpremiĝas unu al la alia en unu 
faskegon sen ajna branĉo oblikve kreskanta el ĝi. Ankaŭ ĝiaj larĝaj folioj ĉiuj sin turnas supren 
preskaŭ sen unu folio oblikve kreskanta, por ne paroli pri pendantaj folioj. Ĝia glata ŝelo kun 
malklaraj arĝentaj rondaĵoj koloriĝas en pala verdeco. Ĝi, kvankam subpremita de vento kaj neĝo 
en la nordo, tenas siajn obstinecon kaj star-rektecon. Eĉ se ĝi diametre dikas nur kiel bovlo, ĝi 
penas etendiĝi supren ĝis ĉirkaŭ unu aŭ du Zhang-oj, kaj starante alte, ĝi neflekseble rezistas 
kontraŭ la nordokcidenta vento. Tio estas la blanka poplo, ekstreme ordinara arbo en la 
nordokcident landparto, tamen ĝi neniel kalkuliĝas kiel banala arbo! 

Ĝi havas nek gracian pozon nek bele bukliĝantajn branĉojn. Eble vi opinias ĝin nebela. Se 
beleco speciale signifas “gracian” aŭ “bukliĝantan kaj disbranĉiĝantan” k.a., ĝi ne kalkuliĝas kiel 
lindulino inter arboj. Sed ĝi sin montras impona, anim-rekta, simpla, serioza kaj al ĝi ne mankas 
varmkoreco, por ne paroli pri ĝiaj nefleksebleco kaj statur-rekteco, ĝi ja vere estas la miriga viro 
inter arboj! Kiam vi iras sur la altebenaĵo kun komenciĝanta neĝ-degelo kaj vidas unu tian poplon 
aŭ spaliron da poploj, orgojle kaj rekte starantaj sur la ebena tero, ĉu vi konsideras, ke ĝi esas nur 
arbo? Ĉu vi eĉ ne konsideras, ke ĝiaj simpleco, seriozeco kaj nefleksibleco simbolas kampulojn en 
la nordo? Ĉu vi eĉ neniom asocie pensas, ke ĉie troviĝas obstinemaj kaj neflekseblaj sentineloj 
defendantaj sian hejmlokon, kiel blankaj poploj, sur la vasta postfronta tero? Kaj ĉu vi ne pensas 
plue, ke la strebema poplo kun ĝiaj folioj kompakte unuiĝintaj vere prezentas la spiriton kaj volon, 
kiuj senbride aktivas nun laŭlarĝe kaj laŭlonge de la nordĉina ebenaĵo, kaj skribas la ĉinan novan 
historion per freŝa sango? 

La blanka poplo ne estas ordinara arbo. Ĝi troviĝas ĉie en la nordokcidento kaj ne estas alte 
taksita, simile al la kampularo en la nordo; ĝi posedas tre potencan vivforton, necedema al 
torturado kaj subpremado, ankaŭ simile al la kampularo en la nordo. Mi prilaŭdas la blankan 
poplon ĝuste pro tio, ke ĝi ne nur simbolas la kampularon en la nordo, sed ankaŭ, precipe, la 
nemankigeblajn simplecon, obstinecon kaj strebemon en la hodiaŭa naci-liberiga batalo. 

Lasu tiujn, kiuj malestimas popolamasojn kaj obstine insistas je regreso, laŭdi tiun 
aristokratecan nanmuon2 (ĝi ankaŭ estas bela kaj statur-rekta) kaj malestimi la tre facile videblan 
kaj tre facile kreskeblan poplon. Mi volas prilaŭdi la blankan poplon plengorĝe!  
 
notoj： 
1. Zhang: tradicia ĉina mezurunuo de longo, valoranta 3,33 metrojn 
2. nanmuo: Phoebe nanmu 

elĉinigis Vejdo 

天窗 
   乡下的房子只有前面一排木板窗。暖和的晴天，木板窗扇扇开直，光线和空气都有了。 

碰着大风大雨，或者北风虎虎地叫的冬天，木板窗只好关起来，屋子里就黑的地洞里似

的。 
于是乡下人在屋面开一个小方洞，装一块玻璃，叫做天窗。 
夏天阵雨来了时，孩子们顶喜欢在雨里跑跳，仰着脸看闪电，然而大人们偏就不许，“到

屋里来呀！”孩子们跟着木板窗的关闭也就被关在地洞似的屋里了；这时候，小小的天窗是
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唯一的慰藉。 
从那小小的玻璃，你会看见雨脚在那里卜落卜落跳，你会看见带子似的闪电一瞥；你想

象到这雨，这风，这雷，这电；怎样猛厉地扫荡了这世界，你想象它们的威力比你在露天真

实感到的要大这么十倍百倍。小小的天窗会使你的想象锐利起来！ 
晚上，当你被逼着上床去“休息”的时候，也许你还忘不了月光下的草地河滩，你偷偷地

从帐子里伸出头来，你仰起了脸，这时候，小小的天窗又是你唯一的慰藉！ 
你会从那小玻璃上面的一粒星，一朵云，想象到无数闪闪烁烁可爱的星，无数象山似的，

马似的，巨人似的，奇幻的云彩：你会从那小玻璃上面掠过的一条黑影想象到这也许是灰色

的蝙蝠，也许是会唱的夜莺，也许是恶霸似的猫头鹰，──总之，美丽的神奇的夜的世界的

一切，立刻会在你的想象中展开。 
啊唷唷！这小小一方的空白是神奇的！它会使你看见了若不是有了它你就想不起来的宇

宙的秘密；它会使你想到了若不是有了它你就永远不会联想到的种种事件！ 
发明这“天窗”的大人们，是应得感谢的。因为活泼会想的孩子们会知道怎样从“无”中看

出“有”，从“虚”中看出“实”，比任凭他看到的更真切，更阔达，更复杂，更确实！ 

Luko 
   Sur la fasado de vilaĝa domo estas nur vico da fenestroj el latoj. En varmaj kaj serenaj tagoj, la 
fenestroklapoj sin apertas ĉiu en plena larĝo kaj ekestas sunradioj kaj aerfluo. 
   En la tagoj ventegaj, pluvegaj aŭ vintraj kun forta hurlado de la norda vento, la lignofenestroj 
estas fermitaj kaj tiam en la domo regas malhelo kiel en kelo. 
   Pro tio vilaĝanoj faras tra la tegmento kvadratan apertureton vitritan, kiun oni nomas luko. 
   Somere, kiam ekpluvego verŝiĝas, knaboj plej preferas kuri kaj sin amuzi en la pluvo, kun la 
kapo levita al fulmoj. Sed iliaj gepatroj obstine malpermesas. "Endomiĝu!" Kun la fermiĝo de la 
fenestroj la knboj estas enfermitaj en la obskure keleca domo. Tiam la luketo fariĝas al ili ununura 
konsolo. 
   Tra la vitreto vi povas vidi, ke tie dancetas pluvogutoj plaŭdantaj kaj ekbrilas fulmoj 
rubandosimilaj; kaj el tio vi povas imagi al vi, kiel forte forbalaas la mondon la pluvo, vento, 
tondro kaj fulmoj, kaj ke eĉ pli multoble granda estas ilia potenco ol tiu, kiun vi efektive sentas 
sub la libera ĉielo. Tiu ĉi malgranda luko povas inspiri vian imagon! 
   Nokte, kiam vi estas devigata "ripozi" en la lito, supozeble, vi ankoraŭ memoras la herbejon 
kaj riverbordon sub la lunlumo, kaj vi ŝovas vian kapon el le kulvualo por suprenrigardi. En tiu ĉi 
momento la luketo denove fariĝas al vi ununura konsolo! 
   Via imago povas vagadi de unu stelo, unu nubo super la vitrita luketo al miriado da 
flagretantaj steloj amindaj, fascinaj nuboj similaj al montoj, ĉevaloj kaj gigantoj; kaj de silueta 
strio preterŝoviĝinta super la vitrita luketo al griza vesperto, kantscipovanta najtingalo aŭ tirana 
strigo --- Unuvorte, tuj eksterniĝos en via imago ĉio de la mirinde ĉarma mondo nokta. 
   Ajojojo! Kiom mirinda estas tiu ĉi malgranda malplenaĵo! Ĝi vidigas al vi kosman sekreton, 
pri kiu vi neniel revus, se ĝi ne ekzistus; ĝi imagigas al vi diversajn okazaĵojn, kiujn vi neniam 
imagus al vi, se ĝi ne ekzistus! 
   Grandan dankon meritas la plenkreskuloj, kiuj eltrovis tian "luko". Ĉar la viglamensaj knaboj 
kapablas bone scii, kiel trovi "havecon", "plenecon" el "malpleneco", eĉ pli vaste, pli komplike kaj 
pli aŭtentike ol propraokule ili vidas. 

                                                      elĉinigis Minosun 
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叩门 
答，答，答！ 
我从梦中跳醒来。 
——有谁在叩我的门？我迷惘地这么想。我侧耳静听，声音没有了。头上的电灯洒一些

淡黄的光在我的惺忪的脸上。纸窗和帐子依然是那么沉静。 
我翻了个身，朦胧地又将入梦，突然那声音又将我唤醒。在答，答的小响外，这次我又

听得了呼——呼——的巨声。是北风的怒吼罢？抑是"人"的觉醒？我不能决定。但是我的血

沸腾。我似乎已经飞出了房间，跨在北风的颈上，砉然驱驰于长空！ 
然而巨声却又模糊了，低微了，消失了；蜕化下来的只是一段寂寞的虚空。 
——只因为是虚空，所以才有那样的巨声呢！我哑然失笑，明白我是受了哄。 
我睁大了眼，紧裹在沉思中。许多面孔，错落地在我眼前跳舞；许多人声，嘈杂地在我

耳边争讼。蓦地一切都寂灭了，依然是那答，答，答的小声从窗边传来，像有人在叩门。 
“是谁呢？有什么事？" 
我不耐烦地呼喊了。但是没有回音。 
我捻灭了电灯。窗外是青色的天空内耀着几点寒星。这样的夜半，该不会有什么人来叩

门，我想：而且果真是有什么人呀，那也一定是妄人：这样唤醒了人，却没有回音。 
但是打断了我的感想，现在门外是殷殷然有些像雷鸣。自然不是蚊雷。蚊子的确还有，

可是躲在暗角里，早失却了成雷的气势。我也明知道不是真雷，那在目前也还是太早。我在

被窝内翻了个身，把左耳朵贴在枕头上，心里凝惑这殷殷然的声音只是我的耳朵的自鸣。然

而忽地，又是——答，答，答！ 
这第三次的叩声，在冷空气中扩散开来，格外的响，颇带些凄厉的气氛。我无论如何再

耐不住了，我跳起身来，拉开了门往外望。 
什么也没有。镰刀形的月亮在门前池中送出冷冷的微光，池畔的一排樱树，裸露在凝冻

了的空气中，轻轻地颤着。 
什么也没有，只一条黑狗爬在门口，侧着头，像是在那里偷听什么，现在是很害羞似的

垂了头，慢慢地挨到檐前的地板下，把嘴巴藏在毛茸茸的颈间，缩做了一堆。 
我暂时可怜这灰色的畜生，虽然一个忿忿的怒斥掠过我的脑膜： 
是你这工于吠声吠影的东西，丑人作怪似的惊醒了人，却只给人们一个空虚！ 

Pordofrapado 
Ta, ta, ta! 
Kiu frapis sur mia pordo? Mi pensas perplekse. Klinante la orelojn, mi atente aŭskultas, la 

sono malaperis. Iom da hele flava lumeto de la lampo, kiu pendas super mia kapo, verŝiĝas sur 
mian dormeman vizaĝon. La paperaj fenestroj kaj la kulvualo ankoraŭ estas tiel kvietaj. 

Sin turninte, konfuze mi refalas en dormon, sed la sono min revekas. Krom la sono de “ta, ta”, 
ĉi-foje mi aŭdas ankaŭ la bruegon de “hu, hu”. Ĉu estas hurlo de la norda vento? Aŭ iluzio de 
“homo”? Mi ne certiĝas. Kaj tamen mia sango bolas. Ŝajnas, ke mi jam elflugis el la ĉambro kaj, 
sur la kolo de la norda vento, subite galopas en la aero! 

Sed la bruego konfuziĝas, mallaŭtiĝas kaj malaperiĝas; tio, kio restas tie, estas nur sola peco da 
izolita vakeco. 

Ĉu pro la vakeco estiĝas tia bruego? Mi ne povas min deteni de rido kaj perceptas, ke mi estas 
trompita. 

Grandaj mi malfermis la okuojn, envolvata en meditado. Multaj vizaĝoj mikse dancas antaŭ 
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miaj okuloj; multaj voĉoj tumulte procesas ĉe miaj oreloj. Abrupte ĉio silentiĝas. Sin trovas 
ankoraŭ la etaj sonoj “ta, ta”, alsendantaj tra la fenestroj, kvazaŭ iu frapus je pordo. 

Kiu li estas? Por kio? 
Senpacience mi krias, sed ne eĥas respondo. 
Mi elŝaltis la lampon. Ekster la fenestroj estas kelkaj malvarmaj steloj, kiuj treme brilas sur la 

blua ĉielo. En tia noktmezo devus ne esti pordofrapo, mi pensas. Se vere frapus iu homo, li certe 
estus aroganta: tiamaniere farante al alia vekadon, li tamen ne donas al tiu respondon. 

Rompiĝis mia pensado, kaj nun ekster la pordo sonas hasta zumo iom simila al obtuza tondro. 
Nature ne tia zumo farita de kuloj. Efektive sin trovas kuloj, sed ili sin kaŝas en malhelaj anguloj, 
ĉar jam pli frue ili perdis sian potencon fari tondron. Mi komprenas ankaŭ, ke ĝi ne estas surĉiela 
tondro, ĉar nun por ĝi ankoraŭ estas tro frue. Mi min turnas en la litkovrilo kaj almetas la orelojn 
al la kapkuseno, ĉar mi estas en dubo: ĉu la hasta sono estas nur la memtinto de miaj oreloj. Sed 
subite – 

Ta, ta, ta! 
Tio estas la triafoja frapado, aparte sonoranta, kiu disvolviĝas en la frosta aero kaj eĉ en signo 

de morneco. Elteni plu mi neniel povas: mi elsaltas kaj malfermas la pordon por rigardi eksteren. 
Nenion. La luno falĉilsimila elsendas malvarman lumeton sur la lagon antaŭ la dompordo. 

Vico da sakuroj sur la bordo nude staras en la frosta aero, leĝere tremante. 
Nenion, krom unu nigra hundo, kiu kaŭras ĉe la pordo, flankenklinante la kapon kvazaŭ por 

ion kaŝaŭskulti. Ĝi honte klinas la kapon, lante sidiĝas sur la tero sub la tegmentorando, kuntiriĝas 
en bulon, kun la muzelo kaŝiĝanta sub la vila kolo. 

Portempe mi indulgas tiun grizulon, kvankam indigno fulme trapasis en mia menso. 
Jen vi, estaĵo lerta en bojo pri sono kaj ombro, kiel fantomo, kiu surprizas homon, sed al li 

donas nur malplenecon! 
elĉinigis Minosun 

Frapoj je la Pordo 
   Pum, pum, pum!! 

  Mi vekiĝis salte el la sonĝo. 
  Kiu frapis je mia pordo? Mi pensis konfuzite. Mi streĉis miajn orelojn por aŭskulti. Frapsono 

jam malaperis. La lampo surkape disverŝis iom da helflava lumo sur mian dormeman vizaĝon. La 
fenestroj gluitaj per papero kaj litvualo restis tiel kvietaj kiel antaŭe. 
  Turninte sur alian flankon, mi estis apenaŭ dormeme revenonta en la sonĝon, kiam la frapsono 

min vekis ankoraŭfoje. La frapadon supersonis hurlado. Ĉu la norda vento muĝas aŭ homoj vokas 
por veki? Mi ne povis certiĝi pri tio. Tamen mia sango ekbolis. Kvazaŭe mi jam elflugis el la 
ĉambro kaj tranĉis la ĉielon, rajdante sur la nuko de la norda vento! 
  La surdiga hurlado tamen obtuziĝis, mallaŭtiĝis kaj fine malaperis. Tio, kio restis, 

transformiĝis en solecan malplenon. 
  Ĝuste tia malpleno ekestigis tian laŭtan hurladon! Mi ekridis, kompreninte ke mi estis trompita 

de halucino. 
  Kun rondigitaj okuloj mi volviĝis en profundaj pensoj. Multaj vizaĝoj dancis unuj post aliaj 

antaŭ miaj okuloj; multe da voĉoj bruis laŭte aŭ mallaŭte ĉe miaj oreloj. Abrupte ĉio pereis. La 
mallaŭta frapado persiste albloviĝis el la fenestroj, kvazaŭ iu frapus je la pordo. 
  “Kiu vi estas? Kio okazis?” Mi malpacience krie demandis, sed ne venis respondo. 
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  Mi malŝaltis la lampon. Ekster la fenestroj sporade glimis kelkaj steloj sur la frosta kaj malhele 
blua ĉielo. Ne povis esti, ke iu frapas je la pordo en tiel profunda meznokto. Se vere estas homo, 
mi pensis, li certe estas malĝentila ulo, kiu vekas aliulon per pordfrapado, sed ne donas respondon. 

  Mian kontempladon interrompis la tondrosimila bruo ekster la pordo. Nature tio ne estis la 
bruo de moskita svarmo. Kvankam ili vere ekzistis, ili, kaŝante sin en mallumaj anguloj, tamen 
jam perdis la forton por ekestigi bruan tondron. Tio ne estis vera tondro, mi komprenis, ĉar estis 
ankoraŭ tre frue por tondra sezono. 
  Mi turnis sur alian flankon sub la litovrilo kaj premis mian maldekstran orelon sur la 

kapkusenon, suspektante, ke la bruo memproduktiĝas en miaj propraj oreloj. Tamen, subite sonis 
ankoraŭfoje pum, pum, pum! 
  La triafoja frapsonado disfuziĝis en la frida aero, tre sonore kaj triste. Neniel ĝin eltenante, mi 

saltis el la lito kaj tirmalfermis la pordon por pririgardi eksteren. 
  Sin trovis nenio. La lunarko super la lageto antaŭdoma disverŝis malvarmetan lumeton; vico 

da ĉerizarboj ĉe la lageto, nudaj en la glaciiĝinta aero, tremetis leĝere. 
  Sin trovis nenio, krom nigra hundo, kiu kuŝis surventre ĉe la pordo, kun kapo flanken klinita, 

kvazaŭ subaŭskultante, kaj nun klininte sian kapon hontŝajne, malrapideme iris sub la plankon 
antaŭ la tegmentrando kaj kuntiriĝis en bulon kun sia buŝegon en haraĵan kolon. 
  Mi naskis portempan kompaton al tiu griza besto, kvankam tra mia menso fulmis riproĉeto: 

Estas ci bojemulo, kiu petolaĉe vekis homon, sed postlasis malplenon al li. 
                                                  elĉinigis Vejdo 

雾 
雾遮没了后窗的一带山峰。我还不知道这些山峰叫什么名儿。我来此的第一夜就看见那

最高的一座山的顶巅像钻石装成的宝冕似的灯火。那时我的房里还没有电灯，每晚上在暗中

默坐，凝望这半空的一片光明，使我记起了儿时所读的童话。实在的呢。这排列得很整齐得

依稀分为三层的火球，衬着黑魆魆的山峰的背景，无论如何，是会引起非人间的缥缈的思想

的。 
但在白天看来，却就平凡得很。并排的五六个山峰差不多高低，就只最西的一峰戴着一

簇房子，其余的仅只有树;中间最大的一峰竟还有濯濯地一大块，象是癞子头上的疮疤现在

那照例的晨雾把什么都遮没了;就是稍远的电线杆也躲得毫无踪影。渐渐地太阳光从浓雾中

钻出来了。那也是可怜的太阳呢!光是那样的淡弱。随后它也躲开，让白茫茫的浓雾吞噬了

一切，包围了大地。我诅咒这抹杀一切的雾! 
我自然也讨厌寒风和冰雪。但和雾比起来，我是宁愿后者呵!寒风和冰雪的天气能够杀

人，但也刺激人们活动起来奋斗。雾，雾呀!只使你苦闷，使你颓唐阑珊，像陷在烂泥中，

满心想挣扎，可是无从着力呢! 
傍午的时候，雾变成了牛毛雨，像帘子似的老是挂在窗前。两三丈，便只见一片烟云—

依然遮抹一切，只不是雾样的罢了。没有风，门前池中的残荷梗时时忽然地急剧动摇起来，

接着便有红鲤鱼的活泼泼地跳跃划破了死一样平静的水面。 
我不知道红鲤鱼的轨外行动是不是为了不堪沉闷的压迫?在我呢，既然没有杲杲的太阳，

便宁愿有疾风大雨，很不耐这愁雾的后身的牛毛雨老是像帘子一样挂在窗前。 

La nebulo 
La nebulo kovras la zonon da montpintoj, kiuj frontas ĝuste kontraŭ la posta fenestro mia. 
Mi ankoraŭ ne scias, kiel nomiĝas la montpintoj. En la unua nokto, kiam mi venis ĉi tien, mi 
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vidis la lampolumaron sur la supro de la plej alta monto, kvazaŭ kronon inkrustitan per diamantoj. 
Tiam en mia ĉambro ankoraŭ ne estis elektra lampo, kaj ĉiunokte mi sidis silente en la mallumo, 
fikse rigardante la lumbrilon en la aero, kio rememorigis al mi la fabelon, kiun mi legis en la 
infaneco. La lampolumoj, neprecize kaj tamen bonorde viciĝantaj en tri tavoloj kaj kontrastantaj 
kun la tre mallumaj montpintoj, nepre vekis nehoman fantazian pensadon. 

Sed en luma tago ĉio aspektis ordinare. Kvin aŭ ses montpintoj en unu vico altis preskaŭ same. 
Nur la monto situanta plej okcidente estis kronita per aro da domoj kaj, krome, kelkaj arboj; sur la 
plej granda en la mezo tamen sin trovis vasta terpeco tute kalva, kvazaŭ furunko sur kapo fava. 

Nun la kutima matena nebulo kovras ĉion, kaj eĉ la fostoj iome malproksimaj sin kaŝas 
komplete en ĝi. 

Laŭgrade la sunradioj trapenetras la densan nebulon. Ho, kiel kompatindas la suno! Ĝia brilo 
estas tiel malforta. Poste ĝi ankaŭ cedas kaj lasas, ke la senlima blanka brumo engluu ĉion kaj 
sieĝas la teron. 

Mi malbenas la nebulon, kiu neas ĉion! 
Nature mi ankaŭ malamas la froston kaj neĝon. Tamen, kompare kun la nebulo, mi preferas ilin! 

La frosta kaj glacia vetero povas murdi, sed tamen ĝi ankaŭ povas instigi homojn al batalo. Ve al 
nebulo! Ĝi vin deprimas kaj malvigligas kvazaŭ en tia okazo, ke vi, dronante en koto, volus 
barakti, tamen ne sciante kiel peni vin turni de la situacio. 

Tagmeze, la nebulo aliformiĝis en subtilan pluveton, kaj tiu, kiel kurteno, ĉiam pendas antaŭ la 
fenestro. Proksimume dek metrojn fore videblas nur nebuleca pluveto, kiu vualas ĉion ankaŭ. Ne 
estas vento. Foje kaj foje skuiĝas draste la tigoj de restaj lutosoj en la lago antaŭ la pordo, kaj tuj 
poste ruĝaj karpoj elsaltas viglanimaj kaj disrompiĝas la surfaco de la lago, kiu ĵus morte kvietis. 

Mi ne scias, ĉu la ekstertraka agado de la ruĝaj karpoj estas rezulto de la neeltenebla subpremo 
aŭ ne. Kaj nun, ĉar mankas al mi brilanta suno, mi do preferas ŝtormon ol la malĝojan nebulon, 
post kiu pendadas pluveto kiel kurteno antaŭ la fenestro. 

elĉinigis Minosun 

徐志摩（1897—1931） 

落叶 

我又再次见到了那飘散着的一片片落叶。 

见到落叶并不稀奇，但是这是在春天，四月的春天!春天见得最多的应是

傲然怒放的鲜花和春风得意的杨柳，而不是这像蝴蝶一般在空中翩翩起舞，

萦绕的落叶。我看着地上的落叶，有三种不同的颜色：翡翠般绿的，金子般黄的，火一般红

的，真可以说是色彩繁多了。今年似乎与往年不同，春天的落叶特别多，几乎在每一棵树旁，

都会有一片片落叶静静地躺在那儿等着清洁工人来打扫。 

有些地方的叶子更多。我家附近的一个公园里，成堆的落叶铺散在石路上，没有什么人

来打扫这里。一次，我放学来到这里，踩着已经没有水分的落叶，发出簌簌的响声，好像叶

子碎了。但细心一点就会发现，这里的落叶竟一片也没有碎裂。 

落叶有很多种，按季节，可以分为春夏秋冬四个季节的叶子;按树木，可以分为梨树叶、

桃树叶、樟树叶等形态各异的叶子;按颜色，可以分为红、绿、黄三种颜色。 

谁都知道，落叶是秋的使者，在秋天，会有许许多多的落叶像仙女一样飘落下来，但在

春天，也会有许多落叶的。其实，每一个季节都会有落叶的包括在寒风凛冽的冬天，四季常
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青的樟树也会有落叶。 

 

Xu Zhimo (1897-1931) 

Falantaj folioj 
Denove mi vidas la flirtantajn falfoliojn. 
Estas ne mirinde vidi falfoliojn. Sed tio eĉ okazas en printempo, la printempo en aprilo! En 

printempo tio, kion oni vidas multe, estas fiere disflorantaj floroj kaj triumfantaj salikoj 
svingiĝantaj en vento, sed ne tiuj flirtantaj falfolioj kiel dancantaj papilioj. En miaj okuloj la 
falfolioj sur la tero prezentiĝas en tri malsamaj koloroj: smeralde verdaj, orece flavaj kaj fajre 
ruĝaj—vere kolorriĉaj. Ĉijare estas malsame ol en lastaj pasintaj jaroj. Tre abundas falfolioj en 
printempo. Preskaŭ ĉe ĉiu arbo kviete kuŝas falfolioj atendantaj balaadon de purigisto. 

En aliaj lokoj pli multas falfolioj. En la parko najbare de mia hejmo kuŝas amasetoj da 
falfolioj tie kaj ĉi tie, ne balaitaj de neniu. Iufoje post lernejaj horoj mi venis ĉi tien, surtretante la 
sensukajn foliojn, kiuj ŝajne krevis, eligante susuradon. Tamen pli zorgema observado trovis, ke 
eĉ neniu falfolio krevis. 

Falfolioj dividiĝas en multajn specojn. Laŭsezone ili povas dividiĝi en printempajn, somerajn, 
aŭtunajn kaj vintrajn falfoliojn; laŭ specoj de arboj ili povas esti grupigitaj en diversformajn 
foliojn kiaj pirarbaj, persikarbaj kaj kamforarbaj; laŭ koloro ili apartenas al tri koloroj— ruĝa, 
verda aŭ flava.  
Kiel sciate, falfolioj estas sendito de aŭtuno. En aŭtuno multege da folioj fale flirtas kiel feinoj el 
la ĉielo, dum en printempo ankaŭ videblas multaj falfolioj. Fakte en ĉiuj sezonoj inkluzive de 
vintro sub vipado de frosta vento okazas falado de folioj. La ĉiamverdaj kamforarboj ankaŭ faligas 
foliojn. 

Elĉinigis Vejdo 
朱自清（1898-1948） 

 

背影 

   我与父亲不相见已二年余了，我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲

的差使也交卸了，正是祸不单行的日子，我从北京到徐州，打算跟着父亲奔丧回家。到徐州

见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌地流下眼泪。父亲说，“事已如此， 
不必难过，好在天无绝人之路！” 

回家变卖典质，父亲还了亏空；又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半

为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书，我们便

同行。 
到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日；第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。

父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚
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是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖；颇踌躇了一会。其实我那年已二十岁，北京已来

往过两三次，是没有甚么要紧的了。他踌躇了一会，终于决定还是自己送我去。我两三回劝

他不必去；他只说，“不要紧，他们去不好！” 
我们过了江，进了车站。我买票，他忙着照看行李。行李太多了，得向脚夫行些小费，

才可过去。他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉他说话不大漂亮，非自己

插嘴不可。但他终于讲定了价钱；就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子；我将他给

我做的紫毛大衣铺好坐位。他嘱我路上小心，夜里警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照应

我。我心里暗笑他的迂；他们只认得钱，托他们直是白托！而且我这样大年纪的人，难道还

不能料理自己么？唉，我现在想想，那时真是太聪明了！ 
我说道，“爸爸，你走吧。”他望车外看了看，说，“我买几个橘子去。你就在此地，不要

走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，须穿过铁道，须

跳下去又爬上去。父亲是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只好让

他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，深青布棉袍，蹒跚地走到铁道边，慢慢探

身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易。他用两手攀着上面，两

脚再向上缩；他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，我的泪很快

地流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的

橘子望回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边

时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的

泥土，心里很轻松似的，过一会说，“我走了；到那边来信！”我望着他走出去。他走了几步，

回过头看见我，说，“进去吧，里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，

我便进来坐下，我的眼泪又来了。 
近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他少年出外谋生，独力

支持，做了许多大事。那知老境却如此颓唐！他触目伤怀，自然情不能自已。情郁于中，自

然要发之于外；家庭琐屑便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但最近两年的不见，他终

于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道， 
“我身体平安，惟膀子疼痛利害，举箸提笔，诸多不便，大约大去之期不远矣。” 

我读到此处，在晶莹的泪光中，又看见那肥胖的，青布棉袍，黑布马褂的背影。唉！我不知

何时再能与他相见！ 
1925 年 10 月在北京 

Zhu Ziqing（1898-1948） 

Ĉe la Vido de l’ Patra Dorso 

Pasis jam pli ol du jaroj post kiam mi lastfoje vidis mian patron, la vidon de ties dorso mi 
neniam povas forgesi. Tiun vintron forpasis mia avino kaj mia patro perdis sian laboron. Malfeliĉo 
neniam iras unuope. Mi veturis el Pekino rekte Xuzhou-on por alrapidi hejmen por la funebraĵoj 
kune kun la patro. Kiam mi vidis lin en Xuzhou kaj la malordon en la korto, mi ekpensis pri la 
avino kaj ne povis min deteni de larmoj. La patro diris, “Nun kiam la afero estas tiela, ne estu tiel 
afliktita. Feliĉe la ĉielo neniam fermos al ni ĉiujn elirejojn!”  

Hejmen reveninte, la patro forvendis siajn posedaĵojn al la lombardejo kaj pagis sian ŝuldon. 
Li ankaŭ pruntis monon bezonatan de la funebraĵoj. Tiujn tagojn la vivo en la familio estis tre 
malfacila, duone pro la funebraĵoj kaj duone pro la senokupeco de la patro. Li volis veturi al 
Nankino por serĉi laboron tie post la funebraĵoj kaj mi estis revenonta al Pekino por studado, tial 
ni kune ekiris.  
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Kiam ni atingis Nankinon, kelkaj amikoj invitis min promeni kun ili en la urbo la tutan tagon. 
En la sekvanta antaŭtagmezo mi devis prame transiri trans la riveron Jangzi al Pukou kaj veturi 
norden posttagmeze. Mia patro diris, ke li estas tro okupita por adiaŭi min en la fervoja stacidomo, 
sed anstataŭe, li petis kelneron, kiun li bone konas, akompani min tien. Li postulis la kelneron 
fojfoje, eĉ zorgeme, ke li prizorgu min, sed ĉiamaniere la patro ne povis esti trankvila kaj timis, ke 
tio ne taŭgos. Li ja hezitis por momento. Efektive, nenio min gravis, ĉar tiun jaron mi estis jam 
20-jara kaj jam plurfoje veturis inter Pekino kaj hejmloko. La patro daŭre hezitis kaj finfine 
decidis, ke li mem akompanu min tien. Mi plurfoje konsilis al li tion ne fari, li tamen nur diris, 
“Tio ne gravas. Ili ne taŭgos por tien iri!”  

Transirinte Jangzion, ni eniris en la fervojan stacidomon. Dum mi aĉetis la bileton, la patro 
zorgis pri miaj pakaĵoj. Estis tro da pakaĵoj, ke li devu doni al la portistoj dankmonon kaj eĉ 
marĉandis kun ili. Min kredante saĝa, mi ne aprobis lian manieron marĉandi, sed nepre devis 
intermeti miajn vortojn. Poste la prezo estis interkonsentita, la patro akompanis min en la vagonon. 
Li elektis por mi seĝon apud la pordo. Mi pretigis la sidlokon per purpura pelta palto, kiun li petis 
tajloron fari por mi. Li rekomendis al mi esti singarda dumvoje kaj zorgema dumnokte por ne esti 
trafita de malvarmumo. Li ankaŭ petis stevardon bone prizorgi min. Mi subridis je lia pedanteco, 
ĉar estis tutvane konfidi min al tiuj stevardoj, kiuj zorgas nur pri mono! Krome, ĉu tiu, kiu estas 
samaĝa kiel mi, ne povis sin prizorgi? Ho, kiam mi ekpensas tion hodiaŭ, mi tuj konscias, kiom 
tromemfida mi estis tiam!  

Mi diris, “Paĉjo, vi povus reiri.” Li rigardis eksteren tra la fenestro, dirante, “Mi iru aĉeti 
kelkajn mandarinojn. Restu ĉi tie kaj ne moviĝu ĉirkaŭen.” Mi rimarkis kelkajn vendistojn 
atendantajn klientojn ekster la palisaro de la platformo. Tiuj, kiuj volas atingi la platformon, devas 
transiri la fervojojn, saltante malsupren kaj grimpante supren. Estis certe penige por la patro tion 
fari, ĉar li estis dika. Mi volis mem tion fari, sed li min haltigis. Tial mi povis fari nenion alian, ol 
lasi lin iri. Mi rigardis la patron, kiu portas vertoĉapon, nigratolan mandarenan jakon kaj malhele 
bluan vatitan robon, ŝancelpaŝe iri ĝis la fervojojn. Li ne multe sin ĝenis malsupreniri al la fervojoj, 
sed pli multe sin ĝenis suprengrimpi sur la platformon. Li tenis la supraĵon de la platformo per siaj 
manoj kaj suprentiris siajn krurojn. Lia dikventra korpo kliniĝis iomete liven, evidente farante al li 
penegon. Ĉe la vido de lia dorso larmoj elverŝiĝis el miaj okuloj. Mi rapide ilin forviŝis, pro timo 
ke la patro kaj aliaj tion rimarku. Kiam mi refoje rigardis eksteren tra la fenestro, la patro jam 
revenis portante ruĝajn mandarinojn en la manoj. Kiam li transiris la fervojojn, li unue metis la 
mandarinojn sur la teron, lante malsuprengrimpis al la fervojoj, prenis denove la mandarinojn kaj 
ekiris. Kiam li alproksimiĝis al la trajno, mi rapidis por subteni lin per miaj manoj. Envagoniĝinte 
kun mi, li metis ĉiujn mandarinojn sur mian palton. Frapforigante la polvon de sur sia vesto, li 
ŝajne sentis sin iom malstreĉita kaj diris poste, “Mi devas foriri do. Memoru, ke vi skribu al mi de 
Pekino!” Mi rigardis al lia dorso kiam li elvagoniĝis. Moviĝinte kelkajn paŝojn, li sin turnis al mi 
kaj diris, “Reiru al via sidloko. Neniu tie prizorgas viajn posedaĵojn.” Mi ne reiris al mia sidloko 
antaŭ ol lia figuro malaperis en la homamaso iranta tien kaj reen kaj ne plu videblis. Larmoj 
restaris en miaj okuloj.  

En la lastaj kelkaj jaroj, mia patro kaj mi ambaŭ nin pelis pro peco da pano, sed la 
cirkonstancoj de nia familio pli kaj pli malboniĝis. La patro forlasis la hejmon por perlabori 
vivrimedojn en sia frua juneco kaj plenumis nemalmultajn gravajn taskojn per si mem. Kiu do 
povus atendi, ke li fariĝis tiel deprimita en sia maljuneco! Je la eksento de sia malĝojo li nature ne 
povis sin regi. Lia emocio ŝtopita certe devis elverŝiĝi; tial kialis, ke mastrumaj bagateloj ofte lin 
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koleris kaj li ne traktis min tiel bone kiel antaŭe. La disiĝo en la lastaj du jaroj pardonigis al li 
miajn kulpojn. Li nur pensis pri mi kaj mia filo. Post kiam mi atingis Pekinon, li sendis al mi 
leteron, en kiu li skribis,  
    “Mi fartas bone krom tio, ke mia brako min severe doloras. Mi uzas manĝbastonetojn aŭ 
penikon eĉ kun ĝeno. Eble jam ne malproksima estas la tago kiam mi forlasos tiun mondon.”  

Brilaj larmoj, kiujn tiuj vortoj alportis al miaj okuloj, vidigis al mi denove la dikan dorson kun 
blua vatita robo kaj nigratola mandarena jako. Ho, mi ne estas certa, kiam mi povus lin denove 
vidi!  

En Pekino, oktobre 1925  

                                                     elĉinigis Liu Hongyuan 

荷塘月色 
这几天心里颇不宁静。今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘，在这满月的

光里，总该另有一番样子吧。月亮渐渐地升高了，墙外马路上孩子们的欢笑，已经听不见了；

妻在屋里拍着闰儿，迷迷糊糊地哼着眠歌。我悄悄地披了大衫，带上门出去。 
沿着荷塘，是一条曲折的小煤屑路。这是一条幽僻的路；白天也少人走，夜晚更加寂寞。荷

塘四面，长着许多树，蓊蓊郁郁的。路的一旁，是些杨柳，和一些不知道名字的树。没有月

光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的。 
路上只我一个人，背着手踱着。这一片天地好像是我的；我也像超出了平常的自己，到

了另一世界里。我爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。像今晚上，一个人在这苍茫的月

下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说

的话，现在都可不理。这是独处的妙处，我且受用这无边的荷香月色好了。 
曲曲折折的荷塘上面，弥望的是田田的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层

的叶子中间，零星地点缀着些白花，有袅娜地开着的，有羞涩地打着朵儿的；正如一粒粒的

明珠，又如碧天里的星星，又如刚出浴的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上

渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。

叶子本是肩并肩密密地挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉的流水，遮住

了，不能见一些颜色；而叶子却更见风致了。 
月光如流水一般，静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花

仿佛在牛乳中洗过一样；又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不

能朗照；但我以为这恰是到了好处--酣眠固不可少，小睡也别有风味的。月光是隔了树照过

来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影，峭楞楞如鬼一般；弯弯的杨柳的稀疏的倩

影，却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀；但光与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏

着的名曲。 
荷塘的四面，远远近近，高高低低都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住；

只在小路一旁，漏着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的，乍看像一团烟雾；

但杨柳的丰姿，便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树

缝里也漏着一两点路灯光，没精打采的，是渴睡人的眼。这时候最热闹的，要数树上的蝉声

与水里的蛙声；但热闹是它们的，我什么也没有。 
忽然想起采莲的事情来了。采莲是江南的旧俗，似乎很早就有，而六朝时为盛；从诗歌

里可以约略知道。采莲的是少年的女子，她们是荡着小船，唱着艳歌去的。采莲人不用说很

多，还有看采莲的人。那是一个热闹的季节，也是一个风流的季节。梁元帝《采莲赋》里说

得好： 
于是妖童媛女，荡舟心许；鷁首徐回，兼传羽杯；欋将移而藻挂，船欲动而萍开。尔其
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纤腰束素，迁延顾步；夏始春余，叶嫩花初，恐沾裳而浅笑，畏倾船而敛裾。 
可见当时嬉游的光景了。这真是有趣的事，可惜我们现在早已无福消受了。 
于是又记起《西洲曲》里的句子： 
采莲南塘秋，莲花过人头；低头弄莲子，莲子清如水。 
今晚若有采莲人，这儿的莲花也算得过人头了；只不见一些流水的影子，是不行的。这

令我到底惦着江南了。— 这样想着，猛一抬头，不觉已是自己的门前；轻轻地推门进去，

什么声息也没有，妻已睡熟好久了。 
１９２７年７月，北京清华园。 

Lotuslageto en lunlumo 
Dum ĉi tiuj kelkaj tagoj mi sentas min tre malkvieta. Ĉi-nokte, kiam mi refreŝigis min per 

freŝa vento en la korto, mi subite ekpensis pri la lotuslageto, kiun mi preterpasas ir-reire ĉiutage. 
Sub la lumo de la plenluno ĝi certe aspektas alie ol en aliaj tagoj. La luno leviĝas alten iom post 
iom. Forsvenis ĝojkrioj de la infanoj sur la strato ekster la ĉirkaŭmuro. Mia edzino, kiu frapetas 
nian fileton Run’er endome por luligi lin al dormo, zumas lulkanton dormeme. Ĵetinte robon sur 
miajn ŝultrojn ŝtele, mi eliras kaj fermas la pordon post mi. 

Laŭ la lotuslageto kuŝas sinua vojeto pavimita per skorio, forlasita kaj dezerta. Malmulte da 
homoj iras sur ĝi eĉ dum taglumo, kaj ĝi des pli fariĝas soleca en nokto. Ĉirkaŭ la lotuslageto 
kreskas multaj arboj kun pompantaj branĉoj kaj folioj. Unuflanke de la vojeto staras salikarboj kaj 
kelkaj aliaj arboj, kies nomon mi ne scias. En la noktoj sen lunlumo ĝi aspektas sombre kaj iom 
makabre. Tamen ĉi-nokte ĝi aspektas tre bone, kvankam la luno lumas pale.  

Sur la vojeto nur mi sola paŝas, kun manoj krucitaj malantaŭ la dorso. La vidaĵo antaŭ miaj 
okuloj ŝajne apartenas al mi, kaj miaflanke mi ŝajne transcendas mian memon kaj troviĝas en la 
alia mondo. Mi ŝatas hombruadon kaj ankaŭ kvietecon, kaj amas loĝi kun najbaroj kaj ankaŭ resti 
izolita. Ĉi-nokte, troviĝante sub la pala vualo de lunlumo, mi povas mediti pri io ajn aŭ pri nenio, 
tiel ke mi sentas min libera homo, kiu povas ignori, kion mi devas fari kaj diri dumtage. Resti 
izolita estas vera avantaĝo por mi, ĉar mi povas ĝui la senlimajn lotusaromon kaj lunlumon 
ĉi-momente. 

Plene en mia vidkampo prezentiĝas kompakte interligiĝantaj lotusfolioj sur sinua lotuslageto. 
Ili multe altas super la akvosupraĵo, kiel jupoj de graciaj dancantinoj. Inter tavoloj de la folioj 
sporade punktas blankaj lotusfloroj, iuj disflorantaj kun belaj pozoj kaj aliaj aspektantaj honteme 
gravedaj je florburĝonoj, kaj ili vere similas al brilantaj perloj, aŭ steloj sur la lazura ĉielo aŭ 
belulinoj tuj post banado. Pere de zefiro albloviĝas strioj da delikata bonodoro, kvazaŭ alŝvebantaj 
kantvoĉo el malproksima alta domego. Ĉi-momente la folioj kaj floroj ekhavas leĝeran ektremon, 
kaj la moviĝo fulme rapide transdoniĝas al la transa flanko de la lotuslageto dum palpebruma 
daŭro, kaj pro tio ekestas serio da malhelaj spuroj de ondetoj inter la antaŭe densaj interligiĝantaj 
folioj ŝultro-ĉe-ŝultre. Sub la folioj akvo seninterrompe fluas kaj ne videblas ĝia koloro pro folia 
kovro, tamen kontraste la folioj sin montras reliefe ĉarmaj. 

La luno disverŝas la fluantan lumon kviete sur la foliojn kaj florojn. Maldensa kaj delikata 
nebulo flosas super la lotuslageto. La folioj kaj floroj estas kvazaŭ lavitaj en lakto, ŝajne vualitaj 
per la sonĝo de malpeza gazo. Kvankam pendas la plenluno en la ĉielo, drivas tavolo da delikataj 
nuboj en la aero kaj pro tio la lunlumo ne povas esti tiom brila. Mi tamen konsideras, ke la 
tempopunkto estas ĝuste bona, ĉar ĉi-momente por mi profunda dormo estas nemankigebla, kaj eĉ 
dormeto ankaŭ donas alian guston. La luno ĵetas la lumon kontraŭ arbojn kaj projekcias arbetaĵojn 
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tufe kreskantajn sur altaĵoj, kiuj lasas malsame altajn ombrojn de nigraj nuancoj, groteskajn kiel 
silentaj fantomoj. La belaj maldensaj figuroj de kurbaj salikarboj riveliĝas kvazaŭ pentritaj sur 
lotusfolioj. La lunlumo neproporcie rebrilas sur la surfaco de la lotuslageto, tamen ĝi kaj tiuj 
ombroj troviĝas en harmonia melodio simila al fama muzikpeco ludata per violono. 

Ĉirkaŭ la lotuslageto, proksime kaj malproksime, supre kaj malsupre, ĉie staras arboj, inter 
kiuj pli multas salikarboj. Tiuj arboj hermetike ĉirkaŭas la lageton krom kelkaj fendoj flanke de la 
vojeto, kiuj ŝajne estas speciale aranĝitaj por filtriĝo de la lunlumo. Ĉiuj arboj senescepte sin 
montras malhelaj kvazaŭ maso da fumnebulo, en kiu oni povas distingi la graciajn pozoj de 
salikarboj. Super arbokronoj malklare siluetiĝas malproksimaj montoj. Tra la interspacoj de la 
arboj penetriĝas unu aŭ du punktoj de la lumo de la vojlampoj, malviglaj kiel la okuloj de 
dormemuloj. Dum tiu ĉi tempdaŭro la plej bruemaj estas cikadoj sur arboj kaj ranoj en akvo, sed 
mi tenas min muta sen ajna bruo. 

Subite mi ekpensas pri kolektado de lotussemoj, malnova moro de la suda regiono alvale de 
Jangzio. Ŝajnas, ke tiu moro naskiĝis tre frue kaj prosperis dum Ses Dinastioj (222-589 p.K.). Oni 
povas sciiĝi iom pri ĝia skizo el versoj. Lotussem-kolektantoj estis junulinoj kaj ili kantis 
amkanton, remante boaton por kolektado. Krom tiuj kolektantoj, pri kiuj mi ne volas paroli multe, 
estis ankaŭ tiuj, kiuj spektis la kolektadon. La plukado de lotussemoj okazis en la sezono ĝojplena 
kaj romantika. En Odo al kolektado de lotussemoj verkita la imperiestro Yuan de la dinastio Liang 
(555-587) enhavis belan priskribon pri tio: 

Jen par’ da junuloj amantaj  
rem-movas boaton laŭplaĉe. 
Sur pruo sin ĉasas ĝoj-fole, 
ja ili kveradas malkaŝe. 
Jen spite algo-implikiĝon 
moviĝas boato iome. 
La svelta knabino en blanko 
ja alkroĉiĝemas arome. 
Ĉe l’ sojl’ de somera sezono 
folioj kaj floroj jun-freŝas. 
Amuze kun ridoj flirtante 
geparo ludas sin forgesas. 
Boato skuiĝas al flanko 
retiras sin ili en tango. 

El tiuj versoj oni povas imagi al si la scenon de plezura kaj fola kolektado. Ĝi kompreneble 
estas interesa afero, sed malfeliĉe ni nun ne plu povas ĝui tian plezuron. 
Kaj mi ankaŭ ekmemoras pri aliaj versoj de Melodio de Xizhou: 

Navedas oni inter altaj lotus-tigoj 
por pluki lotussemojn sude de la lago. 
Kun kap’ klinita oni serĉas lotussemojn 
jen kiuj akvo-klaras en nebula svago. 

Ĉi-nokte, se troviĝus kolektantoj de lotussemoj, jam estas la tempo por ili kolekti lotussemojn, 
ĉar la lotusfloroj jam altas pli ol homoj. Sed oni certe ne donos atenton al akvofluoj dum 
lotussem-kolektado. Jen kial mi ekpensas pri la suda regiono alvale de Jangzio. 
Pensante pri tio, mi eklevis la kapon kaj trovis, ke mi jam atingis mian domon senkonscie. Mi 
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malpeze puŝmalfermis la pordon kaj eniris. Aŭdiĝis nenia bruo. Mia edzino jam dormis profunde 
de longa tempo. 

                                               julie de 1927 
                                               Qinghua Universitato, Pekino 

                       elĉinigis Vejdo 

春 
盼望着，盼望着，东风来了，春天的脚步近了。 
一切都像刚睡醒的样子，欣欣然张开了眼。山朗润起来了，水长起来了，太阳的脸红起

来了。 
小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。园子里，田野里，瞧去，一大片一大片满

是的。坐着，躺着，打两个滚，踢几脚球，赛几趟跑，捉几回迷藏。风轻悄悄的，草绵软软

的。 
桃树、杏树、梨树，你不让我，我不让你，都开满了花赶趟儿。红的像火，粉的像霞，

白的像雪。花里带着甜味，闭了眼，树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿！花下成千成百的

蜜蜂嗡嗡地闹着，大小的蝴蝶飞来飞去。野花遍地是：杂样儿，有名字的，没名字的，散在

草丛里，像眼睛，像星星，还眨呀眨的。 
“吹面不寒杨柳风”，不错的，像母亲的手抚摸着你。风里带来些新翻的泥土的气息，混

着青草味，还有各种花的香，都在微微润湿的空气里酝酿。鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中，

高兴起来了，呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙，唱出宛转的曲子，与轻风流水应和着。牛背上牧

童的短笛，这时候也成天在嘹亮地响。 
雨是最寻常的，一下就是三两天。可别恼，看，像牛毛，像花针，像细丝，密密地斜织

着，人家屋顶上全笼着一层薄烟。树叶子却绿得发亮，小草也青得逼你的眼。傍晚时候，上

灯了，一点点黄晕的光，烘托出一片安静而和平的夜。乡下去，小路上，石桥边，撑起伞慢

慢走着的人；还有地里工作的农夫，披着蓑，戴着笠的。他们的草屋，稀稀疏疏的在雨里静

默着。 
天上风筝渐渐多了，地上孩子也多了。城里乡下，家家户户，老老小小，他们也赶趟儿

似的，一个个都出来了。舒活舒活筋骨，抖擞抖擞精神，各做各的一份事去。“一年之计在

于春”；刚起头儿，有的是工夫，有的是希望。 
春天像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的，它生长着。 
春天像小姑娘，花枝招展的，笑着，走着。 
春天像健壮的青年，有铁一般的胳膊和腰脚，他领着我们上前去。 

原载朱文叔编《初中语文读本》第 1 册 1933 年 7 月版 

Printempo 

Post longa sopirado kaj atendado, la orienta venteto alvenas, anoncante la alproksimiĝon de la 
printempaj paŝoj.  

Ŝajnas, ke ĉio ĵus vekiĝis, malfermante siajn okulojn kun plezuro. Klariĝas kaj malsekiĝas la 
montoj, leviĝas la akvo kaj ekradias la vizaĝo de la suno.  
Herbetoj elŝoviĝis el la tero preteratendite, delikataj kaj smeraldaj. Ili etendiĝas ĉie en la ĝardenoj 
kaj sur la kampoj se vi rigardas ĉirkaŭen. Oni tie sidas, kuŝas, aŭ de tempo al tempo sin rulas, 
piedludas pilkon, vetkuras kaj ĝuas kaŝludon. La brizo trapasas senbrue kaj la herbetoj estas 
molaj.  

Persikarboj, abrikotarboj, pirarboj — ĉiuj konkuras inter si por havi plenan floradon. Iuj el tiuj 
floroj estas ruĝaj kiel fajro, aliaj rozaj kiel krepuskruĝo kaj ankoraŭ aliaj blankaj kiel neĝeroj. La 
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floroj dolĉe gustas; kaj se vi fermas la okulojn, vi sentas, kvazaŭ tiuj arboj jam pleniĝus de 
persikoj, abrikotoj kaj piroj! Sub la floroj zumas centoj da miloj da abeloj, kaj flugas tien kaj reen 
diversspecaj papilioj. Ĉie videblas sovaĝaj floroj kiuj, diversaspektaj, kun aŭ sen nomoj, kreskas 
disĵetite en la densaj herboj, palpebrumante kiel okuloj aŭ steloj.  
   “Estas malvarmete, kiam la vizaĝon karesas la printempa zefiro”, ĝuste kiel la patrino karesas 
vin permane. La vento alportas la guston de nove plugita tero, miksiĝanta kun la aromo de verdaj 
herbetoj kaj ankaŭ kun la agrabla odoro de diversaj floroj — ĉio ĉi fermentas en la humideta aero. 
Birdoj metas siajn nestojn inter diverskoloraj floroj kaj delikataj folioj kaj, ekĝojinte, invitas siajn 
amikojn por parademe elfluigi el siaj kristalaj voĉoj belajn melodiojn, kiuj respondas al la facila 
venteto kaj fluanta akvo. Tiam ankaŭ laŭte sonas tuttage la fluteto de la knabo sidanta surdorse de 
la bovo.  

Oftas tiutempe de la jaro pluvfalo, kiu daŭras du aŭ tri tagojn. Sed vi ne devu ĉagreniĝi. Vidu! 
La pluveroj falas aŭ kiel bovharetoj aŭ kiel pintoj de porbrodadaj kudriloj aŭ kiel maldikaj fadenoj 
dense, oblikve trikitaj. La tegmentojn de loĝdomoj vualas maldikaj fumoj. La folioj tamen estas 
brilete verdaj kaj herbetoj okulfrape smeraldaj. Ĉe vesperiĝo eklumiĝas la lampoj, kaj iomete da 
ties lumo reliefigas nokton kvietan kaj trankvilan. En la kamparo vilaĝanoj tenantaj ombrelojn 
promenas sur vojetoj aŭ apud ŝtonaj pontetoj; estas ankaŭ tiuj, kiuj laboras en la kampoj, portante 
pajlajn pluvmantelojn sur siaj ŝultroj aŭ bambuĉapelojn sur siaj kapoj. Kvietas iliaj kabanoj kun 
pajlotegmento dise starantaj en la pluvo.  

Iom post iom multiĝas kajtoj sur la ĉielo kaj ankaŭ kolektiĝas geknaboj sur la tero. Kaj en la 
urboj kaj sur la kamparo, ĉiuj, ĉu junaj ĉu maljunaj, eliris el siaj domoj kvazaŭ por konkure sin 
amuzi. Ili sin ekzercas kaj vigligas; ĉiu faras sian propran aferon. “Printempo gravas por la tutjara 
laboro.” Ĉe la ĵusa komenco troviĝas sufiĉe da tempo kaj espero.  
Printempo estas kvazaŭ nove naskita bebo, kiu kreskas, kun noveco de la kapo ĝis la piedoj.  
Printempo estas kvazaŭ belvestita knabineto, kiu iras, ridetante.  
Printempo estas kvazaŭ fortika junulo, kiu, kun fereskaj brakoj, talio kaj piedoj, gvidas nin 
antaŭen.  

El Zhu Wenshu: Ĉinlingva Legolibro por Mezlernejanoj, Volumo I, julie 1933  

elĉinigis Liu Hongyuan 

Printempo 
   Oni sopiras kaj sopiras, kaj finfine alvenas la sopirata orienta zefiro kaj aŭdiĝas la paŝoj de 
printempo. 
   Kvazaŭ ĵus vekiĝinte el dormo, ĉio ĝoje malfermas siajn okulojn. Montoj brile humidiĝas, 
riveroj ŝveliĝas kaj la vizaĝo de la suno ruĝiĝas. 
   Herboj nerimarkite elŝovas sin el la tero, june verdaj. En la ĝardenoj, sur kampoj vidiĝas vastaj 
tapiŝoj el ili, sur kiuj oni aŭ sidas aŭ kuŝas aŭ ruliĝas aŭ ludas piedpilkon aŭ vetkuras aŭ faras 
kaŝludojn. La vento mildas, la herboj molas. 
  Persikarboj, abrikotarboj kaj pirarboj, konkurante unuj kontraŭ aliaj, ekpompas per 
diverskoloraj floroj:. la ruĝaj similas fajron, la rozaj matenruĝon kaj la blankaj neĝon. La floroj 
elspiras dolĉan guston. Kun okuloj fermitaj, oni kvazaŭ sentas, ke persikoj, abrikotoj kaj piroj jam 
plene pendiĝas sur la arboj. Ĉirkaŭante la florojn zumas centoj kaj miloj da abeloj kaj flirtas 
papilioj grandaj kaj malgrandaj. Ĉie kreskas sovaĝaj floroj diversspecaj, konataj kaj nekonataj, kaj 
ili punktas la herbojn kvazaŭ okuloj aŭ steloj palpebrumantaj. 
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   “Ne frostas la zefiro de primavero.” Vere kiel la karesantaj manoj de l' patrino, la venteto 
alportas la odoron de la ĵus plugita tero, kaj aromon de verdaj herboj kaj diversaj floroj, la 
miksitan bonodoron, kiu flosadas en malseketa aero. La birdoj nestiĝantaj inter riĉaj floroj kaj 
junaj folioj ĝoje ĉirpas klarvoĉe por alvoki siajn amikojn kaj kunulojn, kaj ilia melodia kantado 
eĥas kun la karesanta zefiro kaj murmura rivero. Kaj ankaŭ la flutetoj de bovpaŝtistetoj klare 
sonoradas tuttage dum ĉi tiu tempdaŭro. 
   Pluvo estas kutima vizitanto kaj, se ĝi alvenas, ĝi ofte restadas por du aŭ tri tagoj. Sed tio ne 
ĝenas. Jen, ĝi falas kiel aŭ bovaj haroj aŭ floraj filamentoj aŭ delikataj silkoj, dense kaj oblikve 
kunteksitaj, kaj vualas la tegmentojn per nebulo malpeza. La folioj de arboj tamen brile verdas. 
Kaj la herbetoj verdas okulpike. Vespere kiam ekbrilas lampoj, la haloa flava lamplumo reliefigas 
kvietan pacan nokton. En la kamparo, senhaste paŝas homoj tenante pluvombrelojn sur vojetoj aŭ 
ĉe ŝtonpontoj; surkampe ankoraŭ vidiĝas laborantaj kampuloj surhavantaj junkmantelojn kaj 
bambuajn ĉapelojn. Iliaj kabanoj, lokitaj maldense, tenas sin silentaj en pluveto. 
   Iom post iom multiĝas kajtoj sur la ĉielo kaj ankaŭ la infanoj sur la tero. Tiel en la urbo kiel en 
la kamparo, junuloj kaj maljunuloj konkure venas el la domoj, por ke ili povu movigi siajn 
muskolojn kaj ostojn, vigligi sian spiriton kaj poste iri al siaj propraj okupoj. “La laboro de la tuta 
jaro dependas de bona komenco en printempo.” Ĉar ĉio ĵus komenciĝis, oni povas disponi je 
sufiĉe da tempo kaj kovi sufiĉe da espero. 
   Printempo, kiel novnaskita bebo, nova trakorpe, kreskas kaj kreskas. 
   Printempo, kiel bele vestita knabino, ridante piediras. 
   Printempo, kiel fortika junulo kun feraj brakoj kaj gamboj, gvidas nin antaŭen. 

                                        elĉinigis Zhu En 

匆匆 
燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是，

聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？ ——是有人偷了他们罢：那是谁？

又藏在何处呢？是他们自己逃走了：现在又到了哪里呢？  
   我不知道他们给了我多少日子；但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着，八千多日

子已经从我手中溜去；象针尖上一滴水滴在大海里，我的日子滴在时间的流里，没有声音也

没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。  
   去的尽管去了，来的尽管来着，去来的中间，又怎样的匆匆呢？早上我起来的时候，小

屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊，轻轻悄悄地挪移了；我也茫茫然跟着旋转。于

是——洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去；默默时，便从凝

然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了，伸出手遮挽时，他又从遮挽着的手边过去，天黑时，

我躺在床上，他便伶伶俐俐地从我身边垮过，从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见，这

算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。  
   在逃去如飞的日子里，在千门万户的世界里的我能做些什么呢？只有 徘徊罢了，只有匆

匆罢了；在八千多日的匆匆里，除徘徊外，又剩些什么呢？过去的日子如轻烟却被微风吹散

了，如薄雾，被初阳蒸融了；我留着些什么痕迹呢？我何曾留着象游丝样的痕迹呢？我赤裸

裸来到这世界，转眼间也将赤裸裸地回去罢？但不能平的，为什么偏要白白走这一遭啊？  
你聪明的，告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？ 
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Rapidemo 
Kvankam hirundoj forflugis, ili tamen revenos; kvankam salikoj kaj poploj forvelkiĝis, ili 

tamen verdiĝos; kvankam persikfloroj jam forfalis, ili tamen prospere disfloros. 
Sed, saĝulo, diru al mi, kial niaj tagoj pasis senrevene. Ĉu oni ŝtelis ilin? Kiuj ili estas? Kie ili 

sin kaŝas? Ĉu tiuj tagoj mem forfuĝis? Kien ili jam atingis? 
Mi ne scias, kiom da tagoj ili donis al mi, sed nun mi ja sentas, ke miaj manoj vere 

malpleniĝas iom post iom. Laŭ mia mensa kalkulo, jam ok mil tagoj forglitis el miaj manoj. 
Kvazaŭ malgrandaj akveroj en la maro, miaj tagoj gutadas en la tempfluon sensone, senspure. Mi 
konscias, ke mia frunto nevole ŝvitiĝas kaj miaj okuloj larmoperlas. 

La pasintaj jam forpasis, kaj la venontaj jam venis. Tamen kia rapidemo ekzistas inter la 
pasintaj kaj la venontaj? Kiam mi leviĝas matene, du aŭ tri kvadratetoj de sunlumo jam pafiĝas en 
mian ĉambreton. Ankaŭ la suno havas piedojn kaj ĝia lumo kviete kaj sensone moviĝas, kaj mi 
blinde sekvas ĝian moviĝon. Do, pro tio, kiam mi lavas miajn manojn, la tago pasas tra la lavpelvo; 
kiam mi prenas manĝon, la tago pasas preter la bovlo; kiam mi kontemplas, la tago pasas de antaŭ 
mia okulparo fiksrigardanta; kiam, konsciiĝanta pri ĝia rapidemo, mi volas reteni ĝin, ĝi forglitas 
el miaj manoj; kiam mi enlitiĝas nokte, la tago lerte forsaltas trans mia korpo kaj forflugas el ĉe 
miaj piedoj. Kiam mi revidiĝas kun sunlumo, unu tago jam malaperas. Kovrante mian vizaĝon, mi 
eligas suspirojn, kaj ombroj de la venontaj tagoj komencas fulmi tra miaj suspiroj. 

En la fuĝe flugintaj tagoj, kion mi povis fari por la mondo kkonsistanta el miloj kaj miloj da 
familioj? Mi nur hezitadis kaj nur rapidemis. Kio restas krom hezitemo, en la rapidemo de pli il ok 
mil tagoj? La pasintaj tagoj, kiel leĝera fumo, estas dispelitaj de zefiro, kaj kiel maldika nebulo, 
estas elvaporitaj de ĵusleviĝinta suno. Kia spuro restas ĉe mi? Mi venis nuda en ĉi tiun mondon, 
kaj ĉu mi revenos ankoraŭ nuda de ĉi tiu mondo en palpebrumo? Sed, la demando, per kiu mi ne 
povas ne konvinki min mem, estas, pro kio mi devigas min veni en ĉi tiun mondon senfare kaj 
vane. 

Vi saĝulo, diru al mi, kial miaj tagoj forpasis senrevene? 
                                                la dudek-oka de marto, 1922 

elĉinigis Vejdo 

老舍（1899-1966） 

 

小麻雀 
雨后，院里来了个麻雀，刚长全了羽毛。它在院里跳，有时飞一下，

不过是由地上飞到花盆沿上，或由花盆上飞下来。看它这么飞了两三次，

我看出来：它并不会飞得再高一些，它的左翅的几根长翎拧在一处，有一根特别的长，似乎

要脱落下来。我试着往前凑，它跳一跳，可是又停住，看着我，小黑豆眼带出点要亲近我又

不完全信任的神气。我想到了：这是个熟鸟，也许是自幼便养在笼中的。所以它不十分怕人。

可是它的左翅也许是被养着它的或别个孩子给扯坏，所以它爱人，又不完全信任。想到这个，

我忽然的很难过。一个飞禽失去翅膀是多么可怜。这个小鸟离了人恐怕不会活，可是人又那

么狠心，伤了它的翎羽。它被人毁坏了，而还想依靠人，多么可怜！它的眼带出进退为难的

神情，虽然只是那么个小而不美的小鸟，它的举动与表情可露出极大的委屈与为难。它是要
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保全它那点生命，而不晓得如何是好。对它自己与人都没有信心，而又愿找到些倚靠。它跳

一跳，停一停，看着我，又不敢过来。我想拿几个饭粒诱它前来，又不敢离开，我怕小猫来

扑它。可是小猫并没在院里，我很快地跑进厨房，抓来了几个饭粒。及至我回来，小鸟已不

见了。我向外院跑去，小猫在影壁前的花盆旁蹲着呢。我忙去驱逐它，它只一扑，把小鸟擒

住！被人养惯的小麻雀，连挣扎都不会，尾与爪在猫嘴旁搭拉着，和死去差不多。 
瞧着小鸟，猫一头跑进厨房，又一头跑到西屋。我不敢紧追，怕它更咬紧了可又不能不

追。虽然看不见小鸟的头部，我还没忘了那个眼神。那个预知生命危险的眼神。那个眼神与

我的好心中间隔着一只小白猫。来回跑了几次，我不追了。追上也没用了，我想，小鸟至少

已半死了。猫又进了厨房，我楞了一会儿，赶紧的又追了去；那两个黑豆眼仿佛在我心内睁

着呢。 
进了厨房，猫在一条铁筒——冬天升火通烟用的，春天拆下来便放在厨房的墙角——旁

蹲着呢。小鸟已不见了。铁筒的下端未完全扣在地上，开着一个不小的缝儿，小猫用脚往里

探。我的希望回来了，小鸟没死。小猫本来才四个来月大，还没捉住过老鼠，或者还不会杀

生，只是叼着小鸟玩一玩。正在这么想，小鸟忽然出来了，猫倒像吓了一跳，往后躲了躲。

小鸟的样子，我一眼便看清了，登时使我要闭上了眼。小鸟几乎是蹲着，胸离地很近，象人

害肚痛蹲在地上那样。它身上并没血。身子可似乎是蜷在一块，非常的短。头低着，小嘴指

着地。那两个黑眼珠！非常的黑，非常的大，不看什么，就那么顶黑顶大的楞着。它只有那

么一点活气，都在眼里，像是等着猫再扑它，它没力量反抗或逃避；又像是等着猫赦免了它，

或是来个救星。生与死都在这俩眼里，而并不是清醒的。它是胡涂了，昏迷了；不然为什么

由铁筒中出来呢？可是，虽然昏迷，到底有那么一点说不清的，生命根源的，希望。这个希

望使它注视着地上，等着，等着生或死。它怕得非常的忠诚，完全把自己交给了一线的希望，

一点也不动。像把生命要从两眼中流出，它不叫也不动。 
小猫没再扑它，只试着用小脚碰它。它随着击碰倾侧，头不动，眼不动，还呆呆地注视

着地上。但求它能活着，它就决不反抗。可是并非全无勇气，它是在猫的面前不动！我轻轻

地过去，把猫抓住。将猫放在门外，小鸟还没动。我双手把它捧起来。它确是没受了多大的

伤，虽然胸上落了点毛。它看了我一眼！ 
我没主意：把它放了吧，它准是死；养着它吧，家中没有笼子。我捧着它，好象世上一

切生命都在我的掌中似的，我不知怎样好。小鸟不动，蜷着身，两眼还那么黑，等着！楞了

好久，我把它捧到卧室里，放在桌子上，看着它，它又楞了半天，忽然头向左右歪了歪用它

的黑眼睁了一下；又不动了，可是身子长出来一些，还低头看着，似乎明白了点什么。 
载一九三四年七月《文学评论》第一卷第二期 

Lao She（1899-1966） 

Pasereto 

Apenaŭ la pluvo ĉesis, enflugis en la korton pasereto, kies plumoj preskaŭ komplete elkreskis. 
Ĝi saltetis, flugetis, impetante supren nur al la rando de la florvazo kaj de tie reen al la tero. 
Rigardante, ke ĝi du aŭ tri fojojn moviĝas tien kaj reen, mi rimarkis, ke ĝi ne kapablas flugi 
ankoraŭ pli alten, ĉar tordiĝas la plumoj sur ĝia liva flugilo, unu el kiuj elstaras, kvazaŭ defalonte. 
Kiam mi provis pli alproksimiĝi, la birdeto saltis iom foren, sed haltis denove. Ĝi tie fiksrigardis 
min per siaj nigraj kaj fabo-similaj okuletoj; ĝia konfuzita rigardo montris, ke ĝi volas amikiĝi kun 
mi sed ne tute certas ĉu mi fidindas. Venis al mi en la kapon tio, ke ĝi estas malsovaĝa birdo, eble 
enkaĝigita de post sia elkoviĝo. Tial ĝi ne tute timas mian ĉeeston. Tamen ĝia liva flugilo eble 
estis difektita de iu infano kaj sekve vidiĝis malfido en ĝiaj okuloj kvankam ĝi montris iom da 
intimeco al la homoj. Ĉe tia penso mi subite eksentis min afliktita. Kiel kompatinde, se birdo 
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perdas sian flugilon! Tiu ĉi birdeto ne povos pluvivi sen homa zorgado, sed la homo tiel kruele 
vundis ĝian flugilon. Kvankam vundita, ĝi ankoraŭ volas fidi al la homo. Kia kompatindaĵo! La 
mieno en ĝiaj okuletoj diris, ke ĝi estas en dilemo. Malgraŭ ke ĝi estas nur birdeto malgranda kaj 
nebela, ĝiaj gestoj kaj mieno malkaŝis, ke ĝi estis mistraktita kaj en senelira situacio. La birdeto 
tre volis teni sian delikatan vivon, sed ne sciis kion fari. Ĝi havis nenian konfidon kaj al si mem 
kaj al la homo, sed tamen inklinis serĉi ion, de kio ĝi povus dependi. Ĝi saltetis kaj ĉesis; fine ĝi 
rigardis min sed timis alproksimiĝi al mi. Mi volis logi ĝin per kelkaj grajnoj de kuirita rizo, sed 
ne kuraĝis lasi ĝin sola, timante ke la katido atakus ĝin. Feliĉe tiun momenton la katido ne estis 
ĉirkaŭe; mi tuj rapidis en la kuirejon kaj, kiam mi revenis kun kelkaj rizeroj en la mano, la birdeto 
malaperis. Mi kuris ekster la korton kaj vidis, ke la katido kaŭras apud la florvazo antaŭ la 
ekranmuro. Mi hastis por ĝin forpeli, sed ĝi eksaltis kaj kaptis la birdeton! Ho ve, la malsovaĝa 
birdeto, kun siaj vosto kaj piedoj pendantaj ĉe la buŝo de la katido, eĉ ne sciis kiel barakti, kvazaŭ 
senviva!  

Mi rigardis la birdon, dum la katido kuris unue en la kuirejon, kaj poste en la ĉambron ĉe la 
okcidenta fino. Mi estis tro embarasata por ĝin preme kursekvi, ĉar mi timis, ke ĝi des pli streĉe 
mordus la birdon. Kvankam la kapo de la birdeto ne estis videbla, tamen ĝian rigardon povantan 
antaŭvidi viv-danĝeron mi ankoraŭ ne forgesis. Inter tiu rigardo kaj mia simpatio staris tiu blanka 
katido. Post kelkaj provoj mi forlasis kursekvon. Mi pensis, ke estos vane postkuri la katidon, ĉar 
la birdeto estos jam duonmortinta. Kiam la katido denove englitis en la kuirejon, mi hezitis 
pormomente kaj tuj poste rapide ĝin sekvis. Hej, ŝajnas, ke en mia koro la birdeto petegas helpon 
per siaj ambaŭ fabo-similaj okuletoj.  

En la kuirejo, mi rimarkis, ke la katido kaŭras apud ladtubo, kiun oni uzas kiel fumtubon en la 
vintro, sed malmuntas en la printempo kaj metas en la angulo. Sed la birdeto ne estis tie. La tubo 
sin apogis kontraŭ la muro. Inter ĝia malsupro kaj la planko estis aperturo, kiun la katido sondis 
per siaj piedoj. Revivis mia espero: la birdeto ankoraŭ vivas! Ĉar la katido estis nur en la aĝo de 
ĉirkaŭ kvar monatoj, tial ĝi naniam lernis kapti aŭ mortigi musojn. Ĝi nur buŝtenis la birdeton por 
sin amuzi. Dum mi pensis pri tio, la birdeto subite eliris kaj la katido konsternite eksaltis iom 
malantaŭen. Tiam mi klare vidis la aspekton de la birdeto, kio igis min tuj fermi miajn okulojn. Ĝi 
preskaŭ kaŭris, kun la brusto tuj kontraŭ la planko, kvazaŭ homo suferanta de stomakdoloro. Ne 
troviĝis sangomakulo sur ĝia korpo, kiu tamen ŝajnis tiel kuntiriĝinta, ke ĝi fariĝis kurta. Ĝia kapo 
kliniĝis kaj ĝia beketo direktiĝis teren. Nenion rigardantaj, ĝiaj du okuloj estis tre nigraj kaj 
grandaj, longe stuporante. La birdeto restigis sian vivon nur en la okuloj. Ŝajnas, ke ĝi atendas 
alian atakon de la katido, sed certe ne kapablos rezisti aŭ forkuri, aŭ ke ĝi esperas, ke la katido ĝin 
pardonos aŭ eble venos savanto. Kunekzistis en la okuloj vivo kaj morto, sed la birdeto devis esti 
konfuzita aŭ senkonscia; alie kial ĝi elrampis el sub la tubo? Kvankam senkonscia, la birdeto 
tamen havis esperon, kiu, malfacile difinita, estis la fonto de l’ vivo. Kun la espero ĝi kroĉis sian 
rigardon sur la plankon, atendante aŭ pluvivon aŭ morton. Ĝi estis tro timigita por sin movi kaj 
restigis sin mem nur al la radieto da espero. Ĝi ne kriis, nek moviĝis, sed ŝajnis, ke la vivo elfluas 
el ĝiaj okuloj.  

La katido ne plu la birdeton atakis, sed nur provis tiun ĉi tuŝi per la piedoj. Kiam la katido 
tuŝis ĝin, tiu balanciĝis de unu flanko al alia, kun la kapo senmova kaj la okuloj direktiĝantaj al la 
planko. Ĝi ne rezistos, se nur ĝi povos pluvivi. Sed la birdeto ne tute perdis sian kuraĝon, ĉar nur 
kun la katido ĝi tiel agis! Mi senbrue iris tien, prenis la katidon kaj metis ĝin ekster la pordo. Sed 
tiam la birdeto restis senmova. Mi ĝin ektenis en la manoj kaj rimarkis, ke ĝi ne estas serioze 
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vundita, kvankam kelkaj lanugoj falis de sur ĝia brusto. La birdeto min rigardis!  
Mi ne sciis kion fari: se mi ĝin ellasos, ĝi certe mortos; se mi ĝin tenos kun mi, por ĝi mi ne 

havas kaĝon. Kun la birdeto en la manoj, mi ŝajne havas ĉiujn vivojn en la mondo sed ne scias 
kion fari. Senmova, la birdeto kunpremiĝis, kun ambaŭ okuloj tiel nigraj kiel antaŭe, sed ĝi 
ankoraŭ atendis! Ĝi konsterniĝis por longa momento. Mi alportis ĝin al mia dormoĉambro, metis 
ĝin sur la tablo kaj rigardis ĝin pormomente. La birdeto denove surpriziĝis iom longe kaj subite 
klinis sian kapon dekstren kaj poste liven, palpebrumante foje-refoje. Ĝi denove ne moviĝis, sed 
ĝi ŝajne streĉis iomete sian korpon. La pasareto ankoraŭ ion rigardis kun klinita kapo, kvazaŭ ĝi 
nun ion ekkomprenus.  

El Literatura Kritiko, Nro 2, Volumo I, julie 1934  

elĉinigis Liu Hongyuan 

吃莲花的 

今年我种了两盆白莲。盆是由北平搜寻来的，里外包着绿苔，至少有五六十岁。泥是由

黄河拉来的。水用趵突泉的。只是藕差点事，吃剩下来的菜藕。好盆好泥好水敢情有妙用，

菜藕也不好意思了，长吧，开花吧，不然太对不起人！居然，拔了梗，放了叶，而且开了花。

一盆里七八朵，白的！只有两朵，瓣尖上有点红，我细细的用檀香粉给涂了涂，于是全白。

作诗吧，除了作诗还有什么办法？专说“亭亭玉立”这四个字就被我用了七十五次，请想我作

了多少首诗吧！ 
这且不提。好几天了，天天门口卖菜的带着几把儿白莲。最初，我心里很难过。好好的

莲花和茄子冬瓜放在一块，真！继而一想，若有所悟。啊，济南名士多，不能自己“种”莲，

还不“买”些用古瓶清水养起来，放在书斋？是的，一定是这样。 
这且不提。友人约游大明湖，“去买点莲花来！”他说。“何必去买，我的两盆还不可观？”

我有点不痛快，心里说：“我自种的难道比不上湖里的？真！”况且，天这么热，游湖更受罪，

不如在家里，煮点毛豆角，喝点莲花白，作两首诗，以自种白莲为题，岂不雅妙？友人看着

那两盆花，点了点头。我心里不用提多么痛快了；友人也很雅哟！除了作新诗向来不肯用这

“哟”，可是此刻非用不可了！我忙着吩咐家中煮毛豆角，看看能买到鲜核桃不。然后到书房

去找我的诗稿。友人静立花前，欣赏着哟！ 
这且不提。及至我从书房回来一看，盆中的花全在友人手里握着呢，只剩下两朵快要开

败的还在原地未动。我似乎忽然中了暑，天旋地转，说不出话。友人可是很高兴。他说：“这
几朵也对付了，不必到湖中买去了。其实门口卖菜的也有，不过没有湖上的新鲜便宜。你这

些不很嫩了，还能对付。”他一边说着，一边奔了厨房。“老田，”他叫着我的总管事兼厨子：

“把这用好香油炸炸。外边的老瓣不要，炸里边那嫩的。”老田是我由北平请来的，和我一样

不懂济南的典故，他以为香油炸莲瓣是什么偏方呢。“这治什么病，烫伤?”他问。友人笑了。 
“治烫伤？吃！美极了！没看见菜挑子上一把一把儿的卖吗?” 

这且不提。还提什么呢，诗稿全烧了，所以不能附录在这里。 
原载 1933 年 8 月 16 日《论语》第 23 期 

Tiu, Kiu Manĝas Lotusflorojn 

Ĉijare, mi kultivis du vazojn da blankaj lotusoj. La vazojn, kies surfaco kovriĝas per verda 
musko kaj kiuj aĝas almenaŭ kvin- aŭ sesdek jarojn, mi serĉtrovis en Beiping; la ŝlimo estis 
alportita el la Flava Rivero; kaj la akvo devenis de la fonto Baotu en Ji’nan. Ne sufiĉe bonaj estis 
nur la lotusradikoj, kiuj estis nur restaĵoj ankoraŭ ne manĝitaj. La konvenaj vazoj kun la fekunda 
ŝlimo kaj la nutra akvo tre bone aranĝiĝis, kaj, se la lotusradikoj ne penus paradi per “kresku, 
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floru”, ili estus tro pekaj. El tiuj restaĵoj poste ja elstaris la tigoj, estiĝis la folioj kaj floris la floroj. 
Videblis en la vazoj po sep aŭ ok blankaj floroj, inter kiuj nur du iom ruĝas ĉe la pinto de petaloj. 
Mi delikate pudris ilin per la santalopolvo kaj ili tuj blankiĝis. Ek nun al verkado de poemoj, alie 
kion fari? Nur la esprimon “elegante staras” mi jam 75-foje uzis. Pensu, kiom da poemoj mi jam 
verkis!  

Tion mi rezervu portempe. Dum la pasintaj tagoj tiu, kiu ĉiutage venis por vendi legomojn ĉe 
la pordego, kunportis faskojn da blankaj lotusoj. En la komenco mi estis tre afliktita, ĉar tiaj belaj 
lotusfloroj estis metitaj kune kun la melongenoj kaj beninkasoj. Kiel domaĝe! Sed post momenta 
pensado mi ŝajne ion ekkomprenis. Vere, Ji’nan estas kie amasiĝas eminentuloj, kiuj mem ne 
“kultivas” lotusojn. Kial ili ne povas anstataŭe “aĉeti” tiajn por ties kultiviĝo per klara akvo en 
antikva botelo kaj ties elmontriĝo en iliaj kabinetoj? Jes, nepre tiele!  

Tion mi ankaŭ rezervu portempe. Amiko mia rendevuis min por viziti Daming-lagon en 
Beiping. “Iru aĉeti iom da lotusfloroj!” li diris. “Kial ilin aĉeti? Ĉu la lotusfloroj en ambaŭ miaj 
vazoj ne sufiĉas por aprezo?” Mi sentis min iom malagrabla, pensante, “Ĉu la lotusoj kiujn mi 
mem kultivas ne egalas al tiuj kreskantaj en la lago? Kia ideo!” Krome, estus ja suferige se ni 
vizitus la lagon en tia varmega tago. Prefere ni restu dome, kie ni povu brezi freŝajn sojfabojn, 
gustumi teon kun lotus-ĝermoj, aŭ verki poemojn kun temo pri la memkultivataj lotusoj. Ĉu tio ne 
estus eleganta distraĵo? Rigardante la vazojn da floroj, mia amiko kapjesis. Pri tio mi estis tre 
kontenta. Ho, ankaŭ mia amiko estas eleganta! Neniam mi uzis la vorton “ho” krom en verkado de 
novtipaj poemoj, sed tiu-momente mi devis ĝin uzi! Senprokraste mi petis mian edzinon, ke ŝi 
ekkuiru freŝajn sojfabojn, kaj ankaŭ provu aĉeti kelkajn freŝajn juglandojn. Poste mi iris trovi 
miajn manuskriptojn de poemoj en la kabineto, dum mia amiko silente staris antaŭ la florojn kaj 
ĝuis la vazflorojn!  

Mi tion rezervu por posta rakontado. Kiam mi revenis de la kabineto kaj mire trovis, ke la 
lotusfloroj, kiuj antaŭe kreskis en la vazoj, estis tenataj en la manoj de mia amiko, kaj restis tie nur 
du velkantaj floroj. Mi tuj ricevis kapturnon kaj ne povis diri eĉ unu vorton, kvazaŭ trafite de 
sunfrapo. Mia amiko tamen tre ĝojas, dirante, “Tiuj lotusfloroj jam sufiĉas. Ni ne devas aĉeti 
pliajn en la lago. Efektive oni ankaŭ ilin havigi ĉe la legom-vendistoj surstrataj, sed iliaj floroj ne 
estas tiel freŝaj kaj ĉipaj kiel tiuj en la lago. Kvankam la viaj estas jam ne tre delikataj, tamen pri 
ili ni ankoraŭ kontentiĝas.” Ĉe la vortoj li sin direktis al la kuirejo. “Tianĉjo,” li alvokis al mia 
intendanto kaj kuiristo. “Fritu la lotusflorojn per bona sezamoleo. Forigu la eksterajn malmolajn 
petalojn kaj fritu nur la molajn.” Tianĉjo, kiun mi invite venigis de Beiping, ne sciis la aludojn el 
Ji’nan kiel mi. Li prenis la petalojn frititajn per sezamoleo por ia folklora recepto! “Kontraŭ kia 
malsano tio ĉi estas? Brogvundo?” li demandis. Mia amiko ridis, “Kontraŭ brogvundo? Nur por 
esti manĝata! Kia bongusto! Ĉu vi ne vidas, ke oni vendas ilin fasko post fasko ĉe la 
legom-vendistoj?”  

Mi tion rezervu ankaŭ por posta rakontado, sed pri kio mi rakontos? La manuskriptojn de 
poemoj mi jam forbruligis kaj sekve ne povas ilin aldoni ĉi-kune.  

El La Analektoj de Konfuceo, Nro 23, 16an de aŭgusto, 1933.  

elĉinigis Liu Hongyuan 

无题（因为没有故事） 

人是为明天活着的，因为记忆中有朝阳晓露；假若过去的早晨都似地狱那么黑暗丑恶，

盼明天干吗呢？是的，记忆中也有痛苦危险，可是希望会把过去的恐怖裹上一层糖衣，像看

- 78 - 
 



着一出悲剧似的，苦中有些甜美。无论怎说吧，过去的一切都不可移动；实在，所以可靠；

明天的渺茫全仗昨天的实在撑持着，新梦是旧事的拆洗缝补。 
对了，我记得她的眼。她死了好多年了，她的眼还活着，在我的心里。这对眼睛替我看

守着爱情。当我忙得忘了许多事，甚至于忘了她，这两只眼会忽然在一朵云中，或一汪水里，

或一瓣花上，或一线光中，轻轻的一闪，像归燕的翅儿，只须一闪，我便感到无限的春光。

我立刻就回到那梦境中，哪一件小事都凄凉，甜美，如同独自在春月下踏着落花。 
这双眼所引起的一点爱火，只是极纯的一个小火苗，像心中的一点晚霞，晚霞的结晶。它可

以烧明了流水远山，照明了春花秋叶，给海浪一些金光，可是它恰好的也能在我心中，照明

了我的泪珠。 
它们只有两个神情：一个是凝视，极短极快，可是千真万确的是凝视。只微微的一看，

就看到我的灵魂，把一切都无声的告诉了给我。凝视，一点也不错，我知道她只须极短极快

的一看，看的动作过去了，极快的过去了，可是，她心里看着我呢，不定看多么久呢；我到

底得管这叫作凝视，不论它是多么快，多么短。一切的诗文都用不着，这一眼道尽了“爱”
所会说的与所会作的。另一个是眼珠横着一移动，由微笑移动到微笑里去，在处女的尊严中

笑出一点点被爱逗出的轻佻，由热情中笑出一点点无法抑止的高兴。 
我没和她说过一句话，没握过一次手，见面连点头都不点。可是我的一切，她知道；她

的一切，我知道。我们用不着看彼此的服装，用不着打听彼此的身世，我们一眼看到一粒珍

珠，藏在彼此的心里；这一点点便是我们的一切，那些七零八碎的东西都是配搭，都无须注

意。看我一眼，她低着头轻快的走过去，把一点微笑留在她身后的空气中，像太阳落后还留

下一些明霞。 
我们彼此躲避着，同时彼此愿马上搂抱在一处。我们轻轻的哀叹；忽然遇见了，那么凝

视一下，登时欢喜起来，身上像减了分量，每一步都走得轻快有力，像要跳起来的样子。 
我们极愿意说一句话，可是我们很怕交谈，说什么呢？哪一个日常的俗字能道出我们的心事

呢？让我们不开口，永不开口吧！我们的对视与微笑是永生的，是完全的，其余的一切都是

破碎微弱，不值得一作的。 
我们分离有许多年了，她还是那么秀美，那么多情，在我的心里。她将永远不老，永远

只向我一个人微笑。在我的梦中，我常常看见她，一个甜美的梦是最真实，是纯洁，最完美

的。多少多少人生中的小困苦小折磨使我丧气，使我轻看生命。可是，那个微笑与眼神忽然

的从哪儿飞来，我想起唯有“人面桃花相映红”差可托拟的一点心情与境界，我忘了困苦，我

不再丧气，我恢复了青春；无疑的，我在她的洁白的梦中，必定还是个美少年呀。 
春在燕的翅上，把春光颤得更明了一些，同样，我的青春在她的眼里，永远使我的血温

暖，像土中的一颗子粒，永远想发出一个小小的绿芽。一粒小豆那么小的一点爱情，眼珠一

移，嘴唇一动，日月都没有了作用，到无论什么时候，我们总是一对刚开开的春花。 
不要再说什么，不要再说什么！我的烦恼也是香甜的呀，因为她那么看过我！ 

载 1937 年 6 月 10 日《谈风》第 16 期 

Sen Titolo (ĉar sen historio) 
Homoj vivas por morgaŭo, ĉar la matenaj rosoj kaj la suno loĝas en iliaj memoroj. Se la 

pasintaj matenoj ĉiuj estus tiel mallumaj kaj fiaj kiel en infero, kial do oni sopiras al morgaŭo? Jes, 
ekzistas en la memoro ja suferoj kaj danĝeroj, tamen la espero envolvas la pasintan teruron en 
sukertegaĵon. Tio ŝajnas tragedio amara kun iom da dolĉa gusto. Ĉiaokaze, ĉio en la pasinteco jam 
ne povas esti plu movebla. Realeco signifas fidindecon. Necerteco de morgaŭo sin apogas sur la 
realeco de hieraŭo, dum nova sonĝo surbaziĝas sur la riparoj de la pasintaĵoj.  

Sendube mi memoras ŝiajn okulojn. Ŝi mortis multajn jarojn antaŭe, sed ŝiaj okuloj ankoraŭ 
vivas en mia koro, ĉar ili gardas por mi la amon. Kiam mi estas tiel okupita, ke mi forgesas 
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multajn aferojn kaj iafoje eĉ ŝin, tiu paro da okuloj milde ekbrilas jen surnube, jen enakve, jen 
surflore, jen tralume, kvazaŭ la ekfrapo de hirundaj flugiloj sentigus al mi la senfinan printempan 
pejzaĝon. Mi tuj revenas en la sonĝon, dum kiu ĉiu bagatelo estas trista sed dolĉa, kvazaŭ mi sola 
piedirus sur la falintaj floroj sub la printempa luno.  

La amflamo kaŭzita de la paro da okuloj estas simple pura fajrero, kiel la vesperruĝo en la 
koro, la kristalo de l’ ruĝo. Oni povas per ĝi lumigi la fluantan akvon kaj foran monton, ilumini 
printempajn florojn kaj aŭtunajn foliojn, kaj orumi la ondojn de l’ maro. Tamen la flamo, kaŝata 
ĝuste en mia koro, lumigas miajn larmojn.  

En tiuj okuloj aperas nur du malsamaj esprimoj. La unua estas fiksrigardo, kiu sin elplenumis 
efemerege kaj fulmrapide. Nur ekrigardo jam sufiĉas por travidi mian animon, malkaŝante ĉion al 
mi silente. Ekrigardo por ŝi jam sufiĉas, kaj tion mi scias. En sia koro ŝi rigardis min — neniu 
scias kiel longe — sed tio pasis sage. Ĉiamaniere mi devas tion kalkuli kiel fiksrigardon, kiel ajn 
rapida aŭ kurta ĝi estas. Ne efikas ĉiaj poemoj; nur tiu ekrigardo eldiras ĉion, kion per amo oni 
povus diri kaj fari. La dua estas tio, ke la okuloj moviĝas horizontale, de unu rideto en alian. Kiam 
ili ridetas, iom da petolemo, incitetita de la amo, eliras el la virgulina digno, kaj iom da 
neretenebla ĝojo elsaltas el la entuziasmo.  

Mi neniam al ŝi diris eĉ unu vorton, nek manpremis, nek kapsigne salutis. Sed ŝi sciis ĉion pri 
mi, kaj mi scias ĉion pri ŝi. Ne necesas por ni rigardi la vestojn unu al la alia, nek informiĝi pri la 
vivo unu de la alia. Ni rimarkis ĉe la unua ekvido, ke en ambaŭ niaj koroj sin kaŝas perlo. Tio do 
estas ĉio, kion ni posedas, dum aliaj diversaĵoj — nur akcesoraĵoj, kiujn ne bezonatas priatenti. Ŝi 
ekrigardis min, kaj facilmove preteriris kun la kapo alteren, postlasante post si facilan rideton, kiel 
la suno restigas iom da ruĝo post sia subiro.  

Ni kaŝiĝas unu kontraŭ la alia, kaj samtempe volas brakumi unu la alian. Ni senvoĉe veas. 
Kiam ni hazarde renkontas kaj fikse rigardas unu la alian, ni tuj ekĝojas kaj sentas nin kvazaŭ 
malpeziĝintaj. Ni marŝas per paŝoj facilaj kaj viglaj, kvazaŭ eksaltantaj.  

Ni tre volonte ion diras unu al la alia, sed ni timas konduki al interparolo. Kion diri? Kiu 
vulgaraĵo povus esti uzata por esprimi niajn prizorgojn? Lasu nin teni la buŝon fermita kaj silenti 
por ĉiam! Niaj interrigardo kaj rideto estas eternaj kaj kompletaj, dum ĉio resta — disrompita, 
paliĝinta kaj sekve nemenciinda.  

Pasis jam multaj jaroj de post nia disiĝo, tamen ŝi restas en mia koro tiel gracia, tiel amema. Ŝi 
neniam fariĝos olda, kaj nur al mi ŝi donas sian rideton. Ofte mi renkontiĝas kun ŝi en mia sonĝo, 
kaj dolĉa sonĝo estas ĉiam vera, pura kaj perfekta. Kiom da suferoj aŭ torturoj en mia vivo min 
deprimas kaj igas min subtaksi la vivon! Sed de kie abrupte alflugas tiu rideto kaj rigardo? Mi 
ekmemoras la verson “Via vizaĝo kaj la persikfloroj sin reciproke plibeligas”, kiu povus preskaŭ 
bone redoni miajn nunajn humoron kaj situacion. Mi forgesas la suferojn, eliras el la deprimiĝo 
kaj reprenas mian junecon. Sendube, mi certe restos belulo en ŝia bela sonĝo.  

La printempo kuŝas sur la hirundaj flugiloj, kaj tie pli bele brilas la printempa pejzaĝo. Ankaŭ, 
en ŝiaj okuloj, mia juneco por ĉiam varmigas mian sangon, kvazaŭ semo en la tero ĉiam volas 
elteriĝi kiel ŝoso. Ĉe la ekmovo de la okuloj kaj la lipoj, la amo, eta kiel fabo, velkigas kaj la 
sunon kaj la lunon. Ni estas paro da printempaj floroj, kiuj ĉiam ĵusas en disflorado.  

Mi ne volas plu paroli; tute ne! Miaj ĉagrenoj ankaŭ estas dolĉaj, ĉar ŝi rigardis min tiele!  
El Tanfeng, nro 16, la 10an de junio, 1937  

elĉinigis Liu Hongyuan 
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草 原 

这次，我看到了草原。那里的天比别处的天更可爱，空气是那么清鲜，天空是那么明朗，

使我总想高歌一曲，表示我的愉快。在天底下，一碧千里，而并不茫茫。四面都有小丘，平

地是绿的，小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘，一会儿又下来，走在哪里都象给无边的绿

毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美，就象没骨画那样，只用绿色渲染，没有

用笔勾勒，于是，到处翠色欲流，轻轻流入云际。这种境界，既使人惊叹，又叫人舒服，既

愿久立四望，又想坐下低吟一首奇丽的小诗。在这境界里，连骏马与大牛都有时候静立不动，

好象回味着草原的无限乐趣。紫塞，紫塞，谁说的？  
   这是个翡翠的世界。连江南也未必有这样的景色啊！  
   我们访问的是陈巴尔虎旗的牧业公社。汽车走了一百五十华里，才到达目的地。一百五

十里全是草原。再走一百五十里，也还是草原。草原上行车至为洒脱，只要方向不错，怎么

走都可以。初入草原，听不见一点声音，也看不见什么东西，除了一些忽飞忽落的小鸟。走

了许久，远远地望见了迂回的，明如玻璃的一条带子。河！牛羊多起来，也看到了马群，隐

隐有鞭子的轻响。快了，快到公社了。忽然，象被一阵风吹来的，远丘上出现了一群马，马

上的男女老少穿着各色的衣裳，马疾驰，襟飘带舞，象一条彩虹向我们飞过来。这是主人来

到几十里外，欢迎远客。见到我们，主人们立刻拨转马头，欢呼着，飞驰着，在汽车左右与

前面引路。静寂的草原，热闹起来：欢呼声，车声，马蹄声，响成一片。车、马飞过了小丘，

看见了几座蒙古包。  
   蒙古包外，许多匹马，许多辆车。人很多，都是从几十里外乘马或坐车来看我们的。我

们约请了海拉尔的一位女舞蹈员给我们作翻译。她的名字漂亮——水晶花。她就是陈  
旗的人，鄂温克族。主人们下了马，我们下了车。也不知道是谁的手，总是热乎乎地握着，

握住不散。我们用不着水晶花同志给作翻译了。大家的语言不同，心可是一样。握手再握手，

笑了再笑。你说你的，我说我的，总的意思都是民族团结互助！  
   也不知怎的，就进了蒙古包。奶茶倒上了，奶豆腐摆上了，主客都盘腿坐下，谁都有礼

貌，谁都又那么亲热，一点不拘束。不大会儿，好客的主人端进来大盘子的手抓羊肉和奶酒。

公社的干部向我们敬酒，七十岁的老翁向我们敬酒。正是：  
   祝福频频难尽意，举杯切切莫相忘！  
   我们回敬，主人再举杯，我们再回敬。这时候鄂温克姑娘们，戴着尖尖的帽儿，既大方，

又稍有点羞涩，来给客人们唱民歌。我们同行的歌手也赶紧唱起来。歌声似乎比什么语言都

更响亮，都更感人，不管唱的是什么，听者总会露出会心的微笑。  
   饭后，小伙子们表演套马，摔跤，姑娘们表演了民族舞蹈。客人们也舞的舞，唱的唱，

并且要骑一骑蒙古马。太阳已经偏西，谁也不肯走。是呀！蒙汉情深何忍别，天涯碧草话斜

阳！  

La stepo 
Ĉifoje mi vere vidis la stepon. Tiea ĉielo estas pli aminda ol en aliaj lokoj. La aero estas tiel 

freŝa kaj la ĉielo estas tiel serena, ke mi emas kanti kanton por esprimi mian plenan ĝojon en la 
koro. Sub la ĉielo etendiĝas verda vastaĵo de mil lioj, sed ne kun sovaĝeco. Ĉirkaŭe sin trovas 
montetoj. Verdaj estas ambaŭ ebenejo kaj montetoj. Aro da ŝafoj jen suriras monteton jen 
malsupreniras de ĝi. Kien ajn la ŝafoj iras, ili ŝajne brodas grandajn blankajn florojn sur la senlima 
verda tapiŝo. La konturoj de la montetoj estas tiel mildaj kaj belaj, ke ili aspekte similas al ĉina 
pentraĵo plene tuĉita nur per verda koloro sen nigraj strekoj. Ĉie junverdo inundas kaj delikate 
fluas en nubojn. Tia pejzaĝo ne nur admirigas, sed ankaŭ komfortigas, tiel ke la vizitantoj emas 

- 81 - 
 



stari longe por pririgardi ĉirkaŭen, kaj ankaŭ sidiĝi por reciti poemon pri mirinda beleco. En tiu ĉi 
pejzaĝo eĉ stalonoj kaj bovegoj kelkfoje staras senmove, ŝajne remaĉante la senliman plezuron de 
la stepo. 

La loko, kiun ni vizitis, estas la Chenbartu-Flago*. Irinte cent kvindek liojn, la aŭto, per kiu ni 
veturis, atingis la cellokon. En la spaco de cent kvindek lioj etendiĝas nur herbejo, kaj se oni 
veturas alian spacon de cent kvindek lioj, vidiĝas ankoraŭ herbejo. Estas facile kaj libere veturi 
peraŭte sur stepo. Se oni nur veturas en la ĝusta direkto, estas ne malbone iri tien kaj alien. 
Komence kiam ni eniris la stepon, ni aŭdis nenian voĉon kaj vidis nenion, krom birdoj jen 
leviĝantaj jen malleviĝantaj. Post longa veturado vidiĝis malproksime kurba rubando klara kiel 
glaco. Rivero! Bovoj kaj ŝafoj plimultiĝis, vidiĝis gregoj da ĉevaloj, aŭdiĝis malklaraj vipofrapoj. 
Baldaŭ, ni baldaŭ atingis la cellokon. Subite aperis, kvazaŭ alportita de vento, sur malproksima 
monteto grego da ĉevaloj, sur kiuj la rajdantoj, viraj aŭ virinaj, junaj kaj maljunaj, estis vestitaj 
kolorriĉe. Algalopis ĉevaloj kun svingantaj baskoj de vestoj kaj jupoj de la rajdantoj, kvazaŭ 
alflugus al ni ĉielarko. Jen ili estis gastigantoj venantaj fore de kelkdek lioj por bonvenigi la 
gastojn el malproksimeco. Kiam ili nin vidis, ili, turninte la kapon de ĉevaloj, galopis kun huraado, 
ĉe ambaŭ flankoj aŭ en la fronto de nia aŭto por gvidi al ni la vojon. La kvieta stepo tuj bolis tute 
de huraado, aŭta muĝado kaj sonoj de ĉevalhufoj. Sekvante la ĉevalojn, la aŭto flugis trans la 
monteton kaj kelkaj jurtoj falis en niajn okulojn. 

Ekster la jurtoj troviĝis multaj ĉevaloj kaj aŭtoj. Multiĝis homoj, kiuj de malproksime kelkdek 
liojn alvenis per ĉevalo aŭ aŭto vidi nin. La gastigantoj deĉevaliĝis kaj ni elaŭtiĝis. Ni varme 
premis la manojn sendistinge, ne volante deŝiri unu de la alia. Kvankam ni parolis malsamajn 
lingvojn, ni tamen havis la saman koron. Manpremo post manpremo, ridado post ridado. Diversaj 
eldiroj ĉiel signifis unuiĝon kaj kunhelpon de la naciecoj.  

Ni ne sciis, kiel ni eniris jurton. Alportiĝis laktoteo kaj lakta toŭfuo. Gastigantoj kaj gastoj ĉiuj 
sidiĝis sur la krucitajn krurojn antaŭ si, tre ĝentilaj, intimaj kaj senceremoniaj. Post nelonge la 
gastama gastiganto enportis grandan pladon da ŝafaĵo permane disŝirebla dum manĝado. Kadroj 
kaj sepdekjarulo proponis toston al ni kaj ni reciprokis toston. La gastiganto levis pokalon kaj ni 
reciprokis toston. Post tio junulinoj el Owenk-nacieco, kun pinta ĉapo sur la kapo, senĝenaj sed 
iom hontemaj, alvenis kanti popolkantojn por gastoj. Kaj la kantistoj el ni ankaŭ tuj respondis per 
kantado. Ŝajne la kantvoĉo estis pli sonora kaj kortuŝa ol ajna lingvo. Kion ajn ili kantis, la 
aŭskultantoj montris komprenan rideton. 

Post manĝado junuloj prezentis lazadon de ĉevaloj kaj luktadon, kaj junulinoj naciecajn 
dancojn. Ankaŭ kelkaj gastoj dancis kaj kelkaj kantis. Kaj ili volis prove rajdi mongolan ĉevalon. 
La suno jam kliniĝis okcidenten, sed neniu volis disiĝi. Jes! Kun profunda sento mongolanoj kaj 
han-anoj ne volis disiĝi unu de la alia eĉ ĉe sunsubiro sur la stepo! 
*Flago estas administra distrikto sub la Aŭtonoma Regiono de la Interna Mongolio, proksimume 
egala al gubernio. 

elĉinigis Vejdo 

懒人记 
一间小屋，墙角长着些兔儿草，床上卧着懒人。他姓什么？或者因为懒得说，连他自己

也记不清了。大家只呼他为懒人，他也懒得否认。 
在我的经验中，他是世上第一个懒人，因此我对他很注意：能上“无双谱”的总该是有价值

的。 
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幸而人人有个弱点，不然我便无法与他来往；他的弱点是喜欢喝一盅。虽然他并不因爱

酒而有任何行动，可是我给他送酒去，他也不坚持到底的不张开嘴。更可喜的是三杯下去，

他能暂时的破戒——和我说话。我还能舍不得几瓶酒么？所以我成了他的好友。自然我须把

酒杯满上，送到他的唇边，他才肯饮。为引诱他讲话，我能不殷勤些？况且过了三杯，我只

须把酒瓶放在他的手下，他自己便会斟满的。 
他的话有些，假如不都是，很奇怪可喜的。而且极其天真，因为他的脑子是懒于搜集任

何书籍上的与旁人制造的话的。他没有常识，因此他不讨厌。他确是个宝贝，在这可厌的社

会中。 
据他说，他是自幼便很懒的。他不记得他的父亲是黄脸膛还是白净无须：他三岁的时候，

他的父亲死去；他懒得问妈妈关于爸爸的事。他是妈妈的儿子，因为她也是懒得很有个模样

儿。旁的妇女是孕后九或十个月就生产。懒人的妈妈怀了他一年半，因为懒得生产。他的生

日，没人晓得；妈妈是第一个忘记了它，他自然想不起问。 
他的妈妈后来也死了，他不记得怎样将她埋葬。可是，他还记得妈妈的面貌。妈妈，虽

在懒人的心中，也难免被想念着；懒人借着酒力叹了一口十年未曾叹过的气；泪是终于懒得

落的。 
他入过学。懒得记忆一切，可是他不能忘记许多小四方块的字，因为学校里的人，自校

长至学生，没有一个不象活猴儿，终日跳动；所以他不能不去看那些小四方块，以得些安慰。

最可怕的记忆便是“学生”。他想不出为何他的懒妈将他送入学校去，或者因为他入了学，

她可以多心静一些？苦痛往往逼迫着人去记忆。他记得“学生”——一群推他打他挤他踢他

骂他笑他的活猴子。他是一块木头。被猴子们向四边推滚。他似乎也毕过业，但是懒得去领

文凭。“老子的心中到底有个‘无为’萦绕着，我连个针尖大的理想也没有。”他已饮了半瓶

白酒，闭着眼说。“人类的纷争都是出于好事好动：假如人都变成桂树或梅花，世上当怎样

的芬香静美？”我故意诱他说话。 
他似乎没有听见，或是故意懒得听别人的意见。 
我决定了下次再来，须带白兰地；普通的白酒还不够打开他的说话机关的。 

白兰地果然有效，他居然坐起来了。往常他向我致敬只是闭着眼，稍微动一动眉毛。然后，

我把酒递到他的唇边，酒过三杯，他开始讲话，可是始终是躺在床上不起来。酒喝足了，在

我告辞之际，他才肯指一指酒瓶，意思是叫我将它挪开；有的时候他连指指酒瓶都觉得是多

事。 
白兰地得着了空前的胜利，他坐起来了！我的惊异就好似看见了死人复活。我要盘问他

了。 
“朋友，”我的声音有点发颤，大概因为是有惊有喜，“朋友，在过去的经验中，你可曾

不懒过一天或一回没有呢？”“天下有多少事能叫人不懒一整天呢？”他的舌头有点僵硬。

我心中更喜欢了：被酒激硬的舌头是最喜欢运动的。“那么，不懒过一回没有呢？” 
他没当时回答我。我看得出，他是搜寻他的记忆呢。他的脸上有点很近于笑的表示——

这不过是我的猜测，我没见过他怎样笑。过了好久，他点了点头，又喝下一杯酒，慢慢的说： 
“有过一次。许久许久以前的事了。设若我今年是四十岁——没心留意自己的岁数——

那必是我二十来岁的事了。” 
他又停顿住了。我非常的怕他不再往下说，可是也不敢促迫他；我等着，听得见我自己的心

跳。 
“你说，什么事足以使懒人不懒一次。”他猛孤丁的问了我一句。 

我一时找不到相当的答案；不知道是怎么想起来的，我这么答对了他： 
“爱情，爱情能使人不懒。” 
“你是个聪明人！”他说。 
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我也吞了一大口白兰地，我的心几乎要跳出来。 
他的眼合成一道缝，好象看着心中正在构成着的一张图画。然后象自己念道：“想起来

了！” 
我连大气也不敢出的等着。 
“一株海棠树，”他大概是形容他心里哪张画，“第一次见着她，便是在海棠树下。开满

了花，象蓝天下的一大团雪，围着金黄的蜜蜂。我与她便躺在树下，脸朝着海棠花，时时有

小鸟踏下些花片，象些雪花，落在我们的脸上，她，那时节，也就是十几岁吧，我或者比她

大一些。她是妈妈的娘家的；不晓得怎样称呼她，懒得问。我们躺了多少时候？我不记得。

只记得那是最快活的一天：听着蜂声，闭着眼用脸承接着花片，花荫下见不着阳光，可是春

气吹拂着全身，安适而温暖。我们俩就象埋在春光中的一对爱人，最好能永远不动，直到宇

宙崩毁的时候。她是我理想中的人儿。她和妈妈相似——爱情在静里享受。别的女子们，见

了花便折，见了镜子就照，使人心慌意乱。她能领略花木样的恋爱；我是讨厌蜜蜂的，终日

瞎忙。可是在那一天，蜜蜂确是不错，它们的嗡嗡使我半睡半醒，半死半生；在生死之间我

得到完全的恬静与快乐。这个快乐是一睁开眼便会失去的。” 
他停顿了一会儿，又喝了半杯酒。他的话来得流畅轻快了：“海棠花开残，她不见了。

大概是回了家，大概是。临走的那一天，我与她在海棠树下——花开已残，一树的油绿叶儿，

小绿海棠果顶着些黄须——彼此看着脸上的红潮起落，不知起落了多少次。我们都懒得说话。

眼睛交谈了一切。”“她不见了，”他说得更快了。“自然懒得去打听，更提不到去找她。想她

的时候，我便在海棠树下静卧一天。第二年花开的时候，她没有来，花一点也不似去年那么

美了，蜂声更讨厌。” 
这回他是对着瓶口灌了一气。 
“又看见她了，已长成了个大姑娘。但是，但是，”他的眼似乎不得力的眨了几下，微

微有点发湿，“她变了。她一来到，我便觉出她太活泼了。她的话也很多，几乎不给我留个

追想旧时她怎样静美的机会了。到了晚间，她偷偷的约我在海棠树下相见。我是日落后向不

轻动一步的，可是我答应了她；爱情使人能不懒了，你是个聪明人。我不该赴约，可是我去

了。她在树下等着我呢。‘你还是这么懒？’这是她的第一句话，我没言语。‘你记得前几年，

咱们在这花下？’她又问，我点了点头——出于不得已。‘唉！’她叹了一口气，‘假如你也

能不懒了；你看我！’我没说话。‘其实你也可以不懒的；假如你真是懒得到家，为什么你来

见我？你可以不懒！咱们——’她没往下说，我始终没开口，她落了泪，走开。我便在海棠

下睡了一夜，懒得再动。她又走了。不久听说她出嫁了。不久，听说她被丈夫给虐待死了。

懒是不利于爱情的。但是，她，她因不懒而丧了一朵花似的生命！假如我听她的话改为勤谨，

也许能保全了她，可也许丧掉我的命。假如她始终不改懒的习惯，也许我们到现在还是同卧

在海棠花下，虽然未必是活着，可是同卧在一处便是活着，永远的活着。只有成双作对才算

爱，爱不会死！” 
“到如今你还想念着她？”我问。 
“哼，那就是那次破了懒戒的惩罚！一次不懒，终身受罪；我还不算个最懒的人。”他

又卧在床上。 
我将酒瓶挪开。他又说了话：“假如我死去——虽然很懒得死——请把我埋在海棠花下，

不必费事买棺材。我懒得理想，可是既提起这件事，我似乎应当永远卧在海棠花下——受着

永远的惩罚！” 
过了些日子，我果然将他埋葬了。在上边临时种了一株海棠；有海棠树的人家没有允许

我埋人的。 

 

- 84 - 
 



La Pigrulo 
Estas malgranda domo, kie ĉe la muranguloj vegetas kelkaj sovaĝaj herboj. Kuŝas la pigrulo 

enlite. Kio estas lia familia nomo? Eĉ li mem konfuziĝas pri ĝi en la menso. Aŭ li tro pigras por 
ĝin diri. Oni do nomas lin pigrulo. Tion li ne protestas pro la inerteco. 

Laŭ miaj spertoj li estas la plej pigra homo en la mondo. Tial mi donas al li tre viglan atenton. 
Certe estas ia valoro en tiu, kun kiu neniu sin komparas. 

Feliĉe ĉiu havas sian malfortaĵon, alie mi havas nenian eblon, al li rilati: li emas drinki. Tia 
emo, tamen, ne provokas ĉe li ian ajn agon. Kiam mi vizitas lin kun alkoholaĵo, li ne plu persistas 
ĝisfunde por ne malfermi la buŝon. Estas pli ĝojinde, ke post engluto de tri tasetoj da vino li jam 
povas provizore fari escepton – paroli kun mi. Ĉu mi povus esti malvolonta oferi kelkajn botelojn 
da alkoholaĵo? Rezulte de tio mi fariĝas lia bona amiko. Nature mi devas verŝi taseton ĝisrande 
kaj etendas ĝin ĉe liajn lipojn, nur tiam li povas trinki. Por tenti lin al parolado, ĉu mi ne devus esti 
pli komplezema? Kaj cetere, kiam, nur post tri seancoj de drinkado, mi metas la botelon ĉe lia 
mano, li jam plene verŝas por si mem. 

Iuj, se ne ĉiuj, el liaj diroj, estas ekstravagancaj, plaĉindaj, kaj eĉ ekstreme naivaj, ĉar lia cerbo 
estas tro mallaborema por serĉi vortojn el iu ajn libro aŭ el iu alia homo. Li ne havas komunan 
scion kaj tial ne estas malplaĉa. Li ja estas trezoro en tiu ĉi abomena socio. 

Laŭ li, jam de sia infaneco li pigras. Li ne memoras, ĉu lia patro havis flavan vizaĝon aŭ 
blankan sen barbo. Kiam li aĝis tri jarojn, lia patro mortis. Pro pigreco li ne demandis la patrinon 
pri la patro. Li estis filo de la patrino, kiu pigris ankaŭ impone. Aliaj virinoj, antaŭ ol naski, 
gravediĝas naŭ aŭ dek monatojn, sed la patrino de la pigrulo konservis lin en sia ventro dum unu 
kaj duona jaroj, ĉar ŝi havis nenian inklinon naski. Lian naskiĝtagon neniu scias. La patrino 
forgesis ĝin la unua. Nature, ankaŭ li forgesis pridemandi. 

Poste ankaŭ la patrino mortis. Kiel enterigi ŝin, li ne memoras. Sed la vizaĝo de la patrino 
ankoraŭ bildigas sin en lia menso. La patrino, en la koro de la pigrulo, neeviteble estas foj-foje 
sopirata. La pigrulo, agitite de grenbrando, faras suspiron, kiu ne okazis ekde dek jaroj. Larmoj, 
kontraŭvole, ne falas finfine.  

Li ankaŭ vizitis lernejon. Memori ĉion li ne emis, sed li ne povis forgesi multe da ideogramoj 
en la formo de malgranda kvadrato. El la homoj en la lernejo, de lernejestro ĝis lernantoj, neniu ne 
viglis, saltis, tuttage, kiel simio, kaj tial li ne havis elekton alian, ol turni sian rigardon sur tiujn 
etajn kvadrataĵojn, por konsoli sin iome. La plej terura memoro estas ja pri “lernantoj”. Li neniel 
povas imagi al si, kial la mallaborema patrino sendis lin al lernejo. Aŭ ĉu ŝi estus povinta resti 
malpli zorgema pro lia ĉeesto en lernejo? Sufero plejofte devigas la homon memori. Li enkore 
tenas “lernantojn” – amason da viglaj “simioj”, kiuj lin batis, puŝis, piedfrapis, insultis, kaj ridis. 
Li estis ŝtipo. Rulita ĉirkaŭen de la “simioj”. Verŝajne li ankaŭ diplomiĝis, sed sen la inklino 
havigi al si la diplomon. “Ĉiaokaze, ‘senagado’ obsedas min interne, mi malhavas eĉ kudrilpinton 
da idealo.” Li jam trinkas grenbrandon duone el la botelo, kaj nun kun la okuloj fermitaj. “La 
konfliktoj de la homaro ĉiu devenas de la tendenco fari kaj agi. Se ĉiu el la homoj fariĝus 
cinamarbo aŭ umefloro, kiel aroma kaj bela estus la mondo en kvieto?” Mi intencis logi lin al 
parolado. 

Li ŝajnas ne aŭskulti. Aŭ kun intenco ne emi aŭdi pri alies ideo. 
Mi decidas reveni al li en alia fojo, nepre kun brando. Ordinara grenbrando ne sufiĉas por lin 

paroligi. 
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Brando vere efikas, ke li eĉ sidiĝas. Kutime, li diras al mi toston kun la fermitaj okuloj kaj la 
brovoj leĝere moviĝantaj. Mi etendas taseton ĉe liajn lipojn. Nur post la tria taso li komencas 
paroli, sed ankoraŭ kuŝanta surlite sen leviĝo. Okaze de sattrinkado, kiam mi diras al li adiaŭ, nur 
tiam li volonte fingromontras la botelon, signante, ke mi ĝin formovu . Iafoje li eĉ sentas, ke 
fingromontri botelon mem estas superflue.   

Brando gajnigas al mi senprecedencan venkon, ke li eĉ sidiĝas! Mi miras tiel, kvazaŭ vidante, 
ke mortinto reviviĝas. Mi devas lin demandi. 

“Amiko,” mia voĉo tremetas, probable pro miro kaj ĝojo, “amiko, ĉu vi iam, en via inta 
travivaĵo, ne estis pigra por unu tago aŭ por unu fojo?” “Kiom da aferoj do, en la mondo, povus igi 
homon inda malpigri dum tuta tago?” lia lango iom rigidiĝas. Mi des pli ĝojas interne: la rigida 
lango ekscitita de alkoholaĵo plej amas moviĝi. “Ĉu do okazis al vi nepigrumado por unu fojo?” 

Li ne tuj respondas min. Mi povas vidi, ke li estas priserĉanta ion en sia memoro. Sur lia 
vizaĝo aperas signo de preskaŭa rideto – tio estas nur mia konjekto, mi apenaŭ vidas, ke li ridas. 
Post longa tempo li kapjesas kaj, preninte plian taseton, lante komencas: 

“Estis ja unu fojo. La afero okazis longe longe antaŭe. Se mi ĉi-jare estas 40-jara – al mia aĝo 
mi ne donas atenton - do ĝi okazis nepre en mia aĝo de ĉirkaŭ dudek jaroj.” 

Li haltas denove. Mi ege timas, ke li ne plu diros, sed mi ne kuraĝas lin urĝi; mi atendas, mi eĉ 
aŭdas la baton de mia koro. 

“Vi diru, kio sufiĉas por fari pigrulon nepigra por unu fojo?” li abrupte min demandis. 
Pormomente mi ne trovas respondon. Sed mi ne scias, kiel venas tia respondo, kia ĝuste trafas 

lian demandon: 
“Amo. Amo faras homon nepigra.” 
“Vi estas saĝulo!” Li diris. 
Mi englutas grandan buŝon da brando. Mia koro apenaŭ elsaltas. 
Li fermetas la okulojn en fendon, kvazaŭ li vidus bildon formiĝantan en sia cerbo. Poste li 

parolas kvazaŭ al si mem: “Mi rememoras!” 
Mi ne kuraĝas fari elspiron. Mi atendas. 
“Unu spektabilo,” eble li priskribas la bildon en sia imago, “la unuafoja vido al ŝi okazis ja sub 

spektabilo. Ĝi estis plene kovrita de floroj, kiel bulego da blanka neĝo, ĉirkaŭita de oraj abeloj, 
sub la bluo. Mi kaj ŝi kuŝis sub la arbo, vizaĝe al la floroj. De tempo al tempo, pro la treto de 
birdoj, defalis petaloj kiel neĝaj flokoj sur niajn vizaĝojn. Ŝi, tiutempe, havis aĝon de nur 
dekkelkaj jaroj; mi eble estis pli aĝa ol ŝi je iom. Ŝi estis de la flanko de mia patrino; mi ne sciis 
kiel ŝin titoli, aŭ estis tute indiferenta pri ĝi. Kiom longe ni kuŝis? Mi ne memoras. Mi memoras 
nur, ke tiu estis la plej plezura tago: aŭdi la zumon de abeloj, fermante la okulojn akcepti la 
florfoliojn sur la vizaĝon, en la ombro de la floroj eviti rektan vidon al la suno, sed, kiam la 
printempa vento trablovis la korpon, ni sentis senerecon kaj varmon. Ni ŝajnis paro da geamantoj, 
enterigita de la printempa lumo. Estus plej bone, se ni ne moviĝus por eterne, ĝis la universo 
detruiĝus. Ŝi estis njo en mia idealo. Ŝi similis patrinon – amo ĝueblas en tereneco. Aliaj virinoj, 
ekvidinte florojn, ilin deŝiris; renkontinte spegulon, tuj rigardis sin en ĝi, kio min ege perpleksigis. 
Ŝi kapablis apreci la amon florecan. Mi ne ŝatis abelojn, kiuj sin okupis sencele. Sed en tiu tago ili 
vere estis ne malplaĉaj. Ilia zumado igis min duondorma, duonveka, kaj duonmorta, duonviva. 
Inter la vivo kaj la morto mi havigis al mi plenajn senerecon kaj gajon. Tia gajo malaperos tuj post 
malfermo de la okuloj.” 

Li paŭzas por momento kaj prenas duonon de taseto denove. Lia parolado iĝas flua kaj leĝera: 

- 86 - 
 



“Kiam la spektabilaj floroj velkis, ŝi ne videblis. Probable ŝi revenos hejmloken. Eble. Meze de tiu 
tago de ŝia foriro, mi kaj ŝi staris sub la spektabilo. La floroj jam perdis sian freŝecon, la arbo 
plenis de oleece verdaj folioj, kaj la helverdaj fruktetoj aperis kun siaj pintoj haraj. Ni rigardis unu 
la alian sur la vizaĝon, kies ruĝaĵo jen flusis, jen malflusis – je kiom da fojoj alternadis la fluso kaj 
la malfluso, neniu sciis. Ni ambaŭ malemis paroli. La okuloj komunikis ĉion.” “Ŝi malaperis,” li 
diras des pli rapide. “Nature mi malagemis por ŝin priaŭdi, por ne paroli pri serĉo de ŝi. Kiam mi 
pensis pri ŝi, mi trankvile kuŝis sub la spektabilo dumtage. En la sekva jaro, kiam la floroj floris, ŝi 
ne venis. La floroj entute ne belis kiel en la pasinta jaro, la abeloj des pli malamindis.” 

Ĉi-foje li prenas botelon por enverŝi en la buŝon. 
“Refoje mi vidis ŝin, jam elkreskintan knabinon. Sed, sed,” li palpebrumas kelkfoje, ŝajne tre 

malforte, kun la okuloj iome humidaj, “ŝi ŝanĝiĝis. Ĉe ŝia alveno mi jam sentis ŝin tro vigla. Ŝi 
parolis tiel multe, apenaŭ donante al mi okazon, rememori kiel kvieta kaj bela ŝi estis. Ĉevespere 
ŝi kaŝe alvenigis min al rendevuo sub la spektabilo. Mi estis tia homo, kia ne inklinas eliri je eĉ 
unu paŝo post vesperiĝo, sed mi cedis al la invito. Amo igas homon nepigra, - vi estas saĝulo. Mi 
devus ne iri al la rendevuo, sed mi aliris. Ŝi atendis min sub la arbo. ‘Vi ankoraŭ estas tiel 
maldiligenta?’ Tio estis la unua eldiro de ŝi. Ne respondo el mi. ‘Ĉu vi memoras, ke antaŭ kelkaj 
jaroj ni estis sub tiuj ĉi floroj?’ Tio estis plua demando de ŝi. Mi kapjesis – devigite. ‘Ej!’ ŝi 
suspiris, ‘se vi povus ne plu esti pigra; rigardu min!’ Mi ne donis eldiron. ‘Efektive vi povus ne 
esti pigra. Se vi vere pigrus ĝisekstreme, kial vi venus por min vidi? Vi povus ne esti pigra! Kaj ni 
– ‘ ŝi ne pluis. De la komenco ĝis la fino nenion mi diris, kaj tiam ŝi larmis kaj foriris. Poste mi 
dormis subarbe dum la tuta nokto, ĉar mi ne havis volon min movi. Ŝi foriris denove. Post nelonge 
mi aŭdis, ke ŝi edziniĝis. Ankoraŭ pli poste, ke ŝi mortis kruele traktite de sia edzo. Pigreco ne 
favoras amon. Sed, ŝi, ŝi, pro nepigreco, perdis la vivon kiel freŝe floran! Se mi obeus ŝiajn vortojn, 
ke mi estu diligenta kaj asidua, eble mi povus konservi ŝin sendifekta, aŭ eble mi perdus mian 
vivon por tio. Se ŝi neniam ŝanĝus la kutimon esti pigra, probable ni ĝis nun kune sternus nin sub 
la spektabilo, kvankam ne nepre vivantaj, tamen kune kuŝantaj – kio ja signifas ‘ni vivas, eterne 
vivas’. Nur pariĝo povas esti kalkulata kiel amo. Amon ne povas forkapti morto!” 

“Ĝis nun vi ankoraŭ memoras ŝin?” mi demandas. 
“Hm! Tio estas la puno pro tiu rompo de pigreco! Unu fojo je nepigreco, sufero dum la tuta 

vivo. Nu mi ne estas la plej pigra homo.” Li kuŝiĝas denove. 
Mi la botelon ŝovis for. Li ree diras: “Se mi mortos – kvankam mi tro pigras por morti – 

bonvolu min enterigi sub la spektabilo, ne necesos elspezi por ĉerko. Mi pigras je idealo. Sed nun 
ke ni jam menciis tiun ĉi aferon, verŝajne mi devas eterne kuŝi sub la spektabilo – punate por 
ĉiam!” 

Post kelka tempo mi vere lin enterigis. Sur terĝibo mi okaze plantis spektabilon, ĉar neniu el 
tiuj, kiuj havas spektabilojn, permesis al mi fari enterigon sub lia arbo. 

elĉinigis Minosun 

我们家的猫 
我们家的大花猫性格实在古怪。说它老实吧，它有实的确很乖。它会找个暖和的地方，

成天睡大觉，无忧无虑，什么事也不过问。可是，决定要出去玩玩，就会出走一天一夜，任

凭谁怎么呼唤，它也不肯回来。说它贪玩吧，的确是啊，要不怎么会一天一夜不回家呢？可

是它听到老鼠的一点儿响动，又多么尽职。它屏息凝视，一连就是几个钟头，非把老鼠等出

来不可！ 
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它要是高兴，能比谁都温柔可亲：用身子蹭你的腿，把脖子伸出来让你给它抓痒，或是

在你写作的时候，跳上桌来在稿纸上踩印几朵小梅花。它还会丰富多腔地叫唤，长短不同，

粗细各异,变化多端。在不叫的时候，它还会咕噜地给自己解闷儿。这可都凭它的高兴。它

要是不高兴啊，无论谁说多少好话，它一声也不出。 
它什么都怕，总想藏起来。可是它又勇猛，不要说对付小虫和老鼠，就是遇上蛇也敢斗

一斗。 
它小时候可逗人爱哩！才来无们家时刚好满月，腿脚还站不稳，已经学会了淘气。一根

鸡毛、一个线团，都是它的好玩具，耍个没完没了。一玩起来，不知要摔多少跟头，但是跌

倒了马上起来，再跑再跌，头撞在门上、桌腿上，撞疼了也不哭。后来，胆子越来越大，就

到院子去玩了，从这个花盆跳到那个花盆，还抱着花枝打秋千。院中的花草可遭了殃，被它

折腾的枝折花落。 
我从来不责打它。看它那样生气勃勃，天真可爱，我喜欢还来不及，怎么会跟它生气呢？ 

Nia familia kato 
La granda piga kato de nia familio estas efektive stranga en karaktero. Iafoje ĝi estas vere 

obeema, kiam al ĝi aperas tia inklino. La kato povas sin trovi en iu varma loko, dormante tutan 
tagon, sen ia ajn zorgo en kiu ĝi devus sin impliki. Sed, kiam ĝi decidis eliri por sin distri, ĝi povas 
foresti dum tagnokto; kiel ajn iu el ni vokas, ĝi ne returnas la kapon. Se temas pri ĝia ludemo, tio 
montriĝas ja nefalsa, - alie, kiel oni klarigas, ke ĝi ne rehejmiĝas dum la tuta diurno? Sed, kiom ĝi 
fidelas al sia devo: kiam ĝi aŭdas brueton de muso, ĝi retenas sian spiron kaj fiksas sian rigardon, 
eĉ dum kelkaj horoj, ĝis la muso eliras finfine. 

Se ĝi volas, ĝi povas konduti pli serene kaj aminde ol iu ajn: ĝi frotas vian piedon per sia korpo, 
elstreĉas la kolon por ke vi ĝin gratu, aŭ, kiam vi verkas, saltas sur la skribotablon, kaj sur la 
skribaj paperoj piedpremas kelke da ungosignoj en formo de umefloro. Nia piga kato scipovas 
krome krei tonoriĉajn kriojn, longajn kaj kurtajn, akutajn kaj obtuzajn, unuvorte, en senmezura 
varieco. Kiam ĝi ne krias, ĝi povas sin malenuigi per murmurbruo. Tio tute dependas de ĝia 
humoro. Se ĝi estas deprimita, kiom da afablaj vortoj al ĝi alparolataj ne povas eltiri eĉ unu 
krieton el ĝia buŝo.  

La kato ĉion timas, kaŝi sin ĉiam emante. Kaj tamen ĝi bravas en ia okazo: ne nur kontraŭ 
insekto kaj muso, sed eĉ kontraŭ serpento ĝi havas kuraĝon batali. 

Kiel karesinda ĝi estis en sia aĝa malgrandeco! Kiam la katido venis en nian hejmon, ĝi aĝis 
ĝuste unu monaton. Tiam ĝi jam ellernis kiel petoli, kvankam ne povante firme stari sur siaj 
piedetoj. Unu koka plumo, unu bulo da fadenoj, ĉiu estis ĝia bona ludilo, kun kiu ĝi sin amuzis 
senhalte. Dum la ludado ĝi faris al si neniu scias kiom da stumbloj. Falinte, ĝi tamen leviĝis en 
fulma momento. Ree ĝi kuris kaj falis. Neniam ĝi konis ploron, eĉ en forta kolizio de la kapo kun 
pordo, kun piedo de tablo. Poste ĝi fariĝis pli kaj pli sentima. Ĝi iris en la korton ludi: de unu 
florovazo salti sur la duan, kaj eĉ ĉirkaŭpreni floran branĉon por sin balanci. Al la herboj kaj floroj 
en la korto alvenis suferoj, en kiuj turmentite rompiĝis branĉoj kaj falis petaloj. 

Neniam mi ĝin punbatis. Kiel viva, naiva kaj aminda ĝi estas. Mi amas ĝin tiel forte, kial mi 
koleras kontraŭ ĝi?  

elĉinigis Minosun 

母鸡 
我一向讨厌母鸡，不知怎样受了一点惊吓，听吧，它由前院咕咕到后院，又由后院咕咕
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到前院，没完没了，并且没有什么理由。 
有的时候，它不这样乱叫，可是细声细气的，有什么心事似的，颤颤巍巍的，顺着墙根，

或沿着田坝，那么扯长了声如泣如诉，使人心中立刻结起了个小疙瘩来。 
它永远不反抗公鸡。可是，有时候却欺侮那最忠厚的鸭子。更可恶的是，当它遇到另一只母

鸡的时候，会下毒手：趁其不备，狠狠地咬一口，咬下一撮儿毛来。 
到下蛋的时候，它差不多是发了狂，恨不得让全世界都知道它这点成绩，就是聋子也会

被吵得受不了。 
可是，现在我改变了想法，因为我认识了一只孵出一群小雏鸡的母鸡。 
不论是在院里，还是在院外，它总是挺着脖儿，表示出世界上并没有可怕的东西。一个

鸟儿飞过，或是什么东西响了一声，它立刻警戒起来，歪着头听，挺着身预备作战，看看前，

看看后，咕咕地警告鸡雏要马上集合到它身边来。 
当它发现了一点可吃的东西，它就咕咕地紧叫，啄一啄那个东西，马上便放下，教它的儿女

吃。结果，每一只鸡雏的肚子都圆圆地下垂，像刚装了一两个汤圆儿似的，它自己却消瘦了

许多。 
假如有别的大鸡来抢食，它一定出击，把它们赶出老远，就连大公鸡也怕它三分。 
它教给鸡雏们啄食，掘地，用土洗澡，一天教多少多少次。它还半蹲着。教它们挤在它

的翅下、胸下，得一点儿温暖。它若伏在地上，鸡雏们有的便爬到它的背上，啄它的头或别

的地方，它一声也不哼。 
在夜间若有什么动静，它便放声啼叫，顶尖锐，顶凄惨，使任何贪睡的人也得起来看看，

是不是有了黄鼠狼！ 
她负责、慈爱、勇敢、辛苦，因为她有了一群鸡雏。她伟大，因为她是鸡母亲。一个母

亲就必定是一位英雄。 
我不敢再讨厌母鸡了。 

La kokino 
Mi ĉiam malŝatas la kokinon. Iomete surprizita de, mi ne scias, kio – aŭdu – ĝi klukklukadas 

en irado de la antaŭa korto ĝis la posta kaj inverse, senfine kaj havante neniun apartan kaŭzon. 
Iafoje ĝi ne tiel abomene krias, sed tamen ĝi, kun mola voĉo kaj ŝajne ia zorgo, tremante iras 
laŭlonge de la murbazo aŭ de la vojeto inter la kampoj kaj, kvazaŭ plore plendante, tiel longe 
blekadas, ke homo ekhavas al si anserhaŭtan reakcion en la menso. 

Neniam la kokino rezistas al la koko, sed en kelkaj okazoj ĝi malmilde traktas la plej honestan 
anason. Estas pli naŭze, ke, kiam ĝi renkontas alian kokinon, ĝi metas murdajn ungojn sur ĝin: la 
kokino faras surprizan atakon kaj kruele deŝiras de sia renkontito tufon da plumo per unu beko. 

Kiam ĝi demetas ovon, ĝi preskaŭ frenezas. Kiel forte ĝi volus peni, ke la tuta mondo eksciu 
ĝian meriton tian. Ĝian glugladon eĉ surdulo ne povus elteni. 

Sed nun ŝanĝiĝis mia kono pri la kokino. Mi ekkonis unu kokinon, kiu elkovis amason da 
kokidoj. 

Ĉu en la korto, aŭ ĉu ekster la korto, la patrino de la idaro streĉas la kolon supren, por signi, ke 
en la mondo ne ekzistas al ĝi io timiga. Kiam unu birdo preterflugas, aŭ io eksonas apude, ĝi 
ekhavas viglan atenton, klinante la kapon por aŭdi. Ĝi sin pretigas por batali, garde rigardas 
ĉirkaŭen, kaj kluke avertas, ke la kokidoj tuj kolektiĝu ĉe ĝi. 

Se ĝi trovas ion manĝeblan, ĝi krias intense; bekbatinte la trovaĵon en pecetojn, ĝi tuj demetas 
ilin sur la teron, ke ĝiaj idoj manĝu ilin. Rezulte de tio, la ventro de ĉiu el la kokidetoj estas tiel 
ronda, ke ĝi pendas malsupren, kvazaŭ en ĝin ĵus enmetiĝus unu aŭ du tangjuanoj*, sed tamen la 
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kokino mem magris multe. Se pli grandaj kokoj venas por preni la grajnojn perforte, ĝi nepre 
elpaŝas kaj forpelas ilin foren. Tiam eĉ granda koko timas ĝin en certa grado. 

La kokino instruas al siaj idoj kiel beki grajnojn, kiel fosi teron per la ungoj, kaj kiel bani sin 
per tero. Je Dio scias kiom da fojoj ripetas la instruado en unu tago. Ĝi duone kaŭras, ke la koketoj 
interpuŝiĝante ariĝu sub ĝiaj flugiloj kaj brusto por akiri iom da varmo. Se ĝi kuŝas surbruste, iuj 
el la idoj rampas sur ĝian dorson, kaj tie ili bekas la kapon aŭ iun alian lokon. Ĝi eligas neniun 
voĉon. 

Se okazas ia bruo en nokto, ĝi krias tiel akre, tiel triste, ke homo, kiel ajn li estas dormema, 
devas ellitiĝi por vidi, ĉu venis siberia mustelo. 

Ŝi estas responda, korfavora, brava kaj havanta ŝvitigan laboron, ĉar ŝi havas amason da 
kokidetoj. Ŝi estas granda, ĉar ŝi estas patrino. La patrino nepre estas heroo. 

Mi ne arogas al mi plu malŝati la kokinon. 
*Tangjuano: (kutime farĉita) pastobuletoj faritaj el faruno de glueca rizo kaj servataj en supo 

elĉinigis Minosun 

济南的秋天 
济南的秋天是诗境的。设若你的幻想中有个中古的老城，有睡着了的大城楼，有狭窄的

古石路，有宽厚的石城墙，环城流着一道清溪，倒映着山影，岸上蹲着红袍绿裤的小妞儿。

你的幻想中要是这么个境界，那便是个济南。设若你幻想不出-许多人是不会幻想的——请

到济南来看看吧。 
请你在秋天来。那城，那河，那古路，那山影，是终年给你预备着的。可是，加上济南

的秋色，济南由古朴的画境转入静美的诗境中了。这个诗意秋光秋色是济南独有的。上帝把

夏天的艺术赐给瑞士，把春天的赐给西湖，秋和冬的全赐给了济南。秋和冬是不好分开的，

秋睡熟了一点便是冬，上帝不愿意把它忽然唤醒，所以作个整人情，连秋带冬全给了济南。 
诗的境界中必须有山有水。那末，请看济南吧。那颜色不同，方向不同，高矮不同的山，

在秋色中便越发的不同了。以颜色说吧，山腰中的松树是青黑的，加上秋阳的斜射，那片青

黑便多出些比灰色深，比黑色浅的颜色，把旁边的黄草盖成一层灰中透黄的阴影。山脚是镶

着各色条子的，一层层的，有的黄，有的灰，有的绿，有的似乎是藕荷色儿。山顶上的色儿

也随着太阳的转移而不同。山顶的颜色不同还不重要，山腰中的颜色不同才真叫人想作几句

诗。山腰中的颜色是永远在那儿变动，特别是在秋天，那阳光能够忽然清凉一会儿，忽然又

温暖一会儿，这个变动并不激烈，可是山上的颜色觉得出这个变化，而立刻随着变换。忽然

黄色更真了一些，忽然又暗了一些，忽然像有层看不见的薄雾在那儿流动，忽然像有股细风

替"自然"调合着彩色，轻轻的抹上一层各色俱全而全是淡美的色道儿。有这样的山，再配上

那蓝的天，晴暖的阳光；蓝得像要由蓝变绿了，可又没完全绿了；晴暖得要发燥了，可是有

点凉风，正像诗一样的温柔；这便是济南的秋。况且因为颜色的不同，那山的高低也更显然

了。高的更高了些，低的更低了些，山的棱角曲线在晴空中更真了，更分明了，更瘦硬了。

看山顶上那个塔！ 
再看水。以量说，以质说，以形式说，哪儿的水能比济南？有泉--到处是泉--有河，有湖，

这是由形式上分。不管是泉是河是湖，全是那么清，全是那么甜，哎呀，济南是"自然"的
Sweet heart 吧？大明湖夏日的莲花，城河的绿柳，自然是美好的了。可是看水，是要看秋水

的。济南有秋山，又有秋水，这个秋才算个秋，因为秋神是在济南住家的。先不用说别的，

只说水中的绿藻吧。那份儿绿色，除了上帝心中的绿色，恐怕没有别的东西能比拟的。这种

鲜绿色借着水的清澄显露出来，好像美人借着镜子鉴赏自己的美。是的，这些绿藻是自己享

受那水的甜美呢，不是为谁看的。它们知道它们那点绿的心事，它们终年在那儿吻着水皮，

- 90 - 
 



做着绿色的香梦。淘气的鸭子，用黄金的脚掌碰它们一两下。浣女的影儿，吻它们的绿叶一

两下。只有这个，是它们的香甜的烦恼。羡慕死诗人呀！ 
在秋天，水和蓝天一样的清凉。天上微微有些白云，水上微微有些波皱。天水之间，全

是清明，温暖的空气，带着一点桂花的香味。山影儿也更真了。秋山秋水虚幻的吻着。山儿

不动，水儿微响。那中古的老城，带着这片秋色秋声，是济南，是诗。 

La aŭtuno de Jinan 
La aŭtuno de Jinan estas poezia. Se en via imago ekzistas malnova urbo de la meza antikveco, 

kie estas dormantaj turoj de urbopordego, mallarĝaj ŝtonaj stratoj, dikaj urbomuroj el ŝtonoj, klara 
rivero sur kiu speguliĝas montoj kaj kiu ĉirkaŭas la urbon kaj sur kies bordo kaŭras knabino en 
ruĝa vatita robo kaj verda pantalono - se en via imago ekzistas tia sceno, do ĝi estas Jinan. Se vi ne 
povus imagi – multaj ne povas – volu do viziti la urbon Jinan. 

Volu veni en aŭtuno. La urbo, la rivero, la antikvaj stratoj, la montoj speguliĝantaj sur la akvo, 
ĉiuj ĉi estas ĉiam pretaj. Kaj nun, kun la koloro de aŭtuno, Jinan sin ŝanĝis de la bildo de antikva 
simpleco en tiun de kvieta beleco. Tiu lumo kaj koloro de la aŭtuno en poezieco estas aparta en 
Jinan. La Dio dotis Svisujon per la arto de somero, la Okcidentan Lagon per tiu de printempo, kaj 
la urbon Jinan per tiu de aŭtuno kaj vintro ambaŭ. Aŭtuno kaj vintro estas nedisigeblaj inter si: se 
aŭtuno preterdormus nur iomete, ĝi ja fariĝos vintro, sed la Dio ne volis veki ĝin subite, kaj tial Li, 
kun kompleta favoro, donacis al Jinan aŭtunon plus vintro. 

En poezia lando nepre sin trovas montoj kaj akvoj. Nu, rigardu al Jinan. La montoj nuance 
koloraj, malsame direktiĝantaj, kaj diference altaj, pro la aŭtuna lumo, estas des pli distingaj. 
Rilate la kolorojn, la pinoj starantaj ĉe la monttalio estas verdanigraj kaj, ĉar oblikve lumigita de la 
aŭtuna sunradio, la verdnigro ŝanĝiĝis al koloro pli malhela ol grizo sed pli hela ol nigro, farante 
el la flavaj herboj ĉe si tavolon da ombro flavehela. La monttalio estas kovrita per diverskoloraj 
rubandoj sin sternantaj unu super alia. La koloro ĉe la montpinto varias de la irado de la suno. Ne 
gravas la nuanciĝo de la monta pinto, sed la koloroŝanĝiĝo de la monta talio vere elvokas 
versadon. La koloro de la monta talio ĉiam ŝanĝiĝas, precipe en aŭtuno, ĉar la sunbrilo povas jen 
malvarmeti, jen varmeti. Tiu ŝanĝiĝo ne estas arda, sed la monto sentas la koloran 
transformiĝadon ĉe si kaj sekve tuj ŝanĝas ankaŭ sian koloron. En tia okazo, iafoje antaŭ la monto 
kvazaŭ fluas nebulo apenaŭ videbla, iafoje ŝajne alŝvebas brizo por nuanci naturajn farbojn. Estas 
tia monto plus tia lazura ĉielo kaj tia serena sunlumo! La bluo verŝajne turniĝas en verdon, sed ne 
tiel densan; la varmo preskaŭ iĝas arda, sed en ĝi petolas iom da freŝa venteto, milda ĝuste kiel 
poezio. Jen la aŭtuno de Jinan. Pro la ŝanĝemaj koloroj la montoj evidentiĝas eĉ pli altaj: la altaĵo 
pli altas, dum la malaltaĵo malaltas; kaj la konturoj de la montoj ankaŭ des pli klaras, distingiĝas 
kaj moliĝas. Vidu la pagodon sur la supro de la monto! 

Nun temas pri la akvo. Ĉu laŭkvante, laŭkvalite, ĉu laŭforme, kie estas tia akvo, kia restas en 
Jinan? Estas fontoj ĉie, kaj sekve estas riveroj, lagoj. Ĉu fontoj, ĉu riveroj, aŭ ĉu lagoj, ĉiuj estas 
klaraj kaj dolĉaj. Ho, Jinan estas “sweet heart” de la Naturo! La lotusfloroj de la lago Daming en 
somero, la verdaj salikoj sur la riveraj bordoj, nature estas belaj. Sed vidu la akvon, nu la akvon de 
aŭtuno. Kiam en Jinan estas la aŭtunaj montoj kaj la aŭtunaj akvoj, tiam la aŭtuno prezentas sin en 
la vera senco, ĉar la Dio de aŭtuno loĝas en Jinan. Antaŭ ĉio ni vidu la verdalgojn en la akvo. Al la 
verdo, krom tiu en la koro de la Dio, neniu alia povus esti egala. Tiu ĉi freŝa verdo rivelas sin 
danke al la akva klaro, kvazaŭ kiel belulino aprezus sian belecon en spegulo. Jes, tiuj ĉi verdalgoj 
ĝuas la dolĉecon de la akvo por si mem, sed ne por vidigi sin al aliaj. Ili bone konas tion, kion ili 
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havas en sia koncepto pri la verdo: ili en tuta jaro kisas la surfacon de la akvo kaj faras verdan 
sonĝon. Petolaj anasoj foje tuŝetas ilin per siaj oraj piedoj, kaj la ombro de knabinoj vestlavantaj 
foje kisas verdajn foliojn. Estas nur tio, kio estas ilia ĉagreno dolĉa. Ho, kiel envias la poetoj pri 
tio! 

En aŭtuno la akvo estas malvarmeta same kiel la blua ĉielo. Kelkaj blankaj nuboj flosas en la 
ĉielo, dum la akvo krispiĝas de ondetoj. Ĉie, inter la ĉielo kaj la akvo, plenas klaro kaj brilo, kaj 
en la varmeta aero flareblas maldensa aromo de floroj. La profiloj de la montoj eĉ pli klaras. La 
aŭtuna akvo kaj la aŭtuna monto kisas sin en fantazio. La montoj ne movas sin, la akvo sonas 
subtile. Tiu malnova urbo de la meza antikveco, kun tiuj aŭtunaj koloroj kaj sonoj, estas jen 
Jinan… kaj jen poezio. 

elĉinigis Minosun 

狗之晨 
东方既明，宇宙正在微笑，玫瑰的光吻红了东边的云。大黑在窝里伸了伸腿；似乎想起

一件事，啊，也许是刚才作的那个梦；谁知道，好吧，再睡。门外有点脚步声！耳朵竖起，

象雨后的两枝慈姑叶；嘴，可是，还舍不得项下那片暖，柔，有味的毛。眼睛睁开半个。听

出来了，又是那个巡警，因为脚步特别笨重，闻过他的皮鞋，马粪味很大；大黑把耳朵落下

去，似乎以为巡警是没有什么趣味的东西。但是，脚步到底是脚步声，还得听听；啊，走远

了。算了吧，再睡。把嘴更往深里顶了顶，稍微一睁眼，只能看见自己的毛。 
刚要一迷糊，哪来的一声猫叫？头马上便抬起来。在墙头上呢，一定。可是并没看到；

纳闷：是那个黑白花的呢，还是那个狸子皮的？想起那狸子皮的，心中似乎不大起劲；狸子

皮的抓破过大黑的鼻子；不光荣的事，少想为妙。还是那个黑白花的吧，那天不是大黑几乎

把黑白花的堵在墙角么？这么一想，喉咙立刻痒了一下，向空中叫了两声。“安顿着，大黑！”
屋中老太太这么喊。 

大黑翻了翻眼珠，老太太总是不许大黑咬猫！可是不敢再作声，并且向屋子那边摇了摇

尾巴。什么话呢，天天那盆热气腾腾的食是谁给大黑端来？老太太！即使她的意见不对也不

能得罪她，什么话呢，大黑的灵魂是在她手里拿着呢。她不准大黑叫，大黑当然不再叫。假

如不服从她，而她三天不给端那热腾腾的食来？大黑不敢再往下想了。 
似乎受了刺激，再也睡不着；咬咬自己的尾巴，大概是有个狗蝇，讨厌的东西！窝里似乎不

易找到尾巴，出去。在院里绕着圆圈找自己的尾巴，刚咬住，“不棱”，又被谁夺了走，再绕

着圈捉。有趣，不觉得嗓子里哼出些音调。“大黑！” 
老太太真爱管闲事啊！好吧，夹起尾巴，到门洞去看看。坐在门洞，顺着门缝往外看，喝，

四眼已经出来遛早了！四眼是老朋友：那天要不幸亏是四眼，大黑一定要输给二青的！二青

那小子，处处是大黑的仇敌：抢骨头，闹恋爱，处处他和大黑过不去！假如那天他咬住大黑

的耳朵？十分感激四眼！“四眼！”热情地叫着。四眼正在墙根找到包箱似的方便所在，刚要

抬腿；“大黑，快来，到大院去跑一回？” 
大黑焉有不同意之理，可是，门，门还关着呢！叫几声试试，也许老头就来开门。叫了

几声，没用。再试试两爪，在门上抓了一回，门纹丝没动！ 
眼看着四眼独自向大院跑去！大黑真急了，向墙头叫了几声，虽然明知道自己没有上墙的本

领。再向门外看看，四眼已经没影了。可是门外走着个叫化子，大黑借此为题，拚命的咬起

来。大黑要是有个缺点，那就是好欺侮苦人。见汽车快躲，见穷人紧追，大黑几乎由习惯中

形成这么两句格言。叫化子也没影了，大黑想象着狂咬一番，不如是好象不足以表示出自己

的尊严，好在想象是不费什么实力的。 
大概老头快来开门了，大黑猜摸着。这么一想，赶紧跑到后院去，以免大清早晨的就挨一顿
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骂。果然，刚到后院，就听见老头儿去开街门。大黑心中暗笑，觉得自己的智慧足以使生命

十分有趣而平安。 
等到老头又回到屋中，大黑轻轻的顺着墙根溜出去。出了街门，抖了抖身上的毛，向空

中闻了闻，觉得精神十分焕发。然后又伸了个懒腰，就手儿在地上磨了磨脚指甲，后腿蹬起

许多的土，沙沙的打在墙上，非常得意。在门前蹲坐起来，耳朵立着，坐着比站着身量高，

加上两个竖立的耳朵，觉得自己很伟大而重要。 
刚这么坐好，黄子由东边来了。黄子是这条胡同里的贵族，身量大，嘴是方的，叫的声

音瓮声瓮气。大黑的耳朵渐渐往下落，心里嘀咕：还是坐着不动好呢，还是向黄子摆摆尾巴

好呢，还是以进为退假装怒叫两声呢？他知道黄子的厉害，同时，又要顾及自己的尊严。他

微微的回了回头，呕，没关系，坐在自己家门口还有什么危险？耳朵又微微的往上立，可是

其余的地方都没敢动。 
黄子过来了！在离大黑不远的一个墙角闻了闻，好象并没注意大黑。大黑心中同时对自

己下了两道命令：“跑！”“别动！” 
黄子又往前凑了凑，几乎是要挨着大黑了。大黑的胸部有些颤动。可是黄子还好似没看

见大黑，昂然走过去。他远了，大黑开始觉得不是味道：为什么不乘着黄子没防备好而扑过

去咬他一口？十分的可耻，那样的怕黄子。大黑越想越看不起自己。为发泄心中的怒气，开

始向空中瞎叫。继而一想，万一把黄子叫回来呢？登时立起来，向东走去，这样便不会和黄

子走个两碰头。 
大黑不象黄子那样在道路当中卷起尾巴走。而是夹着尾巴顺墙根往前溜；这样，如遇上

危险，至少屁股可以拿墙作后盾，减少后方的防务。在这里就可以看出大黑并不“大”；大黑

的“大”和小花的“小”，都不许十分叫真的。可是他极重视这个“大”字，特别和他主人在一块的

时候，主人一喊“大”黑，他便觉得自己至少有骆驼那么大，跟谁也敢拚一拚。就是主人不在

眼前的时候，他也不敢承认自己是小。因为连不敢这么承认还不肯卷起尾巴走路呢；设若根

本的自认渺小，那还敢出来走走吗。“大”字是他的主心骨。“大”字使他对小哈巴狗，瘦猫，

叫花子，敢张口就咬；“大”字使他有时候对大狗——象黄子之类的——也敢露一露牙，和嗓

子眼里细叫几声；而且主人在跟前的时候“大”字使他甚至于敢和黄子干一仗，虽明知必败，

而不得不这样牺牲。狗的世界是不和平的，大黑专仗着这个“大”字去欺软怕硬的享受生命。 
大黑的长象也不漂亮，而最足自馁的是没有黄子那样的一张方嘴。狗的女性们，把吻永远白

送给方嘴；大黑的小尖嘴，猛看象个子粒不足的“老鸡头”，就是把舌头伸出多长，她们连向

他笑一下都觉得有失尊严。这个，大黑在自思自叹的时候，不能不归罪于他的父母。虽然老

太太常说，大黑的父亲是饭庄子的那个小驴似的老黑，他十分怀疑这个说法。况且谁是他的

母亲？没人知道！大黑没有可靠的家谱作证，所以连和四眼谈话的时候，也不提家事；大黑

十分伤心。更不敢照镜子；地上有汪水，他都躲开。对于大黑，顾影是不能引起自怜的。那

条尾巴！细，软，毛儿不多，偏偏很长，就是卷起来也不威武，况且卷着还很费事；老得夹

着！大黑到了大院。四眼并没在那里。大黑赶紧往四下看看，好在二青什么的全没在那里，

心里安定了些。由走改为小跑，觉得痛快。好象二青也算不了什么，而且有和二青再打一架

的必要。再和二青打的时候，顶好是咬住他一个地方，死不撒嘴，这样必能致胜。打倒了二

青，再联络四眼战败黄子，大黑便可以称雄了。 
远处有吠声，好几个狗一同叫呢。细听，有她的声音！她，小花！大黑向她伸过多少回

舌头，摆过多少回尾巴；可是她，她连正眼瞧大黑一眼也不瞧！不是她的过错；战败二青和

黄子，她自然会爱大黑的。大黑决定去看看，谁和小花一块唱恋歌呢。快跑。别，跑太快了，

和黄子碰个头，可不得了；谨慎一些好。四六步的跑。 
看见了：小花，喝，围着七八个，哪个也比大黑个子大，声音高！无望！不便于过去。可是

四眼也在那边呢；四眼敢，大黑为何不敢？可是，四眼也个子不小哇，至少四眼的尾巴卷得
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有个样儿。有点恨四眼，虽然是好朋友。 
大黑叫开了。虽然不敢过去，可是在远处示威总比那一天到晚闷在家里的小哈巴狗强多

了。那边还有个小板凳狗，安然的在家门口坐着，连叫也不敢叫；大黑的身分增高了很多，

凡事就怕比较。 
那群大狗打起来了。打得真厉害，啊，四眼倒在底下了。哎呀四眼；呕，活该；到底他

已闻了小花一鼻子。大黑的嫉妒把友谊完全忘了。看，四眼又起来了，扑过小花去了，大黑

的心差点跳出来了，自己耗着转了个圆圈。啊，好！小花极骄慢的躲开四眼。好，小花，大

黑痛快极了。 
那群大狗打过这边来了，大黑一边看着一边退步，心里说：别叫四眼看见，假如一被看

见，他求我帮忙，可就不好办了。往后退，眼睛呆看着小花，她今天特别的骄傲，好看。大

黑恨自己！退得离小板凳狗不远了，唉，拿个小东西杀杀气吧！闻了小板凳一下，小板凳跳

起来，善意的向大黑腿部一扑，似乎是要和大黑玩耍玩耍。大黑更生气了：谁和你个小东西

玩呢？牙露出来，耳朵也立起来示威。小板凳真不知趣：轻轻抓了地几下，腰儿塌着，尾巴

卷着直摆。大黑知道这个小东西是不怕他，嘴张开了，预备咬小东西的脖子。正在这个当儿，

大狗们跑过来了。小板凳看着他们，小嘴儿撅着巴巴的叫起来，毫无惧意。大黑转过身来，

几乎碰着黄子的哥哥，比黄子还大，鼻子上一大道白，这白鼻梁看着就可怕！大黑深恐小板

凳的吠声引起他们的注意，而把大黑给围在当中。可是他们只顾追着小花，一群野马似的跑

了过去，似乎谁也没有看到大黑。大黑的耻辱算是到了家，他还不如小板凳硬气呢！ 
似乎得设法叫小板凳看出大黑是和那群大狗为伍的：好吧，向前赶了两步，轻轻的叫了

两声，瞭了小板凳一眼，似乎是说：你看，我也是小花的情人；你，小板凳，只配在这儿坐

着。 
风也似的，小花在前，他们在后紧随，又回来了！躲是来不及了，大黑的左右都是方嘴

——都大得出奇！他们全身没有一根毛能舒坦的贴着肉皮子，全离心离骨的立起来。他的腿

好象抽出了骨头，只剩下些皮和筋，而还要立着！他的尖嘴向四围纵纵着，只露出一对大牙。

他的尾巴似乎要挤进肚皮里去。他的腰躬着，可是这样缩短，还掩不住两旁的筋骨。小花，

好象是故意的，挤了他一下。他一点也不觉得舒服，急忙往后退。后腿碰着四眼的头。四眼

并没招呼他。 
一阵风似的，他们又跑远了。大黑哆嗦着把牙收回嘴中去，把腰平伸了伸，开始往家跑。

后面小板凳追上来，一劲巴巴的叫。大黑回头龇了龇牙：干吗呀，你！似乎是说。 
回到家中，看了看盆里，老太太还没把食端来。倒在台阶上，舐着腿上的毛。 

“一边去！好狗不挡道，单在台阶上趴着！”老太太喊。翻了翻白眼，到墙根去卧着。心

中安定了，开始设想：假如方才不害怕，他们也未必把我怎样了吧！后悔：小花挤了我一下，

假使乘那个机会……决定不行，决定不行！那个小板凳！焉知小板凳不是个女性呢，竟自忘

了看！谁和小板凳讲交情呢！ 
门外有人拍门。大黑立刻精神起来，等着老太太叫大黑。“大黑！” 

大黑立刻叫起来，往下扑着叫，觉得自己十二分的重要威严。老太太去看门，大黑跟着，拚

命的叫。 
送信的。大黑在老太太脚前扑着往外咬。邮差安然不动。 
老太太踢了大黑一腿：“怎这么讨厌，一边去！” 
大黑不敢再叫，随着老太太进来，依旧卧在墙根。肚中发空，眼撩着食盆，把一切都忘

了，好象大黑的生命存在与否只看那个黑盆里冒热气不冒！ 

Mateno de la hundo 
   La orienta horizonto lumiĝis, la ĉielo ridetis kaj la rozkolora lumo kisis la nubojn en la oriento. 
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Granda Nigro eketendis siajn krurojn en sia hundejo. Ŝajne li ekpensis pri io. Eble pri la sonĝo, 
kiun li ĵus havis. Kiu scias pri tio? Do, li dormu plu. Ekster la pordo aŭdiĝis iom da paŝbruo. Li 
starigis siajn orelojn kiel du sagformajn foliojn de sagitar-herbo.Tamen lia buŝo ne volis deŝiri sin 
de la varmaj, molaj kaj odoraj haroj sub lia kolo. Li duone malfermis siajn okulojn. Jen li certis 
per aŭdado, ke denove estas tiu patrolanta policano, ĉar li peze trenas siajn paŝojn kaj li flaris liajn 
ledŝuojn odorantajn je ĉevala fekaĵo. Li faligis siajn orelojn, ŝajne pensante, ke li ne estas io 
interesa. Tamen tio vere estis paŝbruo kaj li devis distingi per aŭdado. Ho, la paŝbruo 
malproksimiĝis. Lasu do. Li dormu plue. Li premis sian buŝon pli profunde kaj iom malferminte 
siajn okulojn, vidis nur siajn harojn. 
   Kiam li pretis ekdormemi, aŭdiĝis miaŭado li ne sciis de kie. Li tuj levis sian kapon. Certe la 
kato estas sur la mursupro. Sed li ne vidis lin. Li sentis perpleksecon. Ĉu la kato estas nigra kaj 
blanka, aŭ kun oceloteca felo? Je ekpenso pri la kato kun oceloteca felo, li ŝajne ekhavis 
malbonhumoran senton. La kato grate vundis lian nazon. Tio estas malglora afero. Pli bone pensi 
pri tio kiel eble plej malmulte. Ĉu li estas la kato nigra kaj blanka? Ĉu li premis tiun katon al la 
murangulo tiutage? Ekpensante pri tio, li eksentis jukon en la gorĝo kaj li eligis du bojojn al la 
ĉielo. “Silentu, Granda Nigro!” kriis la maljunulino en la domo. 

Granda Nigro ekturnis siajn okuglobojn. La maljunulino ĉiam malpermesis al li mordi katojn. 
Ne kuraĝante eligi voĉon plu, li svingis la voston al la kontraŭa flanko de la domo. Kiel li povus 
kontraŭdiri? Ĉu ŝi alportis vaporanta manĝaĵo al li ĉiutage? La maljunulinon li ne povas ofendi, eĉ 
se ŝi ne pravas. Ŝi tenas en la mano la animon de Granda Nigro. Se ŝi ne permesas al Granda 
Nigro boji, li kompreneble ne plu bojas. Se li ne obeus al ŝi, ŝi ne alportus al li nutraĵon dum tri 
tagoj. Li ne kuraĝis pensi plu pri la eventuala okazaĵo. 

Ŝajne agitate, li ne plu endormiĝis. Li ekmordis sian voston. Eble hundmuŝo ekpikis lin. Kia 
abomenaĵo! Ŝajnis ne facile trovi la voston en la hundejo. Li iris eksteren kaj rondiris en la korto 
por trovi sian voston. Apenaŭ li buŝtenis la voston, pu! la voston forkaptis iu. Li denove rondkuris 
por kapti lin. Interese! Li nereteneble eligis agrablan voĉon. 

“Granda Nigro!” 
La maljunulo vere emis enmiksiĝi en lian aferon. Nu, li tenis la voston inter liaj kruroj kaj 

iris al la pordo pririgardi. Sidante ĉe la pordo, li rigardis tra la fendo inter la du pordklapoj. Ho, 
Kvarokulo jam eliris por matena promeno. Kvarokulo estis lia malnova amiko. Tiutage sen la 
helpo de Kvarokulo li certe ne venkus Duverdon! Ĉiumomente Duverdo sin montris malamikeca 
kontraŭ Granda Nigro, ekzemple en okazo de kaptado de osto aŭ ĉasado al hundinoj por amoro! 
Se li ne mordtenus la orelon de Granda Nigro tiutage! Tial Granda Nigro kovis grandan dankemon 
al Kvarokulo. 

 “Kvarokulo!” Li ekkriis entuziasme.  
Tiam Kvarokulo trovis konvenan lokon por pisi kaj eklevis sian kruron. “Granda Nigro, 

alrapidu! Ni kuru ronde en la kortego!” 
Kompreneble Granda Nigro ne povis rifuzi. Tamen la pordo estis fermita. Eble la maljunulo 

malfermos ĝin, se Granda Nigro bojos kelkfoje. Aŭdiĝis kelkfoja bojado, sed tio ne efikis. Li 
gratis la pordon kelktempe per siaj piedungoj, la pordo tamen senmoviĝis. 

Vidante Kvarokulon kuri sola al la kortego, Granda Nigro eksentis maltrankvilecon. Li eligis 
kelkajn bojojn al la muro, kvankam li ne kapablis surgrimpi la muron. Kiam li ekrigardis tra la 
pordfendo, Kvarokulo jam malaperis senspure. Ekster la pordo preterpasis almozpetanto, li 
energie bojadis kontraŭ li. Lia malbona kutimo estis tirani mizerulojn. Liaj maksimo formita el la 
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kutimo estis: rapide eviti aŭtojn kaj rapide ĉasi la malriĉulojn. La almozpetanto ankaŭ malaperis 
senspure kaj li imagis, ke li furioze mordas kaj bojadas. Se li ne farus tion, li ŝajne ne povus 
montri sian imponecon. Feliĉe imagado ne elspezis veran forton. 

Laŭ lia konjekto la maljunulo baldaŭ venis malfermi la pordon. Kun tia penso li tuj kuris al la 
malantua korto, tiel ke li povis eviti lian sakradon jam en la mateno. Vere, tuj kiam li atingis la 
malantaŭan korton, li aŭdis la maljunulon malfermi la pordon, alfrontantan al la strato. Granda 
Nigro kaŝe ridis en la koro, pensante, ke lia saĝo igas lian vivon interesa kaj paca. 

Atendante, ke la maljunulo reiris al la ĉambro, li ŝtele elkuris laŭ la murbazo. Elirinte tra la 
pordo, li ekskuis la harojn sur la korpo kaj ekflaris al la ĉielo. Kaj li eksentis viglecon. Li 
disetendis sian korpon. Liaj antaŭaj piedoj frotis la teron per siaj ungoj kaj liaj malantaŭaj kruroj 
levis nubon da grundo, kiu susure frapiĝis kontraŭ la muron, kaj li ŝajne aspektis granda kaj grava. 

Tuj kiam li eksidis, Flavo alvenis el la oriento. Flavo, kun granda staturo, kvadrata buŝego 
kaj obtuza voĉo, estis la aristokrato en tiu ĉi strateto. La oreloj de Granda Nigro malrapide falis 
malsupren, konsiderante en la menso, ĉu mi ankoraŭ sidos senmove aŭ svingos la vosto al li aŭ 
afekte kolere eligos du bojojn por retiriĝi malantaŭen. Li sciis, kian ferocecon Flavo posedas, kaj 
samtempe li devis tenis sian dignecon. Li iome turnis sian kapon. Ho, ne gravas. Ĉu danĝero 
minacas min ĉe la pordo de mia propra domo? Liaj oreloj iom supren stariĝis, sed la aliaj paroj de 
lia korpo ne kuraĝis moviĝi. 

Flavo aliris kaj flaris ĉe la murangulo nemalproksime de Granda Nigro, ŝajne ne rimarkante 
tiun. En la koro Granda Nigro donis du ordonojn al si mem: “Kuru!” kaj “Ne moviĝu!” 

Flavo paŝis plu antaŭen kaj preskaŭ tuj proksimen al Granda Nigro. La brusto de Granda 
Nigro iom tremetis. Tamen ŝajne ne rimarkante Grandan Nigron, Flavo preterpasis lin kun levita 
kapo. Kiam li malproksimiĝis, Granda Nigro eksentis penton: kial mi ne min ĵetus al li kaj mordus 
lin, kiam li ankoraŭ ne sufiĉe gardis sin? Kia honto, ke mi tiel timas Flavon! Ju pli li pensis, des 
pli li malestimis sin mem. Por elverŝi sian koleron, li brue bojadis al la ĉielo. La dua ekpenso lin 
kaptis: se li revokus Flavon, kio okazus? Li tuj stariĝis kaj iris orienten, tiel ke li ne povis 
renkontiĝi kun Flavo. 

Granda Nigro. ne kiel Flavo, kiu iris kun la vosto supren turnita, marŝis laŭ la murbazo, kun 
la vosto inter kruroj. En tia maniero, se li renkontis danĝeron, li povis uzi sian postaĵon kontraŭ la 
muron kiel defendan subtenilon, tiel ke li ne bezonis gardi sian malantaŭon. El la fakto oni povas 
ekscii, ke Granda Nigro vere ne estas “granda”. Do oni ne bezonas preni serioze “gandan” de 
Gradna Nigro kaj “etan” de Eta Floro. Sed li donis grandan atenton al sia “granda”, precipe kiam 
li estis kun sia mastro. Kiam lia mastro ekvokis “Granda Nigro”, li eksentis, ke li aspektas 
almenaŭ tiel granda kiel kamelo kaj ekhavas kuraĝon lukti kontraŭ ajna besto. Eĉ se lia mastro ne 
ĉeestis kun li, li tute ne konfesis, ke li estas malgranda. Ĉar li ne kuraĝis konfesi la fakton nek 
vojiri kun la vosto supren turnita, kaj plue li mem eĉ konsiderus sin malgranda, ĉu li aŭdacus iri 
tien kaj tien? “Granda” estis lia apogilo en la menso. Per tia apogilo li aŭdacis mordi per sia faŭko 
mopsojn, malgrasajn katojn, kaj almozpetantojn; en kelkaj okazoj li eĉ kuraĝis ekmontri siajn 
dentojn kontraŭ tiaj hundegoj kia Flavo, kaj eligi delikatajn murmurojn el la gorĝo; kaj antaŭ sia 
mastro li eĉ kuraĝis spiteme lukti kontraŭ Flavo, kvankam li sciis, ke li certe malvenkos kaj eble 
perdos sian vivon en la batalo. La mondo de hundoj ne troviĝas en paco. Granda Nigro ĝuis la 
vivon ĉiam pere de tiu “granda”, malamike traktante malfortulojn kaj timante fortulojn. 

Granda Nigro ne havis belan aspekton. Je lia humiliĝo li ne posedis la kvadratan buŝon, kiel 
Flavo. La hundinoj ĉiam donis siajn kisojn al la kvadrata buŝo. Dume La malgranda pinta buŝo de 
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Granda Nigro aspektis malplena koka kapo, kaj eĉ se li elŝovus sian longan langon, tiuj hundinoj 
neniel donis al li rideton, por ke ili ne perdu la dignecon. Kiam li lamentis pri si mem, li ŝuldis la 
kulpon al siaj gepatroj. Kvankam la maljunulino diris, ke lia patro estas la azeneca Maljuna Nigro, 
li tamen dubis pri tiu aserto. Krome kiu estis lia patrino? Neniu sciis pri tio! Ĉar li ne havis 
aŭtentikan ateston pri siaj gepatroj, li eĉ menciis nenion pri ili en la babilado kun Kvarokulo, kio 
vere malĝojigis lin. Des malpli li kuraĝis rigardi sin en la spegulo. Li eĉ evitis alproksimiĝi al 
akvoflako sur la tero. Por li rigardi en la spegulo ne povis veki lian memkompaton. Jen lia vosto, 
maldika, mola kaj malriĉa je haroj, tamen tre longis. Se li supren turnis tian voston, tio ne donis al 
li imponan aspekton, sed kostis al li grandan penon. Pro tio li ĉiam tenis la voston inter siaj kruroj!  

Kiam Granda Nigro alvenis al la kortego, Kvarokulo ne troviĝis tie. Li rigardis ĉirkaŭen. 
Feliĉe Duverdo kaj la aliaj ankaŭ ne estis tie kaj li multe trankviliĝis. Li ŝanĝis marŝadon al 
trotado kun granda ĝojo. Ŝajnis, ke eĉ Duverdo estis nenio. Kaj li eksentis, ke necesas luktado 
inter li kaj Duverdo. Dum la batalo, por certa venko, li devus mordi unu lokon sur lia korpo kaj 
neniel malstreĉi la mordadon. Post kiam li venkus Duverdon, li alianciĝus kun Kvarokulo kaj 
venkus Flavon, tiel ke li povus troniĝi kiel reĝo. 

Malproksime aŭdiĝis bojado de kelkaj hundoj. Aŭskulante kun atento, li distingis ŝian voĉon. 
Jes, ŝi estas Eta Floro! Multfoje Granda Nigro elŝovis sian langon al ŝi kaj multfoje li svingis sian 
voston al ŝi, sed ŝi ĵetis eĉ nenian okulumon al li! Tio ne estas ŝia kulpo. Se Granda Nigro venkos 
Duverdon kaj Flavon, ŝi nature enamiĝos al li. Li decidis iri vidi, kiu kantas amkanton kun ŝi. 
Rapide, sed ne tro. Se li trafos Flavon, jen li havos suferon! Pli bone mi estu diskreta: kuri per 
egalritmaj paŝoj. 

Jen li vidis. Ho, ŝin ĉirkaŭis sep aŭ ok hundoj, ĉiuj pli altaj ol li, kaj kun pli laŭta voĉo ol li! 
Senespere! Estis maloportune por li iri tien. Tamen Kvarokulo troviĝis tie. Ĉar Kvarokulo kuraĝis 
resti tie, kial li ne kuraĝus? Sed Kvarokulo havis nemalaltan kreskon, kaj almenaŭ lia supren 
turnita vosto montris imponecon. Li naskis iom da malamo al Kvarokulo, kvankam ili estis bonaj 
amikoj. 

Granda Nigro ekbojis. Kvankam li ne kuraĝis iris tien, li tamen montris sin en malproksimo 
multe pli forta ol la mopso, kiu ĉiam sidis la tutan tagon en la hejmo. Tie ankoraŭ troviĝis hundeto 
Tabureto, kiu trankvile sidis ĉe la pordo de sia propra domo, ne kuraĝante eligi kriojn. Kompare 
kun tiu hundeto, Granda Nigro sentis, ke li ekhavas pli altan statuson. Vere komparado estis 
uzinda en la aferoj de la mondo. 

Tiu grupo da grandaj hundoj interbatalis, vere intense. Aĥ! Kvarokulo jam falis sur la teron. 
Ve al Kvarokulo, ho, jen li meritas suferon, ĉar li ekflaris Etan Floron. Pro ĵaluzo Granda Nigro 
jam forgesis sian amikecon al li. Jen, Kvarokulo denove stariĝis kaj li sin ĵetis al Eta Floro. 
Tiumomente la koro de Granda Nigro preskaŭ elsaltis el la brusto. Li maltrankvile cikle turniĝis. 
Ho, bonege! Eta Floro tre fiere sukcesis eviti Kvarokulon. Brave, Eta Floro. Granda Nigro sentis 
ĝojegon. 

La batalo de tiuj hundegoj alproksimiĝis al li. Rigardanmte la interbatiĝon, Granda Nigro 
retroiris paŝon post paŝo, dirante en la menso: “Mi ne estu vidata de Kvarokulo. Se li vidus min 
kaj petus de mi helpon, tio ĵetus min en embarason.” Retroirante, li fikse rigardis Etan Floron, kiu 
aspektis tre bela kaj plaĉis al la okuloj hodiaŭ. Li vere malamis sin mem. Kiam li retroiris 
proksime al la hundeto Tabureto, ve! la hundeto servu kiel elverŝilo de kolero, li pensis. Je ekflaro 
al Tabureto tiu tuj eksaltis kaj sin ĵetis al li, ŝajne por ludi kun li. Li des pli koleriĝis. Kiu volas 
ludi kun vi etulo? Li montris la dentojn kaj streĉis la orelojn por minaci lin, sed tiu ne konis lian 
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veran intencon. La etulo malpeze gratis la grundon kelkfoje kun falanta talio kaj senĉese svingis la 
supren turnitan voston. Granda Nigro sciis, ke la etulo ne timas lin, kaj li malfermis sian buŝon 
prete por mordi lian kolon. Ĝuste en tiu momento la hundegoj alkuris. Tabureto rigardis ilin kaj, 
kun paŭta buŝo, ekkriis sen ajna timo al ili. Sin turninte, Granda Nigro preskaŭ tuŝis la fraton de 
Flavo, kiu estis pli granda ol Flavo kaj sur kies nazo vidiĝis timiga blanka streko. Granda Nigro 
timis, ke la bojado de Tabureto vekos ilian atenton kaj ili ĉirkaŭos lin en la mezo. Sed ili nur 
absorbite ĉasis Etan Floron, pretergalopante kiel grego da sovaĝaj ĉevaloj. Ŝajnis, ke neniu el ili 
vidis Grandan Nigron. Tio vere estis honto por li, ĉar li ne estis tiel brava kiel Tabureto! 

Granda Nigro provis konvinki Tabureton, ke li apartenas al la vicaro de tiuj hundegoj. Do, li 
faris du paŝojn aŭtaŭen kaj eligis du mallaŭtajn kriojn. Li ĵetis straban ekrigardon al Tabureton, 
ŝajne dirante: “Jen vidu. Ankaŭ mi estas amanto de Eta Floro. Kaj vi, Tabureto, nur rajtas sidi ĉi 
tie.” Jen ili revenis rapide kiel vento, kun Eta Floro ĉe la fronto kaj la aliaj tuj persekutantaj post ŝi. 
Granda Nigro ne havis tempon por eviti ilin. Ĉirkaŭ li svarmis kvadrataj buŝoj, neordinare grandaj. 
Sur ilia korpo neniu haro komforte gluiĝis al la haŭto kaj ĉiuj haroj hirte stariĝis. Liaj kruroj 
kvazaŭ seniĝis je ostoj kaj nur restis haŭto kaj tendenoj. Tamen li devigis sin stari! Li direktis sian 
pintan buŝon ĉirkaŭen kaj nur paro de tranĉodentegoj vidiĝis. Lia vosto ŝajne enŝoviĝis en la 
ventron. Li arkigis sian korpon, tamen, eĉ se li tiel mallongiĝis, li ne povis kaŝi siajn ripojn ĉe 
ambaŭ flankoj. Eta Floro, ŝajne intence, ŝovis lin flanken, sed li neniel havis komfortan senton kaj 
hasteme retiriĝis malantaŭen. Liaj malantaŭaj kruroj frapiĝis kontraŭ la kapon de Kvarokulo, sed 
tiu donis nenian atenton al li. 

Ili denove kuris malproksimen kiel vento. Timtremante, Granda Nigro retiris siajn dentojn en 
la buŝon, eketendis sian korpon kaj ekkuris hejmen. Tabureto kuratingis lin, senĉese bojante. 
Turninte sian kapon, Granda Nigro ekmontris siajn dentojn, ŝajne dirante: “Kion vi volas!” 

Atinginte la hejmon, li ekrigardis la manĝokuvon, kiun la maljunulino ankoraŭ ne plenigis 
per manĝaĵo. Li kuŝigis sin sur la ŝtupon kaj eklekis siajn harojn. 

“Flanken! Ne baru sur la vojo. Kial vi kuŝas sur la ŝtupo!” kriis la maljunulino. Li turnis siajn 
okulglobojn kaj iris kuŝiĝi ĉe la murbazo. Kiam li kvietiĝis en la koro, li imagis, ke se mi ĵus ne 
timus, ili ne povus fari ion malbonan al mi. Mi pentas, ke, kiam Eta Floro puŝis min flanken, se mi 
kaptus tiun okazon… Neniel fareble, neniel fareble! Ĉu tiu Tabureto estas ino, mi jam forgesis 
distingi per vido! Se jes, mi neniel indulgus ŝin! 

Aŭdiĝis frapado sur la pordo. Granda Nigro tuj ekvigliĝis. Li atendis ĝis alvenis la voko de la 
maljunulino “Granda Nigro!” 

Li tuj bojis, saltante. Li nun konsciis sian grandan dignecon. La maljunulino iris al la pordo 
kaj li sekvis ŝin, energie bojante. 

La frapanto estis leterportisto, Granda Nigro saltis por mordo ĉe la piedoj de la maljunulino, 
sed la leterportisto restis tute senmova. 

La maljunulino donis piedbaton al Granda Nigro, kriante: “Kia abomenindaĵo! Flanken!” 
Granda Nigro ne plu kuraĝis boji kaj sekvinte la maljunulinon enen, kuŝiĝis ankoraŭ ĉe la 

murbazo. Kun malplena stomako, li rigardis la manĝokuvon, jam forgesinte ĉion. Ŝajnis, ke lia 
ekzisto dependis de tio, ĉu varma vaporo eliĝas el la nigra manĝokuvo aŭ ne. 

                                       elĉinigis Vejdo 
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冰心（1900-1999） 

 

微笑 

雨声渐渐地住了，窗帘后隐隐地透进清光来。推开窗户一看，呀!凉云

散了，树叶上的残滴，映着月儿，好似萤火千点，闪闪烁烁地动着--真没

想到苦雨孤灯之后，会有这么幅清美的图画! 

凭窗站了一会儿，微微地觉得凉意侵入。转过身来，忽然眼花缭乱，屋子里的别的东西，

都隐在光云里;一片幽辉，只浸着墙上画中的安琪儿，抱着花儿，扬着翅儿，向着我微微地

笑。 

 “这笑容仿佛在哪儿看见过似的，什么时候，我曾……”我不知不觉地便坐在窗口下想--

默默地想。 

   严密的心幕，慢慢地拉开了，涌出五年前的一个印象--一条很长的古道。驴脚下的泥，

兀自滑滑的。田沟里的水，潺潺地流着。近村的绿树，都笼在湿烟里。弓儿似的新月，挂在

树梢。一边走着，似乎道旁有一个孩子，抱着一堆灿白的东西。驴儿过去了，无意中回头一

看--他抱着花儿，赤着脚儿，向着我微微地笑。 

 “这笑容仿佛在哪儿见过似的!”我仍是想--默默地想。 

 又现出一重心幕来，也慢慢地拉开了，涌出十年前的一个印象。茅檐下的雨水，一滴滴

地落到衣上来。土阶边的水泡儿，泛来泛去地乱转。门前的麦陇和葡萄架子，都濯得新黄嫩

绿的非常艳丽。一会儿好容易雨晴了，连忙走下坡儿去。迎头看见月儿从海面上来了，猛然

记得有件东西忘下了，站住了，回过头来。这茅屋里的老妇人--她倚着门儿，抱着花儿，向

着我微微地笑。 

 这同样的微妙的神情，好似游丝一般，飘飘漾漾地合了拢来，绾在一起。 

 这时心下光明澄静，如登仙界，如归故乡。眼前浮现的三个笑容，一时融化在爱的调和

里，看不分明了。 

Bingxin (1900-1999) 

Rideto 
La pluvo iom post iom ĉesis brui, klara lumo enŝtelis tra la fenestro. Malfermante ĝin, mi 

rigardis supren; la nuboj jam disflugis, la restintaj pluvgutoj tremetis kaj rebrilis de l’ luna lumo 
kvazaŭ miloj da perloj. — Mi neniam supozis, ke post maldolĉa pluvo ekestos tia ravega kaj bela 
bildo. 

Tiel starante apud la fenestro dum momento, premanta malvarmo sentiĝis; turnante min mi 
perceptis, ke miaj okuloj nebuliĝis, ĉio fandiĝis en luma nebulo; sed peco da pala lumo banis la 
anĝelon en la bildo sur la muro.— Tiu ĉi anĝelo en blankaĵo, alprenante al sia brusto faskon da 
floroj, kaj etendante siajn flugilojn, ridetas al mi. 

“Tiun rideton mi jam konis sed kiam...” Senkonscie mi eksidis apud la fenestro enprofundiĝis 
en meditado, en silenta meditado. 

La kurteno de mia ŝlosita koro nun malfermiĝis, kaj tie aperis impreso de antaŭ kvin jaroj. — 
Tre longa vojo multe surpaŝita de mulojestis glitigiĝinta, la akvo en la defluiloj de la kamparo 
brue fluis. La verdaj arboj estis ĉirkaŭe kronitaj per dika tavolo da malseka fumo. La nova arkaĵa 

- 99 - 
 



luno simila al falcxilo pendis super la arbsuproj. Mi promenis tie, ŝajnis al mi, ke apud la vojo 
staris knabo premanta alsi plenmanonda io blanka. La mulo jam preterpasis, kaj mi posten turnis 
mian kapon. Li ĉirkaŭprenis al si florojn, kun nudaj piedoj, kaj ridetis al mi. 

“Verŝajne mi jam vidis tiun rideton !” Mi ankoraŭ meditis — silente meditis. 
Alia kurteno en mia koro malfermiĝis, impreso ricevita antaŭ dek jaroj obscure aperis. la 

pluvgutoj de la tegmentrando gutadis sur mian veston. La akvŝaŭmaĵoj sur la perono ke l' korto 
fluis senĉese turniĝante. La tritik-kampo kaj la spaliro de vinberujoj ekaperis kun nova, freŝa 
verdeco. Estis belege ! Baldaŭ la pluvo ĉesis, mi malsupreniris la deklivon, kaj renkonte mi vidis 
la lunon gracie sin levanta de la mara surfaco. Subite mi ekmemoris, ke mi jam perdis ion. 
Haltante momenton kaj min turnante posten, mi vidis maljunan virinon en la pajl-tegmentita 
domo...Ŝi ĉirkaŭprenis faskon da floroj sin apogante sur la pordo, kaj samtempe sendis al mi 
rideton. 

Tia sama bela aperaĵo, kvazaŭ ŝvebanta araneaĵo, kunfandiĝis. 
Tiam ŝajnis al mi, ke mia koro fariĝis neordinare luma kaj trankvila, kaj mi samtempe sentis 

kvazaŭ mi ekpaŝas en la lando de anĝeloj, kaj tian ĝojon kian vojaĝanto sentas kiam li revenas 
hejmen. Antaŭ mi aperas tri ridetoj samtempe kunfandiĝantaj en ama harmonio. 

elĉinigis Ŝ.M. Chun 

Rideto 
Tiktakado de pluvo ĉesiĝis iom post iom. Pala lumo penetris tra la fenestrajn kurtenojn. Kiam 

mi malfermis la fenestron kaj rigardis. Ha! Malvarmetaj nuboj dispeliĝis kaj restantaj pluvgutoj 
sub la lunlumo ŝajnis mil punktoj de fluoreska lumo flagrantaj moviĝeme. Mi neniel imagis, ke 
tiel freŝa kaj bela bildo prezentiĝas post suferado de soleco en pluvado. 

Mi staris ĉe la fenestro, kaj mi iom sentis invadon de malvarmeto. Min turninte, mi trovis min 
okulkonfuzita. La aĵoj aliaj en la ĉambro dronis en lumnebulo. Malhela lumeto inundis la anĝelon 
en la pentraĵo sur la muro, la anĝelon, kiu, blanke vestita, brakumante florojn, ridetis al mi, kun 
siaj flugiloj levitaj. 

“La rideton ŝajne mi vidis ie, kiam, mi iam...” Senkonscie mi sidiĝis ĉe la fenestro kaj 
enpensiĝis, silente enpensiĝis.  

La firme fermitaj kurtenoj de mia koro malrapide malfermiĝis, kaj elsaltis la sceno antaŭ kvin 
jaroj: sur longa antikva vojo la koto sub la piedoj de mia azeno estis glitema; la akvo en 
kampsulko lirle fluis; la verdaj arboj en la proksima vilaĝo vualiĝis en malseka fumo, la lunarko 
pendis super arbosupro; irante azenrajde, mi ŝajne vidis apud la vojo infanon, kiu brakumis brile 
blankan mason en la sino; kiam la azeno preterpasis ĝin, mi senintence returnis la kapon kaj mi 
vidis, ke ĝi, nudpiede, ridetis al mi, kun floroj en sia brakumo.  

“Tian rideton mi ŝajne vidis ie!” Mi ankoraŭ profundiĝis en pensoj, mi silente enpensiĝis. 
Aliaj kurtenoj aperis en la menso, ankaŭ malrapide malfermiĝis kaj elsaltis la sceno antaŭ dek 
jaroj: pluvakvo gutis sur mian veston de sur la pajla tegmentrando; akvobobeloj flosis tien kaj 
alien kaj kirle turniĝadis laŭplaĉe ĉe la argilaj ŝtupoj; la kampsulkoj kaj pergolo de vitoj estis bele 
kaj freŝe lavitaj novflavaj kaj junverdaj. Kiam, post kelka tempo, malfacile sereniĝis, mi hasteme 
malsupreniris la deklivon. Rigardante en la fronto la lunon leviĝi el la mara surfaco, mi subite 
ekmemoris, ke io estis forgesita, kaj haltinte, mi returnis la kapon. La maljunulino de la 
pajltegmenta kabano, apogante sin al la pordo, ridetis al mi. La samaj subtilaj trajtoj sur la mieno, 
kvazaŭ ŝvebantaj fadenoj, alflugis kunen kaj volviĝis en tutaĵon. 
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Tiam mi sentis, ke mia koro dronas en kvieta lumo, kvazaŭ mi troviĝus en feolando aŭ en 
hejmloko. La tri ridetoj naĝantaj antaŭ miaj okuloj fandiĝis en la harmonion de amo kaj ne 
disigeblis plu. 

elĉinigis Vejdo 

小橘灯 
这是十几年以前的事了。 
在一个春节前一天的下午，我到重庆郊外去看一位朋友。她住在那个乡村的乡公所楼上。

走上一段阴暗的仄仄的楼梯，进到一间有一张方桌和几张竹凳、墙上装着一架电话的屋子，

再进去就是我的朋友的房间，和外间只隔一幅布帘。她不在家，窗前桌上留着一张条子，说

是她临时有事出去，叫我等着她。 
我在她桌前坐下，随手拿起一张报纸来看，忽然听见外屋板门吱地一声开了，过了一会

儿，又听见有人在挪动那竹凳子。我掀开帘子，看见一个小姑娘，只有八九岁光景，瘦瘦的

苍白的脸，冻得发紫的嘴唇，头发很短，穿一身很破旧的衣裤，光脚穿一双草鞋，正在登上

竹凳想去摘墙上的听话器，看见我似乎吃了一惊，把手缩了回来。我问她：“你要打电话吗？”
她一面爬下竹凳，一面点头说；“我要XX 医院，找胡大夫，我妈妈刚才吐了许多血！”我问：

“你知道XX医院的电话号码吗？” 她摇了摇头说：“我正想问电话局……”我赶紧从机旁的电

话本子里找到医院的号码，就又问她：“找到了大夫，我请他到谁家去呢？”她说：“你只要

说王春林家里病了，他就会来的。” 
我把电话打通了，她感激地谢了我，回头就走。我拉住她问：“你的家远吗？” 她指着窗

外说：“就在山窝那棵大黄果树下面，一下子就走到的。”说着就噎、噎、噎地下楼去了。 
我又回到里屋去，把报纸前前后后都看完了，又拿起一本《唐诗三百首》来，看了一半，

天色越发阴沉了，我的朋友还不回来。我无聊地站了起来，望着窗外浓雾里迷茫的山景，看

到那棵黄果树下面的小屋，忽然想去探望那个小姑娘和她生病的妈妈。我下楼在门口买了几

个大红橘子，塞在手提袋里，顺着歪斜不平的石板路，走到那小屋的门口。 
我轻轻地叩着板门，刚才那个小姑娘出来开了门，抬头看了我，先愣了一下，后来就微

笑了，招手叫我进去。这屋子很小很黑，靠墙的板铺上，她的妈妈闭着眼平躺着，大约是睡

着了，被头上有斑斑的血痕，她的脸向里侧着，只看见她脸上的乱发，和脑后的一个大髻。

门边一个小炭炉，上面放着一个小沙锅，微微地冒着热气。这小姑娘把炉前的小凳子让我坐

了，她自己就蹲在我旁边。不住地打量我。我轻轻地问：“大夫来过了吗？”她说：“来过了，

给妈妈打了一针……她现在很好。” 她又像安慰我似的说：“你放心，大夫明早还要来的。”
我问；“她吃过东西吗？这锅里是什么？”她笑说：“红薯稀饭——我们的年夜饭。”我想起了

我带来的橘子，就拿出来放在床边的小矮桌上。她没有做声，只伸手拿过一个最大的橘子来，

用小刀削去上面的一段皮，又用两只手把底下的一大半轻轻地探捏着。 
我低声问：“你家还有什么人？”她说：“现在没有什么人，我爸爸到外面去了……”她没

有说下去，只慢慢地从橘皮里掏出一瓤一瓤的橘瓣来，放在她妈妈的枕头边。 
炉火的微光，渐渐地暗了下去，外面变黑了。我站起来要走，她拉住我，一面极其敏捷

地拿过穿着麻线的大针，把那小橘碗四周相对地穿起来，像一个小筐似的，用一根小竹棍挑

着，又从窗台上拿了一段短短的蜡头，放在里面点起来，递给我说： “天黑了，路滑，这盏

小橘灯照你上山吧！” 
我赞赏地接过，谢了她，她送我出到门外，我不知道说什么好，她又像安慰我似的说：“不

久，我爸爸一定会回来的。那时我妈妈就会好了。”她用小手在面前画一个圆圈，最后按到

我的手上：“我们大家也都好了！”显然地，这“大家”也包括我在内。 
我提着这灵巧的小橘灯，慢慢地在黑暗潮湿的山路上走着。这朦胧的橘红的光，实在照
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不了多远，但这小姑娘的镇定、勇敢、乐观的精神鼓舞了我，我似乎觉得眼前有无限光明！ 
我的朋友已经回来了，看见我提着小橘灯，便问我从哪里来。我说：“从……从王春林家

来。”她惊异地说：“王春林，那个木匠，你怎么认得他？去年山下医学院里，有几个学生，

被当做共产党抓走了，以后王春林也失踪了，据说他常替那些学生送信……” 
当夜，我就离开那山村，再也没有听见那小姑娘和她母亲的消息。 
但是从那时起，每逢春节，我就想起那盏小橘灯。十二年过去了，那小姑娘的爸爸一定

早回来了。她妈妈也一定好了吧？因为我们“大家”都“好”了！ 
 

Malgranda Lanterno Oranĝoŝela 
   Tio okazis antaŭ dekkelkaj jaroj. 
  Posttagmezon tuj antaŭ la Printempa Festo mi iris al la antaŭurbo de Chongqing por viziti 

mian amikinon. Ŝi loĝis suretaĝe super la vilaĝa oficejo. Suprenirinte la malluman kaj mallarĝan 
ŝtuparon kaj trapaŝinte la ĉambron kun kvadrata tablo, kelkaj bambuaj taburetoj kaj telefonilo 
muntita sur la muro, mi eniris ŝian loĝejon, kiu estis apartigita disde la ekstera ĉambro per ŝtofa 
kurteno. Ŝi forestis. Sur la tablo antaŭ la fenestro restis paperslipo, kiu informis, ke ŝi eliris pro 
afero kaj ke mi atendu ŝin. 
  Mi sidiĝis antaŭ ŝia tablo kaj pretervole prenis ĵurnalon por legi. Subite mi aŭdis, ke la 

pordklapoj de la eksterĉambro malfermiĝas kun krakbruo, kaj iom poste, ke iu movas la bambuan 
tabureto. Mi deflankigis la kurtenon kaj vidis knabineton ĉifonvestitan kaj sandalportitan sur la 
nudaj piedoj, verŝajne ok- aŭ naŭ-jaraĝan, kun malgrasa kaj pala vizaĝo, palegaj lipoj pro frosto 
kaj mallonga hararo, surpaŝantan la tabureton por preni la aŭskultilon. Ekvidinte min, ŝi verŝajne 
surpriziĝis kaj retiris sian manon. Mi demandis ŝin: “Ĉu vi volas telefoni?” Descendante la 
tabureton, ŝi kapjesis, dirante: “Mi konektas al hospitalo por serĉi Doktoron Hu. Mia panjo ĵus 
multe sputis sangon.” Mi demandis: “Ĉu vi scias la telefonnumeron de la hospitalo?” Ŝi kapneis 
dirante: “Mi ĝuste volas peti la numeron el telefoncentralo…” Mi tuj konsultis la telefonlibron 
apud la telefonilo por serĉi la telefonnumeron de la hospitalo kaj refoje demandis: “Al kies hejmo 
mi petos lin iri, se mi sukcesos serĉi la doktoron?” Ŝi diris: “Nur diru, ke la edzino de Wang 
Chunlin malsaniĝas, kaj li alvenos.” 

Mi konektis la telefonon, kaj ŝi emocie dankis min kaj turniĝinte volis foriri. Mi tiris ŝin 
demandante: “Ĉu via hejmo estas malproksima?” Fingromontrante eksteren de la fenestro ŝi diris: 
“Jen sub la granda oranĝoarbo en la valo, tuj proksime.” Tion dirinte, ŝi tuj descendis la ŝtuparon. 

Mi denove revenis en la loĝejon kaj foliume tralegis la ĵurnalon. Post tio, mi prenis Tri cent 
Poemoj el Tang-Dinastio, kaj kiam mi ellegis duonon de ĝi, des pli malheliĝis. Mia amikino 
ankoraŭ ne revenis. Mi stariĝis enue kaj rigardis el la fenesto eksteren la montaran pejzaĝon 
vualitan per densa nebulo. Kiam mi vidis la kabanon sub la oranĝoarbego, ekleviĝis en mi la 
deziro, ke mi vizitu la knabineton kaj ties patrinon malsaniĝantan. Mi descendis la ŝtuparon kaj ĉe 
la pordo aĉetis kelkajn grandajn kaj ruĝajn oranĝojn, kiujn mi enmansakigis. Laŭ la zigzaga kaj 
malebena vojeto pavimita per ŝtonplatoj mi atingis la pordon de la kabano. 

Mi leĝere frapis je la klapo. Malfermis la pordon knabineto, kiun mi ĵus konatiĝis. Kun levita 
kapo, ŝi ekvidis min. Je tio ŝi konsterniĝis en momento, kaj poste ridetis kaj mansignis al mi ke mi 
enriu. La ĉambro estis tre malgranda kaj tre malhela. Sur la tabullito ĉe la muro kuŝis ŝia patrino 
kun fermitaj okuloj, verŝajne en dormo. Ĉe la kapo de la litkovrilo restis sangaj makuloj. Ŝia 
vizaĝo flankiĝis internen, kaj videblis nur la taŭzitaj haroj sur ŝia vizaĝo kaj la granda hartubero 
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sur la postkranio. Ĉe la pordo estis malgranda karboforno, sur kiu staras argila poteto el kiu 
senforte ŝprucis varma vaporo. La knabineto lasis al mi sidi sur la tabureto antaŭ la forno kaj ŝi 
mem kaŭris apud mi, ekzamenante min de tempo al tempo. Mi mallaŭte demandis ŝin: “Ĉu la 
doktoro alvenis?” Ŝi diris: “Jes, li venis kaj donis injekton al mia panjo… ŝi nun pli multe bonas.” 
Ŝi kvazaŭ konsole diris al mi: “Trankviliĝu. Morgaŭ la doktoro ankoraŭfoje revenos.” Mi 
demandis: “Ĉu ŝi manĝis ion? Kio estas en la poto?” Ŝi diris kun rido: “Kaĉo kun batotpecoj — la 
frandaĵo por nia jarfina vespero.” Mi ekmemoris la oranĝojn, kiujn mi kunportis, kaj elprenis kaj 
surmetis ilin sur la tabulotableto apud la lito. Nenion ŝi eldiris kaj nur eletendis unu manon kaj 
elektis la plej grandan. Ŝi detranĉis la ŝelon de ĝia supra parto kaj milde fosetis per ambaŭ manoj 
la senŝeligitan parton. 

Mi duonvoĉe demandis: “Ĉu aliaj anoj estas en via familio?” Ŝi diris: “Nun estas neniu alia 
ano, mia paĉjo estas for…” Ŝi ne plu daŭrigis. Ŝi nur malrapide elprenis la oranĝopecojn unu post 
la alia kaj metis ilin ĉe la kapkuseno de la patrino. 

La lumeto de la fornofajro iom post iom malheliĝis. Jam vesperiĝis. Kiam mi stariĝis por foriri, 
ŝi tiris min kaj, preninte kudrilon trairitan de tolfadeno, rapidmove simetrie tredis la fadenon tra la 
randon de la bovloforma oranĝoŝelo, tiel ke ĝi similas korbeton, kaj ĝin pendigis per maldika 
bambua stangeto. Post tio ŝi prenis stumpon de kandelo, enmetis ĝin en la oranĝobovlon, bruligis 
kaj transdonis al mi. Tiam ŝi diris: “Vesperiĝis kaj la vojo estas glita. Lasu tiun ĉi malgrandan 
lanterneton prilumi vian vojon kiam vi ascendos monton!” 

Mi admire akceptis ĝin kaj dankis ŝin. Ŝi akompanis min ĝis ekstere de la domo. Mi ne sciis 
kion mi devas diri. Ŝi diris, kvazaŭ denove konsolante min: “Nelonge, mia paĉjo nepre revenos, 
tiam mia panjo jam boniĝos.” Ŝi desegnis cirklon antaŭ si per sia maneto, kaj post tio enpremis ĝin 
sur mian manon: “Ankaŭ ni ĉiuj boniĝos!” Evidentiĝis, ke “ni ĉiuj” inkluzivas ankaŭ min. 

Tenante tiun ĉi delikatan lanterneton, mi malrapide iris sur la obskura kaj humida montvojo. 
La nebula oranĝruĝa lumo efektive ne povis atingi pli malproksimen, tamen la aplombo, kuraĝo 
kaj optimisma spirito stimulis min, kaj mi kvazaŭ viziis antaŭ mi senliman brilon. 

Vidinte la lanterneton en mia mano, mia amikino, kiu jam revenis, demandis, de kie mi venas. 
Mi diris: “De…la hejmo de Wang Chunlin.” Ŝi surprizite diris: “Wang Chunlin, tiu ĉarpentisto. 
Kiel vi konas lin? Lastajare en la medicina kolegio ĉe montpiedo kelkaj studentoj rigarditaj kiel 
kompartianoj estis arestitaj for kaj poste ankaŭ Wang Chunlin perdiĝis. Laŭdire, li ofte transdonis 
mesaĝojn por la studentoj…” 

Tiunokton mi foriris de la montarvilaĝo kaj de tiam mi aŭdis nenion pri la knabineto kaj ŝia 
patrino. 

Sed de tiam, okaze de ĉiu Printempa Festo, mi ekmemoras la malgrandan lanterneton el 
oranĝoŝelo. Pasis dek du jaroj. La paĉjo de la knabineto certe rehejmiĝis jam delonge, kaj ŝia 
panjo ankaŭ certe boniĝis? Ĉar “ni ĉiuj” jam “boniĝis”! 
 

                                               elĉinigis Minosun 

一朵白蔷薇 
怎么独自站在河边上? 这朦胧的天色，是黎明还是黄昏? 何处寻问，只觉得眼前竟是花

的世界。中间杂着几条白蔷薇。 
   她来了，她从山上下来了。靓妆着，仿佛是一身缟白，手里抱着一大束花。 
   我说，“你来，给你一朵白蔷薇，好簪在襟上。”她微笑说了一句话，只是听不见。然而
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似乎我竟没有摘，她也没有戴，依旧抱着花儿，向前走了。 
   抬头望她去路，只见得两旁开满了花，垂满了花，落满了花。我想白花终比红花好;然而

为何我竟没有摘，她也竟没有戴? 
   前路是什么地方，为何不随她走去? 
   都过去了，花也隐了，梦也醒了，前路如何?便摘也何曾戴? 

Unu blanka rozo 
Kiel stari sola ĉe rivero? Estas tiel nebule. Ĉu krepusko matena, aŭ vespera? Kie fari 

pridemandon? Kaj restas nur la senso, ke antaŭ la okuloj montriĝas la mondo de floroj. Intere sin 
miksas kelkaj blankaj rozoj. 

Ŝi venas, descendante de sur la monto. En bela vesto, ŝajne tute pure blanka, kaj kun granda 
bukedo da floroj en la manoj. 

Mi diras: “Venu, mi donos al vi unu blankan rozon, por ke vi portu ĝin sur via brusto.” Ŝi 
ridetas kaj diras unu frazon, tamen nedistingeblan. Sed, vere strange, mi ne plukas rozon, kaj 
sekve ŝi ne portas tian. Same kiel ĵuse, ŝi paŝas pluen kun la floroj en la manoj. 

Levinte la kapon, mi rigardas kien ŝi iras. ĉie, ambaŭflanke de la vojo, kreskas kaj pendas 
floroj, kiuj, falinte, drapiras la tutan terenon. Mi juĝas, ke blanka floro estas ja pli bona ol ruĝa. 
Sed kial do mi ne plukis kaj ŝi ne portis? 

Kien la vojo kondukas? Kial ne sekvi ŝin? 
Pasis ĉio. Ankaŭ la floroj. Finiĝis la sonĝo. Kia estas la vojo antaŭe?  
Ĉu ŝi portus ĝin, eĉ se mi plukus? 

elĉinigis Minosun 

图画 
信步走下山门去，何曾想寻幽访胜？ 
转过山坳来，一片青草地，参天的树影无际。树后弯弯的石桥，桥后两个俯蹲在残照里

的狮子。回过头来，只一道的断瓦颓垣，剥落的红门，却深深掩闭。原来是故家陵阙！何用

来感慨兴亡，且印下一幅图画。 
半山里，凭高下视，千百的燕子，绕着殿儿飞。城垛般的围墙，白石的甬道，黄绿琉璃

瓦的门楼，玲珑剔透。楼前是山上的晚霞鲜红，楼后是天边的平原村树，深蓝浓紫。暮霭里，

融合在一起。难道是玉宇琼楼？难道是瑶宫贝阙？何用来搜索诗肠，且印下一幅图画。 
低头走着，—首诗的断句，忽然浮上脑海来。“四月江南无矮树，人家都在绿阴中。”何用苦

忆是谁的著作，何用苦忆这诗的全文。只此已描画尽了山下的人家！ 
 

Bildo 
De la pordego de la templo sur la monto mi laŭvole promenas malsupren. Tiam mi ne pensas 

renkonti iun lokon eksterordinare pejzaĝan.  
Kiam mi ĉirkaŭpasis la intermontan malaltaĵon, montriĝas la verda herbejo, senlime etendiĝas 

la ombro de arbegoj. Post la arboj zigzagas la ŝtona ponto, kaj post la ponto kaŭras du ŝtonleonoj 
en la lumo de la suno subiranta. Dum mi turniĝas, estas nur la kadukaj muro kaj tegmento, estas 
nur la vermiljona pordego deskvamiĝinta kaj firme fermita. Jen la tombejo de malnova domo! 
Kial por ĝi suspiri pri prosperiĝo kaj ruiniĝo? Ĝi impresas min nur kiel bildo. 

De la duondeklivo mi rigardas, ke centoj da hirundoj ĉirkaŭflugas super la ĉambrego de palaco, 

- 104 - 
 



ke kuŝas la remparo, la vojo kondukanta al la tombejo kaj la flav-verdaj tegoloj delikate glazuritaj, 
kaj ke antaŭ la ĉambrego estas la vesperruĝo sur la monto, kaj post ĝi la vilaĝaj arboj bluaj kaj 
purpuraj ĉe la horizonto. En la nebulo ili ĉiuj kunmiksiĝas en tuton. Ĉu ĝi estas la ĉiela palaco? Aŭ 
ĉu la mara palaco? Kial por ĝi serĉi poemon en la memoro? Ĝi impresas min nur kiel pentraĵo. 

Kun kapo klinita mi iras, subite versoduo elsaltas el mia menso:  
“Aprile altas arboj sude de l’ rivero,  
Sin kaŝas familioj en la verda sfero.” 
Por kio peni rememori, kies verko ĝi estas? Por kio strebi serĉi la tutan tekston de la poemo? 

Jam sufiĉas per ĝi pripentri la familiojn ĉe la piedo de la monto. 
elĉinigis Minosun 

超人 

何彬是一个冷心肠的青年，从来没有人看见他和人有什么来往。他住的那一座大楼上，

同居的人很多，他却都不理人家，也不和人家在一间食堂里吃饭，偶然出入遇见了，轻易也

不招呼。邮差来的时候，许多青年欢喜跳跃着去接他们的信，何彬却永远得不着一封信。他

除了每天在局里办事，和同事们说几句公事上的话；以及房东程姥姥替他端饭的时候，也说

几句照例的应酬话，此外就不开口了。 

他不但是和人没有交际，凡带一点生气的东西，他都不爱；屋里连一朵花，一根草，都

没有，冷阴阴的如同山洞一般。书架上却堆满了书。他从局里低头独步的回来，关上门，摘

下帽子，便坐在书桌旁边，随手拿起一本书来，无意识的看着，偶然觉得疲倦了，也站起来

在屋里走了几转，或是拉开帘幕望了一望，但不多一会儿，便又闭上了。 

程姥姥总算是他另眼看待的一个人；她端进饭去，有时便站在一边，絮絮叨叨的和他说

话，也问他为何这样孤零。她问上几十句，何彬偶然答应几句说：“世界是虚空的，人生是

无意识的。人和人，和宇宙，和万物的聚合，都不过如同演剧一般：上了台是父子母女，亲

密的了不得；下了台，摘下假面具，便各自散了。哭一场也是这么一回事，笑一场也是这么

一回事，与其互相牵连，不如互相遗弃；而且尼采说得好，爱和怜悯都是恶……”程姥姥听

着虽然不很明白，却也懂得一半，便笑道：“要这样，活在世上有什么意思？死了，灭了，

岂不更好，何必穿衣吃饭？”他微笑道：“这样，岂不又太把自己和世界都看重了。不如行

云流水似的，随他去就完了。”程姥姥还要往下说话，看见何彬面色冷然，低着头只管吃饭，

也便不敢言语。 

这一夜他忽然醒了。听得对面楼下凄惨的呻吟着，这痛苦的声音，断断续续的，在这沉

寂的黑夜里只管颤动。他虽然毫不动心，却也搅得他一夜睡不着。月光如水，从窗纱外泻将

进来，他想起了许多幼年的事情，——慈爱的母亲，天上的繁星，院子里的花……他的脑子

累极了，极力的想摈绝这些思想，无奈这些事只管奔凑了来，直到天明，才微微的合一合眼。 

他听了三夜的呻吟，看了三夜的月，想了三夜的往事——眠食都失了次序，眼圈儿也黑

了，脸色也惨白了。偶然照了照镜子，自己也微微的吃了一惊，他每天还是机械似的做他的

事——然而在他空洞洞的脑子里，凭空添了一个深夜的病人。 

第七天早起，他忽然问程姥姥对面楼下的病人是谁？程姥姥一面惊讶着，一面说：“那

是厨房里跑街的孩子禄儿，那天上街去了，不知道为什么把腿摔坏了，自己买块膏药贴上了，

还是不好，每夜呻吟的就是他。这孩子真可怜，今年才十二岁呢，素日他勤勤恳恳极疼人

的……”何彬自己只管穿衣戴帽，好像没有听见似的，自己走到门边。程姥姥也住了口，端

起碗来，刚要出门，何彬慢慢的从袋里拿出一张钞票来，递给程姥姥说：“给那禄儿罢，叫

他请大夫治一治。”说完了，头也不回，径自走了。——程姥姥一看那巨大的数目，不禁愕

然，何先生也会动起慈悲念头来，这是破天荒的事情呵！她端着碗，站在门口，只管出神。 
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呻吟的声音，渐渐的轻了，月儿也渐渐的缺了。何彬还是朦朦胧胧的——慈爱的母亲，

天上的繁星，院子里的花…… 

  他的脑子累极了，竭力的想摈绝这些思想，无奈这些事只管奔凑了来。 

过了几天，呻吟的声音住了，夜色依旧沉寂着，何彬依旧“至人无梦”的睡着。前几夜

的思想，不过如同晓月的微光，照在冰山的峰尖上，一会儿就过去了。 

程姥姥带着禄儿几次来叩他的门，要跟他道谢；他好像忘记了似的，冷冷的抬起头来看

了一看，又摇了摇头，仍去看他的书。禄儿仰着黑胖的脸，在门外张着，几乎要哭了出来。 

这一天晚饭的时候，何彬告诉程姥姥说他要调到别的局里去了，后天早晨便要起身，请

她将房租饭钱，都清算一下。 

程姥姥觉得很失意，这样清净的住客，是少有的，然而究竟留他不得，便连忙和他道喜。

他略略的点一点头，便回身去收拾他的书籍。 

他觉得很疲倦，一会儿便睡下了。——忽然听得自己的门钮动了几下，接着又听见似乎

有人用手推的样子。他不言不动，只静静的卧着，一会儿也便渺无声息。 

第二天他自己又关着门忙了一天，程姥姥要帮助他，他也不肯，只说有事的时候再烦她。

程姥姥下楼之后，他忽然想起一件事来，绳子忘了买了。慢慢的开了门，只见人影儿一闪，

再看时，禄儿在对面门后藏着呢。他踌躇着四围看了一看，一个仆人都没有，便唤：“禄儿，

你替我买几根绳子来。” 

禄儿趑趄的走过来，欢天喜地的接了钱，如飞走下楼去。 

不一会儿，禄儿跑得通红的脸，喘息着走上来，一只手拿着绳子，一只手背在身后，微

微露着一两点金黄色的星儿。 

他递过了绳子，仰着头似乎要说话，那只手也渐渐的回过来。 

何彬却不理会，拿着绳子自己走进去了。 

他忙着都收拾好了，握着手周围看了看，屋子空洞洞的——睡下的时候，他觉得热极了，

便又起来，将窗户和门，都开了一缝，凉风来回的吹着。 

“依旧热得很。脑筋似乎很杂乱，屋子似乎太空沉。——累了两天了，起居上自然有些

反常。但是为何又想起深夜的病人。——慈爱的……，不想了，烦闷的很！” 

微微的风，吹扬着他额前的短发，吹干了他头上的汗珠，也渐渐的将他扇进梦里去。 

四面的白壁，一天的微光，屋角几堆的黑影。时间一分一分的过去了。 

慈爱的母亲，满天的繁星，院子里的花。不想了，——烦闷……闷…… 

黑影漫上屋顶去，什么都看不见了，时间一分一分的过去了。 

风大了，那壁厢放起光明。繁星历乱的飞舞进来。星光中间，缓缓的走进一个白衣的妇

女，右手撩着裙子，左手按着额前。走近了，清香随将过来；渐渐的俯下身来看着，静穆不

动的看着，——目光里充满了爱。 

神经一时都麻木了！起来罢，不能，这是摇篮里，呀！母亲，——慈爱的母亲。 

母亲呵！我要起来坐在你的怀里，你抱我起来坐在你的怀里。 

母亲呵！我们只是互相牵连，永远不互相遗弃。 

渐渐的向后退了，目光仍旧充满了爱。模糊了，星落如雨，横飞着都聚到屋角的黑影上。

——“母亲呵，别走，别走！……” 

十几年来隐藏起来的爱的神情，又呈露在何彬的脸上；十几年来不见点滴的泪儿，也珍

珠般散落了下来。 

清香还在，白衣的人儿还在。微微的睁开眼，四面的白壁，一天的微光，屋角的几堆黑

影上，送过清香来。——刚动了一动，忽然觉得有一个小人儿，跟手蹑脚的走了出去，临到

门口，还回过小脸儿来，望了一望。他是深夜的病人——是禄儿。 

何彬竭力的坐起来。那边捆好了的书籍上面，放着一篮金黄色的花儿。他穿着单衣走了

- 106 - 
 



过去，花篮底下还压着一张纸，上面大字纵横，借着微光看时，上面是： 

我也不知道怎样可以报先生的恩德。我在先生门口看了几次，桌子上都没有摆着花儿。

——这里有的是卖花的，不知道先生看见过没有？——这篮子里的花，我也不知道是什么名

字，是我自己种的，倒是香得很，我最爱它。 

我想先生也必是爱它。我早就要送给先生了，但是总没有机会。昨天听见先生要走了，

所以赶紧送来。 

我想先生一定是不要的。然而我有一个母亲，她因为爱我的缘故，也很感激先生。先生

有母亲么？她一定是爱先生的。这样我的母亲和先生的母亲是好朋友了。所以先生必要收母

亲的朋友的儿子的东西。禄儿叩上 

何彬看完了，捧着花儿，回到床前，什么定力都尽了，不禁呜呜咽咽的痛哭起来。 

清香还在，母亲走了！窗内窗外，互相辉映的，只有月光，星光，泪光。 

Superhomo 
   He Bin estis malvarmkora junulo. Li estis neniam vidata komunikiĝi kun aliaj ĉirkaŭ si. En la 
etaĝdomo, kie li loĝis, vivis multaj liaj najbaroj, sed li donis nenian atenton al ili. Li eĉ ne prenis 
manĝon en la sama kantino kune kun ili. Okazis, ke li renkontis ilin, kaj li ne facile interŝanĝis 
salutojn kun ili. Kiam poŝtisto venis, multaj junuloj ĝoje kuris por ricevi siajn leterojn, sed li havis 
nenian leteron. Li ĉiam fermis sian buŝon, escepte de la tempo kiam li interŝanĝis sian opinion kun 
liaj kolegoj pri la aferoj en la oficejo kaj de tiam kiam li eligis kelkajn dankajn vortojn al la 
dommastrino anjo Cheng, kiu alportis manĝojn por li. 
  Sen ajna kontakto kun aliuloj, li eĉ ne ŝatis ion vivantan. En lia ĉambro vidiĝis nek floro nek 

herbo, malviva kaj dezerta kiel en kaverno. Nur bretoj estis plenŝarĝitaj per libroj. Kiam li revenis 
de la oficejo kun klinita kapo, li enpaŝis la ĉambron, fermis la pordon, deprenis la ĉapon kaj 
sidiĝis ĉe la tablo. Preninte libron, li foliumis sencele, kaj kelkfoje, kiam li sentis lacon, li stariĝis 
kaj paŝis tien kaj reen, aŭ tirmalferminte la fenestran kurtenon, li faris rigardadon, kaj post iom da 
tempo, li ĝin fermis. 
  Anjo Cheng estis traktita de li alimaniere. Kiam ŝi alportis manĝon en lian ĉambron, ŝi,  

kelkfoje starante apude, parolemis al li, demandante kial li vivas sola. Post multe da ŝiaj paroloj, li 
respondis per tia parolo, kia “La mondo estas malplena kaj la vivo estas senkonscia. La kunesto de 
homoj, universo kaj aliaj estaĵoj estas nenio alia ol dramo. Sur la scenejo oni estas intimaj gepatroj 
kaj gefiloj, sed malsuprenirinte la scenejon, ili deprenis maskojn kaj disiĝis en diversaj direktoj. 
Tio ankaŭ aplikeblas al plorado aŭ ridado. Oni preferu forlasi unu de la alia ol teni ligojn inter si. 
Kaj Niĉeo bone diris, ke amo kaj kompato estas malbonoj...” Kvankam ŝi ne plene komprenis kion 
li diris, ŝi tamen eltiris iom da kompreno el lia parolo. Ŝi diris, ridetante, “Se tiel, kian signifon 
havas via vivado? Estas pli bone morti aŭ perei. Kial oni devas sin vesti aŭ sin manĝigi?” Kun 
rideto, li respondis, “Se tiel, ĉu oni ne alte taksas sin mem kaj la mondon? Estas pli bone, ke oni 
vivu rezignacie kiel kurantaj nuboj kaj fluanta akvo.” Kvankam ŝi volis paroli plu, tamen, vidinte 
lin kapklini sin manĝigi kun apatia vizaĝo, ŝi ne aŭdacis eligi vortojn. 
  Tiun nokton li subite vekiĝis. Aŭdiĝis trista ĝemado sube. La doloraj sonoj intermite kaj 

persisteme tremadis en la kvieta nigra nokto. Kvankam li ne naskis ajnan kompaton, li tamen ne 
sukcesis endormiĝi pro la ĝemado. Lunlumo, kiu akve verŝis tra la fenestra gazo, rememorigis lin 
pri multaj aferoj en lia knabeco — afabla patrino, steloj sur la ĉielo, floroj en la korto... Lia cerbo 
ekstreme laciĝis kaj li penis elpuŝi tiujn penserojn, sed male tiuj penseroj svarmis seninterrompe 
ĝis tagiĝo, kiam li ekhavis dormeton. 
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  Dum sinsekvaj tri noktoj li aŭskultis al ĝemoj, pririgardis la lunon kaj meditis pri la pasintaĵoj. 
Dormado kaj manĝado perdiĝis en malordo — li ekhavis bluringajn okulojn kaj palan vizaĝon. 
Kiam li okaze rigardis en spegulon, li sentis etan surpriziĝon. Li tamen mekanike faris sian rutinon. 
Tamen en lia malplena cerbo abrupte aldoniĝis malsanulo en profunda nokto. 
  La sepan tagon kiam li ellitiĝis en la frua mateno, li subite demandis al anjo Cheng kiu estas la 

malsanulo sube. Ŝi mire respondis, “li estas la knabo Luĉjo kiel aĉetisto de la kantino. Tiun tagon, 
li eliris kaj oni ne scias kiel li falvundis sian femuron. Li kuracis sin per plastro, sed tio ne efikis. 
Li estas la ĉiunokta ĝemanto. Vere kompatinda, li aĝas nur dek du ĉijare. Li estas tre laborema kaj 
zorgema...” He Bin sin vestis kaj ĉapigis, kaj paŝis al la pordo, kvazaŭ li ne aŭdus la rakontadon. 
Haltiginte sian vortfluon, ŝi ekprenis manĝilojn kaj pretis elpaŝi. Tiam li elpoŝigis bankbileton 
malrapide kaj donis al ŝi, dirante, “Donu ĝin al Luĉjo por kuracado ĉe kuracisto.” Dirinte tion, li 
eliris sen turni kapon. Vidinte la enorman nombron sur la bankbileto, ŝi ŝtoniĝis je lia neatendita 
konduto de kompato. Kun manĝiloj en la mano, ŝi distriĝeme staris ĉe la pordo. 
  La sonoj de ĝemado mallaŭtiĝis iom post iom kaj la luno krescentiĝis. Tamen lia cerbo 

ankoraŭ troviĝis en svaga stato: afabla patrino, steloj sur la ĉielo, floroj en la korto... 
   Lia cerbo ekstreme laciĝis, kvankam li penis elpuŝigi tiujn pensojn, sed tiuj implikaĵoj svarmis 
en lian kapon kontraŭ lia volo. 
  Post kelkaj tagoj, la voĉo de ĝemado ĉesiĝis. La nokto restis kvieta kiel antaŭe, kaj He Bin 

havis sensonĝan dormadon. Tiuj pensoj antaŭ kelkaj tagoj, similaj al malforta lumo de matena 
luno sur la pinto de glacimonto, malaperis dum momenteto. 
  Anjo Cheng, kunportante Luĉjon, venis kelkfoje por diri dankon al li, sed li tamen ŝajnis 

forgesi tion. Flegme levinte sian kapon kaj ĵetinte ekrigardon, li skuis sian kapon kaj revenigis 
siajn okulojn al la libro. Siavice Luĉjo, kun suprenlevita nigra kaj pufa vizaĝo, staris ekster la 
pordo, maltrankvile preskaŭ ĝis larmoj. 
  Tiun tagon ĉe vespermanĝo, He Bin diris al Anjo Cheng, ke li transposteniĝos al alia loko kaj 

ekiros postmorgaŭ matene, kaj li volis likvidi sian ŝuldon por loĝado kaj manĝado. 
  Anjo Cheng eksentis deprimiĝon. La kvietaj luantoj kiel li estis raraj, sed ŝi ne povis reteni lin, 

kaj nur diri gratulon anstataŭe. Iome kapjesinte, li reiris al sia ĉambro por ordigi la librojn. 
  Li sentis sin terure laca kaj endormiĝis post momenteto. — Subite li aŭdis kelkfojajn movetojn 

ĉe la pordo kaj iu ŝajnis ĝin puŝmalfermi. Senvorta kaj senmova, li kuŝis kviete, kaj post 
momenteto tute malaperis ĉiaj sonoj. 
  La sekvan tagon, li sin okupis malantaŭ la pordo riglita. Li eĉ rifuzis la helpoproponon de 

Anjo Cheng kaj promesis postuli ties helpon kiam li estis bezononta. Post kiam ŝi malsupreniris, li 
abrupte sin atentigis, ke li forgesis aĉeti ŝnurojn. Kiam li malrapide malfermis la pordon, 
homfiguro fulme malaperis. Je plua pririgardado, li trovis, ke Luĉjo sin kaŝis malantaŭ la kontraŭa 
pordo. Ĵetinte sian heziteman rigardon ĉirkaŭen, li ne trovis serviston ĉeloke. Kaj li vokis, “Luĉjo, 
aĉetu por mi kelkajn ŝnurojn.” 
  Luĉjo ŝanceleme alpaŝis, kaj ĝoje preninte monon, fluge malsuprenkuris la etaĝon. 
  Post kelka tempo, Luĉjo, kun vangoj ruĝiĝintaj pro kurado, anhele suprenkuris, prenante 

ŝnurojn en unu mano. Li tenis sian alian manon malantaŭ la dorso, el kiu unu aŭ du orflavaj 
steletoj malkaŝiĝis malklare. 

  Li donis la ŝnurojn kaj ŝajnis diri ion kun la kapo levita. Lia mano ankaŭ malrapide moviĝis 
antaŭen el post la dorso. 
  Donante nenian atenton al li, He Bin deprenis la ŝnurojn kaj eniris. 

- 108 - 
 



  Post okupiteco pri ordigo, li, kuntenante siajn manojn, paŝis tien kaj ĉi tien por rigardi. La 
ĉambro jam fariĝis malplena. Kiam li kuŝigis sin, li sentis varmegon. Kaj li ellitiĝis kaj iomete 
malfermis la pordon kaj fenestrojn, tiel ke li povis ĝui la envenantan friskan venteton.. 
  “Ankoraŭ varmege. La cerbo ŝajnas en malordo. Kaj la ĉambro estas tro vaka kaj malplena. — 

Jam du tagojn mi lacigas min per okupiteco. Nature mia vivado sin montras malnorma. Tamen 
kial mi ekpensas pri la malsanuleto en la malfrua nokto? ... Amata... Ne pensu plu. Mi ekstreme 
enuiĝas!” 
  La delikata venteto flirte levis la mallongajn harojn ĉe lia frunto, sekigis la ŝviterojn sur lia 

kapo, kaj iom post iom lule ventumis lin en la sonĝon. 
  La blankaj muroj je kvar flankoj, malhela lumo en la ĉambro tuttage, mallumaj ombroj ĉe la 

murangulo. Tempo forpasis minuton post minuto. 
  Amata patrino, miriadoj da steloj sur la nokta ĉielo, floroj en la korto. Ne pripensu plu... tro... 

enuige. 
  Mallumo rampis sur la tegmento. Nenio videblis. Tempo forpasis minuton post minuto. 
  Vento intensiĝis. La aloĉambro ekheliĝis. Miriadoj da steloj pelmele flirtis enen. En stellumo 

malrapide eniris virino blanke vestita, kun la dekstra mano levanta la baskon de jupo kaj la 
maldekstra premanta sian frunton. Ŝi alproksimiĝis akompanate de delikata bonodoro. Klininte 
sian korpon, ŝi pririgardis, pririgardis solene kaj kviete. Ŝia rigardo plenis je amo. 
  Li ekhavis sensentajn nervojn dum momento! Ellitiĝu, ne, ĉar estas en la lulilo. Ho, patrino, 

amata patrino! 
  Ho, patrino! Mi volas ellitiĝi kaj sidiĝi en via sino. Vi brakumu min en vian sinon. 
  Ho, patrino! Ni sopiru unu al la alia, ne forlasu unu de la alia. 
  Ŝi retiriĝis malantaŭen iom post iom, ankoraŭ kun amemo en sia rigardo. Ĉio malklariĝis. 

Steloj faladis kiel pluvo kaj ĉiuj horizonte flugis al la malluma ombro ĉe la murangulo. — “Ho, 
patrino! Ne foriru, ne foriru!...” 
  La vizaĝesprimo de amo, kiu jam kaŝiĝis dum dek kelkaj jaroj, denove riveliĝis sur la vizaĝo 

de He Bin, kaj liaj larmeroj, kiuj nevidebliĝis, ankaŭ faladis perle. 
  Ankoraŭ restis la delikata bonodoro, kaj la virino blanke vestita. Li iome malfermis siajn 

okulojn. La blankaj muroj ĉe kvar flankoj, la malhela taglumo, kelkaj mallumaj ombroj ĉe la 
murangulo, kaj alblovita delikata bonodoro. Kiam li ekmovis, li tuj sentis, ke malgranda 
homfiguro eliras piedpinte kaj ĉe la pordo turnas sian etan vizaĝon por rigardi. Li estis Luĉjo, la 
malsanuleto en malfrua nokto. 
  He Bin penis sidiĝi. Tie sur la ŝnure ligita librostako staris korbeto da orflavaj floroj. Vestinte 

sin per sensubŝtofa jako, li aliris la korbeton, sub kiu estis subpremita paperpeco kun skribaĵo. Sub 
la malhela lumo, li legis: 
  Mi ne scias, kiel danki vin pro via bonfaro. Kelkfoje mi pririgardis ĉe via pordo kaj ne trovis 

florojn sur la tablo. Ĉi tie estas multaj florvendistoj. Ĉu vi rimarkas ilin, sinjoro? La floroj en ĉi tiu 
korbeto, kies nomon mi ne scias, estas kultivitaj de mi mem. Tre bonodoraj, ili plej plaĉas al mi. 
  Mi pensas, ke ili ankaŭ plaĉas al vi sinjoro. Mi devintus sendi ilin al vi, sed mi ne trovis 

ŝancon. Hieraŭ mi aŭdis, ke vi estas forironta, kaj mi ilin sendis tuj. 
  Mi supozas, ke vi sinjoro certe ne bezonas ilin. Tamen mia patrino estas ankaŭ dankema al vi 

pro sia amo al mi. Ĉu via patrino ankoraŭ vivas, sinjoro? Ŝi certe amas vin, sinjoro. Tiel mia 
patrino kaj la via estas bonaj amikoj. Do, sinjoro, vi devas akcepti la donaceton de la filo de la 
amiko de via patrino. Luĉjo skribis kun respektemo. 

- 109 - 
 



  Leginte tiujn liniojn, He Bin, kun floroj en ambaŭ manoj, reiris al la lito. Li, sentante nenian 
fortojn restantaj en sia korpo, nevole eksplodis per plorsingultoj. 
  La delikata bonodoro restis, sed la patrino jam foriris! Interne kaj ekstere de la fenestroj 

kontrastis unu kontraŭ alia estis nur lunbrilo, stelflagro kaj larmlumo. 
elĉinigis Vejdo 

海上 

谁曾在阴沉微雨的早晨，独自飘浮在岩石下面的一个小船上的，就要感出宇宙的静默凄黯的

美。 

岩石和海，都被阴雾笼盖得白的，海浪仍旧缓进缓退的，洗那岩石。这小船儿好似海鸥一般，

随着拍浮。这浓雾的海上，充满了沉郁，无聊，--全世界也似乎和它都没有干涉，只有我管领了

这静默凄黯的美。 

两只桨平放在船舷上，一条铁索将这小船系在岩边，我一个人坐在上面，倒也丝毫没有惧怕，

--纵然随水飘了去，父亲还会将我找回来。 

微尘般的雾点，不时的随着微风扑到身上来，润湿得很。我从船的这边，扶着又走到那边，

了望着，父亲一定要来找我的，我们就要划到海上去。 

沙上一阵脚步响，一个渔夫，老得很，左手提着筐子，右手拄着竿子，走着便近了。 

雨也不怕，雾也不怕，随水飘了去也不怕。我只怕这老渔夫，他是会诓哄小孩子，去卖了买酒喝

的。--下去罢，他正坐在海边上;不去罢，他要是捉住我呢;我怕极了，只坚坐在船头上，用目光

逼住他。 

他渐渐抬起头来了，他看见我了，他走过来了;我忽然站起来，扶着船舷，要往岸上跳。 

“姑娘呵!不要怕我，不要跳，--海水是会淹死人的。” 
我止住了，只见那晶莹的眼泪，落在他枯皱的脸上;我又坐下，两手握紧了看着他。 

“我有一个女儿--淹死在海里了，我一看见小孩子在船上玩，我心就要……” 
我只看着他，--他用袖子擦了擦眼泪，却又不言语。 

深黑的军服，袖子上几圈的金线，呀!父亲来了，这里除了他没有别人袖子上的金线还比他多

的，--果然是父亲来了。 

“你这孩子，阴天还出来做什么!海面上不是玩的去处!”我仍旧笑着跳着，攀着父亲的手。他

斥责中含有慈爱的言词，也和母亲催眠的歌，一样的温煦。 

“爹爹，上来，坐稳了罢，那老头儿的女儿是掉在海里淹死了的。”父亲一面上了船，一面望

了望那老头儿。 

父亲说:“老头儿，这海边是没有大鱼的，你何不……” 
他从沉思里，回过头来，看见父亲，连忙站起来，一面说:“先生，我知道的，我不愿意再到海面

上去了。” 
父亲说:“也是，你太老了，海面上不稳当。” 
他说:“不是不稳当，--我的女儿死在海里了，我不忍再到她死的地方。” 
我倚在父亲身畔，我想:“假如我掉在海里死了，我父亲也要抛弃了他的职务，永远不到海面

上来么?” 
渔人又说:“这个小姑娘，是先生的……”父亲笑说:“是的，是我的女儿。” 
渔人嗫嚅着说:“究竟小孩子不要在海面上玩，有时会有危险的。” 
我说:“你刚才不是说你的女儿……”父亲立刻止住我，然而渔人已经听见了。 

他微微的叹了一声，“是呵!我的女儿死了三十年了，我只恨我当初为何带她到海上来。-一她

死的时候刚八岁，已经是十分的美丽聪明了，我们村里的人都夸我有福气，说龙女降生在我们家

里了;我们自己却疑惑着;果然她只送给我们些眼泪，不是福气，真不是福气呵!” 
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父亲和我都静默着，望着他。 

“她只爱海，整天里坐在家门口看海，不时的求我带她到海上来，她说海是她的家，果然海是

她永久的家。-一三十年前的一日，她母亲回娘家去，夜晚的时候，我要去打鱼了，她不肯一个

人在家里，一定要跟我去。我说海上不是玩的去处，她只笑着，缠磨着我，我拗她不过，只得依

了她，她在海面上乐极了。”他停了一会儿--雾点渐渐的大了，海面上越发的阴沉起来。“船旁点

着一盏灯，她白衣如雪，攀着帆索，站在船头，凝望着，不时的回头看着我，现出喜乐的微笑。

--我刚一转身，灯影里一声水响，她……她滑下去了。可怜呵!我至终没有找回她来。她是龙女，

她回到她的家里去了。” 
父亲面色沉寂着，嘱咐我说:“坐着不要动。孩子!他刚才所说的，你听见了没有?”一面自己下

了船，走向那在岩石后面呜咽的渔人。浓雾里，她的父亲，和我的父亲都看不分明。 

要是他忘不下他的女儿，海边和海面却差不了多远呵!怎么海边就可以来，海面上就不可以去

呢? 

要是他忘得下他的女儿，怎么三十年前的事，提起来还伤心呢? 

人要是回到永久的家里去的时候，父亲就不能找他回来么? 

我不明白，我至终不明白。—雾点渐渐的大了，海面上越发的阴沉起来。 

谁曾在阴沉微雨的早晨，独自飘浮在小船上面?--这浓雾的海上，充满了沉郁无聊，全世界也

似乎和它都没有干涉，只有我管领了这静默默凄的美。 

Sur la maro 
Kiu iam sidis sola sur boato flosanta sub pendanta roko en malserena mateno kun pluveto, tiu 

certe sentis silentan kaj tristan belecon de la universo.  
La roko kaj la maro estis blanke vualata de nebulo kaj la ondoj jen antaŭen puŝiĝis jen 

malantaŭen retiriĝis, lavante la rokon. La boato, kiel mevo, leviĝis kaj malleviĝis laŭ la fluo. La 
maro sub densa nebulo plenis je melankolio kaj enuo—la tuta mondo ĉirkaŭ ĝi ŝajnis nerilata al ĝi. 
Nur mi superregis la silentan kaj tristan belecon. 

Kun du remiloj kuŝantaj sur la boatrando la boato estis ligita per fera ŝnuro al la roko. Mi sidis 
sola sur la boato sen ajna timo. Se mi drivos for, mia patro certe serĉos kaj rehejmenirigos min. 

Polvecaj nebuleroj sin ĵetiĝis humide al mia korpo de tempo al tempo. Mi iris de unu flanko 
de la boato al la alia, rigardante ĉirkaŭen. Mia patro certe venos serĉi min kaj ni poste remos sur la 
maro. 

Aŭdiĝis paŝoj sur sablejo. Fiŝisto, tre maljuna, aliris proksimen, kiu tenis korbon per 
maldekstra mano kaj apogis sin sur stango per la dekstra. 

Mi timis nek pluvon nek nebulon nek forportitecon laŭ akvofluo, sed nur tiun maljunan 
fiŝiston, ĉar li emis fortrompi infanojn kaj elvendi ilin por aĉeti alkoholaĵon. Se mi elboatiĝos, li 
atendante sidos sur la marbordo, kaj se mi restos en la boato, li min kaptos. Kun granda timego mi 
firme sidis sur la pruo kaj premis lin per rigardo. 

Li iom post iom levis la kapon. Li vidis min kaj aliris. Mi subite stariĝis, kaj alpreminte min al 
la boatflanko, volis salti sur la bordon. 

“Knabino, ne timu min. Ne desaltu—la maro dronigos vin.” 
Mi haltis. Mi vidis liajn kristalajn larmojn fali sur lian sekan kaj faltoplenan vizaĝon. Mi 

residiĝis kaj rigardis lin, kun manoj strikte pugnitaj. 
“Mia filino dronis en la maro. Kiam mi vidas infanon ludi sur boato, mia koro...” 
Mi rigardis lin. Forviŝante larmojn, li tenis sin senparola. 
Vestita en nigra uniformo kun kelkaj ringoj da oraj fadenoj sur la manikoj, ha! mia patro 
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alvenas. Ĉi tie krom li neniu havas tiom da oraj fadenoj kiom li. Vere mia patro alvenas. 
“Mia infano, kial vi ludas ekstere en malserena tago! La maro ne estas ludejo por vi!” Ĉiam 

ridante kaj saltante, mi prenas la manon de mia patro. En lia riproĉo troviĝis amemaj vortoj, same 
kiel la lulkanto de la patrino, tiom varma kaj milda. 

“Paĉjo, suriru. Sidiĝu stabile. La filino de tiu maljunulo falis en la maron kaj dronis.” 
Surirante la boaton, la patro ĵetis rigardon al la maljunulo. 

La patro diris: “Maljunuleto, ne troviĝas fiŝegoj ĉe la marbordo, kial vi ne...” 
Enpenseme li turnis la kapon kaj vidis la patron. Li tuj stariĝis, dirante: “Sinjoro, mi ja scias 

pri tio. Mi ne plu volas surmariĝi.” 
“Ha jes. Vi estas tro maljuna, kaj la maro ne estas sendanĝera,” mia patro diris. 
Li respondis: “Ne temas pri tio... Mia filino mortis en la maro kaj mi ne havas koron iri al la 

loko, kie ŝi mortis.” 
Apogante min al la korpo de mia patro, mi pensis: “Se mi falus en la maron kaj mortus, ĉu 

mia patro rezignus sian oficon kaj neniam venus al la maro?” 
La fiŝisto demandis: “Tiu ĉi knabineto estas via...” 
Mia patro ridetante diris: “Jes, ŝi estas mia filino.” 
La fiŝisto heziteme diris: “Infanoj ne ludu sur la maro. Kelktempe ilin trafas danĝero.” 
Mi demandis: “Ĉu vi ĵus diris, ke via filino...” La patro tuj haltigis min, sed la fiŝisto jam 

aŭdis. 
Li eligis malpezan suspiron: “Jes. Mia filino jam mortis tridek jarojn. Mi nur malamas, kial mi 

tiam kunportis ŝin sur la maron.... Kiam ŝi mortis, ŝi atingis apenaŭ ok jarojn, kiu aspektis tre bele 
kaj saĝe. En nia vilaĝo oni laŭdis al mi, ke mi havas fortunon kaj eĉ la filino de la Draka Reĝo 
naskiĝis en nia familio, sed ni mem estis skeptika pri tio. Vere okazis, ke ŝi alportis al ni larmojn, 
sed ne fortunon, vere ne fortunon!” 

Mi kaj mia patro silentis, rigardante lin. 
“Ŝi amis nur la maron. Tuttage ŝi rigardis al la maro, sidante antaŭ la pordo, kaj petis al mi 

kunporti ŝin al la maro de tempo al tempo. Ŝi diris, ke la maro estas ŝia hejmo. Vere la maro estas 
ŝia eterna hejmo... Iun tagon antaŭ tridek jaroj, kiam ŝia patrino vizitis siajn gepatrojn, mi pretis 
fiŝkapti ĉe nokto, sed ŝi ne volis resti sola en la hejmo kaj insistis iri kun mi. Mi diris al ŝi, ke la 
maro ne estas la ludejo, ŝi tamen alkroĉiĝis al mi kun rideto. Mi neniel povis restigi ŝin kaj mi 
obeis al ŝia volo. Kiam ŝi estis sur la maro, ŝi estis ekster si de ĝojo.” Li haltis momenton... 
Nebul-gutoj iom post iom pligrandiĝis kaj la maro des pli malheliĝis. “Pendis lanterno ĉe 
boatflanko. Ŝi estis vestita en neĝ-blanko. Kun velŝnuro en la mano, starante sur la pruo, ŝi 
fiksrigardis kaj turnis la kapon por vidi min de tempo al tempo, kun ĝoja rideto... Kiam mi turnis 
min, aŭdiĝis plaŭdado en la ombro de la lanterno. Ŝi... ŝi glitfalis. Kiel kompatinda! Mi ne 
sukcesis trovi ŝin ĝis nun. Ŝi estis la filino de la Draka Reĝo kaj ŝi reiris al sia propra hejmo.” 

Kun serioza mieno, mia patro ordonis: “Sidu senmove, infano! Ĉu vi jam aŭdis, kion li 
rakontis?” Elboatiĝinte, li iris al la plorsingultanta fiŝisto malantaŭ la roko. En la densa nebulo 
klare videblis nek ŝia patro nek mia patro. 

Se li ne povas forgesi sian filinon, kaj ne estas granda distanco inter marbordo kaj la 
marsurfaco, kial li povas veni al la marbordo, tamen ne povas iri al marsurfaco? Se li jam forgesis 
sian filinon, kial li sentas sin korŝira je ekmencio de la okazintaĵo antaŭ tridek jaroj? 

Mi ne komprenas, mi tute ne komprenas... nebul-gutoj pligrandiĝis kaj la maro des pli 
malheliĝis. 
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Kiu iam sidis sola sur boato flosanta en malserena mateno kun pluveto? ... La maro sub densa 
nebulo plenis je melankolio kaj enuo. Ŝajnis, ke la tuta mondo neniom rilatis al ĝi. Nur mi 
superregis la silentan kaj tristan belecon. 

elĉinigis Vejdo 

夏衍（1900-1995） 

 
野草 

有这样一个故事。 
   有人问：世界上什么东西的气力最大？回答纷纭的很，有的说“象”，有的说“狮”，有人

开玩笑似的说：是“金刚”，金刚有多少气力，当然大家全不知道。 
   结果，这一切答案完全不对，世界上气力最大的，是植物的种子。一粒种子所可以显现

出来的力，简直是超越—切。 
这儿又是一个故事。 
人的头盖骨，结合得非常致密与坚固，生理学家和解剖学者用尽了一切的方法，要把它

完整地分出来，都没有这种力气，后来忽然有人发明了一个方法，就是把一些植物的种子放

在要剖析的头盖骨里，给它以温度与湿度，使它发芽，一发芽，这些种子便以可怕的力量，

将一切机械力所不能分开的骨骼，完整地分开了，植物种子力量之大，如此如此。 
   这，也许特殊了一点、常人不容易理解，那么，你看见笋的成长吗？你看见过被压在瓦

砾和石块下面的一颗小草的生成吗？他为着向往阳光，为着达成它的生之意志，不管上面的

石块如何重，石块与石块之间如何狭，它必定要曲曲折折地，但是顽强不屈地透到地面上来，

它的根往土壤钻，它的芽望地面挺，这是—种不可抗的力，阻止它的石块，结果也被它掀翻，

一粒种子的力量的大，如此如此。 
   没有一个人将小草叫做“大力士”，但是它的力量之大，的确是世界无比。这种力，是一

般人看不见的生命力，只要生命存在，这种力就要显现，上面的石块，丝毫不足以阻挡， 
因为它是一种“长期抗战”的力，有弹性，能屈能伸的力，有韧性，不达目的不止的力。 
   种于不落在肥土而落在瓦砾中，有生命力的种子决不会悲观和叹气，因为有了阻力才有

磨炼。生命开始的一瞬间就带了斗争来的草，才是坚韧的草，也只有这种草，才可为傲 
然地对那些玻璃棚中养育着的盆花哄笑。 

                                    1940年 

Xia Yan (1900-1995) 

Sovaĝa Herbo 
Estas tia rakonto: 
Iu demandis, kio estas la plej forta en la mondo. La respondoj suficĉe variis. Iuj respondis per 

“elefanto”, aliaj per “leono” kaj triaj ŝerceme per “diamanto” — kaj tamen, kiel forta estas la 
diamanto? Kompreneble neniu scias entute. 
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Sed fakte, ĉi ĉiuj respondoj tute eraras. Tio, kio estas la plej forta en la mondo, estas nenio alia 
ol la plantaĵa semo! La forto, kiun unu semo povas elmontri, simple superas ĉion. Ĉi-sube legiĝas 
alia rakonto: 

La homa kranio estas tiel kompakte kaj fortike kunigita, ke fiziologoj kaj anatomoj neniel 
povis ĝin perforte dividi en pecojn, kvankam ili jam eluzis ĉiom da siaj rimedoj por fari tion. Poste, 
oni elcerbumis alian rimedon: enmeti semojn en la sekcotan kranion, kaj provizi ilin per konvena 
varmeco kaj humideco por ilin burĝonigi. Je burĝonado, la semoj kapablas, per terura forto, dividi 
la kranion en pecojn, kion ĉiuj mekanikaj fortoj ne povas plenumi. Kiel granda estas la forto de 
semoj! 

Tio, kredeble, estas iom speciala, tiel ke ordinaruloj ne povas facile kompreni. Sed do, ĉu vi 
vidis kiel kreskas bambuŝosoj? Ĉu vi vidis kiel vegetas herbeto subpremata de ruboj aŭ ŝtonoj? 
Por sin bani en sunradioj, por realigi sian volon de vivekzisto, ĝi certe pli aŭ malpli rekte kaj 
obstineme elpuŝiĝas supren de sub tero, el inter la mallarĝa spaco de ŝtonoj, spite al pezego de 
ŝtonoj sur si. Ĝiaj radikoj etendiĝas suben en tero kaj ĝiaj ŝosoj sin puŝas supren. Tio estas ne 
rezistebla forto kaj la ŝtonoj, kiuj malhelpas ĝin, definitive estas renversitaj de ĝi. Kiel granda 
estas la forto de semoj! 

Neniu konsideras herbeton “giganta”, sed ties forto estas senkompara en la mondo. Tia forto 
estas vivipovo, nevidebla al ordinaruloj. Se nur ekzistas vivo, tia forto nepre sin montras. La 
ŝtonoj sur ĝi neniel povas bari al ĝi la vojon, ĉar ĝi estas la forto de “longdaŭra rezistado”, la forto 
elasta, fleksebla, obstinema kaj neĉesigebla sen atingi la celon. 

Kiam semoj falas inter rubon anstataŭ en fekundan grundon, tiuj vivfortohavaj semoj nepre ne 
fariĝas pesimismaj, nek suspirantaj, ĉar ili povas sperti hardadon en malhelpado. Nur tiuj herboj, 
kiuj ekluktadis je la komenciĝo de sia vivo, estas ja tenacaj; kaj ankaŭ nur tiuj herboj rajtas fiere 
priridi vazflorojn kulturatajn en vitrodomo. 
*Xiayan (1900-1995), pseŭdonimo de Shen Duanxian, ĉina fama moderna verkisto. 

Elĉinigis Minosun 
 

方志敏 (1900-1935) 

清贫 
   我从事革命斗争，已经十余年了。在这长期的奋斗中，我一向是过着朴素的生活，从没

有奢侈过。经手的款项，总在数百万元；但为革命而筹集的金钱，是一点一滴的用之于革命

事业。这在国方的伟人们看来，颇似奇迹，或认为夸张；而矜持不苟，舍已为公，却是每个

共产党员具备的美德。所以，如果有人 问我身边有没有一些积蓄，那我可以告诉你一桩趣

事： 
就在我被俘的那一天一个最不幸的日子，有两个国方兵士，在树林中发现了我，而且猜

到我是什么人的时候，他们满肚子热望在我身上搜出一千或八百大洋，或者搜出一些金镯金

戒指一类的东西，发个意外之财。那知道从我上身摸到下身，从袄领捏到袜底，除了一只时

表和一支自来水笔之外，一个铜板都没有搜出。他们于是激怒起来了，猜疑我是把钱藏在那

里，不肯拿出来。他们之中有一个，左手拿着一个木柄榴弹，右手拉出榴弹中的引线，双脚

拉开一步，作出要抛掷的姿势，用凶恶的眼光盯住我，威吓地吼道： 
“赶快将钱拿出来，不然就是一炸弹，把你炸死去!” 
“哼!你不要作出那难看的样子来吧! 我确实一个铜板都没有存；想从我这里发洋财，是
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想错了。”我微笑淡淡地说。 
“你骗谁!象你当大官的人会没有钱!”拿榴弹的兵士坚不相信。 
“决不会没有钱的，一定是藏在哪里，我是老出门的，骗不得我。” 
另一个兵士一面说，一面弓着背重来一次将我的衣角裤裆过细地捏，总企望着有新的发

现。 
“你们要相信我的话，不要瞎忙吧! 我不比你们国民党当官，个个都有钱，我今天确实是

一个铜板也没有，我们革命不是为着发财啦!”我再向他们解释。 
等他们确知在我身上搜不出什么的时候，也就停手不搜了；又在我藏躲地方的周围，低

头注目搜寻了一番，也毫无所得，他们是多么的失望呵!那个持弹欲放的兵士，也将拉着的

引线，仍旧塞进榴弹的木柄里，转过来来抢夺我的表和水笔。后彼此说定表和笔卖出钱来平

分，才算无话。他们用怀疑而又惊异的目光，对我自上而下的望了几遍，就同声命令地说：

“走吧！” 
是不是还要问问我家里有没有一些财产？请等一下，让我想一想，啊，记起来了，有的

有的，但不算多。去年暑天我穿的几套旧的汗褂裤，与几双缝上底的线袜，已交给我的妻放

在深山坞里保藏着——怕国军进攻时，被人抢了去，准备今年 暑天拿出来再穿；那些就算

是我唯一的财产了。但我说出那几件"传世宝"来，岂不要叫那些富翁们齿冷三天？！  
清贫，洁白朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方！ 

一九三五年五月二十六日写于囚室 

Fang Zhimin (1900-1935) 

Senhaveco 
   Mi okupiĝas pri revolucia batalado jam pli ol dek jarojn. Dum la longdaŭra strebado mi ĉiam 
vivas modeste, sed neniom prodigante. Kvankam la monsumo, kiun mi disponis en miaj manoj, 
estis ne malpli ol kelkaj milionoj da dolaroj, ĉiu monero kolektitaj por revolucio tamen devas esti 
uzata por la revolucia afero. En la okuloj de Kuomintango-granduloj, tiu ŝparema konduto ŝajnas 
miraklo aŭ bombasto, dum diskreteco kaj altruismo estas bonvirtoj, kiujn ĉiu kompartiano devas 
havigi al si. Do, se mi estas demandata pri mia ŝparmono, mi povas klarigi per la jena interesa 
rakonto: 
   Ĝuste en la plej malfeliĉa tago de mia aresto, kiam du kuomintangaj soldatoj trovis min en 
arbaro kaj eldivenis mian veran identecon, ili naskis fortan deziron elserĉi en mi mil aŭ ok cent 
arĝentajn monerojn aŭ orajn braceletojn kaj ringojn kaj similajn, kaj pere de tio estis rikoltontaj 
neatenditan riĉaĵon. Ekster ilia atendo, kvankam ili elserĉis de la kapo ĝis la piedo, de la kolumo 
de vatita jako ĝis la plandumo de ŝtrumpo, ili eltrovis neniun kupran moneron krom unu 
poshorloĝon kaj unu fontoplumon. Koleriĝante, ili konjektis, ke mi jam kaŝis ien monon, ne 
volante ĝin elpreni. Unu el ili, kun grenado kun ligna tenilo en la liva mano kaj la meĉo eltirita en 
la dekstra mano, metis unu piedon je unu paŝo antaŭen, kun pozo de grenad-ĵetado. Li fiksis sur 
min sian malican rigardon, minace kriaĉante, 
   “Rapidu elpreni monon, alie vi mortos de eksplodo!” 
   “Hm! Ne montru vian naŭzan vizaĝon! Estas vere, ke mi ne ŝparis eĉ unu kupran moneron. Se 
vi deziras akiri de mi riĉaĵon, vi miskalkulis.” Mi indiferente diris kun rideto. 
   “Ne trompu min! La homo kiel vi kun alta rango ne havus monon!” neniel kredis la soldato 
kun grenado enmane. 
   “Ne eblas al vi ne havi monon. Vi certe ĝin kaŝis ie. Mi estas sperto-riĉa kaj ĉion-scia, vi ne 
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povus min trompi,” diris la alia soldato, kiu arkigis sian dorson por duafoje korpserĉi, zorgeme 
palpepremante permane miajn vestangulojn kaj pantalonforkon, esperante trovi ion. 
   “Kredu mn. Ne vane penu! Ne komparu min kun viaj kuomintangaj altranguloj, kiuj ĉiuj havas 
monon. Mi vere ne havas eĉ unu groŝon kun mi hodiaŭ. Ni revoluciuloj ne celas monkolektadon 
por ni mem!” Mi denove klarigis al ili. 
   Ĝis tiam, kiam ili konstatis ke el mi ili povas nenion elserĉi, ili ĉesigis siajn manojn. Kaj 
tamen ili refoje traserĉis mian kaŝejon zorgeme kaj rikoltis ankaŭ nenion --- kiel ili elreviĝis! Post 
kiam la soldato tenanta la grenadon enŝovis la eltiritan meĉon en lignan tenilon de grenado, li 
turnis kaj forrabis miajn poŝhorloĝon kaj fontoplumon. Kaj ili paciĝis, nur post kiam ili 
interkonsentis, ke ili egale dividu la monon post vendado de la horloĝo kaj plumo. Per dubemaj 
kaj miregaj okuloj ili kelkfoje rerigardis al mi de supre malsupren kaj ordonis unuvoĉe: “Eku!” 
   Ĉu mi havas iom da proprietaĵo hejme? Atendu momente. Lasu min iomete pripensi. Aĥa, jes, 
jes, mi rememoras, sed nemulte. Estas kelkaj kompletoj da malnovaj ĉemizoj kaj pantalonoj kaj 
kelkaj paroj da kotonteksitaj ŝtrumpoj kun plandumoj alkudritaj, kiujn mi surportis en la pasinta 
somero. Ilin mi jam konfidis al mia edzino por kaŝi en monta valo, por ke ili ne estu forrabataj de 
Kuomintangaj soldatoj, kiam ili alatakos, kaj mi pretos surporti ilin en la kurantjara somero. Tiuj 
aĵoj povas esti kalkulataj kiel mia nura proprietaĵo. Se mi montrus tiujn "heredajn trezorojn" al 
riĉuloj, ili certe priridus por tri tagoj?! 
   Senhaveco — pura kaj modesta vivo, ĝuste estas la bazo, sur kiu ni revoluciuloj povas konkeri 
malfacilaĵojn! 

elĉinigis Minosun 

沈从文（1902-1988） 

 
街 

有一个小小的城镇，有一条寂寞的接。 
那里住下许多人家，却没有一个成年男子。因为那里出了一个土匪，所有男子便都被人，带

到一个很远很远的地方去，永远不再回来了，他们是五个十个用绳子编成一连，背后一个人

用白木梃子敲打他们的腿，赶到别处去做军队上搬运军火的夫子的。他们为了“国家”应该

忘了“妻子”。 
大清早，各个人家从梦里醒转来了。各个人家开了门。各个人家的门里，皆飞出一群鸡，

跑出一些小猪，随后男女小孩子站在门限上撒尿，或蹲到门前撒尿，随后便是一个妇人，提

了小小的木桶，到街市尽头去提水。有狗的人家，狗皆跟到主人身前身后摇尾巴，也是时刻

刻照规矩在人家墙基跷起一只腿撒尿又赶忙追到主人前面去。这长街早上并不寂寞。 
当白日照到这长街时，这一条街静静的像是在午睡，什么地方柳树桐树上有新蝉单纯而

又倦人的声音，许多小小的屋子里，湿而发霉的土地上，头发干枯脸儿瘦弱的孩子们，皆蹲

在土地上或伏在母亲身边睡着了。做母亲的全按照一个地方的风气，当街坐下，织男子们束

腰用的板带过日子。用小小的木制手机，固定在屋角一柱上，伸出憔悴的手来，便捷的把手

把手中兽骨线板压着手机的一端，退着粗粗的棉线，一面用一个粽叶刷子为孩子们拂着蚊蚋。
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带子成了，便用剪子修理那些边沿，等候每五天来一次的行贩，照行贩所定的价钱，把已收

的带子收去。 
许多人家门对着门，白日里，日头的影子正正地照到街心不动时，街上半天还无一个人

过身。每一个低低的屋檐下人家里妇人，各低下头来赶着自己的工作，做倦了，抬起头来，

用疲倦忧愁的眼睛，张到对街的一个铺子，或见到一条悬挂到屋檐下的带样，换了新的一条，

便仿佛奇异的神气，轻轻地叹着气，用兽骨板击打自己的下颌，因为她一定想起一些事情，

记忆到由另一个大城里来的收货人的买卖了。他一定还想到另外一些事情。  
有时这些妇人把工作停顿下来，遥遥的谈着一切，最小的孩子已经饿哭了，就拉开前幅的衣

襟，抓出枯瘪的乳头，塞到那些小小的口里去。他们谈着手边的工作，谈着带子的价钱和棉

纱价钱，谈到麦子和盐，谈到鸡的发瘟，猪的发瘟。 
街上也常常有穿了朱红绸子大裤过身的女人，脸上抹胭脂擦粉，小小小的髻子，光光的

头发，都说明这是一个新娘子。到这时，小孩子便大声喊看新娘子。大家完全把工作放下，

占到门前望着，望到不见这新娘子的背影时才重重的换了一次呼吸，回到自己的工作凳子上

去。 
街上有时有一只狗追一只鸡，便可见到一妇人持了一长长的竹子打狗的事情，使所有的

孩子们皆觉得好笑。长街在日里也仍然不寂寞。 
街上有什么人来信了，许多妇人皆挣着跑出去，看看是什么人从什么地方寄来的。她们

将听那些认字的人，念及信内说道的一切。小孩子同狗，也常常凑热闹，追随到那个人的家

里去，那个人家便不同了。但信中有时却说道一个人死了的这类事，于是主人便哭了。  
于是一切不相干的人围聚在门前，过一会，又即刻走散了，这妇人伏在堂屋里哭泣，另外一

些妇人便代为照料孩子，买豆腐，买酒，买纸钱，于是不久大家大家都知道那家男人已经死

掉了。 
街上到黄昏时节，常常有妇人手中拿了小小的簸箩，放了一些米，一个蛋，低低地喊出

一个人的名字，慢慢从街的这端走到另一端去。这是不让小孩子夜哭发热，使他在家中安静

的一种方法，这方法，同时也就娱乐到一切坐到门边的孩子。长街上这时节也不寂寞的。  
黄昏里，街上各处飞着小小的蝙蝠，望到天上的云，同归朝还家的老鸦，背了小孩子门到门

前站定了的女人们，一面摇动背上的孩子，一面轻轻地唱着忧郁凄凉的歌，愉悦到心上的寂

寞。 
“爸爸没有回来，有些爸爸早已不在这世界上了，但并没有信来。有些临死时还忘不了

家中的一切，便托便人带了信回来，得到信息哭了一整夜的妇人，到晚上，便把纸钱放在门

前焚烧，红红的火光照到街上下人家的屋檐，照到各个人家的大门。见到这光火的孩子们，

也照例十分欢喜。长街这时也并不寂寞。 
阴雨天的夜里，天上漆黑，街头无一个街灯，狼在土城外山嘴上嚎着，用鼻子贴近地面，

如一个人的哭泣。地面仿佛拂动在这奇怪的声音里。什么人家的孩子在梦里醒来，吓哭了，

母亲便说：“莫哭狼来了，谁哭谁就被狼吃掉。” 
卧在土城上高处木棚里老而残废的人，打着梆子。这里人不须明白一个夜里有多少更次，

且不必明白半夜里醒来是什么时候。那梆子声音，要他们小心一点门户。 
一到阴雨的夜里，这长街更不寂寞，因为狼的斗争，使全街热闹了许多。冬天若半夜里

落了雪，则早早的起身的人，开了门，便可看到狼的脚迹，同糍粑一样印在雪里。 

Shen Congwen (1902-1988) 

La strato 
Estis tre malgranda urbo, kaj tie situis longa strato en morna kvieto. 
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Sur la strato loĝis multe da familioj, sed sen eĉ unu viro. Ĉar ĉi-loke aperis militaristo, ĉiuj 
viroj do estis forkondukitaj al tre malproksima loko, neniam povante reveni. Ili estis kunligitaj en 
vicojn, kvinope aŭ dekope, kaj post ili estis unu ulo, kiu frapis iliajn krurojn per bastono, 
forpelante ilin en iun trupon por transporti municiojn. Ili devis, por la “patrujo”, forgesi siajn 
edzinon kaj infanojn.  

Frumatene, ĉiu el la familioj vekiĝis el sonĝo, malfermis sian pordon, kaj tra tiu pordo elflugis 
aro da kokoj, elkuris kelkaj porketoj. Tuj post tio geknaboj aŭ staris ĉe la sojlo aŭ kaŭris antaŭ la 
pordo por pisi. Tuj sekvis unu virino, kiu, portante etan tinon, iris ĝis la fino de la strato preni 
akvon. Se iu el la familioj havis hundon, ĝi certe ĉirkaŭsekvis la mastrinon svingante la voston kaj 
neniam forgesante la regulon: levi unu piedon kaj pisi murbazen de alies domo. Kaj prompte ĝi 
denove kuratingis la mastrinon antaŭe. Sur la longa strato la mateno ne estis silenta. 

Kiam tage la suno radiis rekte sur la straton, tiu kvieta strato kvazaŭ siestis. El salikoj aŭ 
kaŝtanoj, oni ne sciis precize de kie, eliĝis la ĉirpo de novaj cikadoj, la sono unutona kaj 
langvoriga. En multaj malgrandaj domoj, sur la humida kaj mucida tero, la infanoj kun hararo seke 
velkiĝinta kaj vizaĝo marasma, ĉiu kaŭris surtere aŭ kuŝis surventre ĉe la patrino, dormante, dum 
la patrinoj, laŭ la loka kutimo, kontraŭ la strato ĉiu sidis por pasigi la tagojn en la teksado de zonoj, 
dikaj kaj larĝaj, destinitaj al viroj. Temis pri malgranda ligna maŝino fiksita al kolono de 
domangulo, kaj ĝi estis garnita per plato fadenvolvita, ĉe kiu retiriĝis dika kotonfadeno el lerta, 
sed sekiĝinta, mano. Kaj samtempe per la alia mano ŝi forpelis kulojn por la infanoj. Kiam 
formiĝis la zono, ŝi pritondis ĝin laŭrande, atendante la vagkomerciston, kiu en ĉiu kvina tago 
venis… kaj tiam li akiris la zonojn faritajn laŭ la prezo difinita de si mem.  

Ambaŭflanke viciĝis multaj domoj kun, ĝenerale, pordo kontraŭ pordo. En la tago, kiam la 
suno senmoviĝanta brilis rekte sur la straton, neniu preterpasis dumlonge. Sub ĉiu malalta 
tegmento troviĝis virino, kiu, klinante la kapon, urĝis sian laboron. Kiam laciĝinte, ŝi levis la 
kapon kaj per la malviglaj kaj mornaj okuloj alrigardis la kontraŭan butikon, ĉe kiu iafoje ŝi vidis 
novan zonon kiel specimenon, pendantan sub la tegmento. En tia kazo, kvazaŭ trafite de ia okulta 
spirito, ŝi milde faris elspiradon kaj per la plato fadenvolvita frapis sian malsupran makzelon, ĉar 
certe io venis al ŝi en la memoron, probable pri la negoco kun vagkomercisto, kiu venis de alia 
granda urbo por kolekti varojn, aŭ ĉar certe ŝi turniĝis al aliaj aferoj en la menso. 

Iutempe, tiuj virinoj haltigis sian laboron kaj babilis ĉion sen certa temo. Kiam la plej juna 
infano ploris de malsato, la patrino krude distiris la antaŭan parton de la bluzo, elprenis mamon 
jam velkiĝintan, kaj ŝtopis per ĝi la buŝeton. Ili parolis pri la laboro ĉe si, la prezo de zono kaj 
kotona fadeno, la tritiko kaj salo, kaj la kokopesto kaj porkopesto. 

Ke sur la strato kelkafoje pasis virino en la larĝa pantalono ruĝe silka, kun vizaĝo ruĝe 
ŝminkita kaj kun haroj olee brilantaj kaj mallongaj harplektaĵoj, tio anoncis, ke ŝi estas novedzino. 
Tiam infanoj, laŭte kriante, rigardis la pasantinon. Ankaŭ virinoj, flankenlasante sian laboron, 
staris ĉe la pordo kaj alrigardis ŝin, ĝis ŝi malaperis el la vido. Nun ili profunde ŝanĝis spiron kaj 
revenis al sia benko por laboro. 

Foje unu hundo postkuris unu kokon, tiam prezentiĝis la sceno, ke virino, kun longa 
bambustango en la manoj, batas la hundon. Tio multe amuzis la infanojn ĉeestantajn. Do la longa 
strato en tago ankaŭ ne estis silenta. 

Foje oni alsendis leteron. Multaj virinoj alkuris por vidi, de kie la letero estas sendita de kiu. Ili 
atendis, ke legipovulo tuj voĉlegu el la papero. Ankaŭ infanoj kaj hundoj, plej ofte emaj amuzi sin 
en tio, sekvis la ricevinton al ties hejmo, kaj tiu ja distingiĝis. Sed okazis, ke la letero sciigas, ke iu 
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mortis. Sekve la mastrino ploris. Ĉiuj, ne koncernaj homoj, amasiĝis ĉe la pordo; momenton poste 
ili disiris for. Tiu virino, sin klinante super la tablo, lamentis en la ĉefa ĉambro; kelkaj aliaj virinoj, 
anstataŭ ŝi, prizorgis la infanojn, aĉetis toŭfuon, vinon, paperajn monimitaĵojn. Tuj ĉiuj sciis, ke la 
viro de tiu familio mortis. 

Kaj tiam, kiam la krepusko etendiĝis, kutime iu virino tenis malgrandan korbon, malprofundan 
kaj platan, kun iom da rizgrajnoj kaj unu ovo. Ŝi obtuze vokis ies nomon, lante paŝante de unu 
fino de la strato al la alia. Tio estis la metodo, evitigi infanon de noktaj ploro kaj febro, la procedo, 
pacigi la hejmon. Tiu promenado nature distris ĉiujn geknabojn, kiuj sidis ĉe sia pordo. Ankaŭ tiu 
tempo en la longa strato plenis de vigleco. 

En la vespero, ĉie en la strato, flugis etaj vespertoj. Supre en la ĉielo videblis nuboj, kaj korvoj 
kune reflugis al siaj nestoj. La virinoj kun infano sur la dorso, kiuj iris stariĝi ĉe sia pordo, jen lulis 
la infanon, jen delikate kantis arion sombran kaj mornan, kiu intensigis la solecon en la koro: 

“Vespere paĉjo venos, venos, ĉar korvoj revenas ĉe-vespere!” 
Entute purpuriĝis ĉio super la montoj. Sur la tera urbomuro oni frapis la tamburon por anonci 

la komenciĝon de la nokta frapo sur klakilo. En malalta domo troviĝis eta olelampo, en kies lumo 
konturiĝis ĉiuj endomaj objektoj. Aŭdiĝis interfrapiĝo de manĝiloj: manĝobastonetoj, bovloj kaj 
tasoj… Abrupte, infano denove ekploris: ŭa ŭa… 

Paĉjo ne venis. Iuj paĉjoj jam delonge ne plu estis en ĉi mondo, kaj pri ili oni sciis nenion. Iuj 
aliaj, kiuj, ĉe agonio, ne forgesis ĉion en la hejmo, sendigis leteron. La ricevintino ploris tutan 
nokton. Je tagiĝo ŝi ekbruligis paperajn monimitaĵojn antaŭ la pordo. La ruĝa fajrolumo ĵetiĝis sur 
la tegmentojn kaj pordojn de ĉirkaŭaj najbaroj. Vidante tian fajrolumon, infanoj, kiel kutime, 
trovis ĝin amuza. Tiun tempon la longa strato ankaŭ ne estis soleca. 

En la nokto de pluvo la ĉielo peĉe nigris. Sur la strato staris neniu lanterno pendanta. Lupoj 
ululis sur la sprono de la monto ekster la urbeto - kvazaŭ homo plorus - kun la nazo alpremiĝanta 
al la tero, kiu kvazaŭ ŝvebus en la stranga sono. Infano oni ne sciis kies vekiĝis kaj ekploris de 
timo. La patrino diris: “Ne ploru. Lupo venas. Kiu ploras, tiu estos formanĝita.” 

La nokta gardisto maljuna kaj kripla, kiu loĝis en budo sur la supro de la tera urbomuro, frapis 
la klakilon. Al la ĉi-urbanoj ne necesis scii, je kiom da fojoj la klakilo estas frapita dumnokte, kaj 
ne nepris konscii, kioma horo nun estas, se iu vekiĝis noktomeze. La sono de la klakilo anoncis al 
la surstrataj familioj nur, ke lupoj jam transsaltis la urbomuron, kaj ke ili estu singardaj. 

En la pluvonokto la longa strato des malpli silentis, ĉar la lupoj batalis inter si kaj lasis la 
straton en bruado eĉ pli vivplena. Se, vintre, neĝis dum nokto, tiuj, kiuj frue ellitiĝis kaj malfermis 
la pordon, povis vidi la spurojn de lupoj, kiel gluecajn riz-bulojn stampitajn sur neĝotavolo. 

Maje de 1931 
elĉinigis Minosun 

艾芜（1904-1992） 

 

冬夜 

冬天，一个冰寒的晚上。在寂寞的马路旁边，疏枝交横的树下，候

着最后一辆搭客汽车的，只我一人。虽然不远的墙边，也蹲有一团黑影，

但他却是伸手讨钱的。马路两旁，远远近近都立着灯窗明灿的别墅，向暗蓝的天空静静地微

笑着。在马路上是冷冰冰的，还刮着一阵阵猛厉的风。留在枝头的一两片枯叶，也不时发出
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破碎的哭声。 
那蹲着的黑影，接了我的一枚铜板，就高兴地站起来向我搭话，一面抱怨着天气：“真冷

呀，再没有比这里更冷了！……先生，你说是不是?” 
看见他并不是个讨厌的老头子，便也高兴地说道：“乡下怕更要冷些吧?” 

“不，不。”他接着咳嗽起来，要吐出的话，塞在喉管里了。 
我说：“为什么？你看见一下霜，乡下的房屋和田野，便在早上白了起来，街上却一点也看

不见。” 
他捶了几下胸口之后，兴奋地接着说道：“是的，是的……乡下冷，你往人家门前的稻草

堆上一钻就暖了哪……这街上，哼，鬼地方！……还有那些山里呵，比乡下更冷哩，咳，那

才好哪！火烧一大堆，大大小小一家人，闹热呀！……” 
接着他便说到壮年之日，在南方那些山中冬夜走路的事情。一个人的漂泊生活，我是喜

欢打听的，同时车又没有驰来.便怂恿他说了下去。 
他说晚上在那些山里，只要你是一个正派的人，就可以朝灯火人家一直走去，迎着犬声，

敞开树阴下的柴门，大胆地闯进。对着火堆周围的人们，不管他男的女的，用两手向他们两

肩头一分，就把你带着风寒露湿的身子，轻轻地放了进去。烧山芋和热茶的香味，便一下子

扑入你的鼻子。抬头看，四周闪着微笑的眼睛，欢迎着，毫没有怪你唐突的神情。你刚开口

说由哪儿来的时候，一杯很热的浓茶，就递在你的下巴边上。老太婆盼咐她的孙女，快把火

拨大些，多添点子柴，说是客人要烘暖他的身子；你暖和了，还不觉得疲倦的话，你可以摸

摸小孩子的下巴，拧拧他们的脸蛋，做一点奇怪的样子，给他们嬉笑。年轻的妈妈，一高兴

了，便会怂恿他的孩子把拿着要吃的烧山芋，分开一半，放在你这位客人的手上。 
如果你要在他们家过夜，他们的招待，就更来得殷勤些。倘若歇一会，暖暖身子，还要

朝前赶路，一出柴门，还可听见一片欢送的声音：“转来时，请来玩呀!”  
老头子讲着讲着，给冷风一吹，便又咳嗽起来，我听得冷都忘记了，突然老头子忘形地

拉着我问道： 
“先生，这到底是什么原因哪？……这里的人家，火堆一定烧得多的，看窗子多么亮哪……

他们为什么不准一个异乡人进去烤烤手哩?” 
搭客汽车从远处轰轰地驰来了，我赶忙摆他的手，高声说道： 
“因为他们是文明的人，不像那些山里的……” 
再跳进通明的汽车里，蓦地离开他了。但远的南国山中，小小的灯火人家里面，那些丰

美的醉人的温暖，却留在我的冬夜的胸中了。 

Ai Wu（1904-1992） 

Vintra Nokto 
Estis frosta vintra nokto. La strato estis senbrue obskura. Mi sola staris sub arbo kun 

interplektitaj senfoliaj branĉoj ĉesupre kaj atendis la lastan buson. Kelkajn paŝojn for de mi en la 
mallumo kaŭris ombra figuro ĉe la muro, sed li estis nur trampo. Ambaŭflanke de la strato staris 
luksaj domoj, kies lumigitaj fenestroj brilis kviete en la sombre-bluan ĉielon. En la strato regis 
frosto kun blovoj da forta vento. Kelkaj velkitaj folioj, kiuj ankoraŭ pendis sur la branĉoj, de 
tempo al tempo susure ĝemis.  

La kaŭranta figuro, preninte kupreron de mi kun danko, ĝoje stariĝis kaj intencis interparoli 
kun mi. “Vere malvarme ĉi tie,” li plendis pri la vetero. “Nenie estas pli malvarme ol ĉi tie! ... Kiel 
vi pensas pri tio, sinjoro?”  

Juĝante, ke li estas oldulo nenaŭza, mi respondis kun plezuro, “Devas esti multe pli malvarme 
en la kamparo, mi supozas.”  
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   “Ne, ne,” li malkonsentis kaj ektusis, kun la vortoj ŝtopitaj en sia gorĝo.  
 “Kial?” mi demandis. “En la kamparo, kiam falas prujno, la tegmentoj kaj kampoj iĝas blankaj 

en la mateno, sed tian oni ne povas vidi sur la stratoj.”  
Frapetinte sin sur la bruston, li ekscitite daŭrigis, “Jes, vere... estas malvarme en la vilaĝoj, sed 

estas denove varme tuj kiam vi enŝoviĝas en la pajlostakon antaŭ ies domo... Sed en tiu ĉi strato, 
humm, kia terura loko! ... Tie en la montoj estas eĉ pli froste ol en la kamparo. Sed kiam oni 
ekbruligas fajron endome kaj la tuta familio ĉirkaŭe sidas, kia harmoniaĵo tio estas!”  

Poste li ekrakontis pri la aventuroj dum siaj fortaĝaj tagoj: vojaĝi sola dum vintraj noktoj tra la 
montoj en la sudo. Ĉar min interesis rakontoj pri vagantoj kaj tiam la buso ankoraŭ ne venis, mi 
instigis lin daŭrigi sian babiladon.  
   “Kiam finiĝas la tago en la montoj,” li diris, “kaj se vi estas homo honesta, vi povas ĉiam iri al 
la domo, kie olelampoj flagras kaj hundoj bojas. Vi povas perpuŝe malfermi la rubusan pordon sub 
la arbo kaj senhezite endomiĝi. Disigu la homojn ĉirkaŭ la fajro, ĉu virojn ĉu virinojn, per viaj 
manoj, kaj vi, malvarma kaj malseka kun roso, enŝoviĝos senĝene inter la amason. Via nazo tuj 
pleniĝos de aromo de rostitaj batatoj kaj de varma teo. Ĉirkaŭe ridetas bonvenaj okuloj, en kiuj 
montriĝas neniu mieno kulpigi vian abruptecon. Apenaŭ vi komencas diri al ili de kie vi venis, 
tason da varma kaj forta teo oni al vi donas. Avino diras al sia nepino, ke ŝi alimentu la fajron per 
pli da hejtligno, ĉar la gasto bezonas varmigi sian korpon.  
   “Kiam vi retrovas viajn korpvarmon kaj forton, vi povas plezurigi la infanojn, karesante al ili 
la mentonon, delikate pinĉante ilin je la vango kaj eĉ grimacante por ilin ĝoje glugligi. La ravita 
juna patrino tiam kuraĝigos sian infanon dividi kun vi la manĝotan bataton. Tenante duonon de la 
batato, la infano metos la alian duonon en vian manon.  
   “Se vi decidas tranokti en ilia domo, vi ricevos de ili pli afablan gastigon. Se vi volas nur 
iomete ripozi por vin varmigi kaj poste daŭrigi vian vojaĝon, la domanoj ĉiuj venos diri al vi adiaŭ 
ĉe la pordo. ‘Vizitu nin ankoraŭfoje kiam vi revenos!’”  

Dum lia babilado, ankoraŭa malvarma vento ekblovis kaj la oldulo denove ektusis. Mi estis 
tiel allogita, ke mi tute neglektis la froston. Spite ke ni estas fremdaj unu al alia, la oldulo subite 
prenis min je la mano kaj demandis,  
   “Kial do, sinjoro, ĉi tie oni ne lasas alilokanon eniri por varmigi liajn manojn? Ili devas bruligi 
pli gajan fajron. Rigardu al iliaj brilaj fenestroj.”  
La buso muĝe alproksimiĝis. Rapide retirinte mian manon el liaj, mi laŭte diris al li,  
   “Ĉar ili estas homoj pli civilizitaj ol tiuj en la montoj...”  

Tion dirinte mi saltis en la lumigitan buson, kiu tuj ekmoviĝis kaj postlasis la oldulon tie. 
Tamen la dometoj kun flagrantaj lampoj en la malproksimaj montoj kaj la ebriiga gastamo de la 
montaranoj — ĉio, kion mi spertis en tiu vintra nokto, restigis profundan impreson en mia 
memoro.  

elĉinigis Liu Hongyuan 
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巴金（1904-2005） 

 

 

 

鸟的天堂 

我们在陈的小学校里吃了晚饭，热气已经退了，太阳落下了山坡，只留下灿烂的红

霞在天边，在山头，在树梢。 

“我们划船去!"陈提议说，我们正站在学校门前池子旁边看山景。 

“好。"别的朋友高兴地接口说。 

我们走过一段石子路，很快地就到了河边。那里有一个茅草搭的水阁。穿过水阁，在河

边两棵大树下我们找到了几只小船。 

我们陆续跳在一只小船上。一个朋友解开绳子，拿起竹竿一拨，船缓缓地动了，向

河中间流去。 

三个朋友划着船，我和叶坐在船中望四周的景致。 

远远地一座塔耸立在山坡上，许多绿树拥抱着它。在这附近很少有那样的塔，那里就是

朋友叶的家乡。 

河面很宽，自茫茫的水上没有波浪。船平静地在水面流动。三只桨有规律地在水里

拨动。 

在一个地方河面窄了。一簇簇的绿叶伸到水面来。树叶绿得可爱。这是许多棵茂盛

的榕树，但是我看不出树干在什么地方。 

我说许多棵榕树的时候，我的错误马上就给朋友们纠正了，一个朋友说那里只有一

棵榕树，另一个朋友说那里的榕树是两棵，我见过不少的大榕树，但是像这样大的榕树

我却是第一次看见。 

我们的船渐渐地逼近榕树了。我有了机会看见它的真面目：是一棵大树，有着数不

清的桠枝，枝上又生根，有许多根一直垂到地上，进了泥土里。一部分的树枝垂到水面，

从远处看，就像一棵大树躺在水上一样。 

现在正是枝叶繁茂的时节(树上已经结了小小的果子，而且有许多落下来了)。这棵

榕树好像在把它的全部生命力展览给我们看。那么多的绿叶，一簇堆在另一簇上面，不

留一点缝隙。翠绿的颜色明亮地在我们的眼前闪耀，似乎每一片树叶上都有一个新的生

命在颤动，这美丽的南国的树! 

船在树下泊了片刻，岸上很湿，我们没有上去。朋友说这里是“鸟的天堂”，有许多

只鸟在这棵树上做窝，农民不许人捉它们。我仿佛听见几只鸟扑翅的声音，但是等到我

的眼睛注意地看那里时，我却看不见一只鸟。只有无数的树根立在地上，像许多根木桩。

地是湿的，大概涨潮时河水常常冲上岸去。“鸟的天堂"里没有一只鸟，我这样想道。船

开了。一个朋友拨着船，缓缓地流到河中间去。 

在河边田畔的小径里有几棵荔枝树。绿叶丛中垂着累累的红色果子。我们的船就往

那里流去，一个朋友拿起桨把船拨进一条小沟。在小径旁边，船停了，我们都跳上了岸。

两个朋友很快地爬到树上去，从树上抛下几枝带叶的荔枝，我同陈和叶三个人站在树下

接。等到他们下地以后，我们大家一面吃荔枝，一面走回船上去。 
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第二天我们划着船去叶的家乡，就是那个有山有塔的地方。从陈的小学校出发，我

们又经过那个“鸟的天堂”。 

这一次是在早晨，阳光照在水面上，也照在树梢。一切都显得非常明亮。我们的船

也在树下泊了片刻。 

起初四周非常清静。后来忽然起了一声鸟叫。朋友陈把手一拍，我们便看见一只大

鸟飞起来，接着又看见第二只，第三只。我们继续拍掌。很快地这个树林变得很热闹了。

到处都是鸟声，到处都是鸟影。大的，小的，花的，黑的，有的站在枝上叫，有的飞起

来，有的在扑翅膀。 

我注意地看，我的眼睛真是应接不暇，看清楚这只，又看漏了那只，看见了那只，

第三只又飞起了。一只画眉飞了出来，给我们的拍掌声一惊，又飞进树林，站在一根小

枝上兴奋地唱着，它的歌声真好听。 

“走罢。”叶催我道。 

小船向着高塔下面的乡村流去的时候，我还回过头去看留在后面的茂盛的榕树。我

有一点留恋。昨天我的眼睛骗了我。“鸟的天堂”的确是鸟的天堂啊!  

Bakin(1904-2005) 

La paradizo por birdoj 
Ni vespermanĝis ĉe la lernejo, kie nia amiko instruis. La vetera varmego jam mildiĝis. La suno 

subiris la monton kaj restigis rubandon da vesperruĝo sur la ĉielo, sur montsupro kaj sur 
arbokronoj. 

“Ni iru remi,” Chen proponis. Tiam ni spektis la montan pejzaĝon, starante ĉe la lageto antaŭ 
la lerneja pordo.  

“Bone,” aliaj amikoj ĝoje eĥis. 
Irinte pecon da makadamita vojo, ni rapide atingis la riverbordon. Tie staris domo kun palafitoj en 
riverakvo. Trairinte ĝin, ni trovis kelkajn boatojn sub du arbegoj ĉe la bordo. 

Ni saltis en boaton unu post alia. Unu amiko malligis la ŝnuron de la boato kaj movis ĝin per 
bambustango. Ĝi malrapide skuiĝis kaj glitis al la mezo de la rivero. 

Tri amikoj remis. Mi kaj Ye spektis la pejzaĝon ĉirkaŭan, sidante en la boato. 
Malproksime sur montdeklivo alte staris pagodo en brakumo de multaj verdaj arboj. En la 

proksimeco mankis multe da tiaj pagodoj, kaj tie troviĝis la hejmloko de amiko Ye. 
La rivero estis larĝa, sed neniaj ondetoj videblis sur la blanka akvosurfaco. La boato trankvile fluis 
sur la rivero. Tri pagajoj regule plaŭdis en akvon. 

Ĉe iu loko la rivero mallarĝiĝis. Frondoj post frondoj kun verdaj folioj sin ŝovis sur la 
riversurfacon. Tiuj folioj estis aminde verdaj. Ili apartenis al prospere kreskantaj banjanarboj, sed 
mi ne povis vidi ties trunkojn. 

Kiam mi asertis, ke tie kreskas multaj banjanarboj, miaj amikoj tuj korektis mian eraran 
aserton. Unu el ili diris, ke nur unu banjanarbo kreskas tie, kaj alia diris, ke du. Mi jam estis 
vidinta multajn grandajn banjanarbojn, sed tiom grandan arbon kiom ĉi tiu mi unuafoje vidis.  

Nia boato laŭgrade proksimiĝis al la granda banjanarbo. Fine mi ekhavis ŝancon vidi ĝian 
veran vizaĝon: vere ĝi estis granda arbo kun sennombraj branĉoj, sur kiuj kreskis radikoj kaj 
multaj el ili pendis ĝis la tero kaj eĉ enŝoviĝis en la grundon. Parto de ĝiaj brancoj pendis tuj super 
la akvosurfaco. De malproksime oni povis vidi, ke granda arbo kvazaŭ kuŝas sur akvo. 

Nun estis la sezono, dum kiu prosperis branĉoj kaj folioj. (La arboj jam donis etajn berojn, 
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multaj el kiuj jam falis sur la teron.) Per tio tiu ĉi banjanarbo ŝajne montris al ni sian tutan 
vivforton. Tiom da verdaj folioj, amasiĝantaj sur la arbo faskojn super faskoj, lasis neniajn 
fendetojn inter si. Junverdeco brilis antaŭ niaj okuloj, kvazaŭ nova vivo sur ĉiu folio tremetus. 
Kiel bela arbego en la suda lando! 

Nia boato haltis momenton sub la arbego. Ni ne surbordiĝis pro malseka grundo. Amiko diris, 
ke tie estas “la paradizo por birdoj” kaj multaj birdoj konstruis neston sur tiu ĉi arbego. Kampuloj 
ne permesis kapti ilin. Mi ŝajne aŭdis bruon de flugilsvingado de kelkaj birdoj, sed kiam mi 
direktis tien mian atenteman rigardon, mi ne vidis signon de birdoj. Nur sennombraj radikoj 
hirtiĝis tie, kiel palisoj. La tero estis malseka, eble pro tio ke flusakvo ofte invadis la bordon. 
Nenia birdo troviĝis en “la paradizo por birdoj”, mi pensis. La boato startis sub remado de amiko 
kaj ĝi lante fluis al la mezo de la rivero. 

Sur kampara pado ĉe la bordo staris kelkaj liĉiarboj, kiuj estis peze ŝarĝitaj per ruĝaj beroj. Nia 
boato flosis ĝis tie. Amiko direktis la boaton per pagajo en mallarĝan fluejon. Apud la pado ni ĉiuj 
saltis sur la bordon. 

Du amikoj rapide grimpis sur arbon kaj ĵetis suben frondojn kun liĉiberoj. Mi, Chen kaj Ye 
kaptis ilin, starante sub la arbo. Kiam grimpintoj surteriĝis, ni manĝis liĉiberojn, reirante al la 
boato.  

La sekvan tagon ni veturis per boato al la hejmloko de Ye, jen la loko kun pagodo sur 
montdeklivo. Ni ekiris de la lernejo, kie Chen instruis, kaj ni preterpasis “la paradizon por birdoj”. 
Matene la sunradioj rebrilis sur la akvosurfaco kaj arbokronoj. Ĉio aspektis tre hele. Nia boato 
restis sub la arbego dum kelka tempo. 

Komence estis kviete ĉirkaŭe. Tuj poste aŭdiĝis subite ĉirpado de birdo. Amiko Chen 
kunfrapis siajn manojn, kaj ni vidis birdegon ekflugi, sekvate de la dua kaj la tria. Ni daŭrigis 
manfrapadon kaj baldaŭ la arbaro fariĝis vigloplena. Ĉie vidiĝis birdoj kaj birdombroj, grandaj, 
malgrandaj, mikskoloraj, nigraj, unuj el kiuj pepadis sur arboj, la duaj ekflugis kaj la triaj svingis 
flugilojn. 

Mi atenteme pririgardis, sed miaj okuloj ne povis ĉirkaŭpreni ĉion. Kiam mi klare vidis unu 
birdon, mi preterlasis alian, kaj kiam mi okule kaptis ĉi tiun, la tria forflugis. Garulo alflugis, sed 
ĝi tuj reflugis en la arbaron, surprizite pro mia manfrapado. Ĝi ekscitite kantis sur maldika branĉo. 
Kiel orelplaĉa kanto! 

“Ni foriru,” Ye urĝis. 
Kiam la boato glitis al la vilaĝo sube de la pagodo, mi returnis mian kapon por vidi la pompan 

arbegon forlasitan malantaŭe. Mi ekhavis senton de domaĝado. Hieraŭ miaj okuloj trompis min. 
“Paradizo por birdoj” vere estis la paradizo por birdoj. 
                                                   Kantono 
                                                   junie de 1933 

elĉinigis Vejdo 

海上日出 

为了看日出，我常常早起。那时天还没有大亮，周围很静，只听见船里机器的声音。天

空还是一片浅蓝，很浅很浅的。转眼间，天水相接的地方出现了一道红霞。红霞的范围慢慢

扩大，越来越亮。我知道太阳就要从天边升起来了，便目不转睛地望着那里。 

   果然，过了一会儿，那里出现了太阳的小半边脸，红是红得很，却没有亮光。太阳像负
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着什么重担似的，慢慢地，一纵一纵地，使劲儿向上升。到了最后，它终于冲破了云霞，完

全跳出了海面，颜色真红得可爱。一刹那间，这深红的圆东西发出夺目的亮光，射得人眼睛

发痛。它旁边的云也突然有了光彩。 

   有时候太阳躲进云里。阳光透过云缝直射到水面上，很难分辨出哪里是水，哪里是天，

只看见一片灿烂的亮光。有时候天边有黑云，云还很厚。太阳升起来，人看不见它。它的光

芒给黑云镶了一道光亮的金边。后来，太阳慢慢透出重围，出现在天空，把一片片云染成了

紫色或者红色。这时候，不仅是太阳、云和海水，连我自己也成了光亮的了。 

   这不是伟大的奇观么？ 

Sunleviĝo sur la maro 
Por spekti sunleviĝon mi ofte ellitiĝis frue. Tiam ankoraŭ ne plene tagiĝis. Regis morta silento 

ĉirkaŭe. Aŭdiĝis nur motora murmurado de la ŝipo. 
La ĉielo vastis pale blua, tre pale. Dum palpebruma momento aperis ĉe la limo inter la 

marakvo kaj la ĉielo strio da matenruĝo, kiu estis etendiĝanta malrapide laŭlarĝe kaj fariĝis pli kaj 
pli brila. Mi sciis, ke la suno tuj leviĝos el la horizonto, kaj mi fiksis mian rigardon tien. 

Vere, post momenteto tie aperis pli malgranda duono de la suna vizaĝo, vere ruĝa, sed sen 
lumo. La suno, kvazaŭ portante pezan ŝarĝon, paŝon post paŝo, malrapide penis leviĝi supren, kaj 
fine ĝi sukcesis trabori nubojn kaj tute elsaltis el la mara surfaco, kun aminde ruĝa koloro. Tiu ĉi 
skarlata rondaĵo post momenteto subite eligis blindige brilajn radiojn, dolore pikante la okulojn, 
kaj la nuboj ĉirkaŭ ĝi ankaŭ tuj ekhavis riĉajn kolorojn. 

Kelkfoje la suno enŝoviĝis en nubmason kaj ĝiaj radioj pafiĝis tra nuboj rekte al la mara 
surfaco. Estis eĉ ne tre facile distingi, kie troviĝas akvo kaj kie estas la ĉielo, ĉar mi nur vidis 
brilantan lumon. 

Kelktempe troviĝis densaj grizaj nuboj. Kiam la suno elvenis, oni ĝin ne povis vidi. Tamen la 
radioj de la suno tra la densaj grizaj nuboj elĵetiĝis kaj ore orlis ilin. Poste la suno malrapide 
elŝoviĝis el la nuba sieĝo kaj montras sin sur la ĉielo, eĉ farbante la grizajn nubojn purpure aŭ 
ruĝe. Tiam ne nur la suno brilis, sed ankaŭ nuboj, marakvo kaj mi mem heliĝis. 

Ĉu ĝi ne estas granda spektaklo? 
elĉinigis Vejdo 

火 
船上只有轻微的鼾声，挂在船篷里的小方灯，突然灭了。我坐起来，推开旁边的小

窗，看见一线灰白色的光。我不知道现在是什么时候，船停在什么地方。我似乎还在梦

中，那噩梦重重地压住我的头。一片红色在我的眼前。我把头伸到窗外，窗外静静地横

着一江淡青色的水，远远地耸起一座一座墨汁绘就似的山影。我呆呆地望着水面。我的

头在水中浮现了。起初是个黑影，后来又是一片亮红色掩盖了它。我擦了擦眼睛，我的

头黑黑地映在水上。没有亮，似乎一切都睡熟了。天空显得很低。有几颗星特别明亮。

水轻轻地在船底下流过去。我伸了一只手进水里，水是相当地凉。我把这周围望了许久。

这些时候，眼前的景物仿佛连动也没有动过一下；只有空气逐渐变凉，只有偶尔亮起一

股红光，但是等我定睛去捕捉红光时，我却只看到一堆沉睡的山影。 

我把头伸回舱里，舱内是阴暗的，一阵一阵人的气息扑进鼻孔来。这气味像一只手

在搔着我的胸膛。我向窗外吐了一口气，便把小窗关上。忽然我旁边那个朋友大声说起

话来："你看，那样大的火！"我吃惊地看那个朋友，我看不见什么。朋友仍然沉睡着，

刚才动过一下，似乎在翻身，这时连一点声音也没有。 
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舱内是阴暗世界，没有亮，没有火。但是为什么朋友也嚷着"看火"呢？难道他也做

了和我同样的梦？我想叫醒他问个明白，我把他的膀子推一下。他只哼一声却翻身向另

一面睡了。睡在他旁边的友人不住地发出鼾声，鼾声不高，不急，仿佛睡得很好。 

我觉得眼睛不舒服，眼皮似乎变重了，老是睁着眼也有点吃力，便向舱板倒下，打

算阖眼睡去。我刚闭上眼睛，忽然听见那个朋友嚷出一个字"火"！我又吃一惊，屏住气

息再往下听。他的嘴却又闭紧了。 

我动着放在枕上的头向舱内各处细看，我的眼睛渐惭地和黑暗熟习了。我看出了几

个影子，也分辨出铺盖和线毯的颜色。船尾悬挂的篮子在半空中随着船身微微晃动，仿

佛一个穿白衣的人在那里窥探。舱里闷得很。鼾声渐渐地增高，被船篷罩住，冲不出去。

好像全堆在舱里，把整个舱都塞满了，它们带着难闻的气味向着我压下，压得我透不过

气来。我无法闭眼，也不能使自己的心安静。我要挣扎。我开始翻动身子，我不住地向

左右翻身。没有用。我感到更难堪的窒息。 

于是耳边又响起那个同样的声音"火"！我的眼前又亮起一片红光。那个朋友睡得沉

沉的，并没有张嘴。这是我自己的声音。梦里的火光还在追逼我。我受不了。我马上推

开被，逃到舱外去。 

舱外睡着一个伙计，他似乎落在安静的睡眠中，我的脚声并不曾踏破他的梦。船浮

在平静的水面上，水青白地发着微光，四周都是淡墨色的山，像屏风一般护着这一江水

和两三只睡着的木船。 

我靠了舱门站着。江水碰着船底，一直在低声私语。一阵一阵的风迎面吹过，船篷

也轻轻地叫起来。我觉得呼吸畅快一点。但是跟着鼾声从舱里又送出来一个"火"字。 

我打了一个冷噤，这又是我自己的声音，我自己梦中的"火"！ 

四年了，它追逼我四年了！ 

四年前上海沦陷的那一天，我曾经隔着河望过对岸的火景，我像在看燃烧的罗马城。

房屋成了灰烬，生命遭受摧残，土地遭着蹂躏。在我的眼前沸腾着一片火海，我从没有

见过这样大的火，火烧毁了一切：生命，心血，财富和希望。但这和我并不是漠不相关

的。燃烧着的土地是我居住的地方；受难的人们是我的同胞，我的弟兄；被摧毁的是我

的希望，我的理想。这一个民族的理想正受着熬煎。我望着漫天的红光，我觉得有一把

刀割着我的心，我想起一位西方哲人的名言："这样的几分钟会激起十年的憎恨，一生

的复仇。"我咬紧牙齿在心里发誓：我们有一天一定要昂着头回到这个地方来。我们要

在火场上辟出美丽的花园。我离开河岸时，一面在吞眼泪，我仿佛看见了火中新生的凤

凰。 

四年了。今晚在从阳朔回来的木船上我又做了那可怕的火的梦，在平静的江上重见

了四年前上海的火景。四年来我没有一个时候忘记过那样的一天，也没有一个时候不想

到昂头回来的日子。难道胜利的日子逼近了么？或者是我的热情开始消退，需要烈火来

帮助它燃烧？朋友睡梦里念出的"火"字对我是一个警告，还是一个预言？…… 

我惶恐地回头看舱内，朋友们都在酣睡中，没有人给我一个答复。我刚把头掉转，

忽然瞥见一个亮影子从我的头上飞过，向着前面那座马鞍似的山头飞走了。这正是火中

的凤凰： 

我的眼光追随着我脑中的幻影。我想着，我想到我们的苦难中的土地和人民，我不

觉含着眼泪笑了。在这一瞬间似乎全个江，全个天空，和那无数的山头都亮起来了。 

1941年9月22日从阳朔回来，在桂林写成。 

Fajro 
Aŭdiĝis nur malpeza ronkado kaj subite estingiĝis la kvadrata lanterno pendanta de la 
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boattegmento. Mi leviĝis al la sida pozo kaj puŝmalferminte la fenestreton apudan, mi vidis strion 
da griza lumo. Mi ne sciis, kiam estas nun kaj kie la boato restas. Mi kvazaŭ troviĝis en sonĝo kaj 
la koŝmaro multe pezis sur mia kapo. Ruĝa maso flosis antaŭ miaj okuloj. Elŝovinte la kapon, mi 
vidis tra la fenestreto, ke kviete kuŝas horizontale pale verda akvo de la rivero kaj malproksime 
alte staras montoj kvazaŭ pentritaj per nigra tuĉo. Mi stupore fiksrigardis la akvosurfacon: aperas 
mia kapo en la akvo, komence ĝi estis nigra ombro kaj poste ĝin kovris ruĝa maso. Mi ekfrotis al 
mi la okulojn: mia kapo speguliĝis malhele sur la akvosurfaco. Nenia lamplumo vidiĝis. Ŝajnis al 
mi, ke ĉio jam falis en profundan dormon. La ĉielo malalte pendis. Kelkaj steloj aparte brilis. 
Riverakvo malpeze forfluis sub la boato. Mi etendis manon en la akvon kaj sentis grandan 
malvarmon de la akvo. Mi rigardis la ĉirkaŭaĵon sufiĉe longe. Dum tiu tempo la objektoj antaŭ 
miaj okuloj ŝajne ne ekmoviĝis kaj nur la aero malvarmiĝis iom post iom. Okaze ekbrilis fasko da 
ruĝa lumo, sed kiam mi okule kaptis la ruĝan lumon, mi nur vidis amason da montoj en profunda 
dormo. 

Mi retiris la kapon en kajuton, kiu troviĝis en malhela mallumo, kaj sentis homan odoron jen 
kaj jen ataki miajn naztruojn. La odoro, kvazaŭ mano, gratadis al mi la bruston. Mi eligis elspiron 
ekster la fenestreton kaj fermis ĝin. Subite la amiko apud mi laŭte ekparolis: “Jen vidu. Kia 
fajrego!” Mi surprizite rigardis mian amikon. Mi povis vidi nenion. La amiko restis en peza dormo. 
Li ĵus ekmoviĝis ŝajne por sin turni sur la alian flankon en la lito, sed nun eliĝis nenia sono. 
La kajuto estis obskura mondo sen lumo kaj fajro. Sed kial la amiko kriadis pri “fajro”? Ĉu li 
havis la saman sonĝon kiel mi? Mi volis veki lin por bone demandi lin. Mi donis puŝon al lia 
brako, sed li nur eligis voĉeton kaj turniĝis al la alia flanko. La amikoj dormantaj apud li senĉese 
elblovis ronkojn, nek laŭtajn nek rapidemajn, donante la impreson, ke ili bone dormas. 

Mi sentis malkomforton je la okuloj. Miaj palpebroj ŝajne peziĝis. Kun okuloj ĉiam 
malfermitaj mi sentis lacecon kaj mi klinis min al la kajuta vando por endormiĝi kun fermitaj 
okuloj. Apenaŭ mi fermis la okulojn, mi aŭdis tiun amikon krii “fajron”. Mi surpriziĝis. Kiam mi 
retenis mian spiron por aŭskulti pluen, li denove firme fermis sian buŝon. 

Mi turnis la kapon sur la kapkuseno por rigardi ĉirkaŭen kaj miaj okuloj laŭgrade adaptiĝis al 
la mallumo. Mi vidis kelkajn ombrojn kaj distingis la kolorojn de la litkovrilo kaj lana littuko. La 
korbo pendanta ĉe la boatvosto iome skuiĝis kune kun la boato, kvazaŭ gvitanta homo blanke 
vestita. En la kajuto estis tre sufoke. Ronkado pli kaj pli altiĝis, sed ĝi ne povus eliĝi tra la 
boattegmenton. Ĝi ŝajne akumuliĝis kaj plenigis la kajuton. Ĝi, kune kun malbonodoro, premis sur 
min, tiel ke mi preskaŭ ne povis spiri. Mi ne havis eblecon fermi miajn okulojn nek povis 
trankviliĝi. Mi volis barakti, kaj mi turniĝis en la lito, dekstren aŭ maldekstren. Sed tio ne utilis, 
kaj mi sentis pli neelteneblan sufokecon. 

Tiam miajn orelojn kaptis la sama krio “fajro”. Antaŭ miaj okuloj ekbrilis ruĝa lumo. Tiu 
amiko en peza dormo ne malfermis sian buŝon. Ĝi estis mia propra krio. La fajra lumo en mia 
sonĝo ankoraŭ alpremis min. Ne plu ĝin eltenante, mi forpuŝis la litkovrilon kaj fuĝis ekster la 
kajuton. 

Ekster la kajuto dormis servisto ŝajne en kvieta dormo, kaj miaj paŝoj ne dispremis lian sonĝon. 
La boato flosis sur la kvieta akvo pale briletanta. La montoj hele inkaj ĉirkaŭe similis al ekrano 
ŝirmanta la riverakvon kaj du aŭ tri dormantajn boatojn. 

Mi staris, apogante min sur la kajuta pordo. La riverakvo konstante kaj murmure frapetis la 
boatfundon. Vento blovis en mian vizaĝon de tempo al tempo kaj malpeze knarigis la 
boattegmenton. Mi sentis ioman faciligon de spirado. Kune kun ronkado el la kajuto alŝvebis krio 
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“fajro!”. 
Frostotremo min kaptis. Denove ĝi estis mia voĉo, “fajro” en mia sonĝo! 
Kvar jarojn! Ĝi jam postkuris min kvar jarojn! 
Antaŭ kvar jaroj, tiun tagon, kiam Ŝanhajo estis okupita, mi rigardis la transbordan incendion, 

kvazaŭ brulantan Romon. Domoj estis reduktitaj al cindro, vivoj ruinigitaj kaj la tero tretpremita. 
La fajra maro bolis antaŭ miaj okuloj kaj mi neniam vidis tian fajregon, kiu detruis ĉion — vivon, 
klopodojn, riĉaĵojn kaj esperon. Ĉio ĉi tio tamen ne neniom rilatis al mi. La flamanta tero estis la 
loko, kie mi loĝis; tiuj suferantoj estis miaj samlandanoj kaj miaj fratoj; tio, kio estis detruita, estis 
miaj espero kaj idealo. La idealo de nia nacio troviĝis en torturo. Rigardante la ruĝan lumon tra la 
ĉielo, mi sentis, ke mia koro estas tranĉita per tranĉilo. Mi ekpensis pri la maksimo de Okcidenta 
filozofo: “Tiaj kelkaj minutoj povas estigi dekjaran malamon kaj dumvivan venĝemon.” Kun 
dentoj grincigitaj mi ĵuris en la koro: “Iutage ni, kun la kapo alte levita, nepre reiros al tiu ĉi loko 
kaj konstruos belan ĝardenon sur la ejo plagita de tiu fajrego.” Kiam mi forlasis la bordon, 
retenante larmojn, mi kvazaŭ vidis reviviĝintan fenikson el la fajrego. 

Jam forpasis kvar jaroj. Ĉi-nokte mi sonĝis pri la terura fajrego sur la boato revenanta de 
Yangsuo, kaj mi refoje vidis sur la kvieta rivero la fajregon okazintan en Ŝanhajo antaŭ kvar jaroj, 
dum kiuj mi neniam forgesis tiun tagon kaj ĉiam pensadis pri la tago, kiam ni revenos kun la kapo 
alte levita. Ĉu la tago de venko alproksimiĝas, aŭ mia entuziasmo malpliiĝis kaj mi bezonas fajron 
por helpi ĝin bruliĝi? Ĉu la vorto “fajro” el la buŝo de mia amiko dormanta estas al mi averto aŭ 
profetaĵo?... 

Kun timemo mi returnis la kapon al la kajuto. Amikoj ĉiuj troviĝis en peza dormo kaj neniu 
donis al mi respondon. Mi apenaŭ returnis la kapon, kiam mi vidis lumantan ombron forflugi 
super mia kapo al la sel-forma montopinto. Ĝi ĝuste estis la fenikso en la fajro. 

Mia rigardo sekvis la halucinan ombron en mia cerbo. Mi pensadis kaj mi pripensis niajn teron 
kaj popolon en suferoj, kaj mi nereteneble ekridetis kun larmoj en la okuloj. Dum tiu ĉi 
palpebruma daŭro la tuta rivero, la tuta ĉielo kaj la sennombraj montoj ŝajne lumiĝis. 

                                skribita en Guilin post reveno de Yangsuo,  
la dudek-du-an de septembro, 1941 

elĉinigis Vejdo 

世界语 

   上一篇《随想》还是在病院里写成的。出院不久我到北欧去了一趟，出国前我又患感冒，

到达斯德哥尔摩时，发了支气管炎，有了上次的教训，我就老老实实地对我国驻瑞典使馆的

同志讲了。晚上有一位从上海来进修的医生给我治疗。第二天使馆的同志们给我送稀饭、送

面条、送水果来，我在旅馆里也感到了家庭的温暖。前一天我下飞机的时候还以为自己到了

一个陌生的城市，第二天我却见到了这么多的亲人。在瑞典的首都我住不到两个星期，可是

我过得轻松愉快。离开这个由无数个小岛构成，由七十多道桥连接起来的风景如画的和平 城
市的时候，我觉得自己是个健康的人。 

我是去出席第六十五届国际世界语大会的。我究竟在什么时候开始学习世界语，我自己

也讲不清楚，可能是一九一八年，即五四运动的前一年，也有可能是一九二一年。但是认真

地学它，而且继续不断地学下去，却是一九二四年到一九二五年的事情。我在南京上学，课

余向上海世界语书店函购了一些书，就一本一本地读下去，书不多，买得到的全读了。因为

是自修，专门看书，说话不习惯。后来我到法国常和两三个朋友用世界语通信。一九二八年

十二月初我回到上海，住在旅馆里，友人索非来看我，他当时还担任上海世界语学会的秘书

- 128 - 
 



或干事一类的职务。他说：“学会的房子空着，你搬过来住几天再说。”我就搬了过去，在鸿

兴坊上海世界语学会的屋子里搭起帆布床睡了将近半个月，后来在附近的宝光里租到屋子才

离开了鸿兴坊。但从这时起我就做了学会的会员，不久又做了理事，也帮忙做一点工作。我

还根据世界语翻译了几本书，如意大利爱·德·亚米西斯的独幕剧《过客之花》、苏联阿·托尔

斯泰的剧本《丹东之死》、日本秋田雨雀的独幕剧《骷髅的跳舞》、匈牙利尤利·巴基原著

的中篇小说《秋天里的春天》。一直到一九三二年“一·二八”事变，日军的炮火使鸿兴坊化

为灰烬，我才搬出了闸北，上海世界语学会终于“消亡”，我也就离开了世界语运动。 
在十年浩劫中“四人帮”用“上海市委”的名义把我打成“不戴帽”的“反革命”，剥夺了我写作

的权利。我后来偷偷地搞点翻译，空下来时也翻看家里有的一些世界语书，忘记了的单字又

渐渐地熟悉起来，我仿佛回到了青年时代，对世界语的兴趣又浓了。所以我出席了今年举行

的国际世界语大会。几十年前我就听人讲起这样的国际大会。在上海世界语学会里我只是偶

尔听见人用世界语交谈。现在来到大会会场，会场内外，上上下下，到处都是亲切的笑脸，

友好的交谈，从几十个国家来的人讲着同样的语言，而且讲得非常流畅、自然。在会场里人

们报告、讨论，用世界语就像用本民族语言那样地纯熟。坐在会场里，我觉得好像在参加和

睦家庭的聚会一样。对我来说这是第一次，但是我多年来盼望的、想象的正是这样，我感到

遗憾的只是自己不能自由地使用这种语言，它们从别人口里出来像潺潺的流水，或者像不绝

的喷泉；有时又很像唱歌或者演奏乐曲，听着听着甚至令人神往，使人陶醉。但是它们从我

的嘴里出来，却像一些不曾磨光的石子堵在一处，动不了。不过我并不灰心，我们中国代表

团里的年轻人讲得好，讲得熟。他们交了不少新朋友，他们同朋友们谈得很融洽，希望在他

们的身上。 
我去北欧前，友人几次劝我不要参加这次大会，甚至在动身前一两天，还有一位朋友劝

阻我，他认为我年纪大了，不应当为这样的会奔波。他们都没有想到这些年，我一直关心国

际语的问题，经过这次大会，我对世界语的信念更加坚强了。世界语一定会成为全体人类公

用的语言。 
中国人把Esperanto称为“世界语”，我认为这种译法很好。经过九十三年的考验，波兰人

柴门霍甫大夫创造的Espe — ranto成了全世界人民所承认的惟一的“世界语”了。它已经活起

来，不断地丰富、发展，成了活的语言。我开始学习世界语的时候只有一本薄薄的卡伯（Kabe）
博士的字典，现在我可以使用一千三百页的插图本大字典了。世界语的确在发展，它的用途

在扩大，参加大会的一千七百多人中间，像我这样的老年人只占少数，整个会场里充满了朝

气，充满了友情。 
在斯德哥尔摩我还有一些瑞典朋友，因此我也有不少会外活动。朋友们见面首先问我关

于世界语的事情，他们不大相信它会成为真正的“世界语”。我便向他们宣传，说明我的看法：

世界语一定会大发展，但是它并不代替任何民族、任何人民的语言，它只能是在这之外的一

种共同使用的辅助语。每个民族都可以用这种辅助语和别的民族交往。我常常想：要是人人

都学世界语，那么会出现一种什么样的新形势，新局面！倘使在全世界就像在大会会场一样，

那该有多好！世界语是易学易懂的，这是人造语的长处，不仅对于欧洲人，对于我们亚洲人，

对其他的民族也是如此。但即使是人造语吧，它既然给人们使用了，活起来了，它就会发展、

变化，而且一直发展、变化下去，由简单变为复杂，由贫乏变为丰富、更丰富……而且积累

起它的文化遗产…… 
从国际世界语大会的会场，回到上海西郊的书斋，静夜里摊开那本厚厚的世界语大字典，

我有很多的感想。想到我们的文字改革的工作，我不能不发生一些疑问：难道我们真要废除

汉字用汉语拼音来代替吗？难道真要把我们光辉的、丰富的文化遗产封闭起来不让年轻人接

触吗？我并不完全反对文字的简化，该淘汰的就淘汰吧，但是文字的发展总是为了更准确地

表达人们的复杂思想，决不只是为了使它变为更简单易学。在瑞典、在欧洲、在日本……人
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们每星期休息两天，难道我们中国人就永远忙得连学习的工夫也没有！忙得连多认一两个字

的时间也没有！忙得连复杂的思想也不会有？！我们目前需要的究竟是提高人民的文化水平，

还是使我们的文字简单再简单，一定要鬥斗不分、麵面相同？我不明白。在九亿人口的国家

里，文字改革是大家的事情，慎重一点，听听大家的意见，总没有害处。 
24-08-1980 

Pri Esperanto 
La lasta peco de Penseroj estis verkita en malsanulejo. Nelonge post elhospitaliĝo, mi veturis 

al Norda Eŭropo. Antaŭ mia veturado eksterlanden, mi malvarmumiĝis, kaj kiam mi atingis 
Stokholmon, mi suferis de bronkito. 

Por la malsana turmentado de lasta fojo, mi alparolis al la kamaradoj de la ĉina ambasadorejo 
en Svedio pri mia nuna malsano. Vespere ŝanhajano, kiu studis tie, venis por kuraci min. La 
sekvantan tagon, la kamaradoj de la ambasadorejo alportis kaĉon, nudelojn kaj fruktojn al mi. Mi 
sentis familian varmon eĉ en la hotelo. Antaŭan tagon, kiam mi elflugmaŝiniĝis, mi pensis, ke mi 
atingis landon tute fremdan al mi. La duan tagon mi jam vidis tiom da karuloj. Kvankam mi loĝis 
malpli ol du semajnoj en la sveda ĉefurbo, mi vivis senzorge kaj plezure. Ĉe la momento, kiam mi 
forlasis la pitoreskan kaj pacan urbon konsistantan el sennombraj insuletoj kaj ligitan per pli ol 
sepdek pontoj, mi eĉ sentis, ke mi estas en bona sano. 

Mi veturis tien por ĉeesti la 65-an UK. Nun mi ne estis tiel klara, kiam mi eklernis Esperanton, 
eble de 1918, la antaŭa jaro de la Movado de la Kvara de Majo (1919), aŭ eble de 1921. Tamen 
mia konstanta kaj serioza lernado de Esperanto okazis dum 1924 kaj 1925. Tiam mi lernis en 
Nankino. En mia postkursa tempo, mi legis unu post alia librojn poŝte aĉetitajn de Esperanta 
Librejo en Ŝanhajo, kaj finlegis ĉiujn aĉeteblajn, kvankam malmultajn. Kiel memlernanto, mi nur 
legis, nekutima al parolado en Esperanto. Poste mi korespondis kun du aŭ tri francaj amikoj. Je la 
komenco de decembro, 1928, kiam mi revenis al Ŝanhajo, en hotelo min vizitis Sofio, mia amiko, 
kiu siatempe servis kiel sekretario aŭ konsilanto de Ŝanhaja Espernto-Asocio. Li diris al mi, “La 
domo de la asocio estas vaka. Kial ne transloĝi tien por kelkaj tagoj?” Tion mi faris. Endome de la 
asocio situanta en strateto Hongxingfang, mi loĝis tie per kanvasa faldebla liteto por proksimume 
duonmonato. Post kiam mi luis domon en strateto Baoguang, mi forlasis strateton Hongxingfang. 
De tiam, mi fariĝis ano de la asocio, kaj iom poste ties konsilanto, kaj ankaŭ donis helpon al la 
asocio. Intertempe mi elesperantigis kelkajn librojn kiaj unuakta teatraĵo La Floro de la Pasinto de 
itala E. Amicis, dramo Morto de Danton de soveta A. Tolstoj, Danco de Skeletoj de japana Uĵaku 
Akita, kaj originala romaneto Printempo en Aŭtuno de hungara Julio Baghy. Ĝis kiam, okaze de la 
evento “la 18-a de Januaro”, la kanonfajro cindrigis la strateton Hongxingfang, mi transloĝiĝis el 
Zhabei, norda distrikto de Ŝanhajo. Pro “forpereiĝo” de Ŝanhaja Esperanto-Asocio, mi forlasis la 
lokan E-Movadon. 

Dum la dek-jara terura plago (Kultura Revolucio — tradukinto), “Kvarpersona Bando” pere de 
Ŝanhaja Kompartia Komitato kondamnis min kiel “kontraŭrevoluciulon” nominalan kaj senigis 
min je la rajto de verkado. Poste mi faris kelkajn tradukojn en sekreto kaj, neokupite, foliumis 
Esperantajn librojn troveblajn en mia hejmo. Kaj iom post iom la Esperantaj vortoj, kiuj mi jam 
forgesis, fariĝis konataj al mi. Ŝajnis, ke mi kvazaŭ troviĝis en miaj junaj tagoj, kaj pli grandiĝis 
denove mia intereso pri Esperanto. Pro tio, mi ĉeestis al ĉijara UK. Antaŭ dekoj da jaroj, mi aŭdis 
pri tia universala kongreso. Kaj kiam mi estis en la Ŝanhaja Esperanto-Asocio, mi aŭdis okazajn 
babilojn en Esperanto. Sed nun en kaj ekster la kunvenejo ĉie vidiĝis intimaj kaj ridetantaj vizaĝoj, 
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kaj ĉie aŭdiĝis amikaj babiladoj, tre fluaj kaj naturaj, en la sama lingvo, kvankam tiuj babilantoj 
devenis de kelkdekaj landoj. En la kongresejo, oni prelegis kaj diskutis Esperante tiel sperte kiel 
ili faris en siaj propraj lingvoj. Sidante tie, mi ŝajne sentis, ke mi partoprenas en harmonia familia 
kuniĝo. Tio estis la unua fojo por mi, sed tio, kion mi sopiris kaj imagis por multaj jaroj, estis tia 
okazo. Mi sentis bedaŭron, ke mi ne povas libere uzi ĉi tiun lingvon. Iliaj paroloj en Esperanto 
kvazaŭ fluus senĉese el fonto aŭ eligus kantojn kaj ariojn, kio estis vere raviga. Tamen Esperantaj 
vortoj el mia buŝo senmoviĝis kvazaŭ nepoluritaj ŝtonetoj amasigitaj. Sed mi ne seniluziiĝis, ĉar la 
junuloj el la Ĉina Delegacio parolis flue kaj prete. Ili amikiĝis kun multaj homoj kaj babiladis 
harmonie kun tiuj. Nia espero surmetiĝis sur iln. 

Antaŭ ol mi forveturis al Norda Eŭropo, amikoj deadmonis min partopreni la kongreson, kaj 
unu amiko eĉ detenis min, konsiderante, ke mi ne devu sin okupi tiamaniere pro mia granda aĝo. 
Tamen ili neniel imagis, ke dum ĉi tiuj jaroj mi donis konstantan atenton al la problemo de 
internaciaj lingvoj. Pere de ĉifoja kongreso, mia kredo pri Esperanto plifortiĝos. Esperanto certe 
fariĝos la universala lingvo por la tuta homaro. 

Ĉinoj nomas Esperanton Shi Jie Yu (monda lingvo), kiu estas bona esprimo miaopinie. Post 
93-jara provado, Esperanto kreita de polo Zamenhof jam fariĝis la sola Shi Jie Yu agnoskita de la 
tutmonda popolo. Ĝi senĉese riĉiĝas, disvolviĝas kaj fine postviviĝas kiel vivanta lingvo. Kiam mi 
eklernis ĝin, nur maldika vortaro kompilita de Kabe disponeblis, sed nun mi povas uzi Plenan 
Ilustritan Vortaron de Esperanto kun pli ol 1300 paĝoj. Ververe Esperanto disvolviĝas kaj ĝia 
aplikado pliampleksiĝas. La maljunuloj kiel mi okupis nur malmulton de pli ol 1700 
partoprenantoj. La kongresejon regis vigleco kaj amikeco. 

Por renkonti miajn svedajn amikojn en Stokholmo, mi devis partopreni en nemalmultaj 
aktivecoj ekster la kongresejo. Ĉe renkontiĝo, antaŭ ĉio ili demandis al mi pri Esperanto, dubante, 
ĉu ĝi povos fariĝi vera Shi Jie Yu. Pro tio, mi diskonigis ĝin kaj klarigis mian opinion, ke ĝi certe 
disvolviĝos en granda skalo, sed ĝi ne anstataŭos la lingvojn de ajnaj nacioj kaj popoloj kaj nur 
fariĝos ekster tiuj lingvoj la helpa lingvo komune uzata, kiun ĉiu nacio povos per ĝi komuniki kun 
la aliaj. Mi ofte pensas, ke se ĉiuj lernu ĝin, certe novaj situacio kaj stadio aperos. Se la tuta 
mondo estus la kongresejo de Esperanto! Kun multaj avantaĝoj kiel aliaj artefaritaj lingvoj, ĝi 
estas facile lernebla kaj komprenebla, ne nur por eŭropanoj, sed ankaŭ por ni azianoj kaj aliaj 
nacianoj. Ĉar ĝi, kiel artefarita lingvo, vivas surbaze de uzado, ĝi certe evoluos kaj ŝanĝiĝos por 
ĉiam, de simpleco al komplikeco, de malriĉeco al riĉeco kaj plia riĉeco, tiel ke, ĝi povos akumuli 
sian kulturajn heredaĵojn… 

Reveninte de la kongresejo de Esperanto al mia kabineto en la okcidenta ĉirkaŭurbo de 
Ŝanhajo, mi naskis multajn pensojn antaŭ la malfermita dika PIV en la kvieta nokto. Je la penso de 
reformado de ĉinaj ideografiaĵoj, mi ne povis ne elmeti kelkajn dubojn. Ĉu ni vere abolos nunajn 
ideografiaĵojn kaj adoptos la Hanlingvan Fonetikon anstataŭe? Ĉu ni povus deteni niajn junajn 
generaciojn de nia brilaj kaj riĉaj kulturaj heredaĵoj? Mi ne tute oponas kontraŭ la reformado de 
ĉinaj ideografiaĵoj. Tio, kio devas esti forigita, foriĝu! Tamen la reformado kaj disvolviĝo de la 
lingvo celas precizan esprimadon de pli komplikaj pensoj de homoj, sed ne nur simplan kaj facilan 
lernadon. En Svedio, Eŭropo, Japanio…, oni havas du tagojn por ripozo, kaj ĉu ni ĉinoj eĉ ne 
havus tempeton por lernado pro okupiteco, ĉu ni eĉ ne havus tempeton por lerni unu aŭ du vortojn, 
ĉu ni eĉ ne kovus pli komplikajn pensojn pro okupiteco, ĉu ni nuntempe bezonas plialtigon de la 
popola klerigo aŭ troan plisimpligon de nia lingvo? Mi vere ne komprenas. En la lando kun pli ol 
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naŭ cent milionoj da loĝantoj, la reformado de la lingvo devas esti farita de ĉiuj. Estas ne malbone, 
se ni diskrete aŭskultas al alies opinioj. 

24-08-1980 
elĉinigis Vejdo 

寂静的园子 

没有听见房东家的狗的声音。现在园子里非常静。那棵不知名的五瓣的白色小花仍然寂寞地

开着。阳光照在松枝和盆中的花树上，给那些绿叶涂上金黄色。天是晴朗的，我不用抬起眼睛就

知道头上是晴空万里。 

忽然我听见洋铁瓦沟上有铃子响声，抬起头，看见两只松鼠正从瓦上溜下来，这两只小生物

在松枝上互相追逐取乐。它们的绒线球似的大尾巴，它们的可爱的小黑眼睛，它们颈项上的小铃

子吸引了我的注意。我索性不转睛地望着窗外。但是它们跑了两三转，又从藤萝架回到屋瓦上，

一瞬间就消失了，依旧把这个静寂的园子留给我。 

我刚刚埋下头，又听见小鸟的叫声。我再看，桂树枝上立着一只青灰色的白头小鸟，昂起头

得意地歌唱。屋顶的电灯线上，还有一对麻雀在吱吱喳喳地讲话。 

我不了解这样的语言。但是我在鸟声里听出了一种安闲的快乐。它们要告诉我的一定是它们

的喜悦的感情。可惜我不能回答它们。我把手一挥，它们就飞走了。我的话不能使它们留住，它

们留给我一个园子的静寂。不过我知道它们过一阵又会回来的。 

现在我觉得我是这个园子里唯一的生物了。我坐在书桌前俯下头写字，没有一点声音来打扰

我。我正可以把整个心放在纸上。但是我渐渐地烦躁起来。这静寂像一只手慢慢地挨近我的咽喉。

我感到呼吸不畅快了。这是不自然的静寂。这是一种灾祸的预兆，就像暴雨到来前那种沉闷静止

的空气一样。 

我似乎在等待什么东西。我有一种不安定的感觉，我不能够静下心来。我一定是在等待什么

东西。我在等待空袭警报；或者我在等待房东家的狗吠声，这就是说，预行警报已经解除，不会

有空袭警报响起来，我用不着准备听见凄厉的汽笛声(空袭警报)就锁门出去。近半月来晴天有警

报差不多成了常例。 

可是我的等待并没有结果。小鸟回来后又走了；松鼠们也来过一次，但又追逐地跑上屋顶，

我不知道它们消失在什么地方。从我看不见的正面楼房屋顶上送过来一阵的乌鸦叫。这些小生物

不知道人间的事情，它们不会带给我什么信息。 

我写到上面的一段，空袭警报就响了。我的等待果然没有落空。这时我觉得空气在动了。我

听见巷外大街上汽车的叫声。我又听见飞机的发动机声，这大概是民航机飞出去躲警报。有时我

们的驱逐机也会在这种时候排队飞出，等着攻击敌机。我不能再写了，便拿了一本书锁上园门，

匆匆地走到外面去。 

在城门口经过一阵可怕的拥挤后，我终于到了郊外。在那里耽搁了两个多钟头，和几个朋友

在一起，还在草地上吃了他们带出去的午餐。警报解除后，我回来，打开锁，推开园门，迎面扑

来的仍然是一个园子的静寂。 

我回到房间，回到书桌前面，打开玻璃窗，在继续执笔前还看看窗外。树上，地上，满个园

子都是阳光。墙角一丛观音竹微微地在飘动它们的尖叶。一只大苍蝇带着嗡嗡声从开着的窗飞进

房来，在我的头上盘旋。一两只乌鸦在我看不见的地方叫。一只黄色小蝴蝶在白色小花间飞舞。

忽然一阵奇怪的声音在对面屋瓦上响起来，又是那两只松鼠从高墙沿着洋铁滴水管溜下来。它们

跑到那个支持松树的木架上，又跑到架子脚边有假山的水池的石栏杆下，在那里追逐了一回，又

沿着木架跑上松枝，隐在松叶后面了。松叶动起来，桂树的小枝也动了，一只绿色小鸟刚刚歇在

那上面。 

狗的声音还是听不见。我向右侧着身子去看那条没有阳光的窄小过道。房东家的小门紧紧地
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闭着。这些时候那里就没有一点声音。大概这家人大清早就到城外躲警报去了，现在还不曾回来。

他们回来恐怕在太阳落坡的时候。那条肥壮的黄狗一定也跟着他们“疏散”了，否则会有狗抓门的

声音送进我的耳里来。 

我又坐在窗前写了这许多字。还是只有乌鸦和小鸟的叫声陪伴我。苍蝇的嗡嗡声早已寂灭了。

现在在屋角又响起了老鼠啃东西的声音。都是响一回又静一回的，在这个受着轰炸威胁的城市里

我感到了寂寞。 

然而像一把刀要划破万里晴空似的，嘹亮的机声突然响起来。这是我们自己的飞机。声音多

么雄壮，它扫除了这个园子的静寂。我要放下笔到庭院中去看天空，看那些背负着金色阳光在蓝

空里闪耀的灰色大蜻蜒。那是多么美丽的景象。 

1940年10月11日在昆明 

La kvieta ĝardeno 
Ne aŭdiĝas bojado de la hundo de la domposedanto. Nun estas tre kviete en la ĝardeno. Tiu 

sennoma kvinpetala blanka floro ankoraŭ restas en soleca florado. La sunlumo verŝas siajn radiojn 
sur pinbranĉojn kaj miniaturan florarbon en vazo kaj farbas orflave tiujn verdajn foliojn. La vetero 
estas serena. Sen levi la kapon por vidi, mi certas, ke etendiĝas serena ĉielo dekmil liojn. 

Subite mi aŭdas sonojn de tintilo sur la sulkoj de ferladaj tegoloj. Levinte la kapon, mi vidas 
du sciurojn glitante de sur tegoloj. Tiuj du estaĵetoj plezure ĉasas unu al la alia inter pinbranĉoj. 
Mian atenton kaptas iliaj lanpilk-similaj vostegoj, amindaj okuletoj kaj tintiloj pendantaj sur la 
kolo. Mi simple fiksas mian rigardon al ili tra la fenestro. Sed post du aŭ tri ĉirkaŭkuroj ili reiras 
de la visteria pergolo al la tegoloj de la tegmento, kaj malaperas dum palpebruma daŭro, lasante al 
mi la kvietan ĝardenon. 

Apenaŭ mi mallevas la kapon, mi aŭdas pepadon de birdoj. Mia denova rigardo kaptas 
blugrizan birdon kun blanka kapeto, kiu fiere kantas kun kapeto levita. Sur la elektra drato super la 
tegmento paro da paseroj estas ĉirpe kverantaj. 

Kvankam mi ne komprenas kion ili pepe diras, mi tamen elaŭdas trankvilan ĝojon el la 
pepbruo. Tio, kion ili volas komuniki al mi, certe estas ilia ĝojsento. Malfeliĉe mi ne povas 
responde reagi al ili. Per eksvingo de mia mano ili forflugis. Miaj vortoj ne povas reteni ilin, sed 
ili restigas al mi kvietecon de la ĝardeno. Tamen mi scias, ke ili baldaŭ revene alflugos. 

Nun mi sentas, ke mi estas la sola estaĵo en la tuta ĝardeno. Sidante kaj klinante min super la 
tablo, mi skribas sen ĝeno de ajna sono. Estas ĝusta tempo por mi koncentriĝi sur la papero, sed 
mi iom post iom malpacienciĝas. Tia kvieteco, kiel mano, malrapide alproksimiĝas al mia gorĝo. 
Mi sentas, ke mi ne povas spiri facile. Ĝi estas nenatura kvieteco. Ĝi estas malbona aŭguro, simila 
al sufoka kaj stagna aero tuj antaŭ alveno de pluvoŝtormo. 

Mi ŝajne atendas ion. Mi ekhavas ian maltrankvilecon kaj mi ne povas kvietigi min. Certe mi 
atendas ion. Mi atendas alarmon pri aeratako aŭ bojadon de la hundo de mia domposedanto, t.e. la 
antaŭaverta alarmo estas jam nuligita kaj ne plu sonoros alarmo pri aeratako. Kaj estas nenecese 
por mi ŝlosi la pordon kaj eliri post kiam mi aŭdas la ŝrikajn siren-sonojn de alarmo pri aeratako. 
Dum serenaj tagoj de la lasta duonmonato jam preskaŭ fariĝis kutima rutino sonorigi alarmon pri 
aeratako. 

Tamen mia atendo iras al nenia rezulto. Birdoj revenas kaj ree forflugas. Ankaŭ sciuroj 
alvenas ankoraŭfoje, sed ili ĉasas unu al la alia sur la tegmento kaj mi ne scias, kien ili malaperis. 
Alŝvebas grakado de korvoj sur la tegmento de la fronta domo, kiujn mi ne povas vidi. Ili ne scias, 
kio okazas en la homa mondo, kaj ili ne povas alporti informojn. 
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Kiam mi skribas la supran alineon, eksonoras la alarmo pri aeratako. Vere mi ne atendas vane. 
Mi eksentas moviĝon de la aero. Mi aŭdas hupadon de aŭtoj sur la stratoj. Mi ankaŭ aŭdas bruon 
de motoroj de civilaj aviadiloj, kiuj eble fuĝe elflugas por eviti aeratakon. Kelkfoje niaj 
ĉasaviadiloj elflugis en vicoj kaj sin pretigis ataki la malamikajn aviadilojn. Ne plu skribante, mi 
ekprenas libron, ŝlosas la pordon de la ĝardeno kaj rapideme eliras. 

Post terura interpuŝiĝo ĉe la urba pordego mi finfine atingas ĉirkaŭurbon. Tie mi restas pli ol 
du horojn. Kun kelkaj amikoj mi manĝas lunĉon alportitan de ili. Post nuliĝo de la aerataka alarmo 
mi revenas kaj puŝmalfermas la pordon de la ĝardeno. Mian vizaĝon atakis ankoraŭ la kvieteco de 
la ĝardeno. 

Mi eniras la ĉambron, aliras al la tablo, malfermas la vitran fenestron kaj rigardas eksteren, 
antaŭ ol preni plumon por skribi. Sunlumo disĵetiĝas sur arbojn, sur la teron kaj en la tutan 
ĝardenon. Ĉe murangulo nana bambuo tremetigas siajn pintajn foliojn. Muŝego zumante flugas en 
mian ĉambron kaj ĉirkaŭflugas super mia kapo. Unu aŭ du korvoj grakadas en la loko, kiun mi ne 
povas vidi. Flava papilieto flirtas inter blankaj floretoj. Subite stranga sono aŭdiĝas el la tegmentaj 
tegoloj de la fronta domo. Kaj denove tiuj du sciuroj malsuprenglitas laŭ la ferlada defluejo de la 
alta muro. Ili kuras sur la lignan kradon, kiu estas uzata por subteni pinarbon, malsupren ĉe la 
piedoj de la krado kaj poste sub ŝtonan balustradon ĉirkaŭ lageto kun rokaĵo. Ili ĉasas unu la alian 
kaj pere de la ligna krado suprenkuras sur branĉojn, malantaŭ kies folioj ili sin kaŝas. Pinpingloj 
moviĝas kaj ankaŭ branĉetoj de laŭr-arbo, kie verda birdeto ĵus sidiĝis. 

Ankoraŭ ne aŭdiĝas bojado. Kun flanko dekstren mi pririgardas la mallarĝan sensunan pasejon. 
La pordeto de la domo de mia domposedanto estas firme ŝlosita kaj de tie aŭdiĝas nenia sono. 
Povas esti, ke jam frumatene la tuta familio iris ekster la urbon antaŭ ol la aerataka alarmo sonoros 
kaj nun ili ankoraŭ ne revenas eble ĝis la tempo de sunbsubiro. Tiu grasa kaj fortika flava hundo 
ankaŭ evakuiĝis kune kun ili, alie la sonoj de la hunda gratado al la pordo albloviĝus al miaj 
oreloj. 

Mi denove sidiĝas ĉe la fenestro kaj skribas multe da vortoj. Kiel antaŭe, min akompanas nur 
grakado de korvoj kaj pepado de birdoj. Zumado de la muŝego jam formortis. Nun sonas  
mordetado de rato. Tiuj sonoj jen aŭdiĝas dum kelka tempo jen silentiĝas dum alia tempo. En ĉi 
tiu urbo minacata de bombado mi sentas solecon. 
Tamen, kiel glavo tratranĉonta la lazuran vaston de la ĉielo, la altsona motormuĝado de aviadiloj 
subite aŭdiĝas. La tiel impona sono forbalaas la kvietecon de la ĝardeno. Mi volas demeti la 
plumon kaj iri en la korton pririgardi la ĉielon, kie flugas tiujn grizakoloraj libelegoj kun ora 
rebrilo de la sunlumo sur la lazura ĉielo. Kiel bela spektaklo ĝi estas! 

                                      la 11-an de oktobro, 1940, Kunming 
elĉinigis Vejdo 

繁星 

我爱月夜，但我也爱星天。从前在家乡七、八月的夜晚在庭院里纳凉的时候，我最

爱看天上密密麻麻的繁星。望着星天，我就会忘记一切，仿佛回到了母亲的怀里似的。 
三年前在南京我住的地方有一道后门，每晚我打开后门，便看见一个静寂的夜。下

面是一片菜园，上面是星群密布的蓝天。星光在我们的肉眼里虽然微小，然而它使我们

觉得光明无处不在。那时候我正在读一些关于天文学的书，也认得一些星星，好像它们

就是我的朋友，它们常常在和我谈话一样。 
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如今在海上，每晚和繁星相对，我把它们认得很熟了。我躺在舱面上，仰望天空。

深蓝色的天空里悬着无数半明半昧的星。船在动，星也在动，它们是这样低，真是摇摇

欲坠呢!渐渐地我的眼睛模糊了，我好像看见无数萤火虫在我的周围飞舞。海上的夜是

柔和的，是静寂的，是梦幻的。我望着那许多认识的星，我仿佛看见它们在对我霎眼，

我仿佛听见它们在小声说话。这时我忘记了一切。在星的怀抱中我微笑着，我沉睡着。

我觉得自己是一个小孩子，现在睡在母亲的怀里了。 
有一夜，那个在哥伦波上船的英国人指给我看天上的巨人。他用手指着:那四颗明亮的星

是头，下面的几颗是身子，这几颗是手，那几颗是腿和脚，还有三颗星算是腰带。经他这一

番指点，我果然看清楚了那个天上的巨人。看，那个巨人还在跑呢! 

Steloj 
   Mi amas lunbrilan nokton, kaj ankaŭ steloplenan firmamenton. En juliaj kaj aŭgustaj 
noktoj, kiam mi ĝuis friskajn ventblovojn nokte en la korto, mi plej ŝatis rigardi la ĉielon 
dense punktitan per steloj. Kun ili en miaj okuloj, mi emis forgesi ĉion, kvazaŭ mi ree nestus 
en la sino de mia patrino. 
   La loĝejo, kie mi loĝis en Nankino antaŭ tri jaroj, havis malantaŭan pordon. Ĉiunokte, 
kiam mi malfermis ĝin, mi vidis kvietan nokton. Vidiĝis legomĝardeno sub malhele blua 
ĉielo kun densaj steloj. La stellumo en niaj okuloj estis nebrila, tamen ĝi sentigis al ni, ke la 
lumo neeble ekzistas nenie. Tiam mi legis kelkajn librojn pri astronomio, kaj mi ankaŭ konis 
kelkajn astrojn, kiuj ŝajne ofte konversaciis kun mi kiel miaj amikoj.  
   Nun vojaĝante sur la maro, mi ĉiunokte alfrontas la stelojn kaj mi jam pli bone konas ilin. 
Kuŝante sur la ferdeko, mi rigardas la ĉielon. Hele kaj malhele flagrantaj steloj pendas sur la 
malhelblua firmamento. La ŝipo iras, kaj ankaŭ la steloj iras. Ili estas tiel malaltaj, ke ili 
verŝajnas pretaj fali suben. Iom post iom miaj okuloj nebuliĝas kaj mi kvazaŭ vidas 
sennombrajn lampirojn flirti ĉirkaŭ mi. La nokto sur la maro estas milda, kvieta kaj sonĝeca. 
Rigardante tiujn multajn stelojn, kiujn mi konas, mi ŝajne vidas ilin palpebrumi al mi kaj 
aŭdas ilin flustri inter si. Dum tiu tempo mi forgesas ĉion kaj mi, kun rideto, dronas en 
profunda dormo en la brakumo de steloj. Mi sentas min ankoraŭ kiel infaneto, kiu dormas en 
la sino de la patrino. 
   Iun nokton tiu anglo, kiu enŝipiĝis ĉe Kolombo, fingromontris al mi la homfiguran 
giganton en la ĉielo: tiuj kvar plej brilaj steloj formas ĝian kapon, la subaj kelkaj ĝian korpon, 
ĉi tiuj steloj ĝiajn manojn kaj tiuj pluraj ĝiajn krurojn kaj piedojn, kaj aliaj tri steloj servas 
kiel ĝia zono. Aŭdinte lian klarigon, mi vere vidis tiun giganton en la ĉielo. Jen rigardu! la 
giganto estas kuranta! 

                                  elĉinigis Jatina 

Steloj 
   Mi ŝatas lunan nokton, ankaŭ la ĉielon punktitan per steloj. Antaŭe, kiam mi ĝuis, en la korto, 
refreŝigan malvarmeton en juliaj kaj aŭgustaj noktoj, mi tre ŝatis pririgardi la dense diŝutitajn 
stelojn sur la ĉielo. Kun fiksita rigardo al la ĉielo, mi emis forgesi ĉion, kvazaŭ mi revenus al la 
sino de la patrino. 
   Mia loĝejo en Nankino, kie mi vivis antaŭ tri jaroj, havis malantaŭan pordon. Ĉiunokte, kiam 
mi ĝin malfermis, mi vidis kvietan nokton. Malsupre estis legoma ĝardeno, dum supre pendis la 
malhele blua ĉielo dense punktita per steloj. Kvankam stela lumo aspektis febla, ni tamen havigis 

- 135 - 
 



al ni la senton, ke lumo ekzistas ĉie. Tiutempe mi estis leganta libroj pri astronomio, kaj mi sciis 
pri kelkaj steloj. Ŝajnis, ke ili ofte interparolas kun mi, kiel miaj amikoj. 
   Kaj nun sur la maro, ĉiunokte mi rigardis stelojn vizaĝ-al-vizaĝe, kaj mi jam konatiĝis bone 
kun ili. Dorse kuŝante sur la ferdeko, mi direktis mian rigardon al la ĉielo, sur kiu flosis 
sennombraj steloj jen brilantaj jen mallumantaj. La ŝipo moviĝis, ankaŭ la steloj. Ili troviĝis tiel 
malalte, ke mi sentis, ke ili vere estus falontaj ĉe moveto. 
   Mia vido fariĝis malklaraj iom post iom. Mi ŝajnis vidi sennombrajn lampirojn, kiuj ronde 
flugis ĉirkaŭ mi. La nokto sur la maro estis milda, kvieta kaj sonĝsimila. Rigardante tiujn konatajn 
steloj, mi sentis, ke ili ŝajnas palpebrumi al mi kaj mi aŭdis ilian flustron. Ĉion mi forgesis 
tiumomente. En la sino de steloj mi profunde dormadis kun rideto. Mi sentis, ke mi, kiel bebo, 
dormas en la sino de la patrino. 
   Iun nokton, la brito, kiu enŝipiĝis ĉe Kolombo, montris al mi la Koloson sur la ĉielo. Fingre 
montrante, li eksplikis: tiuj kvar brilaj steloj estas la kapo, la malsupraj kelkaj estas la korpo, tiuj 
kelkaj estas la manoj, tiuj aliaj estas la kruroj kaj piedoj, kaj aliaj tri konsistigas la zonon. Post lia 
klarigo, mi vere vidis la Koloson sur la ĉielo tre klare. Jen la Koloso estas kuranta! 
                                                                 jan. de 1927 

Elĉinigis Vejdo 

日 

为着追求光和热，将身子扑向灯火，终于死在灯下，或者浸在油中，飞蛾是值得赞美的。

在最后的一瞬间它得到了光，也得到热了。 

我怀念上古的夸父，他追赶日影，渴死在旸谷。 

为着追求光和热，人宁愿舍弃自己的生命。生命是可爱的。但寒冷的，寂寞的生，却不

如轰轰烈烈的死。 

没有了光和热，这人间不是会成为黑暗的寒冷的世界么？ 

倘使有一双翅膀，我甘愿做人间的飞蛾。我要飞向火热的日球，让我在眼前一阵光，身

内一阵热的当儿，失去知觉，而化做一阵烟，一撮灰。 

La Suno 
Laŭdinda estas la nokta papilio, kiu por ĉasi lumon kaj varmon sin ĵetas al la lampflamo kaj 

finfine mortas sub lampo aǔ en lampoleo. En la lasta momento ĝi akiras lumon kaj ankaǔ varmon. 
Mi sopiras al Kuafu de pratempo. Por postkuri la sunon, li mortis pro soifo en Valo Yanggu. 
Por ĉasi lumon kaj varmon, oni preferas oferi sian vivon. La vivo estas aminda. Sed heroa 

morto estas preferinda al frosta kaj soleca ekzisto. 
Sen lumo kaj varmo, la homa mondo fariĝus nigra kaj frosta, ĉu ne? 
Se mi havus paron da flugiloj, mi preferus esti nokta papilio de la homa mondo. Mi volus flugi 

al la arda suno, kaj ĉe la momento kiam lumo fulmus antaŭ miaj okuloj kaj mi eksentus 
ekvarmiĝon tra la korpo, mi perdus la konscion kaj fariĝus strio da fumo kaj pinĉaĵo da cindro. 

elĉinigis Zhu En 

La Suno 
   Por akiri lumon kaj varmon, noktpapilio sin ĵetas al lampfajro kaj fine mortas sub la lampo aŭ 
sin dronas en lampoleo. Laŭdinda noktpapilio! Ĉe la fina momento, ĝi akiris kaj lumon kaj 
varmon. 
   Mi sopiras al Kuafu*, kiu soifas ĝis morto en la valo por kuratingi la suna ombro. Por akiri 
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lumon kaj varmon, homoj preferas oferi sian vivon. Vivo estas aminda. Tamen malvarma kaj 
soleca vivo malpli indas ol impona kaj kortuŝiga morto. 
   Sen lumo kaj varmo, ĉu la homa rondo fariĝus maluma kaj malvarma mondo? 
   Se mi havigus al mi paron da flugiloj, mi preferus fariĝi noktpapilio de la homa mondo. Mi 
volus flugi al la varmega suna globo. Mi volontus — ĝuste ĉe la momento, kiam mi sentus fulmon 
de lumo antaŭ miaj okuloj kaj atakon de varmego enkorpe — perdi mian konscion, kaj fariĝi nubo 
da fumo kaj amaseto da cindro 
*Kuafu: ĉina mitologia figuro 

elĉinigis Fangfang 

做一个战士 

一个年轻的朋友写信问我：“应该做一个什么样的人？”我回答他：“做一个战士。”另一

个朋友问我：“怎样对付生活？”我仍旧答道，“做一个战士。” 
《战士颂》的作者曾经写过这样的话：我激荡在这绵绵不息、滂沱四方的生命洪流中，

我就应该追逐这洪流，而且追过它，自己去造更广、更深的洪流。 

我如果是一盏灯，这灯的用处便是照彻那多量的黑暗。我如果是海潮，便要鼓起波涛去

洗涤海边一切陈腐的积物。 

这一段话很恰当地写出了战士的心情。 

在这个时代，战士是最需要的。但是这样的战士并不一定要持枪上战场。他的武器也不

一定是枪弹。他的武器还可以是知识、信仰和坚强的意志。他并不一定要流仇敌的血，却能

更有把握地致敌人的死命。 

战士是永远追求光明的。他并不躺在晴空下享受阳光，却在暗夜里燃起火炬，给人们照

亮道路，使他们走向黎明。驱散黑暗，这是战士的任务。他不躲避黑暗，却要面对黑暗，跟

躲藏在阴影里的魑魅、魍魉搏斗。他要消灭它们而取得光明。战士是不知道妥协的。他得不

到光明便不会停止战斗。 

战士是永远年轻的。他不犹豫，不休息。他深入人丛中，找寻苍蝇、毒蚊等等危害人类

的东西。他不断地攻击它们，不肯与它们共同生存在一个天空下面。对于战士，生活就是不

停的战斗。他不是取得光明而生存，便是带着满身伤疤而死去。在战斗中力量只有增长，信

仰只有加强。在战斗中给战士指路的是“未来”，“未来”给人以希望和鼓舞。战士永远不会失

去青春的活力。 

战士是不知道灰心与绝望的。他甚至在失败的废墟上，还要堆起破碎的砖石重建九级宝

塔。任何打击都不能击破战士的意志。只有在死的时候他才闭上眼睛。 

战士是不知道畏缩的。他的脚步很坚定。他看定目标，便一直向前走去。他不怕被绊脚石摔

倒，没有一种障碍能使他改变心思。假象绝不能迷住战士的眼睛，支配战士的行动的是信仰。

他能够忍受一切艰难、痛苦，而达到他所选定的目标。除非他死，人不能使他放弃工作。 

这便是我们现在需要的战士。这样的战士并不一定具有超人的能力。他是一个平凡的人。

每个人都可以做战士，只要他有决心。所以我用“做一个战士”的话来激励那些在彷徨、苦闷

中的年轻朋友。 

                                         1938年7月16日在上海 

Fariĝi batalanto 
   Juna amiko letere demandis min, “Kia homo mi devas fariĝi?” Mia respondo estis, “Fariĝi 
batalanto.” Alia amiko demandis, “Kiel trakti la vivon?” Mi donis la saman respondon, “Fariĝi  
batalanto.” 
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   La verkinto de Odo al Batalantoj skribis: kiam mi tangas en la seninterrompa, torenta 
diluvfluo de la vivo, mi devas ĝin kuratingi, eĉ antaŭigi, por krei pli vastan kaj pli profundan 
diluvfluon per mi mem. 
   Se mi estus lampo, ĝi devus esti uzata por lumigi tavolojn de mallumo; se mi estus tajdo, mi 
devus levi ondojn por forlavi ĉiujn putriĝintajn feĉojn ĉe la marbordo. 
   Tiuj vortoj estas konvena priskribo pri tio, kion la batalanto havas en la koro. 
   Tio, kion ĉi tiu epoko plej bezonas, estas la batalanto, kiu ne bezonas iri al la batalkampo 
armite per pafilo kaj kies armilo ankaŭ nenecese estas fusilo kaj kugloj. Lia armilo povas esti scio, 
kredo kaj firma volo. Nenecesas, ke li devas fluigi la sangon de la malamiko, sed pli grandan 
certecon li havas por sendi la malamikon al morto. 
   La batalanto ĉiam sin turnas al lumo. Li neniel kuŝiĝas sub la suna ĉielo por ĝui sunradiojn, 
sed bruligas torĉon en malluma nokto por lumigi la vojon por popolanoj kaj konduki ilin al aŭroro. 
Dispeli mallumon, tio estas la tasko por la batalanto. Li neniel eviti mallumon, sed alfrontas al 
mallumo kaj luktas kontraŭ demonoj kaj diabloj kaŝitaj en mallumo. Li volas neniigi ilin por akiri 
lumon. Li ne konas kiel cedi al kompromiso nek ĉesas sian bataladon, se li ne sukcesos akiri 
lumon. 
   Ĉiam juna, la batalanto ne hezitas nek ripozas. Li iras profunden en homamason por serĉi tiajn 
malutilaĵojn al la homaro, kiaj muŝoj kaj venenaj moskitoj. Li faras senĉesajn atakojn al tiuj aĉaĵoj, 
ne volante ekzisti kun ili sub la sama ĉielvolbo. Por la batalanto, vivo signifas senĉesan bataladon. 
Se li ne povas gajni lumon por sia ekzisto, li preferas morti kun la korpo plena je vundaj ĉikatroj. 
Dum batalado kreskas nur la forto kaj pli solidas la kredo ĉe li. Tio, kio montras la vojon al la 
batalanto dum batalado, estas “estonteco”, kiu prezentas esperon kaj kuraĝigon. La batalanto 
neniel perdas la viglecon de juneco. 
   La batalanto konas nek malkuraĝon nek malesperon. Sur la rubo de malvenko, li eĉ 
rekonstruas la naŭ-etaĝan pagodon per rompitaj brikoj. Neniu batoj povas frakasi lian volon. Nur 
kiam li falas morte, li fermas siajn okulojn. 
   La batalanto ne konas malcedemon. Li havas firmajn paŝojn. Kiam li lokalizas la celon, li 
antaŭeniras sen ajna deflankiĝo. Li ne timas la faligan ŝtonon, kaj neniu obstaklo povas ŝanĝi lian 
penson. Falsaj fenomenoj ne povas konfuzi lian rigardon, kaj tio, kio regas lian agadon, estas lia 
kredo. Ĉiujn malfacilojn kaj suferojn li povas elteni por atingi la de li elektitan celon. Escepte de 
tio, ke li devas formorti, neniu povas igi lin forlasi lian laboron. 
   Jen ni nun bezonas tian batalanton. Li estas ordinara homo, nenecese kun superhoma kapablo. 
Ĉiu povas fariĝi batalanto, se li havas decidemon por fari tion. Tial per la vortoj “fariĝi batalanto” 
mi spronas tiujn junajn amikojn, kiuj ankoraŭ dronas en hezitemo kaj ĉagreno. 
 
                                             la 16-an de julio, 1938, Ŝanhajo 

elĉinigis Vejdo 

母亲教给我一个“爱”字 

我的第一个先生就是我母亲。我已经说过使我认识“爱”字的是她。在我幼儿的时候，

她是我的世界的中心。她很完满地体现了一个“爱”字。她使我知道人间的温暖；她使我知

道爱与被爱的幸福。她常常用温和的口气，对我解释种种的事情。她教给爱一切的人，不管

他们贫或富；她教我帮助那些在困苦中需要扶持的人；她教我同情那些境遇不好的俾仆，怜

恤他们，不要把自己看得比他们高，动辄将他们打骂。母亲自己也处过不少的逆境。在大家
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庭里做媳妇，这苦处是不难想到的。但是母亲从不曾在我眼前淌过泪，或者说过什么悲伤的

话。她给我看见的永远是温和的，带着微笑的脸。我在一篇短文里说过：“我们爱夜晚在花

园上面天空中照耀的星群，我们爱春天在杨柳枝上鸣叫的小鸟，我们爱从树梢洒到青草地上

面的月光，我们爱那使水面现出明亮珠子的太阳。我们爱一只猫，一只小鸟。我们爱一切的

人。”这个爱字就是母亲教给我的。 

因为受到了爱，认识了爱，才知道把爱分给别人，才想对自己以外的人做一些事情。把

我和这个社会联起来也正是这个爱字，这是我的全部性格的根底。 

节选自《我的几个先生》 

La patrino instruis al mi la vorton “ami” 
Mia unua instruisto estis la patrino. Mi jam diris, ke estis ŝi, kiu instruis al mi la vorton “ami”. 

En mia infaneco, ŝi estis la centro de mia mondo. Kaj ŝi plene enkorpigis la vorton “ami”. Ŝi 
sciigis al mi la varmon en homa mondo; ŝi sciigis al mi la feliĉon ami kaj esti amata. Ŝi ofte 
mildvoĉe klarigis al mi diversajn aferojn. Ŝi instruis al mi kiel ami ĉiujn, ĉu riĉajn aŭ malriĉajn; ŝi 
instruis al mi kiel helpi tiujn, kiuj bezonas helpon en malfaciloj; ŝi instruis al mi kiel simpatii al 
servistoj en mizero, kompati ilin sed ne ilin bati aŭ insulti laŭvole nek rigardi min pli alta ol ili. 
Mia patrino mem travivis nemalmultajn malfavorajn cirkonstancojn. Ŝi vivis kiel bofilino en 
granda familio, do ne facilas imagi pri ŝia sufero. Sed mia patrino neniam larmis antaŭ mi nek 
diris vortojn tristajn. Ŝi ĉiam montris al mi sian mildan kaj ridetantan vizaĝon. En mia eseo mi 
diris: “Ni amas la brilan stelaron en la nokta ĉielo super florĝardeno. Ni amas ĉirprantajn birdojn 
sur printempaj salikaj branĉoj. Ni amas la lunlumon verŝitan de arbopinto sur verdan herbejon. 
Kaj ni amas la sunon, kiu aperigas brilajn perlojn sur akvosurfaco. Ni amas katon kaj birdon. Ni 
amas ĉiujn homojn.” Kaj estis mia patrino, kiu instruis al mi la vorton “ami”.   

Ĉar mi ricevis amon kaj konis amon, mi sciis dividi amon kun la aliaj kaj volis ion fari por la 
aliaj. Kaj ĝuste estas tiu vorto “ami” kiu interligas min kun la socio, kaj tio ĉi estas la radiko de 
mia tuta karaktero . 

el Miaj kelkaj instruistoj 
Elĉinigis Zhu En 

《家》世界语版序 
   我知道魏以达同志把我的《家》译成了世界语十分高兴。三十年代中我曾经想望我的长

篇小说有一个世界语译本，我甚至打算自己动手试一下。那个时候我经常接触世界语书刊，

使用世界语的机会较多。可是我对自己的要求不够严格，下不了决心，害怕开了头完成不了，

一天拖一天，后来别的事情多了起来，我和世界语接触的时间越来越少，对世界语又由熟悉

变为生疏，也不能再作翻译自己作品的考虑了。 
四十几年过去了。中间我经历了八年抗战和十载“文革”，但是我对世界语的感情却始

终不减。我为近四十多年来世界语运动的发展感到兴奋。我个人的心愿也并不曾落空，我想

做而没有能做的事情魏以达同志替我做了，而且做得好。他不是按照英文删节本翻译，他根

据的是我在一九五七年改订过的中文原本（一九七七年版）。我希望什么时候也出现一个完

全的英译本，我不喜欢整章的删节。 
《家》不是自传体的小说，不过我在书中写了一些真正发生过的事情。像高家那样的四

世同堂的封建大家庭在中国似乎已经绝迹，但封建社会的流毒还像污泥浊水积在我们的院内

墙角，需要我们进行不懈的努力和不屈的斗争，才能把它们扫除干净。有一个时期连我自己

也误认为我的小说早已“过时”，可是今天我还感觉到我和封建家庭的斩不断的千丝万缕的
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联系，太可怕了！我才明白我的小说并没有“过时”。 
当然它总有一天要“过时”，我是指到了污水给打扫干净的时候。但新生活总是在旧社

会的废墟上建立起来的。要了解今天的人，就不能忘记昨天的事，我们都是从昨天走过来的。

对我来说，《家》今天还是警钟，多么响亮的警钟！ 

                              一九八二年九月二十四日 

Antaŭparolo al la Esperanta versio de La Familio 
   Kun granda ĝojo mi sciiĝas, ke samideano Wei Yida (Vejdo) esperantigis mian romanon La 
Familio. Dum la 30-aj jaroj, mi esperis, ke naskiĝos Esperanta versio de unu el miaj romanoj, kaj 
mi eĉ intencis fari tradukadan provon persone, ĉar tiam mi ofte kontaktis kun Esperantaĵoj kaj 
havis relative multajn ŝancojn uzi Esperanton. Sed pro tio, ke mi ne povis elmeti rigoran postulon 
al mi mem kaj hezitis fari decidon, timante, ke mi ne povus fini la tradukadon, post kiam mi 
komencos tion fari. Mi prokrastis la aferon tagon post tago kaj ĉesis konsideri pri traduko de miaj 
verkoj kiam mia nivelo de Esperanto malboniĝis pro mia malofta kontakto kun Esperanto. 
   Pasis pli ol kvardek jaroj, dum kiuj mi travivis la ok-jaran Kontraŭjapanan Rezistmiliton kaj 
dek-jaran “Kulturan Revolucion” , sed mia korinklino al Esperanto neniam malpliiĝis. Mi sentas 
min ekscitita pro la disvolviĝo de la Esperanto-movado dum lastaj kvardek jaroj. Kaj ankaŭ mia 
deziro ne nuliĝis, ĉar tion, kion mi volis fari sed ne povis, samideano Wei Yida anstataŭ mi 
sukcesis plenumi, kaj plie plenumi tre bone. Li faris la tradukadon ne laŭ la mallongigita 
anglalingva eldono, sed laŭ la ĉinlingva originalo reviziita de mi en 1957 (reeldonita en 1977). Mi 
esperas, ke iutage eldoniĝos kompleta anglalingva versio de la verko, ĉar mi ne ŝatas la tradukon 
kun ĉapitroj fortranĉitaj el la originala verko. 
   La Familio ne estas aŭtobiografia romano, sed mi registris en ĝi kelkajn verajn okazintaĵojn. 
Kvankam en Ĉinio, ŝajne neniiĝis la feŭdaj familioj kun kvar generacioj sub la sama tegmento kia 
estis la familio Gao, la veneno de la feŭda socio tamen ankoraŭ restas kvazaŭ malpura akvo stagna 
ĉe la korta murangulo, kiun ni povas tute forigi nur per niaj senlaca penado kaj necedema luktado. 
Dum iu periodo, eĉ mi mem misopiniis, ke miaj romanoj jam “fortempiĝis”, sed ĝis hodiaŭ mi 
ankoraŭ sentas la nerompeblan kaj mil-kanalan ligitecon al mia antaŭa feŭda familio. Kia teruraĵo! 
Kaj mi ekkomprenas, ke miaj romanoj ne “fortempiĝis”. 
   Kompreneble, ili “fortempiĝos” iutage en la estonteco, kiam tiu malpura akvo estos plene 
forigita. La nova socio tamen senescepte konstruiĝas sur la malnova. Se ni volas koni la hodiaŭajn 
homojn, ni ne devas forgesi la hieraŭajn okazaĵojn, ĉar ni venis el la hieraŭo. Por mi, La Familio 
ankoraŭ restas alarmilo, orelŝire sonoranta alarmilo! 
                                             La 24-an de septembro, 1982 

elĉinigis Vejdo 

机器的诗 
为了去看一个朋友，我做了一次新宁铁路上的旅客。我和三个朋友一路从会城到公益，我们

在火车上大约坐了三个钟头。时间长，天气热，但是我并不觉得寂寞。 

南国的风物的确有一种迷人的力量。在我的眼里一切都显出一种梦景般的美：那样茂盛的绿

树，那样明亮的红土，那一块一块的稻田，那一堆一堆的房屋，还有明镜似的河水，高耸的碉楼。

南国的乡村，虽然里面包含了不少的痛苦，但是表面上它们还是很平静，很美丽的！ 

到了潭江，火车停下来。车轮没有动，外面的景物却开始慢慢地移动了。这不是什么奇迹。

这是新宁铁路上的一段最美丽的工程。这里没有桥，火车驶上了轮船，就停留在船上，让轮船载
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着它慢慢地渡过江去。 

我下了车，站在铁板上。船身并不小，甲板上铺着铁轨，火车就躺在铁轨上喘气。左边有卖

饮食的货摊，许多人围在那里谈笑。我一面走，一面看。我走过火车头前面，到了右边。 

船上有不少的工人。朋友告诉我，在船上作工的人在一百以上。我似乎没有看见这么多。有

些工人在抬铁链，有几个工人在管机器。 

在每一副机器的旁边至少站得有一个穿香云纱衫裤的工人。他们管理机器，指挥轮船前进。 

看见这些站在机器旁边的工人的昂头自如的神情，我从心底生出了感动。 

四周是平静的白水，远处有树，有屋。江面很宽。在这样的背景里显出了管理机器的工人的

雄姿。机器有规律地响着。火车趴在那里，像一条被人制服了的毒蛇。 

我看着这一切，我感到了一种诗情。我仿佛读了一首真正的诗。于是一种喜悦的、差不多使

我的心颤抖的感情抓住了我。这机器的诗的动人的力量，比任何诗人的作品都大得多。 

诗应该给人以创造的喜悦，诗应该散布生命。我不是诗人，但是我却相信真正的诗人一定认

识机器的力量，机器工作的巧妙，机器运动的优雅，机器制造的完备。机器是创造的，生产的，

完美的，有力的。只有机器的诗才能够给人以一种创造的喜悦。 

那些工人，那些管理机器、指挥轮船、把千百个人、把许多辆火车载过潭江的工人，当他们

站在铁板上面，机器旁边，一面管理机器，一面望着白茫茫的江面，看见轮船慢慢地驶近岸的时

候，他们心里的感觉，如果有人能够真实地写下来，一定是一首好诗。 

我在上海常常看见一些大楼的修建。打桩的时候，许多人都围在那里看。有力的机器从高处

把一根又高又粗的木桩打进土地里面去；一下，一下，声音和动作都是有规律的，很快地就把木

桩完全打进地里去了，四周旁观者的脸上都浮出了惊奇的微笑。地是平的，木头完全埋在地底下

了。这似乎是不可信的奇迹。机器完成了奇迹，给了每个人以喜悦。这种喜悦的感情，也就是诗

的感情。我每次看见工人建筑房屋，就仿佛读一首好诗。 

1933年6月在广州 

La poemo de maŝinoj 
Por viziti amikon mi, kiel pasaĝero, veturis per trajno laŭ la Xinning-fervojo. Mi kaj tri 

amikoj sidis tri horojn de Xinhui-urbeto al Gongyi-urbeto. Kvankam ni elspezis longan tempon en 
varma vetero, ni tamen ne sentis enuon. 

La pejzaĝo en la suda lando vere havas allogan forton. En miaj okuloj ĉio aspektas sonĝece 
bela: tiom prospere kreskantaj verdaj arboj, tiom brile ruĝa grundo, rizkampoj ĉe rizkampoj, 
domoj apud domoj, speguleca riverakvo kaj altaj gardturoj. Kvankam la vilaĝoj en la suda lando 
gravedas je multaj suferoj, ili ankoraŭ donas kvietan kaj belan aspekton! 

Ĉe urbeto Tanjiang la trajno haltis. La radoj ne moviĝis, sed la ekstera pejzaĝo malrapide 
retroiris. Tio ne estis miraklo, sed la plej bela peco de la Xinning-fervoja vorko. Ĉi tie ne troviĝis 
ponto. La trajno suriris la ŝipon kaj restis sur ĝi ĝis la ŝipo malrapide transportis ĝin trans la 
riveron. 

Mi eltrajniĝis kaj staris sur la ferdeko. La ŝipa korpo ne estis malgranda. Sur la ŝipo sterniĝis 
reloj kaj la trajno kuŝis sur ĝi, eligante vaporon. Sur la maldekstra flanko staris budo vendanta 
manĝaĵojn kaj multaj homoj ridetante interbabilis ĉirkaŭ ĝi. Mi paŝis, rigardante tien kaj ĉi tien. 
Preteririnte la lokomotivon, mi iris al la dekstra flanko. 

Sur la ŝipo laboris multaj laboristoj. Amiko diris al mi, ke ili kalkuliĝas je pli ol cent, sed mi 
ŝajne ne vidis tiom. Kelkaj el ili portis feran ĉenon kaj aliaj regis super maŝinoj. 

Apud ĉiu maŝino staris almenaŭ unu laboristo surportanta veston el ponĝeo. Ili komandis 
maŝinon kaj direktis la moviĝon antaŭen de la ŝipo. 
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Rigardante tiujn laboristojn memfidaj kun levita kapo ĉe la maŝinoj, mi naskis emocion el la 
korfundo. 

Ĉirkaŭe etendiĝis kvieta pura akvo kaj vidiĝis arboj kaj domoj en malproksimeco. La rivero 
tre larĝis. Sur tia fono reliefiĝis la majestaj figuroj de la laboristoj, kiuj regis la maŝinojn. La 
maŝinoj bruis laŭritme kaj la trajno kuŝis tie kiel subigita venena serpento. 

Rigardante ĉi ĉion, mi sentis poeziecon, ke mi ŝajne legis veran poemon. Pro tio min kaptis 
ĝoja kaj preskaŭ kortremiga sento. La kortuŝa forto de la maŝina poemo estis pli granda ol ĉiu ajn 
verko de poetoj. 

Poemoj devas doni ĝojon de kreado kaj dissemi vivon. Mi ne estas poeto, sed mi kredas, ke 
vera poeto certe konas la forton de maŝinoj, la lertecon de maŝinoj, la movadan elegantecon  de 
maŝinoj kaj la perfektan fabrikadon de maŝinoj. Maŝinoj estas kreivaj, produktivaj, perfektaj kaj 
fortaj. Nur poemoj de maŝinoj povas doni ĝojon de kreado. 

Kiam tiuj laboristoj, kiuj regis maŝinojn kaj komandis la ŝipon kaj kiuj transportis milojn da 
homoj kaj multe da trajnoj trans la riveron, ili staris sur la ferdeko aŭ ĉe la maŝinoj kaj rigardis la 
blankan vastan akvosurfacon aŭ la ŝipon malrapide proksimiĝi al la bordo. Se iu priskribus la 
tiaman senton kiun tiuj laboristoj naskis, tio certe estus bona poemo. 

Mi ofte rigardas konstruadon de domegoj en Ŝanhajo. Kiam oni enbatis foston en teron, multaj 
homoj apudrigardis la enbatadon. La forta maŝin-batilo ramis de alte longajn kaj fortikajn fostojn 
en la teron unuj post aliaj. Ĝi donis baton post baton kun regulaj sonoj kaj movoj kaj rapide 
enbatis lignajn fostojn en la teron. La apudrigardantoj ĉiuj montris surprizitan rideton. La tero estis 
ebena kaj la fostoj tute enteriĝis sub la teron. Tio ŝajnas nekredebla miraklo. La maŝinoj kiel 
mirakloj donas ĝojon al rigardantoj. Tiu sento de ĝojo estas la sento de poemo. Ĉiufoje kiam mi 
rigardas la kontruadon de domoj far laboristoj, mi ŝajnas legi bonan poemon. 
                                            junie de 1933, Kantono 

elĉinigis Vejdo 

季羡林（1911-2009） 

 

一条老狗 
自己也不知道是什么原因，我总会不时想起一条老狗来。在过去七十年的漫长时间内，

不管我是在国内，还是在国外，不管我是在亚洲、在欧洲、在非洲，一闭眼睛，就会不时有

一条老狗的影子在我眼前晃动，背景是在一个破破烂烂篱笆门前，后面是绿苇丛生的大坑，

透过苇丛的疏稀处，闪亮出一片水光。  
   这究竟是怎么一回事呢?  
   无论用多么夸大的词句，也决不能说这一条老狗是逗人喜爱的。它只不过是一条最普普

通通的狗，毛色棕红、灰暗，上面沾满了碎草和泥土，在乡村群狗当中，无论如何也显不出

一点特异之处，既不凶猛，又不魁梧。然而，就是这样一条不起眼儿的狗却揪住了我的心，

一揪就是七十年。  
   话必须从七十年前说起。当时我还是一个不谙世事的毛头小伙子，正在清华大学读西洋
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文学系二年级。能够进入清华园，是我平生最满意的事情，日子过得十分惬意。然而，好景

不长。有一天，是在秋天，我忽然接到从济南家中打来的电报，只有四个字：“母病速归。”
我仿佛是劈头挨了一棒，脑筋昏迷了半天。我立即买好了车票，登上开往济南的火车。  
   当时的处境是，我住在济南叔父家中，这里就是我的家，而我母亲却住在清平官庄的老

家里。我六岁的那一年，离开了故乡，也就是离开了母亲，到济南叔父处去上学。我上一辈

共有十一位叔伯兄弟，而男孩却只有我一个。济南的叔父也只有一个女孩，于是在表面上我

就成了一个宝贝蛋。然而真正从心眼里爱我的只有母亲一人，别人不过是把我看成能够传宗

接代的工具而已。这一层道理一个六岁的孩子是无法理解的。可是离开母亲的痛苦我却是理

解得又深又透的。到了济南后第一夜，我生平第一次不在母亲怀抱里睡觉，而是孤身一个人

躺在一张小床上，我无论如何也睡不着，我一直哭了半夜。这是怎么一回事呀!为什么把我

弄到这里来了呢?“可怜小儿女，不解忆长安”。母亲当时的心情，我还不会去猜想。现在追

忆起来，她一定会是肝肠寸断，痛哭决不止半夜。  
   在整整十四年中，我总共回过三次老家。第一次是在我上小学的时候，为了奔大奶奶之

丧而回家的。第二次回家是在我上中学的时候，原因是父亲卧病。叔父亲自请假回家，看自

己共过患难的亲哥哥。过了没有多久，父亲终于走了。叔父到济南来接我回家。这是我第三

次回家，同第一次一样，专为奔丧。在家里埋葬了父亲，又住了几天。现在家里只剩下了母

亲和二妹两个人。家里失掉了男主人，一个妇道人家怎样过那种只有半亩地的穷日子，母亲

的心情怎样，我只有十一二岁，当时是难以理解的。但是，我仍然必须离开她到济南去继续

上学。母亲心内的痛苦和忧愁，连我都感觉到了。最后她只能眼睁睁地看着自己最亲爱的孩

子离开了自己，走了，走了。谁会知道，这是她最后一次看到自己的儿子呢?谁会知道，这

也是我最后一次见到母亲呢? 
   回到济南以后，我由小学而初中，由初中而高中，由高中而到北京来上大学，在长达

八年的过程中，我由一个浑浑沌沌的小孩子变成了一个青年人，知识增加了一些，对人生了

解得也多了不少。对母亲当然仍然是不断想念的。但在暗中饮泣的次数少了，想的是一些切

切实实的问题和办法。我梦想，再过两年，我大学一毕业，由于出身一个名牌大学，抢一只

饭碗是不成问题的。到了那时候，自己手头有了钱，我将首先把母亲迎至济南。她才四十来

岁，今后享福的日子多着哩。  
   可是我这一个奇妙如意的美梦竟被一张“母病速归”的电报打了个支离破碎。我坐在火车

上，心惊肉跳，忐忑难安。 
   到了家中，我才知道，母亲不是病了，而是走了。这消息对我真如五雷轰顶，我昏迷了

半晌，躺在床上哭了一天，水米不曾沾牙。悔恨像大毒蛇直刺入我的心窝。在长达八年的时

间内，难道你就不能在任何一个暑假内抽出几天时间回家看一看母亲吗?二妹在前几年也从

家乡来到了济南，家中只剩下母亲一个人，孤苦伶仃，形单影只，而且又缺吃少喝，她日子

是怎么过的呀!你的良心和理智哪里去了?你连想都不想一下吗?你还能算得上是一个人吗?
我痛悔自责，找不到一点能原谅自己的地方。我一度曾想到自杀，追随母亲于地下。我此时

如万箭钻心，痛苦难忍，想一头撞死在母亲棺材上，被别人死力拽住，昏迷了半天，才醒转

过来。抬头看屋中的情况，真正是家徒四壁，除了几只破椅子和一只破箱子以外，什么都没

有。在这样的环境中，母亲这八年的日子是怎样过的，不是一清二楚了吗?我又不禁悲从中

来，痛哭了一场。  
   现在家中已经没了女主人，也就是说，没有了任何人。让我再陪母亲住上几天吧。在茫

茫百年中，我在母亲身边只住过六年多，现在仅仅剩下了几天，再不陪就真正抱恨终天了。

此时，万籁俱寂，宇宙笼罩在一片黑暗中，只有天上的星星在眨眼，仿佛闪出一丝光芒。全

村没有一点亮光，没有一点声音。透过大坑里芦苇的疏隙闪出一点水光。走近破篱笆门时，

门旁地上有一团黑东西，细看才知道是一条老狗，静静地卧在那里。狗有没有思想，我说不
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准，但感情的确是有的。  
   这一条老狗几天来大概是陷入困惑中：天天喂我的女主人怎么忽然不见了?它白天到村里

什么地方偷一点东西吃，立即回到家里来，静静地卧在篱笆门旁。见了我这个小伙子，它似

乎感到我也是这家的主人，同女主人有点什么关系，因此见到了我并不咬我，有时候还摇摇

尾巴，表示亲昵。那一天晚上我看到的就是这一条老狗。  
   我孤身一个人走进屋内，屋中停放着母亲的棺材。我躺在里面一间屋子里的大土炕上，

炕上到处是跳蚤，它们勇猛地向我发动进攻。我本来就毫无睡意，跳蚤的干扰更加使我难以

入睡了。我此时孤身一人陪伴着一具棺材。我是不是害怕呢?不的，一点也不。虽然是可怕

的棺材，但里面躺的人却是我的母亲。她永远爱她的儿子，是人，是鬼，都决不会改变的。  
   我躺在炕上，无论如何也睡不着了，两只眼睛望着黑暗，仿佛能感到自己的眼睛在发亮。

我想了很多很多，八年来从来没有想到的事，现在全想到了。父亲死了以后，济南的经济资

助几乎完全断绝，母亲就靠那半亩地维持生活，她能吃得饱吗?她一定是天天夜里躺在我现

在躺的这一个土炕上想她的儿子，然而儿子却音信全无。她不识字，我写信也无用。听说她

曾对人说过：“如果我知道一去不回头的话，我无论如何也不会放他走的!”这一点我为什么

过去一点也没有想到过呢?古人说：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”现在这两句话正

应在我的身上，我亲自感受到了；然而晚了，晚了，逝去的时光不能再追回了!“长夜漫漫何

时旦?”我却盼天赶快亮。然而，我立刻又想到，我只是一次度过这样痛苦的漫漫长夜，母亲

却度过了将近三千次。这是多么可怕的一段时间啊!在长夜中，全村没有一点灯光，没有一

点声音，黑暗仿佛凝结成为固体，只有一个人还瞪大了眼睛在玄想，想的是自己的儿子。伴

随她的寂寥的只有一个动物，就是篱笆门外静卧的那一条老狗。想到这里，我无论如何也不

敢再想下去了；如果再想下去的话，我不知道会出现什么样的情况。  
   母亲的丧事处理完，又是我离开故乡的时候了。临离开那一座破房子时，我一眼就看到

那一条老狗仍然忠诚地趴在篱笆门口。见了我，它似乎预感到我要离开了，它站了起来。走

到我跟前，在我腿上擦来擦去，对着我尾巴直摇。我一下子泪流满面，我知道这是我们的永

别，我俯下身，抱住了它的头，亲了一口。我很想把它抱回济南。但那是绝对办不到的。我

只好一步三回首地离开了那里，眼泪向肚子里流。  
   到现在这一幕已经过去了七十年。我总是不时想到这一条老狗。女主人没了，少主人也

离开了，它每天到村内找点东西吃，究竟能够找多久呢?我相信，它决不会离开那个篱笆门

口的，它会永远趴在那里的，尽管脑袋里也会充满了疑问。它究竟趴了多久，我不知道，也

许最终是饿死的。我相信，就是饿死，它也会死在那个破篱笆门口，后面是大坑里透过苇丛

闪出来的水光。  
   我从来不信什么轮回转生，但是，我现在宁愿信上一次。我已经九十岁了，来日苦短了。

等到我离开这个世界以后，我会在天上或者地下什么地方与母亲相会，趴在她脚下的仍然是

这一条老狗。 

Ji Xianlin (1911-2009) 

Maljuna hundo 
   Mi ne scias, kial mi ekpensas pri maljuna hundo de tempo al tempo. Dum la longa tempdaŭro 
de la pasintaj sepdek jaroj, ĉu enlande aŭ fremdlande, ĉu en Azio aŭ en Eŭropo aŭ en Afriko, tuj 
kiam mi fermis miajn okuloj, la ombro de maljuna hundo skuiĝis antaŭ miaj okuloj kun la fono de 
kaduka barilpordo antaŭ fosego, kie prospere kreskis verdaj fragmitoj kaj videblis akva brilo tra la 
maldensejo de la kreskaĵoj. 
   Kial tiu halucino okazas al mi? 
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   Kiel ajn troigajn vortojn oni uzas, mi neniel asertas, ke la maljuna hundo estis plaĉa. Ĝi estis 
nur ordinara hundo kun malhele brunaj haroj, makulitaj per herberoj kaj koto. Inter grupo da 
hundoj en la kamparo ĝi neniel distingiĝis per speciala karakterizaĵo. Ĝi estis nek feroca nek 
impona. Sed tia hundo, kvankam ne tiom okulfrapa, okupis mian koron dum sepdek jaroj. 
   Mia rakonto komenciĝis de antaŭ sepdek jaroj. Tiam mi estis ankoraŭ flavbeka junulo kaj 
studis en la dua grado de la okcidentliteratura fakultato de Qinghua-Universitato. Studi en 
Qinghua-Universitato estas la plej kontentiga afero dum mia tuta vivo kaj mi vivis tre agrablan 
vivon tie. Tamn tia vivo ne daŭris longe. Iun tagon en aŭtuno mi subite ricevis el la hejmloko 
Jinan la telegramon, kiu legiĝis “patrino malsanas, revenu rapide”. Kvazaŭ frapite per klabo sur la 
kapo, mi sentis konfuzitecon en la menso duontagon. Mi tuj aĉetis fervojan bileton kaj veturis per 
trajno al Jinan. 
   Tiam mi loĝis en la hejmo de mia onklo en la urbo Jinan kaj mi prenis ĝin kiel mian propran 
hejmon, sed mia patrino loĝis en la hejmvilaĝo Qingguanzhuang. Kiam mi estis ses-jara, mi 
forlasis mian hejmvilaĝon t.e. forlasis la patrinon, ekloĝis en la hejmo de la onklo por viziti 
lernejon. En la generacio de mia patro estis dek unu fratoj kaj inter iliaj idoj mi estis la sola filo. 
Kaj mia onklo en Jinan havis nuran filinon. Pro tio mi fariĝis trezoro de la granda familio. Tamen 
nur mia patrino vere min amis el la koro. Ili rigardis min nenio alia ol la ilo daŭrigi la familian 
linion. Tio nekompreneblis por mi ses-jara, sed la suferon disiĝi de mia patrino mi bone komprenis. 
La unuan nokton kiam mi atingis la urbon Jinan, mi ne dormis en la sino de la patrino unuafoje 
dum la tuta vivo kaj sola kuŝis sur malgranda lito. Kiel ajn mi penis, mi ne povis endormiĝi, kaj 
mi ploradis duonnokte. Kio okazis! Kial oni sendis min ĉi tien? Povra ido neniam scipovas sopiri 
al hejmlko, kiel la poemo diras. Tiaman animstaton de la patrino mi ne scipovis imagi. Nun kiam 
mi rememoras pri tio, mi ekkomprenas, ke ŝi, kun disŝirita koro, ploradis pli longe ol duonnokte. 
   Dum dek kvar jaroj mi reiris al la hejmvilaĝo entute trifoje. La unuan fojon, kiam mi ankoraŭ 
lernis en bazlernejo, mi reiris al la hejmvilaĝo pro la morto de la avino. La duan fojon, kiam mi 
lernis en mezlernejo, mi reiris al hejmvilaĝo pro la malsaniĝo de mia patro kaj mia onklo petis 
permeson por vidi sian fraton, kiu dividis suferojn kun li. Sed post nelonge mia patro finfine 
forpasis, alia onklo iris al la urbo Jinan por preni min hejmen. Tio estis la tria fojo reiri hejmen, 
same kiel la unua fojo, por partopreni en funebraĵoj. Post enterigo de mia patro mi pasigis kelkajn 
tagojn en la hejmvilaĝo. Nun restis nur la patrino kaj la fratino en la hejmo. Nur 
dekunu-dekdu-jara, mi malfacile komprenis tiam, kia la patrino, perdinte sian edzon, sentas sin 
kun nur duon-muo* da tero por mizera vivteno. Tamen mi devis forlasi ŝin kaj daŭrigi mian 
lernadon en la urbo Jinan. Pro tio ankaŭ mi jam sentis ŝiajn doloron kaj ĉagreniĝon. Fine ŝi devis 
senrimede vidi sian karan filon foriri, foriri. Mi neniel sciis, ke tio estis la lasta fojo por ŝi vidi sian 
filon, kaj ke tio ankaŭ estis la lasta fojo por mi vidi mian patrinon. 
   Post kiam mi reiris al Jinan, mi lernis en bazlernejo, poste en malsupera mezlernejo kaj supera 
mezlernejo, kaj fine studis en universitato en Pekino. Dum la longa tempdaŭro de ok jaroj mi 
kreskis de senscia infano al junulo, kaj miaj scioj pliiĝis kaj mia kompreno pri la homvivo 
plimultiĝis. Al mia patrino mi sopiris seninterrompe, sed mi kaŝe ploris malpli da fojoj kaj pensis 
pri praktikaj problemoj kaj rimedoj. Mi revis, ke, post du jaroj, kiam mi diplomiĝos el la prestiĝa 
universitato, mi sendube akiros dungitecon. Tiam, kiam mi havigos al mi monon, mi unue loĝigos 
la patrinon en la urbo Jinan, ĉar ŝi estas nur iom pli-ol-kvardek-jara kaj havos multan tempon por 
vivi feliĉe. 
   Tamen la telegramo “la patrino malsanas, rapide revenu” disrompis mian belan kaj 
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kontentigan revon en pecetojn. Veturante sur trajno mi sentis timtremon en la koro kaj grandan 
anksion. 
   Kiam mi reiris al la hejmvilaĝo, mi eksciis, ke mia patrino ne estas en malsano, sed ŝi jam 
forpasis. La novaĵo frapis mian kapon kvazaŭ kvin tondroj, kaj mi dronis en svena konfuziteco. Mi 
ploradis en la lito, manĝinte nenion la tutan tagon. Rimorsa pento, kvazaŭ venena serpento, mordis 
mian koron. Ĉu mi ne povus elspezi kelkajn tagojn el somera libertempo por reiri hejmen kaj vidi 
la patrinon dum la longa tempo de ok jaroj? Antaŭ kelkaj jaroj la fratino ankaŭ venis loĝi en Jinan 
kaj la patrino vivis solecan kaj mizerplenan vivon pro manko de manĝaĵoj kaj vestaĵoj. Kiajn 
tagojn ŝi pasigis sola! Kie troviĝus mia konscienco kaj racio? Kial mi ne povus trovi nur tempeton 
da sopiro al ŝi? Ĉu mi ankoraŭ indus vivi kiel homo? Pro rimorso kaj pento mi eĉ ne povis trovi 
motivon por pardoni min mem. Iafoje mi volis mortigi min por sekvi la patrinon al la subtera 
mondo. Tiam mi ne povis toleri la suferon, kvazaŭ dek mil sagoj trafus mian koron, kaj mi vere 
volus mortigi min frapiĝante kontraŭ la ĉerko, sed la aliaj forte fortiris min. Post duontago da 
sveno mi revenis al konscio. Kun levita kapo, mi rigardadis ĉirkaŭen en la domo. Krom kvar nudaj 
muroj, kelkaj kadukaj seĝoj kaj eluzita kesto, nenio troviĝis en la domo. Estis klare, ke la patrino 
vivis sian vivon ĝuste en tia povra medio. Pensante pri tio mi elverŝis sangajn larmojn pro doloro 
kaj ĉagreniĝo. 
   Nun la familio jam perdis sian mastrinon. Fakte restis neniu en la hejmo. Mi permesis al mi 
akompani ŝian korpon dum kelkaj tagoj. Dum ŝia tuta vivo mi vivis ĉe ŝi nur pli ol ses jarojn kaj 
nun restis nur kelkaj tagoj por mi akompani ŝin, alie mi vere kovus tutvivan bedaŭron kaj penton. 
Tiutempe tomba silento regis kaj mallumo vualis la vastan mondon. Kaj nur steloj palpebrumis sur 
la ĉielo, ŝajne donante radion de lumo. En la tuta vilaĝo videblis neniom da lamplumo nek 
aŭdeblis iom da sono. Tra la maldensejo de fragmitoj en la fosego glimis akva brilo. Kiam mi 
alproksimiĝis al la kaduka barilpordo, mi vidis nigran mason ĉe la pordo. Je mia detala distingo ĝi 
estis maljuna hundo silente kuŝanata. Mi ne certis, ĉu ĝi havas menson, sed ĝi certe montras 
senton al la mastrino. 
   Tiu ĉi maljuna hundo eble dronis en perplekseco de antaŭ kelkaj tagoj: kial malaperis la 
mastrino, kiu nutris min ĉiutage? Dumtage ĝi ŝtelis manĝaĵon ie en la vilaĝo kaj tuj reveninte al la 
hejmo, silente kuŝiĝis ĉe la barilpordo. Vidante min, ĝi ne mordis min kaj kelktempe svingis sian 
voston por esprimi intimecon al mi, ĉar ĝi sentis, ke mi ankaŭ estas la mastro de la hejmo kaj mi 
iom rilatas ĝian mastrinon. Ĝi estis la maljuna hundo, kiun mi vidis tiunokte. 
   Mi sola eniris la domon, kie staris la ĉerko de mia patrino. Mi kuŝiĝis sur la granda briklito en 
la interna ĉambro. Sur la lito ĉie embuskis puloj kaj ili atakis min feroce. Mi ne emis endormiĝi 
kaj la atako de puloj des pli igis min malfacile endormiĝi. Tiam mi sola akompanis la ĉerkon. Ĉu 
mi sentas timon? Ne, neniom. Kvankam la ĉerko estas timiga, en ĝi tamen kuŝas mia patrino. Ŝi 
ĉiam amas sian filo. Ĉu kiel homo ĉu kiel fantomo, ŝi neniam ŝanĝos sian amon al mi. 
   Kuŝante en la lito, mi neniel povis endormiĝi. Mi rigardis tra la mallumo, kvazaŭ sentante ke 
miaj okuloj brilas. Mi pripensis multajn aferojn kaj eĉ tiujn aferojn, kiujn mi ne cerbumis de antaŭ 
ok jaroj. Post la morto de mia patro mia financa subteno preskaŭ ĉesiĝis. La patrino tenis sian 
vivon per duon-muo da tero, ĉu ŝi povus satmanĝi? Ŝi certe sopiris al sia filo ĉiunokte, kuŝante sur 
la sama briklito, kie mi nun kuŝis, tamen ŝi ricevis neniom da mesaĝo el sia filo. Ŝi ne scipovis 
legi, kaj estis senutile, eĉ se mi skribus al ŝi. Laŭdire ŝi diris: “Se mi scius, ke li iras senrevene, mi 
neniel lasus lin foriri!” Kial mi ne pripensis tion? La antikvulo diris: “Arbo volas esti kvieta, sed la 
vento skuas ĝin. Homo volas plenumi sian devon al la gepatroj, sed ili jam forpasis.” Tiuj vortoj 
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vere validas al mi, kaj mi jam persone spertis tion. Tamen jam malfruis, malfruis. La forpasinta 
tempo ne povas reveni! Kiel longe la longa nokto daŭris ĝis la tagiĝo? Mi malpacience atendis, ke 
la tagiĝo alvenos pli frue. Dume mi pensis, ke mi pasigis tiel longan doloran nokton nur unufoke, 
sed mia patrino travivis tian nokton trimil-foje. Kiel timiga tempdaŭro tio estas! En longa nokto 
neniom da lamplumo videblis, nek iom da sono aŭdeblis. La mallumo ŝajne koaguliĝis al solido, 
sed nur unu homino vane sopiris al sia filo. Tiu, kiu akompanis ŝin, estis nur animalo, kaj ĝi estis 
la maljuna hundo, mute kuŝanta ĉe la barilpordo. Ĉe tio mi ne kuraĝis plu pensi. Se mi plu pensus, 
mi ne scius, kio malbona okazus en la fino. 
   Post la funebraĵoj de mia patrino, estis tempo por mi forlasi la hejmvilaĝon. Kiam mi foriris de 
la kaduka domo, mi ekvidis, ke la maljuna hundo ankoraŭ fidele kuŝas ĉe la barilpordo. Vidinte 
min, ĝi ŝajne antaŭsciis, ke mi pretas foriri. Ĝi stariĝis kaj alirinte al mi, ĝi frotadis mian kruron 
senĉese, svigante sian voston. Mi tuj larmis abunde. Mi sciis, ke tio estas nia eterna disiĝo. Mi 
klinis la korpon, braktenis ĝian kapon kaj donis al ĝi kison. Mi tre volus kunporti ĝin al la urbo 
Jinan, sed tio estis absolute nefarebla. Vole nevole mi foriris de tie, kelkefoje turnante mian kapon 
kaj retenante miajn larmojn. 
   Ĝis nun tiu sceno jam forpasis de sepdek jaroj. Mi ĉiam pripensas la maljunan hundon de 
tempo al tempo. Sen la mastrino kaj mi ĝi povis nur serĉi manĝaĵojn en la vilaĝo. Kiom longe ĝi 
povis fari tion? Mi kredas, ke ĝi neniel detiris sin de la barilpordo kaj ĝi ĉiam kuŝis tie, kvankam 
en ĝia cerbo plenis je duboj. Kiom longe ĝi kuŝis tie, mi ne scias. Eble ĝi malsatis ĝis morto. Kaj 
mi ankaŭ kredas, ke, eĉ se ĝi mortis pro malsato, ĝi certe mortis ĉe la kaduka barilpordo, malantaŭ 
kie brilis la akvo tra la maldensejo de fragmitoj en la fosego. 
   Mi neniam kredas je metempsikozo, sed nun mi volas kredi je ĝi unufoje. Mi nun havas 
naŭdek jarojn kaj mia venonta vivo estos kurta. Kiam mi forlasos ĉi tiun mondon, mi renkontiĝos 
kun mia patrino ie sur la ĉielo aŭ sub la tero kaj ĉe ŝiaj piedoj kuŝos ankoraŭ ĉi tiu maljuna hundo. 
*mu: tradicia ĉina mezurunuo por kampoj, valoranta 1/15 hektaron aŭ 6.667 arojn. 

elĉinigis Vejdo 

黄昏 

黄昏是神秘的，只要人们能多活下去一天，在这一天的末尾，他们便有个黄昏。但是，年滚

着年，月滚着月，他们活下去有数不清的天，也就有数不清的黄昏。我要问：有几个人感觉到这

黄昏的存在呢？ 

早晨，当残梦从枕边飞去的时候，他们醒转来，开始去走一天的路。他们走着，走着，走到

正午，路陡然转了下去。仿佛只一溜，就溜到一天的末尾，当他们看到远处弥漫着白茫茫的烟，

树梢上淡淡涂上了一层金黄色，一群群的暮鸦驮着日色飞回来的时候，仿佛有什么东西轻轻地压

在他们的心头。他们知道：夜来了。他们渴望着静息，渴望着梦的来临。不久，薄冥的夜色糊了

他们的眼，也糊了他们的心。他们在低隘的小屋里忙乱着，把黄昏关在门外，倘若有人问：你看

到黄昏了没有？黄昏真美啊，他们却茫然了。 

   他们怎能不茫然呢？当他们再从屋里探出头来寻找黄昏的时候，黄昏早随了白茫茫的烟的消

失，树梢上金色的消失，鸦背上日色的消失而消失了。只剩下朦胧的夜。这黄昏，像一个春宵的

轻梦，不知在什么时候漫了来，在他们心上一掠，又不知在什么时候去了。 

 黄昏走了。走到哪里去了呢？——不，我先问：黄昏从哪里来的呢？这我说不清。又有谁说得

清呢？我不能够抓住一把黄昏，问它到底。从东方吗？东方是太阳出的地方。从西方吗？西方不

正亮着红霞吗？从南方吗？南方只充满了光和热，看来只有说从北方来的最适宜了。倘若我们想

了开去，想到北方的极端，是北冰洋，我们可以在想像里描画出：白茫茫的天地，白茫茫的雪原
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和白茫茫的冰山。再往北，在白茫茫的天边上，分不清哪是天，是地，是冰，是雪，只是朦胧的

一片灰白。朦胧灰白的黄昏不正应当从这里蜕化出来吗？ 

   然而，蜕化出来了，却又扩散开去。漫过了大平原，大草原，留下了一层阴影；漫过了大森

林，留下了一片阴郁的黑暗，漫过了小溪，把深灰色的暮色融入琮的水声里，水面在阒静里透着

微明；漫过了山顶，留给它们星的光和月的光；漫过了小村，留下了苍茫的暮烟……给每个墙角

扯下了一片，给每个蜘蛛网网住了一把。以后，又漫过了寂寞的沙漠，来到我们的国土里。我能

想像：倘若我迎着黄昏站在沙漠里，我一定能看着黄昏从辽远的天边上跑了来，像——像什么呢？

是不是应当像一阵灰蒙的白雾？或者像一片扩散的云影？跑了来，仍然只是留下一片阴影，又跑

了去，来到我们的国土里，随了弥漫在远处的白茫茫的烟，随了树梢上的淡淡的金黄色。也随了

暮鸦背上的日色，轻轻地落在人们的心头，又被人们关在门外了。 

   但是，在门外，它却不管人们关心不关心，寂寞地，冷落地，替他们安排好了一个幻变的又

充满了诗意的童话般的世界，朦胧微明，正像反射在镜子里的影子，它给一切东西涂上银灰的梦

的色彩。牛乳色的空气仿佛真牛乳似的凝结起来，但似乎又在软软地黏黏地浓浓地流动。它带来

了阒静，你听：一切静静的，像下着大雪的中夜。但是死寂吗？却并不，再比现在沉默一点，也

会变成坟墓般地死寂。仿佛一点也不多，一点也不少，幽美的轻适的阒静软软地黏黏地浓浓地压

在人们的心头，灰的天空像一张薄幕；树木，房屋，烟纹，云缕，都像一张张的剪影，静静地贴

在这幕上。这里，那里，点缀着晚霞的紫曛和小星的冷光。黄昏真像一首诗，一支歌，一篇童话；

像一片月明楼上传来的悠扬的笛声，一声缭绕在长空里亮唳的鹤鸣；像陈了几十年的绍酒；像一

切美到说不出来的东西。说不出来，只能去看；看之不足，只能意会；意会之不足，只能赞叹。

——然而却终于给人们关在门外了。 

   给人们关在门外，是我这样说吗？我要小心，因为所谓人们，不是一切人们，也绝不会是一

切人们的。我在童年的时候，就常常呆在天井里等候黄昏的来临。我这样说，并不是想表明我比

别人强。意思很简单，就是：别人不去，也或者是不愿意去，这样做。我（自然也还有别人）适

逢其会地常常这样做而已。常常在夏天里，我坐在很矮的小凳上，看墙角里渐渐暗了起来，四周

的白墙也布上了一层淡淡的黑影。在幽暗里，夜来香的花香一阵阵地沁入我的心里。天空里飞着

蝙蝠。檐角上的蜘蛛网，映着灰白的天空，在朦胧里，还可以数出网上的线条和粘在上面的蚊子

和苍蝇的尸体。在不经意的时候蓦地再一抬头，暗灰的天空里已经嵌上闪着眼的小星了。在冬天，

天井里满铺着白雪。我蜷伏在屋里。当我看到白的窗纸渐渐灰了起来，炉子里在白天里看不出颜

色来的火焰渐渐红起来、亮起来的时候。我也会知道：这是黄昏了。我从风门的缝里望出去：灰

白的天空，灰白的盖着雪的屋顶。半弯惨淡的凉月印在天上，虽然有点儿凄凉，但仍然掩不了黄

昏的美丽。这时，连常常坐在天井里等着它来临的人也不得不蜷伏在屋里。只剩了灰蒙的雪色伴

了它在冷清的门外，这幻变的朦胧的世界造给谁看呢？黄昏不觉得寂寞吗？ 

   但是寂寞也延长不多久。黄昏仍然要走的。李商隐的诗说：“夕阳无限好，只是近黄昏。”诗
人不正慨叹黄昏的不能久留吗？它也真的不能久留，一瞬眼，这黄昏，像一个轻梦，只在人们心

上一掠，留下黑暗的夜，带着它的寂寞走了。 

   走了，真的走了。现在再让我问：黄昏走到哪里去了呢？这我不比知道它从哪里来的更清楚。

我也不能抓住黄昏的尾巴，问它到底。但是，推想起来，从北方来的应该到南方去的罢。谁说不

是到南方去的呢？我看到它怎样走的了。——漫过了南墙；漫过了南边那座小山，那片树林；漫

过了美丽的南国。一直到辽旷的非洲。非洲有耸峭的峻岭；岭上有深邃的永古苍暗的大森林。再

想下去，森林里有老虎。老虎？黄昏来了，在白天里只呈露着淡绿的暗光的眼睛该亮起来了罢。

像不像两盏灯呢？森林里还该有莽苍葳蕤的野草，比人高。草里有狮子，有大蚊子，有大蜘蛛，

也该有蝙蝠，比平常的蝙蝠大。夕阳的余晖从树叶的稀薄处，透过了架在树枝上的蜘蛛网，漏了

进来，一条条灿烂的金光，照耀得全林子里都发着棕红色，合了草底下毒蛇吐出来的毒气，幻成

五色绚烂的彩雾。也该有萤火虫罢。现在一闪一闪地亮起来了，也该有花，但似乎不应该是夜来
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香或晚香玉。是什么呢？是一切毒艳的恶之花。在毒气里，不只应该产生恶之花吗？这花的香慢

慢融入棕红色的空气里，融入绚烂的彩雾里。搅乱成一团，滚成一团暖烘烘的热气。然而，不久

这热气就给微明的夜色消溶了。只剩一闪一闪的萤火虫，现在渐渐地更亮了。老虎的眼睛更像两

盏灯了，在静默里瞅着暗灰的天空里才露面的星星。 

   然而，在这里，黄昏仍然要走的。再走到哪里去呢？这却真的没人知道了。——随了淡白的

稀疏的冷月的清光爬上暗沉沉的天空里去吗？随了眨着眼的小星爬上了天河吗？压在蝙蝠的翅

膀上钻进了屋檐吗？随了西天的晕红消溶在远山的后面吗？这又有谁能明白地知道呢？我们知

道的，只是：它走了，带了它的寂寞和美丽走了，像一丝微，像一个春宵的轻梦。 

   走了。——现在，现在我再有什么可问呢？等候明天吗？明天来了，又明天，又明天。当人

们看到远处弥漫着白茫茫的烟，树梢上淡淡涂上了一层金黄色，一群群的暮鸦驮着日色飞回来的

时候，又仿佛有什么东西压在他们的心头，他们又渴望着梦的来临。把门关上了。关在门外的仍

然是黄昏，当他们再伸头出来找的时候，黄昏早已走了。从北冰洋跑了来，一过路，到非洲森林

里去了。再到，再到哪里，谁知道呢？然而，夜来了：漫漫的漆黑的夜，闪着星光和月光的夜，

浮动着暗香的夜……只是夜，长长的夜，夜永远也不完，黄昏呢？——黄昏永远不存在在人们的

心里的。只一掠，走了，像一个春宵的轻梦。  

Vesperkrepusko 
Vesperkrepusko estas mistera. Se homoj nur vivas plian tagon, ĉe la fino de la tago, ili 

ekhavas vesperkrepuskon. Tamen jaro post jaro, monato post monato, ili vivas en sennombraj 
tagoj kaj pro tio ili havas sennombrajn vesperkrepuskojn. Mi volas demandi: kiom el ili sentas la 
ekziston de la vesperkrepusko? 

Matene, kiam la disrompita sonĝo forflugas de sur la kapkuseno, ili vekiĝas kaj komencas iri 
la vojon por la tuta tago. Ili iras, iradas ĝis la tagmezo, kaj la vojo abrupte turniĝas malsupren. 
Ŝajnas, ke per nura glito ili tuj atingos la finon de la tago. Kiam ili rigardas la blankan rampantan 
nebulecan fumon en malproksimeco, la delikate farbitan orkoloron sur la arbaj kronoj kaj arojn da 
reflugantaj krepuskaj monedoj ankoraŭ kun sunrebriloj sur la dorso, ili kvazaŭ sentas, ke io 
malpeza premas sur ilian koron. Ili scias, ke nokto alvenas. Ili soifas trankvilan ripozon kaj 
alvenon de la sonĝo. Post nelonge maldensa nokta malhelo nebuligas iliajn okulojn kaj ankaŭ ilian 
koron. Ili okupiĝas pri tio kaj alio en malordo en sia malalta kaj mallarĝa kabano, kaj fermas la 
pordon, lasante la vesperkrepuskon eksteren. Se, kiam oni demandas: “Ĉu vi vidis la 
vesperkrepuskon? Ĝi estas vere bela?”, ili sin montras menskonfuzitaj. 

Kiel ili ne povus esti menskonfuzitaj? Kiam ili elŝovas la kapon el la kabano por serĉi la 
vesperkrepuskon, ĝi jam frue malaperis kune kun blanka nebuleca fumo, orkoloro sur la arbaj 
kronoj kaj sunrebrilo sur la dorso de la monedoj. Restas nur malklara nokto. La krepusko, simila 
al la leĝera sonĝo dum printempa nokto, alŝvebas oni ne scias kiam, kaj fulmante tra ilia koro, 
forflugas oni ankaŭ ne scias kiam. 

La krepusko foriris. Kien ĝi foriris? — Ne, mi demandu unue: de kie la krepusko venas? Mi 
ne povas doni bonan klarigon. Kaj kiu povus ekspliki tion? Mi ne povus kapti manplenon da 
krepusko kaj demandi al ĝi pri tio. Ĉu de la oriento? Tie estas la loko, kie la suno leviĝas. Ĉu de la 
okcidento? Ĉu tie ne brilas krepuskruĝo? Ĉu de la sudo? Tie plenas nur lumo kaj varmeco. Ŝajnas, 
ke plej decus diri, ke la krepusko devenas de la nordo. Se ni disvolvas nian imagon kaj pripensas 
la ekstremon de la nordo, kiu estas la Arkta Oceano, ni povas pripentri nian imagon: blanka vasta 
tero, blanka vasta neĝebenaĵo kaj blankaj glacimontoj. Norden plue, ĉe la nebule blanka horizonto, 
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oni eĉ ne povas distingi, kie troviĝas la ĉielo, la tero, la glacio kaj neĝo, kaj regas nur svaga 
grizblanka vasto. Ĉu la nebule grizblanka krepusko ne generiĝas ĝuste de ĉi tie? 

Tamen tiu generiĝo disvastiĝas. Ĝi propagiĝas super ebenaĵegon kaj stepegon, restigante 
tavolon da malhela ombro; ĝi propagiĝas tra arbaregon, lasante morozan mallumon; ĝi propagiĝas 
sur rojon, miksante sian malhelan grizon en lirlantan akvon, kiu diafane glimas en kvieto; ĝi 
propagiĝas ĉirkaŭ montsupron, donante lumon de steloj kaj la luno; ĝi propragiĝas trans vilaĝeto, 
ŝutante kuirfumon en nebulo... ĝi estas deŝirita popece de ĉiu murangulo kaj kaptita poiome de ĉiu 
araneaĵo. Poste ĝi propagiĝas super soleca dezerto kaj venas sur la teron de nia lando. Mi povas 
imagi, ke, se mi starus en dezerto, alfrontante la vesperkrepuskon, mi certe vidus ĝin alkuri el la 
malproksima horizonto. Al kio ĝi similas? Ĉu ĝi devus simili al maso da grizblanka nebulo aŭ al 
maso da disvastiĝanta nubombro? Kiam ĝi alkuras, ĝi nur lasas vastan malhelan ombron, kaj kiam 
ĝi forkuras kaj venas al la tero de nia lando, fandiĝante kun la amasiĝanta blanka fumo en 
malproksimeco, kun la hela orflava koloro sur arbopintoj kaj kun la tagluma koloro sur la dorso de 
monedoj. Ĝi leĝere falas sur onian koron, sed oni ĝin fermas ekster la pordo. 

Tamen, ekster la pordo, malgraŭ tio, ĉu oni zorgas pri ĝi aŭ ne, ĝi solece kaj malvarme 
aranĝas por homoj varieman kaj poeziecan mondon de fabelo, kiu, en nebula lumeto, farbas ĉion 
per sonĝece arĝentgriza koloro, ĝuste similan al la bildo reflektitan en spegulo. La aero de 
bovlakta koloro ŝajne koaguliĝas samkiel la vera bovlakto, sed ĝi ŝajne gluece kaj dense fluas. Ĝi 
alportas mortan kvietecon. Jen aŭdu: ĉio mutas, kiel en meznokto en neĝegado. Tamen, ĉu tio 
estas vere morta silento? Sed ne. Se estus pli iom silente ol nun, ĝi fariĝus tombece morta silento, 
ŝajne neniom pli nek malpli. La delikata kaj komforta kvieteco mole, gluece kaj dense pezas sur la 
koron de homoj. La griza ĉielo similas al minca ekrano, al kiu arboj, domoj, fumstrioj, nuberoj, 
kiel siluetoj, algluiĝas silente. Tie kaj ĉi tie punktiĝas purpuraj rebriloj de la vesperruĝo kaj 
malvarma lumo de kabanoj. Vesperkrepusko vere similas al poemo aŭ kanto aŭ fabelrakonto, al 
melodiaj flutsonoj alŝvebantaj el etaĝdomo sub la luno, al la grua sonora grakado flirtanta en la 
vasta ĉielo, al la alkoholaĵo konservita je kelkdek jaroj, kaj al ĉio bela, kio defias priskribadon. Se 
nepriskribeble, oni bezonas nur rigardi; se oni ne povas rigardi sufiĉe, oni povas bezoni nur 
subkomprenon; se oni ne povas subkompreni sufiĉe, oni povas nur laŭdadi. — Tamen ĝi estas 
fermita ekster la pordo. 

Ĉu mi diras tion, ke homoj fermas ĝin ekster la pordo? Mi devas esti singardema, ĉar tiuj 
“homoj” ne aludas al ĉiuj homoj, kaj absolute ne ĉiuj homoj. En mia infaneco mi ofte atendis la 
alvenon de vesperkrepusko, starante en la malgranda korto. Mi mencias tion, ne por fanfaroni, ke 
mi estas pli kapabla ol la aliaj. Tio, kion mi tiel diras, estas simpla, t.e. anstataŭ kelkaj aliuloj, kiuj 
ne iris nek volis iri fari tion, mi (nature ankaŭ estas aliuloj) ofte kaptis ŝancon por fari tion. En 
somero, ofte sidante sur tabureto, mi rigardis murangulon iom post iom malheliĝi kaj ĉirkaŭajn 
murojn kovriĝi per pale ombro. En malhelo ondoj da aromo de tolosmo (Tolosma cordata) 
penetris en mian koron de tempo al tempo. En la aero flugadis vespertoj. Sur la araneaĵoj ĉe la 
angulo de tegmentrando, kontraste kun la grizblanka ĉielo, nombreblis la araneaĵaj fadenoj kaj la 
kadavroj de moskitoj kaj muŝoj algluiĝantaj al la reto eĉ en malheleco. Senkonscie levinte la 
kapon abrupte, mi vidis blinkantajn steletojn inkrustitajn sur la malhele griza ĉielo. En vintro la 
malgranda korto estis plene kovrita per blanka neĝo. Kaj pro tio mi kuntiriĝis en la ĉambro. Kiam 
mi vidis blankajn fenestropaperojn laŭgrade griziĝi, kaj la koloron de la fajro en la forno, kiun oni 
ne povis vidi en taglumo, iom post iom ruĝiĝi kaj briliĝi, mi eksciis, ke krepuskiĝas. Tra fendo de 
ventŝirma pordo mi vidis grizblankan ĉielon kaj grizblankan tegmentojn kovritajn per neĝo. Sur la 
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ĉielo pendis pala lunarko, kvankam regis iom da tristeco, tamen la krepuska beleco ne povis esti 
ŝirmita. Tiam tiuj, kiuj ofte atendis ĝian alvenon, sidante en la malgranda korto, vole nevole 
kuntiriĝis en la ĉambro. Nur grizblanka neĝo akompanis ĝin ekster la pordo. Por kiuj la magie 
variema kaj svaga mondo sin prezentas? Ĉu la vesperkrepusko ne sin sentas soleca? 

Sed tia soleco ne daŭris longe. La vesperkrepusko ankaŭ forlasis. Kiel la poemo de Li 
Shangyin diras, “La subiranta suno belas riĉe, tuj jam vesperkrepuskos malfeliĉe”. Ĉu la poeto ne 
emociplene suspiras pri la nedaŭremo de la vesperkrepusko? Vere ĝi ne povas daŭri longe. Kiel 
efemera sonĝo, ĝi fulme tanĝis la koron de homoj kaj foriris kun la soleco, restiginte la malluman 
nokton. 

Ĝi foriris, vere foriris. Nun mi metu alian demandon: Kien ĝi jam foriris? Mi ne estas pli klara 
pri la demando foriri, ol pri tio, de kie ĝi devenas. Ankaŭ mi ne povas kapti ĝian voston por 
demandi ĝin ĝisfine pri tio. Tamen laŭ mia rezono, ĝi, kiu devenas de la nordo, devas foriri al la 
sudo. Kiu povus nei, ke ĝi foriris al la sudo? Mi jam vidis persone, kian itineron ĝi prenas. — Ĝi 
rampas trans la sudan muron, trans la monteton en la sudo, trans tiun vastan arbaron, tra la belan 
sudlandon, ĝis la malproksima kaj vasta Afriko, kie troviĝas altaj kaj apikaj montpintoj, sur kiuj 
sin trovas profundaj kaj ĉiame malhelaj arbaregoj. Se plue imagi, en tiuj arbaroj sin kaŝas tigroj. 
Tigroj? Kiam la vesperkrepusko alvenas, iliaj okuloj, kiuj sin montras malhele palverdaj dum tago, 
devas briliĝi. Ĉu ili similas al du lampoj? En la arbaroj ankoraŭ kreskas vasto da pompaj sovaĝaj 
herboj, pli altaj ol homoj. Inter la herboj troviĝas leonoj, grandaj moskitoj, araneegoj, kaj 
supozeble vespertoj, pli grandaj ol la ordinaraj vespertoj. La lastaj radioj de la subiranta suno 
penetras en la fendojn de la maldensaj folioj kaj filtriĝas tra la araneaĵoj konstruitaj inter branĉoj. 
La brilantaj radioj prilumas la tutan arbaron, kiu emanas brunruĝe, kaj kunfandiĝante kun la 
venena gaso elĵetita de la venenaj serpentoj inter la herboj, fariĝas buntkolora nebulo. Ankaŭ 
devas ekzisti lampiroj, kiuj nun blinke briliĝas, kaj ankaŭ devas kreski floroj, kiuj ŝajne ne devas 
esti telosmo aŭ tuberoso. Do, kiaj floroj ili estas? Jen ili estas la plej venenaj floroj. En la venena 
gaso ne nur venenaj floroj produktiĝas, ĉu ne? La aromo de tiuj floroj malrapide solviĝas en la 
brunruĝan aeron kaj buntkoloran nebulon, kiuj tumulte kirliĝas kaj ruliĝas en varma vaporo. 
Tamen la varma vaporo baldaŭ dispersiĝas en duonluma nokto. Nur restas glimantaj lampiroj, kaj 
nun ili sin montras pli brilaj iom post iom. Paro da tigraj okuloj aspektas des pli kiel du lampoj, 
kaj silente rigardas la stelojn, kiuj ĵus montris siajn vangojn sur la malhele griza ĉielo. 

Tamen, ĉi tie la vesperkrepusko ankaŭ foriros. Kien ĝi foriros? Tion neniu vere scias. — Ĉu ĝi, 
kune kun opala maldensa lumo de la malvarma luno, soros al la peze malhela ĉielo? Ĉu 
suprenrampi al la Lakta Vojo, kune kun palpebrumantaj steloj? Ĉu sin ŝovi en aleron, premate sub 
la flugiloj de vespertoj? Ĉu disfandiĝi post la malproksima monto, kune kun la stompita ruĝo en la 
okcidenta ĉielo? Kiu povus klare koni tion? Tio, kion ni konas, estas nur tio, ke ĝi jam foriris, 
kunportante siajn solecon kaj belecon, kvazaŭ ŝvebanta fadeno aŭ kvazaŭ leĝera sonĝo en 
printempa nokto. 

Ĝi foriris. — Nun, ĉu mi havas ion demandeblan? Ĉu mi atendu morgaŭon? Morgaŭo venos, 
kaj poste alvenos alia morgaŭo, kaj morgaŭo post morgaŭo. Kiam oni vidos la kolektiĝantan 
blankan fumon en malproksimeco, la arbopintojn delikate farbitajn per orflava koloro, arojn da 
monedoj en krepusko reflugi ankoraŭ kun taglumo sur la dorso, ili ŝajne sentos ion subprematan 
sur sia koro kaj denove eksoifos je la alveno de sonĝo. Ili fermos la pordon. Tio, kio estas fermita 
ekster la pordo, estos ankoraŭ la vesperkrepusko. Kiam ili elŝovos sian kapon por serĉi, la 
vesperkrepusko estos jam frue foririnta. Ĝi devenos de la Arkta Oceano, preteriros kaj foriros al la 
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arbaroj en Afriko. Kiu scias, al kie ĝi daŭrigos sian iradon? Tamen falos nokto, longlonga 
peĉnigra nokto, stelglimanta kaj lunluma nokto, arom-drivanta nokto... Nur nokto, longlonga 
nokto, senfina nokto. Kaj la vesperkrepusko? Ĝi neniam ekzistas en la koro de homoj, kaj ĝi nur 
fulme tanĝas kaj foriras, kiel leĝera sonĝo en printempa nokto. 

elĉinigis Vejdo 

Vesperkrepusko 
Vesperkrepuko estas mistera. Se oni nur vivas plian tagon, ĉe la fino de la tago li ekhavos 

vesperkrepuskon. Tamen jaron post jaro kaj monaton post monato, li vivos sennombrajn tagojn kaj 
ankaŭ havos sennombrajn vesperkrepuskon. Mi volas demandi, kiom da homoj sentas la ekziston 
de la vesperkrepusko. 

Matene kiam la lasta fragmento de sonĝo forflugis el la kapkuseno, oni vekiĝas kaj komencas 
iri la vojon de la tago. Li iras, iras kaj iras al la tagmezo kaj la vojo abrupte etendiĝas malsupren. 
Ŝajnas, ke nur glito kondukas al la vosto de la tago. Kiam oni rigardas difuziĝantan blankan fumon 
en malproksimeco, la orflavecon delikate pentritan sur arbopintoj, kaj aron kaj aron da vespere 
revenantaj korvoj kun taglumo sur la dorso, li sentas kvazaŭ io malpeze subpremus lian koron. Li 
scias, ke nokto venas. Li soifas je trankvila ripozo kaj alveno de sonĝo. Post nelonge maldensa 
noktkoloro nebuliĝas liajn okulojn kaj koron. Li hasteme okupiĝas en la malalta kabano kaj 
fermas la pordon kontraŭ la vesperkrepusko. Se iu demandas al li, ĉu li jam vidas la tiom belan 
vesperkrepuskon. Li ekhavas konfuzitan menson. 

Kial li ne estas konfuzita? Kiam li refoje elŝovas sian kapon por serĉi la vesperkrepuskon, ĝi 
jam malaperis kune kun la blanka fumo, orflavo sur la arbopintoj kaj taglumo sur la dorso de 
korvoj. Nu restas malklara nokto. La vesperkrepusko, kvazaŭ leĝera sonĝo dum printempa nokto, 
ŝvele alŝvebis oni ne scias kiam, tanĝas sur lian koron, kaj foriris oni ankaŭ ne scias kiam. 

La vesperkrepusko foriris. Kien ĝi foriris? Ne, mi unue demandu: de kie ĝi alvenis? Mi ne 
povas klare ekspliki. Nu, kiu alia povas doni klaran eksplikon? Mi ne povas kapti manplenon da 
vesperkrepusko por ĝia klarigo. De la oriento? La oriento estas la loko, de kie la suno elvenas. De 
la okcidento? Ĉu tie brilas la vesperruĝo? De la sudo? La sudo nur plenas je lumo kaj varmo. 
Ŝajnas, ke estas la nordo estas la plej ĝusta loko, de kie ĝi alvenas. Se ni etendas nian penson al la 
ekstremo de la nordo, kie kuŝas la Arkta Oceano. En nia imago ni povas pentri tian scenon: vasta 
blanka nebulo inter la ĉielo kaj la tero, blanka ebenaĵo kaj blankaj glacimontoj. Pluen norden, sur 
la norda horizonto oni ne povas distingi la ĉielon, la teron, la glacion kaj la neĝon unu disde la alia 
kaj regas nur svaga grizblankeco. Ĉu la malklara grizblanka vesperkrepusko ne devus 
transmutaciiĝi de tie? 

Tamen transmutaciiĝinte, ĝi difuziĝas. Inundante super vastaj ebenaĵo kaj stepo, ĝi lasas 
tavolon da malhela ombro; super granda arbaro ĝi lasas tavolon da sombra obskuro; super rojo ĝi 
solvas sian krepuskkoloron en lirlantan akvon, kiu flagre glimas en tomba kvieto; super 
montsuproj ĝi lasas al ili la lumon de steloj kaj la luno; super ganda vilaĝo ĝi restigas vastan 
vesperfumon... donante po peco al ĉiu murangulo kaj po manpreno al ĉiu araneaĵo. Poste 
propagiĝinte tra la soleca dezerto, ĝi alvenas al la tero de nia lando. Mi povas imagi, ke, se mi 
starus en la dezerto renkonte al la vesperkrepusko, mi certe vidus ĝin alkuri de la malproksima 
horizonto. Kion ĝi similus? Ĉu ĝi similus ondon da grizece blanka nebulo aŭ difuziĝantan 
nubombron? Kiam ĝi alkuras, ĝi ankoraŭ restigas vaston da malhela ombro, kaj kiam ĝi forkuras, 
ĝi alvenas al la tero de nia lando, kune kun la blanka vastiĝanta fumo en malproksimeco, pale 
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orflava koloro sur arbopintoj, kaj sunlumo sur la dorso de korvoj, kaj malpeze falas sur la koron 
de homoj. Kaj tamen ĝi estas fermita ekster la pordo. 

Tamen ekster la pordo, ignorante, ĉu homoj zorgas pri ĝi aŭ ne, ĝi solece kaj flegme aranĝas 
por ili kalejdoskope varian, poezian fabelan mondon, malklare lumetan, ĝuste kiel la ombron 
reflektitan en spegulo, farbante ĉion sonĝece arĝenta. Laktokolora aero ŝajne koaguliĝas kiel lakto 
kaj ŝajne mole, dense kaj glueme fluas. Ĝi alportas mortan silenton. Aŭdu, ĉio dronas en silento 
kiel en meznokto sub neĝegado. Ĉu en morata silento? Tamen ne. Se la nuna silento iom pliiĝas, 
ĝi fariĝos tomba silento, ŝajne nek pli nek malpli. Delikate bela kaj leĝera silento mole, dense kaj 
glueme pezas sur la koro de homoj. Griza ĉielo aspektas kiel maldika ekrano, sur kiu arboj, domoj, 
fumstrioj kaj nubtavoloj silente gluiĝas kiel siluetoj. Tie kaj ĉi tie punktiĝas purpuro de vesperruĝo 
kaj malvarma lumo de steletoj. Vesperkrepusko vere ŝajnas poemo, kanto aŭ fabelo, flutsonoj 
elŝvebantaj el la etaĝdomo sub plena lunlumo, gakado de gruo spiralanta en la vasta ĉielo, 
alkoholaĵo konservita kelkdek jarojn aŭ ĉio bela, kio oni ne povas priskribi. Nepriskribeleco nur 
cedas al pririgardo; se pririgardo ne sufiĉas, nur uziĝas subkomprenado; se subkomprenado ne 
sufiĉas, nur laŭdoj eliĝas. Sed homoj fine restigas ĝin ekster la fermita pordo. 

Homoj restigas ĝin ekster la fermita pordo. Ĉu mi pravas diri tiel? Mi devas esti diskretema, 
ĉar “homoj” ne signifas ĉiujn homojn, kaj absulute ne ĉiujn homojn. En knabeco mi atedis 
alvenon de vesperkrepusko, stulte sidante en atrio. Per tia eldiro mi ne volas esprimi, ke mi estis 
pli konscia pri tio ol la aliaj. Por simple diri, la aliaj ne iris aŭ ne volis iri tion fari, sed mi (nature 
inkluzive de iuj aliaj) ofte faris tio en la ĝusta tempo. En somero mi ofte sidis sur tre malalta 
tabureto kaj rigardis la murangulon iom post iom malheliĝis kaj tavolon da palhele nigra ombro 
sur la kvar blankaj muroj. En mallumo la aromo de telosmo* jen kaj jen invadis mian koron. En la 
aero flugis vespertoj. La araneaĵo ĉe la tegmenta angulo riveliĝis sur la fono de grizblanka ĉielo. 
En malhelo mi povis klare nombri fadenojn de la reto kaj la kadavroj de moskitoj kaj muŝoj gluitaj 
sur ĝi. Kiam mi abrupte levis la kapon hazarde, jam palpebrumantaj steletoj aperis inkrustite sur la 
malhele griza ĉielo. En vintro la atrio estis plene kovrita per neĝo. Mi kuntiriĝis en la ĉambro. 
Kiam mi vidis la blanka fenestropapero iom post iom griziĝis kaj la fajro en la forno, kies koloro 
ne videblis dum tago, laŭgrade ruĝiĝis, mi ankaŭ sciiĝis, ke vesperiĝas. Mi rigardis tra la fendo de 
kontraŭventa pordo: grizblanka ĉielo kaj neĝkovrita grizblanka tegmento. Malvarma lunarko 
riveliĝis sur la ĉielo, kvankam triste, ĝi ne povis kaŝi la belecon de la vesperkrepusko. Tiam tiuj, 
kiuj atendis ĝian alvenon, vole nevole kuntiriĝis en la ĉambro. Nur grizeca neĝa pejzaĝo 
akompanis ĝin solece ekster la pordo. Por kiuj la ŝanĝiĝema svaga mondo kreiĝas? Ĉu la 
vesperkrepusko ne sentas sin soleca? 

Sed la soleco ne daŭras longe. La vesperkrepusko ankoraŭ foriros. La poemo de Li Shanyin 
lamentas: “La suno subiranta okulplaĉas ja kun bel’, / jen malfeliĉe jam alproksimiĝas la vesper’.” 
Ĉu la poeto suspiris, ke la vesperkrepusko ne povas resti longe? Ĝi vere ne povas resti longe, kaj 
palpebrume ĝi, kiel malprofunda sonĝo, nur ekfulmis tra la koro de homoj, restigas la malluman 
nokto kaj foriras kunportante sian solecon. 
   Foriri, vere foriri. Nun mi pludemandu: kien la vesperkrepusko iris? Mi ne pli certas pri tio ol 
mi scias, de kie ĝi alvenis. Mi ne povas kapti ĝian voston kaj klare pridemandi ĝiajn foriron kaj 
alvenon. Tamen mi rezonas, ke ĝi devas iri al la sudo, ĉar ĝi alvenis el la nordo. Ĉu ne al la sudo? 
Mi jam vidis ĝian kurson: ŝvebante trans la suda muro, trans la holmo en la sudo, trans tiun 
arbaron kaj trans la bela sudlando ĝis la vasta kaj sovaĝa Afriko, kie troviĝas apikaj montĉenoj, 
sur kiuj staras profundaj kaj eterne malhelaj arbaregoj. Se oni imagu plue, en la arbaregoj sin 
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kaŝas tigroj. Kiam vesperiĝas, iliaj okuloj, kiuj montras malhele verdan lumon, nun devas ekbrili. 
Ĉu ili ne similas du lampojn? En la arbaregoj ankoraŭ kreskas sovaĝaj herboj en verda pompo, pli 
altaj ol homoj. En la herboj troviĝas leonoj, grandaj moskitoj, araneregoj kaj vespertoj, kiuj pli 
grandas ol ordinaraj vespertoj. La restanta lumo de la subiranta suno penetras tra la maldensejo de 
folioj kaj araneaĵoj spanitaj inter branĉoj. Brilaj oraj radioj prilumas la tutan arbaron per brunruĝa 
koloro kaj miksita kun la venena miasmo eligita de viperoj intere herboj, fariĝas bunta nebulo. Oni 
ankaŭ trovas lampirojn, kiuj nun ekblinkas. Tie ankaŭ kreskas floroj. Ŝajne ili ne estas floroj de 
telosmo aŭ tuberoso. Kiaj floroj ili estas? Jen ili estas ĉiuj venenaj sed belaj floroj. Ĉu venenaj 
floroj ne devus produktiĝi en la venena miasmo? La flora aromo iom post iom fandiĝas en 
brunruĝan aeron kaj buntan nebulon, kiuj malorde kirliĝas en bulego da varma vaporo, kiun tamen 
post nelonge solvigos la malhela nokto. Nur restas blinkantaj lampiroj nun, kies lumo laŭgrade 
brilas. La okuloj de tigro des pli similas al du lampoj kaj ĝi mute rigardas la stelojn ĵus aperintaj 
sur la malhele griza ĉielo.   

Tamen de tie ĝi ankoraŭ forirus. Kien ĝi foriros pluen? Tion neniu vere scias. Ĉu ĝi forirus laŭ 
la palblanka kaj maldensa lumo de la malvarma luno ĝis la malhela ĉielo? Ĉu ĝi forirus kune kun 
palpebrumantaj steletoj al la Lakta Vojo? Ĉu ĝi irus sun tegmenton, sin kaŝante sub la flugiloj de 
vespertoj? Ĉu ĝi, kune kun stompita ruĝo sur la okcidenta ĉielo, malaperus malantaŭ la montojn 
en malprosimeco? Do, kiu vere klare scias pri tio? Tio, kion ni nur scias, estas ke ĝi vere foriris, 
kunportante siajn solecon kaj belon, kiel ekblovo de brizo aŭ leĝera sonĝo en printempa nokto. 

Foriri. Nun, ĉu mi havas ion alian por demandi? Ĉu atendi morgaŭon? Morgaŭo alvenos, kaj 
alia morgaŭo, alia morgaŭo. Kiam oni vidos nebule blanka fumo en malproksimeco, la orflava 
koloron farbitan sur arbopintoj, aron kaj aron da vesperaj kovroj reflugantaj kun sunlumo sur la 
dorso, io ŝajne pezos sur lia koro kaj li soifos pri la alveno de sonĝo. Li fermos la pordon. Ekster 
la fermita pordo ankoraŭ estos la vesperkrepusko. Sed kiam li ree elŝovos la kapon por trovi ĝin, 
ĝi jam foriris. Ĝi devenis de la Antarkta Oceaano, preteriris kaj iris al Afriko. Kien plue ĝi iros? 
Neniu scias. Tamen alvenas la nokto, la longlonga mobskura nokto, stelplena kaj lunbrila nokto, la 
nokto kun ŝvebanta delikata aromo... Nur la nokto, longlonga nokto, kiu neniam finiĝos. Sed kie 
troviĝas la vesperkrepusko? Ĝi neniam ekzistas en la koro de homoj. Nur per tanĝado ĝi foriris 
kiel leĝera sonĝo en printempa nokto. 
*Telosmo: Telosma cordata 

elĉinigis Eto 

杨绛（1911-2016） 

 

风 
为什么天地这般复杂地把风约束在中间?硬的东西把它挡住，软的东西把它牵绕住。不管它怎

样猛烈的吹;吹过遮天的山峰，洒脱缭绕的树林，扫过辽阔的海洋，终逃不到天地以外去。或者
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为此，风一辈子不能平静，和人的感情一样。  

也许最平静的风，还是拂拂微风。果然纹风不动，不是平静，却是酝酿风暴了。蒸闷的暑天，

风重重地把天压低了一半，树梢头的小叶子都沉沉垂着，风一丝不动，可是何曾平静呢?风的力

量，已经可以预先觉到，好像蹲伏的猛兽，不在睡觉，正要纵身远跳。只有拂拂微风最平静，没

有东西去阻挠它：树叶儿由它撩拨，杨柳顺着它弯腰，花儿草儿都随它俯仰，门里窗里任它出进，

轻云附着它浮动，水面被它偎着，也柔和地让它搓揉。随着早晚的温凉、四季的寒暖，一阵微风，

像那悠远轻淡的情感，使天地浮现出忧喜不同的颜色。有时候一阵风是这般轻快，这般高兴，顽

皮似的一路拍打拨弄。有时候淡淡的带些清愁，有时候润润的带些温柔;有时候亢爽，有时候凄

凉。谁说天地无情?它只微微的笑，轻轻的叹息，只许抑制着的风拂拂吹动。因为一放松，天地

便主持不住。 

假如一股流水，嫌两岸缚束太紧，它只要流、流、流，直流到海，便没了边界，便自由了。

风呢，除非把它紧紧收束起来，却没法儿解脱它。放松些，让它吹重些吧;树枝儿便拦住不放，

脚下一块石子一棵小草都横着身子伸着臂膀来阻挡。窗嫌小，门嫌狭，都挤不过去。墙把它遮住，

房于把它罩住。但是风顾得这些么?沙石不妨带着走，树叶儿可以卷个光，墙可以推倒，房子可

以掀翻。再吹重些，树木可以拔掉，山石可以吹塌，可以卷起大浪，把大块土地吞没，可以把房

屋城堡一股脑几扫个干净。听它狂嗥狞笑怒吼哀号一般，愈是阻挡它，愈是发狂一般推撞过去。

谁还能管它么?地下的泥沙吹在半天，天上的云压近了地，太阳没了光辉，地上没了颜色，直要

把天地捣毁，恢复那不分天地的混饨。  

不过风究竟不能掀翻一角青天，撞将出去。不管怎样猛烈，毕竟闷在小小一个天地中间。吹

吧，只能像海底起伏鼓动着的那股力量，掀起一浪，又被压伏下去。风就是这般压在天底下，吹

着吹着，只把地面吹起成一片凌乱，自己照旧是不得自由。未了，像盛怒到极点，不能再怒，化

成恹恹的烦闷懊恼;像悲哀到极点，转成绵绵幽恨;狂欢到极点，变为凄凉;失望到极点，成了淡

漠。风尽情闹到极点，也乏了。不论是严冷的风，蒸热的风，不论是衷号的风，怒叫的风，到末

来，渐渐儿微弱下去，剩几声悠长的叹气，便没了声音，好像风都吹完了。 

但是风哪里就吹完了呢。只要听平静的时候，夜晚黄昏，往往有几声低吁，像安命的老人，无可

奈何的叹息。风究竟还不肯驯伏。或者就为此吧，天地把风这般紧紧的约束着。 

Yang Jiang (1911-2016) 

Vento 
   Kial la ĉielo kaj la tero limigas la venton inter si en tiel komplika maniero? Malmolaĵoj ĝin 
baras kaj molaĵoj ĝin volve tiras. Kiel ajn forte ĝi blovas, eĉ tra la ĉielskrapantajn montojn, tra la 
laŭvole etendiĝantajn arbarojn kaj tra la vastajn marojn, ĝi ne povas eskapi eksteren de la ĉielo kaj 
la tero. Eble pro tio la vento dumvive ne kvietas, kiel la homaj sentoj. 

Eble la plej kvieta vento estas karesanta zefiro. Ĝi montras neniom da moviĝo, sed anstataŭ 
resti kvieta ĝi pretigas sin levi ventŝtormon. En bakantaj somertagoj la vento peze subpremas la 
ĉielon multe malalten, kaj la folietoj ĉe la arbopintoj pendas atakite de nenia ventbloveto. Ĉu tio 
indikas kvietecon de la vento? La forto de la vento jam povas esti anticipe sentata, kvazaŭ 
maldorma feroca besto en kaŭra pozo preta fari longan eksalton antaŭen. Nur karesanta zefiro 
montriĝas plej kvieta kaj nenio volas ĝin ĝeni. Jen arbofolioj rezignacias al ĝiaj ŝovoj, poploj kaj 
salikoj klinas sin sub ĝia puŝado, floroj kaj herboj fleksiĝas dekstren aŭ maldekstren laŭ ĝia pelado, 
pordoj kaj fenestroj servas kiel pasejoj por ĝiaj liberaj en-kaj eliroj, leĝeraj nuboj flose moviĝadas 
kune kun ĝi, kaj la akvosurfaco nestas en ĝia sino kaj milde obeemas al ĝia knedado. Laŭ la varmo 
kaj malvarmo de mateno kaj vespero, kaj laŭ la frosto kaj varmo de kvar sezonoj, alblovo de 
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zefiro, kiel demalproksima kaj delikata sento, farbas la ĉielon kaj la teron per malsamaj koloroj de 
ĝojo kaj malĝojo. Kelkfoje ventblovo, tiom facilmova kaj tiom ĝoja, petole frapas kaj incitas dum 
la tuta vojo; kelkfoje ĝi blovas jen kun iom da delikata tristo, jen kun iom da malseketa mildeco, 
jen kun komfortiga ĝojo, jen kun mizera tristo. Kiu asertus, ke la ĉielo kaj la tero montras sin 
nekompatemaj? Ili eligas nur delikatan rideton kaj malpezajn suspirojn, nur lasante la 
senbridigitan venton bloveti karesante. Ĉar je ekmalstreĉigo ili ne povas ĝin regi. 

Supozu, ke akvofluo konsideras ambaŭ riverbordojn tro strikte ĝin limigantaj, ĝi nur bezonas 
flui, flui, flui ĝis la maro, kie sin trovas neniaj limigoj kaj kiu donas liberan kuron al ĝi. Dume la 
vento, krom se ĝi estus strikte ĉirkaŭligata, ne povas liberiĝi de limigoj. Se iom malstreĉi ĝin kaj 
lasi ĝin blovi iom forte, arbobranĉoj firme kaptas ĝin sen ellaso, kaj ŝtoneto aŭ herbeto ĉe la piedoj 
rektigas sian korpon kun etenditaj brakoj por ĝin bari. Ĝi eĉ ne povas trapuŝi sin tra la tro 
malgrandaj fenestroj kaj tro mallarĝaj pordoj. Muroj ĝin ŝirmas kaj domoj ĝin enfermas. Sed ĉu la 
vento donas atenton al tiaĵoj? Ĝi simple kunportas ŝtonetojn kaj sablon, forblovas ĉiujn foliojn de 
arboj, puŝfaligas murojn kaj renversigas domojn. Kun pli da forto ĝi povas elradikigi arbojn, tute 
detrui montojn, levi altajn hulojn, kiuj forvoras grandan spacon da tero, kaj ruinigi domojn kaj 
kastelojn senspure. Kun furioza kaj trista hurlado, ju pli grandan reziston ĝi renkontas, des pli 
freneze ĝi impetas. Kiu povas sukcesi ĝin regi? Polvo kaj sablo flirtas en la aero, nuboj estas peze 
subpremitaj al la tero, la suno seniĝas je lumo kaj brilo, koloroj sur la tero jam malaperas. Ĝi 
povus ĝisfunde detrui la ĉielon kaj la teron por restaŭri la pratempan tohuvabohuon ne 
apartigantan la ĉielon kaj la teron. 

Sed la vento entute ne povus levmalfermi angulon de la lazura ĉielo por forfuĝi. Kiel ajn 
violente ĝi blovas, ĝi ĉiuokaze enfermiĝas inter la ĉielo kaj la tero. Ĝi blovu, sed ĝi similas al la 
forto movata ĉe la marfundo, kiu levas ondon kaj ĝi denove subpremiĝas. La vento, en tia maniero, 
estas subpremita sub la ĉielo, kaj dum blovado, nur kaŭzas malordon sur la tero kaj ankoraŭ ne 
povas akiri liberecon kiel antaŭe. Fine ĝia kolero atingas la kulminon, ne plu intensiĝante, kaj 
fariĝas malviglaj spleno kaj ĉagreno, ĝuste kiel ekstrema tristo reduktiĝas al senlima rankoro, 
ekstrema orgia ĝojo al profunda tristeco, kaj ekstrema malespero al apatio. Kiam la vento laŭplaĉe 
furiozas ĝis la ekstremo, ĝi fariĝas elĉerpita. Ĉu rigore frosta vento, ĉu bakante varma vento, ĉu 
triste hurlanta vento, ĉu kolere muĝanta vento, post kelka tempo laŭgrade malfortiĝas, nur eligante 
longajn suspirojn, kaj poste perdas sian voĉon, kvazaŭ ĝi jam elĉerpus sian blovkapablon. 

Sed, ĉu la vento vere povus elĉerpi sian blovkapablon? Okaze de ĝia kvieteco, ekzemple en 
vesperkrepusko, aŭdiĝas kelkaj mallaŭtaj elspiroj, kvazaŭ senhelpaj suspiroj de maljunulo 
rezignacia al la sorto. Entute la vento rifuzas obeemon. Eble pro tio la ĉielo kaj la tero stringas ĝin 
inter si. 

elĉinigis Vejdo 

杨朔（1913-1968） 

 

荔枝蜜 

花鸟草虫，凡是上得画的，那原物往往也叫人喜爱。蜜蜂是画家的爱物，我却

总不大喜欢。说起来可笑。孩子时候，有一回上树掐海棠花，不想叫蜜蜂螫了一下，痛得我差点

儿跌下来。大人告诉我说：蜜蜂轻易不螫人，准是误以为你要伤害它，才螫；一螫，它自己耗尽
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生命，也活不久了。我听了，觉得那蜜蜂可怜，原谅它了。可是从此以后，每逢看见蜜蜂，感情

上疙疙瘩瘩的，总不怎么舒服。 

今年四月，我到广东从化温泉小住了几天。四围是山，怀里抱着一潭春水，那又浓又翠的景

色，简直是一幅青绿山水画。刚去的当晚，是个阴天，偶尔倚着楼窗一望，奇怪啊，怎么楼前凭

空涌起那么多黑黝黝的小山，一重一重的，起伏不断？记得楼前是一片比较平坦的园林，不是山。

这到底是什么幻景呢？赶到天明一看，忍不住笑了。原来是满野的荔枝树，一棵连一棵，每棵的

叶子都密得不透缝，黑夜看去，可不就像小山似的！ 

荔枝也许是世上最鲜最美的水果。苏东坡写过这样的诗句：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南

人”，可见荔枝的妙处。偏偏我来的不是时候，满树刚开着浅黄色的小花，并不出众。新发的嫩

叶，颜色淡红，比花倒还中看些。从开花到果子成熟，大约得三个月，看来我是等不及在从化温

泉吃鲜荔枝了。 

吃鲜荔枝蜜，倒是时候。有人也许没听说这稀罕物儿吧？从化的荔枝树多得像汪洋大海，开

花时节，那蜜蜂满野嘤嘤嗡嗡，忙得忘记早晚，有时还趁着月色采花酿蜜。荔枝蜜的特点是成色

纯，养分多。住在温泉的人多半喜欢吃这种蜜，滋养精神。热心肠的同志为我也弄到两瓶。一开

瓶子塞儿，就是那么一股甜香；调上半杯一喝，甜香里带着股清气，很有点鲜荔枝味儿。喝着这

样的好蜜，你会觉得生活都是甜的呢。 

我不觉动了情，想去看看自己一向不大喜欢的蜜蜂。 

荔枝林深处，隐隐露出一角白屋，那是温泉公社的养蜂场，却起了个有趣的名儿，叫“养蜂大

厦”。正当十分春色，花开得正闹。一走近“大厦”，只见成群结队的蜜蜂出出进进，飞去飞来，

那沸沸扬扬的情景，会使你想：说不定蜜蜂也在赶着建设什么新生活呢。 

养蜂员老梁领我走进“大厦”。叫他老梁，其实是个青年人，举动很精细。大概是老梁想叫我

深入一下蜜蜂的生活，小小心心揭开一个木头蜂箱，箱里隔着一排板，每块板上满是蜜蜂，蠕蠕

地爬着。蜂王是黑褐色的，身量特别细长，每只蜜蜂都愿意用采来的花精供养它。 

老梁叹息似的轻轻说：“你瞧这群小东西，多听话。” 
我就问道：“像这样一窝蜂，一年能割多少蜜？” 
老梁说：“能割几十斤。蜜蜂这物件，最爱劳动。广东天气好，花又多，蜜蜂一年四季都不闲

着。酿的蜜多，自己吃的可有限。每回割蜜，给它们留一点点糖，够它们吃的就行了。它们从来

不争，也不计较什么，还是继续劳动、继续酿蜜，整日整月不辞辛苦……” 
我又问道：“这样好蜜，不怕什么东西来糟害么？” 
老梁说：“怎么不怕？你得提防虫子爬进来，还得提防大黄蜂。大黄蜂这贼最恶，常常落在蜜

蜂窝洞口。专干坏事。” 
我不觉笑道：“噢！自然界也有侵略者。该怎么对付大黄蜂呢？” 
老梁说：“赶！赶不走就打死它。要让它待在那儿，会咬死蜜蜂的。” 
我想起一个问题，就问：“可是呢，一只蜜蜂能活多久？” 
老梁回答说：“蜂王可以活三年，一只工蜂最多能活六个月。” 
我说：“原来寿命这样短。你不是总得往蜂房外边打扫死蜜蜂么？” 
老梁摇一摇头说：“从来不用。蜜蜂是很懂事的，活到限数，自己就悄悄死在外边，再也不回

来了。” 
我的心不禁一颤：多可爱的小生灵啊！对人无所求，给人的却是极好的东西。蜜蜂是在酿蜜，

又是在酿造生活；不是为自己，而是在为人类酿造最甜的生活。蜜蜂是渺小的；蜜蜂却又多么高

尚啊！ 

透过荔枝树林，我沉吟地望着远远的田野，那儿正有农民立在水田里，辛辛勤勤地分秧插秧。

他们正用劳力建设自己的生活，实际也是在酿蜜——为自己，为别人，也为后世子孙酿造着生活

的蜜。 
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这黑夜，我做了个奇怪的梦，梦见自己变成一只小蜜蜂。 

Yang Shuo (1913-1968) 

Liĉia Mielo 
   Floroj, birdoj, herboj kaj insektoj, kiuj povas esti prezentataj sur pentraĵoj, ĝenerale plaĉas al 
homoj. Abeloj estas la objektoj ŝatataj de pentristoj, sed mi ne tre ŝatas ilin. Mia travivaĵo estas 
ridinda. Iufoje, kiam mi, kiel infano, surgrimpis arbon por pluki begoniflorojn, neatendite mi estis 
pikita de abelo kaj pro dolorego preskaŭ falis de sur la arbo. Plenkreskuloj diris al mi, ke abelo ne 
facile pikas homon kaj, kiam ĝi sentas sin vunde minacata de homo, ĝi pikas, sed per sia pikado, 
ĝi konsumas sian vivon kaj ne plu vivas longe. Aŭdinte tion, mi ekhavis kompaton al la abelo kaj 
indulgis ĝin. Tamen ekde tiam, kiam mi vidas abelojn, mi ĉiam sentas iom da korpremiĝo kaj 
malkomforteco. 
   En aprilo ĉi-jare mi loĝis kelkajn tagojn ĉe la termofonto de Conghua, Guangdong-provinco. 
Ĉirkaŭe troviĝas montoj kaj la lageto da printempa akvo nestas en ilia brakumo. La dense verda 
pejzaĝo ja similas al ĉina tradicia pentraĵo de verdaj montoj kaj riveroj. Tiun vesperon, kiam mi 
iris tien, estis malserene. Mi ĵetis okazan rigardon tra la fenestro de etaĝdomo, mi sentis tion 
stranga, ke antaŭ la etaĝdomo abrupte aperas el nenie tiom da nigraj montetoj, tavolon super 
tavolo kaj ondumantaj. Mi memoris, ke etendiĝas ebena vastaĵo da fruktoarbaro, sed ne montetoj. 
Kia miraĝo tio estas? Kiam mi pririgardis la sekvan tagon, mi ne povis reteni mian ridon. En mia 
vido plenis liĉiarboj ĉie, starantaj unu apud alia kaj la folioj kaj branĉoj de ĉiu arbo estis tiel 
densaj, ke eĉ vento ne povas penetriĝi. Vidate en malhela nokto, ili kompreneble similis al 
montetoj. 
   Eble liĉioj estas la plej freŝaj kaj belaj fruktoj en la mondo. Poeto Su Dongpo* priskribis ilin 
verse: “Se mi povus frandi liĉiberojn jen tri cent, loĝus longe mi kiel lokano kun kontent’.” El tio 
ni povas vidi la bonecon de liĉioj. Tamen mi iris tien ne en konvena tempo. La arboj plene portis 
flavetajn florojn, ne tiom okulfrapajn, kaj la delikataj ŝosoj nove elŝovitaj kun pala ruĝeco pli 
plaĉis al la okuloj ol tiuj floroj. Ĉirkaŭ tri monatoj estis bezonataj de disflorado al maturiĝo de 
liĉiberoj. Kaj pro tio mi ne havis sufiĉan tempon por atendi kaj frandi freŝajn liĉiberojn tie. 
   Tamen estis la ĝusta tempo por manĝi mielon de liĉioj. Eble kelkaj ne aŭdas pri tiu frandaĵo, 
ĉu? En Conghua liĉiarboj mare multas, kaj dum disflorado abeloj zumadas ĉie, okupiĝante pri 
kolektado de poleno kaj elfarado de mielo la tutan tagon, eĉ sub lunlumo. La liĉia mielo 
karakteriziĝas per pureco kaj nutriteco. Tiuj, kiuj loĝas ĉe la termofonto de Conghua ŝatas frandi 
tiun ĉi specon de mielo. Varmkora kamarado havigis al mi du botelojn da mielo. Kiam mi eltiris la 
ŝtopilon de la botelo, dolĉa bonodoro atakis min. Mi miksis ĝin kun duonglaso da akvo kaj la 
miksaĵo elspiris bonodoron kun dolĉeco kaj saporon de freŝaj liĉiberoj. Manĝante tiuspecan 
mielon, vi certe trovas ankaŭ la vivon dolĉa. 
   Emociite, mi volis pririgardi tiujn abelojn, kiujn mi ĉiam ne tre ŝatas. 
   En profundeco de liĉiarbaro malklare videblis angulo de blanka domo, kiu estis la abelbredejo 
de la termofonta komunumo, kun amuza nomo “Abelbreda Domego”. Tiam printempo prosperis 
kaj floroj pompe disfloris. Alproksime al la abelbredejo vidiĝis aroj kaj aroj da abeloj flugantaj 
ir-reire. Tia bolanta multeokupiteco supozigis al vi, ke abeloj hasteme kreas sian novan vivon. 
   Abelisto Maljuna Liang kondukis min en la abelbredejon. Maljuna Liang fakte estis junulo, 
kiu laboris tre zorgeme. Eble li volis, ke mi pli profunde sciiĝu pri la vivo de abeloj, kaj li 
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levmalfermis kovrilon de abelujo el ligno. Ene staris vicoj da lignaj septoj, sur kiuj plenplenis 
abeloj rampantaj tien kaj tien. Abelreĝino estas brunkolora kun longa kaj maldika korpo, kaj ĉiuj 
abeloj volontas manĝigi ĝin per la nektaro, kiun ili kolektas. 
   Maljuna Liang suspirece diris: “Jen vidu. Tiuj vivestaĵetoj estas tre obeemaj.” 
   Mi demandis: “Kiom da mielo oni povas akiri ĉiujare el tia abelujo?” 
   Li respondis: “Kelkdek kilogramojn. Abeloj estas tre laboremaj. La klimato de Guangdong 
estas tre favora kaj plie multas diversaj floroj. Dum la kvar sezonoj de la jaro abeloj troviĝas en 
multeokupiteco. Ili produktas multe da mielo, sed ili mem konsumas limigitan kvanton. Ĉiufoje, 
kiam oni kolektas mielon, oni restigas joton da mielo sufiĉan por ilia konsumado. Ili neniam 
konkuras pri manĝado nek zorgas pri si mem. Ili daŭre laboras, daŭre elfaras mielon kaj ŝparas 
neniajn penojn...” 
   Mi demandis: “Ĉu oni timas, ke aliaj insektoj damaĝas tiel bonan mielon?” 
   Li respondis: “Kial ne? Oni devas gardi kontraŭ entrudiĝo de aliaj insektoj, precipe la vespoj. 
La plej malicaj estas vespoj, kiuj ofte faras malbonojn ĉe la enirejo de abelujoj.” 
   Mi nereteneble ekridetis: “Ho, troviĝas ankaŭ invadantoj en la naturo. Kiel oni traktas la 
vespojn?” 
   Li diris: “Dispeli ilin! Se ili ne dispeliĝas, oni batmortigas ilin. Se oni lasas ilin resti tie, ili 
mordmortigas abelojn.” 
   Mi metis alian demandon: “Kiel longe abelo povas vivi, do?” 
   Li respondis: “La abelreĝino povas vivi pli ol tri jarojn kaj laborabelo nur ses monatojn.” 
   “Ilia vivdaŭro estas tiel mallonga, ke vi devas plejofte elbalai la mortintajn abelojn, ĉu ne?” 
   Ekskuinte la kapon, li diris: “Neniam. Abeloj scias pri sia vivdaŭro. Kiam ilia lasta tago 
alvenas, ili forflugas eksteren kaj mortas kaŝite, neniam reflugante.” 
   Mian koron kaptis ektremo. Kiel amindaj vivestaĵetoj! Ili postulas nenion de la homoj, sed 
prezentas al la homoj la plej bonan aĵon. Abeloj ne nur elfaras mielon, sed ankaŭ kreas la vivon. 
Kaj ili kreas la plej dolĉan vivon ne por si mem, sed por la homoj. Kvankam ili estas malgrandaj, 
tamen ili estas tre noblaj! 
   Tra densaj liĉiarbaroj mi enpensiĝante rigardas al malproksimaj kampoj, kie kampuloj, 
starante en rizkampoj, diligente transplantas rizplantidojn. Ili konstruas sian vivon per siaj laboroj, 
fakte elfaras mielon de la vivo, por si mem, por aliaj kaj por siaj posteuloj. 
   Tiun nokton mi sonĝis, ke mi fariĝis malgranda abelo. 
*Su Dongpo (1037-1101): ĉina fama poeto 

elĉinigis Vejdo 

茶花赋 

久在异国他乡，有时难免要怀念祖国的。怀念极了，我也曾想：要能画一幅画儿，画出祖国的

面貌特色，时刻挂在眼前，有多好。我把这心思去跟一位擅长丹青的同志商量，求她画。她说：

“这可是个难题，画什么呢？画点零山碎水，一人一物，都不行。再说，颜色也难调。你就是调

尽五颜六色，又怎么画得出祖国的面貌？”我想了想，也是，就搁下这桩心思。 

  今年二月，我从海外回来，一脚踏进昆明，心都醉了。我是北方人，论季节，北方也许正是搅

天风雪，水瘦山寒，云南的春天却脚步儿勤，来得快，到处早像摧生婆似的正在摧动花事。 

  花事最盛的去处数着西山华庭寺。不到寺门，远远就闻见一股细细的清香，直渗进人的心肺。

这是梅花，有红梅、白梅、绿梅，还有朱砂梅，一树一树的，每一树梅花都是一树诗。白玉兰花

略微有点儿残，娇黄的迎春却正当时，那一片春色啊，比起滇池的水来不知还要深多少倍。 
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  究其实这还不是最深的春色。且请看那一树，齐着华庭寺的廊檐一般高，油光碧绿的树叶中间

托出千百朵重瓣的大花，那样红艳，每朵花都像一团烧得正旺的火焰。这就是有名的茶花。不见

茶花，你是不容易懂得“春深似海”这句诗的妙处的。 

  想看茶花，正是好时候。我游过华庭寺，又冒着星星点点细雨游了一次黑龙潭，这都是看茶花

的名胜地方。原以为茶花一定很少见，不想在游历当中，时时望见竹篱茅屋旁边会闪出一枝猩红

的花来。听朋友说：“这不算稀奇。要是在大理，差不多家家户户都养茶花。花期一到，各样品

种的花儿争奇斗艳，那才美呢。” 
我不觉对着茶花沉吟起来。茶花是美啊。凡是生活中美的事物都是劳动创造的。是谁白天黑夜，

积年累月，拿自己的汗水浇着花，像抚育自己儿女一样抚育着花秧，终于培养出这样绝色的好花？

应该感谢那为我们美化生活的人。 

  普之仁就是这样一位能工巧匠，我在翠湖边上会到他。翠湖的茶花多，开得也好，红通通的一

大片，简直就是那一段彩云落到湖岸上。普之仁领我穿着茶花走，指点着告诉我这叫大玛瑙，那

叫雪狮子；这是蝶翅，那是大紫袍……名目花色多得很。后来他攀着一棵茶树的小干枝说：“这
叫童子面，花期迟，刚打骨朵，开起来颜色深红，倒是最好看的。” 
  我就问：“古语说：看花容易栽花难——栽培茶花一定也很难吧？” 
  普之仁答道：“不很难，也不容易。茶花这东西有点特性，水壤气候，事事都得细心。又怕风，

又怕晒，最喜欢半阴半阳。顶讨厌的是虫子。有一种钻心虫，钻进一条去，花就死了。一年四季，

不知得操多少心呢。” 
  我又问道：“一棵茶花活不长吧？” 
  普之仁说：“活的可长啦。华庭寺有棵松子鳞，是明朝的，五百多年了，一开花，能开一千多

朵。” 
  我不觉噢了一声：想不到华庭寺见的那棵茶花来历这样大。 

普之仁误会我的意思，赶紧说：“你不信么？大理地面还有一棵更老的呢，听老人讲，上千年了，

开起花来，满树数不清数，都叫万朵茶。树干子那样粗，几个人都搂不过来。”说着他伸出两臂，

做个搂抱的姿势。 

  我热切地望着他的手，那双手满是茧子，沾着新鲜的泥土。我又望着他的脸，他的眼角刻着很

深的皱纹，不必多问他的身世，猜得出他是个曾经忧患的中年人。如果他离开你，走进人丛里去，

立刻便消逝了，再也不容易寻到他——他就是这样一个极其普通的劳动者。然而正是这样的人，

整月整年，劳心劳力，拿出全部精力培植着花木，美化我们的生活。美就是这样创造出来的。 

正在这时，恰巧有一群小孩也来看茶花，一个个仰着鲜红的小脸，甜蜜蜜地笑着，唧唧喳喳叫个

不休。  

  我说：“童子面茶花开了。” 
  普之仁愣了愣，立时省悟过来，笑着说：“真的呢，再没有比这种童子面更好看的茶花了。” 
  一个念头忽然跳进我的脑子，我得到一幅画的构思。如果用最浓最艳的朱红，画一大朵含露乍

开的童子面茶花，岂不正可以象征着祖国的面貌？我把这个简单的构思记下来，寄给远在国外的

那位丹青能手，也许她肯再斟酌一番，为我画一幅画儿吧。 

Odo al kamelifloroj 
   Dum longa restado en fremdlando mi neeviteble naskas sopiremon al la patrio. Kiam min 
kaptis forta sopiremo, mi ekhavis ideon: kiel bona estos tio, se mi bildigos la fizionomion kaj 
trajtojn de la patrio kaj prezentos ĝin antaŭ miaj okuloj ĉiumomente! Mi konsiliĝis pri tia ideo kun 
kamaradino, kiu lertas en pentrado de ĉinaj tradiciaj pentraĵoj, kaj petis ŝin fari tian pentraĵon por 
mi. Ŝi tamen diris: “Tio estas malfacila. Kion mi pentru? Ne taŭgus, se mi nur pentrus fragmentojn 
de montoj kaj riveroj. Kaj plie estus malfacile disponigi diversajn kolorojn. Eĉ se oni elfarus 
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diversajn kolorojn kaj utiligus ilin ĉiujn, ĉu oni povus per ili bone prezenti la fizionomion de la 
patrio?” Pensante, ke ŝi estas prava, mi flankenmetis la ideon. 
   Februare de la kuranta jaro mi revenis de fremdlando. Kiam mi surpaŝis la teron de Kunming, 
mi sentis min ebria. Mi estas nordano. Laŭ sezono, tiam la nordo eble dronas en flirtanta neĝado 
kaj ĝiaj riveroj kaj montoj aspektas mizere malgrasaj, dum en Yunnan la printempo rapidigas siajn 
paŝojn kaj urĝas disfloradon, kiel akuŝakcelistino. 
   La loko en la plej prospera disflorado estas la templo Huating sur la okcidenta monto. Ankoraŭ 
ne atinginte la pordon de la templo, mi jam flaris strion da delikata bonodoro, kiu rekte penetris en 
mian internon. Ili estas umefloroj, kiu konsistas el ruĝaj, blankaj, verdaj kaj cinabraj umefloroj, 
plenigante ĉiujn arbojn. Ĉiu arbo plena je umefloroj elspiras poezian etoson. Blankaj 
magnolifloroj aspektas iome velkintaj, kaj helflavaj floroj de vintraj jasmenoj ĝuste troviĝas en 
pompeco. La printempa pejzaĝo estas multoble pli bela ol la sorĉa akvo en la lago Dianchi. 

Fakte ĝi ne estas la plejbelaĵo de la printempo. Jen vidu la arbon, kiu altas ĝis la ĉirkaŭrando 
de la tegmento de la templo Huating. El inter ĝiaj oleecaj junverdaj folioj elŝoviĝas centoj da 
floregoj kun grasaj petaloj, tiel brile ruĝaj, kiel ardantaj fajroj. Ili estas famkonataj kamelifloroj. 
Sen vidi tiujn florojn vi ne komprenus la belecon de la verso “Printempo profundas kiel maro”. 

Estis ĝusta tempo aprezi kameliflorojn. Mi vizitis la templon Huating kaj vojaĝis al la lago 
Heilong spite al delikata pluveto. Tiuj du lokoj estas la pitoreskejoj kun pompantaj kamelifloroj. 
Mi pensis, ke kamelifloroj certe videblas rare, sed dum mia vojaĝo mi vidis de tempo al tempo 
skarlatajn florojn apud bambubariloj aŭ pajlokabanoj. Amiko diris al mi: “Tio ne estas mirinda. En 
Dali preskaŭ ĉiuj familioj kultivas kameliflorojn. Kiam la sezono de disflorado alvenas, la floroj 
de diversaj specoj konkuras inter si per sia ĉarmeco. Jen vere bela pejzaĝo!” 

Mi nevole enpensiĝis vizaĝe al la kamelifloroj. Jes, ili estas belaj. Ĉiuj belaj aferoj en la vivo 
estas elkreitaj per laboro. Kiuj akvumas tiujn florojn per sia ŝvito kaj flegas florplantidojn kiel 
siajn infanojn, tagnokte kaj de jaro al jaro, tiel ke ili elkulturas tiom belajn florojn? Ni devas ŝuldi 
nian dankemon al tiuj, kiuj beligas nian vivon. 

Pu Zhiren estas unu el tiuj lertaj majstroj, kiun mi renkontis ĉe la bordo de la lago Verda, kie 
multas kamelifloroj en prospero kaj ruĝe kovras vastaĵon, kvazaŭ kolorriĉa nubo falanta sur la 
lagbordo. Li kondukis min tra kamelifloroj kaj konigis al mi la alinomojn de tiuj floroj, kiaj 
Granda Agato, Neĝa Leono, Papilia Flugilo, Purpura Robego... kaj multaj similaj. Poste 
surgrimpinte la trunkon de kameliarbo, li diris: “Tiu ĉi estas nomata Infana Vizaĝo, kiu havas 
malfruan disfloradon kaj ekportas florburĝonojn antaŭ nelonge. Ĝiaj floroj estas helruĝaj, la plej 
belaj el kamelifloroj.” 

Mi demandis: “Kiel antikvuloj diris, facilas spekti florojn, sed malfacilas kultivi florojn. Certe 
tre malfacilas kultivi kameliflorojn, ĉu ne?” 

Li respondis: “Ne tre malfacile, nek facile. Kamelifloroj havas siajn karakterizojn. Oni devas 
doni grandan atentemon al la grundo kaj klimato, en kiuj ili kreskas. Ili timas ventblovojn kaj 
sunumadon. Ili tre ŝatas la medion duonmalluman kaj duonluman. La plej abomenindaj estas 
insektoj. Troviĝas speco de insektoj, kiuj povas enŝoviĝi en la koron de floroj. Se tia insekto 
entrudiĝos, la floroj mortos. Oni devas pene trakti multajn ĝenaĵojn dum la tuta jaro.” 

“Kameliarbo ne povas vivi longe, ĉu?” mi metis alian demandon. 
Li respondis: “Tre longe. Ĉe la templo Huating staras kameliarbo nomata Pina Skvamo, kiu 

jam vivas pli ol kvin cent jarojn ekde la Ming-dinastio. Kiam ĝi disfloras, ĝi povas doni pli ol mil 
florojn.” 
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Mi aŭtomate eligis surprizitan ekkrion. Mi vere ne imagis, ke la kameliarbo, kiun mi vidis ĉe 
la templo Huating, havas tiel longan historion. 

Miskomprenante, kion mi pensas, li tuj klarigis: “Ĉu vi ne kredas? En la tereno de Dali 
kreskas pli maljuna arbo de pli ol mil jaroj, laŭ eldiro de maljunuloj. Kiam ĝi disfloras, ĝi portas 
sennombrajn florojn. Pro tio oni nomas ĝin Kameliarbo kun Dek Mil Floroj. Ĝia trunko tiom dikas, 
ke kelkaj homoj ne povas kune ĉirkaŭpreni ĝin.” Dirante, li faris la pozon de ĉirkaŭpreno per 
ambaŭ brakoj. 

Mi entuziasme rigardis liajn manojn kaloplenajn kaj algluitajn per freŝa grundo. Poste mi 
direktis mian rigardon al lia vizaĝo. Ĉe liaj okulanguloj ĉiziĝis profundaj faltoj, de kio, sen 
demandi, oni facile divenas, ke li estas spertoriĉa kaj sufertravivinta mezaĝulo. Se li foriros de vi 
kaj eniros en homamason, li tuj malaperos senspure kaj oni neniel facile trovos lin. Jen li estas tiel 
ordinara laborulo. Tamen ĝuste tiuspecaj laboruloj penadas kultivi florojn kaj arbojn per ĉiuj siaj 
energioj dum la tuta jaro por beligi nian vivon. Beleco estas elkreita tiamaniere. 

Ĝuste tiam grupo da infanoj venis spekti kameliflorojn. Levante la ruĝetan vizaĝeton, ili dolĉe 
ridis kaj senĉese pepadis. 

“La floroj de Infana Vizaĝo ekdisfloras,” mi diris. 
Post iom da stuporiĝo li tuj venis al la kompreno kaj li ridetante diris: “Ja vere. Neniaj floroj 

estas pli okulplaĉaj ol tiuj ĉi floroj de Infana Vizaĝo.” 
Ideo subite saltis en mian cerbon kaj prezentis skizon de bildo. Se oni pentros grandan floron 

de Infana Vizaĝo ĵus disflorantan kun roseroj per la plej densa kaj plej freŝa cinabra ruĝo, ĉu ĝi 
simbolos la fizionomion de la patrio? Se mi surpaperigos tiun ĉi simplan skizon kaj sendos ĝin al 
la pentristino en fremdlando, eble ŝi volontos fari konsideron kaj elbaki tiun ĉi pentraĵon, ĉu ne? 

elĉinigis Vejdo 

刘白羽（1916-2005） 

 

白蝴蝶之恋 

春意甚浓了,但在北方还是五风十雨,春寒料峭,一阵暖人心意的春风刚刚吹过,又来了一阵冷

雨。我在草地上走着，忽然，在鲜嫩的春草旁看到一只雪白的蝴蝶被雨水打落在地面上。沾湿的

翅膀轻微地簌簌颤动着，张不开来。它奄奄一息，即将逝去。它白得像一片小雪花，轻柔纤细，

楚楚动人，多么可怜呀！ 

它从哪儿来？要飞向哪儿去？我痴痴地望着它。忽然像有一滴圣洁的水滴落在灵魂的深处，

我的心灵给一道白闪闪的柔软而又强烈的光照亮了。我弯下身，小心翼翼地把白蝴蝶捏起来，放

在手心里。 

这已经冻僵了的小生灵发蔫了，它细细的足脚动弹了一下，就歪在我的手中。我哈着气，送

给它一丝温暖，蝴蝶渐渐苏醒过来。它是被刚才那强暴的风雨吓蒙了吧？不过，它确实太纤弱了。

你看，那白茸茸的像透明的薄纱似的翅膀，两根黑色的须向前伸展着，两点黑漆似的眼睛，几只

像丝一样细的脚。可是，这纤弱的小生灵，它飞出来是为了寻觅什么呢？在这阴睛不定的天气里，
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它表现出寻求者何等非凡的勇气。 

它活过来了，我感到无限的喜悦。 

这时，风过去了，雨也过去了。太阳明亮的光辉照满宇宙，照满人间，一切都那样晶莹，那

样明媚。树叶由嫩绿变成深绿了，草地上开满了小米粒那样大的小花朵，我把蝴蝶放在一片盛满

阳光的嫩叶上，向草地漫步而去。但我的灵魂在呐喊——开始像很遥远、很遥远……我还以为天

空中又来了风、来了雨，后来我才知道这风雨就在我的心灵深处。我为什么把一个生灵弃之不

顾，……于是我折转身又走回去，又走到那株古老婆娑的大树那儿。谁知那只白蝴蝶缓缓地、缓

缓地在树叶上蠕动呢！我不惊动它，只静静地看着。阳光闪发着一种淡红色，在那叶片上燃烧，

于是带来了火、热、光明、生命，雨珠被它晒干了，那树叶像绿玻璃片一样透明、清亮。 

我那美丽的白蝴蝶呀！我那勇敢的白蝴蝶呀！它试了几次，终于一跃而起，展翅飞翔，活泼

伶俐地在我周围翩翩飞舞好了一阵，又向清明如洗的空中冉冉飞去，愈飞愈远，消失不见了。 

这时，一江春水在我心头轻轻地荡漾。在白蝴蝶危难时我怜悯它，可是当它真的自由翱翔而

去时我又感到如此失落、怅惘。“唉！人啊人……”我默默伫望一阵，转身向草地走去。 

Liu Baiyu (1916-2005) 

Korinklino al blanka papilio 
La printempo jam atingas sian kulminon, sed la nordo spertas alterne ventojn kaj pluvojn kaj 

ankoraŭ sentiĝas malvarmo kiel ĉe printempa komenco. Tuj post blovado de kor-varmiga 
printempa vento sekvas malvarma pluvo. Irante sur la herbejo, mi subite rimarkas apud la 
junverdaj herboj neĝe blankan papilion faligita de la pluvo sur la teron. Ĝi ne povas etendi siajn 
malsekigitajn kaj delikate tremetantajn flugilojn. Ĝi jam estas en agonio, baldaŭ pereonta. Ĝi estas 
tiel blanka kiel eta neĝfloko, malpeza, gracila kaj tiel kortuŝa, ke ĝi vekas kompaton. 

De kie ĝi venis? Kien ĝi flugas? Ĝin mi stulte rigardas. Subite mi sentas, ke sankta kaj pura 
akvoguto falas sur la profundon de mia animo kaj brile blanka kaj mola lumo heligas mian animon. 
Klinante min, mi zorgeme pinĉas la blankan papilion kaj metas ĝin en mian manon. 

Jam rigida pro frosto, tiu ĉi estaĵeto movetis sian maldikajn krurojn kaj oblikve klinas sin 
flanken sur mia manplato. Mi senĉese elspiris al ĝi striojn da varmo kaj ĝi iom post iom vekiĝas. 
Ĉu eble ĝi estis terurita de ĵusa forta ventpluvo? Tamen ĝi vere estas tro gracila kaj malforta. Jen 
paro da blanke vilaj kaj organdieskaj flugiloj, du nigraj antenoj etenditaj antaŭen, du nigralakaj 
okuletoj kaj kelkaj silkece maldikaj kruroj. Sed kion tia malforta estaĵeto elflugis por serĉi? En tiel 
kaprica vetero, jen serena jen nebula, ĝi, kiel serĉanto, montras tiom da neordinara kuraĝo kiom 
oni ne povas imagi. 

Ĝi reviviĝas kaj mi sentas senliman ĝojon. 
Tiam vento kaj pluvo jam formortis. La brila lumo de la suno plenigas la kosmon kaj la 

homan mondon. Ĉio aspektas tiel kristale kaj tiel rebrile. Folioj turniĝas de junverdeco al 
malhelverdeco kaj la herbejo plenas je floretoj grandaj kiel rizgrajnoj. Mi metas la papilion sur 
sunplenan folion kaj ekpaŝas al la herbejo. Tamen mia animo estas krianta, komence de 
malproksime, tre malproksime... Mi supozas, ke alvenas vento kaj pluvo el la ĉielo, kaj poste mi 
konscias, ke la vento kaj pluvo troviĝas ĝuste en mia korfundo. Kial mi ignore forlasas unu 
estaĵon? ... Sekve mi turnas min kaj reiras, iras denove al la antikva arbego kun foli-riĉa krono. Mi 
neniel imagas, ke la blanka papilio lante rampas sur la folio! Mi ne ĝin ĝenas kaj mi nur silente ĝin 
observas. La sunlumo eligas pale ruĝetan koloron kaj brulas sur tiu folio, alportante fajron, 
varmon, lumon kaj vivon. Pluvgutoj estas sekigitaj en la sunlumo kaj tiu folio fariĝas travidebla 
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kaj klara, kiel verda glaco. 
Mia bela blanka papilio! Mia kuraĝa blanka papilio! Ĝi faras kelkajn provojn, finfine levas sin 

kun elano, flugas svingante la flugilojn, vivece kaj lerte dance flirtas ĉirkaŭ mi dum longa tempo, 
flugas malrapide al la pure lavita ĉielo, malproksimen kaj malproksimen, ĝis ĝi malaperas 
senspure. 

Tiam printempa riverfluoj leĝere ondetis en mia koro. Kiam la blanka papilio sin trovis en 
danĝero, mi montris kompaton al ĝi, sed kiam ĝi vere soris libere kaj forflugis, mi sentis min tiom 
perdita kaj ĉagrena. “Ve! Ni homoj...” Mi silente fikse rigardis dum kelka momento kaj turninte 
min, iris al la herbejo. 

elĉinigis Vejdo 

 

秦牧（1919-1992） 

 
缺陷者的鲜花 

有一件事情是许多人都知道的，被人称誉为乐圣的贝多芬，到了晚年耳朵完全聋了，他指挥

着交响乐队在演奏，自已却没有听到什么。听众向他发着雷般的掌声，他也不知道，到了同伴向

他示意的时候，他才猛醒地向听众致谢。匈牙利著名的音乐家李斯特曾经在贝多芬面前演奏钢琴，

李斯特接受了这位长者的命题，奏出了一串串美妙的乐音，但是贝多芬却一点也听不见，他只是

从李斯特的面情和手指动作理解到他的造诣，并据此吻贺他罢了。 

然而，就是这么一位生理上存在如此严重缺陷，几乎完全听不到任何普通音响的人，却陆续

写下了那么大量美妙的乐章，他为的不是自己的耳朵，他为的是广大群众的耳朵！ 

象这样的历史逸事，今天我们追想起来仍是很感动的。在一个音乐大厅里面，美妙的乐音四

溢，所有的人都沉浸在甜蜜的艺术欣赏中，然而那个以全部生命活力舞动着他的仙笛般的指挥棒

的音乐家，自己却一点声音也没有听到。 

但是这位不幸的音乐大师，我想，他所感受到的另一种幸福，恐怕又是当时那音乐大厅里许

许多多的人所没法体验到的，这就是：不被缺陷和困难吓倒的那种劳动创造的快乐！ 

这样的事情，我们现在不是也时常可以见到吗？ 

年前，有一个外国的芭蕾舞团到中国来演出，那音乐指挥，是一位眼睛瞎了的七十岁的老者。

有一次演出时我刚刚坐在第一排，看到这位老艺术家被人搀扶着走上指挥席，全神贯注地摆动着

指挥棒的情景。想到他原可以在家颐养天年，却不愿休息，行程万里到国外来参加演奏活动，而

当舞台上那些美妙的舞蹈在演出时，他却一点也没有见到。虽然我的视线不能专注于舞台上那群

美丽如花的正在舞蹈着的姑娘们，而是集中于这位穿着庄严的礼服的老音乐家身上，特别是他强

劲有力的双臂上。一时，我想起了盲诗人荷马，聋音乐家贝多芬这一类人物，想起了中国的“生
无所息”的崇高的格言，想起了“英勇无畏”这一类珍贵的词句。 

就在我们身旁，不是也有好些这样的人物吗！这些年来，我们听到有多少残废者、缺陷者在

学习和创造上攀登了怎样的高峰呵！有些人，半身瘫痪了却成为扫盲能手，有此人，身体残废了
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却发展成为艺术家、翻译家。在广州，就有一位盲艺人，在他的晚年更加闪耀着生命的光辉；不

久以前他还经常登台演戏。还有一位从事“微细雕刻”的象牙工艺师，他能够在一粒“象牙米”（米

那样大小的象牙粒）上刻十八罗汉，在一粒“象牙芝麻”上刻上岳飞的《满江红》，这位艺匠是瞎

了一只眼睛的，你如果以为他是由于从事微细雕刻而瞎了一目，那就大错特错了；他是在青年时

代右眼失明之后才从事这种微细雕刻的研究。他原来仅存的一只眼睛，竟比常人不知道高明多少

倍地发挥起作用来了。 

这些缺陷者、残废者捧出来的艺术花束往往是格外鲜艳的，他们的汗水，化成花朵上晶莹的

露珠了。 

这多么使想起逆流洄游的勇敢的鲑鱼，以及那搏击长空的豪迈的山鹰！ 

把阻力化成动力，使坏事尽可能变成好事，这些缺陷者在艺术上的卓越成就不正是些雄辩的

例证吗？ 

如果说一个个寻常的人振作起精神、激发起毅力来尚且可以创造如此的奇迹，那末为最先进

的思想所完全武装起来的人，这样的人所组成的集体，这样的集体所领导的国家，将能够克服多

少的困难，创造多少的奇迹呢！ 

让我们赞美能够征服缺陷的大勇者！ 

让我们从历史上某些缺陷者所栽培出来的瑰丽的艺术鲜花中，更好地领略“勇敢” “劳动” “创
造”这些词儿的芬芳！ 

Qin Mu (1919-1992) 

Floroj kultivitaj de handikapuloj 
Tion multaj homoj scias, ke Betoveno, kiu estas laŭdata kiel muzika sanktulo, tute surdiĝis en 

siaj maljunaj jaroj, kaj kvankam li direktis orkestron, li mem tamen aŭdis nenion. Kiam la 
aŭskultantoj eksplodis per tondraj manklakoj, li ne konsciis pri tio, kaj nur kiam lia kompano 
signis al li, li, kvazaŭ vekiĝinte el la dormo, adresis dankŝuldon al ili. Liszt, hungara fama 
muzikisto, ludis pianon antaŭ Betoveno. Li akceptis la temon de tiu dojeno kaj produktis serion 
kaj serion da belsonaj notoj, sed Betoveno aŭdis neniom. Nur laŭ liaj vizaĝesprimoj kaj fingraj 
gestoj li rekonis lian virtuozecon kaj gratule kisis lin. 

Tamen, kvankam tiu homo, kun tiel fizike serioza handikapo, tute apenaŭ povis aŭdi 
ordinarajn sonojn, li komponis abundon da mirindaj movimentoj unu post alia. Li faris tion ne por 
siaj propraj oreloj, sed por tiuj de la popolamaso. 

Kiam ni rememoras pri tiaj anekdotoj en historio, ni ankoraŭ sentas nin emociitaj. En muzika 
halo leviĝis superflue la bela muziko kaj ĉiuj dronis en dolĉa aprezado de la arto. Tamen tiu 
muzikisto, kiu svingis per sia tuta vivvervo la takto-bastonon kiel fean fluton, povis aŭdi neniajn 
sonojn. 

Sed tiu ĉi malfeliĉa muzika majstro, mi pensas, sentis alispecan feliĉon, kiun tiuj multaj 
aŭskultantoj en la muzika halo ne povis sperti, t.e. la ĝojon kreatan de sia laboro, en kiu li ne estis 
timigita de la handikapo kaj malfaciloj. 

Tiajn aferojn ni ofte vidas nuntempe, ĉu ne? 
Lastjare fremdlanda balet-trupo venis al Ĉinio por prezentado. Ĝia muzika dirigento estis 

blinda sepdekjarulo. Iufoje en la prezentado de la trupo mi sidis en la unua vico kaj mi vidis la 
maljunan artiston iri sur la podieton por dirigento helpe tenata de la alia kaj atenteme svingi la 
bastonon. Kvankam li povus ĝui sian sanan kaj kvietan vivon hejme, li, anstataŭ bone ripozi, 
vojaĝis mil liojn al fremdlando por arta prezentado. Kaj kiam belaj dancoj estis prezentitaj sur la 
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scenejo, li povis vidi neniun el ili. Mi fiksis mian rigardon kun granda atento al la maljuna 
muzikisto solene vestita en frako, precipe al liaj fortoplenaj brakoj, anstataŭ al la florbelaj 
dancantaj knabinoj. Ĉi-momente mi ekmemoris pri la blinda poeto Homero, la surda muzikisto 
Betoveno k.a. kaj asociis ilin kun tiaj ĉinaj noblaj aforismoj, kia “vivo daŭras sen malaktivo”, kun 
tiaj parolturnoj, kia “sentime brava”. 

Eĉ ĉirkaŭ ni troviĝas multe da tiaj personoj, ĉu ne! Dum ĉi tiuj pasintaj jaroj ni aŭdas, kiom da 
handikapuloj kaj invalidoj surgrimpis la pintojn de studado kaj kreado! Iuj, kiuj estas paralizitaj 
duonkorpe, eĉ fariĝis lertuloj en kompanjo kontraŭ analfabeteco, kaj aliaj invalidoj eĉ elbakis sin 
kiel artistojn aŭ tradukistojn. En Kantono troviĝas blinda artisto, kiu pli brilas en siaj maljunaj 
jaroj, antaŭnelonge ankoraŭ faris prezentadon sur la scenejo. Kaj estas alia metiarta majstro, kiu 
okupiĝas pri fajna skulptado sur eburo. Li povas elĉizi dek ok arahantojn sur rizgrajn-granda 
eburpeco kaj gravuri la poemon “Manjianghong” de Yue Fei* sur sezam-granda eburpeco. Li 
estas blinda je unu okulo, sed se vi konsideras, ke li blindigis unu okulon pro okupiĝo pri fajna 
ĉizado, vi absolute eraras. Post kiam lia dekstra okulo blindiĝis en lia junaĝo, li komencis studi 
fajnan ĉizadon. Nur per unu okulo, li eĉ lerte disvolvas sian talenton oni-ne-scias-kiom-oble pli ol 
aliaj ordinaruloj. 

La florbukedoj eksponitaj de tiuj invalidoj kaj handikapuloj ĉiam estas ekstreme freŝaj kaj ilia 
ŝvito jam turniĝis en kristalajn roserojn sur la floroj. 

Ili memorigas pri tiuj bravaj salmoj naĝantaj kontraŭflue kaj pri fieraj agloj alte flugantaj sur 
la ĉielo! 

Ĉu la rimarkindaj atingoj de tiuj handikapuloj en la kampo de la artoj ne estas la elokventaj 
pruvoj, ke ili penas turni rezistforton en movforton kaj fari laŭeble malbonon en bonon? 

Se ĉiuj ordinaruloj povas fari tiajn miraklojn per altigita spirito kaj ekscitita volforto, do kiom 
da mirakloj povas krei kaj kiom da malfaciloj povas konkeri tiuj homoj tute armitaj per la plej 
avangarda penso, la kolektivo formita de tiaj homoj kaj la nacio gvidata de tia kolektivo! 

Ni laŭdu tiujn grandajn bravulojn, kiuj povas konkeri handikapojn! 
Ni pli bone aprezu la aromon de la belegaj artaj floroj kultivitaj de iuj handikapuloj en la 

historio kaj el tio komprenu tiajn vortojn kiaj braveco, laboro kaj kreado! 
*Yue Fei (1104-1142): ĉina fama generalo, strategiisto kaj nacia heroo.  

elĉinigis Vejdo 

张爱玲（1920-1995） 

 

秋雨 

雨，像银灰色黏湿的蛛丝，织成一片轻柔的网，网住了整个秋的世界。天地是暗沉

沉的，像古老的住宅里缠满着蛛丝网的屋顶。那堆在天上的灰白色的云片，就像屋顶上

剥落的白粉。在这古旧的屋顶的笼罩下，一切都是异常的沉闷。园子里绿翳翳的石榴、

桑树、葡萄藤，都不过代表着过去盛夏的繁荣，现在已成了古罗马建筑的遗迹一样，在
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萧萧的雨声中瑟缩不宁，回忆着光荣的过去。草色已经转入了忧郁的苍黄,地下找不出

一点新鲜的花朵；宿舍墙外一带种的娇嫩的洋水仙，垂了头，含着满眼的泪珠，在那里

叹息它们的薄命，才过了两天的晴美的好日子又遇到这样霉气薰蒸的雨天。只有墙角的

桂花，枝头已经缀着几个黄金一样宝贵的嫩蕊，小心地隐藏在绿油油椭圆形的叶瓣下，

透露出一点新生命萌芽的希望。 

雨静悄悄地下着，只有一点细细的淅沥沥的声音。桔红色的房屋，像披着鲜艳袈裟

的老僧，垂头合目，受着雨底洗礼。那潮湿的红砖，发出有刺激性的猪血的颜色和墙下

绿油油的桂叶成为强烈的对照。灰色的癞蛤蟆，在湿料发霉的泥地里跳跃着；在秋雨的

沉闷的网底，只有它是唯一的充满愉快的生气的东西。它背上灰黄斑的花纹，跟沉闷的

天空遥遥相应，造成和谐的色调。它噗通噗通地跳着，从草窠里，跳到泥里，溅出深绿

的水花。 

雨，像银灰色黏濡的蛛丝，织成一片轻柔的网，网住了整个秋的世界。 

Eileen Chang (1920-1995) 

Pluvo en aŭtuno 
Pluvo, kiel arĝentgriza, humida kaj gluiĝema araneaĵo, teksas malpezan kaj suplan reton kaj 

vualas la tutan mondon de l’ aŭtuno. La ĉielo ankaŭ sin montras malhele griza, kiel la tegmento de 
la antikva domo plene implikita per araneaĵoj. Tiuj grizblankaj nuboj amasigitaj sur la ĉielo ŝajnas 
blankaj pulvoroj defalintaj de la tegmento. 

Sub la tegmento de la antikva domo ĉio dronas en ekstrema sufokiteco. Verdaj granatarboj, 
morusarboj kaj vinbersarmentoj nur elvokas la pasintan prosperon dum la meza somero, sed nun 
ili, kiel restaĵo de antikva roma arkitekturo, maltrankvile tremetis en la susuranta pluvado, 
remaĉante sian gloran pasintecon. La koloro de herboj jam turniĝis en tristan paleflavecon, kaj 
vidiĝas neniom da freŝaj floroj sur la tero. La delikataj kaj junaj narcisoj plantitaj laŭ la muro de la 
loĝdomo, kun kapo klinita kaj okuloj plenaj de larmoj, suspiras pri sia malfeliĉa sorto, pro kiu ili 
renkontis malbonŝancajn tagojn nur post kelkaj serenaj tagoj. Nur osmantoj ĉe la murangulo 
ekhavas sur siaj branĉoj junajn burĝonojn valorajn kiel oro, kiuj diskrete sin kaŝas sub la oleece 
verdaj ovalaj folioj kaj prezentas la esperon de komenciĝanta nova vivo. 

Pluvo falas kviete, nur kun subtila tiktakado. La oranĝ-ruĝa domo, kiel maljuna bonzo vestita 
per kolorriĉa kasajo* kun fermitaj okuloj kaj kunmetitaj manplatoj, ricevas la baptadon de la 
pluvo. Tiuj malsekaj ruĝaj brikoj, kiuj eligas okulpikan porkosangan koloron, formas fortan 
kontraston kun la oleece verdaj folioj de osmantoj. Grizkolora bufo saltadas sur la malseke putra 
kaj ŝima koto kaj nur ĝi estas ĝojplena kaj vigla estaĵo sur la fundo de la reto de la prema aŭtuno. 
La griz-flava mikskolora desegnaĵo sur ĝia dorso respondas al la malproksima sufoka ĉielo kaj 
formas harmonian nuancon. Ĝi plaŭde saltadas de herbtufo al koto, ŝprucigante malhele verdajn 
akverojn. 

Pluvo, kiel arĝentgriza humida kaj gluiĝema araneaĵo, teksas malpezan kaj suplan reton kaj 
vualas la tutan mondon de l’ aŭtuno. 
*kasajo: longa robo portata de bonzo 

elĉinigis Vejdo 

Aŭtuna pluvo 
La pluvo, kiel arane-fadenoj arĝente grizaj kaj gluece humidaj, estas teksita en suplan reton, 
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kaj tiu vualas la tutan mondon de la aŭtuno.  
Ankaŭ la firmamento estas plumbe sombra kaj simila al tegmento de antikva loĝejo plene 

volvita de retoj ŝpinitaj de araneoj. La grizeblankaj nuboj amasiĝantaj sur la ĉielo aspektas kvazaŭ 
blanka kalkaĵo deskvamiĝanta de tegmento. Kovrate de tiu malnova tegmento, ĉio prezentiĝas 
enorme sufoka. La malhele verdaj granatujoj, morusarboj kaj vinberbranĉoj en la ĝardeno 
reprezentas ĉiuj nenion alian ol la prosperon de la pasintjare plena somero, kaj nun, kiel la ruinoj 
de la konstruaĵoj en la antikva Romo, maltrankvile tremas en la pluva susurado, rememorante la 
gloron de la paseo. La koloro de la herboj jam transformiĝis en la malhelan flavon de morneco, 
kaj sur la tero troviĝas neniu floro freŝa; ĉe la muro de la loĝejo plantiĝas la delikataj narcisoj, kun 
klinita kapo kaj okuloj plenaj de larmoj, suspiras pri sia mallonga vivodaŭro – travivi nur kelkajn 
tagojn belajn kaj serenajn, tamen tuj enfali en tiel dense mucidan pluvon. Estas nur tiu aroma 
osmanto ĉe la murangulo, sur kies branĉoj ornamiĝas kelkaj oraj florburĝonoj, kiu singarde kaŝas 
sin sub la tre verde ovalaj folioj kaj aludas iom da espera ĝermo de nova vivo. 

Pluvas silente nur kun la susuretado mola kaj delikata. La oranĝkolora domo, kiel maljuna 
bronzo en bunta kasajao, kun kapa klinita kaj okuloj fermitaj, estas baptata de la pluvo. La 
humidaj brikoj spiras la ekscitan koloron de porka sango kaj akre kontrastas kun la verdaj folioj de 
la aroma osmanto ĉe la muro. La griza bufo saltas en la ŝima ŝlimo; en la fundo de la aŭtunpluva 
reto moroza estas nur ĝi, kiu rivelas sin estaĵo vivanta plene de ĝoja animo. Ĝia dorso grizeflava 
de malproksime akordiĝas al la ĉielo deprimita kaj fora kaj kolore harmonias kun ĝi. Bum! Bum! 
ĝi saltadas, de herbokavo en koton, disŝprucigante akverojn. 

La pluvo, kiel arane-fadenoj arĝente grizaj kaj gluece humidaj, estas teksita en suplan reton, 
kaj tiu vualas la tutan mondon de la aŭtuno.  

elĉinigis Minosun 

Aŭtuna Pluvo 
  La pluvo, kiel malpeza reto teksita per arĝent-grizaj malseketaj araneaĵaj fadenoj, vualas la 

aŭtunan mondon. La ĉielo plumbe pezas, simila al la araneaĵ-kovrita plafono de la antikva loĝejo. 
La griz-blankaj nubpecoj amasiĝas sur la ĉielo kvazaŭ la blankaj kalkaĵoj defalintaj el la plafono.  
Ĉio troviĝas en eksterordinara prema sufokiteco sub la antikva kaj malnova tegmento. En la 
ĝardeno, malhele verdaj granatarboj, morusarboj kaj vinarbedoj, kiuj nur prezentas la pasintan 
prosperon de la somero, aspektante kiel konstru-restaĵoj de la antikva Romo, tremetas malkviete 
en la sibla pluvo nun, kvazaŭ dronante en rememoro pri la pasinta gloro. La koloro de herboj jam 
fariĝis ĉagrene palflava kaj nenie vidiĝas iom da freŝaj floretoj. La delikataj narcisoj plantitaj strie 
ekster la loĝeja muro, kiuj klinas sian kapon kun larmeroj en la okuloj, veas pri sia malbona sorto, 
lamentante, ke ili suferas de tiel mucidplenan pluvtagon post nur kelkaj sunlumaj tagoj. Nur la 
osmantarbo ĉe la murangulo punktas siajn branĉojn per kelkaj orflavaj valoraj burĝonoj, kiuj 
singardeme kaŝiĝas sub la oleverdaj ovalaj folioj, kaj rivelas iome la esperon de ekapero de nova 
vivo. 
  La pluvo falas kviete, susurante. Kiel maljuna bonzo surhavanta koloran kasajon* kun la kapo 

klinita kaj okuloj fermitaj, la oranĝkolora domo baptiĝas en la pluvo. La malsekaj ruĝaj brikoj, 
kiuj okulpike vidiĝas sangkoloraj, formas fortan kontraston kontraŭ la oleverdaj folioj de 
osmantarbo ĉe la muro. En la humida kaj mucida kotaĵo saltadas malhele griza bufo, kiu estas la 
nura vivaĵo plena je ĝoja vigoro. La griz-flave miksita koloro sur ĝia dorso akordiĝas nuance kun 
la dista ĉielo preme sufoka. Pum, pum ĝi saltadas de herboj en koton, levante malhele verdajn 
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akverojn. 
  La pluvo, kiel malpeza neto teksita per arĝentgrizaj araneaĵaj fadenoj, vualas la tutan mondon 

de la aŭtuno. 
*Speco de vestaĵo, kiun bonzoj surportas dum ritaj ceremonioj. 

elĉinigis Fangfang 

爱 
这是真的。 

   有个村庄的小康之家的女孩子，生得美，有许多人来做媒，但都没有说成。那年她不过

十五六岁吧，是春天的晚上，她立在后门口，手扶着桃树。她记得她穿的是一件月白的衫子。

对门住的年青人，同她见过面，可是从来没有打过招呼的，他走了过来，离得不远，站定了，

轻轻地说了一声：“噢，你也在这里吗？” 她没有说什么，他也没有再说什么，站了一会，

各自走开了。 
   就这样就完了。 
   后来这女人被亲眷拐了，卖到他乡外县去作妾，又几次三番地被转卖，经过无数的惊险

的风波，老了的时候她还记得从前那一回事，常常说起，在那春天的晚上，在后门口的桃树

下，那个青年。 
   于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，

也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，惟有轻轻地问一声：“噢，你也在这里

吗？” 

Amo 
Tio estas vera. 
Estis bela knabino, kiu devenis el bonstata familio en malgranda vilaĝo. Multaj venis ŝin svati, 

sed neniu el ili sukcesis. Tiutempe ŝi aĝis nur dekkvin aŭ dekses jarojn. Iun vesperon de printempo 
ŝi staris ĉe la posta dompordo, sin apogante per la mano je la persikarbo. Ŝi memoras, ke ŝi portis 
ĉemizon lune blankan. Transe loĝis junulo, kiu konis ŝin nur vide, sed neniam faris saluton al ŝi. 
Tiam li alvenis. Ne malproksime de ŝi li haltis, kaj milde elbuŝigis: “Ho, ankaŭ vi estas ĉi tie?” Ŝi 
ne respondis, kaj li diris nenion plu. Post momento ili disiĝis. 

Tiel tio finiĝis. 
Poste tiu knabino trompiĝis: ŝia parenco vendis ŝin kiel kromedzinon al iu en alia gubernio, kaj 

tie ŝi estis denove transvendita kelkafoje. Post sennombraj aventuroj, kiam ŝi maljuniĝas, ŝi 
ankoraŭ rememoras la renkontiĝon. Ofte ŝi mencias tiun vesperon, la persikarbon ĉe la posta 
dompordo, kaj la junulon.  

Inter miriadoj da homoj el la senlima, tempa sovaĝejo, kie vegetas milionoj kaj milionoj da 
jaroj, vi renkontas kiun vi deziras, ĝuste tiam, ne pli frue, nek malpli frue je unu paŝo, kaj tamen vi 
havas nenion pli por diri, ol subtile saluti: “Ho, ankaŭ vi estas ĉi tie?” 

elĉinigis Minosun 

非走不可的弯路 
在青春的路口，曾经有那么一条小路若隐若现，召唤着我。 
母亲拦住我：“那条路走不得。” 
我不信。 
“我就是从那条路走过来的，你还有什么不信？” 
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“既然你能从那条路走过来，我为什么不能？” 
“我不能让你走弯路。” 
“但是我喜欢，而且我不怕。” 
母亲心疼地看了我好久，然后叹口气：“好吧，你这个倔强的孩子，那条路很难走，一路

小心！” 
上路后，我发现母亲没有骗我，那的确是条弯路，我碰壁，摔跟头，有时碰得头破血流，

但我不停地走，终于走过来了。 
坐下来喘息的时候，我看见一个朋友，自然很年轻，正站在我当年的路口，我忍不住喊：

“那条路走不得。” 
她不信。 
“我母亲就是从那条路走过来的，我也是。” 
“既然你们都可以从那条路走过来，我为什么不能？” 
“我不想让你走同样的弯路。” 
“但是我喜欢。” 
我看了看她，看了看自己，然后笑了：“一路小心。” 
我很感激她，她让我发现自己不再年轻，已经开始扮演“过来人”的角色，同时患有“过

来人”常患的“拦路癖”。 
在人生的路上，有一条路每个人非走不可，那就是年轻时候的弯路。不摔跟头，不碰壁，

不碰个头破血流，怎能炼出钢筋铁骨，怎能长大呢？ 
 

Malrekta vojo nepre irita 
Iam, ĉe la vojkruciĝo de juneco, estis iu svaga vojeto, kiu min alvokis. 
La patrino haltigis min: “Ne prenu tiun ĉi vojon!” 
Tion mi ne kredis. 
“Kial vi ne kredas tion? Mi ja trairis tiun ĉi vojon.” 
“Kial mi ne povos, se vi povis ĝin trairi?” 
“Mi ne volas ke vi iru malrektan vojon.” 
“Sed mi preferas, kaj plie mi ne timas.” 
Afliktate la patrino rigardis min longe, kaj veis: “Bone. Vi estas obstina knabino. La vojo estas 

tre malfacila por irado. Gardu vin dumvoje!” 
Survoje, mi trovis, ke mia patrino ne trompis min. Ĝi ja estis aspra vojo. Mi stumblis, mi falis. 

Kelkfoje mi vundiĝis sangante. Sed mi persistis en irado, kaj fine mi elvenis. 
Sidiĝinte por ricevi spirojn, mi vidis iun amikinon, nature junan. Ŝi staris ĉe tiu vojkruciĝo ĉe 

kiu mi iam estis. Mi ne povis min regi kaj kriis: “Ne prenu tiun ĉi vojon!” 
Tion ŝi ne kredis. 
“Mia patrino devenis de tiu ĉi vojo, kaj ankaŭ mi.” 
“Kial mi ne povos, se vi povis ĝin trairi?” 
“Mi ne volas ke vi faru la saman ĉirkaŭiradon.” 
“Sed mi preferas.” 
Mi rigardis ŝin kaj min mem. Mi ekridetis: “Gardu vin dumvoje!” 
Mi estis tre dankema al ŝi, kiu lasis min trovi, ke mi ne plu estas juna, kaj ke mi komencas ludi 

la rolon de “veninto” kaj samtempe suferi de “vojbar-manio”, kiun “veninto” ofte ricevas. 
En la homa vivo estas iu vojo, kiun ĉiu el la homoj nepre iras; ĝi estas sinua vojo de juneco. 
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Kiel oni povus esti hardita fere fortika en la korpo kaj elkreski, se estus sen stumblo, sen falo, kaj 
sen sanga vundo? 

elĉinigis Minosun 

牛 
禄兴啣着旱烟管，叉着腰站在门口。雨才停，屋顶上的湿茅草亮晶晶地在滴水。地下，高高

低低的黄泥潭子，汪着绿水。水心里疏疏几根狗尾草，随着水涡，轻轻摇着浅栗色的穗子。迎面

吹来的风，仍然是冰凉地从鼻尖擦过，不过似乎比冬天多了一点青草香。 

禄兴在板门上磕了磕烟灰，紧了一紧束腰的带子，向牛栏走去。在那边，初晴的稀薄的太阳

穿过栅栏，在泥地上匀铺着长方形的影和光，两只瘦怯怯的小黄鸡抖着粘湿的翅膀，走来走去啄

食吃，牛栏里面，积灰尘的空水槽寂寞地躺着，上面铺了一层纸，晒着干菜。角落里，干草屑还

存在。栅栏有一面磨擦得发白，那是从前牛吃饱了草颈项发痒时磨的。禄兴轻轻地把手放在磨坏

的栅栏上，抚摸着粗糙的木头，鼻梁上一缕辛酸味慢慢向上爬，堵住了咽喉，泪水泛满了眼睛。 

他吃了一惊——听见背后粗重的呼吸声，当他回头去看时，不知道从什么时候起，禄兴娘子

已经立在他身后，一样也在直瞪瞪望着空的牛栏，头发被风吹得稀乱，下巴颏微微发抖，泪珠在

眼里乱转。他不响，她也不响，然而他们各人心里的话大家看得雪亮。瘦怯怯的小鸡在狗尾草窝

里簌簌踏过，四下里静得很。太阳晒到干菜上，随风飘出一种温和的臭味。 

“到底打定主意怎样？”她兜起蓝围裙来揩眼。 

“……不怎样。”“不怎样！眼见就要立春了，家家牵了牛上田，我们的牛呢？”“明天我上三婶

娘家去借，去借！”他不耐烦地将烟管托托敲着栏。“是的，说白话倒容易！三婶娘同我们本是好

亲好邻的，去年人家来借几升米，你不肯，现在反过来求人，人家倒肯？” 
他的不耐烦显然是增进了，越恨她揭他这个忏悔过的痛疮，她偏要揭。说起来原该怪他自己

得罪了一向好说话的三婶娘，然而她竟捉住了这个屡次作嘲讽的把柄—— 

“明天找蒋天贵去！”他背过身去，表示不愿意多搭话，然而她仿佛永远不能将他的答复认为

满足似的—— 

“天贵娘子当众说过的，要借牛，先付租钱。” 
他垂下眼去，弯腰把小鸡捉在手中，翻来覆去验看它突出的肋骨和细瘦的腿；小鸡在他的掌

心里吱吱地叫。 

“不，不！”她激动地喊着，她已经领会到他无言的暗示了。她这时似乎显得比平时更苍老一

点，虽然她只是三十岁才满的人，她那棕色的柔驯的眼睛，用那种惊惶和恳求的眼色看着他，“这
一趟我无论如何不答应了！天哪！先是我那牛……我那牛……活活给人牵去了，又是银簪子……

又该轮到这两只小鸡了！你一个男子汉，只会打算我的东西——我问你，小鸡是谁忍冻忍饿省下

钱来买的？我问你哪——”她完全失掉了自制力，把蓝布围裙蒙着脸哭起来。 

“闹着要借牛也是你，舍不得鸡也是你！”禄兴背过脸去吸烟，拈了一块干菜在手里，嗅了嗅，

仍旧放在水槽上。 

“就我一人舍不得——”她从禄兴肩膀后面竭力地把脸伸过来。“你——你大气，你把房子送人

也舍得！我才犯不着呢！何苦来，吃辛吃苦为人家把家握产，只落得这一句话！皇天在上头——
先抢走我那牛，又是银簪子，又该轮到鸡了！依你的意思，不如拿把刀来记我身上肉一片片剁下

去送人倒干净！省得下次又出新花样！” 
禄兴不做声，抬起头来望着黄泥墙头上淡淡的斜阳影子，他知道女人的话是不必认真的，不

到太阳落山她就会软化起来。到底借牛是正经事——不耕田，难道活等饿死吗？这个，她虽然是

女人，也懂得的。 

黄黄的月亮斜挂在茅屋烟囱口上，湿茅草照成一片清冷的白色。烟囱里正蓬蓬地冒炊烟，薰

得月色迷迷□□，鸡已经关在笼里了，低低地，吱吱咯咯叫着。 
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茅屋里门半开着，漏出一线桔红的油灯光，一个高大的人影站在门口把整个的门全塞满了，

那是禄兴，叉着腰在吸旱烟，他在想，明天，同样的晚上，少了鸡群吱吱咯咯的叫声，该是多么

寂寞的一晚啊！ 

后天的早上，鸡没有叫，禄兴娘子就起身把灶上点了火，禄兴跟着也起身，吃了一顿热气蓬

蓬的煨南瓜，把红布缚了两只鸡的脚，倒提在手里，兴兴头头向蒋家走去。 

黎明的天上才漏出美丽的雨过天青色，树枝才喷绿芽，露珠亮晶晶地，一碰洒人一身。树丛

中露出一个个圆圆的土馒头，牵牛花缠绕着坟尖，把它那粉紫色的小喇叭直伸进暴露在黄泥外的

破烂棺材里去。一个个牵了牛扛了锄头的人唱着歌经过它们。蒋家的牛是一只雄伟漂亮的黑水牛，

温柔的大眼睛在两只壮健的牛角的阴影下斜瞟着陌生的禄兴，在禄兴的眼里，它是一个极尊贵的

王子，值得牺牲十只鸡的，虽然它颈项上的皮被轭圈磨得稀烂。他俨然感到自己是王子的护卫统

领，一种新的喜悦和骄傲充塞了他的心，使他一路上高声吹着口哨。 

到了目的地的时候，放牛的孩子负着主人的使命再三叮咛他，又立在一边监视他为牛架上犁

耙，然后离开了他们。他开始赶牛了。然而，牛似乎有意开玩笑，才走了三步便身子一沉，伏在

地上不肯起来，任凭他用尽了种种手段，它只在那粗牛角的阴影下狡猾地斜睨着他。太阳光热热

地照在他棉袄上，使他浑身都出了汗。远处的田埂上，农人顺利地赶着牛，唱着歌，在他的焦躁

的心头掠过时都带有一种讥嘲的滋味。“杂种畜牲！欺负你老子，单单欺负你老子！”他焦躁地骂，

刷地抽了它一鞭子。“你——你——你杂种的畜牲，还敢欺负你老子不敢？”牛的瞳仁突然放大了，

翻着眼望他，鼻孔涨大了，嘘嘘地吐着气，它那么慢慢地，威严地站了起来，使禄兴很迅速地嗅

着了空气中的危机。一种剧烈的恐怖的阴影突然落到他的心头。他一斜身躲过那两只向他冲来的

巨角，很快地躺下地去和身一滚，骨碌碌直滚下斜坡的田陇去。一面滚，他一面听见那涨大的牛

鼻孔里咻咻的喘息声，觉得那一双狰狞的大眼睛越逼越近，越近越大——和车轮一样大，后来他

觉得一阵刀刺似的剧痛，又咸又腥的血流进口腔里去——他失去了知觉，耳边似乎远远地听见牛

的咻咻声和众人的喧嚷声。 

又是一个黄昏的时候，禄兴娘子披麻戴孝，送着一个两人抬的黑棺材出门。她再三把脸贴在

冰凉的棺材板上，用她披散的乱发揉擦着半干的封漆。她那柔驯的战抖的棕色大眼睛里面塞满了

眼泪；她低低地用打颤的声音告诉： 

“先是……先是我那牛……我那会吃会做的壮牛……活活给牵走了……银簪子……陪嫁的九

成银，亮晶晶的银簪子……接着是我的鸡……还有你……还有你也给人抬去了……”她哭得打噎

——她觉得她一生中遇到的可恋的东西都长了翅膀在凉润的晚风中渐渐地飞去。 

黄黄的月亮斜挂在烟囱，被炊烟薰得迷迷糊糊，牵牛花在乱坟堆里张开粉紫的小喇叭，狗尾

草簌簌地摇着栗色的穗子。展开在禄兴娘子前面的生命就是一个漫漫的长夜——缺少了吱吱咯咯

的鸡声和禄兴的高大的在灯前晃来晃去的影子的晚上，该是多么寂寞的晚上呵! 

（一九三六年） 

Bovo 
Buŝprenante pipon de tabako, Luxing staris ĉe la pordo, kun ambaŭ brakoj sur la talio. Pluvo 

ĵus ĉesis kaj akveroj gutis el la malsekaj pajloj sur la tegmento. Sur la tero troviĝis pli aŭ malpli 
malaltaj kotaj flakoj plenaj je malhele verda akvo. Kelkaj hundvostaj herboj meze de la 
akvosupraĵo malpeze svingis siajn rufajn spikojn en turniĝanta akvokirliĝo. La vento alblovanta al 
la homa vizaĝo glacie tanĝis la homan nazpinton, alportante iom pli da odoro de freŝaj herboj ol 
en vintro. 

Luxing frapetis la pipoforneton kontraŭ la pordklapon por malplenigi tabakpolvon, pli 
striktigis la zonon, kaj iris al la bovstalo. Tie la maldensa sunlumo post komenca sereniĝo de la 
vetero penetris la barilon kaj projekciis lumajn kaj ombrajn oblongojn sur la kotan teron; du 
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malgrasaj flavetaj kokidoj, skuante malsekajn flugilojn, iris tien kaj ĉi tien beki nutraĵon; en la 
bovstalo solece kuŝis malplena kaj polvokovrita trogo, sur kiu sterniĝis paperfolio kun legomoj 
por sekigo sur ĝi, kaj en kies anguloj videblis sekaj fojno-pajleroj; unu flanko de la barilo jam 
blankiĝis pro frotado de la bovo, kiam ĝia kolo jukis post satmanĝado de fojno. Li malpeze metis 
sian manon sur la barilon difektitan de frotado kaj karesis la krudan lignopalison. Acideco grimpis 
malsupren de lia nazeĝo kaj ŝtopis lian gorĝon. Larmoj inundis liajn okulojn. 

Aŭdinte pezajn spirojn malantaŭ sia dorso, li surpriziĝis. Kiam li turnis sian kapon por vidi, li 
ne sciis, kiam lia edzino jam staris malantaŭ li. Same kiel li, ŝi stupore rigardis la malplenan 
bovstalon. Ŝiaj haroj estis taŭzitaj de vento, la mentono tremetis kaj larmoj ludadis en ŝiaj okuloj. 
Li tenis sin senparola kaj ankaŭ ŝi senvorta. Tamen ili klare komprenis unu la alian, kion estas sur 
la koro. La malgrasaj kokidoj susure paŝis tra tufo de hundvostaj herboj. Silento regis ĉirkaŭe. La 
suno ĵetis la radiojn sur la sekigitajn legomojn, kiuj elspiris mildan malbonodoron en ventblovo. 

“Kion vi decidis finfine?” ŝi viŝis siajn okulojn per la blua antaŭtuko. 
“...Preskaŭ nenion.” 
“Preskaŭ nenion! Tuj venos Printempokomenco. Ĉiuj kondukas bovojn al kampoj, sed kie 

estas nia bovo?” 
“Morgaŭ mi iros al la hejmo de la tria onklino pruntepreni bovon, pruntepreni bovon!” li 

malpacience frapetadis la barilon per pipstango. 
“Nu, facilas diri senvalorajn vortojn! La tria onklino estas nia bona najbaro, sed kiam ŝi volis 

prunteprenis de ni kelkajn ŝeng-ojn* da rizo, vi rifuzis. Nun vi volas peti de ŝi pruntedonon, ĉu ŝi 
volontas?” 

Lia malpacienco pliiĝis. Ju pli li malamis, ke ŝi tuŝas la doloran lokon, kiun li jam pripentis, 
des pli ŝi insiste vundis ĝin. Li ja estis kulpa pro tio, ke li ofendis la trian onklinon akordiĝeman, 
sed lia edzino eĉ prenis tion multefoje por primoki lin... 

“Morgaŭ mi min turnos al Jiang Tiangui!” Li turnis sin, esprimante, ke li ne plu volas 
interparoli kun ŝi, tamen ŝi ŝajne neniel kontentiĝis pri lia respondo... 

“La edzino de Jiang Tiangui deklaris publike, ke, se oni volas pruntepreni bovon, li devas 
anticipe pagi monon por tio.” 

Mallevinte siajn okulojn, li klinis sin, kaptis kokidon per mano kaj ekzamenis ĝiajn ripojn kaj 
malgrasajn piedojn ripetade. La kokido pepadis sur lia manplato. 

“Ne! Ne!” ŝi kriis ekscitite. Ŝi jam tute komprenis lian senvortan sugeston. Tiumomente ŝi 
ŝajne aspektis pli maljuna ol ordinare, kvankam ŝi nur atingis la aĝon de tridek jaroj. Ŝi lin rigardis 
per la panikita kaj petema rigardo elĵetita el siaj brunaj obeemaj okuloj: “Ĉifoje mi neniel donas 
promeson al vi! Unue mia bovo... mia bovo estas forkondukita de aliulo, kaj poste mia arĝenta 
harpinglo... nun estas vico por tiuj ĉi kokidoj! Kiel viro, vi nur scipovas elvendi miajn aĵojn... Mi 
demandu vin, kiu ŝparis monon aĉeti ilin malgraŭ sia suferado de malvarmo kaj malsato? Mi 
demandas vin...” Tute perdinte sinregon, ŝi kovris sian vizaĝon per la blua antaŭtuko kaj ekploris. 

“Estas vi, kiu insiste petas pruntepreni bovon, kaj ankaŭ estas vi, kiu domaĝas la kokidojn!” 
Li deturnis sian vizaĝon kaj eksuĉis pipon. Li ekprenis pecon de sekigita legomo, ekflaris ĝin kaj 
remetis ĝin sur la trogon. 

“Ĉu nur mi domaĝas...” Ŝi penis ŝovi sian vizaĝon trans lia ŝultro. “Vi... vi estas malavara. Vi 
eĉ ne domaĝus la kabanon, se vi volus donaci ĝin al aliulo. Mi neniel faros tion! Kian mizeron mi 
suferas! Mi mastrumas la tutan hejmon por vi, sed mi nur meritas tiujn aĉajn vortojn! La Ĉielo 
rigardu... Unue oni forprenis mian bovon kaj poste mian arĝentan harpinglon, kaj nun la vico iras 
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al la kokidoj! Estas pli bone tranĉi de mi pecojn da karno kaj donaci ilin al aliaj, ĉu! Tiel vi ne plu 
havos ŝancon eltrudi ion ajnan de mi!” 

Muta, li levis la kapon kaj direktis sian rigardon al la hel-pala ombro de la subiranta suno sur 
la kota muro. Li sciis, ke li ne devas serioze preni tiujn ŝiajn vortojn, ĉar ŝi moliĝos antaŭ ol la 
suno subiros post la monton. Malgraŭ ĉio, pruntepreni bovon estas grava afero. Se ne plugi la 
teron, ĉu ni atendas morton pro malsato? Tion ŝi ankaŭ komprenas, kvankam ŝi estas virino. 

La flava luno oblikve pendis super la kamentubo de la pajlokabano kaj la malsekaj pajloj 
estis prilumitaj fride blankaj. La kamentubo elvomis densan kuirfumon, kiu nebuligis la lunluman 
pejzaĝon. La kokidoj jam enfermiĝis en kokejo, mallaŭte klukante. 

El la duone malfermita pordo de la pajla kabano elfiltriĝis strio da orangruĝa lumo de la 
olelampo, kaj altstatura figuro staris ĉe la pordo, preskaŭ kovrante la tutan pordkadron. Li estis 
Luxing, kiu suĉis pipon, kun brako sur la kokso. Se morgaŭ nokte, li pensis, mankos pepkrioj de la 
kokidoj, kiel solecan nokton li pasigos! 

La sekvantan matenon, antaŭ ol aŭdiĝis kokerikado, lia edzino ellitiĝis kaj faris fajron en la 
forno. Tuj poste Luxing ankaŭ ellitiĝis. Post manĝo de varmaj kuiritaj kukurbpecoj, liginte per 
ruĝaj tolpecoj la krurojn de la du kokidoj, li prenis ilin kun ĝiaj kapoj malsupren kaj vigle iris al la 
familio Jiang. 

Ĉe aŭroro la ĉielo prezentis belan lazurkoloron postpluvan. Arbobranĉoj komencis elŝovi 
junverdajn ŝosojn kaj sur ili brile pendis rosoj, kiuj ŝpruce malsekigis preterpasanton, se li tuŝis 
ilin. Inter arboj videblis rondaj teramasoj, al kies suproj konvulvuloj alkroĉiĝis kaj etendis siajn 
purpurajn trumpetetojn en la rompitajn ĉerkojn malkaŝitajn ekster bruna grundo. Preter tiuj tomboj 
kampuloj kantante pasis, kun ŝpato sur la ŝultro, kondukante bovon. La bovo de la familio Jiang 
estis nigra bubalo kun bela kaj fortika korpo. Ĝiaj du mildaj okulegoj sub la ombro de du fortikaj 
kornoj oblikve rigardis al la fremda Luxing, kaj en liaj okuloj ĝi estis respektebla princo, kiu indis 
je kosto de dek kokidoj, kvankam ĝia kolo estis malbone vundfrotita de jugo. Li eĉ sentis sin kiel 
defendanta komandanto de tiu ĉi princo. Novaj ĝojo kaj fiereco plene okupis lian koron, tiel ke li 
laŭte fajfis sur la vojo. 

Atinginte la cellokon, la knabobubanisto, laŭ la ordono de sia mastro, ripetade admonis lin, 
kiel trakti ĝin, kaj starante apude, gvatis lin ekipi ĝin per plugilo, kaj forlasis ilin. Luxing 
komencis peli ĝin, tamen ĝi ŝajne ŝerce ludis kun li. Apenaŭ ĝi faris tri paŝojn, ĝi kuŝigis sin sur la 
teron kaj rifuzis stariĝi. Malgraŭ, ke li penadis ĉiurimede, ĝi, sub la ombro de la dikaj kornoj, 
ruzeme oblikve rigardis lin. La suno ĵetis ardajn radiojn sur lian vatitan veston kaj li multe ŝvitis 
tra la korpo. En malproksimaj kampoj aliaj kampuloj facile manipulis bovojn, kantante. Tia vidaĵo 
fulmis tra lia koro de tempo al tempo, ĉiam kun sarkasmo. 

“Bastardo! Vi molestas min! Simple nur min!” li malpacience sakris. Krak! li donis al ĝi 
vipbaton. “Vi...vi...bastardo, ĉu vi kuraĝas molesti min?” 

La pupiloj de la bovo subite grandiĝis. Ĝi direktis la rigardon al li kaj ĝiaj naztruoj rondiĝis, 
sible elspirante. Ĝi malrapide, sed impone stariĝis, ke li tuj flaris la krizon en la aero. Ombro de 
drasta hororo subite falis en lian koron. Li oblikve sin klinis kaj evitis la du grandajn kornojn, kiuj 
rekte sin ĵetis al li. Li tuj faligis sin sur la teron, turnadis sian tutan korpon kaj ruladis sin 
malsupren laŭ la oblikva deklivo ĝis suba kampsulko. Ruliĝante, li aŭdis la bruan spiradon el ĝiaj 
rondigitaj naztruoj, kaj li sentis, ke tiuj ĝiaj monstraj okulegoj alpremiĝas pli kaj pli proksimen kaj 
fariĝas pli kaj pli grandaj, kiel veturilaj radoj. Poste li sentis tranĉantan doloregon, kaj la sango 
sala kaj fiŝodora fluis en lian buŝon. Li perdis konscion. Ĉe liaj oreloj ŝajne aŭdiĝis de 
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malproksime spirado de la bovo kaj homa bruado. 
Alia vesperkrepusko. La edzino de Luxing, surhavante kabanveston por funebrado, 

akompanis eksteren nigran ĉerkon portantan de du homoj. Ŝi fojrefoje alpremis sian vizaĝon al la 
malvarma ĉerktabulo, viŝante la duonsekigitan sigelitan lakon sur la ĉerko per siaj pendantaj 
taŭzitaj haroj. En ŝiaj mildaj kaj tremetantaj brunaj okuloj pleniĝis larmoj. Ŝi mallaŭte rakontis per 
tremetanta voĉo: 

“Unue... unue mia bovo... mia fortika kaj kapabla bovo... estis forkondukita... Mia arĝenta 
harpinglo... el mia doto... brila harpinglo el naŭdekprocenta arĝento...Kaj poste miaj kokidoj... kaj 
vi... vi ankaŭ estas forportita” ŝi singulte ploris. Ŝi sentis, ke tiuj, al kiuj ŝi aminklinas dum la tuta 
vivo, jam forflugis per flugiloj unu post la alia en nokta malvarma kaj malseketa vento. 

La flava luno pendis oblikve super la kamentubo kaj fariĝis svaga en la kuirfumo. 
Konvolvuloj levis delikatajn purpurajn trumpetetojn kaj hundvostaj herboj svingis kaŝtankolorajn 
spikojn. La vivtempo etendiĝanta antaŭ ŝi estis longlonga nokto. Kiel soleca estis la nokto, kiu 
malhavis pepkriojn de kokidoj kaj altan skuiĝantan figuron de Luxing! 
*ŝeng-o: ĉina tradicia mezurunuo de kapacito de greno, egala al unu litro proksimume. 

                                                  1936-a jaro 

elĉinigis Vejdo 

峻青(1922—1991) 

 

秋色赋 
时序刚刚过了秋分，就觉得突然增加了一些凉意。早晨到海边去散步，仿佛觉得那蔚蓝

的大海，比前更加蓝了一些；天，也比前更加高远了一些。 
回头向古陌岭上望去，哦，秋色更浓了。 多么可爱的秋色啊! 
我真不明白，为什么欧阳修作《秋声赋》时，把秋天描写得那么肃杀可怕，凄凉阴沉？

在我看来，花木灿烂的春天固然可爱，然而，瓜果遍地的秋色却更加使人欣喜。 
秋天，比春天更富有欣欣向荣的景象。 
秋天，比春天更富有灿烂绚丽的色彩。 
你瞧，西面山洼里那一片柿树，红得是多么好看。简直像一片火似的，红得耀眼。古今

多少诗人画家都称道枫叶的颜色，然而，比起柿树来，那枫叶却不知要逊色多少呢。 
还有苹果，那驰名中外的红香蕉苹果，也是那么红，那么鲜艳，那么逗人喜爱；大金帅

苹果则金光闪闪，闪烁着一片黄橙橙的颜色；山楂树上缀满了一颗颗红玛瑙似的红果；葡萄

呢，就更加绚丽多彩，那种叫“水晶”的，长得长长的，绿绿的，晶莹透明，真象是用水晶和

玉石雕刻出来似的；而那种叫做红玫瑰的，则紫中带亮，圆润可爱，活象一串串紫色的珍

珠。…… 
哦! 好一派迷人的秋色啊! 

   我喜欢这绚丽灿烂的秋色，因为它表示着成熟、昌盛和繁荣，也意味着愉快、欢乐和富

强。 
啊，多么使人心醉的绚丽灿烂的秋色，多么令人兴奋的欣欣向荣的景象啊! 
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在这里，我们根本看不到欧阳修所描写的那种“其色惨淡，烟霏云敛……其意萧条，山川

寂寥”的凄凉景色，更看不到那种“渥然丹者为槁木，黟然黑者为星星”的悲秋情绪。 
看到的只是万紫千红的丰收景色和奋发蓬勃的繁荣气象。因为在这里，秋天不是人生易

老的象征，而是繁荣昌盛的标志。写到这里，我忽然明白了为什么欧阳修把秋天描写得那么

肃杀悲伤，因为他写的不只是时令上的秋天，而且是那个时代，那个社会在作者思想上的反

映。我可以大胆地说，如果欧阳修生活在今天的话，那他的《秋声赋》一定会是另外一种内

容，另外一种色泽。 
我爱秋天。 
我爱我们这个时代的秋天。 

Jun Qing (1922-1991) 

Odo al la aŭtunaj koloroj 

Laŭ sunperiodoj ĵus forpasis Aŭtuna Ekvinokso, kaj iom pli da malvarmeto subite sentiĝas. 
Matene, kiam mi promenis laŭ la mara bordo, mi kvazaŭ sentis, ke la maro estas pli lazura ol 
antaŭe, kaj la ĉielo pli alte malproksima ol antaŭe. 

Mi returnis mian kapon kaj rigardis al la monteto Gumo, ho, tie regas pli forta aŭtuna pejzaĝo. 
Kiel aminda aŭtuna pejzaĝo! Mi vere ne komprenas, kial Ou Yangxiu*, kiu verkis Odo al aŭtuna 
voĉo, priskribis la aŭtunon per tiel sombra kaj trista tono. Miaopinie, la printempo kun pompantaj 
floroj estas vere aminda, tamen la aŭtuna pejzaĝo plenaj je melonoj kaj fruktoj des pli ĝojigas. 

La aŭtuno prezentas pli vigloplenan vidaĵon ol la printempo. 
La aŭtuno riĉas je pli da brilaj koloroj ol la printempo. 
Jen vidu la arbaron de persimonoj en la valo de la okcidento. Kiel okulplaĉe ruĝan koloron ĝi 

montras! Ĝi vere ruĝe blindigas la okulojn, kvazaŭ fajra maro. Multaj poetoj kaj pentristoj de 
antikveco kaj nuntempo laŭdas la ruĝan koloron de aceraj folioj. Tamen ĝi estas multe malpli bela 
ol la ruĝaj persimonoj. 

Ankaŭ pomoj, mondfamaj bananpomoj estas tiom ruĝaj, tiom freŝaj kaj tiom ŝatvekaj. Kaj la 
grandaj pomoj Orkrono ore brilas en flava koloro sur vasta tero. Kratagarboj estas plene ŝarĝitaj 
per ruĝaj agatsimilaj beroj. Des pli buntaj estas la vinberoj: tiuj nomataj “kristalo” estas delikate 
longaj, verdaj kaj kristale travideblaj, verŝajne skulptitaj el kristalo kaj gemŝtono; tiuj nomataj 
“ruĝa rozo” estas briletaj en purpuro, rondgrasetaj kaj amindaj, verŝajne similaj al grapoloj da 
purpuraj perloj... 

Aĥ, kiel ĉarma aŭtunpejzaĝo! 
Mi ŝatas ĉarmajn kaj buntajn aŭtunajn kolorojn, ĉar ili simbolas ne nur maturecon, pompecon 

kaj prosperon, sed ankaŭ plezuron, ĝojon, riĉecon kaj potencon. 
Ha, kiel ebriigaj estas la ĉarmaj kaj buntaj aŭtunaj koloroj! Kiel inspira estas la vidaĵo de 

ĝojiga prospero! 
Ĉi tie mi neniel povas vidi la tristan vidaĵon de “la aŭtunaj koloroj estas malhelaj kun 

malserenaj nebulo kaj nuboj”, nek la ĉagrenigan senton pri la trista aŭtuno de “igi la sanecan 
vizaĝon de homoj malhele sulkoplena kaj la nigrajn harojn grize blankaj” , priskribitajn de 
Ouyang Xiu.  
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Tio, kion mi vidas, estas nur la diverskoloran pejzaĝon de bona rikolto kaj la prosperan 
panoramon de strebado kaj viglado, ĉar ĉi tie la aŭtuno ne estas la simbolo de homa emo al 
maljuniĝo, sed la marko de prosperado. Kiam mi skribas ĉi tien, mi subite ekkomprenas, kial 
Ouyang Xiu priskribis la aŭtunon tiel severa kaj trista, ĉar li skribis ne pri la aŭtuna sezono, sed pri 
la impreso pri siaj epoko kaj socio reflektitaj en sia menso. 

Mi povas aŭdace aserti, ke, se li vivus en nuntempo, lia eseo “Odo al la aŭtuaj voĉoj” certe 
entenus tute malsaman enhavon kaj tute malsaman kolorgamon. 

Mi amas la aŭtunon. 
Mi amas la aŭtunon de nia epoko. 

*Ou Yangxiu (1007-1072): ĉina politikisto, literatoro kaj historiisto de Norda Song-dinastio 
                                elĉinigis Vejdo 

第一场雪 

   这是入冬以来，胶东半岛上第一场雪。 

   雪纷纷扬扬，下得很大。开始还伴着一阵儿小雨，不久就只见大片大片的雪花，从彤云

密布的天空中飘落下来。地面上一会儿就白了。冬天的山村，到了夜里就万籁俱寂，只听得

雪花簌簌地不断往下落，树木的枯枝被雪压断了，偶尔咯吱一声响。 

   大雪整整下了一夜。今天早晨，天放晴了，太阳出来了。推门一看，嗬！好大的雪啊！

山川、河流、树木、房屋，全都罩上了一层厚厚的雪，万里江山，变成了粉妆玉砌的世界。

落光了叶子的柳树上挂满了毛茸茸亮晶晶的银条；而那些冬夏常青的松树和柏树上，则挂满

了蓬松松沉甸甸的雪球儿。一阵风吹来，树枝轻轻地摇晃，美丽的银条和雪球儿籁籁地落下

来，玉屑似的雪末儿随风飘扬，映着清晨的阳光，显出一道道五光十色的彩虹。 

   大街上的积雪足有一尺多深，人踩上去，脚底下发出咯吱咯吱的响声。一群群孩子在雪

地里堆雪人，掷雪球，那欢乐的叫喊声，把树枝上的雪都震落下来了。 

   俗话说，“瑞雪兆丰年”。这个话有充分的科学根据，并不是一句迷信的成语。寒冬大雪，

可以冻死一部分越冬的害虫；融化了的水渗进土层深处，又能供应庄稼生长的需要。我相信

这一场十分及时的大雪，一定会促进明年春季作物，尤其是小麦的丰收。有经验的老农把雪

比做是“麦子的棉被”。冬天“棉被”盖得越厚，明春麦子就长得越好，所以又有这样一句谚语：

“冬天麦盖三层被，来年枕着馒头睡。” 
   我想，这就是人们为什么把及时的大雪称为“瑞雪”的道理吧。 

La unua neĝo 
   Ĝi estas la unua neĝo sur la Jiaodong-duoninsulo, ekde kiam vintro alvenis. 
   Grandaj neĝflokoj flirte falas. Komence neĝis kun pluveto dum kelka tempo, kaj baldaŭ 
grandaj pecoj de neĝo falas elŝutite el la ĉielo kovrata per grizaj nuboj. Post momento la tersurfaco 
blankiĝis. La montvilaĝo en la vintro sin montras tombe muta tuj je noktiĝo. La neĝeroj aŭdeble 
falas susure. La velkintaj branĉoj rompiĝas sub premo de neĝo, okaze eligante klak-sonon. 
   Neĝego falis tra la tuta nokto. Hodiaŭ matene sereniĝas kaj la suno elvenas. Kiam mi 
puŝmalfermas kaj rigardas, Ho! kia neĝego! Montoj, rivero, arboj kaj domoj ĉiuj kuŝas sub dika 
kovro de neĝo. La vasta tero jam fariĝis la mondo konstruita per jad-similaj neĝo kaj glacio. Sur la 
salikoj kalvaj sen folioj pendas vile kaj brile arĝentaj rubandoj, dum sur ĉiamverdaj pinoj kaj 
cipresoj plene pendas pufaj kaj pezaj neĝbuloj. Je ekblovo de vento branĉoj leĝere skuiĝas, ke la 
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belaj arĝentaj rubandoj kaj neĝbuloj falas senĉese, kaj la neĝeretoj, kiel jadpolveroj, drivas en la 
vento, aspektigante buntan ĉielarkon sub la frumatena sunlumo. 
   Sur la strato neĝo dikas pli ol unu ci*. Kiam homoj tretas sur ĝi, aŭdiĝas knarado. Aroj kaj aroj 
da infanoj aŭ faras neĝhomon aŭ ĵetas neĝbulojn sur la neĝo. Iliaj ĝojaj krioj eĉ deskuas la neĝon 
sur arboj. 
   Kiel diras la proverbo, “Bonaŭgura neĝo promesas riĉan rikolton de la venonta jaro”. Tiuj 
vortoj ne estas superstiĉa popoldiro, sed solide baziĝas sur scienco. Neĝego en frosta vintro povas 
frostmortigi parton da travintrantaj fiinsektoj, kaj la degelinta neĝakvo, kiu penetras profunden en 
la grundon, povas kontentigi la postulon de kreskado de grenplantoj. Mi kredas, ke tiu ĉi 
ĝustatempa neĝado certe stimulos la riĉrikolton de la venontprintempaj grenplantoj, precipe 
tritikoj. La spertoriĉa kampulo komparas neĝon kun “vatita litkovrilo por tritikoj”. Ju pli dikas la 
“vatita litkovrilo” en vintro, des pli bone kreskos la tritikoj en la venonta printempo. Do, el tio 
venas alia proverbo: “Se tritikoj estas subpremitaj per tri tavoloj da vatitaj litkovriloj en vintro, oni 
dormos sur mantooj** en la venonta jaro”. 
   Mi pensas, ke tio estas kial oni nomas ĝustatempan neĝon la “bonaŭgura neĝo”. 
*ci: ĉina mezurunuo de longo, egalanta al ĉirkaŭ triono de metro. 

**mantoo: vaporumita manĝaĵo el pasto por ĉinoj. 

elĉinigis Vejdo 

聂华苓（1925—） 

 

人，又少了一个 
三年前，也是冬天。一个骨瘦如柴的女人来到我家门前。 
她头发蓬乱，脸色苍黄，穿着一件空荡荡的破旧花棉袄，和一条褪色的灰布裤，手中提

着一个白布口袋。她轻轻推开我家虚掩的大门，缩缩瑟瑟地探进头来。我正站在窗口。 
“太太，我不是叫花子，我只是要点米，我的孩子饿得直哭！”她没等我回答，就自我介

绍下去：“我也是大学毕业的。哪，你看。”她抖着手由内衣口袋中掏出身份证来，“这上面

都写着的，这是我以前的照片！” 
由于好奇，我接过她的身份证。那是一个富态的中年女子的照片：光亮细碎的发鬈，整

整齐齐地贴在头上，淡淡的双眉，弯在那一双满足的眼睛之上，衣襟上还盘着一个蝴蝶花扣。 
我端详着那照片的时候，她就一个人絮絮叨叨地讲了下去：“我先生坐了牢，我就一个人带

着四个孩子，饱一天，饿一天。我替人洗衣服，付了房钱，喝稀饭都不够！孩子们饿得抱着

我哭，我只有厚着脸皮出来讨点米。我只要米，不要钱，我不是叫花子，我是凭一双手吃饭

的人！太太！唉！我真不好意思，我开不了口，我走了好几家，都说不出口，又退出来了！

我怎么到了这一天！”她撩起衣角来拭眼泪。 
我将她的口袋装满一袋米。她抖动着两片龟裂的嘴唇说道：“这怎么好意思？您给我这么

多！这怎么好意思！谢谢，太太，我不晓得怎么说才好，我——我直想哭！”她淌着泪背着

一袋米走了。 
三年后的今天，我又看见了那个女人。她正站在巷口一家人家门前，我打那儿经过。她
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皱缩得更干更小了！佝偻着背，靠在门框上，脸上已经没有三年前那种羞怯的神情了，咧着

一嘴黄牙，阴森森地笑着，用一种熟练的讨乞声调高声叫道：“太太，做做好事，赏一点吧！

太太，做做好事，赏一点吧！”只听得门内当啷一响，是金属落地的声音，接着是一声吆喝：

“一角钱拿去！走，走，谁叫你进来的？你这个女人，原来还自己洗洗衣服赚钱，现在连衣

服也不洗了，还是讨来的方便！” 
那女人笑嘻嘻的：“再赏一点吧，太太，一角钱买个烧饼都不够！”“咦，哪有讨饭的还讨

价还价的？走，走，在这里哼哼唧唧的，成什么样子？”那女人的嘴笑得更开了：“再给我一

点就走，免得我把您地方站脏了，再多给一点！” 
呯地一声，大门被踢上了。那女人回过头来，冷笑了一声，然后漠然望了我一眼，她已

经不认得我了！ 

 

Nie Hualing (1925—) 
Pli alia homo malaperis 

Vintro antaŭ tri jaroj. Skeleta virino venis al la pordo de mia domo. 
Kun taŭzitaj haroj kaj pale flava vizaĝkoloro ŝi estis vestita en loza eluzita vat-jako 

flordesegnita kaj dekolorigita pantalono el griza katuno, kun sako el blanka katuno enmane. Ŝi 
malpeze puŝmalfermis la duonfermitan pordon de mia domo kaj tremete enŝovis sian kapon tra la 
pordo. Tiam mi staris ĉe la fenestro. 

“Sinjorino, mi ne estas almozpetanto. Mi nur petas iom da rizo, ĉar miaj infanoj ploradas pro 
malsato!” Antaŭ ol mi respondis, ŝi daŭrigis sian memprezenton: “Mi ankaŭ diplomitiĝis el 
universitato. Jen vidu.” Ŝi per tremanta mano elprenis identigilon el la poŝo de la subvesto. “Sur ĝi 
skribiĝas ĉiuj miaj detaloj. Ĝi estas mia malnova foto!” 

Pro scivolo mi transprenis ŝian identigilon. Ĝi estis la foto de mezaĝa graseta virino: brilaj kaj 
maldikaj frizaĵoj nete gluiĝantaj sur la verto, palhelaj brovoj arkantaj sur la kontentemaj okuloj kaj 
sur la brusto kun papiliforma broĉo. 

Kiam mi pririgardis la foton, ŝi babilemis plu: “Ĉar mia edzo prizoniĝas, mi sola vivtenas 
kvar infanojn, ni satas unu tagon kaj malsatas alian tagon. Mi lavas vestojn por aliaj, sed post pago 
de rento, ni ne havas sufiĉan monon eĉ por manĝi kaĉon! La infanoj ploradas, brakumante min. 
Kaj mi nur senhonte eliras peti iom da rizo. Mi petas nur rizon, sed ne monon. Mi ne estas 
almozpetanto, sed mi vivtenas min per miaj propraj manoj! Sinjorino, ho ve! Mi sentas vere 
honton kaj mi ne kuraĝas malfermi la buŝon. Mi iris al pluraj domoj, sed mi ne povis malfermi la 
buŝon kaj mi retiriĝis! Kiel mi troviĝus en tia situacio!” Ŝi levis la baskon por deviŝi larmojn. 

Mi plenigis ŝian sakon per rizo. Ŝi tremigis krevintajn lipojn, dirante: “Ĉu mi havas vizaĝon 
por akcepti? Vi donis al mi tiom multe, kiel mi povus aŭdaci akcepti! Dankon, sinjorino. Mi ne 
scias, kiel mi povus diri pri tio. Mi... mi ĉiumomente volas plori!” Kun larmoj ŝi forportis la 
sakon. 

Hodiaŭ post tri jaroj mi denove vidis tiun virinon. Ŝi staris antaŭ la pordo de la domo ĉe la 
fino de la strateto, kiam mi preteriris tien. Ŝi ŝrumpiĝis pli seke kaj pli malgrande! Kun ĝibiĝinta 
dorso ŝi apogis sin al la pordkadro. Sur ŝia vizaĝo jam ne videblis plu la hontema mieno. 
Montrante plenbuŝon da flavaj dentoj ŝi fantome ridetis. Per lerta tono de almozpetanto ŝi laŭte 
kriis: “Sinjorino, faru favoron al mi. Kompateme donu iom al mi! Sinjorino, faru favoron al mi. 
Kompateme donu iom al mi!” Malantaŭ la pordo aŭdiĝis tin-sono, io metala falanta sur la teron, 
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kaj sekvis eksploda krio: “Prenu ĉi tiun moneron! Foriru, foriru! Kiu enirigis vin? Vi virinaĉo, 
antaŭe vi lavis vestojn por vivteno, sed nun vi ne plu volas lavi vestojn. Estas oportune por vi 
almozpeti!” 

La virino altrudis larĝan rideton, dirante: “Donu al mi pli iom, sinjorino. La monero ne sufiĉas 
eĉ por aĉeti unu platkukon!” 

“He, ĉu vi almozpetanto ankoraŭ marĉandas pri plio aŭ malplio? Foriru, foriru! Vi babilaĉas ĉi 
tie, kia skandalo!” 

La virino, kun pli larĝa rideto ĉe la lipoj, diris: “Se vi donos al mi iom pli, mi foriros, tiel ke 
mi ne malpurigos vian lokon pro mia trudema staro. Donu al mi iom pli!” 

Pum! la pordo piedfermiĝis. Turninte la kapon, tiu virino ekrikanis kaj ĵetis ekrigardon al mi. 
Ŝi jam ne rekonis min!  

elĉinigis Vejdo 

余光中(1928—) 

 
朋友四型 

一个人命里不见得有太太或丈夫，但绝对不可没有朋友。即使是荒岛上的鲁滨逊，也不

免需要一个“礼拜五”。一个人不能选择父母，但是除了鲁滨逊之外，每个人都可以选择自

己的朋友。照理说选来的东西，应该符合自己的理想才对。但是事实又不尽然。你选别人，

别人也选你。被选，是一种荣誉，但不一定是一件乐事。来按你门铃的人很多，岂能人人都

让你“喜出望外”呢？大致来说，按铃的人可分为下列四型： 

   第一型，高级而有趣。这种朋友理想是理想，只是可遇不可求。世界上高级的人很多，

有趣的人也很多，又高级又有趣的人却少之又少。高级的人使人尊敬，有趣的人使人喜欢，

又高级又有趣的人，使人敬而不畏，亲而不狎，交接愈久，芬芳愈醇。譬如新鲜的水果，不

但甘美可口，而且富于营养，可谓一举两得。朋友是自己的镜子。一个人有了这样的朋友，

自己的境界也低不到哪里去。东坡先生杖履所至，几曾出现过低级而无趣的俗物呢。 

   第二型，高级而无趣。这种人大概就是古人所谓的诤友，甚至是畏友了。这种朋友，有

的知识丰富，有的人格高超，有的呢，“品学兼优”像个模范生，可惜美中不足，都缺乏一

点幽默感，活泼不起来。你总觉得，他身上有一个窍没打通，因此无法豁然恍然，具备充分

的现实感。跟他交谈，即不像打球那样，你来我往，此呼彼应，也不像滚雪球那样，把一个

有趣的话题越滚越大。精力过人的一类，只管自己发球，不管你接不接得住。消极的一类则

以逸待劳，难得接你一球两球。无论对手消极积极，总之该你捡球，你不捡球，这场球是别

想打下去的。这种畏友的遗憾，在于趣味太窄，所以跟你的“接触面”广不起来。天下之大，

他从城南跑到城北来找你的目的，只在讨论“死亡在法国现代小说的特殊意义”。为这种畏

友捡一晚上的球，疲劳是可以想见的。这样的友谊有点像吃药，太苦了一点。 

   第三型，低级而有趣。这种朋友极富娱乐价值，说笑话，他最黄；说故事，他最像；消

息，他最灵通；关系，他最广阔；好去处，他都去过；坏主意，他都打过。世界上任何话题

他都接得下去，至于怎么接法，就不用你操心了。他的全部学问，就在于不让外行人听出他

- 180 - 
 



没有学问。至于内行人，世界上有多少内行人呢？所以他的马脚在许多客厅和餐厅里跑来跑

去，并不怎么露眼。这种人最会说话，餐桌上有了他，一定宾主尽欢，大家喝进去的美酒还

不如听进去的美言那么“沁人心脾”。会议上有了他，再空洞的会议也会显得主题正确，内

容充沛，没有白开。如果说，第二类的朋友拥有世界上全部的学问，独缺常识，那么这一型

的朋友则恰恰相反，拥有世界上全部的常识，独缺知识。照说低级的人而有趣味，岂非低级

趣味，你竟能于他同乐，岂非也有低级趣味之嫌？不过人性是广阔的，谁能保证自己毫无此

种不良的成分呢？如果要你做鲁滨逊，你会选第三型的朋友还是第二型的朋友做“礼拜五”

呢？ 

   第四型，低级而无趣。这种朋友，跟第一型的朋友一样少，或然率相当之低。这种人当

然自有一套价值标准，非但不会承认自己低级而无趣，恐怕还自以为高级而有趣呢？否则，

余不欲于之同乐矣。 

Yu Guangzhong (1928—) 

Kvar Specoj de Amikoj 
En sia vivo oni ne certe havas edzinon aŭ edzon laŭ destino, sed absolute ne devas malhavi 

amikojn. Eĉ Robinson, kiu vivis sur dezerta insulo, ankaŭ bezonis iun nomatan “Vendredo”. 
Homo ne povas elekti siajn gepatrojn, tamen, escepte de Robinson, ĉiu povas elekti siajn 
geamikojn. Laŭ-rezone, io kion vi mem elektis, nature konformas al via idealo. Sed fakto ne estas 
tia. Dum vi elektas aliajn, la alia homo ankaŭ elektas vin. Esti elektita estas ia honoro, sed ne certe 
ia ĝojo. Multaj venas premi la sonorilon de via pordo. Sed kiel eblas ke ĉiu venanto donas al vi 
“eksteratendan ĝojon”？Ĝeneraldire, la alvenantoj premantaj sonorilon de via pordo apartenas al 
subaj kvar specoj: 

La unua speco: la amiko supera kaj interesa. Kvankam tia amiko konformas al via idealo, 
tamen ili estas nur renkonteblaj sed ne troveblaj. En la mondo estas multe da superaj homoj, ankaŭ 
multe da interesaj homoj, sed tre tre malmultaj estas la homoj samtempe kaj superaj kaj interesaj. 
La supera homo vekas estimon. La interesa homo plaĉas. La homo kaj supera kaj interesa vekas 
respekton, sed ne senton de timo. Vi volas intimiĝi al li sen malestimo. Ju pli longtempa estas via 
interkontakto, des pli densa estas la bonodoro. Tio similas al freŝaj fruktoj, ne nur estas dolĉa kaj 
bongusta, sed ankaŭ riĉa je nutraĵoj. Vere indas amikiĝi kun li je du avantaĝoj. Amiko estas via 
propra spegulo. Se li havas tian amikon, li mem certe estas ne multe malpli inda. Rigardu al s-ro 
Su Dongpo, kie ajn li alvenis, ĉu aperis uloj trivialaj kaj seninteresa en rondo de liaj amikoj? 

La dua speco: amiko supera sed seninteresa. Probable tia homo estas la malkaŝema admonanto 
laŭ diro de antikvuloj aŭ plie eĉ timinda amiko. Inter amikoj de tia speco, unuaj estas kun abundaj 
scioj, duaj estas kun nobla personeco, kaj la triaj eble estas “bonkvalitaj kaj je virto kaj je erudicio” 
same kiel modela lernanto en klaso. Bedaŭrinde mankas al ili iom da humura humoro kaj vigleco. 
Vi ofte sentas ke iu el aperturoj sur lia korpo ankoraŭ estas ŝtopita, sekve ne povas esti sufiĉe 
komprenema pri la reala mondo. Interparolo kun li similas nek al pilkludo kun reciproka 
interŝanĝo de pilksendo, nek al amasigo de neĝbulo por fari la interesan temon pli kaj pli vasta. 
Unu parto de tiaj homoj, kun troabunda energio, atentas nur pri sia serviro kaj tute ne zorgas ĉu vi 
kapablas akcepti la sendatan pilkon. Dume alia parto de tiaj homoj, kun malpli da aktiveco, agas 
nur ripozante atendi vian laciĝon, kaj malofte akceptas unu aŭ du-foje la pildon senditan de vi. 
Ĉiuokaze, ĉu la rivalo estas aktiva aŭ neaktiva, vi ĉiam devas manlevi la falintan pilkon. Se vi ne 
levas la pilkon, la ludo ne povas daŭri plu. La bedaŭro pri tia timinda amiko kuŝas en tio, ke li 
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havas tro malvastan interesiĝon, tial la “kontaktkampo” kun vi ne povas plivastiĝi. La mondo estas 
vere tre granda. Li iras de la sudo de la urbo al la nordo de la urbo viziti vin, nur kun la celo 
diskuti kun vi pri la problemo “la speciala signifo de la Morto en la modernaj noveloj de Francio”. 
Estas facile supozeble, kiel vi iĝos morte laca post senĉesa pilkolevado dum la tuta nokto por tia 
timinda amiko. Tia amikeco iom similas al la buŝa preno de medikamento kun iom tro amara 
gusto. 

La tria speco: la amiko triviala kaj interesa. Amikoj de tiu speco havas plej grandan valoron de 
amuzo. Liaj humuraĵoj estas la plej erotikaj, liaj rakontojn estas la plej versimilaj, liaj informoj 
venas plej rapide, Lia reto de la homaj rilatoj estas vasta, ĉiujn bonajn lokojn li vizitis, kaj 
malbonajn ideojn li elpensis. En babilado li povas transpreni ĉiajn temojn. Ne necesas zorgi pri 
kiel li povas sukcesi en tio. Lia ĉiom da erudicio estas lasi ke laikoj n epovas travidi lian 
senklerecon. Rilate al ekspertoj, kiom da ekspertoj finfine troviĝas en la mondo? Tial liaj misoj en 
parolo povas rondiri en multaj salonoj kaj restoracioj eĉ sen malkaŝi liajn malfortaĵojn. Tia homo 
plej lertas en parolado. Ĉe manĝotablo, li certe gajigas kaj gastiganton kaj la gastojn. Liaj belaj 
vortoj efikas pli rave ol la bongusta vino. Se li ĉeestas kunvenon, li povas fari la plej 
enhavomalplenan kunvenon temoĝusta, enhavoriĉa kaj inda. Se ni diras ke amiko de la dua speco 
posedas ĉiom da scioj de la mondo escepte nur de komuna saĝo, do, amiko de la tria speco ĝuste 
estas en mala situacio: li posedas ĉiom da komuna saĝo de la mondo escepte nur de scioj. 
Laŭrezone, la homo triviala sed interesa povuas esti rigardata la homo kun trivialaj gustoj. Sed vi 
povas amike amuziĝi kune kun li, ĉu vi ne ankaŭ estas kun trivialaj gustoj? Tamen, homeco estas 
vasta. Kiu kuraĝas aserti ke li havas neniom da tia elemento? Se vi iĝus Robinson, kian amikon de 
la dua aŭ la tria speco vi elektus kiel vian “Vendredon”？ 

La kvara speco: amiko triviala kaj seninteresa. La amikoj de la speco same raras kiel tiuj de la 
unua speco. Probablo de la apero de tia speco tre malaltas. Nature, la homoj de tiu speco havas 
sian propran normon de valoroj. Ili tute ne volas konfesi sin triviala kaj seninteresa, male, ili eĉ 
opinias sin superaj kaj interesaj. Alie, mi ne volas min amuzi kune kun ili. 

Elĉinigis Eĉino (Guozhu)  
2013-10-05 

从维熙（1933-2019） 

 

白天鹅的记忆 

来到南方，是不是因为这座城市，有个白天鹅宾馆的缘故？头一夜，我就梦见了我曾见

过的四只白天鹅。 

1964年，我在一个农场劳动改造，第一次见到那天性驯良、美如天使的水禽动物，是在

劳改大队部的葡萄架下。我隔着铁丝网，神往地望着白天鹅那一身洁白的羽翼，心里不禁自

问：蓝天才是它的故乡，江河湖泊才是它们诗的天堂，它们到这儿来干什么？还摆出一副悠

然自得、闲庭信步的架势！ 

飞吧！我的天使！这儿是囚笼，不该是你漫步的地方；露珠闪光，水草萋迷的青青河畔，
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那儿有你的群落，有你的家族，为什么你要眷恋这个鬼地方呢？ 

后来，我知道了：原来这两只天鹅是被主人剪去了一圈欲飞的翅膀。它们来自天茫茫的

东北大草甸子——兴凯湖，那儿的劳改农场时，把它们“姊妹俩”也装进囚笼，像携带仆从眷

属那般，把它们迁移到这个地盘上来了。 

使我忧伤的是，随着生存环境的改变，它们天性中的善良，被岁月的流光啮食掉了，使

这天使般的两姊妹，只剩下天鹅的形态与仪表。有一次，我到劳改队办公室去请示什么事情，

当我穿过葡萄架时，那“两姊妹”竟然拍打着仅存的短短翅膀，对我发动了突然袭击。 

一只对我嘎嘎狂叫，神态犹如家狗般凶厉。 

一只用嘴叼住我褴褛的长袖，撕扯下我袖口的一缕布条。 

我挣扎着，我奔跑着，待我逃出葡萄架，惊魂初定之后，留给我的是满腹的狐疑。 

“这还是天鹅吗？” 
“这是两条腿的狗。” 
“这不是黑狗、灰狗、黄狗。” 
“这是被异化了长翅膀的白狗！” 
50年代中期，当我还是个青年作家的时候，我去过东北三江草原。那儿快快沼泽，如同

大翡翠中镶嵌着的一块块宝石；它们在那野花盛开的水泊旁，交颈而亲，合翼而眠，按姿态

像是无数下凡的安琪儿入梦，在这美丽的群落中，总有一个“哨兵”站岗，它们警惕人类，

它们警惕枪口，它们警惕秃鹰，它们警惕野兽。它们从不惊扰邻居，它们从不吞噬同类，它

们从不以鸟类王国皇后自居，它们从不趾高气扬，自喻为“羊群中的骆驼”。 

据萝北草原的一个猎人告诉我，他从不捕杀白天鹅。他说此种鸟类不仅羽毛洁白如雪，

还有代其他鸟类孵化雏鸟的本能。有的“娘”把娃生下后，一扑棱翅膀飞了。白天鹅则扮演“娘”
的角色，把其他鸟类家族的后代孵化出来。群居草原和与囚徒为伍的白天鹅，反差如此之大，

简直令人吃惊。 

仔细想想，似乎从中发现了一点道理。地壳喷出炽热的岩浆可以造出山来，磨盘眼里流

出的粮食可以碾成粉面；美丽的天使安琪儿，在评价驯化豢养以及囚徒们的挑逗凌辱之下，

就不能改变它那善良的灵魂吗？它最初是出于生存本能的反抗，久而久之就把人类视若顽敌，

见了脖子上驮着脑袋的人，就首先对其进行袭击！ 

大约过了年把光景，一群白天鹅在春日北返，它们在天空中发现了两个同族，便久久在

天空徘徊不去。徘徊良久之后，终于有两只飞落下来，大概是想来叙叙手足之情。但它们刚

刚落地，两只在囚笼旁生活的天鹅，就凶神一般，与看望它们来的两只天鹅，摆出战斗架式。

来的两只白天鹅历经惊愕之后，终于起飞了。但这时猎枪响了，这对来探望家族兄弟的美丽

天使，双双从天空中坠落下来！ 

枪声惊醒了我的梦，于是我想起了文学的使命。 

善与恶。 

生与死。 

Cong Weixi (1933-2019) 

Rememoroj pri blankaj cignoj 
Mi ne scias , kial mi venas al ĉi tiu suda urbo. Ĉu pro tio, ke ĉi tie staras hotelo nomata Blanka 

Cigno, en kiu mi prisonĝis, la unuan nokton, la kvar cignojn, kiujn mi iam vidis ? 
En 1964, kiam mi servute reformis min en punlaborejo, mi konatiĝis unuafoje kun ili, obeemaj 

kaj anĝele belaj, sub la vinbera pergolo ĉe la oficejo. Pririgardante ilian senmakulite blankan 
plumaron tutkorpan, mi kontraŭvole demandis interne: vi havas la bluan ĉielon kiel vian 
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hejmlandon, la riverojn kaj lagojn kiel vian poezian paradizon, pro kio vi flugas al ĉi tia loko, eĉ 
senĝene kvazaŭ promenante kun facilanima humoro ? 

Forflugu, miaj anĝeloj! Ĉi tie estas malliberiga kaĝego por vi , sed ne la loko por vi promeni 
libervole. Via familio, via grupo vivas ĉe la verdeta riverbordo riĉa je densaj akvaj plantaĵoj kun 
rosoj brilantaj. Kial vi emocie alkrociĝas al ĉi tiu damnita loko ? 

Post nelonge, mi informiĝis, ke la posedanto de tiuj du cignoj fortranĉis al ili la randon de ties 
flugiloj. Iam antaŭe, ili vivadis sur Xingkai-lago en la vasta sovaĝejo en la nordorienta parto de 
nia lando, kaj estis kaptitaj de la homoj el la najbara punlaborejo. Kiam la estro de la nomita 
punlaborejo, laŭordone, translokiĝis al la loko, kie mi punlaboris, li enkaĝigis kaj kunportis la du 
“fratinojn”, kiel siajn familianojn, al la teritorio de nia punlaborejo. 

Tio, kio ronĝis mian koron, estis ke, pro ŝanĝiĝo de ilia vivmedio, la denaska mildeco de la 
cignoj estos forroditaj de la tempofluo, kaj la du anĝelaj “fratinoj” perdos ĉion krom eksterajn 
aspekton kaj figuron. Iun tagon mi iris al la punlaboreja oficejo por peti instrukciojn pro ia afero. 
Kiam mi trairis sub la vinberan pergolon, min subite atakis la fratina paro, frapante siajn 
mallongigitajn flugilojn. Unu el du furioze gakadis kontraŭ mi, feroce kvazaŭ hundo gardantan 
domon, kaj la alia beke kaptis min je la ĉifonita maniko kaj forŝiris strion da tolaĵo. Post baraktado, 
mi forkuregis el sub la pergolo. Tuj kiam mi liberiĝis de la alarma paniko, mi naskis svarmon da 
duboj en la tuta cerbo: 

“Ĉu ili kondutas kiel cignoj?” 
“Ĉu ili estas hundoj kun du kruroj ?” 
“Ili ne estas hundoj nigraj, nek flavaj nek grizaj.” 
“Ili, denaturigitaj, estas blankaj hundoj kun flugiloj !" 

 Meze de la 50aj jaroj, mi, kiel juna verkisto, iam veturis al la Sanjiang-ebenejo en la 
nordoriento. Tie sternas punktitaj marĉoj similantaj al brilaj gemoj inkrustitaj en granda peco de 
smeraldo; tie ĉe la akvorandoj borderataj de pompaj floroj, cignoj intime ĉirkaŭprenas perkole unu 
kun la alia aŭ dormetas kun flugiloj fermitaj, aspektante kvazaŭ sennombraj anĝeloj el la ĉielo 
kuŝus en sonĝo. Ĉiam okazas, ke “sentinelo” staras gardanta la belan socion kontraŭ homoj, 
kontraŭ pafilfaŭkoj kaj kontraŭ vulturoj kaj aliaj minacantaj sovaĝbestoj. Kaj neniam povas esti, 
ke la cignoj surprize ĝenas siajn najbarojn, nek forvoras samspecajn birdojn, nek fiere pretendas al 
si la reĝinecon de la birda regno, nek aspektas arogante, sin nomante “kamelo inter ŝafoj”. 

Ĉasisto el la Luobei-stepo certigis al mi, ke li neniam pafmortigas blankajn cignojn. Laŭ lia 
diro, la birdoj de ĉi tiu speco, kun neĝe blanka plumaro, posedas kapablon elkovi idojn por 
alispecaj birdoj, kiuj, tuj forflugas senrevene post demeto de ovoj. Kaj la blankaj cignoj, ludante la 
rolon de patrino, elkovas la idojn por alispecaj birdoj. Min ege surprizis la frapanta kontrasto inter 
la blankaj cignoj socie vivantaj sur la stepo kaj tiuj enviciĝantaj inter la malliberuloj de la 
punlaborejo. 

Post ripetada cerbumado, mi ŝajne eltiris el tio ion pravigan: magmo ŝprucanta el sub la 
terkrusto povas amasiĝi en monton; tritikgrajnoj enigitaj en muelilon povas fariĝi faruno; kial la 
anĝele belaj cignoj ne povas ŝanĝi sian kompateman animon, post kiam ili estas drese breditaj de 
sia posedanto kaj provokeme molestitaj de tiuj malliberuloj? Komence, ili kontraŭstaras pro sia 
instinkto de ekzistado, kaj iom post iom, ili prenas homojn kiel siajn ĝismortajn malamikojn, kaj 
ekatakas je la unua vido tiujn kun homa kapo sur la kolo. 

Proksimume unu jaron poste, vico da blankaj cignoj migris norden en printempo. Deĉiele ili 
trovis la du birdojn de sia sama speco sur la tero. Rondfluginte longan tempon, du el ili fine flugis 
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malsupren, verŝajne por esprimi sian fratecon al la surtera duo. Sed, ili apenaŭ alteriĝis, kiam la 
paro vivanta ĉe la malliberiga kaĝego, kvazaŭ furioj, alprenis atakeman teniĝon kontraŭ la 
vizitantoj, kiuj gakadis, parolante la cignan lingvon kompreneblan nur al cigna socio. La du 
surteraj cignoj, jam perdinte la tutajn ecojn de cignaj gefratoj. En granda konsterniĝo, la du 
atakatoj finfine suprenflugis. Ĝuste tiam aŭdiĝis pafoj de ĉaspafiloj, kaj la belaj vizitantaj anĝeloj 
ambaŭ plumbe falis teren. 

Pafoj vekis min el la sonĝo. Kaj mi ekpensis pri la misio de la literaturo. 
Virteco kaj malboneco. 
Ekzisto kaj morto. 

Elĉinigis Vejdo 

灵肉之裸 
“像蛹变蛾，这是我的一次蜕变！”“这到底是一次精神升华？还是一次精神堕落？” 

而今，放置在我阳台上的那把铁锹锹头，已经是锈迹斑斑了，几次收拾阳台上的卫生，

我都涂上些油脂一类的防锈剂，力图保留它昔日的光洁，但没能成功。随着桌历翻飞，日月

轮回，那把锹头全然没了它往昔的锃光瓦亮。 

它是我 1968 年，在茶淀劳改农场“修理地球”时使用过的一把锨头。之后，随着中国政

治气流的阴晴寒暖，我在风沙弥漫的驿路上，虽然不断更迭劳改生涯的驿站码头，但我始终

没有舍得把它遗弃，之所以对这只锹如此厚爱，叫它一直伴我返回京城，因为那斑斑的锈迹

里深埋着我作为人的一次精神蜕变。 

那年炎夏八月，奇热无比，用“天下火，地冒焰”来形容毫不过分。茶淀农场的“西荒

地”，因其土质含碱量极高，长不成一颗可以遮阴的树。偏偏在 39ºC的一天下午，我们那个

五毒俱全（地、富、反、坏、右）班组，奉命去加宽一条2米深的碱水渠。站在地面上一动

不动，已如进了火炉蒸锅，跳到2米深的沟底，犹如进入火炉炉膛；而当天劳改队长下铁令

，必须使沟渠和银钟河水接通，可以引进河水洗碱。 
我头戴一顶破了檐的草帽浑身上下只穿着一条短短的裤衩挥锹挖渠。汗如雨林，不一会

连裤衩都被汗水粘在我的胯上，档中的男具，被裤缝磨得红肿生疼，加上汗水一腌，简直如

上宫刑。 
“喂！穷酸脱下那块遮羞布吧！”姓刘的组长对我吆呼，“不然磨烂了！” 
我抬头一看，一字排开的沟底的“同窗”，不知何时都脱得一丝不挂，赤裸着全身在挥舞

着铁锹。始自 1957 年的改造，到 1968 年整整 11 个年头了，劳改队五花八门的事例，我一

览无遗，唯独躶体大战，这还是生平第一次观摩。 
“喂！别摆臭老九的清高了！” 
“活该，叫他自作自受！” 
“光膀干活是一会儿的事，磨损了那东西可是一辈子的事！” 
“脱吧！” 
“他不脱给他‘开瓜’（扒光）！” 
“别等我们给你动手！” 
嬉笑声夹杂着汗珠坠地之声响，一齐飞进了我的耳朵，与其说是“同窗”启示之功效，

不如说胯裆疼痛难耐更为确切，我犹豫了片刻，终于拿出“跳河一闭眼”之勇敢，脱下我腿

裆之间那湿如雨淋的布头。我想：我算什么？不过是比他多喝过两瓶墨水的臭老九之一，我

们同睡在一个大号子里的大炕上，同喝一口大铁锅里的稀粥；在劳改队里知识分子的位置更

加低贱，被“同窗”之间的其他异数（流氓、小偷）称之为“吃屎分子”。达尔文早有名言

留世：“物竞天择，适者生存。”“出于污泥而不染”的书生清高，在这蛮荒的盐碱滩上，留
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之还有屁用？ 
脱下那块遮羞的短裤，虽还心存自责之内疚，但赢得了轻松和免去了宫刑般之绞痛。 
“怎么样？舒服一点了吧？”那姓刘的头人喊叫着，“记住，上什么山，唱什么歌。在这

囚笼里边，多一分穷酸气，就多一分罪受！” 
“……” 
该轮到我到沟渠上边去休息喘气了。头人所以采取轮流休息的办法，实因火烧火燎的大

地上没有躲避炎阳喷火之树荫。头人发现离沟沟边不远的地方，有一个曾经埋过死人，后来

死人又被野狗叼走的空棺木，但里边的体积只有容纳一个人的空间，只好运用了倒替着钻进

棺木歇歇的法儿——我毫不犹豫地钻了进去。 
是人？ 
是鬼？不知道。 
尽管棺木里恶臭扑鼻，但对比被毒阳直射之苦，还是要容易承受一些。当我赤裸着胴体

平躺在遮阳的棺木之口时，我默默地对自己说： 
“像蛹变蛾，这是我的一次脱变！” 
“这到底是一次精神升华？还是一次精神堕落？” 
“我要记住这个日子。” 
“我要保留下这把铁锹。” 
铁锹我一直保留下来了。但是那是 1968 年 8 月的哪一天，随着岁月如逝水东流，我已经

遗忘了。返回京华文坛之后，每到夏季三伏，当汗滴滴落在我笔耕的稿纸上时，我自己常对

自己讲述这个流逝过去的故事：我是经过火焰山的孙行者了，在我面前再不会有真正的炎

夏…… 

Nudigitaj animo kaj karno 
“Mi spertis transmutacion kiel pupo transformiĝis en tineon.” 
“Ĉu tio, efektive, estas spirita sublimado aŭ spirita degenerado?” 
Nun, rustmakuloj kovras la metalkapon de la pioĉo kuŝanta sur mia balkono. Kelkfoje, kiam 

mi purigis la balkonon, mi ĉiam ŝmiris ĝin per ia oleeca kontraŭrustigaĵo, provante teni ĝian 
antaŭan brilecon, sed mi malsukcesis. Kun rapida turniĝado de la tablokalendaraj folioj kaj kun 
alterna aperado kaj malaperado de la suno kaj la luno, la pioĉa metalkapo tute perdis sian antaŭan 
rebrilecon. 

Ĝi estas la pioĉa metalkapo, kiun mi uzis en 1968, kiam mi “prilaboris la terglobon”1 en la 
farmejo de la Chadian-punlaborejo. Poste, kvankam mi, pro la metamorfozado de la ĉina politika 
klimato ĉu nuba aŭ serena, ĉu frida aŭ varma, mi senĉese translokiĝadis de stacio al stacio sur la 
vojo de mia punlaborado plena je kirlantaj ventblovoj kaj sabloŝtormoj, mi tamen ĝin dorlotis, 
domaĝis kaj ne emis forĵeti ĝin, por ke ĝi akompanu min ĝis kiam mi returnis al Pekino. La kaŭzo 
kuŝas en tio, ke profunde sub la makuloj de rusto troviĝas la spirita transmutacio de mi, kiel homo. 

En la flamanta aŭgusto de tiu jaro, estis nekompareble varmege, tiel ke oni povas priskribi la 
veteron, sen ajna troigo, per la populara diro “fajro falas el la ĉielo, flamo ŝprucas el sub la tero.” 
La “Okcidenta Virga Tero”, enhavanta altan alkalecon, ne povas kreskigi arbon kun sufiĉa ombro 
por ŝirmi kontraŭ la suno. Iutage posttagmeze eĉ je la temperaturo de 39 centigradoj, tien iris 
laŭordone nia laborgrupo konsistanta el kvinspecaj malbonuloj (nome: bienuloj, kulakoj, 
kontraŭrevoluciuloj, aĉuloj kaj dekstremuloj) por larĝigi alkalakvan kanaleton profundan je 2 
metroj. Se oni starus senmove, ili sin trovus kvazaŭ en la ventro de la ardanta fornego. Dume, 
tiutage, la estro de nia punlaborejo donis al ni ferecan ordonon, ke ni nepre kunligu la kanaleton 
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kun Yinzhong-rivero por alkonduki riverakvon forlavi alkalaĵon. 
Surhavante pajlan ĉapelon kun difektita ĉirkaŭrando, mi svingadis pioĉon kaj fosadis, nur kun 

kalsono tra la tuta korpo. Ŝvitgutoj pluvis kaj post momento mia kalsono algluiĝis per ŝviteroj al 
mia ingveno. Mia kaco inter miaj ambaŭ gamboj suferis de ruĝa ŝveliĝo kaj doloro pro frotado al 
ĝi de la kunkudraĵo de la kalsono, kaj aldone al tio, ĝi mariniĝis per ŝviteroj, kio simple sentigis 
kruelan torturadon al mia organo. 

“Pa! Demetu tiun tukon kovrantan vian hontaĵon!” kriaĉis al mi la estro kun familia nomo Liu, 
“alie ĝi elfrotos vian aĵon ĝis kaĉiĝo!” 

Levante mian kapon, mi rigardis, ke miaj kunenkarcerigitoj, en orda vico staranta sur la 
kanaleta fundo, svingadas pioĉojn nudaj tutkorpe, sin senvestiginte dio scias de kiam. Dum 
punlaborado de 11 jaroj ekde 1957 ĝis 1968, mi rigardadis ĉiujn divers-specajn okazintaĵojn en la 
punlaborejo, escepte de ĉi tiu grupiĝo de nudaj viroj, kiun mi spektis la unuan fojon en mia vivo. 

“He! Ne tenu vin nobla, vi, Stinkulo la Naŭa!”2 
“Meritite! Li suferu de tio, kion li mem volontas!” 
“Labori nudkorpe estas momenta afero. Kaj se vi frotdifektos vian kacon, tio estos dumviva 

afero!” 
“Demetu do!” 
“Se vi ne demetos, ni vin nudigu!” 
“Ne atendu ĝis nia agado!” 
En miajn orelojn svarmis rideksplodoj kaj sonoj de falado de ŝviteroj. Post kelka hezitemo, mi 

fine havigis al mi la ĉionspitantan kuraĝon kaj forigis la tute malsekigitan tolaĵon el inter miaj 
gamboj, ne pro urĝigo far de miaj kunenkarcerigitoj, sed, precize-dire, pro la neeltenebla doloro ĉe 
mia ingveno. Mi pensis: Kio mi estas? Mi nur estas Stinkulo la Naŭa, kiu kleriĝis kelkajn jarojn 
pli ol ili. Ni estas kunvivantoj, dormantaj sur la sama terlitego kaj manĝantaj kaĉon el la sama fera 
kaldronego. En la punlaborejo ni intelektuloj okupas pli malnoblan pozicion, kaj ni estas 
malestime nomitaj “Fekaĵ-manĝantoj”3 de tiaj kunenkarcerigitoj kiaj friponoj kaj poŝŝtelistoj. 
Darvino postlasis brilan aforismon: “Travivas nur tiuj estaĵoj en la Naturo, kiuj sin adaptas al 
ĉirkaŭaj cirkonstancoj.” Sur ĉi tiu dezerteca sal-alkala vastejo, ĉu taŭgas la nobleco tenata de la 
pedantoj, kiuj sekvas la principon “Ne kotŝirmi sin eĉ el la ŝlimejo”? 

Post kiam mi demetis la kalsonon kovrantan la hontaĵon, mi jam gajnis malstreĉitecon kaj 
liberiĝis de la torddoloro kvazaŭ pro torturado, kvankam mi sentis memriproĉon en la koro.  

“Kiel do? Ĉu vi sentas vin iom komforta?” admone kriĉis la estro, “Memoru, ‘kian monton oni 
ascendas, tian kanton oni kantas’. En ĉi tiu kaĝosimila punlaborejo, ju pli pedante oni kondutas, 
des pli da suferoj oni havigas al si!” 

“...” 
Nun estis mia vico por iom ripozi sur la kanaleta bordo. La estro alprenis la rimedon por 

alterne ripozi, ĝuste pro tio, ke nenia arbombro kontraŭ la ardanta suno troviĝis sur la brulanta tero. 
Nemalproksime de la kanaleto, li trovis malplenan ĉerkon, el kiu vagantaj hundoj fortiris la 
kuŝantan kadavron. La ripozantoj devis alterne sin ŝovi por malstreĉiĝi en la ĉerko kun spaco 
sufiĉa nur por unu homo. Kaj mi senheziteme enŝoviĝis. 

Ĉu ni estis homoj aŭ fantomoj? Nur Dio scias. 
Kvankam la haladzo pikis la nazon, tio tamen estis multe pli eltenebla ol la mizero de la korpa 

malkovro sub la brulanta suno. Kiam mi kuŝigis mian nudan korpon en la ĉerkon, kiu provizis al 
mi ombron kontraŭ la suno, mi ekpensis en mi. 

- 187 - 
 



“Mi spertis transmutacion kiel pupo transformiĝas en tineon." 
“Ĉu tio, efektive, estas spirita sublimado aŭ spirita degenerado?” 
“Mi devas teni ĉi tiun tagon en mia memoro.” 
“Mi devas konservi ĉi tiun pioĉon.” 
La pioĉon mi ĉiam konservas, sed la precizan daton de tiu tago de aŭgusto, 1968, mi jam 

forgesis, kun la paso de tempfluo. Ĉiujare en la plej varmega tempdaŭro de la somero, kiam 
ŝviteroj gutadis sur la paperfoliojn de mia manuskripto, mi, denove troviĝanta en la verkista rondo 
de Pekino, ofte rakontas al mi mem la pasintan anekdoton: Kiel Sun Wukong4 transpasinta la 
Flamantan Monton, mi neniam renkontos la vere varmegan someron... 
 
Notoj : 
1). Humora esprimo por “labori en la kamparo”. 
2). Malestima titolado al ‘intelektulo’ dum la Kultura Revolucio (1966 - 1976). 
3). en la ĉina lingvo, ‘intelektulo’ kaj ‘fekaĵ-manĝanto’ havas la similan prononcon, tiel ke oni 
malice mokis intelektulojn per tia esprimo. 
4). Sun Wukong:la protagonisto en la fama klasika romano Pilgramado al La Okcidento, ĉiopova 
simio, origine el la ĉina mito. 

elĉinigis Vejdo 

王蒙（1934—） 

 
思想家 

  老王买了一个红球，回家后觉得不如买一个白球，便去商店换成白球。换回白球后

又觉得不如红球，便又换回红球。换回红球后又放不开白球，便干脆到商店再买一个白

球。一红一白两球在家，令人不安，便再去商店退掉了两球。 

   老王深感目前的商业服务改进良多，便在晚报上发表了一篇文章，予以表扬。同时

他也深感事物难以完美周全，选择是人生的一大难点，选择实际是很痛苦的事，他为此

对人生的意义颇感疑惑。 

   老李买了一个黑球，从此家里有一个黑球，虽然老王多次建议他改购红或白球，他

都不予理睬。 

后来，老王被称为思想家，老李被称为政治家。 

Wang Meng (1934-) 

Pensulo 
   Vangĉjo aĉetis ruĝan pilkon. Reveninte hejmen, li sentis preferon al la blanka. Do li reiris al la 
magazeno por ŝanĝi la ruĝan kontraŭ la blanka. Tamen post la ŝanĝo, li sentis korinklinon al la 
ruĝa, kaj li faris alian ŝanĝon de la ruĝa kontraŭ la blanka. Post tio, lia koro alroĉiĝis al la blanka. 
Kaj li do decidis aĉeti blankan pilkon en la magazeno. Kiam la du pilkoj, blanka kaj ruĝa, metiĝis 
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en la hejmo, li naskis maltrankvilon. Fine li reiris al la magazeno por nuligi la aĉeton de du pilkoj 
kaj reakiri la monon. 
   Konsiderinte, ke la nuntempa servado en komercado jam multe pliboniĝis, li aperigis sian 
artikolon por laŭdi la servadon. Kaj samtempe, li profunde sentis, ke estas tre malfacile fari ajnam 
aferon perfekte, kaj ke elektado estas granda malfacilo en homa vivo. Pro tio li kovis dubon pri la 
signifo de la homa vivo. 
   Liĉjo aĉetis nigran pilkon kaj ekde tiam ĝi restis en la hejmo. Kvankam Vangĉjo persvadis lin 
reaĉetis blankan aŭ ruĝan kontraŭ la nigra, tion li ignoris. 
   Poste, Vangĉjo estis nomata pensulo, kaj Liĉjo politikisto. 

elĉinigis Vejdo 

年华 

   星期天，几个老同学聚会，一个个叹息不已。第一个说：“我家的房子太窄小了，三口

人只住着二十平方米，看呀，我愁得头发全白了。” 

   第二个人说：“几十年过去了，我的工作一直不顺心，而且我一直与顶头上司搞不好关

系，这不，我气得一口牙全掉光了。” 

第三个人说：“房子窄，与上司关系搞不好，又有什么关系？我这几十年全用来结婚离

婚了，打一次离婚官司我老一回，看，我的腰都直不起来了，我成了大罗锅了。” 

   第四个人说：“你们都比我幸福多了，去年，我的女儿死了，今年，我老伴又过去了，

我现在有心脏病、胃病、肾病、肝病、妇女病 — 这不，我的脸上已经全都是皱纹了。” 

   老王说：“我是最幸运的，我的房子一直很宽绰，我的工作一直很理想，我与上司的关

系一直很好，我的老伴对我一百一，我的家庭成员个个身体健康，我不愁，不急；可是你们

看看，我也与你们一样老了。” 

Vivjaroj 
   Dimanĉe kuniĝis kelkaj kunlernintoj, kiuj preskaŭ ĉiuj suspiris senĉese. La unua plendis, “Mia 
familio loĝas en tre mallarĝa ĉambro. Tri anoj de mia familio okupas nur pli ol dudek kvadratajn 
metrojn. Jen pro tio mi maltrankviliĝas tiel ke miaj haroj fariĝis blankaj.” 
  La dua diris, “Dum kelkdek jaroj, mi ne laboras glate kaj laŭdezire, kaj mi ĉiam tenas nebonan 

rilaton kun mia superulo. Jen pro tio mi tiel koleriĝas ke miaj dentoj forfalis tute.” 
  La tria prenis la temon, “Gravas nek mallarĝa ĉambro nek nebona rilato kun la superulo. Mi 

pasigis ĉi tiujn kelkdekojn da jaroj por edziĝi kaj eksedziĝi. Ĉiufoje kiam mi implikiĝis en leĝa 
kazo de divorco, mi fariĝis ankoraŭ pli maljuna. Jen nun mi ne povas rektigi mian dorson kaj mi 
jam fariĝis ĝibulo.” 
  La kvara lamentis, “Vi ĉiuj estas pli feliĉa ol mi. Lastjare, mia filino mortis, kaj ĉijare, mia 

maljuna kunulo forpasis, kaj mi nun suferas je malsanoj en koro, stomako, lieno, hepato, kaj 
virinaj malanoj... Jen mia vizaĝo plene kovriĝas per faltoj.” 
  Vangĉjo asertis, “Mi estas la plej feliĉa. Mi loĝas en larĝa ĉambro, mia laboro iras laŭ mia 

deziro, mi ĉiam tenas bonan rilaton kun miaj superuloj, mia maljuna kunulino traktas min tutkore, 
ĉiuj anoj de mia familio estas en bona sanstato, kaj mi nek maltrankviliĝas nek ĉagreniĝas. Tamen, 
rigardu, samkiel vi ĉiuj, mi ankaŭ maljuniĝis.” 

elĉinigis Vejdo 
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张洁（1937—） 

 

 

我的四季 
生命如四季。 
春天，我在这片土地上，用我细瘦的胳膊紧扶着我锈钝的犁。深埋在泥土里的树根、石

块磕绊着我的犁头，消耗着我成倍的体力。我汗流浃背，四肢颤抖，恨不得立刻躺倒在那片

刚刚开垦的泥土之上。可我懂得我没有权利逃避，上苍在给予我生命的同时也给予我责任。

我不应白白地耗费时间。去无尽地感慨生命的艰辛，也不应该自艾自怜命运怎么不济，偏偏

给了我这样一块不毛之地。我要做的是咬紧牙关，闷着脑袋，拼却全身的力气，压到我的犁

头上去。我绝不企望有谁来代替，因为在这世界上，每人都有一块必得由他自己来耕种的土

地。 
每天，我怀着希望望着掩盖着我的种子的那片土地，想象着它将发芽、生长、开花、结

果。如一个孕育着生命的母亲，期待着自己将要出生的婴儿。我知道，人要是能够期待，就

能够奋力以赴。 
夏日，我曾因干旱，站在地头上，焦灼地盼过南来的风，吹来载着雨滴的云朵。那是怎

样地望眼欲穿、望眼欲穿呐！盼着、盼着，有风吹过来了，但那阵风强了一点，把那片载着

雨滴的云吹了过去，吹到另一片土地上。我恨过，恨我不能一下子跳到天上，死死地揪住那

片云，求它给我一滴雨。 可那是什么样的痴心妄想！我终于明白，这妄想如同想要拔着自

己的头发离开大地。 
于是，我不再妄想，我只能在我赖以生存的这块土地上，寻找泉水。没有充分地准备，

便急促地上路了。历过的艰辛自不必说它。要说的是找到了水源，才发现没有带上盛它的容

器。仅仅是因为过于简单和过于发热的头脑，发生过多少次完全可以避免的惨痛的过失，真

的，那并非不能，让人真正痛心的是在这里：并非不能。 
我顿足，我懊悔，我哭泣，恨不得把自己撕成碎片。有什么用呢？再重新开始吧，这样

浅显的经验却需要比别人付出加倍的代价来记取。不应该怨天尤人，会有一个时辰，留给我

检点自己！ 
我眼睁睁地看过，在无情的冰雹下，我那刚刚灌浆、远远没有长成的谷穗，在细弱的稻

杆上摇摇摆摆地挣扎，却无力挣脱生养它，却又牢牢地锁住它的大地，永远没有尝受过成熟

是什么一种滋味，便夭折了。 
我曾张开我的双臂，愿将我全身的皮肉，碾成一张大幕，为我的青苗遮挡狂风、暴雨、

冰雹……善良过份，就会变成糊涂和愚昧。厄运只能将弱者淘汰，即使为它挡过这次灾难，

它也会在另一次灾难里沉没。而强者会留下，继续走完自己的路。 
秋天，我和别人一样收获。望着我那干瘪的谷粒，心里有一种又酸又苦的欢乐。但我并

不因我的谷粒比别人干瘪便灰心或丧气。我把它们捧在手里，紧紧地贴近心窝，仿佛那是新

诞生的一个自我。 
富有而善良的邻人，感叹我收获的微少，我却疯人一样地大笑。在这笑声里，我知道我

已成熟。我已有了一种特别的量具，它不量谷物只量感受。我的邻人不知和谷物同时收获的

还有人生。我已经爱过，恨过，欢笑过，哭泣过，体味过，彻悟过……细细想来，便知晴日

多于阴雨，收获多于劳作。只要我认真地活过，无愧地付出过。人们将无权耻笑我是入不敷
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出的傻瓜，也不必用他的尺度来衡量我值得或是不值得。 
到了冬日，那生命的黄昏，难道就没有什么事情好做？只是隔着窗子，看飘落的雪花，

落漠的田野。或是数点那光秃的树枝上的寒鸦？不，我还可以在炉子里加上几块木柴，使屋

子更加温暖；我将冷静地检点自己：我为什么失败，我做错过什么，我欠过别人什么……但

愿只是别人欠我，那最后的日子，便会心安得多！ 
再没有可能纠正已经成为往事的过错。一个生命不可能再有一次四季。未来的四季将属

于另一个新的生命。 
但我还是有事情好做，我将把这一切记录下来。人们无聊的时候，不妨读来解闷，怀恨

我的人，也可以幸灾乐祸地骂声：活该！聪明的人也许会说这是多余；刻薄的人也许会敷衍

出一把利剑，将我一条条地切割。但我相信，多数人将会理解。他们将会公正地判断我曾做

过的一切。 
在生命的黄昏里，哀叹和寂寞的，将不会是我！ 

Zhang Jie (1937-) 

Miaj kvar sezonoj 
La homa vivo similas la kvar sezonojn de la jaro. 
Printempe mi per miaj maldikaj kaj malgrasaj brakoj tenis la jam rustiĝintan kaj obtuzan 

plugilon sur tiu ĉi terpeco. La arbradikoj, ŝtonpecoj, kiuj kuŝis profunde en la tero, solide frapiĝis 
kontraŭ mia plugil-kapo kaj oble konsumis mian forton, tiel ke mi ŝvitis tra la tuta korpo kaj miaj 
kvar membroj tremetis, kaj mi tre volus tuj kuŝiĝi sur la ĵus plugitan grundon. Tamen mi 
komprenis, ke mi ne rajtas esti evitema, ĉar la vivo estis donita al mi de la Ĉielo kaj samtempe 
ankaŭ la respondeco. Mi ne bezonis demandi pri la kialo nek pensis pri tio, ĉu estiĝos rezulto. Mi 
devis ne malŝpari mian tempon por vane lamenti pri mia malfacila vivo senfine, nek plendi al mi 
mem pri tio, kiel mia sorto estas tiom malbonŝanca kaj donis al mi ĉi tiun aridan terpecon. Tio, 
kion mi faras, estis firme grinci miajn dentojn, silenteme premi mian tutan forton en la plugilon. 
Mi neniel deziras, ke iu anstataŭu min, ĉar en tiu ĉi mondo ĉiu havas sian terpecon, kiun li mem 
devas kultivi. 

Ĉiutage, rigardante la teron kovrantan miajn semojn, mi imagis, kiel ili ĝermos, kreskos, 
disfloros kaj fruktoportos, kiel gravedulino sopire atendanta sian naskiĝontan bebon. Mi sciis, ke, 
se oni povas sopiri kaj atendi, ili povas fari penojn por strebi al la celo. 

En la somero, pro sekego, starante sur kamprando, mi malpacience atendis la venton el la sudo, 
kiu sendos nubojn portantajn pluverojn. Kiel malpacience mi atendis ĝis miaj okuloj trostreĉiĝis! 
Finfine la vento alblovis, sed ĝi estis iom forta kaj forblovis la nubon portantan pluverojn super 
alian terpecon. Mi malamis, malamis, ke mi ne povus salti en altan aeron kaj kapti tiun nubon por 
peti de ĝi unu pluvguton al mi. Kia fantazio! Mi ekkomprenis, ke tiu fantazio similas al tio, ke mi 
levus min de la tero, tirante miajn kapharojn.  

Pro tio, mi ne plu revadis, kaj mi povis fari nenion alian ol serĉi fonton sur la terpeco, sur kiu 
mi vivas. Sen plenaj preparoj mi hasteme suriris la vojon. Mi ne volis paroli pri la malfacilaĵoj de 
mi spertitaj. Kiam mi atingis la fonton, mi trovis, ke mi ne kunportas la ujon por enteni akvon. Nur 
pro miaj trosimpla kaj trovarma kapo okazis al mi multe da eviteblaj tragikaj eraroj. Vere mi ne 
povis ne eviti ilin. Tio, kio vere pikis al mi la koron, estis, ke mi ne povis ne eviti ilin. 

Mi piedfrapis la teron, pripentis kaj amare ploris. Mi vere volis disŝiri min mem en pecojn. 
Sed ĉu tio utilas? Do mi devis ekiri de komenco denove. Tiujn supraĵajn spertojn mi devis bati en 
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mian kapon per duobla pago pli ol aliaj. Mi ne devus kulpigi per tio aliajn homojn kaj la ĉielon. 
Mi havigos al mi horon por ekzameni min mem. 

Senrimede mi nur rigardis, ke sub la atako de senkompata hajlo tiuj miaj rizspikoj, kiuj ĵus 
komencis spikiĝi multe malproksime de maturiĝo, baraktadis balanciĝante sur la maldikaj kaj 
malfortaj tigoj, sed ne kapablis deŝiri sin de la tero, kiu nutris kaj firme retenis ilin, kaj ili mortis 
junaj, neniam spertinte la guston de maturiĝo. 

Iam kun disetenditaj brakoj mi volus formi grandan reton per la haŭto kaj karno de mia tuta 
korpo por ŝirmi miajn junverdajn plantidojn kontraŭ forta vento, pluvego, hajlo... Sed troa 
bonkoreco kondukas al kapkonfuziteco kaj malsaĝeco. Parco eliminas nur malfortulojn. Eĉ se vi 
protektas ilin kontraŭ ĉifoja katastrofo, ili sinkos en la alian. Dume la fortuloj daŭras vojiri ĝis la 
fino. 

Aŭtune mi faris rikolton kiel aliaj. Rigardante tiujn malplenajn rizgrajnojn, mi nutris acidan 
kaj amaran ĝojon interne. Sed mi ne deprimiĝis aŭ perdis kuraĝon pro tio, ke miaj rizgrajnoj estis 
malpli plenaj ol tiuj de la aliaj. Mi tenis ilin ambaŭmane kaj alpremis ilin al mia sino, kvazaŭ 
novnaskitan mian memon. 

La riĉaj kaj bonkoraj najbaroj lamentis pri mia magra rikolto, dum mi ridegis frenezule. En 
ridsonoj mi konceptis, ke mi jam maturiĝis kaj mi ekposedis specialan mezurilon, kiu ne mezuras 
grenon, sed senton. Miaj najbaroj ne scias, ke samtempe kiam oni rikoltas grenon, oni ankaŭ 
rikoltas la homan vivsperton. Mi jam amis, malamis, ĝojis, ploris, spertis, iluminiĝis... Zorgeme 
pripensinte, mi trovis, ke serenaj tagoj pli multas ol pluvaj tagoj, kaj rikoltoj pli multas ol penaj 
laboroj. Se nur mi vivus seriozan vivon kaj senpente oferus miajn penojn, oni ne rajtas primoki 
min kiel malsaĝulo, kiu ne povas kovri elspezojn per enspezoj, nek prijuĝi min per ilia mezurilo, 
ĉu mi estas inda aŭ malinda. 

En la vintraj tagoj, la vesperkrepusko de la homa vivo, ĉu mi havos neniajn aferojn por fari? 
Ĉu nur spekti flirtantajn neĝflokojn tra la fenestro kaj dezertecajn kampojn, aŭ ĉu kalkuli 
monedojn en frosto sur la kalvaj branĉoj? Ne, mi povos aldoni kelkajn lignopecojn en stovon por 
pli varmigi la ĉambron, kaj sobre ekzameni min mem: kial mi malsukcesis? kion eraran mi faris? 
kion mi ŝuldas al la aliaj?... Mi deziras, ke la aliaj ŝuldu ion al mi, tiel ke mi pli multe trankviliĝos 
en la lastaj tagoj de mia vivo! 

Ne plu eblus korekti la erarojn, kiuj jam fariĝis pasintaĵoj. Por unu vivo ne eblus travivi pli 
alian kvar-sezonon. La venontaj kvar sezonoj apartenos al alia nova vivo. 

Tamen mi havos aferon por fari: mi registru ĉion ĉi tion por tiuj, kiuj povos moderigi sian 
enuon per legado, kiam ili sentos sin seninteresaj. Tiuj, kiuj malamas min, ĝojos pri mia malfeliĉo 
kaj sakros: “Jen vi meritas tion!” Tiuj saĝuloj eble asertos, ke tio estas superflua. Tiuj ĉikanemuloj 
elfaros akran tranĉilon el tio kaj tranĉos min pecon post peco. Sed mi kredas, ke plimultaj homoj 
komprenos min kaj juste juĝos pri ĉio, kion mi jam faris. 

Certe mi ne estos inter tiuj, kiuj eligos lamentojn kaj sentos sin solecaj en la vesperkrepusko 
de la vivo. 

elĉinigis Vejdo 

我的第一本书 

我本以为，这一辈子再无出路了。永远生活在社会的底层，被世人歧视，遭受不公正的待遇，

为贫困所苦，到死也不知道自己到底有多少聪明才智，因为连发现它、测试它、实现它的机会都

没有。 
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在成千上万受苦受难的知识分子当中，在无法超越外界或自身的障碍而为数不多的、摆脱了

虚伪的婚姻关系的妇女当中，我的遭遇，本属平常而又平常。我本应接受这个现实，在给我限定

的社会地位上，了此一生。 

偏偏我生来不甘屈服，何况我自觉比那些伪善的、不容我也有常人应有的一席之地的“正人君

子”光明得多，也比那些靠裙带关系混饭吃的人高明得多。 

我始终在为从各种力量的压抑下挣扎出来而苦斗不已。但是，在一种强大的政治力量面前，任何

个人的力量都是渺小的。如果不是后来开放，使中国在政治形势上得到一个全面的突破和进展，

无论是我，或是别的什么人，怎样拼搏也是无用的。这给了所有的人一个机会。 

那时我已年近四十，心力、体力都不允许我再做片刻的迟疑，但是除了痛苦的人生经验，我几乎

是赤手空拳。 

大学毕业后二十几年单调的、不让人有独立思考的、等因奉此的小公务员生活，可以把任何

人的想象力磨得溜光。唯有那怎样也不肯死去的对文学的爱好，给我一线希望。但是爱好并不等

于“能够”。 

“文革”中成长的一代人，以为他们是最不幸的，白白耽误了十年青春。然而我们这一代人，

被耽误的，何止是十年？ 

在文学这一块前有古人，后有来者的土地上，我开始了为时过晚的耕耘。 

第一篇小说《从森林里来的孩子》，我写得很苦，前前后后修改了五遍。投稿《人民文学》杂志，

又被退了稿。我又将退稿投向《北京文学》。也是一位女编辑，诗人张志民的妻子付雅雯。却得

到意外的关注，一字未动的发了头条。引起了社会的注意，并且在1978年获得了第一届全国优秀

短篇小说奖。 

在成为职业作家之前，我只能利用业余时间写作。我只有一间房子，晚上为了不影响母亲、

女儿的休息，我在厨房的切菜板上写。在洗衣服时，或是上班的路上进行构思，就这样慢慢地集

成了我的第一本书。 

当我第一次把稿费交给母亲的时候，我对他说：“妈，我们终于有钱了，您可以不必再去卖冰

棍、卖牛奶了。”母亲哭了。 

我要说明的是，我从不歧视卖冰棍、卖牛奶的工作。相反，我认为凭自己的劳动挣饭吃，比

不劳而获的寄生生活或剥削生活光彩得多。 

我自己因为入不敷出，白天忙完办公室里的工作，晚上还要给工厂缝手套，给工程师抄讲义，

以补偿工资收入之不足，母亲正是因为年迈，才从小学教师的位子上退休下来，但是为了帮我支

撑这个家，不得不替奶厂卖牛奶，替冷饮厂卖冰棍。她一生坎坷，自幼丧母，倍受后母的虐待。

结婚不久，又被我父亲遗弃，一个人拉扯着我，吃糠咽菜，千辛万苦才把我抚养大，又供我读了

大学。我本应侍奉母亲安度晚年，且不说享什么清福。但是我却没有这个能力，使她在将近七十

岁的高龄，还要在风吹、日晒、雨打之下辛苦地劳作。 

当我摩挲着我第一本装帧粗糙、纸张低劣的书的时候，我又悟到，我的痛苦，其实就是我的

财富。 

我永远不会忘记生活在我周围的普通人。当我写作的时候，我心里想着的不仅仅是中国的老

百姓，也想着整个人类，我爱人类，关心着他们的命运和前途，我将尽终生的力量为人类而写作，

因为我是从普通人当中走出来的。 

Mia unua libro 
Mi pensis, ke mi ne povos trovi elirejon dum la tuta vivo—vivi ĉe la plej malsupra tavolo de 

la socio por eterne, esti malestimata de la mondo, suferi maljustan traktadon, esti kaptata de 
malriĉeco kaj ĝis morto ne scii, kiom da saĝeco kaj inteligenteco mi vere posedas—, ĉar mi havas 
nenian ŝancon trovi, testi kaj realigi ĝin. 
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Inter la kleruloj plene suferantaj mizerojn kaj inter tiuj nemultaj virinoj, kiuj ne povas konkeri 
personan baron kaj sukcesas liberigi sin de la hipokrita geedzeco, mia malfeliĉo estis kalkulata 
kiel tre banala kaj ordinara. Mi devintus akcepti tiun realecon kaj vivi la tutan vivon sur la statuso 
definita de la socio. 

Tamen mi denaske estas neobeema. Kaj plie mi estas multe pli purkora ol tiuj hipokritaj 
“bonkondutuloj”, kiuj ne toleras, ke mi okupu mian propran spacon kiel aliaj ordinaruloj, kaj mi 
ankaŭ estas multe pli kompetenta ol tiuj, kiuj vivas nur por pano pere de nepotismo. 

Mi konstante penas barakti el la subpremo de diversaj fortoj. Sed antaŭ potenca politika forto 
ajna persona forto sin montras bagatela. Se ne okazus la politiko de “pordmalfermado kaj 
reformado”, kiu igis al Ĉinio akiri ampleksan trarompon en la politika situacio, kiel ajn ili strebas, 
ĉu mi ĉu aliuloj, estus senutile. Tio donas al ĉiuj bonan ŝancon.  

Tiam mi jam preskaŭ kvardekjara, miaj mensa kaj fizika fortoj permesis al mi nenian 
momentan heziton, sed krom doloraj spertoj de mia vivo, mi havis preskaŭ nenion krom malplenaj 
manoj. 

Post mia diplomiĝo el universitato la pli-ol-dudek-jara vivo de ordinara registara oficisto en 
monotona kaj oficado, kiu ne lasas sendependan pensadon, sufiĉis trivi la imagipovecon de iu ajn. 
Nur mia inklinemo al literaturo, kiu ne volis formorti, donis al mi radion da espero. Tamen 
inklinemo ne signifis “povi fari”. 

La generacio kreskanta dum la Kultuta Revolucio* estas konsiderata kiel la plej malfeliĉa, ĉar 
dek jaroj da juneco vane malŝpariĝis ĉe ili. Tamen ĉe nia generacio tio kio malŝpariĝis, eĉ multis 
pli ol dek jaroj. 

Sur la tero de literaturo, kie troviĝas antikvaj antaŭirintoj kaj nunaj postvenantoj, mi komencis 
kultivi jam en plej malfrua tempo. 

La unuan novelon Infano el la arbaro mi skribis kun granda peno kaj ĝin modifis entute kvin 
fojojn. Mi sendis ĝin kiel kontribuaĵon al la gazeto Popola literaturo, sed ĝi estis resendita. Kaj mi 
refoje ĝin sendis al la gazeto Pekina literaturo kaj ĝi gajnis neatenditan priatenton de virina 
redaktoro Fu Yawen, la edzino de la poeto Zhang Zhimin. Ĝi estis aperigita en grava loko eĉ sen 
ajna vorto reviziita, allogante la atento de la publiko kaj pro tio ĝi estis aljuĝita per la premio de  
elstaraj noveloj de Ĉinio en 1987. 

Antaŭ ol fariĝi profesia verkisto mi nur utiligis postlaboran tempon por verki. Mi havis nur 
unu ĉambron. Por ne ĝeni la ripozon de miaj patrino kaj filino en nokto, mi verkis sur la haktabulo 
en la kuirejo. Kiam mi lavis vestojn kaj iris sur la vojo al laborejo, mi mense skizi la intrigon, kaj 
tiamaniere mi malrapide elkreis la unuan libron per amasiĝo de tiaj intrigoj. 

Kiam mi donis la unuan fojon mian honorarion al mia patrino, mi diris al ŝi: “Panjo, ni finfine 
ekhavas monon. Vi ne plu bezonas kolporti suĉglaciaĵojn kaj lakton.” La patrino ekploris. 

Mi volas ekspliki, ke mi neniel malestimas kolportadon de suĉglaciaĵojn kaj lakton. Male, mi 
opinias, ke vivteni per sia propra laboro estas multe pli glore ol vivi parazite aŭ ekspluati aliajn 
homojn. 

Pro tio, ke mia enspezo ne povis kovri la elspezon, post kiam mi finis mian laboron en la 
oficejo dumtage, mi devis kudri gantojn por la fabriko aŭ kopii instruajn materialojn por 
inĝenieroj dumnokte por plenigi la nesufiĉecon de mia salajro. Mia patrino, ĝuste pro sia granda 
aĝo, emeritiĝis el la posteno de elementlerneja instruisto. Sed por helpi al mi vivteni la familion ŝi 
ne devis ne kolporti lakton kaj suĉglaciaĵojn por fabrikoj. Ŝia tuta vivo plenis je suferoj. Kiam ŝi 
estis juna, ŝia patrino forpasis kaj ŝi estis multe mistraktata de sia duonpatrino. Post edziniĝo ŝi 
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estis repudiita de mia patro. Ŝi sola trenis min tra suferplena vivo, prenante nur branon kaj 
legomojn kiel ĉefmanĝaĵojn kaj fine sukcesis min plenkreskigi. Kaj poste ŝi financis min en 
studado en universitato. Mi devus ŝin prizorgi en ŝiaj maljunaj jaroj, ne paroli pri feliĉa vivo 
donita al ŝi, sed mi ne havis la kapablon fari tion, tiel ke ŝi estis devigita, je la aĝo de sepdek jaroj, 
pene labori en tagoj de ventado, sunbakado kaj pluvado. 

Kiam mi karesis mian unuan libron krude binditan kaj kun malbonkvalita papero, mi venis al 
la kompreno, ke mia doloro fakte estas mia riĉaĵo. Mi neniam forgesas tiujn ordinarajn homojn 
vivantajn ĉirkaŭ mi. Dum mi verkas, mi pensas ne nur pri la popolanoj de Ĉinio, sed ankaŭ pri la 
tuta homaro. Mi amas la homaron kaj atentas pri ĝiaj destino kaj perspektivo. Mi verkos por la 
homaro per mia tutviva forto, ĉar mi elvenis el inter la ordinaraj homoj. 
* “Kultura Revolucio” (1968-1978) estis lanĉita de antipartia kliko, kiu plagis la landon kaj la 
popolon. 

elĉinigis Vejdo 

张晓风（1941—） 

 
光阴的故事 

一锅米饭，放到第二天，水汽就会干了一些；放到第三天，味道恐怕就有问题；第四天，

我们几乎可以发现，它已以变环了；再放下去，眼看就要发霉。 
是什么使那锅米饭变环——时间。 
可是，在浙江绍兴，年轻的父母生下女儿，他们就在地窑里，埋下一坛坛米粮的酒。十

七八年以后，女儿长大了，这些酒就成为女儿婚礼上的佳酿。它有 个美丽而惹人遐想的名

字，叫女儿红。 
是什么使那些平凡的米，变成芬芳甘醇的酒——也是时间。 
时间到底是善良的，还是那邪恶的魔术师呢？都不是，时间只是一种简单的乘法，使原

来和数值倍境而已。开始变坏的米饭，每一天都不断变得更腐臭；而开始变醇的美酒，每一

分钟都在继续增加它的芬芳。 
在人世间，我们也间经看到天真的少年一旦开始堕落，使不免愈陷愈深，终于变得满面

风尘，面目可憎了。但相反的时间却把温和的笑痕，体谅的眼神，成熟的风采，智慧的神韵

添另在那些追寻善良的人身上。 
同样是煮熟的米，馊饭与美酒的差别在哪里呢?只在那一点点酒曲上。 
同样的父母所生的，谁堕落如禽兽，而谁又能提升为完美的人呢？是内心深处，紧紧怀

抱不放的，求真求善求美的渴望。 
时间将怎样对待你我呢？这就要看我们自己是以什么态度来期许我们自己了。 

Zhang Xiaofeng (1941-) 

Tempa rakonto 
Se oni lasas unu kuirpoton da rizo resti ĝis la dua tago, ĝi perdas iom da vaporo; se ĝis la tria, 
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ĝi supozeble malbongustas; se ĝis la kvara, ni preskaŭ povas trovi, ke ĝi jam acidiĝas; kaj se tiel 
plu, ĝi ŝimiĝas. 

Kio ŝimigas la kuirpoton da rizo? Estas tempo. 
Sed, kiam en Shaoxing, Zhejiang, al junaj geedzoj naskiĝis filino, ili enmetas ĵarojn da rizvino 

en la kelo. Dek sep aŭ ok jarojn poste, kiam la filino elkreskas, tiu rizvino fariĝas bona trinkaĵo 
por la nupto de la filino. Ĝi havas belan kaj imagvekan nomon: Ruĝo de Filino. 

Kio do faras el tiu ordinara rizo bonodoran kaj plenkorpan vinon? Estas tempo. 
Ĉu la tempo, efektive, estas magiisto bonkora aŭ perversa? Ambaŭ ne. La tempo simple estas 

multipliko: ĝi obligas la originan nombron. La rizo, kiu unu fojon ekmalbongustiĝas, kun ĉiu tago 
degeneras kaj fetoras senhalte. Dum la bona vino, se okazas al ĝi aromiĝo, kun ĉiu minuto ĉiam 
plu aldonas al si bonodoron. 

En la homa tero iam ni vidas ankaŭ, ke naiva knabo, unu fojon ekdegeneranta, neeviteble 
dronas pli kaj pli profunden, kaj fine iĝas abomeninda kaj perversa. Sed male la tempo ade 
aldonas al la homoj sopirantaj je bonkoreco mildan rideton, pardoneman rigardon, naturan 
elegantecon kaj sagacan ĉarmon. 

Ili estas sama rizo kuirita, sed kie diferencas malbona rizo kaj bona vino? Jen nur iom da gisto. 
Ili estas same naskitaj de gepatroj, sed iu degeneras kiel brutalo, dum alia evoluas kiel bonulo. 

Kio efikas sur la lasta? Jen estas aspiro pri vero, bono kaj belo, en la profunda koro neniam 
malstreĉita. 

Kiel la tempo traktas vin kaj min? Ĉi tio dependas de tio: per kia sinteno ni mem kalkulas kun 
nia atendo. 

elĉinigis Minosun 

雷抒雁（1942-2013） 

 

阳光，是一种语言 

早晨，阳光以一种最明亮、最透彻的语言和树叶攀谈。绿色的叶子，立即兴奋

得颤抖，通体透亮，像是一页页黄金锻打的箔片，炫耀在枝头。而当阳光微笑着与草地上的鲜花

对语，花朵便立即昂起头来，那些蜷缩在一起的忧郁的花瓣，也迅即伸展开来，像一个个恭听教

诲的耳朵。 

晴朗的日子，走在街上，你不会留意阳光。普照的阳光，有时像是在对大众演讲的平庸演说

家，让人昏昏欲睡；到处是燥热的嘈杂。 

阳光动听的声音，响在长夜之后的日出，严寒之后的春天，以及黑夜到来前的黄昏。这些时

刻，阳光会以动情的语言向你诉说重逢的喜悦、友情的温暖和哪怕是因十分短暂的离别而产生的

愁绪。 

倘若是雨后的斜阳，彩虹将尽情展示阳光语言的才华与美丽。赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，

从远处的山根，腾空而起，瞬间飞起一道虹桥，使你的整个身心从地面立刻飞上天空。现实的郁

闷，会被一种浪漫的想象所消解。阳光的语言，此刻充满禅机，让你理解天雨花，石点头，让你

平凡生活的狭窄，变成一片无边无垠的开阔；让你枯寂日子的单调，变得丰富多彩。 

可这一切，只是一种语言。你不可以将那金黄的叶子当成黄金；江河之上，那些在粼波里晃

动的金箔也非真实；你更不要去攀援那七彩的虹桥，那是阳光的话语展示给你的不可琢磨的意境。

瞬间，一切都会不复存在。可是，这一切又都不是空虚的，它们在你的心中留下切切实实的图画，
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在你的血管里推涌起浪潮，在你耳边轰响着不息的呼喊，使你不能不相信阳光的力量和它的真实

的存在。 

和阳光对话，感受光明、温暖、向上、力量。即使不用铜号和鼙鼓，即使是喁喁私语，那声

音里也没有卑琐和阴暗，没有湿淋淋的、怯懦者的哀伤。 

你得像一个辛勤的淘金者，从闪动在白杨翻转的叶子上的光点里把握阳光的语言节奏；你得

像一个朴实的农夫，把手指插进松软的泥土里，感知阳光温暖的语言力度。如果你是阳光的朋友，

就会有一副红润健康的面孔和一窗明亮清朗的心境。 

阳光，是一种语言，一种可以听懂的语言。 

Lei Shuyan (1942-2013) 

Sunlumo estas lingvo 
Matene la sunlumo interparolas kun folioj per la plej brila kaj la plej penetrema lingvo. La 

verdaj folioj, pro tio, tuj tremetas de ekscitiĝo kaj fariĝas travideblaj, kiel lamenoj martelitaj el oro, 
paradante sur branĉoj. Kiam la sunlumo ridetante intermurmuras kun freŝaj floroj sur la herbejo, la 
floroj tuj levas la kapon kaj tiuj volviĝintaj splenaj petaloj ankaŭ rapide etendas sin, kiel oreloj 
respektoplene aŭskultantaj al instruoj. 

Kvankam en serenaj tagoj vi ne atentas pri la sunlumo, la vaste prilumanta sunlumo, kiel 
malkompetenta oratoro antaŭ la publiko, dormemigas kaj donas varmigan bruon. 

La kortuŝa voĉo de la sunlumo sonas ĉe sunleviĝo post longa nokto, en printempo post severa 
frosto, kaj ĉe la vesperkrepusko heroldanta alvenon de malluma nokto. En tiuj momentoj la 
sunlumo rakontas al vi per emociaj lingvaĵoj pri la rekuniĝa ĝojo, pri la amikeca varmo, kaj pri la 
ĉagreno kaŭzita eĉ pro mallongatempa disiĝo. 

Kiam aperas la oblikve klinanta suno post pluvo, la ĉielarko plene prezentas la talenton kaj 
belecon de la sunlumo. Koloroj ruĝa, oranĝa, flava, verda, indiga, blua kaj purpura abrupte leviĝas 
de la malproksima montpiedo kaj tuj spanas kiel ĉielarka ponto, igante vian rigardon tuj flugi de la 
tero al la ĉielo. La reala spleno estas forigota per romantika imagaĵo. La lingvo de la sunlumo tuj 
pleniĝas je zenaj inspiroj, kiuj komprenigas al vi la sekretojn pri florpluvo el la ĉielo kaj 
kapklinado de ŝtonoj, kiuj transformas mallarĝecon de via vivo en senliman vastecon, kaj kiuj 
faras plena kaj kolorriĉa la monotonecon de viaj velkaj kaj solecaj tagoj. 

Tamen ĉio ĉi tio estas nur esprimado de lingvo. Vi ne povas preni la orflavajn foliojn kiel oron. 
Ankaŭ ne veraj estas tiuj oraj lamenoj flosantaj sur rebrilantaj ondetoj de la rivero. Des malpli vi 
surgrimpu la sepkoloran ĉielarkan ponton, kiun la paroloj de la sunlumo prezentas al vi kiel 
neesploreblan inspiron, kaj palpebrumdaŭre ĉio ne plu ekzistos. Tamen ĉio ĉi tio ne estas nenieca. 
Ili ĉiuj lasas solidajn bildojn en via koro, puŝas ondojn en viaj sangovaskuloj kaj bruigas ĉe viaj 
oreloj neĉesigeblajn kriojn, tiel ke vi ne povas ne kredi je la forto de la sunlumo kaj ĝia ekzistado. 

Dialogado kun la sunlumo sentigas al vi helan lumon, varmon, aspiron kaj forton. Eĉ se bronza 
trumpeto kaj batal-tamburo ne estas ludataj kaj eĉ se aŭdiĝas nur basa kverado, en la sonoj 
troviĝas ne vulgareco kaj malnobleco, nek malseka tristeco de malkuraĝulo. 

Vi devas, kiel diligenta or-serĉanto, bone koni la lingvan ritmon de la sunlumo pere de la 
lumaj punktoj sur la turniĝemaj folioj de poploj; vi devas, kiel simpla kaj honesta kampulo, 
enŝovante vian manon en la molan grundon, sentigi al vi la lingvan fortecon de la varma sunlumo. 
Se vi fariĝos amiko de la sunlumo, vi ekhavos ruĝetan kaj sanecan vizaĝon kaj fenestron da hela 
kaj klara animstato. 
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La sunlumo estas lingvo, kiu povas esti komprenata per aŭskultado. 
elĉinigis Vejdo 

最后的牵手 

这一次，是他的手握在她的手里。  

这是一双被岁月的牙齿啃得干瘦的手：灰黄的皮肤，像是陈年的黄纸，上边满是渍一般的斑

点；不安分的筋，暴露着，略略使皮与指骨间，有了一点点空隙。那些曾经使这手显得健壮和有

力的肌肉消失了。这是长年疾病的折磨所雕凿出来的作品。  

可是，她仍然紧紧地握着这手。一个钟头，又一个钟头，坐在他躺着的床边，看着他瘦削失

形的脸，听氧气从炮筒一样的钢瓶里出来，咕咕嘟嘟穿过水的过滤，从细细的、蓝色的管子里，

经过鼻腔慢慢流进那两片已被癌细胞吞噬殆尽的肺叶里，样子有些木然。很久都是相对无言。突

然，她感到那手在自己手心动了一下，便放松了它。那手立即像渴望自由的鸟，轻轻地转动一下，

反握住她 的手。“要喝水吗？”她贴近他的脸低声地问。  

他不回答。只是无力的拉着她的手。她知道，他实在是没有力量了，从那手上她已感到生命

准备从这个肉体上撤离的速度。不过依着对五十多年来夫妻生活的理解，她随着那手意愿，追寻

着那手细微的指向，轻轻地向他身边移动着。到了胸前，她感觉到他的手指还在动。又移到颈边，

那手指似乎还在命令：前进！不要停下来  

一切都明白了，她全力握紧那干枯的手，连同自己的手，一齐放在他的唇上。那干枯的手指

不动了，只有嘴唇在轻轻嚅动。有一滴浑浊的泪从他灰黄多皱的脸颊上滚落下来。  

许多记忆一下子涌上她的心头。 

从这两双手第一次牵在一起的时候，他就这样大胆而放肆地，把她纤细的手拉到自己的唇边。

那时，他的手健壮、红润而有力量。她想挣脱他的手，但像关在笼子里的鸟，冲不破那手指的门， 

直到她心甘情愿地让自己的手停留在他的唇边。 

习惯是从第一次养成的。这两双手相牵着，走过一年又一年，直到他们的子女一个个长大，

飞离他们身边。贫困的时候，他们坐在床边，他拉过她的手放在自己的唇边；苦难的时候，他拉

起她的手放在自己的唇边。手指好像是一些有灵性、会说话在独立生命， 只要握在一起加上轻

轻一吻，就如同魔术师神奇的吹了一口气，什么就都有了。信心、勇气、财富，一切都有了。他

们有时奇怪地问对方，什么叫爱情，难道就是这两双手相牵，加上轻轻的一吻？或许这只是他们

自己独特的方式。短暂的离别也罢 ，突然的重逢也罢，甚至化解任何一个家庭都绝不可少的为

生活而起 的争执，都是这一个程式化了的动作。  

可是，他们彼此听得懂这手的语言：关切、思念、幽怨、歉意、鼓励、安慰……  

现在，生命就要首先从他的一双手走到尽头了。曾经有过的青春 、爱情，曾经有过的共同的

幸福记忆，都将从这一双手首先远去了。  

她的手在他的唇上只停留了短暂一瞬，便感到那只干枯的手 不再动了，失去了温度。屋子里

突然一片静寂，原来那咕咕作响的氧 气过滤瓶不再作声了。时间到了！  

她没有落泪，站起身来，看着那一张曾经无比熟悉、突然变得 陌生的脸，慢慢抓起他的手，

轻轻地贴在自己唇边。她觉得沿着手臂的桥，那个人的生命跑了过来，融会在自己身上。 

她相信自己不会孤单，明天，依然会是两个生命、两个灵魂面对这同一世界。 

La lasta manpreno 
Ĉifoje liaj manoj estis prenitaj de ŝiaj manoj. 
Liaj manoj estis ostecaj, roditaj de la dentoj de la tempo: grizflava haŭto kiel longe konservita 

flava papero, plena je oleecaj makuloj; ribelemaj vejnoj videblaj iomete apartigantaj la haŭton kaj 
fingrostoj. Jam malaperis la muskoloj, kiuj fortigis la manojn. Longatempa turmentado de 
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malsano elĉizis tian verkon. 
Tamen ŝi ankoraŭ strikte prenis liajn manojn. Pasis horo post horo. Sidante ĉe la lito, en kiu li 

kuŝis, ŝi rigardis la malgrasan kaj deformitan vizaĝon. Ŝi aspektis sensente, aŭskultante al la 
guglado de oksigeno el kanontubsimila ŝtalbotelo tra maldika blua tubo, malrapide elfluanta tra 
naza kanalo en la du pulmojn, kiujn la kanceraj ĉeloj jam voris ĝis fino. Longan tempon ili 
vidalvidis senparolaj. Subite ŝi sentis moviĝon de lia mano en sia manplato kaj tuj ellasis ĝin. Lia 
mano, kvazaŭ birdo soifanta je libereco, malpeze faris ekturnon, kaj tenis la ŝian. “Ĉu vi volas 
trinki akvon?” ŝi mallaŭte demandis, alproksimiginte sin al lia vizaĝo. 

Li ne respondis, nur senforte prenante ŝian manon. Ŝi sciis, ke li vere ne havas forton. Ŝi jam 
sentis el lia mano la rapidecon, per kiu la vivo forlasas lian korpon. Laŭ la kompreno pri la 
pli-ol-kvindek-jara geedza vivo, ŝi leĝere moviĝis al lia korpo, sekvante la volon kaj delikatan 
indikon de lia mano. Kiam ŝia mano atingis antaŭ lian bruston, ŝi sentis, ke lia fingro ankoraŭ 
moviĝas. Kiam ŝia mano moviĝis ĉe lian kolon, lia fingro ŝajne ordonis: “Marŝ’! ne haltu.” 

Ŝi tuj ĉion komprenis. Ŝi tutforte prenis lian sekan kaj malgrasan manon, kune kun sia mano, 
kaj metis ilin sur liajn lipojn. Lia seka kaj magra fingro ne plu moviĝis kaj nur liaj lipoj malpeze 
movetiĝis. Unu malklara larmguto rulfalis de sur lia grizflava kaj faltoplena vizaĝo. 

Multe da rememoroj tuj svarmis en ŝian koron. 
La unuan fojon, kiam la du paroj da manoj kunpreniĝis, li tiele senskrupule aŭdacis meti ŝian 

delikatan manon sur liajn lipojn. Tiam liaj manoj estis fortikaj, sane ruĝaj kaj forthavaj. Ŝi volis 
eltiri sian manon el la lia, sed ŝia mano, kvazaŭ birdo fermita en kaĝo, ne povis sturmi tra la pordo 
de liaj fingroj, ĝis ŝi volonte lasi ĝin sur liajn lipojn. 

La kutimo formis ekde la unua fojo. La du paroj da manoj kunpreniĝis, jaron post jaro, ĝis 
iliaj gefiloj plenkreskis kaj forflugis de ili unu post alia. Kiam ili estis malriĉaj, sidante ĉe la 
litrando, li tiris ŝian manon al siaj lipoj; kiam ilin trafis suferoj, li ankaŭ tiris ŝian manon al siaj 
lipoj. Iliaj fingroj ŝajnis la sendependa vivo, kiu havis animon kaj kapablis paroli. Se nur iliaj 
fingroj interplektiĝis kaj kiseto aldoniĝis, kvazaŭ magiisto mirige elblovus spiron, ili ekhavis ĉion: 
fidemon, kuraĝon, riĉecon kaj ĉion alian. Kelkfoje unu el ambaŭ demandis al la alia: kio estas amo? 
Ĉu la amo estas interplektiĝo de la du paroj da manoj kaj aldona kiseto? Tio fariĝis formulita 
procezo, ĉu por mallonga disiĝo ĉu por subita rekuniĝo, eĉ por solvi nemankigeblan disputeton, 
kiu estiĝis en ajna familio. 

Tamen ili povas reciproke kompreni la lingvon de la manoj: zorgemon, sopiremon, plendemon, 
pardonpetemon, kuraĝigon, konsolon... 

Nun la vivo unue komencas de lia manparo iri al la fino. La juneco, la amo kaj la komunaj 
feliĉaj rememoroj, kiujn ili ambaŭ iam havis, foriros de ĉi tiu manparo malproksimen. 

Ŝia mano restis sur liaj lipoj nur momenteton kaj ŝi sentis, ke tiu seka mano ne plu moviĝis 
kaj perdis temperaturon. En la ĉambro tuj ekregis silento. La oksigeno, kiu antaŭe guglis, kaj la 
filtranta boteleto ne plu siblis. Jam estas la tempo! 

Ŝi ne faligis larmojn. Stariĝinte, ŝi rigardis la vizaĝon, kiu antaŭe estis tre konata al ŝi, sed nun 
tuj fariĝis fremda antaŭ ŝi. Ŝi malrapide kaptis lian manon kaj malpeze alpremis ĝin al ŝiaj lipoj. Ŝi 
sentis, ke la vivo de tiu homo alkuras laŭ la braka ponto kaj fandiĝas en ŝian korpon. 

Ŝi kredis, ke ŝi ne estos sola. Morgaŭ ankoraŭ du vivoj kaj du animoj alfrontas ĉi tiun saman 
mondon. 

elĉinigis Vejdo 
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冯骥才（1942—） 

 

街头的吻 

离开巴黎的前一天，我去到旅游纪念品商店，打算选几张明信片做个纪念。巴

黎的明信片花花绿绿，都很漂亮和诱人。但我没有像旅游者那样，去选那种风景名胜的画面。什

么艾菲尔铁塔呀，巴黎圣母院呀，还有贝聿铭用他那个有名的玻璃金字塔做入口的卢浮宫呀。我

从架上拿了这样一张——一对年轻男女正在街头忘情地接吻。这时，身旁一位陌生的法国男子朝

我微笑着点一点头。他表示很同意我这个外来客的选择。我呢？向他得意地一扬眉毛。似在说：

“我当然懂得，这才是巴黎！” 
两个多月前，我到巴黎，便被主人安排在拉丁区一条又弯又窄的老街上。从这条街走出来便

是巴黎人无人不知的圣·米歇尔广场。它在一座带有雕像与喷泉的纪念碑式建筑前，是一个三角

形的广场。广场不大，但它直对着塞纳河上一座桥的桥口，又是几面临街，视野开阔，四通八达。

无论地上还是地下的交通，这儿全是枢纽。故此，许久以来它一直是巴黎的情人约会的地方。我

每天至少两次经过这里。广场上总是站着一些等候情人的人，或男或女。逢到下雨，每人举着一

把伞，痴痴立着，他们的倒影静静地反照在地上的雨水里，非常动人。没有等到情人的人都很孤

单。正在相爱的人都很幸福。有时一大片站在那里，虽然彼此绝对地各不相关。但他们共同心怀

着的那种爱的期待却令人感到一种无声的震撼。细看他（她）们——有的耐心伫立，有的不安地

东张西望，有的着急地掏出手机打起来。最司空见惯的画面便是一对邂逅的男女激情地拥抱和亲

吻起来。完全不管周围这个人来人往和车来车去的闹市。 

街头的吻从来都是巴黎最迷人的风情画。 

自从1848年照相机进入社会生活，巴黎的这种街头亲吻的情景便时时进入摄影家们的镜头，

成为杰作，使得不少摄影家名扬天下。我曾对一位旅行者开玩笑说，你随便举着照相机，在巴黎

街头胡乱地按快门，回去冲洗出来看看，保准每一卷都会有一张接吻的照片。无论是街头巷尾，

还是河边、桥上、地铁站、露天的咖啡店等，时时可以看到一对男女在那里亲吻。可以说，亲吻

是巴黎人的一种公开的爱情语言。情感过剩的巴黎人总是按捺不住心中盈满的爱。如果他们过街

时遇到红灯，在等候变灯时也会吻两下；如果他们驾车遇上红灯，那正是好好亲吻一阵子的好时

候。我见过一对年轻人走到大街中央忽然紧紧拥抱，热吻起来，来往的车辆全都不按喇叭，而是

鱼贯地绕过他们而前行。热吻中情人脚下的土地，永远是巴黎街心的安全岛。这样的画面除去巴

黎，大概只有在电影中才能出现。如果你再往细处看一看，会发现他们这种接吻的语言十分丰富，

决不千篇一律。有的在表达着明媚而清纯的爱意，有的在诉说心中的缠绵，有的几乎是铺天盖地

的誓言。 

巴黎简直是一块接吻的圣地！ 

当然，我在世界很多地方也见到过这种街头的景象。比如柏林、纽约、卢森堡、奥斯陆，乃

至神户和新加坡。但我总觉得那些街头的吻很像是一种仿制品。不如法国人来得这样纯正、这样

自然！如今中国的大街上偶尔也能见到这种“奇观”了。但目前中国人的街头亲吻更像是一种勇气

的公开张扬，或是一种反传统的方式。而法国人的街头亲吻则是亲吻的本身。他们完全听凭于情

感，随心所欲，要吻就吻。大概为此，人们才说法国人是浪漫的。 

当然，有人会说美国人更浪漫。然而这浪漫的本质有些不同。法国人的浪漫多些精神意味，

美国人的浪漫直通着性。法国人幻想着一个长长的吻能够到达永远。而美国人的吻不超过一分钟

就开始脱衣服了。美国人的好莱坞所描述的爱情的最高境界，便是性的如狼似虎；而法国人说性

“不是自私的情欲，而是肉体也要参与一份的崇高的友谊”。这是罗曼·罗兰在《约翰·克利斯朵
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夫》中的一句话。所以，美国人浪漫的符号是纽约四十二街红灯区那种只穿一双高跟鞋的裸女；

法国人浪漫的符号则是这种街头的吻。 

法国人很得意他们的街头亲吻。我想，最深刻的意义则是他们喜欢这种可以随处看到的爱意的表

达，这种美丽的生活图景，还有没有约束的自由自在的人性环境。于是街头的吻成了巴黎一种最

迷人的风情，也是最深刻的一种风光。 

一次，我从一座高楼的九层乘电梯下来。同梯的一对男女忽然亲吻起来。顷刻间，他们吻得像

一团火。直到底层，电梯门打开，他们依然吻得烈火熊熊。同梯的人若无其事地走出来，没有人

去告诉他们该下电梯了。我在巴黎已生活了一个多月，也知道不该去打扰他们。因为对于他们来

说，此时爱比“下电梯”重要百倍。我便走出来。等我回头，电梯门正慢慢关上时，那一对男女还

在依然故我地吻着。然后是电梯门关闭，电梯升上去。我想里面那对年轻人在热吻中渐渐升空的

感觉一定会像神仙一样美妙。 

我把这事告诉一位法国朋友。这位朋友说：“如果他们是在飞机上接吻，到站也不下来，有可

能他们又飞回去了。” 
我说：“如果飞回去还在一直吻着，依旧不下飞机，不是重新又飞回来了？” 
我们都笑起来。笑了半天。 

Feng Jicai (1942-) 

Surstrata kisado 
   Antaŭ unu tago, kiam mi forlasis Parizon, mi iris al butiko de memoraĵoj elekti kelkajn 
poŝtkartojn, kiuj, presitaj en Parizo, estas belaj kaj allogaj en buntaj koloroj. Malkiel aliaj turistoj, 
kiuj aĉetis la poŝtkartojn kun tiaj bildoj, kiaj Ejfer-turo, Dipatrino de Parizo, kaj la Luvro kun la 
fama vitra piramido kiel ĝia enirejo dezajnita de Ieoh Ming Pei*, mi nur prenis unu el la bretoj, sur 
kiu prezentiĝas la bildo pri paro da gejunuloj, kiuj kisas emociplene sur strato. Tiam franca 
fremdulo apud mi ridetante ekbalancis la kapon al mi, esprimante, ke li tre konsentas pri la elekto 
de mi alilandano. Kaj miaflanke, mi fiere eklevis miajn brovojn, ŝajne dirante: “Mi kompreneble 
konas tion, ĉar ĝi vere reprezentas Parizon!” 
   Antaŭ pli ol du monatoj, kiam mi faris viziton al Parizo, la gastiganto loĝigis min ĉe la 
malnova mallarĝa kaj sinua strato en la Latina Kvartalo. Ĉe la fino de tiu ĉi strato troviĝas 
negranda famkonata triangul-forma placo Saint-Michel, kiu situas antaŭ monumenta konstruaĵo 
kun statuoj kaj fontano. La placo rekte vizaĝas al enirejo de ponto super Sejno kaj tuŝiĝas kun 
stratoj je kelkaj flankoj, prezentante larĝan vidkampon kaj oportunan trafikon al ĉiuj direktoj. Ĝi 
servas kiel la nodo de ambaŭ surtera kaj subtera trafikoj. Pro tio ĝi delonge estas la rendevuejo por 
geamantoj. Mi preteriris tien almenaŭ dufoje ĉiutage. Sur la placo plejofte staras homoj, kiuj 
atendas sian amaton aŭ amatinon. En pluvaj tagoj tiuj atendantoj, tenante ombrelon en la mano, 
staras stultule tie, kaj iliaj figuroj, speguliĝantaj en la pluvakvo sur la tero, estas tre emociigaj. Tiuj, 
kiuj ne sukcesas atendi sian amaton aŭ amatinon, aspektas solece. Tiuj, kiuj troviĝas en amo, 
mienas feliĉaj. Kelkfoje vidiĝas granda amaso da atendantoj starantaj tie, ne rilatantaj unu al la 
alia, tamen la komuna amsopiro, kiun ili kovas, impresas sensone animskuige. Pririgardate, kelkaj 
el ili pacience staras, aliaj maltrankvile rigardas tien kaj alien, kaj la triaj anksie parolas al 
poŝtelefonilo. La bildo plejofte vidata prezentiĝas, ke paro da geviroj, kiuj hazarde renkontiĝas, 
arde brakumas unu la alian kaj kisadas, malgraŭ pasantaj homoj kaj aŭtomobiloj ĉirkaŭ si. 

De longa tempo surstrata kisado restas la plej mirinda pentraĵo de amaj sentoj en Parizo. 
Ekde 1884, kiam fotilo elmondiĝis, la surstrata kisado en Parizo montriĝas sur la fotoj de 
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fotistoj de tempo al tempo, el kiuj kelkaj fariĝis majstroverkoj kaj famigis tiujn fotistojn. Mi iam 
ŝerce diris al turisto, ke se li laŭplaĉe premadas la obturatoron de la fotilo en Parizo, li certe trovos 
unu foton kun kisantaj geviroj sur ĝi en ĉiu filmrulo, kiam li rivelos ĝin post sia hejmreveno. Ĉu 
en stratoj aŭ stratetoj, ĉu ĉe riverbordo aŭ sur ponto, ĉu ĉe metrostacio aŭ en subĉiela kafejo, oni 
povas vidi kisantajn gevirojn ĉiumomente. Ni povas diri, ke kisado estas publika am-lingvo de 
parizanoj. Se ili, transpasante la straton, renkontas ruĝan trafiklumon, ili kisas kelkfoje atendante. 
Se ili, stirante aŭtomobilon, renkontas la ruĝan trafiklumon, estas bona tempo por ili kisadi unu la 
alian dum kelka momento. Mi iam vidis, ke, irante ĝis la mezo de la strato, paro da gejunuloj 
subite strikte ĉirkaŭprenas sin kaj arde kisadas, kaj la veturantaj aŭtomobiloj anservice preterpasas 
ilin anstataŭ hupadi kontraŭ ili. La tero sub la piedoj de tiuj geamantoj estas poreterna trafikinsulo 
meze de la stratoj en Parizo. Krom en Parizo tia sceno eble aperas nur en filmoj. Se vi zorgeme 
pririgardas, vi trovas, ke la lingvaĵoj de kisado estas tre riĉaj, sed absolute ne monotonaj. Kelkaj el 
ili esprimas puran aminklinon, aliaj rakontas pri enkora amsopiremo kaj triaj montras preskaŭ 
ŝtormon da ĵuroj.  

Parizo simple estas la sankta tero por kisado! 
Kompreneble mi vidis tian surstratan kisadon, kiaj en Berlino, Novjorko, Luksemburgo, Oslo, 

eĉ en Kobeo kaj Singapuro. Sed mi ĉiam konsideras, ke tieaj kisadoj ŝajnas postiĉoj, ne tiel puraj 
kaj naturaj, kiel tiuj de francoj. Nuntempe tia “spektaklo” ankaŭ okaze vidiĝas en la stratoj de 
Ĉinio. Tamen la surstrata kisado de ĉinoj ŝajnas des pli la publika deklaro de kuraĝo aŭ la maniero 
kontraŭtradicia. Dume la surstrata kisado de francoj estas kisado en vera senco. Ili tute sin donas 
al kapricoj de sentoj kaj kisadas laŭplaĉe. Eble pro tio oni konsideras francojn romantikaj.  

Kompreneble iuj opinias, ke usonanoj estas pli romantikaj. Tamen tia romantikeco de 
usonanoj estas esence diferenca. La franca romantikeco elspiras pli spiritan etoson, dum la usona 
rekte rilatas al sekso. Francoj revas, ke longatempa kisado daŭras eterne, dum la kisado de 
usonanoj daŭras malpli ol unu minuton, kaj sekvas demetado de vestoj. La plej alta spirita stato de 
amo de usonanoj priskribitaj en la filmoj de Holivudo kuŝas en tigreska seksumo, dum por francoj 
sekso “ne estas egoisma pasio, sed la nobla amikeco kun parta partopreno de la homa korpo”, kiel 
Romain Rolland** diris en la romano Jean-Christophe. Tial la signo de la usona romantikeco 
estas la nudulino nur kun paro da pikkalkanumaj ŝuoj en la ruĝluma kvartalo sur la kvardek-dua 
avenuo en Novjorko, dum tiu de la franca romantikeco estas tiu ĉi surstrata kisado. 

Francoj multe fieras pri sia surstrata kisado. Mi pensas, ke la plej profunda signifo kuŝas en 
tio, ke ili ŝatas tiun ĉi esprimadon de amo, kiu povas vidiĝi ĉie, tiun ĉi belan bildon de la homa 
vivo, kaj la senbridan kaj liberan medion de humaneco. Pro tio la surstrata kisado en Parizo fariĝas 
tiel la plej ĉarma sento kiel la plej profundsignifa pejzaĝo. 

Iufoje, kiam mi malsupreniris de alta domego per lifto, paro da geviroj veturantaj per la sama 
lifto subite ekkisadis unu la alian. Dum momento ilia pasio ardis kiel fajro. Kiam la pordo de la 
lifto malfermiĝis ĉe la teretaĝo, tiu paro ankoraŭ kisadis arde. Aliaj kunveturantoj de la lifto eliris 
indiferente kaj neniu el ili rimarkigis la paron pri eliro de la lifto. Ĉar mi jam vivis en Parizo pli ol 
unu monaton, mi sciis, ke oni ne devas ilin ĝeni. Al ili tiu momenta amo estas centoble pli grava ol 
eliro de la lifto. Elirinte de la lifto, mi returnis la kapon kaj vidis, ke la paro ankoraŭ dronas en 
pasia kisado, eĉ kiam la pordo de la lifto malrapide fermiĝis. Poste la lifta pordo fermiĝis kaj la 
lifto leviĝis. Mi pensis, ke la sento de tiuj kisantoj malrapide leviĝi alten certe estas bela kiel feoj 
en aero. 

Mi rakontis tion al franca amiko. Li diris: “Se ili kisadus en flugmaŝino, kiam ĝi fluge atingus 
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la flughavenon kaj ili ne elirus, la flugmaŝino eble forportus ilin returne.” 
Mi diris: “Se, refluginte, ili ankoraŭ kisadus kaj ne elirus, la flugmaŝino denove returne flugus 

al ilia celloko, ĉu?” 
Ni ĉiuj eksplode ridis, ridadis dum longa tempo. 

*Ieoh Ming Pei: mondfama ĉindevena usona arkitekto 
**Romain Rolland (1866-1944): fama franca literatoro 

elĉinigis Vejdo 

 

白发 

人生入秋，便开始被友人指着脑袋说："呀，你怎么也有白发了?" 

   听罢笑而不答。偶尔笑答一句："因为头发里的色素都跑到稿纸上去了。" 

   就这样，嘻嘻哈哈、糊里糊涂地翻过了生命的山脊，开始渐渐下坡来。或者再努力，往

上登一登。 

   对镜看白发，有时也会认真起来：这白发中的第一根是何时出现的?为了什么?思绪往往

会超越时空，一下子回到了少年时--那次同母亲聊天，母亲背窗而坐，窗子敞着，微风无声

地轻轻掀动母亲的头发，忽见母亲的一根头发被吹立起来，在夕照里竟然银亮银亮，是一根

白发!这根细细的白发在风里柔弱摇曳，却不肯倒下，好似对我召唤。我第一次看见母亲的

白发，第一次强烈地感受到母亲也会老，这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里。

母亲不知出了什么事，问我，用力想托我起来，我却紧紧抱住母亲，好似生怕她离去……事

后，我一直没有告诉母亲这究竟为了什么。最浓烈的感情难以表达出来，最脆弱的感情只能

珍藏在自己心里。如今，母亲已是满头白发，但初见她白发的感受却深刻难忘。那种人生感，

那种凄然，那种无可奈何，正像我们无法把地上的落叶抛回树枝上去…… 

当妻子把一小酒盅染发剂和一支扁头油画笔拿到我面前，叫我帮她染发，我心里一动，

怎么，我们这一代生命的森林也开始落叶了?我瞥一眼她的头发，笑道："不过两三根白头发，

也要这样小题大作?"可是待我用手指撩开她的头发，我惊讶了，在这黑黑的头发里怎么会埋

藏这么多的白发!我竟如此粗心大意，至今才发现才看到。也正是由于这样多的白发，才迫

使她动用这遮掩青春衰退的颜色。可是她明明一头乌黑而清香的秀发呀，究竟怎样一根根悄

悄变白的?是在我不停歇的忙忙碌碌中、侃侃而谈中，还是在不舍昼夜的埋头写作中?是那些

年在大地震后寄人篱下的茹苦含辛的生活所致?是为了我那次重病内心焦虑而催白的?还是

那件事……几乎伤透了她的心，一夜间骤然生出这么多白发? 

   黑发如同绿草，白发犹如枯草；黑发像绿草那样散发着生命诱人的气息，白发却像枯草

那样晃动着刺目的、凄凉的、枯竭的颜色。我怎样做才能还给她一如当年那一头美丽的黑发?

我急于把她所有变白的头发染黑。她却说： 

   "你是不是把染发剂滴在我头顶上了?" 

   我一怔。赶忙用眼皮噙住泪水，不叫它再滴落下来。 

   一次，我把剩下的染发剂交给她，请她也给我的头发染一染。这一染，居然年轻许多!

谁说时光难返，谁说青春难再，就这样我也加入了用染发剂追回岁月的行列。谁知染发是件

愈来愈艰难的事情。不仅日日增多的白发需要加工，而且这时才知道，白发并不是由黑发变

的，它们是从走向衰老的生命深处滋生出来的。当染过的头发看上去一片乌黑青黛，它们的

根部又齐刷刷冒出一茬雪白。任你怎样去染，去遮盖，它还是茬茬涌现。人生的秋天和大自

然的春天一样顽强。挡不住的白发啊!  

   开始时精心细染，不肯漏掉一根。但事情忙起来，没有闲暇染发，只好任由它花白。染
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又麻烦，不染难看，渐而成了负担。 

这日，邻家一位老者来访。这老者阅历深，博学，又健朗，鹤发童颜，很有神采。他进

屋，正坐在阳光里。一个画面令我震惊--他不单头发通白，连胡须眉毛也一概全白；在强光

的照耀下，蓬松柔和，光明透澈，亮如银丝，竟没有一根灰黑色，真是美极了!我禁不住说，

将来我也修炼出您这一头漂亮潇洒的白发就好了，现在的我，染和不染，成了两难。老者听

了，朗声大笑，然后对我说：  

   "小老弟，你挺明白的人，怎么在白发面前糊涂了?孩童有稚嫩的美，青年有健旺的美，

你有中年成熟的美，我有老来冲淡自如的美。这就像大自然的四季--春天葱茏，夏天繁盛，

秋天斑斓，冬天纯净。各有各的美感，各有各的优势，谁也不必羡慕谁，更不能模仿谁，模

仿必累，勉强更累。人的事，生而尽其动，死而尽其静。听其自然，对!所谓听其自然，就

是到什么季节享受什么季节。哎，我这话不知对你有没有用，小老弟?" 

我听罢，顿觉地阔天宽，心情快活。摆一摆脑袋，头上花发来回一晃，宛如摇动一片秋

光中的芦花。 

Blankaj haroj 
Kiam mi eniris en la aŭtunon de la homa vivo, amikoj fingromontris mian verton kaj 

demandis: “Ha, kial vi havas blankajn harojn?” 
Aŭdinte tion, mi ridetante ne donis respondon. Okaze mi ŝerce respondis: “Ĉar la pigmento de 

la haroj jam tute enkuris sur paperojn de miaj manuskriptoj.” 
Tiamaniere en ĝojridado kaj menskonfuziteco mi transgrimpis la monteĝon de la homa vivo 

kaj komencis malsupreniri laŭ la deklivo, aŭ per pli da penoj strebis suprengrimpi iome. 
Kiam mi rigardis miajn harojn en la spegulo, mi kelkfoje serioziĝis. Kiam aperis la unua 

blanka haro? Pro kio? Miaj pensoj plejofte transcendis tempon kaj spacon kaj reiris al tiufoja 
babilado kun la patrino dum mia knabeco. La patrino sidis kun la dorso al la malfermita fenestro. 
Zefiro sensone levetis la harojn de la patrino. Subite mi rimarkis, ke unu el ŝiaj haroj stariĝas 
blovate de la zefiro kaj arĝente brilas en vesperkrepuska sunlumo. Jen ĝi estas blanka haro! Tiu ĉi 
maldika blanka haro feble skuiĝis kaj rifuzis fali, kvazaŭ alvokante min. Estis la unua fojo por mi 
vidi la blankan haron de la patrino. Kaj mi forte sentis unuafoje, ke mia patrino ankaŭ maljuniĝas. 
Kiel terura afero ĝi estas! Mi nereteneble aliris kaj min ĵetis en ŝian sinon. Ne sciante, kio okazis, 
ŝi pridemandis min kaj penis levi min al la sida pozo, sed mi firme ĉirkaŭbrakumis ŝin, timante, ke 
ŝi forlasos... Post tio mi neniam diris al la patrino la kialon. La plej intensa sento malfacile 
esprimiĝis kaj la plej fragila sento devis trezore kaŝiĝi en la koro. Nuntempe la patrino jam havas 
blankajn harojn sur la tuta kapo, sed la unuafoja sento, kiam mi vidis ŝian blankan haron, estas 
profunda kaj neforgesebla. Tiamaj sento pri la vivo, tristeco kaj senhelpeco estas ĝuste tiel, kiel mi 
ne povus reĵeti la falintajn foliojn al la branĉoj... 

Kiam mia edzino alportis antaŭ min taseton da har-koloriga likvo kaj flatkapan penikon, kaj 
petis al mi kolorigi ŝiajn harojn, mi sentis ekskuon en la koro. Ho, ĉu la viva arbaro de nia 
generacio komencas faligi foliojn? Ĵetinte ekrigardon al ŝiaj haroj, mi ridete diris: “Vi havas nur 
du aŭ tri blankajn harojn, kial vi faras monton el talpejo?” Sed kiam mi disŝovis ŝiajn harojn, mi 
surpriziĝis. En ŝiaj nigraj haroj kaŝiĝas eĉ tiom da blankaj haroj! Kiel malatentema mi estas, ke mi 
ne malkovras tion eĉ ĝis nun! Ĝuste pro abundo de blankaj haroj ŝi sin devigis uzi kolorigilon por 
kovri la malprosperiĝon de juneco. Tamen, kiel ŝiaj haroj blankiĝis unu post alia el ŝiaj delikate 
bonodoraj kaj ebonnigraj haroj sur la tuta kapo? Ĉu pro miaj senĉesa okupiteco kaj flua parolado 
aŭ dum mia tag-nokta verkado absorbita? Ĉu tion kaŭzis la suferplena vivo de loĝado en alies 
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domo post la tertremego? Ĉu ili subite blankiĝis de ŝia interna maltrankvileco pro mia grava 
malsano? Aŭ ĉu tiu afero... preskaŭ ŝin morte korŝiris kaj abrupte produktis tiom da blankaj haroj 
dumnokte? 

Nigraj haroj similas verdajn herbojn kaj la blankaj la velkintajn herbojn. Kiel la verdaj herboj 
nigraj haroj elspiras la allogan etoson de la viviĝo, dum la blankaj, kiel velkintaj herboj, trembrilas 
per la okulpika, trista kaj elĉerpiĝinta koloro. Kiel mi povus redoni al ŝi la belajn nigrajn harojn 
kiel tiujn de tiu jaro? 

Mi tre volis nigrigi ŝiajn blankiĝintajn harojn, ŝi tamen demandis: “Vi jam gutigis la likvon 
sur mian kaphaŭton, ĉu ne?” 

Mi ekstuporis. Hasteme mi detenis miajn larmojn per la palpebroj por ne faligi ilin. 
Unufoje mi donis al ŝi la reston de la har-koloriga likvo kaj petis al ŝi kolorigi la miajn. Post 

kolorigo mi eĉ aspektis multe juna ol antaŭe. Kiu dirus, ke la tempo malfacile ne revenus? Kiu 
dirus, ke la juneco ne plu restus konstante? Pro tio ankaŭ mi aliĝis al la vicaro, kiu volus retiri la 
tempon per utiligado de har-koloriga likvo. Oni neniel imagas, ke la har-kolorigo estas pli kaj pli 
malfacila afero, ĉar ĉiutaga pliigo de la blankaj haroj bezonas prilaboradon kaj la fakto sciiĝas, ke 
la blankaj haroj ne fariĝas el la nigraj, sed ekkreskas el la profundo de la kadukiĝinta vivo. La 
kolorigitaj haroj aspektas ebonnigraj, sed ĉe iliaj radikoj tuj aperas pure blanka koloro. Kiel ajn vi 
ilin kolorigas kaj kovras, ili elŝoviĝas unuj post aliaj. La aŭtuno de la homa vivo estas same 
obstinema kiel la printempo de la naturo. Nekovreblaj blankaj haroj! 

Komence oni povas zorgeme kolorigi ilin, ne preterlasante eĉ unu haron, sed kiam oni estas 
okupita, oni ne trovas tempon por tio, lasante ilin kreski laŭplaĉe. Se kolorigi, tio ĝenas, dum se ne 
kolorigi, tio malbeligas. Iom post iom tio fariĝas ŝarĝo. 

Tiutage najbara maljunulo faris viziton al mi. Spertoplena kaj erudicia, li aspektis sana kaj 
vigla, kun blanka hararo kaj sane ruĝa vizaĝo. Enirinte, li sidiĝis en la sunlumo. La bildo mirigis 
min: ne nur liaj kapharoj estas tute blankaj, sed ankaŭ liaj barbo kaj brovoj, kaj sub la forta 
sunlumo ili, tiel pufaj kiel mildaj, tiel rebrilaj tiel travideblaj, brilaj kiel arĝentaj silkostrioj, 
aspektas vere belaj, eĉ sen unu griznigra haro miksita en ili! Mi nereteneble diris: “Se mi havus 
belan kaj leĝeran blankan hararon kiel vi estonte! Nun estiĝas dilemo por mi kolorigi aŭ ne 
kolorigi.”  

Aŭdinte tion, li eksplodis per sonora ridado kaj poste diris al mi: “Mia juna frato, vi estas 
mensklara homo, kial vi fariĝas menskonfuza antaŭ la blankaj haroj? Infanoj havas la belecon de 
delikata naiveco, junuloj la belecon de vigleco, mezaĝuloj, kia vi, la belecon de matureco, kaj mi 
la belecon de maljunaj senĝeneco kaj aplombeco. Tio similas la kvar sezonojn de la naturo: la 
printempo verdas, la somero pompas, la aŭtuno buntas kaj la vintro puras. Ĉiu havas sian belecon 
kaj ĉiu havas sian avantaĝon. Neniu bezonas envii la aliajn nek imiti la aliajn. Imitado lacigas kaj 
sindevigo des pli lacigas. Temas pri homoj. Kiam vi vivas, lasu vin vigliĝi kiel eble plej dinamike; 
kiam vi estas mortonta, lasu vin kvietiĝi kiel eble plej statike. Agu laŭ la procezo de la naturo. 
Prave! Agi laŭ la procezo de la naturo signifas, ke ni ĝuu tian sezonon kia ĝi sin prezentas. He, mi 
ne scias, ĉu tiuj miaj vortoj utilas al vi aŭ ne, mia juna frato?” 

Aŭdinte tion, mi tuj sentis, ke la tero pli larĝas kaj la ĉielo pli vastas, kaj min kaptis ĝojo en la 
koro. Mi ekskuis la kapon kaj la grizaj haroj sur la kapo svingiĝis, kvazaŭ vasto da aŭtunaj 
fragmitfloroj balanciĝus. 

elĉinigis Vejdo 
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我为什么写作？ 

其实我能干许多种事，干得都不错。干这些事时我都轻松快活，如果我挑一样干，保管

能成行家里手。所以我说，我写作并非自愿，而是出于无奈。我还想说，写作是人生最苦的

事之一。 
   在我没动过稿纸和钢笔时，我专业从事绘画。可是不久"文革"覆盖了整个中国；那时全

国人在受难，我也受难。时时感到别人的泪别人的血滴在我心上。有时我的心承受不了，就

挥笔画画，拿如梦的山如烟的树如歌的溪水抚慰自己。渐渐我觉得自己熟悉的这种画画的方

式非常无力和非常有限。现在明白了，当时我所需要的是清醒，并不是迷醉。心里消化不了

的东西必须释放出来才得以安宁。有一次我悄悄写一个故事，写一个出身不好的青年在政治

高压下被迫与自己的母亲断绝关系，因而酿成悲剧而深深忏悔。这是我一个朋友的亲身经历。

我由于去安慰他而直接感受到他的矛盾、悔恨与良心难安之痛。尤其我也是个"狗崽子"，处

境和他一样，同病相怜，我写他其实也是写自己。这小说的原稿我早已烧掉，因为这种文字

会给我带来牢狱之灾乃至家破人亡，但我头一次尝到写作时全部身心颤动抖动冲动时的快感，

感受到写作是一种自我震撼，发现到只有写作的方式才最适合自己的内心要求。我想，这大

概就是我写作生涯的开始。写作不开端于一部什么处女作，什么成功，甚至什么"一鸣惊人"，
而开端于自己被幽闭被困扰被抑制的内心的出路。有如钻出笼的鸟儿的无限畅快，有如奔泻

的江口的无比酣畅。 
   这便是我写作的一个缘起。十年里，我的写作完全是在绝密的空间里，一边写，一边把

写好的东西埋藏起来；有时不放心自己，还要找出来重新再藏。愈是自己埋藏的地方，愈觉

得容易被人发现。我写作是决不想当作家的，因为那时作家们都在过着囚徒的生活；也更不

可能有赚一点稿费的念头，如果将这些东西公布出去，就相当于自杀。可是就这样，我却感

受到了写作的真谛，和它无比神圣的意义。 
   写作来自于沉重的心，写作是心的出路。 
   现在，有时我也会问自己，什么时候搁笔不再写了? 
   我想，除非我的心平静了。它只要还有一点点不安，就非写不可。 
   我前边说，我什么都能干。其实不对，其实我很笨，因为我找不到其他方式更能倾尽我

的心。 

Kial mi verkas? 
   Fakte mi kapablas fari multajn diversspecajn aferojn tre bone. Kiam mi faras tiujn aferojn, mi 
sentas min ĝoja kaj facilanima. Se mi elektus nur unu aferon por fari, mi certe fariĝus lertulo aŭ 
spertulo. Pro tio mi volas diri, ke mi verkadas ne laŭ mia propra volo, sed devigite. Mi volas diri 
plue, ke verkado estas unu el la plej suferplenaj aferoj dum la homa vivo. 

Antaŭ ol tuŝi verkadon per plumo sur papero, mi okupiĝis pri pentrado. Tamen nelonge post 
tio “Kultura Revolucio”* kovris la tutan Ĉinion. Tiam ĉiuj ĉinoj suferis, inkluzive de mi. Ofte mi 
sentis, ke alies larmo kaj sango gutas sur mian koron. Kelkfoje kiam mia koro ne plu povis tion 
elteni, mi manipulis mian penikon pentri por konsoli min per sonĝeska monto, fumeska arbo kaj 
kanteska rojo. Laŭgrade mi sentis, ke la pentrada maniero, kiun mi konis, fariĝis tre senforta kaj 
tre limigita. Nun mi ekkomprenas, ke tiam mi bezonis sobrecon, sed ne ebriecon. Tio, kion mi ne 
povis digesti en la koro, devis esti ellasita, tiel ke mi akiris pacon en la koro. Unufoje mi sekrete 
verkis rakonton, kiu priskribis junulon kun malbona deveno, profunde pripentantan, ke li estis 
devigita rompi rilaton kun sia patrino pro forta premo kaj kaŭzis tragedion. Tio estas la persona 
travivaĵo de mia amiko. Mi konsolis lin kaj rekte sentis la doloron de liaj ambivalenco, pento kaj 
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konsciencriproĉo. Kaj plie ankaŭ mi estis “hundido”**, troviĝante en la sama situacio kiel li, kaj 
ni kompatis unu la alian, kvazaŭ suferante de la sama malsano. Fakte mi priskribis min mem per 
lia travivaĵo. La manuskripton de tiu rakonto mi jam forbruligis, ĉar tia priskribado eble alportus 
al mi katastrofon de enkarceriĝo aŭ ruinigon de la familio. Tamen tio estis la unua fojo por mi 
verki ion kaj mi ekhavis agrablan tremadon tra la tuta korpo, kaj de impulsado, sentante, ke 
verkado estas skuiĝo en mi mem, kaj trovante, ke nur la maniero de verkado plej taŭgas al mia 
postulo el la korfundo. Mi konsideras, ke tio estas la komenco de mia kariero de verkado. La 
verkado komenciĝis nek de debutverko nek de ia sukceso nek de “famiĝo per la debuta sukceso”, 
sed pro la elirejo de la koro, hermetike fermita, ĝenata kaj subpremata. Mi sentis senliman 
plezuron, kvazaŭ la birdo elsoviĝinte el la kaĝo, kaj senliman liberecon, kvazaŭ riverfluo galope 
rapidante ĉe la elfluejo de la rivero. 

Tio estas unu el la kaŭzoj de mia verkado. Dum dek jaroj mi verkis en tute konfidenca spaco. 
Verkante, mi kaŝis tion, kion mi skribis. Kelkfoje mi timis malkaŝiĝon, kaj mi retrovis ĝin kaj 
denove kaŝis ĝin aliloke. Mi des pli sentis, ke la kaŝejo, kie mi kaŝis miajn verkojn, estis multe pli 
facile trovebla de aliaj. Mi absolute ne volis fariĝi verkisto per verkado, ĉar tiam la verkistoj vivis 
la vivon de enkarcerigitoj, por ne paroli pri perlaborado de honorario de verkoj. Se mi publikigus 
ilin, tio estus nenio alia ol memmortigo. Eĉ pro tio mi sentis la veran esencon de verkado kaj ĝian 
sanktan signifon. 

Verkado venas el la peza koro, kaj ĝi estas la elirejo de la koro. 
Nuntempe mi kelkfoje demandas al mi mem, kiam mi formetos la plumon por ĉesigi 

verkadon. 
Ĉe la komenco de tiu ĉi artikolo mi asertas, ke mi kapablas fari ion ajn. Fakte mi malpravas. 

Efektive mi estas mallerta, ĉar mi ne povas trovi alian manieron por elverŝi mian koron. 
*Granda Kultura Revolucio: ĉina politika kampanjo dum 1966-1976, kiu estis utiligita de kontraŭrevoluciaj klikoj 

en la ĉina kompartio kaj kaŭzis politikan katastrofon al la ĉina popolo. 

**Hundido: pejorativa nomo al tiuj gefiloj, kies gepatroj estis miskondamnitaj pro siaj malbonaj devenoj aŭ t.n. 

miskondutoj. 

elĉinigis Vejdo 

胖子和瘦子 

   这城里，胖子和瘦子是一对朋友。一个胖得出奇，一个瘦得惊人。这胖子等于瘦子四个

左右。 

   那时，胖子走红运。当官儿必需是胖子，画家专画胖子，女人也要挑胖男人做丈夫。人

人说胖子块头足，身壮力不亏，能显出真正的男人气。于是就出现愈 胖愈好的趋势。这位

本城最胖的胖子就受到格外重视，人们都向他讨教胖身术。 

他的照片，言论，轶事，到处争抢刊载。其中他的两句发胖经验：“多吃多睡， 动不如

静。”被全城人当做口头禅与座右铭。照这两句话去做，果真见效！本城的胖子就愈来愈多，

但一时胖不起来有鼓腮挺肚、假装胖子的也不乏其人。一 次，胖子被一群记者纠缠住，非

请他说一说发胖的秘决不可，他信口说一句：“要衣松带宽！”当日全城加肥衣服就被抢购

一空。各种腰带滞销了。此刻，任何 有能耐的大导演、演员、球星、发明家、魔术大师、

特异功能者，都压不过胖子的名气。 

   某日，胖子兴致勃勃地去找老朋友瘦子。他见瘦子依旧细骨伶仃，便伸出肉磙儿一般的

食指直对瘦子的肋骨说： 

   “现在城里人人都学我，你是我的好朋友，为什么反不学我？天下还有比你更瘦的人
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吗？” 

   瘦子淡淡一笑，颇含自负地说： 

   “别看你一时走红，等你过了劲儿，就该轮到我了。不信，走着瞧吧！” 

   过一年，真有了变化。不知哪来一种说法：人胖，发喘，出汗，行动不便，脂肪囤积多，

容易患血管病，有百害而无一利。当人们对一种东西的好奇与兴致渐渐淡了，相反的东西就

现出魅力。这说法即刻象一阵风吹遍全城，跟着，有人在报纸上发表整版文章，曰《瘦子好！》。

文章扬瘦抑胖，议论周密，又十分有理。他说，瘦子灵便，体轻，占用空间小，心脏负担也

小，不易患血管病；据统计，长寿的人中，百分之九十八是瘦子，百分之一是不胖不瘦的，

只有一个胖子，看来胖子长寿纯属偶然。 

   自此，人们又开始关心瘦身法了，那个一直被世人世间遗忘的瘦子，终于被 人们当做一

件稀世的宝贝发现了。瘦子的经验刚好与胖子的相反。他要人们：节食、素食、少吃糖，不

喝啤酒，早起打拳，饭后散步，生命在于运动……于是，原先写文章称颂胖子的那些人，又

笔锋一转，纷纷撰文，引经据典，有理有据，证实瘦子的经验如何宝贵、可靠和正确。并赞

美瘦子是“当代人最佳体重”， “最符合时代要求的体重”，“典型形象”等等。报刊上

有关胖子的报道一下子不见了。瘦子象片羽毛，一阵风，上了天。他的照片、轶事、经验、

趣闻、言论、访问记、报告文学，象漫天飞花，风靡一时。 

   这天，瘦子在街上遇见胖子。胖子被冷落了，灰头灰脑，无精打采，他感慨地对瘦子说： 

   “当初你的话还真说对了，早知听你的话，提早设法变瘦，如今一下子很难瘦下去！” 

   瘦子听了，摇了摇他干树枝般的确良手指说： 

   “不！你应该保持这样，说不定哪天又时兴胖子了！” 

Grasulo kaj Malgrasulo 
  En ĉi tiu urbo, Grasulo kaj Malgrasulo estis amikoj. La korpo de Grasulo, kiu mirige dikis, 

kvaroble egalis al tiu de Malgrasulo, kiu surprizige magris. 
  Tiam, grasuloj estis bonŝancaj. La altranguloj devis esti grasuloj, pentristoj senescepte pentris 

portretojn de grasuloj, kaj eĉ la virino elektis grasulon kiel sian edzon. Oni diris, ke grasaj homoj 
povas prezenti la veran virecon, ĉar ili havas kolosan korpon kaj fortan energion. Sekve ekaperis 
la tendenco: ju pli dikkorpa, des pli bona. Grasulo, la plej dika homo en la urbo, rikoltis ekstreman 
priatenton. Oni venis al li por informiĝi kiel grasiĝi; liajn fotojn, rimarkojn, anekdotojn oni vete 
publikigis. Interalie, li malkaŝis du pecojn da sperto de sia pligrasiĝo: pli da dormado kaj pli da 
manĝado, kaj senmovemo pli bonas ol aktivemo. Tiujn vortojn ĉiuj urbanoj elbuŝigis kiam ili 
parolis, kaj rigardis kiel moton. Se oni sekvis tiujn konsilojn, efiko ekriveliĝis vere! Pro tio, 
grasuloj pli kaj pli multiĝis, kaj eĉ iuj, kiuj ne povis grasiĝi por momento, afektis sian grasiĝon per 
blovitaj vangoj kaj pufigita ventro. 
  Iufoje, Grasulo estis ĝenata de grupo da ĵurnalistoj kaj tiuj devigis lin eldiri la sekreton de 

grasiĝo. Li laŭvole diris, “Necesas surhavi lozan veston kaj malstreĉitan zonon.” Ĝuste pro tiuj 
vortoj, la lozaj vestaĵoj tuj elvendiĝis kaj diversaj specoj de zonoj stagnis en vendado. 
Tiumomente la famecon de Grasulo ne povis superi tiu de reĝisoroj, aktoroj, pilkosteloj, 
inventistoj, magiistoj kaj homoj kun speciala kapablo. 
  Iutage, Grasulo gaje iris viziti sian malnovan amikon Malgrasulo. Vidante lin osteca kiel 

antaŭe, li, per sia graskarna fingro, montras al la riboj de Malgrasulo, dirante, “Nun ĉiuj urbanoj 
sekvas mian ekzemplon. Kial vi, kiel mia bona amiko, ne fari la samon? Ĉu estas homo pli 
malgrasa ol vi en la mondo?” 
  Malgrasulo, kun apenaŭ videbla rideto, diris memfide, “Via bonŝanco estas portempa. Ĝis 
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kiam via influo forpasos, jen mia vico venos. Atendu kaj vidu.” 
  Post unu jaro, vere okazis ŝanĝo. Cirkulis diraĵo oni ne sciis de kie: grasuloj ofte emas spiregi, 

ŝviti kaj malfacile moviĝi; tro da akumulita graso kondukas al angiaj malsanoj, kio kaŭzas cent 
malutilojn sen sola utilo. Kiam oni malpliiĝis je la kuriozeco kaj intereso pri unu aĵo, ĝia malaĵo 
montris sian magipovon. Kiel blovo de vento, tiu diraĵo flugis tra la tuta urbo. Tuj sekve aperis en 
ĵurnalo la tutpaĝa artikolo Estas Bone Fariĝi Malgrasuloj. Kun tre logika rezonado, ĝi pravige 
laŭdis malgrasecon kaj mallaŭdis grasecon, kaj komentis: malgrasuloj estas movfacilaj, malpezaj, 
kaj okupas malgrandan spaco; iliaj koroj eltenas malgrandan premon, tiel ke estas malfacile por ili 
suferi angiajn malsanojn; statistike, el longvivaj homoj, 98 pocentoj estas malgrasuloj, 1 pocento 
nek grasaj nek malgrasaj homoj, kaj nur 1 pocento grasuloj, tial estas okaza fenomeno, ke grasuloj 
longe vivas. 
  Ekde tiam, oni komencis doni atenton al malgrasiĝo. Finfine Malgrasulo, kiu ĉiam dronis en 

onia forgeso, estis eltrovita ŝajne kiel rara trezoro. 
  La sperto de malgrasiĝo estis ĝuste mala al tiu de grasiĝo, kies recepto jenas: limigo de 

manĝaĵoj, vegetara dieto, malmulte da sukero, nedrinkado de biero, matena boksado, postmanĝa 
promenado, sportekzercado... Pro tio, tiuj, kiuj verkis artikolojn por laŭdi grasulojn, komencis 
konvertiĝi al laŭdantoj de malgrasuloj. Ili skribis amason da eseoj kun multaj citaĵoj por pruvi kiel 
valora, fidinda kaj prava estas la sperto de malgrasiĝo. Ili ŝutis sur malgrasulojn tiajn flataĵojn kiaj 
“la plej bona korpopezo en la nuntempo”, “la korpopezo plej konforma al la postulo de la epoko” 
kaj “tipaj figuroj”. La sciigoj pri grasuloj tute malaperis el ĵurnaloj. Malgrasulo, kiel plumo en 
vento, laŭdite, soris al la ĉielo. Kaj neĝere flirtis liaj fotoj, anekdotoj, spertoj, interesaj novaĵoj, 
rimarkoj, intervjuoj kaj raportaĵoj. 
  Iutage, Malgrasulo renkontiĝis kun Grasulo surstrate. Tiu, kiu sentis sin forlasita, malgaja kaj 

malvigla, kortuŝite diris al Malgrasulo, “Viaj vortoj estas pravaj. Se mi sekvus vian konsilon 
tiutempe kaj min malgrasigus! Nun estas malfacile por mi igi min maldika.” 
  Ĉe tiuj vortoj, Malgrasulo, svingante sian fingron similan al seka branĉeto, admonis, “Ne! Vi 

devas teni vin tia. Oni ne scias, je kiu tago oni denove adoros grasecon!” 
elĉinigis Vejdo 

珍珠鸟 

朋友送我一对珍珠鸟。放在一个简易的竹条编成的笼子里，笼内还有一卷干草，那是小鸟舒

适又温暖的巢。 

有人说，这是一种怕人的鸟。 

我把它挂在窗前，那儿还有一盆异常茂盛的法国吊兰。我便用吊兰长长的、串生着小绿叶的

垂蔓蒙盖在鸟笼上，它们就像躲进深幽的丛林一样安全;从中传出的笛儿般又细又亮的叫声，也

就格外轻松自在了。 

阳光从窗外射入，透过这里，吊兰那些无数指甲状的小叶，一半成了黑影，一半被照透，如

同碧玉;斑斑驳驳，生意葱茏。小鸟的影子就在这中间隐约闪动，看不完整，有时连笼子也看不

出，却见它们可爱的鲜红小嘴从绿叶中伸出来。 

我很少扒开叶蔓瞧它们，它们便渐渐敢伸出小脑袋瞅瞅我。我们就这样一点点熟悉了。 

3个月后，那一团愈发繁茂的绿蔓里边，发出一种尖细又娇嫩的鸣叫。我猜到，是它们，有了

雏儿。我呢?决不掀开叶片往里看，连添食加水时也不睁大好奇的眼去惊动它们。过不多久，忽

然有一个小脑袋从叶间探出来。更小哟，雏儿!正是这个小家伙 

它小，就能轻易地由疏格的笼子钻出身。瞧，多么像它的母亲;红嘴红脚，灰蓝色的毛，只是
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后背还没有生出珍珠似的圆圆的白点;它好肥，整个身子好像一个蓬松的球儿。 

起先，这小家伙只在笼子四周活动，随后就在屋里飞来飞去，一会儿落在柜顶上，一会儿神

气十足地站在书架上，啄着书背上那些大文豪的名字;一会儿把灯绳撞的来回摇动，跟着跳到画

框上去了。只要大鸟在笼里生气儿地叫一声，它立即飞回笼里去。 

我不管它。这样久了，打开窗子，它最多只在窗框上站一会儿，决不飞出去。 

渐渐它胆子大了，就落在我书桌上。 

它先是离我较远，见我不去伤害它，便一点点挨近，然后蹦到我的杯子上，俯下头来喝茶，

再偏过脸瞧瞧我的反应。我只是微微一笑，依旧写东西，它就放开胆子跑到稿纸上，绕着我的笔

尖蹦来蹦去;跳动的小红爪子在纸上发出嚓嚓响。 

我不动声色的写，默默享受着这小家伙亲近的情意。这样，它完全放心了。索性用那涂了蜡

似的、角质的小红嘴，“嗒嗒”啄着我颤动的笔尖。我用手抚一抚它细腻的绒毛，它也不怕，反而

友好地啄两下我的手指。 

白天，它这样淘气地陪伴我;天色入暮，它就在父母的再三呼唤声中，飞向笼子，扭动滚圆的

身子，挤开那些绿叶钻进去。 

有一天，我伏案写作时，它居然落到我的肩上。我手中的笔不觉停了，生怕惊跑它。呆一会

儿，扭头看，这小家伙竟扒在我的肩头睡着了，银灰色的眼睑盖住眸子，小红脚刚好给胸脯上长

长的绒毛盖住。我轻轻抬一抬肩，它没醒，睡得好熟!还呷呷嘴，难道在做梦 

我笔尖一动，流泻下一时的感受：信赖，往往创造出美好的境界. 

Perlo-birdoj 
Amiko donacis al mi paron da perlo-birdoj kaj mi metis ilin en simplan kaĝon plektitan per 

bambuaj latoj. En la kaĝo kuŝis rulo da sekaj herboj—jen la komforta nesto por la birdoj. 
Oni diras, ke ili estas speco de birdoj, kiuj timas homojn. 
Mi pendigis la kaĝon fronte de la fenestro. Tie troviĝis vazo da franca klorofitumo* prospere 

kreskanta. Mi kovris la kaĝon per krampoj kun verdaj folietoj, tiel ke la birdoj sin kaŝis sekure 
kvazaŭ en profunda kaj malhela ĝangalo, kaj eligis delikatajn kaj klarajn pepojn kiel sonojn de la 
fluto, kio tre malstreĉis kaj malŝarĝigis homojn. 

Penetrante tra la fenestro, la sunlumo trairis sennombrajn ungoformajn folietojn de 
klorofitumo, tiel ke duono da ili fariĝis nigraj ombroj kaj la alia duono pro prilumigo travideblaj 
kiel jadpecoj, muarantaj kaj vigloplenaj. La ombroj de la birdoj malklare flagris interne, donante 
sian nekompletan konturon, kaj kelkfoje oni eĉ ne povis vidi la tutan kaĝon. Nur videblis, ke iliaj 
ruĝaj buŝetoj elŝoviĝis el la verdaj folietoj. 

Malofte mi dispuŝis krampojn por vidi ilin, dum ili elŝovis siajn kapetojn por vidi min. Iom 
post iom ni konatiĝis unu kun alia. 

Post tri monatoj, el la pli kaj pli pompanta verda krampoj elŝvebis akute maldikaj kaj delikataj 
pepoj. Mi divenis, ke ili jam ekhavis idojn. Sed miaflanke mi neniel disŝovis folietojn por rigardi 
enen. Eĉ kiam mi aldonis akvon, mi ne largiĝis miajn scivolajn okulojn por surprizi ilin. Post 
nelonge subite kapeto elŝoviĝis el inter la folietoj, la kapeto eĉ pli eta ol tiuj de aliaj birdoj. Ilia ido! 
Ĝuste tiu estaĵeto! 

Per pli malgranda korpo ĝi povis facile elŝovi sin tra la kaĝo kun maldense plektitaj latoj. Jen 
ĝi tute estis la kopio de sia patrino: ruĝa beko, ruĝaj piedetoj kaj grizblua plumaro, escepte de tio, 
ke sur ĝis dorso ankoraŭ ne aperis perlecaj rondaj punktoj. Ĝi estis tre grasa kaj ĝia tuta korpo 
vere similis al pufa pilketo. 

Komence la estaĵeto moviĝis nur ĉirkaŭ la kaĝo, kaj poste ĝi flugis tien kaj tien en la ĉambro, 
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jen falis sur la supron de la ŝranko jen fiere starante sur la librobretaro, bekis la nomojn de la 
grandaj literatoroj presitaj sur la librokovriloj, jen svingis pro sia kolizio tien kaj reen la 
pendfadenon de la lampo kaj saltis sur la kadron de pentraĵo. Kiam la birdego eligis koleran krion, 
ĝi tuj flugis reen en la kaĝon. 

Mi ne zorgis pri ĝi. Post longa tempo, kiam mi malfermis la fenestron, ĝi staris sur la 
fenestrobreton nur momenton kaj neniel forflugis eksteren. 

Iom post iom ĝi ekhavis pli grandan kuraĝon kaj fluge falis sur mian skribotablon. 
Unue ĝi staris iom distance de mi. Vidinte, ke mi ne volas vundi ĝin, ĝi moviĝis iom post iom 

proksimen kaj poste saltinte sur mian te-glason, ĝi returnis sian kapeton por vidi, kiel mi reagas. 
Mi nur ekridetis kaj daŭrigis skribi. Ĝi eĉ riskis kuri sur mian manuskripton kaj saltis tien kaj ĉi 
tien ĉirkaŭ mia skribilo. Ĝiaj ruĝaj ungetoj sible gratis la paperon. 

Skribante senemocie, mi silente ĝuis ĝian intimecon. Tiele ĝi tute ekhavis trankvilan koron. Ĝi 
simple klake bekis la tremetantan pinton de la skribilo per sia ruĝa vaksŝmirita korneca beko. Mi 
ekkaresis ĝiajn delikatajn vilojn, sed ĝi havis nenian timon, kaj male ĝi amikece bekis dufoje mian 
fingron. 

Dumtage ĝi tiel petoleme akompanis min. Kiam vesperiĝis, responde al ripetadaj alvokoj, ĝi 
flugis al la kaĝo, tordis sian rondan korpon kaj enŝovis sin tra verdaj folioj. 

Iutage, kiam mi skribis super la tablo, ĝi falis eĉ sur mian ŝultron. Mi aŭtomate haltigis la 
skribilon en mia mano, timante, ke ĝi forflugos pro surprizo. Post momento mi turnis la kapon por 
vidi. Ĝi eĉ endormiĝis kuŝante sur mia ŝultro. Ĝiaj arĝentgrizaj palpebroj kovris ĝiajn pupilojn kaj 
ĝiaj ruĝaj piedetoj estis kaŝitaj en longa lanugo sur ĝia brusto. Kiam mi malpeze levis la ŝultron, ĝi 
ne vekiĝis. Kiel en profunda dormo ĝi dronas! Ĝi ankoraŭ klakadis per sia buŝeto. Ĉu ĝi ankoraŭ 
troviĝus en la sonĝo? 

Mi ekmovis la skribilon kaj surpaperigis mian momentan impreson: Fidemo ofte elkreas belan 
akordemon. 
*klorofitumo: chlorophytum comosum 

elĉinigis Vejdo 

三毛（1943-1991） 

 
妈妈的一封信 

我亲爱的女儿: 

自你决定去撒哈拉大漠后，我们的心就没有一天安静过，怕你吃苦，怕你寂寞，更担心你难

以适应沙漠的日常生活。但每次接你来信好像都在天堂，心情愉快，对生活充满信心。物质上的

缺乏，气候的骤变，并没有影响你的情绪。我想可能是沙漠美丽的景色深深地迷惑了你，夕阳中

的蜃楼，一望无垠的黄沙，一向是你所神住。一旦投入其中，谁能体会?谁能领略? 

所以，这次你去撒哈拉，我和你父亲都没有阻止。明知道这是何等崎岖艰苦的道路，但是为

了你的志趣和新生活的尝试，我们忍住了眼泪，答应下来。孩子，你可知道父母的心里是如何的

矛盾，如何的心酸!这一时期，我差不多常常跑邮局，恨不得把你喜爱的食物或点缀布置的小玩
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意儿，统统寄上，借着那些小小的礼物，也寄上我们无限的爱和想念。有一天，你告诉我们，已

拥有了梦中的白马王子，我们万分喜悦接纳了我们淳厚的半子——荷西(Jose)。你孤单的生活将

告一段落，从此有人陪伴你，携手共度人生漫漫的岁月。重重的叮咛，深深的祝福，难表父母的

心声。我的女儿，愿你幸福快乐，直到永永远远。 

在你完全适应荒凉单调的沙漠婚姻生活后，你很想动动久已搁起的笔杆，希望哪一位副刊的

主编先生能慧眼识英雄(小猫也)，提拔一下，让你乐一乐，以后才有信心再写。我每晚都祈祷求

神拭一拭那位主编的眼睛，能使他看中我们三毛的文章，真的，那天早晨在联副上看到你第一篇

文章《中国饭店》(《沙漠中的饭店》)，我把家中所有的人都叫起来，争阅你的故事，大家都非

常高兴。家中没有香槟，只好买豆浆代替庆祝，心中十分感激那位主编先生。(后来才知道是平

鑫涛先生，大概是受了上帝的催眠。)从此你打开了写作之门，一篇比一篇精彩，一篇比一篇生

动。你把我们每一个读者都引进了你的生活，你的故事好像就发生在我们的身边左右，有笑也有

泪。自读完了你的《白手成家》后，我泪流满面，心如绞痛，孩子，你从来都没有告诉父母，你

所受的苦难和物质上的缺乏，体力上的透支，影响你的健康，你时时都在病中。你把这个僻远荒

凉、简陋的小屋，布置成你们的王国(都是废物利用)，我十分相信，你确有此能耐。那时，许多

爱护你的前辈，关怀你的友好，最可爱的是一些年轻的热爱你的读者朋友们，电话、信件纷纷而

来，使人十分感动。在《白手成家》刊出后，进入最高潮，任何地方都能听到谈论三毛何许人也，

我们以你为荣，也分享了你的快乐，这是你给父母一生中最大的安慰。(是你牺牲多少夜晚及日

常生活中的辛酸换取的代价。虽然你在写作上刚刚起步，但在给我们父母的感受上却是永恒。) 

我的女儿，在逝去的岁月中，虽然有太多的坎坷，但我们已用尽爱的金线，一针一针经纬地织补

起来，希望父母的巧手神工能织得像当初上帝赐给你的一样，天衣无缝，重度你快乐健康的人生。

孩子，请接受父母的祝福和祈祷，愿主赐恩。 

你车祸的消息，一直等你出院后，你姐姐才告诉我们(瞒得好紧)。当时我脑中一片茫然，整

个世界仿佛都在旋转，泪含满眶，默默无语，心碎片片，千水万山，无法亲临照顾。孩子，你怕

我们伤心难受，教姐姐慢慢再讲，这是你的孝心，但你可想到，我们知道了一样地神伤，担忧焦

急，一直到收到你的录音带与照片后，仍未能释然。看到你消瘦无力的样子，更耿耿于怀;每次

午夜梦回，你可曾听到母亲依依的呼唤?天涯海角，不论离我们多么遥远，我们的心灵总是彼此

相通。尤其是你父亲，是你一生中最大的凭依。前一阵他患眼疾，视力衰退，你每信都殷殷问候，

思亲之情，隐于字间，读后常使我们泫然泪下，思念更深。最近虽然你没有提及任何不妥，但在

家信中常感觉到你又在病中。 

撒哈拉的一段生活，使你亏损太多，等荷西找到了新的工作，安顿好家，快快地回来吧，让

我们好好地看看久别的女儿，是否依旧神采飘逸。 

夜已很深，春天的夜晚仍有寒意，请为父母多披上一件外衣，珍重复珍重。千言万言，难诉

尽母亲的心语。我的女儿，愿你快乐健康!顺祝平安! 

母示 

一九七六年四月一日午夜 

Echo (Sanmao) (1943-1991) 

Letero el la patrino 
Mia kara filino: 

Ekde kiam vi decidis iri al Saharo, ni ne trankviliĝas eĉ en unu tago. Ni timas, ke vi suferos de 
amaraĵoj kaj vivos solece, kaj des pli, ke vi malfacile adaptos vin al la ĉiutaga vivo en la dezerto. 
Sed ĉiufoje kiam ni ricevis vian leteron, vi montris vin, kvazaŭ vi troviĝus en paradizo, plenkore 
ĝoja kaj fidema je la vivo. Manko de materioj kaj subitaj ŝanĝiĝoj de la klimato ne influas vian 
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animstaton. Mi pensas, ke eble la bela pejzaĝo de la dezerto profunde ravas vin, ĉar miraĝon ĉe 
vespera sunsubiro kaj senliman flavan sablejon vi ĉiam aspiras. Nur kiuj sin ĵetas en tion, tiuj 
povas ekkoni kaj kompreni tion! 

Ĝuste pro tio mi kaj via patro ne malhelpis, ke vi iros al Saharo ĉifoje. Ni klare scias, ke antaŭ 
vi etendiĝas tiom sinua kaj malfacila vojo, sed por viaj aspiroj kaj novaj provoj al la nova vivo, ni 
retenis niajn larmojn kaj konsentis pri via foriro. Mia filineto, ĉu vi vere scias, ke viaj gepatroj 
havas tiom da kontraŭdiroj en sia koro kaj kovas tiom da ĉagrenoj! Dum ĉi tiu tempdaŭro mi 
preskaŭ ofte iras al poŝtoficejo kaj poŝtas la de vi ŝatataj frandaĵojn kaj ornamaĵetojn kiel eble plej 
multajn, kaj per tio ni sendas nian senlimajn amon kaj sopiremon. Iutage vi diris al ni, ke vi jam 
havas vian idealan amaton, kaj kun granda ĝojo ni akceptis tiun simplaniman kaj honestan duonan 
filon—Jose. Via soleca vivo tuj finiĝos kaj de nun vi ekhavos kompanon, kiu pasigos kune kun vi 
la longajn jarojn de la vivo. Eĉ mil admonoj kaj profunda bondeziro ne povus tute esprimi la koran 
voĉon de viaj gepatroj. Mia filineto, mi deziras al vi feliĉon kaj ĝojon, kiuj daŭros eterne. 

Post kiam vi tute adaptos vin al la trista kaj monotona vivo de geedziĝo en la dezerto, vi emos 
skribi per la plumo, kiun vi ne tuŝis jam longe, esperante, ke ĉefredaktoro de felietono povu havi 
penetreman vidkapablon trovi vin kiel heroinon (nur kateton), kaj akcepti vian skribaĵon kaj gajigi 
vin, tiel ke vi verkos plu kun memfidemo. Ĉiuvespere mi preĝas al Dio, ke Li purviŝu la okulojn 
de ĉefredaktoro por ebligi nin legi la verkon de nia filino Sanmao. Vere okazis, ke tiun matenon 
mi legis en ĵurnalo vian unuan verkon Ĉina restoracio (Restoracio en dezerto) . Mi vekis ĉiujn 
familianojn por legi vian verkon. Ni ĉiuj tre ĝojis kaj tostis per sojfaba lakto anstataŭ ĉampano, 
kiu mankis en nia hejmo. Mi kovas grandan dankemon al tiu ĉefredaktoro (pri kiu mi sciiĝis poste, 
ke li estas s-ro Ping Xintao, eble hipnotita de Dio). De tiam vi ekmalfermis la pordon de verkado, 
kaj via nova verko ĉiam estas pli brila kaj pli viveca ol la antaŭa. Vi kunportas nin legantojn en 
vian vivon. Viaj rakontoj ŝajne okazas ĉirkaŭ ni, kun ridoj kaj larmoj. Post kiam mi finlegis vian 
rakonton Establi familion de nenio, mi ekhavis la vizaĝon larmomakulitan kaj la koron dolore 
torditan. Mia filineto, vi neniam diras al viaj gepatroj viajn suferojn, mankon de materioj, fizikan 
trokonsumadon kaj oftan malsaniĝon. Vi dekoris vian foran, dezertan kaj simplan dometon kiel 
vian reĝlandon (utiligante ĉiujn eluzitaĵojn). Mi plene kredas, ke vi vere havas tian kapablon. 
Tiam la kortuŝa afero estis, ke telefonvokoj kaj leteroj alvenas unuj post aliaj el multaj pliaĝuloj, 
kiuj amzorgas vin, el viaj geamikoj, kiuj priatentas vin, kaj tre aminde, el la junaj legantoj, kiuj 
ŝatas vin. Post publikigo de Establi familion de nenio estiĝis la pleja kulmino. Ĉie ajn aŭdiĝas la 
interbabilo pri temo, kiu estas Sanmao. Ni fieras pri vi kaj ankaŭ ni partoprenas en via ĝojo. Tio 
estas la plej granda dumviva konsolo, kiun vi donas al ni gepatroj. (Tio estas la repago akirita de 
vi per multaj tagnoktoj kaj ĉiutagaj amaraĵoj. Kvankam vi faras la komencan paŝon en verkado, ni 
gepatroj tamen ekhavas la senton de eterneco.) Mia filineto, en la pasintaj jaroj, kvankam vi 
travivis tre multe da malfacilaĵoj, ni jam teksis varpe-vefte kaj bone flikis tiun bedaŭron per la oraj 
fadenoj de la amo. Ni gepatroj esperas, ke niaj lertaj manoj povu teksi la belan veston tiel perfekte 
kiel Dio dotis al vi antaŭe, tiel ke vi povos repasigi vian ĝojan homvivon. Infaneto, bonvolu 
akcepti de ni gepatroj bondeziron kaj preĝon. Dio donu al vi gracon. 

La informon pri via aŭt-akcidento via fratino ne diris al mi ĝis vi elhospitaliĝis (kiel strikte ŝi 
gardis ĝin). Tiam mi konfuziĝis kun malplena cerbo, kvazaŭ la tuta mondo turniĝadus antaŭ mi. 
Kun larmoj en okuloj mi mutis korŝire. Trans montoj kaj riveroj mi ne povis zorgi pri vi persone. 
Infaneto, estas via filina dediĉiteco, ke vi petis al via fratino diri la informon pli malfrue por 
liberigi nin je ĉagrenoj. Sed vi neniel pensis, ke, kiam ni aŭdis pri ĝi, ni same ĉagreniĝis kaj 
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maltrankviliĝis, kaj ne fariĝis kvietaj eĉ ĝis ni ricevis viajn sonregistraĵon kaj fotojn. Rigardante 
vin en magreco kaj senforteco, ni naskas des pli da ĉagrenoj kirlantaj en la koro. Ĉiufoje kiam vi 
sonĝas en nokto, ĉu vi aŭdas mian mildan kaj delikatan alvokon? Kiel ajn malproksime ni 
distancas inter ni, eĉ en fora mondangulo, niaj animoj ĉiam ligiĝas unu kun la alia. Precipe via 
patro, li estas via granda apogilo dum via vivo. Antaŭ kelka tempo li suferis de okula malsano kaj 
vidkapablo malakriĝis. En ĉiuj viaj leteroj vi kunsendas intiman bondeziron kaj via sopiremo 
videblas inter linioj de la leteroj. Post legado ni faligis larmojn kaj ni ekhavis pli profundan 
sopiremon al vi. Lastatempe, kvankam vi ne menciis ion ajn nebonan, ni tamen ofte sentis el viaj 
leteroj, kvazaŭ vi dronus en malsano. 

La vivo en Saharo damaĝas vin tre multe. Kiam Jose trovos novan laboron kaj bone aranĝos la 
hejmon, tuj revenu kaj ni bone rigardos, ĉu nia filino, kiu jam foriris de longa tempo, ankoraŭ sin 
montras vigloplena kaj gracia. 

La nokto jam profundiĝas. La printempa nokto ankoraŭ elspiras froston. Surportu pli alian 
veston por viaj gepatroj. Ĉiel gardu vian sanon. Eĉ mil kaj mil vortoj ne povas esprimi mian koran 
voĉon. Mia filineto, mi deziras al vi ĝojon kaj feliĉon. Ĉion bonan! 

Via patrino 
meznokte, la 1-an de aprilo, 1976 

elĉinigis Vejdo 

不死鸟 

一年多前，有份刊物嘱我写稿，题目已经指定了出来:“如果你只有三个月的寿命，你将会去

做些什么事?”我想了很久，一直没有去答这份考卷。 
荷西听说了这件事情，也曾好奇的问过我--“你会去做些什么呢?” 
当时，我正在厨房揉面，我举起了沾满白粉的手，轻轻的摸了摸他的头发，慢慢的说:“傻子，

我不会死的，因为还得给你做饺子呢!” 
讲完这句话，荷西的眼睛突然朦胧起来，他的手臂从我身后绕上来抱着我，直到饺子上桌了

才放开。 
“你神经啦?”我笑问他，他眼睛又突然一红，也笑了笑，这才一声不响的在我的对面坐下来。 

以后我又想到过这份欠稿，我的答案仍是那么的简单而固执:“我要守住我的家，护住我丈夫，一

个有责任的人，是没有死亡的权利的。” 
虽然预知死期是我喜欢的一种生命结束的方式，可是我仍然拒绝死亡。在这世上有三个与我

个人死亡牢牢相连的生命，那便是父亲、母亲，还有荷西，如果他们其中的任何一个在世上还活

着一日，我便不可以死，连神也不能将我拿去，因为我不肯，而神也明白。 
前一阵在深夜里与父母谈话，我突然说:“如果选择了自己结束生命的这条路，你们也要想得

明白，因为在我，那将是一个更幸福的归宿。” 
母亲听了这话，眼泪迸了出来，她不敢说一句刺激我的话，只是一遍又一遍喃喃的说:“你再

试试，再试试活下去，不是不给你选择，可是请求你再试一次。” 
父亲便不同了，他坐在黯淡的灯光下，语气几乎已经失去了控制，他说:“你讲这样无情的话，

便是叫爸爸生活在地狱里，因为你今天既然已经说了出来，使我，这个做父亲的人，日日要活在

恐惧里，不晓得那一天，我会突然失去我的女儿。如果你敢做出这样毁灭自己的生命的事情，那

么你便是我的仇人，我不但今生要与你为仇，我世世代代都要与你为仇，因为是--你，杀死了我

最最心爱的女儿--。” 
这时，我的泪水瀑布也似的流了出来，我坐在床上，不能回答父亲一个字，房间里一片死寂，

然后父亲站了起来慢慢的走出去。母亲的脸，在我的泪光中看过去，好似静静的在抽筋。 
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苍天在上，我必是疯狂了才会对父母说出那样的话来。 
我又一次明白了，我的生命在爱我的人心中是那么的重要，我的念头，使得经过了那么多沧

桑和人生的父母几乎崩溃，在女儿的面前，他们是不肯设防的让我一次又一次的刺伤，而我，好

似只有在丈夫的面前才会那个样子。许多个夜晚，许多次午夜梦回的时候，我躲在黑暗里，思念

荷西几成疯狂，相思，像虫一样的慢慢啃着我的身体，直到我成为一个空空茫茫的大洞。夜是那

样的长，那么的黑，窗外的雨，是我心里的泪，永远没有滴完的一天。我总是在想荷西，总是又

在心头里自言自语:“感谢上天，今日活着的是我，痛着的也是我，如果叫荷西来忍受这一分又一

分钟的长夜，那我是万万不肯的。幸好这些都没有轮到他，要是他像我这样的活下去，那么我拚

了命也要跟上帝争了回来换他。” 
失去荷西我尚且如此，如果今天是我先走了一步，那么我的父亲、母亲及荷西又会是什么情

况?我从来没有怀疑过他们对我的爱，让我的父母在辛劳了半生之后，付出了他们全部之后，再

叫他们失去爱女，那么他们的慰藉和幸福也将完全丧失了，这样尖锐的打击不可以由他们来承受，

那是太残酷也太不公平了。 
要荷西半途折翼，强迫他失去相依为命的爱妻，即使他日后活了下去，在他的心灵上会有怎么样

的伤痕，会有什么样的烙印?如果因为我的消失而使得荷西的馀生再也不有一丝笑容，那么我便

更是不能死。 
这些，又一些，因为我的死亡将带给我父母及丈夫的大痛苦，大劫难，每想起来，便是不忍，

不忍，不忍又不忍。毕竟，先走的是比较幸福的，留下来的，也并不是强者，可是，在这彻心的

苦，切肤的疼痛里，我仍是要说--“为了爱的缘故，这永别的苦杯，还是让我来喝下吧!” 
我愿意在父亲、母亲、丈夫的生命圆环里做最后离世的一个，如果我先去了，而将这份我已尝过

的苦杯留给世上的父母，那么我是死不瞑目的，因为我明白了爱，而我的爱有多深，我的牵挂和

不舍便有多长。 
所以，我是没有选择的做了暂时的不死鸟，虽然我的翅膀断了，我的羽毛脱了，我已没有另

一半可以比翼，可是那颗碎成片片的心，仍是父母的珍宝，再痛，再伤，只有他们不肯我死去，

我便也不再有放弃他们的念头。 
总有那么一天，在超越我们时空的地方，会有六张手臂，温柔平和的将我迎入永恒，那时候，

我会又哭又笑的喊着他们--爸爸、妈妈、荷西，然后没有回顾的狂奔过去。 
这份文字原来是为另一个题目而写的，可是我拒绝了只有三个月寿命的假想，生的艰难，心的空

虚，死别时的碎心又碎心，都由我一个人来承当吧! 

父亲、母亲、荷西，我爱你们胜于自己的生命，请求上苍看见我的诚心，给我在世上的时日

长久，护住我父母的幸福和年岁，那么我，在这份责任之下，便不再轻言消失和死亡了。 
荷西，你答应过的，你要在那边等我，有你这一句承诺，我便还有一个盼望了。 

Senmorta birdo 
Antaŭ pli ol unu jaro unu gazeto petis de mi verki per la difinita temo “Kion vi farus, se vi 

havus nur tri monatojn por vivi?” Pri tio mi pensis longan tempon sen plenumi tiun peton. 
Aŭdinte pri tio, Jose scivoleme demandis al mi: “Kion vi povus fari?”. 
Tiam mi knedis paston en la kuirejo, mi levis la manon algluiĝintan per blanka faruno kaj 

malpeze ekpalpis liajn harojn, malrapide dirante: “Stultulo, mi ne tuj mortos, ĉar mi devas fari 
raviolojn por vi!” 

Post tiuj vortoj liaj okuloj subite nebuliĝis. Li ĉirkaŭis min de malantaŭe per la brakoj kaj ne 
lasis min for ĝis la ravioloj surtabliĝis. 

“Ĉu vi estas nervoza?” mi demandis ridetante. Kun tuj ruĝiĝintaj okuloj li sensone sidiĝis 
kontraŭ mi. 
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Poste mi ekpensis pri la kontribuaĵo, kiun mi ankoraŭ ne verkis. Mia respondo restis tiom 
simpla kaj obstina: “Mi volas teni mian hejmon en bona ordo kaj protekti mian edzon. Tiu, kiu 
havas respondecon, ne rajtas morti.” 

Kvankam al mi plaĉas la maniero, per kiu mi anticipas la daton de morto por fini mian vivon, 
mi tamen ankoraŭ rifuzas morton. En ĉi tiu mondo ekzistas tri vivoj rilatantaj al mia persona 
morto: patro, patrino kaj Jose. Se ĉiu ajn el ili ankoraŭ vivas nur unu tagon, mi ne povas formorti, 
kaj eĉ Dio ne povas forpreni min, ĉar mi ne volas, kaj tion Dio komprenas. 

Antaŭ kelka tempo, kiam mi babilis kun miaj gepatroj dum profunda nokto, mi abrupte diris: 
“Se mi elektos la vojon preni mian propran vivon, vi devos bone kompreni, ke por mi tio estos 
feliĉa azilo.” 

Aŭdinte tiujn vortojn, la patrino ŝprucis larmojn. Ŝi ne kuraĝis eligis vortojn pikantajn min, 
nur murmurante fojrefoje: “Provu plu, provu vivi plu. Mi ne malhelpas vin en elektado. Sed Mi 
petas al vi fari provon ankoraŭ foje.” 

La patro reagis malsame. Sidante en malhela lamplumo li preskaŭ perdis memregon, dirante: 
“Viaj senkompataj vortoj igas min vivi kvazaŭ en infero. Pro tio, ke vi jam eldiris tiujn vortojn, mi, 
kiel via patro, vivas en timego ĉiutage. Mi ne scias, kiun tagon mi perdos mian filinon. Se vi 
aŭdacos fari tian aferon ruinigi vian vivon, vi fariĝos mia malamiko. Mi kovas malamon kontraŭ 
vi ne nur en nuna vivo, sed ankaŭ en venontaj vivoj, ĉar estos vi, kiu murdos mian karan filinon...” 

Tiam miaj larmoj torente fluis. Sidante sur la lito, mi ne povis eligi eĉ unu vorton por respondi 
al mia patro. En la ĉambro regis tomba silento. Li malrapide stariĝis kaj eliris. Tra la larma vualo 
mi vidis la vizaĝon de la patrino, kvazaŭ tikantan en silento. 

Aĥ, la Ĉielo! mi certe freneziĝis diri tiujn vortojn al la gepatroj. 
Ankoraŭfoje mi komprenas, ke mia vivo estas tiom grava en la koro de tiuj, kiuj amas min. 

Mia penso preskaŭ ruinigis miajn gepatrojn, kiuj spertis tiom da ŝanĝiĝoj en la vivo. Antaŭ la 
filino ili, kun aperta koro, estis pike vunditaj de ŝi, dum miaflanke mi ŝajne kondutis tiele nur 
antaŭ mia edzo. En multaj noktmezoj, kiam mi vekiĝis el sonĝo, mi kaŝis min en mallumo kaj 
sopiremis al Jose preskaŭ ĝis freneziĝo. Sopiremo, kiel vermo, ronĝis mian korpon ĝis mi fariĝis 
malplena truego. Noktoj estis tiom longaj kaj tiom tenebraj. La pluvo ekster la fenestro estis 
larmoj en mia koro, kiuj neniam povas finguti. Mi ĉiam dronas en sopiremo al Jose, dirante al mi 
en la koro: “Dankon al la Ĉielo. Hodiaŭ estas mi, kiu ankoraŭ vivas, kaj ankaŭ estas mi, kiu sentas 
doloron. Se Jose suferus minuton post minuto de la longa nokto, mi neniel konsentus. Feliĉe lin ne 
trafis tiuj suferoj. Se li povus vivi kiel mi, mi riskus mian vivon por ke mi prenu lin de Dio kaj 
lasu lin anstataŭi min.” 

Kiam mi perdas Jose-n, mi havas tian reagon. Se mi jam forpasus nun, do, ĝis kia stato miaj 
gepatroj kaj Jose reduktiĝus? Mi neniam dubas pri ilia amo al mi. Sed se miaj gepatroj, kiuj jam 
penis dum duono da ilia vivo, kaj elspezus ĉiom, kiom ili havis, perdus sian amatan filinon, do 
iliaj konsolo kaj feliĉo tute perdiĝus. Ili ne devus suferi de tia akra bato. Se tiel, estus tro kruele 
kaj tro maljuste por ili. 

Se Jose malsukcesus duonvoje kaj devigite perdus sian amatan edzinon, kiu dividis kun li la 
saman sorton, kaj eĉ se li pluvivus, kia vundo kaj kia brulstampo restus en lia animo? Se pro mia 
malespero ne plu troviĝus radio da rideto en la resto de lia vivo, mi des pli ne povus formorti. 

Plie mia morto alportus al miaj gepatroj kaj edzo grandan suferon kaj grandan katastrofon. Je 
ekpenso pri tio mi naskas domaĝemon, domaĝemon kaj denove domaĝemon. 

Tiuj, kiuj forpasis pli frue, estas pli feliĉaj, kaj tiuj, kiuj ankoraŭ vivas, tamen ne estas fortuloj. 
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En korŝira amareco kaj boranta doloro mi ankoraŭ deklaras: “Por la amo mi trinku la tason da 
amareco de disiĝo!” 

Mi volas morti laste en la vivrondo de miaj patro, patrino kaj edzo. Se mi forpasus pli frue, mi 
restigus la tason da amareco, kiun mi jam gustumis, al la gepatroj amkoraŭ vivantaj en la mondo, 
mi neniel estus en paco en mia tombo, ĉar mi jam komprenas, ke mi havas tiom profundan amon, 
kiom longajn sopiremon kaj domaĝemon mi kovas. 

Tial mi ne havas alian alternativon ol esti senmorta birdo provizore. Kvankam mi havas miajn 
flugilojn rompitaj kaj plumojn defalintaj, kaj des pli mi ne plu havas mian birdkunulon por flugi 
pare, miaj dispecigita koro tamen estas trezoro por miaj gepatroj. Se nur ili volas, ke mi ne mortu, 
mi ne devas naski ekpenson forlasi ilin, eĉ en ankoraŭ pli granda doloro kaj kun ankoraŭ pli 
granda vundo. 

Iutage en la loko transcendanta tempon kaj spacon troviĝos ses brakoj, kiuj milde kaj kviete 
bonvenigos min en eternecon. Tiam mi, ridante kaj plorante, vokos “paĉjo, panjo, Jose” kaj 
senkapturne kuregos al ili. 

Ĉi tiun skribaĵon mi faris por alia temo, sed mi rifuzis la hipotezon, ke mi vivus nur tri 
monatojn. Malfacilan vivadon, koran malplenecon kaj korŝiritecon je morta disiĝo mi sola 
alfrontu! 

Patro, patrino kaj Jose, mi amas vin pli ol mian vivon. Mi petas de la Ĉielo, pro mia sincereco, 
doni pli multajn tagojn por protekti la feliĉon kaj tempon de miaj gepatroj. Kun tia devo, mi ne plu 
laŭvole parolas pri miaj malapero kaj pereo. 

Jose, vi promesis, ke vi atendas min transe. Kun via promeso mi kovas la atendatan 
plenumiĝon. 

elĉinigis Vejdo 

席慕蓉（1943—） 

 

给我一个岛 

你知道吗？在那个夏天的海洋上，我多希望能够象她一样，拥有一个小小的岛。 

她的岛实在很小，小到每一个住在岛上的居民都不能不相识，不能不相知。 

船本来已经离开码头，已经准备驶往另一个更大的岛去了，但是，忽然之间，船头 

换了方向，又朝小岛驶了回去。 

我问她为什么？是出了什么事吗？ 

她微微一笑，指着把舵的少年说： 

“不是啦，是他的哥哥有事找他。” 

码头上并没有什么人，只看见远远的山路上，有辆摩托车正在往这边驶来。天很蓝， 

海很安静，我们也都静静地坐在甲板上等待着，等待着那越来越近的马达的声音。 

果然，是少年的哥哥要他去马公带一些修船的零件回来，样品从码头上那只粗壮黝 

黑的手臂中抛出，轻缓而又准确的，被船上另一只同样粗壮黝黑的手臂接住了。没听到 
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有人说谢谢，也没听到什么人说再见。只有船上的少年微微向岸上挥一下手，船就离开 

了。 

回头望过去，小岛静静地躺在湛蓝的海上，在几丛毗邻的房屋之间，孩子们正在游 

戏追逐，用砳硓石砌成的屋墙听说可以支持一千年，灰色的石块在阳光下有一种令人觉 

得踏实和安稳的色泽。 

再延伸过来，在岛的这一边，是连绵着的又细又白又温暖的沙滩，长长的一直伸到 

海里。天气很晴朗，海水因而几乎是透明的，从船边望下去，可以很清楚地看到海底的 

珊瑚礁。 

我问她： 

“这是你的家乡吗？” 

“是我先生的，他是在这个岛上出生的。” 

她的回答里有着一种不自觉的欢喜与自豪，让我不得不羡慕起她来。 

船在海上慢慢地走着，在广阔的海洋上，船是多么自由啊！从小到大，一直喜欢坐船，

喜欢那一种乘风破浪的欢畅，不论在那里，往前走的船永远能给我一种欢乐和自由的感觉。

但是，我现在才明白，所有的欢乐和自由都必须要有一个据点，要有一个岛在心里，在扬帆

出发的时候，知道自己随时可以回来，那样的旅程才会有真正的快乐。原来，自由的后面也

要有一种不变的依恋，才能成为真正的自由。 

我多希望，也能够有一个小小的岛，在这个岛上，有我熟悉的朋友，有我亲爱的家人。 

我多希望，也能够有一个岛，在不变的海洋上等待着我。 

不管我会在旅途上遭逢到什么样的挫折，不管我会在多么遥远的地方停留下来，不管我

会在他乡停留多久，半生甚至一生！只要我心里知道，在不变的海洋上有一个不变的岛在等

待着我，那么，这人世间一切的颠沛与艰难都是可以忍受并且可以克服的了。 

你说，我的希望和要求算不算过分呢？ 

Xi Murong (1943-) 

Donu al mi insulon 
Ĉu vi scias, kiel mi esperis posedi insulon, kiel ŝi, kiam ni veturis perŝipe sur la maro tiun 

someron? 
Ŝia insulo estis vere tiel malgranda, ke la loĝantoj sur ĝi ne povis ne interkonatiĝi nek 

familiariĝi. 
La ŝipo jam forveturis de la kajo kaj direktis sin al pli granda insulo, sed subite ĝi, turninte sian 

pruon, denove iris al la antaŭa insuleto. 
Mi demandis al ŝi: “Kial? Ĉu io okazis?” 
Fingromontrante la knabon, kiu direktis la rudron, ŝi ridete diris: “Nenio. Lia frato volas 

revenigi lin pro ia afero.” 
Sur la kajo troviĝis neniu kaj nur vidiĝis motorbiciklo alproksimiĝanta de sur la fora montvojo. 

La ĉielo estis tre blua kaj la maro en granda kvieto. Ni ĉiuj atendis sur la ferdeko la pli kaj pli 
alproksimiĝantan motorbiciklon rulbruantan. 

Estis vere, ke lia frato volis, ke li reportu pecojn por ripari ŝipon el la urbo Magong. La samplo 
elĵetiĝis el la bruna fortika kaj dika brako, lante kaj ekzakte tra la aero, kaj la alia same bruna 
fortika kaj dika brako ricevis ĝin. Aŭdiĝis nenia dankdiro nek ĝisrevido. La knabo sur la ŝipo nur 
eksvingis la manon kontraŭ la bordo, kaj la ŝipo ekveturis. 

Retrorigardate, la insuleto kviete kuŝis sur la lazura maro. Inter vicoj de najbaraj domoj infanoj 

- 218 - 
 



lude ĉasis unu la alian. Tiuj domoj konstruitaj per koralŝtonoj laŭdire povis firme stari mil jarojn 
kaj tiuj grizaj ŝtonoj sub la suno eligis stabiligan kaj trankviligan nuancon. 

La rigardo direktiĝis al la alia flanko de la insuleto. Ni vidis seninterrompan fajnan, blankan 
kaj varman sablejon longe etendiĝantan en la maron. En serena vetero la marakvo estis preskaŭ 
travidebla. Rigardante en la maron de sur la ferdeko, ni povis klare vidi la koralrifojn sur la fundo 
de la maro. 

Mi demandis al ŝi: “Ĉu tie estas via hejmloko?” 
“La hejmloko de mia edzo. Li naskiĝis sur tiu ĉi insulo.” 
En ŝia respondo troviĝis senkonsciaj ĝojo kaj fiero, tiel ke mi aŭtomate naskis envion al ŝi. 
La ŝipo glitis malrapide sur la maro. Kiel libere ĝi veturas sur la vasta maro! De infaneco mi 

ĉiam ŝatis veturi per ŝipo por ĝui la ĝojan senton fendi la ondojn laŭ favora vento. En kia ajn loko 
la ŝipveturado donas al mi ĝojan kaj liberan senton. Sed ĝis nun mi ekkomprenas, ke ĉiuj ĝojo kaj 
libereco devas esti bazitaj sur la fakto, ke oni devas havi piedtenon — insulon en la koro. Kiam 
oni hisas velon por ekvojaĝi, ili scias, ke ili povas reveni en ajna tempo. Nur tia vojaĝo povas 
estigi veran ĝojon. Do, se ekzistas neŝanĝa alkroĉiĝemo malantaŭ la libereco, oni ekhavas veran 
liberecon. 

Kiel multe mi esperas, ke mi posedu malgrandan insuleton, sur kiu troviĝas miaj konataj 
amikoj kaj karaj familianoj. 

Kiel multe mi ankaŭ esperas, ke insulo atendu min sur la neŝanĝa maro. 
Kiajn ajn malsukcesojn mi suferas dum vojaĝo, en kiel ajn malproksima loko mi restas, kaj 

kiel ajn longe mi restas en fremda loko dum duonvivo, eĉ la tuta vivo, se nur mi scias en la koro, 
ke min atendas senŝanĝa insulo sur la senŝanĝa maro, ĉiuj suferoj en vagado kaj malfaciloj povas 
esti elteneblaj kaj venkeblaj. 

Jen diru al mi, ĉu miaj espero kaj postulo estas troaj aŭ ne. 
elĉinigis Vejdo 

野生的百合花 
那天，当我们四个有在那条山道上停下来的时候，原来只是想就近观察那一群黑色的飞

鸟的，却没想到，下了车以后，却发现在这高高的清凉的山上，竟然四处盛开着野生的百合

花！ 

   山很高，很清凉，是黄昏的时刻，湿润的云雾在我们身边游走，带着一种淡淡的芬芳，

这所有的一切竟然完全一样！ 

所有的一切竟然完全一样，而虽然那么多年已经过去了，为什么连我心里的感觉竟然也完全

一样！ 

   我迫不及待地想告诉同行的朋友，这眼前的一切和我十八岁那年的一个黄昏有着多少相

似之处。一样的灰绿色的暮霭、一样的湿润和清凉的云雾、一样的满山盛开的洁白花朵；谁

说时光不能重回？谁说世间充满着变幻的事物？谁说我不能与曾经错过的美丽再重新相遇？ 

我几乎有点语无伦次了，朋友们大概也感染到我的兴奋。陈开始攀下山岩，在深草丛里为我

一朵一朵地采撷起来，宋也拿起相机一张又一张地拍摄着，我一面担心山岩的陡削，一面又

暗暗希望陈能够多摘几朵。 

   陈果然是深知我心的朋友，他给我采了满满的一大把，笑着递给了我。 

   当我把百合抱在怀中的时候，真有一种无法形容的快乐和满足。 

   一生能有几次，在高高的清凉的山上，怀抱着一整束又香又白的百合花？ 

   多少年前的事了！也不过就是那么一次而已。也是四个人结伴同行，也是同样的暮色，
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同样的开满了野百合的山巅，同样的微笑着的朋友把一整束花朵向我送了过来。也不过就是

那么一次而已，却从来不会忘记。 

   令人安慰的就是不会忘记。原来那种感觉仍然一直深藏在心中，对大自然的惊羡与热爱

仍然永远伴随着我，这么多年都已经过去了，经历过多少沧桑世事，可喜的是那一颗心却幸

好没有改变。 

   更可喜的是，在二十年后能还再重新来印证这一种心情。因此，在那天，当我接过了那

一束芬芳的百合花的时候，真的觉得这几乎是我一生中最奢侈的一刻了。 

而这一切都要感激我的朋友们。 

   所以，你说我爱的是花吗？我爱的其实是伴随着花香而来的珍惜与感激的心情。 

就象我今天遇见的这位朋友，在他所说的短短一句话里，包含着多少动人的哲思呢？我说的

“动人”，就如同几位真诚的朋友，总是在注意着你，关怀着你，在你快乐的时候欣赏你，

在你悲伤的时候安慰你，甚至，在向你揭露种种人生真相的时候，还特意小心地选择一些温

柔如“花香”那样的句子，来避免现实世界里的尖锐棱角会刺伤你；想一想，这样宽阔又细

密的心思如何能不令人动容？ 

   我实在爱极了这个世界。一直想不透的是，为什么这个世界对我总是特别仁慈？为什么

我的朋友都对我特别偏袒与纵容？在我往前走的路上，为什么总是充塞着一种淡淡的花香？

有时恍惚，有时清晰，却总是那样久久地不肯散去？ 

我有着这么多这么好的朋友们陪我一起走这一条路，你说，我怎么能不希望这一段路途可以

走得更长和更久一点呢？ 

   也就是因为这样，我竟然开始忧虑和害怕起来，在我的幸福与喜悦里，总无法不掺进一

些淡淡的悲伤，就象那随着云雾袭来的，若有若无的花香一样。 

然而，生命也许就是这样的吧，无论是欢喜或是悲伤、总值得我们认认真真地来走上一趟。 

   我想，生命应该就是这样了。 

Sovaĝaj lilioj 
Tiun tagon, kiam ni kvar haltis sur tiu montvojo, ni nur volis observi de proksime tiun aron da 

flugantaj birdoj, sed ekster nia atendo, elaŭtiĝinte, ni trovis ĉie sur tiu ĉi alta kaj malvarmeta 
monto sovaĝajn liliojn prospere disflorantajn. 

Alta monto, malvarmete, vesperkrepusko, malseka nubnebulo kun delikata aromo ŝvebanta 
ĉirkaŭ ni, ĉio ĉi tio eĉ tute samas kiel tiam! 
Ĉio ĉi tio eĉ tute samas, kvankam tiom multe da jaroj forpasis. Kial eĉ mia sento en la koro tute 
samas! 

Mi senpacience volis rakonti al miaj kunuloj, kiel samaj estas la nuna sceno kaj iu 
vesperkrepusko kiam mi estis dekok-jara. La sama griz-verda vespera nebulo, la sama humida kaj 
malvarmeta nubnebulo, la sama prospera kreskado de lilioj sur la tuta monto. Kiu asertas, ke la 
pasinta tempo ne povas reveni? Kiu diras, ke la mondo pleniĝas de ŝanĝiĝemaj aferoj? Kiu diras, 
ke mi ne povas renkontiĝi kun la beleco, kiun mi preterlasis? 

Mia rakontado iris preskaŭ senkohere, kaj miaj amikoj eble estis influitaj de mia ekscititeco. 
Chen ekis malsuprengrimpi rokon por pluki unu floron post alia inter profundaj herboj, kaj Song 
faris fotojn unu post alia. Mi maltrankviliĝis pri la danĝera apikeco de la roko, kaj samtempe mi 
kaŝe esperis, ke Chen pluku pli da floroj. 

Vere Chen estas amiko, kiu konas mian koron. Li plukis grandan faskon kaj ridete donis ĝin al 
mi. 

Kiam mi brakumis liliflorojn en la sinon, mi vere sentis nepriskribeblajn ĝojon kaj 
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kontentecon. 
Kiom da fojoj dum la tuta vivo mi povus sperti, kiam mi brakumas faskon da aromaj kaj 

blankaj lilifloroj sur la alta kaj malvarmeta monto? 
Tio jam okazis antaŭ multaj jaroj, ne pli ol unufoje. Same kvar kunuloj ekskursis, en la sama 

vespera pejzaĝo, sur la sama montsupro plena je disflorantaj lilifloroj, kaj amiko kun la sama 
rideto prezentis al mi bukedon da floroj. 

Kvankam tio okazis nur unufoje, mi neniel ĝin forgesas. 
Min konsolas tia neforgesemo. Profunde en la koro kaŝiĝas tia sento, kaj min ĉiam akompanas 

la admiro kaj amo al la naturo. Forpasis multaj jaroj, dum kiuj mi spertis multe da ŝanĝiĝoj de la 
mondo, sed estas ĝojige, ke mia koro feliĉe ne ŝanĝiĝas. 

Estas pli ĝojige, ke post dudek jaroj mi povas pruvi ĉi tiun senton. Ĝuste pro tio, tiun tagon, 
kiam mi akceptis la bukedon da bonodoraj lilifloroj, mi vere sentis, ke tiu momento preskaŭ estas 
la plej luksa tempo dum mia tuta vivo. 

Mi devas dankeme ŝuldi ĉion ĉi tion al miaj amikoj.  
Do, ĉu mi amas nur florojn? Tio, kion mi amas, fakte estas alt-ŝatecon kaj dankemon, kiu 

venas, akompanate de la flora aromo. 
La amiko, kiel ekzemple, kiun mi renkontis hodiaŭ, eldiris mallongan parolon, ĝi tamen 

entenas multe da kortuŝaj filozofiecaj pensoj. 
Per la epiteto “kortuŝaj” mi aludas la situacion, ke viaj kelkaj sinceraj amikoj ĉiam priatentas 

kaj prizorgas vin. Kiam vi ĝojas, ili vin aprecas; kiam vi sin montras trista, ili vin konsolas; eĉ 
kiam ili malkaŝas al vi diversajn nudajn verojn de la homa vivo, ili speciale elektas tiajn mildajn 
vortojn kiaj “floroj aromas” por eviti vin vundi pro la akraj eĝoj kaj anguloj de la reala mondo. 
Imagu, kiel tiaj larĝaj kaj delikataj pensoj ne povas ne vin emocias. 

Mi ekstreme amas ĉi tiun mondon. Mi tamen ne bone konas, kial la mondo montriĝas bonkora 
al mi, kial miaj amikoj ĉiuj tenas sin tre partiaj kaj indulgemaj al mi, kial delikata aromo de floroj 
ĉiam min akompanas sur mia vojo antaŭen, jen svaga jen klara, sed longe alkroĉiĝema sen 
dispeliĝi? 

Ĉar mi havas tiom multe da bonaj amikoj min akompanantaj, mi certe esperas, ke mi povas iri 
la vojon pli longe kaj pli malproksimen, ĉu ne? 

Ĝuste pro tio mi ekhavis ĝenojn kaj timon. En miajn feliĉon kaj ĝojon mi ne povas ne miksi 
iom da delikata tristeco, tiel delikata kiel la nekaptebla flora aromo alŝvebanta kune kun nebulo. 
Tamen la vivo estas tiela. Ĉu ni sentas ĝojon aŭ tristecon, estas inde por ni ĝin sperti unufoje en 
serioza maniero. 

Mi pensas, ke la vivo devas esti tiela. 
elĉinigis Vejdo 

孤独的树 

在我二十二岁那年的夏夭，我看见过一棵美丽的树。 

那年夏天，在瑞士，我和诺拉玩得实在痛快。她是从爱尔兰来的金发女孩，我们一起在福莱

堡大学的暑期法文班上课，到周末假日，两个人就去租两辆脚蹬车漫山遍野地乱跑，附近的小城

差不多都去过了。最喜欢的是把车子骑上坡顶之后，再顺着陡削弯曲的公路往下滑行，我好喜欢

那样一种令人屏息眩目的速度，两旁的树木直逼我们而来，迎面的风带着一种呼啸的声音，使我

心里也不由得有了一种要呼啸的欲望。 

夏日的山野清新而又迷人，每一个转角都会出现一种无法预料的美丽。 
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那一棵树就是在那种时刻里出现的。 

刚转过一个急弯，在我们眼前，出现了一座不算太深的山谷，在对面的斜坡上，种了一大片

的林木。 

大概是一种有计划的栽种，整片斜坡上种满了一样的树，也许是日照很好，所以每一棵都长

得枝叶青葱，亭亭如华盖，而在整片倾斜下去一直延伸到河谷草原上的绿色里面，唯独有一棵树

和别的不同。 

站在行列的前面，长满了一树金黄的叶片，一树绚烂的圆，在圆里又有着一层比一层还璀璨

的光晕。它一定坚持了很久了，因为在树下的草地上，也已圆圆地铺上了一圈金黄色的落叶，我

虽然站在山坡的对面，也仍然能够看到刚刚落下的那一片，和地上原有的碰在一起的时候，就觉

得后者已经逐渐干枯褪色了。 

天已近傍晚，四野的阴影逐渐加深，可是那一棵金黄色的树却好像反而更发出一种神秘的光

芒。和它后面好几百棵同样形状、同样大小，但是却青翠逼人的树木比较起来，这一棵金色的树

似乎更适合生长在这片山坡上，可是，因为自己的与众不同使它觉得很困窘，只好披着一身温暖

细致而又有光泽的叶子，孤独地站在那里，带着一种不被了解的忧伤。 

诺拉说："很晚了。我们回去吧。" 

"可是，天还亮着呢。"我一面说，一面想走下河谷，我只要再走近一点，再仔细看一看那棵

不一样的树。 

但是，诺拉坚持要回去。在平日，她一直是个很随和的游伴，但是，在那个夏天的午后，她

的口气却毫无商量余地。 

于是，我终于没有走下河谷。 

也许诺拉是对的，隔了这么多年，我再想起来，觉得也许她是对的。所有值得珍惜的美丽，

都需要保持一种距离。如果那天我走近了那棵树，也许我会发现叶的破裂，树干的斑驳，因而减

低了那第一眼的激赏。可是，我永远没走下河谷，(我这一生再无法回头，再无法在同一天，同

一刹那，走下那个河谷再爬上那座山坡了。)于是，那棵树才能永远长在那里，虽然孤独，却保

有了那一身璀璨的来自天上的金黄。 

又有那一种来自天上的宠遇，不会在这人世间觉得孤独的呢？ 

Soleca arbo 
Somere de tiu jaro, kiam mi estis dudekdujara, mi vidis belan arbon. 
Tiusomere mi kaj Nora sin distris tre ĝuplene en Svislando. Ŝi estis blondhara knabino 

devenanta de Irlando. Ni ambaŭ sekvis la someran kurson pri la franca lingvo en 
Freiburg-Universitato (Albert-Ludwigs-Universtät Freiburg). En la semajnfina ferio ni, per po 
luita biciklo, libere kuradis laŭlonge kaj laŭlarĝe tra montoj kaj sovaĝejoj, tiel ke preskaŭ ĉiujn 
urbetojn ni jam vizitis. La plej ŝatata afero, kiun ni faris, estis rajdi bicikle ĝis la supro de deklivo 
kaj poste malsuprengliti laŭ la kruta kaj sinua vojo. Mi tre ŝatis la rapidecon, kiu blindigus miajn 
okulojn kaj haltigus miajn spirojn. La arboj ĉe ambaŭ flankoj de la vojo alpreme renkontis nin kaj 
la alvizaĝa vento sibladis preterfulmis. Tio tuj vekis ĉe mi aŭtomatan deziron sible flugi. 

En somero sovaĝejoj en montoj sin montris freŝaj kaj ĉarmaj. Ĉiu kurbiĝo de la vojo subite 
prezentis neantaŭvideblan belecon. 

Tiu arbo aperis dum tiaj horoj. 
Apenaŭ ni turniĝis ĉe abrupta kurbiĝo, aperis neprofunda valo, sur kies transa oblikva deklivo 

estis kreskigita vasta arbaro. 
Probable ĝi estis forstumita arbaro, ĉar sur la tuta oblikva deklivo staris samspecaj arboj. Eble 

pro bona ricevo de la sunlumo tiuj arboj portis junverdajn frondojn kun baldakeneca krono. Nur 
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sola arbo aparte distingiĝis sur la tuta verdejo oblikviĝanta ĝis la stepo en la rivervalo. 
Starante ĉe la fronta vico de la arboj ĝi plene portis orflavajn foliojn kaj buntajn rondojn, en 

kiuj pli buntaj aŭreoloj glimis tavolo post tavolo. Ĝi certe staris tie longatempe, ĉar sur la herbejo 
sub ĝi jam sterniĝis rondo da orflavaj falfolioj. Kvankam mi staris kontraŭ la oblikva deklivo, mi 
ankoraŭ povis vidi, ke folio ĵus falas kaj ekfrapas la antaŭajn falfoliojn sur la tero, donante la 
kontraston kun tiuj lastaj jam iom-post-iome velkintaj kaj dekoloriĝintaj. 

Proksime al vesperkrepuskiĝo la ĉirkaŭa ombro malheliĝis laŭgrade, sed tiu arbo volvita per 
orflaveco des pli eligis misteran lumon. Komparante kun kelkcent samspecaj kaj samgrandaj arboj 
junverdaj, nur tiu ĉi orflava arbo ŝajne konvenis kreski sur tiu ĉi deklivo. Tamen ĝia distingiĝo de 
la aliaj arboj sentigis ĝin en granda embaraso, kaj ĝi vole nevole surportis varmajn, delikatajn kaj 
briletajn foliojn tra la tuta korpo, starante solece tie kun nekomprenigebla tristo. 

Nora diris: “Estas tre malfrue. Ni reiru.” 
“Sed la ĉielo estas ankoraŭ hela,” dirante, mi malsupreniris al la rivervalo. Mi volis iri pli 

proksimen zorgeme pririgardi tiun unikan arbon. 
Sed Nora insistis reiri. En ordinara tempo ŝi ĉiam estis akomodema kunvojaĝantino, tamen 

tiun someran posttagmezon ŝi parolis en nerifuzebla tono. 
Pro tio mi ne iris ĝis la rivervalo. 
Eble Nora estis prava. Post multaj pasintaj jaroj, kiam mi rememoris pri tio, mi sentis, ke ŝi 

eble estis prava. Ĉiuj belecoj, kiuj meritas domaĝon, bezonas teni sin de vidantoj je unu peco da 
distanco. Se mi alproksimiĝus al la arbo tiutage, mi eble trovus kreviĝon de folioj kaj deŝeliĝon de 
la trunko, tiel ke reduktiĝus mia granda laŭdo je la unua vido al la arbo. Sed mi neniam iris ĝis la 
rivervalo. (Dum mia tuta vivo mi neniam reiras, neniam iras ĝis la rivervalo nek suprengrimpas 
tiun deklivon en la sama momento de la sama tago.) Pro tio tiu arbo povas kreski tie konstante, 
kvankam solece, tamen tenante ĝian orflavecon dotitan de la ĉielo. 

Kia favoro dotita de la ĉielo ne renkontas la solecon en la homa mondo? 
elĉinigis Vejdo 

Soleca arbo 
   Somere de tiu jaro, kiam mi estis dudek-du-jara, mi vidis belan arbon. 
   Somere tiujare en Svislando mi kaj Nora havis tre plezuran tempon. Ŝi estis knabino kun 
blonda hararo el Irlando. Ni ambaŭ sekvis la franclingvan kurson de somera libertempo en la 
Universitato Frejburgo. Je semajnfino, ni vojaĝis per luita biciklo tien kaj tien en montoj kaj 
kamparoj. Preskaŭ ĉiujn urbetojn en proksimeco ni jam vizitis. Tio, kion ni plej ŝatis, estis, ke, 
post kiam ni biciklis ĝia la supro de la deklivo, ni malsupren glitis laŭ la krutaj kaj zigzagaj ŝoseoj. 
Mi tre ŝatis la spirretenan kaj blindigan rapidecon. La arboj ĉe ambaŭ flankoj galopis kontraŭ ni 
kaj la vento renkontis nin hurle. Kaj tio ankaŭ vekis en nia koro la deziro hurladi. 
   En la someraj tagoj la monta tereno estis freŝiga kaj ĉarma. Post ĉiu turniĝo aperis neatendita 
beleco. 
   Tiu arbo aperis en tia momento. 

Post abrupta kurbiĝo prezentiĝis antaŭ niaj okuloj neprofunda valo, sur kies transa deklivo 
estis vasta arbaro. 

Ŝajnis, ke tiu arbaro estis forstumita laŭplane. Eble pro favora prilumo de la suno ĉiu arbo 
portis ole-verdajn foliojn kaj pompan kronon. Meze de la tuta verdo oblikve etendiĝanta ĝis la 
river-vala ebenejo unu arbo unike distingiĝis de la aliaj arboj. 
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Ĝi staris antaŭ la fronta vico de la arboj, plena je orflava folioj tra la tuta trunko, kaj je buntaj 
rondoj, en kiuj riveliĝis aŭreoloj unu tavolon pli bela ol la alia. Certe ĝi staris tie longan tempon, 
ĉar sur la herboj sub ĝi sterniĝis plena rondo da orflavaj falfolioj. Kvankam mi staris trans la 
deklivo, mi povis vidi la ĵus falintan folion fali sur la antaŭajn foliojn, kiujn mi trovis jam 
velkintaj kaj dekoloriĝantaj iom post iom. 

Proksime al vesperiĝo la ĉirkaŭa ombro poiome malheliĝis, dum tiu orkolora arbo kontraste 
eligis ian misteran lumon. Kompare kun tiuj arboj, kiuj havis la saman grandecon kaj alloge 
junverdan koloron, tiu orkolora arbo ŝajne pli konvenis kreski sur ĉi tiu terspaco ol ili. Tamen pro 
ĝia elstareco ĝi sentis sin tre embarasita, kaj ĝi, kun varmaj, delikataj kaj brilaj folioj, vole nevole 
staris solece tie, dronante en tristeco nekomprenebla de aliaj. 

Nora diris, “Estas malfrue. Ni reiru.” 
“Tamen estas ankoraŭ hele,” dirante, mi pretigis min iri al la river-valo, volante, ke mi iru pli 

proksimen por zorgeme pririgardi tiun unikan arbon. 
Sed Nora insistis pri reiro. En ordinaraj tagoj ŝi ĉiam servis kiel mia volontema kompano dum 

vojaĝado. Sed en tiu somera posttagmezo, ŝi ŝajne rifuzis ajnan mian peton. 
Pro tio mi ne iris al la river-valo finfine. 
Eble ŝi estis prava. Post tiom da jaroj, kiam mi ekmemoris pri tio, mi konsideris, ke ŝi eble 

estis prava. Se tiutage mi alproksimiĝus al la arbo, mi trovus disrompiĝon de folioj kaj deŝeliĝon 
de la trunko, tiel ke malpliiĝis mia unua-vida aprezado pri ĝi. Sed mi neniam atingis la river-valon 
(mi neniel povis returni mian kapon por malsupreniri al la river-valo kaj surgrimpi tiun 
montdeklivon en la sama momento de la sama tago). Do, tiu arbo kreskas tie por eterne. Kvankam 
ĝi staras solece, ĝi tenas al si la orflavon el la ĉielo. 

Kiu favoro el la ĉielo ne sentas sin soleca en la homa mondo? 
elĉinigis Fangfang 

母子 
幼小的孩子抬起头来对她说:“妈妈，你是世界上最漂亮的妈妈！” 
孩子只有三岁，对他来说，“世界”不过就是家里周围那几条小小的巷子罢了，可是，他

却非常严肃而且权威地向她再说一遍:“真的，妈妈，你是世界上最好最漂亮的妈妈！”她不

禁微笑，俯身抱起了这个小小的宝贝，把他紧紧地拥在怀里。是的，孩子，妈妈知道你的意

思，妈妈明白你的意思，因为多少年前，妈妈也曾经和你一样，说过这同样的一句话啊！ 
多少年以前，她曾经不止一次抬头望向自己的母亲，不止一次说过这句话。小小心灵充满了

无限的羡慕与热爱，而那俯身向她微笑的母亲是多么地美丽啊！ 
长大了以后，才发现，这个世界有多大，自己的父母和周遭的人一样，都不过是平平凡凡

地在过着日子罢了。但是，她也发现，在心里最深最深的那个地方，她仍然固执地相信着。

尽管母亲已逐渐老去，而每次面对母亲的时候，她仍然像小时候那样，很严肃并且很权威地

对母亲说:“妈妈，你是世界上最好最漂亮的妈妈！” 

 

Patrino kaj fileto 
Kun levita kapo infaneto diris al ŝi, “ Panjo, vi estas la plej bela panjo en la mondo!” 

   La infaneto estas nur tri-jara, kaj por li la tuta “mondo” estas nenio alia ol la stratetoj ĉirkaŭ la 
domo. Tamen li tre serioze kaj aŭtoritate reasertis, “Vere, panjo, vi estas la plej bona kaj plej bela 
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panjo en la mondo!” Ridetante, la patrino klinis sin, levis lin per brakoj kaj strikte alpremis lin al 
la sino. Jes, infano, via panjo scias kaj komprenas, kion vi diris. Ĉar antaŭ multaj jaroj via panjo, 
kiel vi, diris la samon. Antaŭ multaj jaroj ankaŭ ŝi, kun levita kapo, rigardis sian patrinon kaj 
ripetis tiun frazon plurfoje. Kiel bela ŝia patrino, kiu ridetante klinis sin al ŝi! Kaj ŝia eta animo 
pleniĝis de senlima envio kaj amemo. 

   Plenkreskinte, ŝi eksciis, ke ŝiaj gepatroj vivas nur ordinaran vivon, kiel aliaj ĉirkaŭe. 
Tamen en la plej profunda loko de sia koro ŝi ankoraŭ tenas la obstinan kredon je la beleco de sia 
patrino. Kvankam la patrino jam maljununiĝis, tamen ĉiufoje kiam ŝi estis kun sia patrino, ŝi 
ankoraŭ serioze kaj aŭtoritate diris,“Panjo, vi estas la plej bona kaj plej bela panjo en la mondo!” 

elĉinigis Jatina 

美丽的声音 

音乐是无形的绘画，是无字的诗，是一种抽象的最高的艺术。它之伟大是因为它超越

了一切的限制，文人雅士能欣赏，乡间小儿也能欣赏，它能直接引起心弦的共鸣，被感动的

人，不一定要明白音乐的理论或技巧。 

托尔斯泰说过：“音乐对于人类的理性与想象皆不起作用，只是使人陶醉。我听音乐时，

不思考，不想象，但觉有一种喜悦而不可思议的情感，使我徘徊于无我的境界。” 

这种无我的境界，也是美感教育里追求的一种境界。对刚出生的婴儿来说，也许早了

一点，因为他可能对声音没有反应。但是，只要稍微长大了一点，各种声音便开始进入他的

世界，所以，我们要尽量供给他一些比较美丽的声音。 

我们若仔细观察，可以看到四、五个月的婴儿听到音乐时会有极喜悦的表情，有时甚

至会手舞足蹈。一岁的婴儿会情不自禁地随着节拍跳跃或扭摆，更大的孩子会敲打东西来配

合拍子。观察他们的表现，有时不禁会做出一种猜测，那就是说，也许，也许原始部落的歌

舞便是这样开始的吧。 

在选购婴儿最初的玩具的时候，就可以买一些能发出美妙的叮咯声响的小铃或小钟，

再大一点，可以给他们一些在上紧了发条以后，能发出优美的催眠曲或儿歌之类的玩具，注

意孩子们的表情吧，他们一定会在起初睁大眼睛，好奇地聆听，然后唇边会显出微笑。在以

后，你给他们听这些熟悉的曲调时，他们会兴高采烈，手舞足蹈，天真的心灵竟然能欣赏世

间最抽象的一种艺术，这该是多奇妙的一件事。 

不过，在婴幼儿时期，耳朵的保育极为重要，因此，我们必须要供给他们清晰、美好、

正确的音色，同时还要注意不要让他们感到疲劳。最重要的是，播放时声音宁可小声一点，

切忌过大过高，在玩弄铃铛或音乐钟时也别太靠近孩子的耳朵，以免引起过大的耳内震动，

若伤害了幼儿脆弱的听觉，那就悔之莫及了。 

在我们的幼稚园或小学里，仍然有部分老师要求学生上音乐课时大声唱歌。看孩子们

吼得声嘶力竭，教室又毫无吸音的设备，水泥墙，水泥地，可怜孩子们的耳朵与喉咙可不是

水泥做的，那样一堂音乐课脸红脖子粗地下来，不知道能得到多少美感效果？ 

因此，在有一天，我经过桃园市一所国小的时候，竟然听到有一位老师在教小朋友小

声地唱一首民谣时，我在窗外不禁站住了。多美丽的声音啊！孩子们自由自在地轻声唱着，

不必担心别人的声音会盖住自己的，也不必担心会听不见老师的伴奏，可爱的童音把乐曲的

表情解释得十分地贴切，让在窗外的我也能感受到他们的快乐，也能想象得出他们脸上的笑

容，象春日里洁白的百合花。 

这样的好老师我们一定要感谢他，他对孩子的影响极为深远，让孩子在领略到旋律的

美感时，也能领略到合群的重要。合群不只是步伐一致，目标一致而已，合群还是一种超越，

用很温和，很体贴的方式表达出来。把自己的声音变小，来适合大家的声音，小朋友会很惊
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讶地发现，这样一来，反而会让自己的声音变得更清晰、更美丽。 

请不要轻视一位喜欢教孩子小声唱歌的小学老师，一个快乐的民族的开始很可能就是

一堂快乐的音乐课。年轻的母亲们，也请你们不要忽视了自己的力量，请让你的小宝贝从你

怀中就能开始领略音乐的美妙，请帮助他成为一个快乐的中国人。 

 

Bela voĉo 
Muziko estas senforma pentraĵo aŭ senvorta poemo. Kaj ĝi estas abstrakta plejsupera arto. Ĝia 

grandeco kuŝas en tio, ke ĝi jam superas ĉiujn limigojn, ĉar ĝin apreci povas ambaŭ elegantaj 
kleruloj kaj knaboj en la kamparo. Ĝi povas senpere vibrigi la kor-kordon en la sama takto. Por 
tiuj, kiuj estas kortuŝita de ĝi, ne necesas koni la teoriojn kaj teknikojn de la muziko. 

Tolstojo diris: “Muziko ne efikas sur la racio kaj imago de la homaro. Ĝi nur ravas la 
aŭskultantojn. Kiam mi aŭskultas al muziko, mi ne meditas nek imagas, sed mi ekhavas la 
neimegeblan senton de ĝojo kaj dronas en la stato de senmemo, kie mi vagas.” 

Tiu ĉi stato de senmemo estas ankaŭ la stato, kiun oni penas atingi en la edukado pri estetiko. 
Por ĵusnaskitaj beboj eble estas iom pli frue, ĉar ili ankoraŭ ne havas reagon al la muziko. Sed 
kiam ili iom kreskas, diversspecaj sonoj komencas eniri ilian mondon. Pro tio ni devas provizi ilin 
per kiel eble plej belaj sonoj. 

Se ni zorgeme observas, ni povas vidi, ke kvar-kvin-monataj beboj prezentas plej ĝojan 
esprimon aŭ kelkfoje eĉ svingas manojn kaj piedojn, kiam ili aŭskultas muzikon. Unujaraj beboj 
povas nereteneble salteti aŭ sin svingi laŭ muzikaj taktoj, kaj pli grandaj infanoj povas fari frapojn 
sur aĵojn por adapti sin al taktoj. Observante iliajn esprimojn, ni emas produkti konjekton, ke eble 
la kantoj kaj dancoj de la primitivaj triboj komenciĝis tiamaniere. 

Kiam oni elektas komencajn ludilojn por beboj, oni povas aĉeti tintilojn aŭ horloĝetojn, kiuj 
povas eligi belajn tin-tin-tin-sonojn; por pli grandaj beboj oni povas doni al ili la ludilojn, kiuj, 
post streĉado de risorto, eligas lularion aŭ infankanton. Atentu ilian vizaĝesprimon. Ili certe 
komence larĝe malfermas siajn okulojn kaj scivoleme aŭskultas, kaj poste montras rideton ĉe lipoj. 
Pli poste kiam vi ludos tiujn konatajn ariojn por ili, ili pleniĝos de gajo, svingante siajn manojn kaj 
piedojn. Kiel mirinda estas tio, ke tiuj naivaj animoj eĉ povas apreci la plej abstraktan arton! 

Tamen zorgo pri la oreloj de beboj estas ekstreme grava. Pro tio, ni devas doni al ili klaran, 
belan kaj ĝustan tembron, kaj samtempe atenti, ke ili ne sentu laciĝon. Tio, kio estas plej grava, 
estas, ke oni preferu malpliigi iome la volumenon de sono. Nepre ne lasu la sonon tro laŭta aŭ tro 
alt-tona. Kiam oni ludas tintilojn aŭ horloĝetojn, oni ne tro alproksimigu ilin al la oreloj de la 
infanoj, por ne kaŭzi tro grandan skuadon en iliaj oreloj. Se vundi la malfortan aŭdkapablon de la 
infanoj, estas malfrue penti pri tio. 

En niaj infanĝardenoj kaj elementaj lernejoj, estas ankoraŭ parto de instruistoj postulas, ke 
lernantoj kantu laŭte en muzikaj lecionoj. Tiuj infanoj krias ĝis raŭkiĝo, kaj la klasĉambro havas 
cementajn murojn kaj plankon, sen ajna sonsorbanta instalaĵo, sed la oreloj kaj gorĝoj de la 
infanoj ne estas faritaj el cemento, kompatinde! Kiom da estetika efiko oni povas rikolti el tiaj 
muzikaj lecionoj, kie la vizaĝo de la infanoj ruĝas de kriado! 

Iutage, kiam mi preteriris elementan lernejon de la gubernio Taoyuan, mi aŭdis instruiston 
instrui al amiketoj popolkanton, kaj mi aŭtomate haltis. Kiel bela kantvoĉo! La infanoj mallaŭte 
kaj libere kantis, ne zorgante, ke aliuloj supersonas ilin kaj ili ne povas aŭdi la akompanadon de la 
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instruisto. La aminda infanvoĉo precize intrepretis la esprimojn de la popolkanto kaj igis min 
ekster la fenestro senti ilian ĝojon. Kaj ankaŭ mi povas imagi, ke ilia rideto sur la vizaĝo radias 
kiel la blanka lilio en la printempo. 

Ni nepre dankas tian bonan instruiston, kiu donas tre profundan influon al la infanoj, ne nur 
sentigante al ili la melodian belecon, sed ankaŭ la gravecon de akordiĝemo, kiu, krom kun samaj 
paŝoj kaj sama celo, estas, kiel speco de transcedemo, esprimata per milda kaj kor-ĉe-kora 
maniero. Kiam la infanoj mallaŭtigas sian voĉon kaj adaptas ĝin al tiu de la aliaj, ili surprize 
trovas, ke, tiamaniere, ilia voĉo fariĝas pli klara kaj pli bela. 

Ne malalte taksu instruiston de elementa lernejo, kiu ŝatas instrui al infanoj mallaŭtan 
kantadon. La komenco de la ĝojplena nacieco probable eliris el ĝojplena muzikleciono. Junaj 
patrinoj, ne preterlasu vian propran forton. Bonvolu lasi vian bebon sperti la belecon de muziko eĉ 
en via sino. Bonvolu helpi ĝin fariĝi ĝoja ĉino. 

elĉinnigis Vejdo 

我的苦闷 
在一个阴雨的午后，一个学生怎样也调不出她想要的颜色，于是，我这个做老师的只好

坐下来帮帮她的忙。 
当她把调色板送给我的时候，那木头的光泽吸引了我，好漂亮的一块木头，拿在手上分

量刚好，本色上刷了一层透明的漆。原来该是很浅的木色，大概是年代久远了的关系，经过

了时光与人手的抚摸，让原来单纯的本色变得古雅厚重，木纹又极为细致，就好象中古世纪

西方宗教画上的那一层釉彩一样，整块木板有着一层无法形容的美丽光泽。 
"这是在哪里找到的调色板？"我问学生。 
她有点含羞地微笑了： 
"这是我爸爸的，我爸爸年轻时用的。" 
"他现在还画吗？" 
"不啦！早就不画啦！我爸爸现在在开电器行。可是我考取了美术科，他比谁都高兴，这

块调色板是他找了出来给我的。" 
年轻的父亲在用着这块调色板时，曾有过多少年轻的热情和年轻的希望？而在隔了二十

到三十年后，在尘封的角落里找到它，把它交到想学画的小女儿的手上时，又是一种什么样

的心情呢？是一种补偿的快乐？还是一种再生的希望呢？ 
在阴暗的画室里，手上拿着这块调色板，我心中有着很强烈的感动，别人是怎样地把女

儿托付到我们手中的啊！他们用着多谦卑与多热切的态度，希望我们能够，请求我们能够，

使他们的子女进入一种境界，达到一种要求，实现了一个从几十年前便开始盼望着的幻梦与

理想。我肩头负着的是怎样的一副重担！而我，我尽了力吗？我真的可以问心无愧吗？ 
我开始觉得苦闷了。 

Mia ĉagreno 
Tagmeze post malserena pluvetado, lernantino neniel sukcesis miksi la koloron, kiun ŝi volis. 

Pro tio, mi, kiel ŝia instruistino, vole nevole sidiĝis por helpi ŝin. 
Kiam ŝi donis al mi la paletron, ĝia glacea lignopeco min altiris. Kiel bela lignopeco! Ĝia 

pezo ĝuste taŭgis en mia mano. Verniso kovris ĝian originan koloron, kiu estis tre helpala koloro 
de ligno. Eble pro longaj jaroj la palpado de tempo kaj homaj manoj igis la originan simplan 
koloron antikvece eleganta kaj digna, kaj la lignaj vejnoj aspektis tre delikate, kvazaŭ tavolo da 
kolora emajlo sur la religia mezepoka pentraĵo en Okcidento. La tuta ligna tabulo prezentis 
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nepriskribeble belan brileton. 
“De kie vi trovis ĉi tiun paletron?” mi demandis al ŝi. 
Ŝi ridetis kun iom da hontemo: “Ĝi apartenis al mia patro, kiu ĝin uzis dum sia juneco.” 
“Ĉu li ankoraŭ pentras nun?” 
“Ne! Li ne plu pentris jam frue! Nun mia patro funkciigas butikon de elektraj aparatoj. Kiam 

mi sukcesis trapasi la eniran ekzamenon al la belarta fako, li estis ekster si de nekomparebla ĝojo, 
tiel ke li elserĉis ĉi tiun paletron kaj donacis ĝin al mi.” 

Kiam la juna patro uzis la paletron, li iam kovis tiom da junecaj fervoro kaj espero! Post 
dudek aŭ tridek jaroj, li trovis ĝin en la polvokovrita angulo kaj donis ĝin al sia filineto, kiu 
inklinis al pentrado, kian animstaton li ekhavis? Ĉu la kompensita ĝojo aŭ reviviĝinta espero? 

En la malhela ateliero, kun la paletro enmane, mi eksentis fortan kortuŝitecon: kiel esperplene 
la aliaj konfidas al mi sian filinon! Ili, kun tiom humila kaj varma sinteno, esperas kaj petas, ke ni 
povu gvidi iliajn filinojn al certa alta pozicio kaj helpi ilin atingi certan postulon por realigi la 
revon kaj idealon, al kiuj ili sopiris de antaŭ kelkdek jaroj. Kiom pezan ŝarĝon mi portas sur miaj 
ŝultroj! Miaflanke, ĉu mi jam faris plej grandan penon kiel mi povis? Ĉu mi vere trankvilas sur 
mia konscienco? 

Mi eksentas ĉagrenon. 
elĉinigis Vejdo 

周国平（1945—） 

 

都市里的外乡人 

我出生在都市，并且在都市里度过了迄今为止的大部分岁月。可是，我常常觉得，我只是都

市里的一个外乡人。我的活动范围极其有限，基本上是坐在家里读书和写作，每周去一趟单位，

偶尔到朋友家里串一串门，或者和朋友们去郊外玩一玩。 

在偌大都市中，我最熟悉的仅是住宅附近的一两家普通商店，那已经足以应付我的基本生活

需要了。其余的广大区域，尤其是使都市引以自豪的那许多豪华商场和高级娱乐场所，对于我不

过是一种观念的存在，是一些我无暇去探究的现代迷宫。 

近些年来，我到过别的一些城市。我惊奇地发现，所到之处，即使是从前很偏僻的地方，都

正在迅速涌现一个个新的都市。然而，这些新的都市是何其雷同！古旧的小街和城墙被拆除了，

取而代之的是环城公路和通衢大道。格局相似的豪华商场向每一个城市的中心胜利进军，成为每

一个城市的新的标记。 

可是，这些标记丝毫不能显示城市的特色，相反却证明了城市的无名。事实上，当你徘徊在

某一个城市的街头时，如果单凭眼前的景观，你的确无法判断自己究竟身在哪一个城市。甚至人

们的消闲方式也在趋于一致，夜幕降临之后，延安城里不再闻秧歌之声，时髦的青年男女纷纷走

进兰花花卡拉OK厅。 

当然，都市化还可以有另一种模式。我到过欧洲的一些城市，例如世界大都会巴黎，那里在

更新城市建筑的同时，把维护城市的历史风貌看得比一切都重要，几近于神圣不可侵犯。一个城

市的建筑风格和和民俗风情体现了这个城市的个性，它们源于这个城市的特殊的历史和文化传统。 
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消灭了一个城市的个性，差不多就等于是消灭了这个城市的记忆。这样的城市无论多么繁华，

对于它的客人都丧失了学习和欣赏的价值，对于它的主人也丧失了家的意义。其实，在一个失去

了记忆的城市里，并不存在真正的主人，每一个居民都只是无家可归的外乡人而已。 

就我的性情而言，我恐怕永远将是一个游离于都市生活的外乡人。不过，我无意反对都市化。

我知道，虽然都市化会带来诸如人口密集、交通拥挤之类的弊端，但都市化本身毕竟是一个进步，

它促进了经济和文化的繁荣。我只是希望都市化按照一种健康的方式进行。即使作为一个外乡人，

我也是能够欣赏都市的美的。 

有时候，夜深人静之时，我独自漫步在灯火明灭的北京街头，望着被五光十色的聚光灯照亮

的幢幢高楼，一种赞叹之情便会油然而生：在浩瀚宇宙的一个小小的角落，可爱的人类竟给自己

造出了这么些精巧的玩具。我还庆幸于自己的发现：都市最美的时刻，是在白昼和夜生活的喧嚣

都沉寂了下去的时候. 

Zhou Guoping (1945-) 

Fremdulo en urbego 
Kvankam mi naskiĝis en urbego kaj pasigis tie plimulton da tempo de mia vivo ĝis nun, mi 

tamen ofte sentas, ke mi estas nur fremdulo tie. Mia agadkampo estas tre limigita: mi sidas hejme 
por legi kaj verki preskaŭ dum la tuta tempo, ĉiusemajne mi iras al la instituto, kie mi oficas, 
okaze mi faras vizitojn al miaj amikoj aŭ ekskursas kune kun ili en ĉirkaŭurbo. 

En tiom granda urbo la lokoj plej konataj de mi estas nur unu aŭ du butikoj proksime al mia 
loĝejo, kiuj povas kontentigi miajn ĉiutagajn bezonojn. La aliaj vastaj spacoj de la urbego, precipe 
tiuj luksaj magazenoj kaj superaj amuzejoj, pri kiuj la urbego fieras, estas nenio alia ol ekzisto en 
mia penso, kaj la moderma labirinto, kiun mi ne havas tempon por esplori. 

Dum la lastaj jaroj mi vizitis aliajn urbojn. Mi surprizite trovis, ke tie, kien mi iris, eĉ se tiuj 
lokoj estis malproksimaj kaj nekulturitaj antaŭe, rapide aperas novaj urboj. Tamen kiel similaj tiuj 
urboj estas! Antikvaj kaj malnovaj stratetoj kaj urbmuroj estas malkonstruitaj, kaj iliajn lokojn 
anstataŭas ringoŝoseoj kaj bulvardoj. Luksaj magazenoj similaj en arkitektura stilo okupas la 
centron de la urboj kaj fariĝas ilia nova marko. 

Tamen tiuj markoj tute ne manifestas la trajtojn de la urboj, kaj male pruvas ilian senfamecon. 
Fakte, kiam vi pasumas en la stratoj de iu urbo, vi vere ne povas juĝi laŭ la vidaĵo antaŭ viaj 
okuloj, en kiu urbo vi troviĝas. Eĉ la amuzmaniero de la popolanoj ankaŭ tendencas al 
homogeneco. Kiam la nokta vualo falas, ne plu aŭdiĝas muziko de Jangge-danco* en la urbo de 
Yan’an. La laŭmodaj gejunuloj ĉiuj iras al Lanhuahua-a halo por karaokeo** por sin amuzi. 

Kompreneble urbanizado povas preni alian formon. Mi iam vizitis kelkajn urbojn en Eŭropo, 
interalie. la metropolon Parizo, kie, samtempe, kiam oni renovigas la urbon, ili rigardas la 
protektadon de la urba historia fizionomio kiel ion plej gravan super ĉio, preskaŭ sankte 
nedetruebla. La arkitektura stilo kaj folkloraj moroj de iu urbo rivelas ties personecon, ĉar ili 
fontis el la specifaj historio kaj tradicio de tiu ĉi urbo. 

Elimini la personecon de la urbo preskaŭ egalas detruadon de la rememoroj pri la urbo. Kiel 
ajn prospera tia urbo estas, ĝi jam seniĝas je valoroj de studado kaj aprezado al siaj gastoj, kaj 
perdis la signifon de la hejmo por siaj mastroj. Estas vere, ke en la urbo kiu perdis siajn 
rememorojn, ne ekzistas veraj mastroj, kaj ĉiu loĝanto de la urbo estas neniu alia ol senhejma 
fremdulo. 

Mia temperamento decidas, ke mi eble ĉiam restas fremdulo, kiu vagadas en la urba vivo. 
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Tamen mi ne intencas stari kontraŭ urbanizado. Mi scias, ke, kvankam urbanizado alportas tiajn 
malutilaĵojn, kiaj densa loĝateco kaj trafikpleneco, ĝi mem, kiel progreso, antaŭenpuŝas 
ekonomian kaj kulturan prosperiĝon. Mi nur esperas, ke urbanizado evoluu laŭ saneca maniero. Eĉ 
kiel fremdulo ankaŭ mi povas apreci belaĵojn de la urbo. 

Kelktempe en kvieteco de profunda nokto mi sola pasumas en pekinaj stratoj kun lampoj en 
luma gamo. Rigardante al la domegoj prilumitaj de kolorriĉaj spotoj, mi aŭtomate naskas la senton 
de prilaŭdado: en eta angulo de la senlime vasta universo la aminda homaro eĉ kreas por si mem 
tiom da delikataj ludiloj. Mi gratulas min pro tio, ke mi trovas, ke la plej belaj horoj de la urboj 
estas la tempo kiam la tumulta bruego de tago kaj nokta vivo tute formortis. 
 
notoj: 
*Jangge-danco: speco de ĉina populara kampara danco. 
**karaokeo: ĝenerale estas kantado, kiam la kantanto vidas antaŭ si sur la ekrano de televidilo aŭ 
komputila monitoro la kantatan tekston, kaj samtempe sonas la muziko. (Vikipedio) 

elĉinigis Vejdo 

丰富的安静 

世界越来越喧闹，而我的日子越来越安静了。我喜欢过宁静的日子。 

当然，安静不是静止，不是封闭，如井中的死水。曾经有一个时代，广大的世界对于我们只

是一个无法证实的传说，我们每一个人都被锁定在一个狭小的角落里，如同螺丝钉被拧在一个不

变的位置上。那时候，我刚离开学校，被分配到一个边远山区，生活平静而又单调。日子仿佛停

止了，不像是一条河，更像是一口井。 

后来，时代突然改变，人们的日子如同解冻的江河，又在阳光下的大地上纵横交错了。我也

像是一条积压了太多能量的河，生命的浪潮在我的河床里奔腾起伏，把我的成年岁月变成了一道

动荡不宁的急流。 

而现在，我又重归于平静了。不过，这是跌荡之后的平静。在经历了许多冲撞和曲折之后，

我的生命之河仿佛终于来到一处开阔的谷地，汇蓄成了一片浩淼的湖泊。我曾经流连于阿尔卑斯

山麓的湖畔，看雪山、白云和森林的倒影伸展在蔚蓝的神秘之中。我知道，湖中的水仍在流转，

是湖的深邃才使得湖面寂静如镜。 

我的日子真的很安静。每天，我在家里读书和写作，外面各种热闹的圈子和聚会都和我无关。

我和妻子女儿一起品尝着普通的人间亲情，我对这样的日子很满意，因为我的心境也是安静的。 

也许，每一个人在生命中的某个阶段是需要某种热闹的。那时候，饱涨的生命力需要向外奔

突，去为自己寻找一条河道，确定一个流向。但是，一个人不能永远停留在这个阶段，随着年岁

增长，人的生命会越来越精神化。 

现在我觉得，人生最好的境界是丰富的安静。安静，是因为摆脱了外界虚名浮利的诱惑。丰

富，是因为拥有了内在精神世界的宝藏。创造的成就，精神的富有，博大的爱心，而这一切都超

越于俗世的争斗，处在永久和平之中。这种境界，正是丰富的安静之极致。 

我并不完全排斥热闹，但是，热闹总归是外部活动的特征，而任何外部活动倘若没有一种精

神追求为其动力，没有一种精神价值追求为目标，那么，不管表面多么轰轰烈烈，有声有色，本

质上必定是贫乏和空虚的。我对一切太喧嚣的事业和一切太张扬的感情都心存怀疑，它们总是使

我想起莎士比亚对生命的嘲讽：“充满了声音和狂热，里面空无一物。" 

Riĉa kvieteco 
La mondo fariĝas pli kaj pli bruplena, dum miaj tagoj pli kaj pli kvietas. Mi ŝatas kvietajn 
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tagojn. 
Kompreneble kvieteco estas nek senmoviĝo nek enfermiteco kiel stagna akvo en puto. Iam 

ekzistis epoko, en kiu la vasta mondo restis al ni nekonstatebla legendo kaj ni ĉiuj estis ŝlositaj en 
mallarĝa angulo, kvazaŭ ŝraŭboj fiksitaj sur la senŝanĝa loko. Tiam mi ĵus diplomitiĝi el la lernejo 
kaj estis sendita labori en malproksima montregiono, kie la vivo estis trankvila kaj monotona. La 
tagoj ŝajnis haltigitaj, malkiel fluanta rivero, sed kiel puto. 

Poste la epoko subite ŝanĝiĝis. La tagoj de homoj ŝajnis degelintaj riveroj, kiuj povis 
interkruciĝi sur la tero sub la sunlumo. Ankaŭ mi ŝajnis rivero akumulita per tro multe da energio 
kaj la tajdoj de la vivo ondante torentis en mia riverfluejo, turnante la tagojn dum mia matura aĝo 
senkvieta rapidfluo. 

Sed nun mi revenas al kvieteco, kiu tamen estas kvieteco post tumultado. Spertinte multe da 
koliziado kaj ĝirado, mia viva rivero kvazaŭ venas al spaca ebenaĵo en valo finfine kaj fluas en 
vastan lagon. Iam mi restadis ĉe la lago de Alpoj, spektante neĝkovritajn montojn, blankajn 
nubojn kaj arbarojn, kies spegulaj bildoj etendiĝis en la lazura mistero. Mi sciis, ke la lagakvo 
ankoraŭ cirkulas kaj la profundeco de la lago prezentas la spegulecan kvietecon. 

Mia vivo vere estas kvieta. Ĉiutage mi legas kaj verkas en la hejmo, ne rilatante kun eksteraj 
hombruaj rondoj kaj renkontiĝoj. Mi, kune kun miaj edzino kaj filino, ĝuas la familian amon de la 
ordinara hommondo. Mi tre kontentas pri tia vivo, ĉar mia animstato ankaŭ kvietas. 

Eble ĉies vivo bezonas ian ekscitiĝon ĉe certa stadio. Tiutempe la pufema vivforto bezonis 
elanon eksteren por trovi al si riverfluejon laŭ difinita direkto. Sed unu homo ne povas ĉiam resti 
ĉe tiu ĉi stadio. Kun pligrandiĝo de la aĝo la homa vivo fariĝas pli kaj pli spiriteca. 

Nun mi opinias, ke la plej bona animstato estas riĉa kvieteco. Kvieteco naskiĝas pro liberiĝo 
de la tento de la eksteraj vanta famo kaj triviala profito. La riĉeco estiĝas pro ekposedo de trezoroj 
de la interna spirita mondo. Atingo de kreado, spirita riĉeco, grandanima amo ĉiuj staras super la 
vulgaraj interbataloj kaj troviĝas en eterna paco. Tiu ĉi animstato estas la plej alta majesteco de la 
riĉa kvieteco. 

Mi ne tute ekskludas la homplenan scenon, kiu tamen estas la trajto de la eksteraj aktivecoj. 
Iuj ajn eksteraj aktivecoj, sen spirita strebo kiel sia movforto kaj sen strebo al spirita valoro kiel 
sia celo, kiel ajn supraĵe grandioza kaj viveca, certe estas materie mankhavaj kaj malplenaj. Mi 
kovas dubemon kontraŭ ĉiuj tro laŭtsonaj entreprenoj kaj tro malkaŝemaj sentoj, ĉar ili ĉiam 
memorigas min pri la ironiaj vortoj de Ŝekspiro pri la vivo: “(Tiuj) plenaj je sonoj kaj frenezaj 
pasioj havas nenion interne.” 

elĉinigis Vejdo 

曹乃谦（1949—） 

 

莜面秸窝里 
天底下静悄悄的。月婆照得场面白花花的。在莜麦秸垛朝着月婆的那一面，他和她给自

己做了一个窝。 
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   “你进。” 
   “你进。” 
   “要不一起进。” 

他和她一起往窝里钻，把窝给钻塌了。莜麦秸轻轻地散了架，埋住了他和她。 

他张开粗胳膊往起顶。 
“管它。这样挺好的。不是?”她圪缩在他的怀里说。 
“是。” 
“丑哥保险可恨我。” 
“不恨。窑黑子比我有钱。” 
“有钱我也不花。悄悄儿攒上给丑哥娶女人。” 
“我不要。” 
“我要攒。” 
“我不要。” 
“你要要。” 
他听她快哭呀，就不言语了。 
“丑哥。”半天她又说。 
“嗯?” 
“丑哥唬儿我一个。” 
“甭这样。” 
“要这样。” 
“今儿我没心思。” 
“要这样。” 
他听她又快哭呀，就一低头在她脸上亲了一下。绵绵的，软软的。 

“错了，是这儿。”她努着嘴巴说。 

他又在她的嘴唇上亲了一下。凉凉的，湿湿的。 
“啥味儿?” 
“啥啥味儿?” 
“我，嘴。” 
“莜面味儿。” 
“不对不对。要不你再试试看。”她探胳膊扳下他的头说。 

他又亲了她一下，说，“还是莜面味儿。” 
“胡说去哇。刚才我专吃过冰糖。要不你再试试看。”她又往下扳他的头。 
“冰糖。冰糖。”他忙忙的说。 

老半天，他们谁也没言语。 
“丑哥。” 
“……” 
“丑哥。” 
“嗯？” 
“要不，要不今儿我就先跟你做那个啥哇。” 
“甭！甭!月婆在外前，这样做是不可以的。咱温家窑的姑娘是不可以这样的。” 
“嗯。那就等以后。我跟矿上回来。” 
“……” 
又是老半天，他们谁也没言语。只听见月婆在外前的走路声和叹息声。 
“丑哥。” 
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“嗯？” 
“这是命。” 
“……” 
“咱俩命不好。” 
“我不好。你好。” 
“不好。” 
“你好。” 
“不好。” 
“好。” 
“就不好，就，不……” 
他听她真的哭了，他也给滚下了热的泪蛋蛋，“扑腾，扑腾”滴在了她的脸蛋蛋上。 

Cao Naiqian (1949-) 

En kavo de stako el avenpajlo 
Estis silente sub la ĉielo. La luno prilumis la grensunumejon blanke. En la flanko de la stako el 

avenpajlo, fronte al la luno, li kaj ŝi faris kavon. 
“Vi eniru.” 
“Vi eniru.” 
“Do ni kune eniru.” 
Kiam li kaj ŝi kune enŝovis sin en la kavon, ĝi malrapide enfalis kaj la pajlo kovris ilin 

malpeze.  
Li alte levis siajn brakojn por subteni la enfalintan pajl-plafonon. 
“Ne zorgu pri tio. Estas bone esti tiel, ĉu ne?” Ŝi buliĝis en lia sino kaj diris. 
“Jes.” 
“Kara, vi certe min malamas.” 
“Ne. Karbonigrulo havas monon pli multe ol mi.” 
“Kiam mi havos monon, mi ĝin ŝparos por ke vi edziĝu al virino.” 
“Mi ne volas.” 
“Mi volas.” 
“Mi ne volas.” 
“Mi volas tion, ja.” 
Li aŭdis, ke ŝi baldaŭ ploros. Li ĉesis paroli. 
“Ĉoĉjo*.” Denove ŝi eligis post longa momento. 
“Hm?” 
“Ĉoĉjo, kisu min.” 
“Ne tielu.” 
“Estu tiel.” 
“Hodiaŭ mi ne havas emon.” 
“Estu tiel.” 
Li aŭdis ŝian denove alvenontan ploron kaj, do klinante la kapon, kisis ŝian vangon, tiel mole 

kiel subtile. 
“Estas erare, ĉi tie.” Ŝi signis per la lipoj. 
Al ŝia buŝo li donis kison ĉi-foje. Ĝi estis friska kaj humida. 
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“Kia gusto?” 
“Kio pri ‘kia gusto’?” 
“Mi, la buŝo.” 
“Gusto de aveno.” 
“Ne, ne. Nu, vi provu ankoraŭfoje.” Ŝi klinigis lian kapon per mano. 
Li kisis ŝin ree: “Ankaŭ gusto de aveno.” 
“Babilaĉo. Ĵus mi prenis kandon speciale. Nu, vi faru provon ankoraŭfoje.” Lian kapon 

malsupren ŝi premis. 
“Kando, kando.” Li haste kriis. 
Dum longa tempo neniu el ambaŭ faris sonon. 
“Ĉoĉjo.” 
“……”  
“Ĉoĉjo.” 
“Hm?” 
“Aŭ… aŭ ĉi-okaze ni unue faros tiun umon.” 
“Ne, ne. La luno gvatas. Ne eblas fari tielaĵon. Por la knabinoj de la vilaĝo Wenjiayao ne decas 

fari tian maldecaĵon.” 
“Hm. Vi atendus, ĝis mi revenos de la minejo?” 
“……” 
Refoje dum longa tempo neniu parolis el ambaŭ. Aŭdiĝis nur la irado de la luno ekstere kaj 

ĝiaj suspiroj. 
“Ĉoĉjo.” 
“Hm?” 
“Tio estas destino.” 
“……” 
“La sorto ne favoras nin ambaŭ.” 
“Temas pri mi, ne pri vi.” 
“Ankaŭ pri mi.” 
“Ne pri vi.” 
“Ankaŭ pri mi.” 
“Ne.” 
“Jes, ankaŭ pri mi, jes…” 
Li aŭdis, ke ŝi ploras reale. Ankaŭ de liaj vangoj fluis varmaj larmoj kaj, puf! puf! ili gutis sur 

ŝiajn vangojn. 
*Ĉoĉjo: en la originala teksto la nomo estas Chou-ge (丑哥), kiu laŭvorte signifas “malbela (丑) 
kaj pliaĝa frato (哥)”. Ĉi tie ĝi sonas nur kiel karesnomo. Kutime en Ĉinio amantino amas nomi 
sian amaton per karesnomo kun la sufikso “ge” (哥). La ĉina konsonanto (ch) prononciĝas kiel “ĉ” 
en Esperanto, kaj do ni havis la esperantan karesnomon: Ĉoĉjo. 

elĉinigis Minosun 
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张抗抗（1950—） 

 

向日葵 
从天山下来,已是傍晚时分,阳光依然炽烈,亮得显眼。从很远的地方就望见了那一大片向

日葵海洋, 像是天边扑腾着一群金色羽毛的大鸟。 
车渐斩驶近,你喜欢你兴奋,大家都想起了梵高,朋友说停车照相吧,这么美丽这么灿烂的

向日葵,我们也该作一回向阳花儿了。秘密就是在那一刻被突然揭开的。 
太阳西下,阳光已在公路的西侧停留了整整一个下午,它给了那一大片向日葵足够的时间

改换方向,如果向日葵确实有围着太阳旋转的天性,应该是完全来得及付诸行动的。然而,那一

大片向日葵花,却依然无动于衷,纹丝不动,固执地颔首朝东,只将那一圈圈绿色的蒂盘对着西

斜的太阳。它的姿势同上午相比,没有一丝一毫的改变,它甚至没有一丁点儿想要跟着阳光旋

转的那种意思,一株株粗壮的葵干笔挺地伫立着, 用那个沉甸甸的花盘后脑勺,拒绝了阳光的

亲吻。 
夕阳逼近,金黄色的花瓣背面被阳光照得通体透亮,发出纯金般的光泽。像是无数面迎风

招展的小黄旗, 将那整片向日葵地的上空都辉映出一片升腾的金光。它宁可迎着风,也不愿迎

着阳光么? 
呵,这是片背对着太阳的向日葵。 
你在那片向日葵林子里久久徘徊,你抚摸它丝绢般柔润的花瓣,你摇晃它毛绒绒青绿色的

枝干,你仰望枝头上那饱满的褐黄色果盘,你围着它不停地转圈,揉着眼一遍又一遍地望着太

阳,生怕是自己的眼睛出了毛病—— 那众所周知的向阳花儿,莫非竟是一个弥天大谎么? 
究竟是天下的向日葵,根本从来就没有围着太阳旋转的习性,还是这天山脚下的向日葵,

忽然改变了它的遗传基因,成为一个叛逆的例外? 
或许是阳光的亮度和吸引力不够么?可在阳光下你明明睁不开眼。 
难道是土地贫瘠使得它心有余而力不足么?可它们一棵棵都健壮如树。 
也许是那些成熟的向日葵种籽太沉重了,它的花盘,也即脑子里装了太多的东西,它们就不

愿再盲从了么?可它们似乎还年轻,新鲜活泼的花瓣一朵朵一片片抖擞着,正轻轻松松地翘首

顾盼,那么欣欣向荣,快快活活的样子。它们背对着太阳的时候,仍是高傲地扬着脑袋,没有丝毫

谄媚的谦卑。 
那么,它们一定是一些从异域引进的特殊品种,被天山的雪水滋养,变成了向日葵种群中

的异类?可当你咀嚼那些并无异味的香喷喷的葵花籽,你还能区分它们么? 
于是你胡乱猜测:也许以往所见那些一株单立的向日葵,它需要竭力迎合阳光,来驱赶孤

独,权作它的伙伴或是信仰;那么若是一群向日葵呢?当它们形成了向日葵群体之时,便互相手

拉着手,一齐勇敢地抬起头来了。 
它们是一个不再低头的集体。当你再次凝视它们的时候,你发现那偌大一片向日葵林子

的边边角角,竟然没有一株,哪怕是一株瘦弱或是低矮的向日葵,悄悄地迎着阳光凑上脸去。它

们始终保持这样挺拔的站姿, 一直到明天太阳再度升起,一直到它们的帽檐纷纷干枯飘落,一
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直到最后被镰刀砍倒。 
当它们的后脑勺终于沉重坠地,那是花盘里的种籽真正熟透的日子。 
然而你却不得不也背对着它们,在夕阳里重新上路。 
天山脚下那一大片背对着太阳的向日葵,就这样逆着光亮,在你的影册里留下了一株株直

立而模糊的背影。 

Zhang Kangkang (1950-) 

Sunfloroj 
Kiam ni malsupreniris de la monto Tianshan, jam estis vesperkrepusko, sed la sunlumo estis 

ankoraŭ ardanta kaj brile okulfrapa. De malproksime ni jam rigardis tiun vastan maron da 
sunfloroj, kiel tumulte flugantaj birdegoj kun orflavaj plumoj ĉe la horizonto. 

Nia aŭto alproksimiĝis iom post iom. Ni kaj ekzaltiĝis kaj ekscitiĝis. Tiam ni ekmemoris pri 
Van Gogh. Amiko petis, ke ni haltu por fari fotojn kun la fono de tiel belaj kaj kolorriĉaj sunfloroj, 
kaj ke ni pozu kiel sunfloroj. 

Tiumomente la sekreto subite malkaŝiĝis. 
La suno subiris okcidenten. La sunradioj restis sur la maldekstra flanko de la ŝoseo la tutan 

posttagmezon, lasante sufiĉan tempon al tiu vastejo da sunfloroj por ŝanĝi sian direkton. Se la 
sunfloroj vere havas la karakterizaĵon turni sin al la suno, ili povas praktiki la turniĝon en ĝusta 
tempo. Tamen tiu vastejo da sunfloroj apatie senmoviĝis, obstine direktis sin orienten kun klinita 
kapo kaj frontis per sia multetavola verda disko la sunon oblikve pendantan en la okcidento. Ilia 
pozo, komparante kun tiu en antaŭtagmezo, neniom variis. Ili eĉ ne havis iom da intenco turni sin 
al la suno. Iliaj dikaj tigoj rekte staris kaj ili rifuzis la kison de la suno per siaj pezaj 
kapmalantaŭoj. 

Kiam vesperkrepusko preme alproksimiĝis, la dorsoj de la orflavaj petaloj estis prilumitaj 
travideble sub la suno kaj emanis brilon de pura oro. Kvazaŭ sennombraj flavaj flagetoj flirtantaj 
en la vento, ili prezentis leviĝantan orlumon super la vastejo de la sunfloroj. Ĉu ĝi preferas 
renkonti la venton ol la sunon? 

Aĥ, tiuj ĉi estas la sunfloroj, kiuj frontas la sunon per sia dorso. 
Vi povas longe iri tien kaj tien inter tiuj sunfloroj, karesi iliajn silkecajn kaj humidetajn 

petalojn, skueti iliajn vilajn kaj helverdajn tigojn, suprenrigardi la plenpufajn brunflavajn 
sem-diskojn sur branĉoj, kaj senĉese iri ronde ĉirkaŭ ili. Frotante viajn okulojn, vi fojrefoje 
pririgardas la sunon kaj naskas la dubon: ĉu tiuj sunfloroj, kiujn oni bone konas, aspektas kiel 
monstra mensogo? 

Ĉu ĉiuj sunfloroj tra la mondo entute ne havas la karakterzaĵon sin turni al la suno aŭ tiuj ĉe la 
piedo de la monto Tianshan subite ŝanĝas sian genetikan genon kaj fariĝas ribelema modelo? 

Ĉu eble la sunlumo ne havas sufiĉan lumecon aŭ malfortan altirforton? Sed vi vere ne povas 
malfermi viajn okulojn kontraŭ la sunlumo. 

Ĉu la grundo estas tro sterila, ke ili havas sufiĉan forton por iom turniĝi? Sed ili ĉiuj kreskas 
fortike kiel arboj. 

Eble tiuj maturaj sunflorsemoj tro pezas, t.e. iliaj diskoj aŭ cerboj pleniĝas je tiel multe da 
umoj, ke ili ne plu blinde obeas, ĉu? Sed ili ŝajnas ankoraŭ junaj, iliaj petaloj vigle vibras kaj 
facile ĉirkaŭrigardas kun levita kapo, tute en la maniero de prospero kaj ĝojo. Kiam ili staras kun 
la dorso al la suno, ili tenas sian kapon orgojle levita, sen iom da flatemo kaj humileco. 
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Do, ili certe estas speciala specio enkondukita de fremdlando, kaj post nutrado de la neĝakvo 
de la monto Tianshan fariĝis la alia subspecio disde la sunfloroj. Kiam vi dentfendas pure 
bongustajn semojn de tiuj sunfloroj, ĉu vi povas fari distingon inter ili? 

Pro tio vi eble divenas kaprice, ke la sunfloroj starantaj solaj, kiujn vi vidis antaŭe, tre 
bezonas flate sin adapti al la sunlumo por forpeli sian solecon, kaj preni ĝin kiel sian kunulon aŭ 
kredon. Do, kio pri grupo da sunfloroj? Kiam ili kuniĝas en grupon, ili brave levas sian kapon, 
manon ĉe mano. 

Ili estas kolektivo, kiu ne plu mallevas la kapon. Kiam vi fiksrigardas ilin refoje, vi trovas, ke 
neniu el tiu vastejo da sunfloroj, eĉ maldika aŭ malalta, ĉe ajna angulo aŭ rando de la vastejo, 
kaŝeme turnas sian vizaĝon al la sunlumo. Ili ĉiam tenas sin en impona stara pozo ĝis la suno 
leviĝos denove morgaŭ, aŭ ĝis iliaj vizier-petaloj velkos kaj flirte falos, aŭ ĝis ili estos falĉitaj per 
serpo. 

Finfine, kiam ilia kapo peze falos sur la teron, venos la tagoj de vera maturiĝo de iliaj semoj 
en la disko. 

Tamen vi vole nevole turnas vian dorson al ili kaj denove ekvojaĝas en la vesperkrepuska 
sunlumo. 

Tiu vastejo da sunfloroj, kiuj frontas la sunon per sia dorso, tiamaniere kontraŭlume, lasas 
siajn rektestarajn kaj malklarajn dorsfigurojn en via fotalbumo. 

elĉinigis Vejdo 

 

窗前的树 

我家窗前有一棵树，那是一棵高大的洋槐。 

   洋槐在春天，似乎比其它的树都沉稳些。杨与柳都已翠叶青青，它才爆发出米粒大的嫩

芽：只星星点点的一层隐绿，悄悄然绝不喧哗。又过了些日子，忽然就挂满了一串串葡萄似

的花苞，又如一只只浅绿色的蜻蜓缀满树枝——当它张开翅膀跃跃欲飞时，薄薄的羽翼在春

日温和的云朵下染织成一片耀眼的银色。那个清晨你会被一阵来自梦中的花香唤醒，那香味

甘甜淡雅、撩人心脾，却又若有若无。你寻着这馥郁走上阳台，你的身子为之一震，你的眼

前为之一亮，顿时整个世界都因此灿烂而壮丽：满满的一树雪白，袅袅低垂，如瀑布倾泻四

溅。银珠般的花瓣在清风中微微飘荡，花气熏人，人也陶醉。 

   便设法用手勾一串鲜嫩的槐花，一小朵一小朵地放进嘴里，如一个圣洁的吻，甜津津、

凉丝丝的。轻轻地咽下，心也香了。 

   槐花开过，才知春是真的来了。铺在桌上的稿纸，便也文思灵动起来。那时的文字，就

有了些轻松。 

   夏的洋槐，巍巍然郁郁葱葱，一派的生机勃发。夏日常有雨，暴雨如注时，偏爱久久站

在窗前看我的槐树——它任凭狂风将树冠刮得东歪西倒，满树的绿叶呼号犹如一头发怒的雄

狮，它翻滚，它旋转，它战栗，它呻吟。曾有好几次我以为它会被风暴折断，闪电与雷鸣照

亮黑暗的瞬间，我窥见它的树干却始终岿然。大雨过后，它轻轻抖落树身的水珠，那一片片

细碎光滑的叶子被雨水洗得发亮，饱含着水分，安详而平静。 

   那个时刻我便为它幽幽地滋生出一种感动。自己的心似乎变得干净而澄明。雨后清新的

湿气萦绕书桌徘徊不去，我想这书桌会不会是用洋槐树木做成的呢？否则为何它负载着沉重

的思维却依然结实有力。 

   洋槐伴我一春一夏的绿色，到秋天，艳阳在树顶涂出一抹金黄，不几日，窗前已是装点
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得金碧辉煌。秋风乍起，金色的槐树叶如雨纷纷飘落，我的思路便常常被树叶的沙沙声打断。

我明白那是一种告别的方式。它们从不缠缠绵绵凄凄切切，它们只是痛痛快快利利索索地向

我挥挥手连头也不回。它们离开了槐树就好比清除了衰老抛去了陈旧，是一个必然一种整合，

一次更新。它们一日日稀疏凋零，安然地沉入泥土，把自己还原给自己。他们需要休养生息，

一如我需要忘却所有的陈词滥调而寻找新的开始。所以凝望一棵斑驳而残缺的树，我并不怎

样的觉得感伤和悲凉——我知道它们明年还会再来。 

   冬天的洋槐便静静地沉默。它赤裸着全身一无遮挡，向我展示它的挺拔与骄傲。或许没

人理会过它的存在，它活得孤独，却也活得自信，活得潇洒。寒流摇撼它时，它黑色的枝条

俨然如乐队指挥庄严的手臂，指挥着风的合奏。树叶落尽以后，树叉间露出一只褐色的鸟窝，

肥硕的喜鹊啄着树叉喳喳欢叫，几只麻雀飞来飞去飞到阳台上寻食，偶尔还有乌鸦的黑影匆

匆掠过，时喜时悲地营造出一派生命的气氛，使我常常猜测着鸟们的语言，也许是在提醒着

我什么。雪后的槐树一身素裹银光璀璨，在阳光还未及融化它时，真不知是雪如槐花，还是

槐花如雪。 

年复一年，我已同我的洋槐过了六个春秋。在我的一生中，我与槐树无言相对的时间将

超过所有的人，这段漫长又真实的日子，槐树与我无声的对话，便构成一种神秘的默契。 

La arbo antaŭ la fenestro 
Antaŭ la fenestro de mia hejmo staras arbo, kiu estas alta soforo. 
En la printempo la soforo ŝajne estas pli deteniĝema ol aliaj arboj. Kiam poploj kaj salikoj 

jam vestas sin per junverdaj folioj, ĝi komencas ekspodi per ŝosoj grandaj kiel rizgrajnoj, nur 
punktitaj per kaŝita verdeco kaj restante absolute silentaj. Post kelkaj tagoj ĝi abrupte portas 
grapolojn da vinbereskaj burĝonoj, kiel helverdaj libeloj pretaj flugi kun maldikaj organdiaj 
flugiloj arĝente tinkturitaj sub la printempaj varmetaj nuboj. Tiun frumatenon vi povos esti vekita 
de alblovo da aromo el la sonĝo, la aromo dolĉa kaj delikata, tiklanta viajn viscerojn kaj ŝajne 
ekzistanta aŭ tute ne ekzistanta. Laŭ tiu bonodoro vi suriros la balkonon kaj suprizite ekhavos 
klaran vidkampon. Tuj la tuta mondo ŝajne fariĝas ĉarma kaj splenda pro la vidaĵo. La tuta arbo 
kovriĝas per neĝa blankeco, kiu bele falpendas malalte, kvazaŭ akvofalo disŝprucanta. La petaloj, 
kiel arĝentaj bidoj, leĝere svinĝiĝas en zefiro, elspirante nazpikajn kaj ebriigan aromon. 

Se vi pene deŝiros grapolon da freŝaj kaj delikataj soforfloroj kaj metos ilin en vian buŝon unu 
post alia, vi sentos sanktan kison dolĉan kaj friskan. Kaj se vi malpeze ĝin englutos, via koro 
fariĝos aroma. 

Post disflorado de soforfloroj, mi ekkonscias, ke la printempo vere alvenas. Mi ekhavas pli 
lertan inspiron, klinante min super la papero por manuskripto sur la tablo. Pro tio mia skribado 
fariĝas pli facila. 

En somero la soforo aspektas impone, pompe kaj vivplene. Dum tiu sezono oftas pluvado. 
Kiam pluvego torente falis, mi emis stari antaŭ la fenestro longan tempon por observi la soforon, 
kiu rezignacie kliniĝas dekstren aŭ maldekstren en ventego, kaj kies verdaj folioj, kiel furioza 
leono, ruliĝas, turniĝas, tremas kaj ĝemadas. Kelkfoje mi konsideris, ke ĝi disrompiĝos de 
ŝtormpluvo. Dum la momento de brilado de fulmado kaj tondro mi vidis, ke ĝi staras firme la 
tutan tempon. Post pluvado ĝi malpeze deskuis la pluvgutojn de sia korpo kaj ĝiaj delikataj kaj 
glataj folioj, plene malsekigitaj kaj brile lavitaj de la pluvakvo, montriĝis kalmaj kaj trankvilaj. 

Tiumomente mi naskis kaŝitan emocion por ĝi. Kaj mia koro ŝajne fariĝis pura kaj kristale 
klara. La freŝa kaj humida vaporo ŝvebis ĉirkaŭ la tablo kaj rifuzis foriri. Mi pensis, ĉu ĝi estas 
farita el la ligno de soforarbo? Alie, kial ĝi povas resti solida kaj fortika, portante pezajn pensojn? 
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La soforo jam akompanis min dum printempo kaj somero per sia verdeco. Kiam alvenas 
aŭtuno, la bela suno farbas la arbkronon per streko da ora koloro kaj antaŭ la fenestro prezentiĝas 
orkolora pompeco. Je ekblovo de la aŭtuna vento la orkoloraj folioj de la soforo pluve falas unuj 
post aliaj kaj mia pensfadeno ofte estas rompita de la susurado de la folioj. Mi komprenas, ke tio 
estas maniero de adiaŭado. Ili neniam montras tristan alkroĉiĝemon, sed simple kaj decideme 
adiaŭadon per eksvingo de mano eĉ sen turni sian kapon. Ili foriris de la soforo, kvazaŭ eliminante 
maljuniĝon aŭ forĵetante malnovecon, kio kondukas al necesa kombinado kaj al refoja renovigo. 
Ili fariĝis maldensaj kaj velkintaj kaj sinkis en la grundon, revenante al sia antaŭa memo. Ili 
bezonas ripozon por reakiri sian forton, ĝuste kiel mi bezonas forgesi tiujn kliŝaĵojn por serĉi la 
novan vivon. Pro tio, kiam mi fiksrigardas arbon veterbatitan kaj foli-mankan, mi tamen sentas 
nek afliktitecon nek tristecon, ĉar mi scias, ke ili reaperos la venontan jaron. 

En vintro la soforo silentas en kvieteco. Ĝia nuda trunko, sen ajna kovro, montras al mi siajn 
imponecon kaj fierecon. Eble neniu donas atenton al ĝia ekzistado, sed ĝi, kvankam en soleco, 
vivas memfide kaj senĝene. Kiam frosta fluo skuadis ĝin, ĝiaj nigraj branĉoj, kiel brakoj de 
dirigento, direktis kunludadon de ventoj. Kiam la folioj tute forfalis, malkaŝiĝis bruna birda nesto 
ĉe la forko de branĉoj. Grasaj pigoj ĝoje ĉirpis, bekante branĉojn, kelkaj paseroj alflugis al la 
balkono por serĉi nutraĵojn, kaj okaze la nigra ombro de korvoj fulme preterŝvebis, kio kreis 
vivecan etoson jen per ĝojo jen per tristo. Tio ofte igis min diveni, kion la birdoj diras — eble ili 
rimarkigas min pri io. Post neĝado la soforo estas brile volvita per arĝenta koloro. Antaŭ ol la suno 
fandas la neĝon, oni vere ne scias, ĉu la neĝo similas al soforfloroj aŭ la soforfloroj blankas kiel 
neĝo. 

Jaron post jaro mi akompanas la soforon ses printempojn kaj aŭtunojn. Dum mia tuta vivo la 
tempo, dum kiu mi kaj la soforo senvorte vidalvidas, superas tiun de ĉiuj homoj. En la longaj kaj 
realaj tagoj la sensona dialogo inter mi kaj la soforo formas misteran interkompreniĝon. 

elĉinigis Vejdo 

雪一化就有路了 
到达那个城市时，已是傍晚时分了，空中已飘起了雪花。我看着地址打听路线，乘坐了

几站电车。下车时，完全陌生的街名和异样的口音，令我不知自己置身何处。但我只能继续

去寻找那个记录在怨恨的纸条上的地址。 
雪下得越来越大，风也越发凛冽，四下皆白，分不清天上地下。我只是混混沌沌，跌跌

撞撞地朝前走着……街上几乎已没有行人，那时我才发现，自己迷路了。就在那个时候，我

看见了街边一间简陋平房的窗口露出一线灯光。我敲了门。门开了，是一位上了年纪的老妇

人，她接过我那张写着地址的纸条，说：“那地方太难找，我领你去吧！”不容我谢绝，她已

跨出门槛，踩在了雪地里。 
“这大雪天儿出门，定是有要紧事吧？”她回过头大声喊。我含糊应了一声，“你是去

看望病人吧？看把你累的，急的！是亲戚？朋友？”她放幔了脚步，一边拍掸着肩上的雪花，

一边等着我。 
我心里咯噔一下。亲戚？朋友？病人？……我沉默着，无言以对。我怎能对她实言相告，

自己其实是去找一个“仇人”兴师问罪的！ 
似乎就在那一刻，我忽然对自己此行的目的和意义产生一丝怀疑和动摇，我不知道自己

来这座城市干什么？甚至也不知道要寻找的那个人究竟是谁。那个人隐没在漫天飘舞的雪花

中，随风逐流而去。也许出于无知，也许出于一时利益之需，她才那样做，那也许真的是一

个需要救治而不是鞭笞的“病人”呢！ 
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脚底突然在一个雪窝里滑了一下，大娘一把将我拽住。“这该死的雪，真讨厌……”我

忍不住嘟哝，“不碍事，不碍事。就快到了。前面那个电线杆子右拐，再往前数三个门就是。”

“大娘，请回吧，这回我认得路了……”我说着，声音忽然就喑噎了。 
她又重复指点了一遍，便转身往回走。刚走几步，又回过头，大声说：“不碍事，明儿

太阳出来，这雪化一化，就有路了！”那个苍老的声音，被纷扬的雪花托起，在空荡荡的小

街上蹒跚。 
我在雪地上久久伫立着。雪化一化，就有路了。那么，就把冷雪交给阳光去处理。雪不

能永远覆盖道路，因为路属于自己的脚。 
那个风雪之夜，当我终于站在那费尽周折才到达的门牌下面时，我已经全然没有了那种

激愤的心情，我平静地站了一会，轻轻将那张已被雪水淹湿的纸条撕碎，然后慢慢朝火车站

方向走去。 

La vojo reaperos post degelo de neĝo 
Kiam mi atingis la urbon, vespero falis kaj neĝflokoj flirtis en la aero. Laŭ la adreso mi 

demandis pri la vojo kaj veturis trame preter plurajn haltejojn. Elirinte el la tramo, mi tute 
konfuziĝis, ne sciante, kie mi sin trovas inter tiuj, kiuj parolas strangan dialekton, kaj sur 
nekonataj stratoj. . Mi nur povis daŭre serĉi la adreson skribitan sur la papereto plena je rankoro. 
Neĝo falis pli kaj pli dense kaj vento blovis pli kaj pli intense. Ĉio inter la tero kaj la ĉielo blanke 
kunfandiĝis sendistinge. Kun konfuza menso mi stumble iradis antaŭen…Sur la stratoj troviĝis 
preskaŭ neniu homo. Tiam mi ektrovis, ke mi perdis la vojon. Vidinte la lamplumon elĵetitan el la 
fenestro de la simpla unuetaĝa domo, mi frapis je la pordo. Maljunulino eliris kaj prenis mian 
papereton. Ŝi diris, “La loko estas tro malfacile trovebla. Mi gvidu vin tien!” Antaŭ ol mi dankis 
ŝin, ŝi jam eliris kaj paŝis sur la neĝo. 

Ŝi turnis sian kapon kaj kriis, “Vi certe havas gravan aferon irante en tia neĝego, ĉu ne?” Mi 
respondis murmure. “Ĉu vi vizitos pacienton? Ĉu li estas via parenco, aŭ amiko? Kiom laca kaj 
maltrankvila vi estas! ” Ŝi malrapidiĝis, atendante min kaj frapforigante neĝflokojn de sur la 
ŝultro. 

Mi perdis korbaton. Parenco? amiko? paciento? … mi silentis. Kiel mi povus diri al ŝi, ke mi 
fakte serĉas “malamikon” por ĵeti riproĉojn sur ŝin! 

Ŝajnis al mi, ke dum tiu momento mi ekhavis radion da dubemo kaj ŝanceliĝemo pri mia 
motivo vojaĝi ĉi tien kaj ĝia signifo. Ŝi kaŝis sin en flirtantaj neĝeroj kaj malaperis kun la vento. Ŝi 
tiel faris eble pro senscio, aŭ pro momenta profito. Eble ŝi vere estis paciento, kiu bezonis kuraci 
anstataŭ vipi! 

Subite mi eksentis mispaŝon sur la neĝo, kaj La maljunulino tuj kaptis min. Mi murmuris, 
“Malbenita neĝo, vere abomena…” 
   “Ne gravas, ne gravas. Ni baldaŭ atingos la lokon. Ĉe la fronta fosto ni nin turnu dekstren kaj 
iru antaŭen ĝis la tria pordo. Do, ni jam ĝin atingos.!” Mi diris,” Onjo, bonvolu reiri. mi jam konas 
la vojon ...” kaj poste mi mutis. 

Ŝi refoje klarigis al mi la vojon al la domo, kaj sin turnante, hejmeniris. Post kelkaj paŝoj ŝi 
refoje turnis la kapon kaj kriis laŭte,” Ne gravas, morgaŭ kiam la suno leviĝos, la neĝo degelos, 
kaj reaperos la vojo!” La maljuna voĉo levita de la neĝo ŝancelpaŝis sur la malplena strato. 

Mi staris longatempe en neĝo. Post kiam la neĝo degelos, reaperos la vojo. Do lasu la 
malvarman neĝon al la suno. Neĝo ne povas kovri eterne la vojon, kiu apartenas al piedoj. 
   En la neĝoŝtorma nokto, kiam mi finfine staris antaŭ la pordo, kiun mi penis por atingi, mi jam 

- 240 - 
 



tute malhavis la senton de rankoro. Mi silente staris iom da tempo, kaj milde disŝiris la de neĝo 
malsekigitan papereton. Kaj poste mi malrapide paŝis al la stacidomo. 

elĉinigis Jatina 

史铁生（1951-2010） 

 

秋天的怀念 

双腿瘫痪后，我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归的雁阵，我会突然把面前的玻

璃砸碎；听着听着李谷一甜美的歌声，我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄

地躲出去，在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复沉寂，她又悄悄地进来，眼

边红红的，看着我。“听说北海的花儿都开了，我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢

花，可自从我的腿瘫痪后，她侍弄的那些花都死了。“不，我不去！”我狠命地捶打这两条可

恨的腿，喊着：“我活着有什么劲！”母亲扑过来抓住我的手，忍住哭声说：“咱娘儿俩在一

块儿，好好儿活，好好儿活……”可我却一直都不知道，她的病已经到了那步田地。后来妹

妹告诉我，她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。 

   那天我又独自坐在屋里，看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了，挡在窗前：

“北海的菊花开了，我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候？”

“你要是愿意，就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧，就明天。”我说。

她高兴得一会坐下，一会站起：“那就赶紧准备准备。”“唉呀，烦不烦？几步路，有什么好

准备的！”她也笑了，坐在我身边，絮絮叨叨地说着：“看完菊花，咱们就去‘仿膳’，你小

时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗？你偏说那杨树花是毛毛虫，跑着，

一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿。她比我还敏感。她

又悄悄地出去了。 

   她出去了。就再也没回来。 

   邻居们把她抬上车时，她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三

轮车远去，也绝没有想到那竟是永远的诀别。 

   邻居的小伙子背着我去看她的时候，她正艰难地呼吸着，像她那一生艰难的生活。别人

告诉我，她昏迷前的最后一句话是：“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……” 

   又是秋天，妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈

而深沉，泼泼洒洒，秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块

儿，要好好儿活…… 

Shi Tiesheng (1951-2010) 

Sopiro en aŭtuno 
   Post paraliziĝo de miaj kruroj mia temperamento fariĝis kaprice eksplodema. Dum mi 
rigardadis en la ĉielo la sovaĝanseran vicaron fluganta norden, mi emis subite frakasi la vitron 
antaŭ mi; dum mi aŭskultadis la dolĉan kantvoĉon de kantistino Li Guyi, mi emis abrupte ĵeti 
aĵojn ĉe la mano al la ĉirkaŭaj muroj. Mia patrino nerimarkite eliris eksteren por sekrete 
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aŭbaŭskulti, kion mi agas. Kiam ĉio revenis al la normala stato, ŝi sensone envenis kaj min 
rigardis kun ruĝiĝintaj okulanguloj. 
   “Mi aŭdis, ke floroj disfloras en Beihai-parko. Mi puŝu vin por promenado,” ŝi ĉiam diris 
tiamaniere. Ŝi ŝatas florojn, sed ekde la paraliziĝo de miaj kruroj la floroj, kiujn ŝi flegis, ĉiuj 
mortis. 

“Ne, mi ne volas!” Forte frapatante miajn abomenindajn krurojn, mi kriis, “’Kian signifon mia 
vivado havas!” 

Sin ĵetinte al mi kaj kaptante mian manon, ŝi diris kun retenita plorvoĉo, “Ni ambaŭ bone vivu 
kune, bone vivu...” 

Sed mi neniam sciis, ke ŝia malsano serioziĝas tiagrade. Poste mia fratino diris al mi, ke mia 
patrino ne povas sukcesi endormiĝi, turniĝadante de flanko al flanko tra la tuta nokto, pro hepata 
doloro. 

Tiutage mi sidis sola en la ĉambro kaj rigardis al la susurantaj falfolioj ekster la fenestro. La 
patrino envenis kaj staris kun la dorso kontraŭ la fenestro, dirante: “La krizantemoj disfloras en 
Beihai-parko. Mi puŝu vin por pririgardi. Sur ŝia malgrasiĝinta vizaĝo montriĝis petemo. 

“Kiam?” 
“Se vi volontus, ni fiksu morgaŭon, ĉu?” ŝi diris. Mia respondo jam lokis ŝin en grandan 

ĝojon. 
“Bone, do morgaŭ,” mi diris. 
Pro ĝojego ŝi jen sidiĝis jen stariĝis. “Nu, ni tuj faru preparojn.” 
“Ho, kion vi diris! Nur kelkaj paŝoj de la parko. Ĉu necesas fari preparojn?” 
Ankaŭ ŝi ekridis. Sidiĝinte apud mi, ŝi babilis, “Post spektado al krizantemoj ni prenos 

manĝon laŭ la imperiestra recepto. Kiam vi estis infano, vi tre ŝatis manĝi pizkaĉon. Ĉu vi 
ankoraŭ memoras tiun fojon, kiam mi kunportis vin al Beihai-parko por spekti florojn? Vi insiste 
prenis poplajn florojn por raŭpoj, kure ĉasis kaj preme tretis sur ilin unu post alia...” ŝi subite 
haltis. Pri tiaj vortoj, kiaj “kuri” kaj “treti”, ŝi sin montris pli sensiva ol mi. Ŝi sensone eliris. 

Ŝi eliris kaj neniam reiris. 
Kiam najbaroj metis ŝin sur la veturilon, ŝi ankoraŭ vomis sangon plenbuŝon post plenbuŝo. 

Mi tute ne imagis, ke ŝia malsano serioziĝis tiagrade. Rigardante la triciklon malproksimiĝi, mi 
neniel pensis, ke tio estas ŝia eterna disiĝo disde mi. 

Kiam la najbara junulo dorsportis min por vidi ŝin, ŝi spiradis tiel malfacile, kiel ŝi pene vivis 
dumvive. Aliulo diris al mi, ke ŝia lasta frazo tuj antaŭ sia komato estis: “Mia malsana filo kaj mia 
ankoraŭ neplenaĝa filino...” 

Denove alvenis aŭtuno. Mia fratino puŝis min al Beihai-parko kaj spektis krizantemojn. Flavaj 
floroj aspektis elegante, la blankaj noble kaj la purpuraj arde kaj profunde, kaj ili prospere pompis 
en la aŭtuna vento. Mi komprenas tiujn vortojn, kiujn mia patrino ankoraŭ ne finis. Ankaŭ mia 
fratino. Kune mi kaj mia fratino devas bone vivi plu... 

elĉinigis Vejdo 

Sopiro en aŭtuno 
Post kiam miaj kruroj estis paralizitaj, mi fariĝis kaprice kolerema. Rigardante la vicojn de 

sovaĝanseroj norden flugantaj sur la ĉielo, mi emis subite dispecigi la vitron antaŭ mi; aŭskultante 
la dolĉan kaj belan kantvoĉon de la fama kantistino Li Guyi, mi emis abrupte forte ĵetis la aĵojn ĉe 
la mano al la muroj. Mia patrino nerimarkite eliris kaj kaŝe aŭskultis ekster mia vido, kion mi faris. 
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Kiam ĉio kvietiĝis, ŝi eniris denove nerimarkite kaj rigardis min, kun ruĝiĝintaj okulringoj. 
“Mi aŭdis, ke la floroj en Beihai-parko jam disfloras. Mi puŝu vin tien por pririgardi,” ŝi ĉiam 

emis diri. La patrino ŝatis kulturi florojn, sed post kiam miaj kruroj estis paralizitaj, la floroj, kiujn 
ŝi prizorgis, jam formortis. 

“Ne! Mi ne volas iri!” Mi forte pugne frapis miajn abomenindajn krurojn kaj kriis: “Kian 
signifon mia tiela vivado?” 

Sin ĵetinte al mi kaj kaptinte miajn manojn, ŝi diris, kun retenita plorvoĉo: “Ni ambaŭ kune 
vivu bone, vivu bone...” Sed mi neniam sciis, ke ŝia malsano jam tre serioziĝis. Poste mia plijuna 
fratino diris al mi, ke la patrino turniĝadis maldorma tra la tuta nokto pro hepatdoloro. 

Tiutage mi sidis sola en la ĉambro kaj rigardis la foliojn flirte fali ekster la fenestro. La patrino 
envenis kaj staris kun la dorso kontraŭ la fenestro. “La krizantemoj disfloras en Beihai-parko. Mi 
puŝu vin por spekti.” Ŝi montris petemon sur sia malsanece magra vizaĝo. 

“Kiam?” 
“Se vi volas, morgaŭ, ĉu bone?” ŝi diris. Mia respondo jam donis neatenditan ĝojon. 
“Bone, morgaŭ,” mi diris. 
Ŝi tiel ĝojis, ke ŝi jen sidiĝis jen stariĝis. “Do mi tuj faru preparojn.” 
“Ba, ĉu ne estas ĝene? Nur kelkajn paŝojn malproksime de tie. Ĉu necesas fari preparojn!” 
Ankaŭ ŝi ekridis. Sidante ĉe mi, ŝi babileme diris: “Post kiam ni spektos krizantemojn, ni iros 

al la restoracio Fangshan. Kiam vi estis knabo, vi tre ŝatis manĝi frandaĵojn el pizoj. Ĉu vi ankoraŭ 
memoras tiun tagon, kiam mi kunportis vin al Beihai-parko? Vi insistis, ke la poplaj floroj estas 
raŭpoj. Kaj vi kuris kaj piedpremis ilin unu post alia...” Ŝi tuj haltis. Al tiaj vortoj kiaj “kuri” kaj 
“piedpremi” ŝi estis pli sentema ol mi. Ŝi eliris nerimarkite denove. 

Ŝi eliris, sed neniam revenis. 
Kiam najbaroj surigis ŝin sur triciklon, ŝi ankoraŭ sputis sangon buŝplenon post buŝpleno. Mi 

neniel imagis, ke ŝi jam malsaniĝis tiel serioze. Rigardante la tribiciklon malproksimiĝi, mi tute ne 
pensis, ke tio estas la eterna disiĝo. 

Kiam najbara junulo dorsportis min por vidi ŝin, ŝi malfacile spiradis, kiel ŝi malfacile vivis 
dum la tuta vivo. Oni diris al mi, ke antaŭ sia komato, ŝi diris tiujn lastajn vortojn: “Mia 
malsanema filo kaj mia ankoraŭ ne plenkreska filino...” 

Denove venas aŭtuno. Mia plijuna fratino puŝas min al Beihai-parko por spekti krizantemojn. 
La flavaj floroj prezentas subtilan elegantecon, la blankaj bonan purecon, purpurruĝaj fervoron kaj 
profundecon. Ili disfloras amase kaj pompe en la aŭtuna vento. Mi komprenas tiujn vortojn, kiujn 
mia patrino ankoraŭ ne finis, kaj ankaŭ mia plijuna fratino komprenas. Ni ambaŭ devas kune vivi 
pli bone... 

elĉinigis Eto 

 

我的梦想 
也许是因为人缺了什么就更喜欢什么吧，我的两条腿虽一动不能动，却是个体育迷。我

不光喜欢看足球、篮球以及各种球类比赛，也喜欢看田径、游泳、拳击、滑冰、滑雪、自行

车和汽车比赛，总之我是个全能体育迷。当然都是从电视里看，体育馆场门前都有很高的台

阶，我上不去。如果这一天电视里有精彩的体育节目，好了，我早晨一睁眼就觉得像过节一

般，一天当中无论干什么心里都想着它，一分一秒都过得愉快。有时我也怕很多重大比赛集
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中在一天或几天（譬如刚刚闭幕的奥运会），那样我会把其他要紧的事都耽误掉。  
   其实我是第二喜欢足球，第三喜欢文学，第一喜欢田径。我能说出所有田径项目的世界

纪录是多少，是由谁保持的，保持的时间长还是短。譬如说男子跳远纪录是由比蒙保持的，

20 年了还没有人能破，不过这事不大公平，比蒙是在地处高原的墨西哥城跳出这八米九零

的，而刘易斯在平原跳出的八米七二事实上比前者还要伟大，但却不能算世界纪录。这些纪

录是我顺便记住的，田径运动的魅力不在于纪录，人反正是干不过上帝；但人的力量、意志

和优美却能从那奔跑与跳跃中得以充分展现，这才是它的魅力所在，它比任何舞蹈都好看，

任何舞蹈跟它比起来都显得矫揉造作甚至故弄玄虚。也许是我见过的舞蹈太少了。而你看刘

易斯或者摩西跑起来，你会觉得他们是从人的原始中跑来，跑向无休止的人的未来，全身如

风似水般滚动的肌肤就是最自然的舞蹈和最自由的歌。 
   我最喜欢并且羡慕的人就是刘易斯。他身高一米八八，肩宽腿长，像一头黑色的猎豹，

随便一跑就是十秒以内，随便一跳就在八米开外，而且在最重要的比赛中他的动作也是那么

舒展、轻捷、富于韵律，绝不像流行歌星们的唱歌，唱到最后总让人怀疑这到底是要干什么。

不怕读者诸君笑话，我常暗自祈祷上苍，假若人真能有来世，我不要求别的，只要求有刘易

斯那样一副身体就好。我还设想，那时的人又会普遍比现在高了，因此我至少要有一米九以

上的身材；那时的百米速度也会普遍比现在快，所以我不能只跑九秒九几。写小说的人多是

白日梦患者。好在这白日梦并不令我沮丧，我是因为现实的这个史铁生太令人沮丧，才想出

这法子来给他宽慰与向往。我对刘易斯的喜爱和崇拜与日俱增，相信他是世界上最幸福的人。

我想若是有什么办法能使我变成他，我肯定不惜一切代价；如果我来世能有那样一个健美的

躯体，今天这一身残病的折磨也就得了足够的报偿。 
   奥运会上，约翰逊战胜刘易斯的那个中午我难过极了，心里别别扭扭别别扭扭的一直到

晚上，夜里也没睡好觉。眼前老翻腾着中午的场面：所有的人都在向约翰逊欢呼，所有的旗

帜与鲜花都向约翰逊挥舞，浪潮般的记者们簇拥着约翰逊走出比赛场，而刘易斯被冷落在一

旁。刘易斯当时那茫然若失的目光就像个可怜的孩子，让我一阵阵地心疼。一连几天我都闷

闷不乐，总想着刘易斯此刻会怎样痛苦；不愿意再看电视里重播那个中午的比赛，不愿意听

别人谈论这件事，甚至替刘易斯嫉妒着约翰逊，在心里找很多理由向自己说明还是刘易斯最

棒；自然这全无济于事，我竟似比刘易斯还败得惨，还迷失得深重。这岂不是怪事么？在外

人看来这岂不是精神病么？我慢慢去想其中的原因。是因为一个美的偶像被打破了么？如果

仅仅是这样，我完全可以惋惜一阵再去竖立起约翰逊嘛，约翰逊的雄姿并不比刘易斯逊色。

是因为我这人太恋旧，骨子里太保守吗？可是我非常明白，后来者居上是最应该庆祝的事。

或者是刘易斯没跑好让我遗憾？可是九秒九二是他最好的成绩。到底为什么呢？最后我知道

了：我看见了所谓“最幸福的人”的不幸，刘易斯那茫然的目光使我的“最幸福”的定义动摇了

继而粉碎了。上帝从来不对任何人施舍“最幸福”这三个字，他在所有人的欲望前面设下永恒

的距离，公平地给每一个人以局限。如果不能在超越自我局限的无尽路途上去理解幸福，那

么史铁生的不能跑与刘易斯的不能跑得更快就完全等同，都是沮丧与痛苦的根源。假若刘易

斯不能懂得这些事，我相信，在前述那个中午，他一定是世界上最不幸的人。 
   在百米决赛后的第二天，刘易斯在跳远比赛中跳出了八米七二，他是个好样的。看来他

懂，他知道奥林匹斯山上的神火为何而燃烧，那不是为了一个人把另一个人战败，而是为了

有机会向诸神炫耀人类的不屈，命定的局限尽可永在，不屈的挑战却不可须臾或缺。我不敢

说刘易斯就是这样，但我希望刘易斯是这样，我一往情深地喜爱并崇拜这样一个刘易斯。  
   这样，我的白日梦就需要重新设计一番了。至少我不再愿意用我领悟到的这一切，仅仅

去换一个健美的躯体，去换一米九以上的身高和九秒七九乃至九秒六九的速度，原因很简单，

我不想在来世的某一个中午成为最不幸的人；即使人可以跑出九秒五九，也仍然意味着局限。

我希望既有一个健美的躯体又有一个了悟了人生意义的灵魂，我希望二者兼得。但是，前者
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可以祈望上帝的恩赐，后者却必须在千难万苦中靠自己去获取。我的白日梦到底该怎样设计

呢？千万不要说，倘若二者不可兼得你要哪一个？不要这样说，因为人活着必要有一个最美

的梦想。  
   后来知道，约翰逊跑出了九秒七九是因为服用了兴奋剂。对此我们该说什么呢？我在报

纸上见了这样一个消息，他的牙买加故乡的人们说，“约翰逊什么时候愿意回来，我们都会

欢迎他，不管他做错了什么事，他都是牙买加的儿子。”这几句话让我感动至深。难道我们

不该对灵魂有了残疾的人，比对肢体有了残疾的人，给予更多的同情和爱吗？ 
                                                          1988 年 

Mia revo 
Probable oni ŝatas tion, kio mankas al li. Kvankam miaj kruroj ne povas moviĝi, mi tamen 

estas amanto de sportoj. Mi ŝatas spekti ne nur la matĉojn de piedpilko, korbopilko kaj aliajn 
pilko-rilataj sportoj, sed ankaŭ tiujn de atletiko, naĝado, boksado, sketado, skiado, bicklado kaj 
sportaŭtado. Unuvorte mi estas amanto de ĉiuj sportoj. Kompreneble mi televide spektas tiujn 
matĉojn, ĉar troviĝas tre altaj ŝtupoj ĉe la enirejo de stadiono kaj mi ne povas surgrimpi. Se iutage 
prezentiĝos ekscitiga sporta matĉo televide, do matene kiam mi ekmalfermis la okulojn, mi sentis 
min kvazaŭ pasigi festtagon kaj mi ne povis deŝiri mian penson de tiu sporta programero, kion ajn 
mi faris dum la tuta tago, kun plezuro ĉiuminute. Kelkfoje mi timis, ke pluraj gravaj matĉoj 
okazos en la sama tago aŭ dum kelkaj tagoj (ekzemple la Olimpika Ludo, kiu ĵus finiĝis), tiel ke 
mi povos malfruigi aliajn gravajn aferojn. 

Fakte mia dua ŝato estas piedpilko, la tria literaturo kaj la unua atletiko. Mi povas eldiri, kio 
estas la rekordoj de ĉiuj atletikaj disciplinoj, kiuj tenis tiujn rekordojn kaj kiom longe ili tenis ilin. 
Ekzemple Bob Beamon tenas la rekordon de longosalto kaj neniu povas rompi la rekordon dum la 
pasintaj dudek jaroj. Tamen la rekordo ne estas tre justa, ĉar Beamon kreis la longosaltan rekordon 
de 8.90 metroj en Meksiko, kiu situas en altebenaĵo, dum Carl Lewis saltis je la longo de 8.72 
metroj sur la ebenaĵo. Fakte la lasta estas pli granda ol la antaŭa, sed lia rekordo ne estas kalkulata 
kiel la monda rekordo. Tiujn rekordojn mi metis en mian cerbon. La ĉarmo de atletiko ne kuŝas en 
la rekordoj, ĉar ĉiuokaze homoj ĉiam estas malsupera al Dio. Tamen la homaj forto, volo kaj belo 
povas esti plene montrataj el la kurado kaj saltado, en kio la ĉarmo kuŝas. Ĝi estas pli okulplaĉa ol 
ĉiu ajn dancado, kiu, kompare kun ĝi sin montras afektema kaj eĉ blufema. Eble mi vidis tre 
malmulte da dancospecoj. Tamen kiam vi vidis Lewis kaj Edwin Mosses elane kuri, vi certe sentis, 
ke ili kuras el la primitiveco kaj alkuras al la estonteco de la homa senhalteco. Iliaj muskoloj kaj 
haŭto, kiuj moviĝas kiel fluanta akvo kaj blovanta vento, ja estas la plej natura danco kaj la plej 
libera kanto. 

Lewis estas la homo, kiun mi plej ŝatas kaj envias. Li altas je 1.88 metroj, kun larĝaj ŝultroj 
kaj longaj kruroj, kiel nigra jaguaro. Lia ajna kuro ne superas dek sekundojn kaj lia ajna salto 
mezuriĝas je pli ol ok metroj. Pli gravas, ke en matĉo liaj movoj estas tiom leĝeraj, facilrapidaj kaj 
ritmriĉaj, neniel simile al kantado de furoraj kant-steluloj, kiuj, je la fino de sia kantado, ĉiam 
impresas la aŭskultantojn per dubo pri ilia celo. Mi ne timas, ke miaj legantoj mokas min. Mi ofte 
kaŝe preĝas al la Ĉielo, ke, se homo vere havus duan vivon, mi ne postulus ion alian ol la bonan 
korpon kiel Lewis. Krome mi ankaŭ imagas, ke tiamaj homoj ĝenerale pli altos ol la nunaj, kaj mi 
devus havi la staturon de pli ol 1.9 metroj minimume, kaj ke tiam la rapideco de 
cent-metro-kurado ĝenerale estos pli rapida ol la nuna, tial mi ne povus limigi min je iom pli ol 9.9 
sekundoj en kurado. Plejparto de romanistoj suferas de la malsano de tagsonĝado. Feliĉe 
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tagsonĝado ne desapontas min, sed la realisma Shi Tiesheng mem tre desapontigas min. Pro tio mi 
elpensas tiun rimedon por konsoli lin kaj doni al li strebemon. Miaj ŝato kaj adoro al Lewis pliiĝas 
tagon post tago, kredante, ke li estas la plej feliĉa homo en la mondo. Se iu rimedo, mi pensas, 
povus igi min transformiĝi al li, mi certe riskus ĉion por atingi tion. En mia dua vivo, se mi havus 
tian fortikan kaj belan korpon, la hodiaŭa turmento de mia tutkorpa kripliĝo estus sufiĉe 
kompensata. 

En la Olimpika Ludo, la tagmezon, kiam Michael Johnson venkis Lewis-n, mi dronis en 
granda afliktiĝo kaj kovis ĉagrenon en la koro ĝis nokto, dum kiu mi ne bone dormis. Antaŭ miaj 
okuloj kirle videblis la tagmeza sceno: ĉiuj spektantoj hurais al Johnson, ĉiuj flagoj kaj floroj 
svingiĝis al Johnson, ondoj da reporteroj svarme eskortis Johnson eliri el la konkurskampo, dum 
Lewis estis ignorita flanke. Kun konfuzita rigardo li ŝajnis povra infano, kio jen kaj jen pikis mian 
koron. Dum sinsekvaj tagoj mi malĝojadis, ĉiam pensante, kiel sufero rodas Lewis-n ĉimomente. 
Mi ne volis spekti reelsendon de tiutagmeza matĉo, nek aŭdi babiladon pri la matĉo, kaj mi, 
anstataŭ Lewis, eĉ enviis Johnson. En mia koro mi trovis multajn motivojn por pruvi, ke Lewis 
estas la plej bona kuristo. Nature tio utilis neniom. Mi ŝajne fiaskis pli multe ol Lewis, falante en 
profundan abismon de malespero. Ĉu tio ne estas strangaĵo? Ĉu mi mens-malsaniĝis en alies 
okuloj? Mi malrapide serĉis la kaŭzon pri tio. Ĉu pro tio, ke bela idolo jam frakasiĝis? Se nur tiel, 
mi povus starigi Johnson kiel idolon post kelka tempo da bedaŭro, ĉar lia impona pozo neniom 
malsupera al tiu de Lewis. Ĉu pro tio, ke mi mem estas tro alkroĉiĝema al malnovaĵo aŭ ĝisoste 
konservativa? 9.92 sekundoj ankaŭ estas lia plej bona rekordo. Do, pro kio finfine? Fine mi venis 
al la kompreno, ke mi jam vidis la malfeliĉon de “la plej feliĉa homo”, kaj la konfuzita rigardo de 
Lewis ŝancelis la difinon de mia “la plej feliĉa” kaj diserigis ĝin. Dio neniam degnas doni al iu ajn 
tiujn tri vortojn “la plej feliĉa”. Kaj Li fiksas eternan distancon al ĉies deziroj kaj egale donas 
limigon al ĉiuj. Se mi, Shi Tiesheng, ne povas kompreni “feliĉon” dum la vojirado transcendanta 
la limigon al mi mem, do, mia “ne povas kuri” identas kun la “ne povas kuri pli rapide” de Lewis, 
kio konsistigas la fonton de deprimiĝo kaj afliktiĝo. Supoze, ke Lewis ne komprenas tion, mi 
kredas, ke en tiu tagmezo li certe estis la plej malfeliĉa homo en la mondo. 

La duan tagon post la 100-metro-kura finalo Lewis longosaltis je 8.72 metroj. Li estas bona 
tipo. Ŝajnas, ke li komprenas kaj li scias la kaŭzon, kial la dia fajro brulas sur la Olimpia monto. 
Ĝi ne brulas, por ke unu venkas la alian, sed por ke la homaro paradas sian neflekseblecon al ĉiuj 
dioj. La destinita limigo ekzistas por ĉiam, sed la nefleksebla defio ne povas manki ĉiumomente. 
Mi ne kuraĝas diri, ke Lewis pensas tiele, sed mi esperas, ke li pensu tiele. Mi emociplene ŝatas 
kaj adoras tian Lewis. 

Laŭ tia penso mi bezonas reskizadon pri mia tagsonĝo. Almenaŭ mi ne plu volas ŝanĝi ĉion, 
kion mi komprenas, por fortika kaj bela korpo kaj por la staturo de pli ol 1.90 metroj kun rapideco 
de 9.79, eĉ 9.69 sekundoj. La kaŭzo estas simpla, ĉar mi ne volas, ke mi fariĝus la plej malfeliĉa 
homo en mia dua vivo. Eĉ se homo sukcesos atingi la rapidecon de 9.57 sekundoj en kurado, tio 
ankoraŭ signifas limigon. Mi esperas, ke mi gajnus ambaŭ fortikan kaj belan korpon, kaj animon 
kun kono pri homviva signifo. Oni povas preĝi de Dio la unuan, sed por akiri la duan oni devas 
penadi per si mem. Kiel mi devas skizi mian tagsonĝon finfine? Nepre diru, kiun el la du vi 
elektas, se ili ambaŭ ne povas esti gajnitaj. Ne diru tion, ĉar oni devas kovi la plej belan revon. 

 Poste mi eksciis, ke Johnson sukcesis gajni per 9.97 pro sia dopado. Kion mi povas diri pri 
tio? Mi legis en ĵurnalo, ke liaj samlokanoj en Jamajko diras: “Kiam ajn Johnson volos reveni, ni 
lin ovacios, ĉar kion ajn eraran li faris, li estas la filo de Jamajko”. Tiuj vortoj emocias min 
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profunde. Ĉu ni ne povas doni pli da kompato kaj amo al la homo kun anima kripliĝo ol tiu kun 
korpa kripliĝo? 

1988 
elĉinigis Vejdo 

贾平凹（1952-） 

 

丑石 

我常常遗憾我家门前的那块丑石呢:它黑黝黝地卧在那里，牛似的模样;谁也不知道是什么时

候留在这里的，谁也不去理会它。只是麦收时节，门前摊了麦子，奶奶总是要说:这块丑石，多

碍地面哟，多时把它搬走吧。 

于是，伯父家盖房，想以它垒山墙，但苦于它极不规则，没棱角儿，也没平面儿;用錾破开吧，

又懒得花那么大气力，因为河滩并不甚远，随便去掮一块回来，哪一块也比它强。房盖起来，压

铺台阶，伯父也没有看上它。有一年，来了一个石匠，为我家洗一台石蘑，奶奶又说:用这块丑

石吧，省得从远处搬动。石匠看了看，摇着头，嫌它石质太细，也不采用。 

它不像汉白玉那样的细腻，可以凿下刻字雕花，也不像大青石那样的光滑，可以供来浣纱捶

布;它静静地卧在那里，院边的槐荫没有庇覆它，花儿也不再在它身边生长。荒草便繁衍出来，

枝蔓上下，慢慢地，竟锈上了绿苔、黑斑。我们这些做孩子的，也讨厌起它来，曾合伙要搬走它，

但力气又不足;虽时时咒骂它，嫌弃它，也无可奈何，只好任它留在那里去了。 

稍稍能安慰我们的，是在那石上有一个不大不小的坑凹儿，雨天就盛满了水。常常雨过三天

了，地上已经干燥，那石凹里水儿还有，鸡儿便去那里渴饮。每每到了十五的夜晚，我们盼着满

月出来，就爬到其上，翘望天边;奶奶总是要骂的，害怕我们摔下来。果然那一次就摔了下来，

磕破了我的膝盖呢。 

人都骂它是丑石，它真是丑得不能再丑的丑石了。 

终有一日，村子里来了一个天文学家。他在我家门前路过，突然发现了这块石头，眼光立即就拉

直了。他再没有走去，就住了下来;以后又来了好些人，说这是一块陨石，从天上落下来已经有

二三百年了，是一件了不起的东西。不久便来了车，小心翼翼地将它运走了。 

这使我们都很惊奇!这又怪又丑的石头，原来是天上的呢!它补过天，在天上发过热，闪过光，

我们的先祖或许仰望过它，它给了他们光明，向往，憧憬;而它落下来了，在污土里，荒草里，

一躺就是几百年了? 

奶奶说:“真看不出!它那么不一般，却怎么连墙也垒不成，台阶也垒不成呢?” 
“它是太丑了”。天文学家说。 

“真的，是太丑了”。 

“可这正是它的美，” 天文学家说，“它是以丑为美的。” 
“以丑为美?” 
“是的，丑到极处，便是美到极处。正因为它不是一般的顽石，当然不能去做墙，做台阶，不

能去雕刻，捶布。它不是做这些顽意儿的，所以常常就遭到一般世俗的讥讽。” 
奶奶脸红了，我也脸红了。 

我感到自己的可耻，也感到了丑石的伟大;我甚至怨恨它这么多年竟会默默地忍受着这一切?
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而我又立即深深地感到它那种不屈于误解、寂寞的生存的伟大。 

Jia Pingwa (1952-) 

Malbela ŝtonego 
Mi ofte sentis bedaŭron pri la malbela ŝtonego antaŭ la pordo de nia domo. Ĝi sin montris 

malhele nigra kaj kuŝis tie kiel bovo. Neniu sciis, kiam ĝi ekrestis tie, kaj neniu donis ajnan 
atenton al ĝi. Nur tiam, kiam venis la sezono de tritikrikoltado kaj plene sterniĝis tritikgrajnoj por 
sunumi antaŭ la dompordo, Avinjo kutime diris: “Tiu ĉi malbela ŝtonego vere malhelpe okupas la 
terenon. Movu ĝin aliloken iutage.” 

Pro tio mia onklo volis forporti ĝin al sia doma konstruejo por fari gablon per ĝi, sed ĝi ne 
taŭgis pro siaj nereguleco, senanguleco kaj neebeneco. Se oni ĝin dishakus per cizelilo, oni ne 
volus elspezi grandajn penojn por fari tion, tial, ke oni povis alporti de la proksima bordo ajnan 
ŝtonon, kiu estis pli bona ol ĝi. Ĉe finkonstruiĝo de la domo mia onklo eĉ ne donis atenton al ĝi en 
masonado de ŝtupoj. Iun jaron, kiam ŝtonhakisto estis venigita fari ŝtonan muelilon por nia hejmo, 
mia avinjo refoje proponis: “Uzu tiun malbelan ŝtonegon por ŝpari vian penon en alportado de 
ŝtono de malproksima loko.” Ĵetinte ekrigardon al ĝi, li skuis la kapon kaj ne uzis ĝin, opiniante, 
ke ĝi estas tro kompakte fajna en kvalito. 

Fakte ĝi ne estis tiel fajna, kiel blanka marmoro taŭga por gravurado de desegnaĵoj sur ĝi, nek 
tiel glata kiel blua ŝtono taŭga por lavado de vestaĵoj per batilo sur ĝi. Ĝi kuŝadis tie en silento. La 
soforo apud la korto ne ĵetis favoran ombron sur ĝin kaj floroj ankaŭ ne kreskis plu ĉirkaŭ ĝi. Pro 
tio herbaĉoj elŝoviĝis prospere kaj iliaj tigoj kaj sarmentoj malrapide kovriĝis per verdaj muskoj 
kaj nigraj makuloj. Ni infanoj ekhavis abomenon kontraŭ ĝi. Ni penis formovi ĝin kune, sed ni 
malsukcesis pro nia nesufiĉe granda forto. Kvankam ni abomene sakris ĝin kelkfoje, ni tamen 
povis fari nenion kontraŭ ĝi, tiel ke ni vole nevole lasis ĝin resti tie. 

Tio, kio povis mildigi nian abomenon al ĝi, estis pli-malpli granda kavo sur ĝi. Kiam pluvis, la 
kavo pleniĝis de pluvakvo. Ofte okazis, ke, kiam tri tagojn post pluvado la tero jam sekiĝis, la 
kavo sur la ŝtono ankoraŭ tenis akvon kaj kokidoj iris tien sin malsoifigi, kio iom mildigis nian 
abomenon al la ŝtonego. Ĉiun nokton de la dekkvina tago de lun-monato ni surgrimpis ĝin kaj 
rigardis supren al la ĉielo por vidi la plenlunon elveni. Avinjo ĉiam riproĉis nin, timante, ke ni 
falos de sur ĝi. Tiun fojon mi vere falis kaj min kontuzis je la genuo. 

Ĉiuj insultis ĝin per “turpa ŝtonegaĉo”, kaj vere neniu ŝtonego ja estis pli malbela ol ĝi. 
Poste okazis iutage, ke astronomo venis al nia vilaĝo. Kiam li preterpasis nian domon, li subite 
trovis tiun ŝtonegon kaj mirplene fiksis sian rigardon al ĝi. Li ne plu foriris kaj ekloĝis tie. Kaj 
baldaŭ post tio alvenis kelkaj aliaj homoj. Ili diris, ke ĝi estas meteorito kaj ĝi falis el la ĉielo jam 
antaŭ du aŭ tri cent jaroj—vera raraĵo. Post kelka tempo alvenis kamiono, per kiu oni zorgeme ĝin 
forportis. 

Tio vere nin mirigis. Eĉ tiel groteska kaj malbela ŝtonego falis el la ĉielo! Ĝi estis uzita por 
ripari la ĉielon*, kaj estis ardanta kaj brilanta. Niaj prapatroj eble rigardis supren al ĝi, kiu siavice 
donis al ili lumon, sopiron kaj deziron, sed ĝi falis sur la teron kaj kuŝis sur malpura grundo inter 
sovaĝaj herboj eĉ kelkcent jarojn! 

Avinjo diris: “Neimageble! Ĝi estas tiel eksterordinara, sed kial ĝi eĉ ne taŭgas por konstruado 
de muro kaj ŝtupoj?” 

“Ĝi vere estas tre malbela,” diris la astronomo. 
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“Jes, vere malbela.” 
“Sed tio ja estas ĝia beleco,” diris la astronomo. “Beleco kuŝas en ĝia malbeleco.” 
“Beleco kuŝas en ĝia malbeleco?” 
“Jes, kiam malbeleco iras al ekstremeco, ĝi montras sin ekstreme bela. Ĝuste ĉar ĝi ne estas 

ordinara ŝtonaĉo, ĝi kompreneble povas esti utiligata nek por konstrui muron aŭ ŝtupojn, nek por 
gravurado aŭ bat-lavado. Ĝi ne povas esti uzata por tiuj aferoj. Pro tio ĝi ofte estas primokata de 
ordinaruloj.” 

Avinjo kaj mi ambaŭ ruĝiĝis. 
Mi sentis hontemon kaj la grandecon de la malbela ŝtonego. Mi eĉ plendeme malamis, ke ĝi eĉ 

toleras en silento ĉi ĉion dum multaj jaroj. Kaj samtempe mi tuj sentis la grandecon de ĝiaj soleca 
ekzistado kaj malcedemo al miskomprenado.  
* “ripari la ĉielon” aludas al ĉina mita rakonto, en kiu Diino Nuwa fandas kolorriĉajn ŝtonojn 
por ripari la ĉielon tratruitan pro la milito inter dioj. 

elĉinigis Vejdo 

 

 

落叶 
窗外，有一棵法桐，样子并不大的。春天的日子里，它长满了叶子。枝根的，绿得深，

枝梢的，绿得浅；虽然对列相间而生，一片和一片不相同，姿态也各有别。没风的时候，显

得很丰满，娇嫩而端庄的模样。一早一晚的斜风里，叶子就活动起来，天幕的衬托下，看得

见那叶背面了了的绿的脉络，像无数的彩蝴蝶落在那里，翩翩起舞；又像一位少妇，丰姿绰

约的，作一个妩媚的笑。  
我常常坐在窗里看它，感到温柔和美好。我甚至十分嫉妒那住在枝间的鸟夫妻，它们停

在叶下欢唱，是它们给法桐带来了绿的欢乐呢，还是绿的欢乐使它们产生了歌声的清妙？  
法桐的欢乐，一直要延长一个夏天。我总想，那鼓满着憧憬的叶子，一定要长大如蒲扇

的，但到了深秋，叶子并不再长，反要一片一片落去。法桐就削瘦起来，寒伧起来。变得赤

裸裸的，唯有些嶙嶙的骨。而且亦都僵硬，不再柔软婀娜，用手一折，就一节一节地断了下

来。  
我觉得这很残酷，特意要去树下拣一片落叶，保留起来，以作往昔的回忆。想：可怜的

法桐，是谁给了你生命，让你这般长在土地上？既然给了你这一身绿的欢乐，为什么偏偏又

要一片一片收去呢！  
来年的春上，法桐又长满了叶子，依然是浅绿的好，深绿的也好。我将历年收留的落叶

拿出来，和这新叶比较，叶的轮廓是一样的。喔，叶子，你们认识吗，知道这一片是那一片

的代替吗？或许就从一个叶柄眼里长上来，凋落的曾经那么悠悠地欢乐过，欢乐的也将要寂

寂地凋落去。  
然而，它们并不悲伤，欢乐时须尽欢乐；如此而已，法桐竟一年大出一年，长过了窗台，

与屋檐齐平了！  
我忽然醒悟了，觉得我往日的哀叹大可不必，而且有十分的幼稚呢。原来法桐的生长，

不仅是绿的生命的运动，还是一道哲学的命题的验证：欢乐到来，欢乐又归去，这正是天地

间欢乐的内容；世间万物，正是寻求着这个内容，而各自完成着它的存在。  
我于是很敬仰起法桐来，祝福于它：它年年凋落旧叶，而以此渴望来年的新生，它才没
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有停滞，没有老化，而目标在天地空间里长成材了。 

Falintaj folioj 
Ekster la fenestro sin trovas unu platano, ne tre granda. En printempo ĝi estas foliplena. La 

folioj proksimaj al la radiko verdas dense, dum tiuj al la arbosupro aspektas iom hele. Kvankam 
ĉiu paro el ili kreskas kune, tamen diferencas unu de la alia, eĉ ilia teniĝo malsamas. Kiam vento 
kvietas, ili montras sin tre grasetaj, delikataj kaj dignaj. En la matena aŭ vespera vento la folioj 
moviĝas, kaj sur la ekstera flanko de limbo vidiĝas, en la lumo de la lazuro, klaraj kaj verdaj 
vejnoj, kiuj flirtas tie dancante, kvazaŭ sennombraj buntkoloraj papilioj, aŭ kiel ĉarmaj ridetoj 
donitaj de virineto gracia kaj eleganta. 

Ofte mi sidas antaŭ la fenestro rigardante ĝin kaj en tio sentas varmon kaj belon. Mi eĉ envias 
la paron da birdoj loĝantaj inter la frondoj. Ili haltigas sin kaj kantas sub folioj. Ĉu ili alportas al la 
platano verdan gajon, aŭ la verda gajo donas al ili helan kanton? 

La gajo de la platano daŭras tutan someron. Tiam kaj tiam mi pensas, ke tiuj folioj pufaj je 
espero certe elkreskos tiel grandaj kiel ventumiloj el tifaaj folioj, sed kiam estas malfrua aŭtuno, 
ili ne plu kreskas, sed male, defalas unu post alia. Ĝi malgrasiĝas, mizeriĝas. Kaj nudiĝas nur en 
skeleto. Ĝi iĝas rigida, ne plu fleksa, nek gracia; se oni farus leĝeran deŝiron al branĉoj, ili 
rompiĝus pecon post peco. 

Mi sentas, ke tio estas tre kruela. Mi iras specife levi unu falintan folion kaj ĝin konservas por 
teni en la memoro la pasintaĵon. Ve, kompatinda platano! Kiu donis al vi vivon kaj lasas vin vivi 
en tiu ĉi tero? Nun ke tiu verda ĝojo estis donita al vi, kial la folioj estis rericevitaj for de vi unu 
post alia? 

En la sekvanta printempo la platano denove estas plena de folioj. Ĉu smeraldaj, ĉu helaj, ĉiuj 
estas bonaj. Mi elprenas la falintajn foliojn kolektitajn en la pasintaj jaroj kaj komparas ilin kun la 
novaj: iliaj formoj estas samaj. Oh, folioj, ĉu vi konas vin? Ĉu vi scias, ke tiu limbo estas 
anstataŭo de ĉi tiu? Eble vi kreskis sur la sama petiolo: la velkintaj iam estis senzorge ĝojaj, kaj la 
ĝojantaj iam estos silente defalintaj. 

Kaj tamen, ili ne estas tristaj. Ili gajas tiel longe, dum ili vivos. La platano pli kaj pli grandiĝas 
kun la jaroj kaj kreskas super la fenestron, alnivele al la tegmentorando. 

Subite mi vekiĝas, ke mia suspiro en la pasinteco estas tute nenecesa, kaj en tio mi eĉ sentas 
min vere naiva. Propre la kresko de platano estas ne nur la movado de la verda vivo, sed ankaŭ la 
demonstrado de filozofia propozicio: ĝojo venas kaj revenas, kio ĝuste estas la enhavo inter la 
ĉielo kaj la tero; ĉiu el la mondaj objektoj serĉas tiun enhavon kaj plenumas sian ekzistadon. 

Sekve mi adoras la platanon kaj benas ĝin: ĉiujare ĝi defaligas malnovajn foliojn kaj per tio 
sopiras novajn venontjarajn. Ĝi ja ne haltas, nek maljuniĝas, dum ĝia celo estas en la spaco kreski 
en uzeblan lignon. 

elĉinigis Minosun 

回忆我的母亲 

活着的时候，只是事情多，不计较白天和黑夜，人一旦死了，日子就堆起来。算一算，再有

二十天，我妈就去世三周年了。 

三年前我每打喷嚏，总要说一句：“这是谁想我呀?”我妈爱说笑，就接茬说：“谁想哩，妈想

哩。”这三年里，我的喷嚏尤其多，往往一错过吃饭时间，熬夜太多，就要打喷嚏，喷嚏一打，

便想到我妈了，認定是我妈在牵挂我哩。我常在写作时，突然听到我妈在叫我，叫得很真切，一
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听到叫声我便习惯性地朝右边扭过头去。从前我妈坐在右边那个房间的床头上，我一伏案写作，

她就不走动了，也不出声了，却要一眼一眼看着我，看的时间久了，她要叫我一声，然后说：“世
上的字你能写完吗?出去转转嘛。”现在，每听到我妈叫我，我就放下笔走进那个房间，心想，我

妈从棣花来西安了?当然房间里什么也没有，我却要立上半天，自言自语：“我妈是来了又出门去

街上给我买我爱吃的青辣子和萝卜了。”或许，她在逗我，故意藏到挂在墙上的她的那张照片里。

我便给照片前的香炉里上香，说上一句：“我不累。” 
我妈是一位普通的妇女，缠过脚，没有文化，户籍还在乡下，但我妈对于我是那样的重要。

已经很长时间了，虽然再不为她的病提心吊胆了，可我出远门，也再没有人啰啰嗦嗦地叮咛着这

样那样，我有了好吃的好喝的，也不知道该送给谁了。 

在西安的家里，我妈住过的那个房间，我没有动一件家具，一切摆设还原模原样，而我再没

有看见我妈的身影。我一次又一次难受着对自己说：“我妈没有死，她是住回乡下的老家了。”
今年的夏天太湿太热，每晚湿热得醒来，恍惚中还想着该给我妈的房间换个新空调了。待清醒过

来，又宽慰自己：我妈在乡下的新住处里，应该是清凉的吧。 

三周年的忌日一天天临近，乡下的风俗是要办一场仪式的，我准备着香烛花果，回一趟棣花。

但一回棣花，就要去坟上，现实告诉我，妈是死了，我在地上，她在地下，阴阳两隔，母子再也

难以相见，顿时热泪肆流，长声哭泣啊。 

 

 

Rememoro pri mia patrino 
Kiam mia patrino vivis, ŝi okupiĝis pri diversaj aferoj, ne zorgante pri pasado de tagoj kaj 

noktoj. Sed post ŝia morto la tagoj forpasis nerimarkite. Laŭ kalkulo, post dudek tagoj estos ŝia 
tria mortdatreveno. 

Antaŭ tri jaroj, ĉiufoje kiam mi ekternis, mi ĉiam diris: “Kiu ekpensas pri mi?” Mia patrino, 
kiu estis serĉema, sekvis miajn vortojn: “Kiu? Via panjo.” Dum ĉi tiuj tri jaroj, mi tre ofte ternadas. 
Kiam mi maltrafis la tempon por manĝado aŭ vigilis tra noktoj sinsekve, mi ternadis kaj je ekterno, 
mi ekpensis pri mia patrino, konsiderante, ke ŝi sopiras al mi. Ofte kiam mi skribas, mi aŭdas ŝin 
voki al mi kvazaŭ reale. Je ŝia intima voko mi kutime turnas mian kapon dekstren. Antaŭe ŝi emis 
sidi ĉe la litkapo en la ĉambro ĉe dekstra flanko. Kiam mi komencis skribi super la tablo, ŝi ĉesis 
moviĝi sen paroli, sed ŝi ĵetis rigardon al mi de tempo al tempo. Post longa tempo da rigardado ŝi 
eligis vokon al mi kaj diris: “Ĉu vi povus finskribi ĉiujn vortojn en la mondo? Eliru dum 
momento.” Nun kiam mi aŭdas ŝian vokon, mi eniras tiun ĉambron, dubante, ĉu ŝi alvenis al Xi’an 
de la urbeto Dihua. Kompreneble ekzistas neniu en la ĉambro, sed mi staras tie longan tempon, 
parolante al mi: “Panjo jam eliris por aĉeti verdajn paprikojn kaj rapojn, kiujn mi tre ŝatas manĝi.” 
Eble ŝi volus min amuzi kaj intence kaŝi sin en la fotojn pendantajn sur la muro. Do, mi bruligas 
incensstangetojn en la incensujo antaŭ tiuj fotoj, kaj diras: “Mi ne sentas min laca.” 

Mia patrino estis ordinara virino kun vinditaj piedetoj, kiu estis malklera kaj kies domicilo 
estis registrita en la kamparo, sed ŝi estas tiom grava por mi. Kvankam jam forpasis longa tempo 
kaj mi ne plu maltrankvile zorgas pri ŝia malsano, tamen, kiam mi afervojaĝas malproksimen kaj 
neniu plu babileme alparolis min pri tio kaj alio, mi estas konfuzita, al kiu mi sendu la frandaĵojn, 
kiujn mi ekhavas. 

En la ĉambro, kie mia patrino loĝis en Xi’an, mi tenas ĉiujn meblojn netuŝitaj, aranĝitaj kiel 
antaŭe, sed mi ne plu vidis ŝian figuron tie. Fojfoje mi korŝire diras al mi mem: “Mia panjo ne 
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mortis. Ŝi loĝas en la hejmloko en la kamparo.” Ĉijare la somero estas tro humida kaj varmega. 
Ĉiunokte, kiam mi vekiĝas pro humida varmego, mi trance ekpensas, ke mi devas anstataŭigi la 
malnovan klimatizilon per la nova en ŝia ĉambro. Kiam mi tute sobriĝas, mi konsolas min: “La 
nova domo en la kamparo, kie mia patrino loĝas, devas esti varmeta kaj friska.” 

Ŝia tria mortdatreveno alproksimiĝas tagon post tago. Laŭ la moro de la loka kamparo oni 
devas okazigi ceremonion por tiu tago. Mi aĉetas incensstangetojn, kandelojn kaj ofermanĝaĵojn 
kaj pretas reiri al Dihua. Sed kiam mi reiros al Dihua, mi devos viziti ŝian tombon. La reala fakto 
diros al mi, ke mia patrino vere mortis, kaj ni ambaŭ apartiĝas de du mondoj, mi sur la tero kaj ŝi 
sub la tero. Estas neeble por ni renkonti unu la alian. Ĉe tio mi ekploras longaspire kun 
larminundo. 

elĉinigis Vejdo 

喝酒 
我在城里工作后，父亲便没有来过，他从学校退休在家，一直照管着我的小女儿。从来我的

作品没有给他寄过，姨前年来，问我是不是写过一个中篇，说父亲听别人说过，曾去县上几个书

店、邮局跑了半天去买，但没有买到。我听了很伤感，以后写了东西，就寄他一份，他每每又寄

还给我，上边用笔批了密密麻麻的字。给我的信上说，他很想来一趟，因为小女儿已经满地跑了，

害怕离我们太久，将来会生疏的。但是，一年过去了，他却未来，只是每一月寄一张小女儿的照

片，叮咛好好写作，说："你正是干事的时候，就努力干吧，农民扬场趁风也要多扬几锨呢！但

听说你喝酒厉害，这毛病要不得，我知道这全是我没给你树个好样子，我现在也不喝酒了。"接

到信，我十分羞愧，便发誓再也不去喝酒，回信让他和小女儿一定来城里住，好好孝顺他老人家

一些日子。  

但是，没过多久，我惹出一些事来，我的作品在报刊上引起了争论。争论本是正常的事，复

杂的社会上却有了不正常的看法，随即发展到作品之外的一些闹哄哄的什么风声雨声都有。我很

苦恼，也更胆怯，像乡下人担了鸡蛋进城，人窝里前防后挡，惟恐被撞翻了担子。茫然中，便觉

得不该让父亲来，但是，还未等我再回信，在一个雨天他却抱着孩子搭车来了。  

老人显得很瘦，那双曾患过白内障的眼睛，越发比先前滞呆。一见面，我有点慌恐，他看了

看我，就放下小女儿，指着我让叫爸爸。小女儿斜头看我，怯怯地刚走到我面前，突然转身又扑

到父亲的怀里，父亲就笑了，说："你瞧瞧，她真生疏了，我能不来吗？"  

父亲住下了，我们睡在西边房子，他睡在东边房子。小女儿慢慢和我们亲热起来。但夜里却

还是要父亲搂着去睡。我叮咛爱人，把什么也不要告诉父亲，一下班回来，就笑着和他说话，他

也很高兴，总是说着小女儿的可爱，逗着小女儿做好多本事给我们看。一到晚上，家里来人很多，

都来谈社会上的风言风语，谈报刊上连续发表批评我的文章，我就关了西边门，让他们小声点，

父亲一进来，我们就住了口。可我心里毕竟是乱的，虽然总笑着脸和父亲说话，小女儿有些吵闹

了，就忍不住斥责，又常常动手去打屁股。这时候，父亲就过来抱了孩子，说孩子太嫩，怎么能

打，越打越会生分，哄着到东边房子去了。我独自坐一会儿，觉得自己不对，又不想给父亲解释，

便过去看他们。一推门，父亲在那里悄悄流泪，赶忙装着眼花了，揉了揉，和我说话，我心里愈

发难受了。  

从此，我下班回来，父亲就让我和小女儿多玩一玩，说再过一些日子，他和孩子就该回去了。

但是，夜里来的人很多，人一来，他就又抱了孩子到东边房子去了。这个星期天，一早起来，父

亲就写了一个条子贴在门上："今日人不在家"，要一家人到郊外的田野里去逛逛。到了田野，他

拉着小女儿跑，让叫我们爸爸，妈妈。后来，他说去给孩子买些糖果，就到远远的商店去了。好

长的时候，他回来了，腰里鼓囊囊的，先掏出一包糖来，给了小女儿一把，剩下的交给我爱人，

让她们到一边去玩。又让我坐下，在怀里掏着，是一瓶酒，还有一包酱羊肉。我很纳闷：父亲早
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已不喝酒了，又反对我喝酒，现在却怎么买了酒来？他使劲用牙启开了瓶盖，说："平儿，我们

喝些酒吧，我有话要给你说呢。你一直在瞒着我，但我什么都知道了。我原本是不这么快来的，

可我听人说你犯了错误了，不知道到底是什么情况，怕你没有经过事，才来看看你。报纸上的文

章，我前天在街上的报栏里看到了，我觉得那没有多大的事。你太顺利了，不来几次挫折，你不

会有大出息呢！当然，没事咱不寻事，出了事但不要怕事，别人怎么说，你心里要有个主见。人

生是三节四节过的，哪能一直走平路？搞你们这行事，你才踏上步，你要安心当一生的事儿干了，

就不要被一时的得所迷惑，也不要被一时的失所迷惘。这就是我给你说的，今日喝喝酒，把那些

烦闷都解了去吧。来，你喝喝，我也要喝的。"  

他先喝了一口，立即脸色通红，皮肉抽搐着，终于咽下了，嘴便张开往外哈着气。那不能喝

酒却硬要喝的表情，使我手颤着接不住他递过来的酒瓶，眼泪刷刷地流下来了。  

喝了半瓶酒，然后一家人在田野里尽情地玩着，一直到天黑才回去。父亲又住了几天，他带

着小女儿便回乡下去了。但那半瓶酒，我再没有喝，放在书桌上，常常看着它，从此再没有了什

么烦闷，也没有从此沉沦下去。  

                                           1983年 

Drinkado 
Post kiam mi eklaboris en la urbo, mia patro neniam vizitis min. Ekde sia emeritiĝo li 

konstante zorgas pri mia filineto. Miaflanke mi neniam poŝtsendis al li miajn verkojn. Antaŭ du 
jaroj mia onklino venis ĉe min kaj demandis, ĉu mi verkis mezlongan romanon. Ŝi diris, ke mia 
patro aŭdis pri tio kaj elspezis duontagon por iri al kelkaj librovendejoj kaj poŝtoficejo aĉetis mian 
verkon, sed li malsukcesis. Aŭdinte tion, mi sentis min triste simpatia. Poste ĉiufoje kiam mi 
produktis verkon, mi sendis unu ekzempleron al li. Kaj li resendis al mi ĉiun ekzempleron kun 
dense skribitaj komentaj vortoj. Li diris letere, ke li tre volas veni al mi, ĉar mia filineto jam 
kapablas kureti tien kaj tien, kaj ke se ŝi vivas tro longe disde siaj propraj gepatroj, ŝi fremdiĝos de 
ni. Sed unu jaro pasis kaj li ne venis. Ĉiumonate li sendis al mi po unu foto de mia filineto kaj 
admonis al mi bone verki. Li diris: “Estas bona tempo por vi klopodi. Do penadu. Eĉ kampuloj 
volas ventumi pli da ŝovelil-plenoj da grenoj por senŝeligo dum forta vento! Mi tamen aŭdis, ke vi 
drinkas tre multe, kio malutilas al via sano. Mi scias, ke mi ne starigis al vi bonan ekzemplon, kaj 
nun mi jam ne drinkas plu.” Leginte la leteron, mi sentis grandan honton. Mi responde skribis, ke 
li kaj mia filineto venu loĝi en la urbo kaj mi, kiel lia filo, bone plenumos mian devon al li dum 
kelka tempdaŭro. 

Sed post nelonge min trafis ĝenaĵoj, ĉar miaj verkoj kaŭzis disputon en ĵurnaloj. Disputoj 
devus esti normalaj, sed estiĝis nenormalaj opinioj en la komplikita socio ĝis aldoniĝis bruantaj 
kaj kriantaj onidiroj kaj kalumnioj ekster la verkoj. Mi sentis afliktiĝon kaj des pli timidecon, 
kvazaŭ vilaĝano vektoportanta du korbojn da ovoj por vendi en la urbo penas eviti kolizion en 
homamaso, timante, ke la korboj renversiĝos. Mi nebule pensis, ke mi ne devus lasi mian patron 
veni urben, sed antaŭ ol atendi mian alian respondon, li alveturis kun infano en sia brakumo dum 
pluvado. 

La maljunulo aspektis tre magre. Liaj okuloj, kiuj suferis de katarakto, aspektis pli vitrece ol 
antaŭe. Ekvidinte lin, mi eksentis maltrankvilecon. Li ekrigardis min kaj metis la filineton sur la 
teron. Fingromontrante min, li lasis la filineton saluti min per “paĉjo”. Kun oblikve turnita kapo ŝi 
rigardis min, kaj apenaŭ ŝi timeme iris antaŭ min, ŝi turnis sin kaj sin ĵetis en la sinon de mia patro. 
Kun rideto mia patro diris: “Jen vidu. Ŝi vere fremdiĝas de vi. Ĉu mi povus ne veni al vi kun ŝi?” 

Mia patro ekloĝis ĉe mi. Ni dormis en la okcidenta domo, kaj li en la orienta. La filineto iom 
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post iom intimiĝis kun ni. Tamen ŝi ankoraŭ dormis en la brakumo de mia patro. Mi admonis al 
mia edzino ne diri ion ajn, kio okazis. Tuj post kiam mi revenis de la laboro, mi ridete babilis kun 
li kaj li tre ĝojis. Li konstante laŭdis amindecon de la filineto kaj logis ŝin per diversaj gestoj antaŭ 
ni. Iunokte multe da gastoj venis al nia domo kaj babiladis pri la onidiroj kaj kalumnioj cirkulantaj 
en la socio kaj pri la artikoloj kritikantaj min serie aperigitaj en ĵurnaloj. Mi fermis la okcidentan 
pordon, avertante, ke ili mallaŭtiĝu. Kiam mia patro eniris la domon, ni ĉiuj fermis la buŝon. 
Tamen mi ĉiam havis konfuzitan menson. Kvankam mi ĉiam alparolis lin ridetante, kiam la 
filineto levis bruon, mi tamen ne povis deteni min de riproĉado al ŝi kaj ofte batis al ŝi la 
sidvangojn. En tia okazo mia patro alvenis kaj transprenis la infanon. Li diris, ke la infano estas tre 
delikata kaj oni ne devas bati la infanon tiamaniere, kaj ju pli oni batas la infanon, des pli fremdiĝa 
la infano fariĝos. Gajigante la infanon, li reiris al la orienta domo. Sidante sola dum kelka 
momento, mi sentis, ke mi estas kulpa, sed ne volis doni klarigon al li. Pro tio mi iris vidi ilin en la 
orienta domo. Ekmalferminte la pordon, mi vidis la patron kaŝe larmi. Li tuj ŝajnigis sin froti la 
nebuliĝintajn okulojn. Post frotado li ekbabilis kun mi, kio des pli afliktis min. 

Ekde tiam, ĉiufoje kiam mi revenis de la laboro, la patro lasis min ludi kun la infano pli da 
tempo. Li diris al mi, ke post kelka tempo li kaj la infano devas reiri hejmen. Tamen venis multe 
da vizitantoj dum nokto. Kiam ili alvenis, li reiris al la orienta domo kun la infano en sia brakoj. 
Ĉi-dimanĉe, frue ellitiĝinte, la patro algluis slipon sur la pordo, kiu legiĝis: “Hodiaŭ neniu homo 
en la hejmo”, kaj li volis, ke ĉiuj familianoj ekskursos en kampoj de la ĉirkaŭurbo. Kiam ni atingis 
tien, li tiris la filineton kuri, kaj lasis ŝin saluti nin per “paĉjo” aŭ “panjo” respektive. Poste, dirinte, 
ke li volas aĉeti bombonojn por la filineto, li iris al malproksima butiko. Post longa tempo li 
revenis kun pufita talio. Unue li elprenis pakaĵon da bombonoj, donis manplenon da ili al la 
filineto kaj la reston en la pakaĵo al mia edzino, petante ilin iri flanken por ludi. Petinte min sidiĝi, 
li fosis en la sino kaj elprenis botelon da alkoholaĵo kaj pakaĵeton da ŝafaĵo kun saŭco. Mi sentis 
min konfuzita: ĉar la patro jam ne plu drinkis kaj oponis, ke mi drinkas, kial li aĉetis alkoholaĵon?  

Forte eltirinte la ĉapon de la botelo per siaj dentoj, li diris: “Pingĉjo, ni drinku iom. Mi havas 
kelkajn vortojn por paroli al vi. Vi ĉiam kaŝas ion de mi, sed mi jam sciiĝas pri ĉio. Antaŭe mi ne 
volis veni al vi tiel frue, sed mi aŭdis, ke vi faras politikajn erarojn, kaj mi ne sciis, kiel tio statas. 
Mi timis, ke vi ne spertis multe, tial mi venis vidi vin. La artikolojn en la ĵurnalo mi jam legis en la 
strata ĵurnal-legejo. Mi konsideras, ke tio ne estas granda afero. Vi iras tre glatan vojon. Se vi ne 
suferas malsukceson kelkfoje, vi neniel akiros brilan perspektivon! Kompreneble, se nenio okazas 
al ni, ni mem ne kaŭzas ĝenaĵon, kaj se io vere okazas al ni, ni ne timas ĝin. Spite al alies opinioj, 
vi devas havi vian pretan kontraŭrimedon. La homa vivo trapasas tri aŭ kvar kurbojn, kaj neeblas 
iri ĉiam sur ebana vojo. Vi nur ekmarŝas sur la vojo de via profesia okupo. Vi devas preni ĝin kiel 
dumvivan aferon. Ne perpleksiĝu pro portempa gajno nek konfuziĝu pro portempa perdo. Tio 
estas kion mi volas admoni al vi. Nun ni drinkas por nuligi viajn ĉagrenojn. Nu, drinku. Ankaŭ mi 
drinkas.” 

Li la unua eltiris buŝplenon. Kaj lia vizaĝo tuj ruĝiĝis kaj videblis tikoj sur ĝi. Finfine, kiam li 
englutis la alkoholaĵon, li malfermis la buŝon por eligi elspirojn. Lia vizaĝesprimo, per kiu li 
persistis drinki malgraŭ ke li ne povas, tremigi mian manon ke mi apenaŭ transprenis la botelon 
pasigitan de li, kaj miaj larmeroj susure faladis. 

Post kiam ni drinkis duonbotelon da alkoholaĵo, mi kaj miaj familianoj ludis laŭplaĉe sur la 
kampoj kaj ne hejmenreiris ĝis la vespera malheliĝo. Post loĝado pliajn kelkajn tagojn ĉe mi la 
patro kunportis mian filineton reiris al la vilaĝo. Tamen la restantan duonbotelon da alkoholaĵo mi 
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ne plu ektuŝis. Ofte kiam mi rigardas ĝin starantan sur la skribtablo, mi neniel sentas ĉagrenojn 
nek deprimiĝas plu. 

1983 
elĉinigis Vejdo 

毕淑敏（1952—） 

 

爱怕什么 

爱挺娇气挺笨挺糊涂的，有很多怕的东西。 

爱怕撒谎。当我们不爱的时候，假装爱，是一件痛苦而倒霉的事情。假如别人识破，我们就

成了虚伪的坏蛋。你骗了别人的钱，可以退赔，你骗了别人的爱，就成了无赦的罪人。假如别人

不曾识破，那就更惨。除非你已良心丧尽，否则便要承诺爱的假象，那心灵深处的绞杀，永无宁

日。 

爱怕沉默。太多的人，以为爱到深处是无言。其实，爱是很难描述的一种情感，需要详尽的

表达和传递。爱需要行动，但爱绝不仅仅是行动，或者说语言和温情的流露，也是行动不可或缺

的部分。我曾经和朋友们做过一个测验，让一个人心中充满一种独特的感觉，然后用表情和手势

做出来，让其他不知底细的人猜测他的内心活动。出谜和解谜的人都欣然答应，自以为百无一失。

结果，能正确解码的人少得可怜。当你自觉满脸爱意的时候，他人误读的结论千奇百怪。比如认

为那是——矜持、发呆、忧郁…… 

一位妈妈，胸有成竹的低下头，做出一个表情。我和另一位女士愣愣地看着她，相互对视了

一下，异口同声地说：你要自杀！她愤怒地瞪着我们说：岂有此理！你们怎么那么笨？！我此刻

心头正充盈着温情！愚笨的我俩挺惭愧的，但没等我们道歉的话出口，那妈妈恍然大悟道：原来

是这样！怪不得我每次这样看着儿子的时候，他会不安地说：妈妈，我又做错了什么？你又在发

什么愁？ 

爱是那样的需要表达，就像耗竭太快的电器，每日都得充电。重复而新鲜地描述爱意吧，它

是一种勇敢和智慧的艺术。 

爱怕犹豫。爱是羞怯和机灵的，一不留神它就吃了鱼饵闪去。爱的初起往往是柔弱无骨的碰

撞和翩若惊鸿的引力。在爱的极早期，就敏锐地识别自己的真爱，是一种能力，更是一种果敢。

爱一桩事业，就奋不顾身的投入。爱一个人，就斩钉截铁地追求。爱一个民族，就错骨扬灰地献

身。爱一种信仰，就至死不悔。 

爱怕模棱两可。要么爱这一个，要么爱那一个，遵循一种“全或无”的铁则。爱，就铺天盖地，

不遗下一个角落。不爱就抽刀断水，金盆洗手。迟疑延宕是对他人和自己的不负责任。 

爱怕沙上建塔。那样的爱，无论多么玲珑剔透，潮起潮落，遗下的只是无珠的蚌壳和断根的水草。 

爱怕无源之水。沙漠里的河啊，即便不是海市蜃楼，波光粼粼又能坚持几天？当沙暴袭来的时候，

最先干涸的正是泪水积聚的咸水湖。 

爱怕假冒伪劣。真的爱也许不那么外表光滑，色彩艳丽，没有精致的包装，没有夸口的广告，

但是它有内在的质量保证。真爱并非不会发生短路与损伤，但是它有保修单，那是两颗心的承诺，

写在天地间。 
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爱是一个有机整体，怕分割。好似钢化玻璃，据说坦克轧上也不会碎，可惜它的弱点是宁折

不弯，脆不可裁。一旦破碎，就裂成了无数蚕豆大的渣滓，流淌一地，闪着凄楚的冷光，再也无

法复原。 

爱的脚力不健，怕远。距离会漂淡彼此相思的颜色，假如有可能，就靠得近一点，再近一点，

直到水乳交融亲密无间。万万不要人为地以分离考验它的强度，那样你也许后悔莫及。尽量地创

造并肩携手天人合一的时光。 

爱像仙人掌类的花朵，怕转瞬即逝。爱可以不朝朝暮暮，爱可以不卿卿我我，但爱要铁杵磨

成针，恒远久长。 

爱怕平分秋色。在爱的钢丝上不能学高空王子，不宜做危险动作。即使你摇摇晃晃，一时不

曾跌落，也是偶然性在救你，任何一阵旋风，都可能使你飘然坠毁。最明智最保险的是赶快从高

空回到平地，在泥土上留下深深脚印。 

爱怕刻意求工。爱可以披头散发，爱可以荆钗布裙，爱可以粗茶淡饭，爱可以风餐露宿。只

要一腔真情，爱就有了依傍。 

爱的时候，眼珠近视散光，只爱看江山如画。耳是聋的，只爱听莺歌燕舞。爱让人片面，爱

让人轻信。爱让人智商下降，爱让人一厢情愿。爱最怕的，是腐败。爱需要天天注入激情的活力，

但又如深潭，波澜不惊。说了爱的这许多毛病，爱岂不一无是处？ 

爱是世上最坚固的记忆金属，高温下不融化，冰冻不脆裂。造一艘爱的航天飞机，你就可以驾驶

着它，遨游九天。 

爱是比天空和海洋更博大的宇宙，在那个独特的穹窿中，有着亿万颗爱的星斗，闪烁光芒。

一粒小行星划下，就是爱的雨丝，缀起满天清光。 

爱是神奇的化学试剂，能让苦难变得香甜，能让一分钟永驻成为永远，能让平凡的容颜貌若

天仙，能让喃喃细语压过雷鸣电闪。 

爱是孕育万物的草原。在这里，能生长出能力、勇气、智慧、才干、友谊、关怀……所有人

间的美德和属于大自然的美丽天分，爱都会给赠予你。 

在生和死之间，是孤独的人生旅程。保有一份真爱，就是照耀人生得以温暖的灯。 

Bi Shumin (1952-) 

Kion la amsento timas? 
La amsento, kiu estas tre delikata, tre stulta kaj tre menskonfuza, timas multajn aĵojn. 
La amsento timas mensogadon. Kiam ni ne plu enamiĝas, sed ŝajnigas nin ami unu la alian, 

tio estas suferiga kaj malfeliĉa afero. Se la ŝajnigo estas malkaŝiĝas, ni fariĝos hipokritaj 
malbonuloj. Se vi trompŝtelas de iu monon, la mono povas esti redonata. Sed, se vi trompakiras de 
iu amon, vi fariĝos nepardonebla pekulo. Se oni ne povas malkaŝi vian ruzon, la afero fariĝos des 
pli malbona. Krom se vi jam tute perdus vian konsciencon, vi akceptos la ŝajnigon de la amsento, 
tiel ke la mortiga luktado en via korfundo ĉiam vin maltrankviligas en ĉiu tago. 

La amsento timas silenton. Tre multaj homoj konsideras, ke la profunda enamiĝo senvortigas 
geamantojn. Fakte amo estas malfacile priskribebla sento, kiu bezonas plej detalajn esprimadon 
kaj interkomunikadon. Amo bezonas agadon, sed ne nur agadon, aŭ ni povas diri, ke paroloj kaj 
esprimado de sentoj estas nemankigeble konsistiga parto de agado. Iam mi kaj mia amiko faris 
teston por diveni la internajn aktivecojn de iu homo, kiam li, plena je aparta sento, esprimas ĝin 
per vizaĝesprimoj kaj gestoj. La testanto kaj testato plezure konsentas pri tio, konsiderante, ke ili 
ne perdos eĉ unu el cent testoj. La rezulto estis, ke tiuj, kiuj povas sukcesi malkodi la teston, estas 
kompatinde malmultaj. Kiam vi montras amemon sur la tuta vizaĝo, la konkludoj, kiujn aliaj tiras 
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el legado de via vizaĝo, estas strange ĉiaspecaj, ekzemple, kelkaj konsideras ĝin sindeteniĝo, 
stuporiĝo, melankolieco... 

Iu patrino, mallevinte la kapon kun certeco, altrudis vizaĝesprimon. Mi kaj alia virino, stupore 
pririgardinte ŝin, ĵetis rigardon unu la alian kaj diris unisone: “Vi volas vin mortigi!” Ŝi kolerplene 
rigardis nin, dirante: “Kia absurdaĵo! Kiel malsaĝaj vi estas! Ĉi-momente mia koro plenas je milda 
sento!” Stultaj, ni ambaŭ sentis honton. Antaŭ ol ni petis de ŝi pardonon, ŝi tuj venis al kompreno, 
dirante: “Estas tiel! Ne mirinde, ke ĉiufoje, kiam mi rigardas mian filon kun tia mieno, li 
maltrankvile diras: ‘Kion mi misfaris, panjo? Kian ĉagrenon vi havas?’” La amsento tiel multe 
bezonas esprimadon, kiel energi-raba elektra aparato bezonas ŝargadon. Ripetade kaj freŝe 
priskribu la amsenton, ĉar ĝi estas brava kaj saĝa arto. 

La amsento timas hezitemon. Ĝi estas hontema kaj facilmova. Se vi ne donas atenton eĉ dum 
momento, ĝi povas engluti logaĵon kaj fulme forrapidi. Komence la amsento estas malforta kaj 
senosta kunfrapiĝo, kaj logforto gracia kiel virino. Se vi, tuj ĉe la komenco, subtile rekonas vian 
veran amon, tio estas povo, kaj des pli kuraĝo. Se vi amas entreprenon, ĵetu vin en ĝin 
senkonsidere pri ĉia kosto. Se vi amas iun, ĉasu lin decideme kaj spiteme. Se vi amas nacion, 
oferu vian vivon por ĝi malgraŭ ke via ostoj rompiĝas kaj cindriĝas. Se vi amas kredon, persistu 
eĉ ĝis la morto. 

La amsento timas ambiguecon. Amu lin aŭ la alian, sekvante la feran regulon “ĉio aŭ nenio”. 
Se vi ekamas, amu en ampleksa kaj ekskluziva maniero, lasante neniun angulon forlasita. Se vi ne 
amas, rompu kun li, kvazaŭ haltigante la akvon per glavohako, kaj ne metu viajn manojn sur ĝin. 
Ajna hezitemo aŭ prokrasto en amsento estas nerespondeca pri vi mem kaj la alia. 

La amsento timas konstrui turon sur la sablo, ĉar el tia amsent-turo, kiel ajn rafinite farita, 
post flusado kaj malflusado, restas nur senperlaj konkoj kaj radiko-rompitaj akvoherboj. 

La amsento timas la akvon sen fonto. Kiom da tagoj la rivero brilantaj de ondoj en la dezerto 
povus ekzisti, eĉ se ĝi ne estas miraĝo? Kiam la sabloŝtormo ekatakas, tio, kio sekiĝas plej frue, 
estas la sala lago akumulita per larmoj. 

La amsento timas falsaĵon kaj postiĉon. La vera amo eble ne havas tiel brilan eksteraĵon, nek 
buntan koloron, nek belan pakumon, nek pufreklamon, sed ĝi povas doni garantion per interna 
kvalito. Ne povas ne okazi elektra paneo aŭ lezado al la vera amo, sed ĝi kunportas atestilon por 
riparado ĝis bona stato, ĉar ĝi estas devontigo de du koroj skribita inter la ĉielo kaj la tero. 

Ĉar la amsento estas organika tutaĵo, ĝi timas diserigon. Ĝi ŝajnas, kvazaŭ hardita vitro, kiu 
laŭdire ne disrompiĝus eĉ se tanko rulpremus sur ĝin, sed malfeliĉe ĝia malfortaĵo estas tro 
disrompiĝema por esti kurbigita kaj tro fragila por esti tranĉita. Kiam ĝi disrompiĝas, ĝi diseriĝis 
en sennombrajn fabgrandajn pecetojn kaj disverŝiĝas sur la teron kun tristaj malvarmaj rebriloj, 
kaj ne plu povas reveni al sia antaŭa formo. 

La amsento timas malproksimecon, ĉar ĝi ne havas fortikajn krurojn. Distanco povas paligi la 
koloron de reciproka sopirado. Se eble, pli alproksimiĝu unu al la alia, ankoraŭ pli alproksimiĝu 
ĝis tia grado, ke akvo kaj lakto miksiĝas en perfekta harmonio. Neniel apartigu ĝin por provi ĝian 
fortecon. Por tion fari vi eble suferos senfinan pentadon. Kreu kiel eble plej multe da tempo por 
vivi ŝultro ĉe ŝultro, koro ĉe koro, kaj kunfandiĝi perfekte. 

La amsento, kiel floro de kakto, timas efemerecon. La enamiĝantoj povas ne resti kune 
tagnokte, nek ĉiam intime kveradi, sed postulas longdaŭrecon, kiel la longan proceson de frotado 
de ferstango en pinglon.  

La amsento timas ludadon de egalaj roluloj. Sur la ŝtalŝnuro de la amo oni ne devas lerni de la 
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ŝnurdancista princo por fari danĝeran akrobataĵon. Kvankam vi ne falas por tempo, ŝanceliĝanta 
sur la ŝnuro, estas hazardeco, kiu vin savas. Ajna atako de ciklono povas faligi vin flirte ĝis pereo. 
Plej saĝe kaj sekure estas por vi tuj reveni de la alta aero al la ebena tero kaj restigi viajn 
profundajn piedsignojn sur la tero. 

La amsento timas la zorgemon pri perfektigo. Ĝi permesas al vi havi taŭzitajn harojn, vin vesti 
per krudaj vestoj, manĝi simplajn nutraĵojn kaj vivi suferplenan vivon. Nur elkora entuziasmo 
povas doni apogon al la amsento. 

La enamiĝantoj estas miopaj kaj astigmataj kaj direktas sian rigardon nur al pitoreskaj 
vidindaĵoj, kaj ili estas surdaj kaj turnas sian orelon nur al ĝojigaj kantoj kaj dancoj. La amsento 
igas vin unuflankeca kaj kredema, malpliigas vian intelekton, kaj kovigas al vi meman amdeziron. 
Tio, kion la amsento plej timas, estas putriĝo. Ĝi bezonas ĉiutagan injekton de vigla pasio, kiun ĝi 
ricevas trankvile kaj kviete, kiel profunda lageto sen levi ondetojn.  

Kun tiom da malfortaĵoj de la amsento, ĉu ĝi havas nenion bonan? 
La amsento estas la plej solida metalo de memorado, ne fandiĝanta en alta temperaturo nek 

kreve disrompiĝanta en glacia frosto. Se vi konstruigus spacan aviadilon de amo, vi povus stiri ĝin 
tra la vasta spaco. 

La amsento estas pli vasta kosmo ol la ĉielo kaj la maro. En tiu unika spaco amasiĝas miriado 
da amplenaj steloj brilantaj. Unu malgranda planedo en ĝi flugas malsupren, formante pluvstrion 
de la amo, kiu emisias plenan lumon sur la tuta ĉielo. 

La amsento estas magia kemia reakciilo, kiu povas turni amarecon en dolĉecon, fari unu 
minuton eternecon, ŝanĝi la ordinarajn vizaĝtrajtojn al tiuj de feo, kaj igi murmurantajn vortojn 
supersoni fulmotondran bruon. 

La amsento estas la stepo, kiu povas naski ĉiajn estaĵojn. Tie elkreskas kapablo, kuraĝo, 
talento, amikeco, amzorgemo... Ĝi povas doti al vi ĉiujn bonvirtojn kaj belaĵojn de la mondo. 

Inter vivo kaj morto troviĝas soleca vivovojaĝo. Teni veran amon al si mem estas la lampo, 
kiu povas varmigi la homan vivdaŭron. 

elĉinigis Vejdo 

失去四肢的泳者 
一位外国女孩，给我讲了这样一个故事—— 
举行残疾人运动会，报名的时候，来了一个失却了双腿的人，说他要参加游泳比赛。登

记小姐很小心地问他在水里将怎样游，失却双腿的人说他会用双手游泳。 
又来了一个失却了双臂的人，也要报名参加游泳比赛，小姐问他将如何游，失却双臂的

人说他会用双腿游泳。 
小姐刚给他们登记完了，来了一个既没有双腿也没有双臂，也就是说，整个失却了四肢

的人，也要报名参加游泳比赛。小姐竭力镇静自己，小声问他将怎样游泳，那人笑嘻嘻地答

道：“我将用耳朵游泳。” 
他失却四肢的躯体好似圆滚滚的梭。由于长久的努力，他的耳朵大而强健，能十分灵活

地扑动向前。下水试游，他如同一枚鱼雷出膛，速度比常人还快。于是，知道底细的人们暗

暗传说，一个伟大的世界纪录即将诞生。 
正式比赛那一天，人山人海。当失却四肢的人出现在跳台的时候，简直山呼海啸。发令

枪响了，运动员嘭嘭入水。一道道白箭推进，浪花迸溅，竟令人一时看不清英雄的所在。比

赛的结果出来了，冠军是失却双腿的人。季军是…… 
英雄呢？没有人看到英雄在哪里，起码是在终点线的附近，找不着英雄独特的身姿。真
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奇怪，大家分明看到失却四肢的游泳者，跳进水里了啊！ 
于是更多的人开始寻找，终于在起点附近摸到了英雄。他沉入水底，已经淹死了。在他

的头上，戴着一顶鲜艳的游泳帽，遮住了耳朵。那是根据泳场规则，在比赛前由一位美丽的

姑娘给他戴上的。 
我曾将这个故事讲给旁人听。听完之后的反应，形形色色。 
有人说，那是一个阴谋。可能是哪个想夺冠军的人出的损招——扼杀了别人才能保住自

己。有人说，那个来送泳帽的人，如果不是一个漂亮的女孩子就好了。泳者就不会神魂颠倒。

就算全世界的人都忘记了他的耳朵的功能，他也会保持清醒，拒绝戴那顶美丽杀人的帽子。 
有人说，既然没了手和脚，就该守本分，游什么泳呢？要知道水火无情，孤注一掷的时候，

风险随时会将你吞没。 
有人说，为什么要有这么混账的规则，游泳帽有什么作用？各行各业都有这种教条的规

矩，不知害了多少人才，重重陋习何时才会终结？ 
我把这些议论告诉女孩。她说，干吗都是负面？这是一个笑话啊，虽然有一点深沉。当

我们没有脚的时候，我们可以用手奋斗。当我们手和脚都没有的时候，我们可以用耳朵奋斗。 
但是，即使在这时，我们依然有失败甚至完全毁灭的可能。很多英雄，在战胜了常人难

以想像的艰难困苦之后，并没有得到最后的成功。凶手正是自己的耳朵——你的最值得骄傲

的本领！ 

 

Naĝanto sen kvar membroj 
Fremdlanda knabino rakontis al mi jenan historieton. 
Kiam oni anoncis sin por partopreni en sportkunveno por handikapuloj, alvenis homo sen 

kruroj kaj li volis partopreni en la konkurso de naĝado. La registranta fraŭlino zorgeme demandis 
al li, kiel li naĝos en akvo. Li respondis, ke li naĝos per ambaŭ manoj. 

Kaj alvenis alia homo, kiu perdis siajn brakojn, kaj ankaŭ li volis anonci sin por la naĝa 
konkurso. La registristino demandis al li, kiamaniere li naĝos. Li respondis, ke li naĝos per ambaŭ 
kruroj. 

Apenaŭ la fraŭlino notis ilian nomon, alvenis la homo sen kruroj kaj brakoj, t.e. li perdis ĉiujn 
siajn kvar membrojn, kaj li volis partopreni en la konkurso. Ŝi penis sin trankviligi kaj mallaŭte 
demandis al li, kiel li naĝos. Kun rideto li respondis: “Mi naĝos per miaj oreloj.” 

Lia korpo sen brakoj kaj kruroj similis al pufe ronda navedo. Dank’ al longatempa penado, liaj 
oreloj aspektis grande kaj fortike kaj li povis facilmove sin ĵeti antaŭen. Ĉe prova naĝado, li, kiel 
pafita torpedo, multe pli rapidis ol ordinaraj naĝantoj. Pro tio tiuj, kiuj konis lian rapidecon, 
babilis kaŝe, ke kreiĝos granda nova mondrekordo. 

En la tago de konkurso plenplenis spektantoj. Kiam la homo sen kvar membroj aperis sur 
starto-soklo, eksplodis aklamado simila al mara muĝado. Ĉe eksono de startig-pistolo la 
konkursantoj ĉiuj ensaltis en akvon kun plaŭdaj sonoj. Blankaj sagoj sin ĵetis antaŭen kaj ŝprucigis 
ondetojn. Oni eĉ ne povis distingi, kiu estas kiu en la naĝbaseno. Elvenis la rezulto de la konkurso. 
La ĉampiono tamen estis la homo sen kruroj, kaj la tria loko apartenis al... 

Kie estis tiu heroo? Oni trovis lin nenie. Almenaŭ oni ne povis trovis lian unikan korpon 
ĉirkaŭ la cellinio. Kiel strange! Oni ja vidis per siaj propraj okuloj la homon sen kvar membroj 
ensalti en akvon! 

Pro tio pli da homoj ekserĉis kaj fine oni palpe trovis apud la startlinio la heroon, kiu jam 
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dronis, sinkinte sur la fundon. Sur lia kapo sidis kolorriĉa naĝoĉapo kovranta liajn orelojn. Bela 
fraŭlino surmetis ĝin sur lian kapon laŭ la reguloj de la naĝbaseno. 

Mi transrakontis ĉi tiun rakonton al la aliaj. Aŭdinte tion, la aŭskultantoj esprimis diversajn 
opiniojn. 

Kelkaj diris, ke tio estas komploto, en kiu iu mortigis lin por kapti ĉampionecon; kelkaj diris, 
ke estus pli bone, se tiu, kiu sendis la naĝoĉapon, ne estus bela fraŭlino, kaj tiel la naĝanto ne estus 
ravita ĝis kapoperdiĝo, kaj eĉ se la tuta mondo forgesus la funkcion de liaj oreloj, li povus teni sin 
klarmensa kaj rifuzus surporti tian mortigan naĝoĉapon; aliaj asertis, ke ĉar li jam perdis brakojn 
kaj krurojn, li devus obei al sia sorto, kial li naĝus? Spiti senkonsidere kaj riski je unu kubĵeto 
certe kaŭzas pereon en ondoj.  

Kaj kelkaj demandis, kial oni bezonas tiom da fiaj reguloj kaj por kia utilo oni uzas naĝoĉapon 
en naĝado. En diversaj okupoj ekzistas multenombraj dogmecaj reguloj, kiuj jam mortigis oni ne 
scias kiom da talentuloj. Kiam tiuj aroj kaj aroj da malbonaj reguloj iros al la fino? 

Mi transdiris tiujn eldirojn al la knabino. Ŝi diris: “Kial tiuj eldiroj estas tiel negativaj? Ĝi nur 
estas ŝerco, kvankam iom peza. Kiam ni malhavas krurojn, ni povas strebi per niaj manoj. Kiam ni 
havas nek manojn nek krurojn, ni povas strebi per niaj oreloj.” 

Tamen, eĉ en tia situacio, ni ankoraŭ havas la eblecon malsukcesi aŭ tute perei. Multaj herooj, 
post konkerado de malfacilaĵoj aŭ suferoj neimageblaj ĉe la ordinaraj homoj, ne akiris la finan 
sukceson. La murdinto estas ĝuste viaj oreloj, la inda kapablo, pri kiu vi plej fieras! 

elĉinigis Vejdo 

那个搭车的青年 

那一年，我“五一”放假回家，搭了一辆地方上运送旧轮胎的货车，颠簸了一天，夜幕

降临才进入离家百来里的戈壁。正是春天，道路翻浆。突然在无边的沉寂当中，立起一根土

柱，遮挡了银色的车灯。 

“你找死吗？你！你个兔崽子！”司机破口大骂。我这才看清是个青年，穿着一件黄色

旧大衣，拎着一个系着棕绳的袋子。 

“我不是找死，我要搭车，我得回家。”“不搭！你没长眼睛吗？司机楼里已经有人了，

哪有你的地方！”司机愤愤地说。 

“我没想坐司机楼子，我蹲大厢板就行。”司机还是说：“不搭！这样的天，你蹲大厢

板会生生冻死！”说着，踩了油门，准备闪过他往前开。 

那个人抱住车灯说：“就在那儿……我母亲病了……我到场部好不容易借到点小米……

我母亲想吃……” 

“让他上车吧！”我有些同情地说。 

他立即抱着口袋往车厢上爬：“谢谢谢……谢……”最后一个“谢”字已是从轮胎缝隙

里发出来的。 

夜风在车窗外凄厉地鸣叫。司机说：“我有一个同事，是个很棒的师傅。一天，他的车

突然消失了，很长时间没有踪影。后来才知道，原来是有个青年化装成一个可怜的人，拦了

他的车，上车以后把他杀死，甩在沙漠上，自己把车开跑了。” 

我心里一沉，找到司机身后小窗的一个小洞，屏住气向里窥探。 

“他好像有点冷，别的就看不出什么了。”我说。 

“再仔细瞅瞅。我好像觉得他要干什么。”这一次，我看到青年敏捷地跳到两个大轮胎

之间，手脚麻利地搬动着我的提包。那里装着我带给父母的礼物：“哎呀，他偷我的东西呢！” 

司机很冷静地说：“怎么样？我说的不错吧。” 
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“然后会怎么样呢？”我带着哭音说。 

“你也别难过。我有个法子试一试。” 

只见司机狠踩油门，车就像被横刺了一刀的烈马，疯狂地弹射出去。我顺着小洞看去，

那人仿佛被冻僵了，弓着腰抱着头，石像般凝立着，企图凭借冰冷的橡胶御寒。我的提包虽

已被挪了地方，但依旧完整。 

我把所见跟司机讲了，他笑了，说：“这就对了，他偷了东西，原本是要跳车了，现在

车速这么快，他不敢动了。” 

路面变得更加难走，车速减慢了。我不知如何是好，紧张地盯着那个小洞。青年也觉察

到了车速的变化，不失时机地站起身，重新搬动了我的提包。我痛苦地几乎大叫，就在这时，

司机趁着车的趔趄，索性加大了摇晃的频率，车身剧烈倾斜，车窗几乎吻到路旁的沙砾。 

我想到贼娃子一举伤了元气，一时半会儿可能不会再打我提包的主意了，心里安宁了许

多。只见那个青年艰难地往轮胎缝里爬，他把我的提包紧紧地抱在怀里，往手上哈着气，摆

弄着拉锁上的提梁。这时，他扎在口袋上的绳子已经解开，就等着把我提包里的东西搬进去

呢…… 

“师傅，他……他还在偷，就要把我的东西拿走了……”我惊恐万状地说。 

“是吗？”师傅这次反倒不慌不忙，嘴角甚至显出隐隐的笑意。 

“到了。”司机突然干巴巴地说。我们到一个兵站了，也是离那个贼娃子住的村最近的

公路，他家那儿是根本不通车的，至少还要往沙漠腹地走 10公里……司机打亮了驾驶室里

的大灯，说：“现在不会出什么事了。” 

那个青年挽着他的口袋，像个木偶似的往下爬，狼狈地踩着轱辘跌下来，跪坐在地上。

不过才个把时辰的车程，他脸上除了原有的土黄之外，还平添了青光，额上还有蜿蜒的血迹。 

“学学啦……学学……”他的舌头冻僵了，把“谢”说成“学”。 

我们微笑地看着他，不停地点头。 

他说：“学学你们把车开得这样快，我知道你们是为我在赶路……”他抹了一把下颌，

擦掉的不知是眼泪、鼻涕还是血。他点点头，恋恋不舍地离开了我们。看着他蹒跚的身影，

我不由自主地喝了一声：“你停下！” 

“我要查查我的东西少了没有。”我很严正地对他说。司机赞许地冲我眨眨眼睛。青年

迷惑地面对我们，脖子柔软地耷拉下来，不堪重负的样子。我爬上大厢板，动作是从未有过

的敏捷。我看到了我的提包，像一个胖胖的婴儿，安适地躺在黝黑的轮胎之中。我不放心地

摸索着它，每一环拉锁都像小兽的牙齿般细密结实。 

突然触到棕毛样的粗糙，我意识到这正是搭车人袋子上那截失踪的棕绳。它把我的提包

牢牢地固定在大厢的木条上，像焊住一般结实。 

我的心像凌空遭遇寒流，冻得皱缩起来。 

La juna petveturanto 
   Tiujare, dum la ferioj de la Festo de Laboro, mi veturis per kamiono transportanta eluzitajn 
pneŭojn. Post unutaga tangado sur vojo, kiam nokto falis, la kamiono eniris Gobion malprosiman 
je pli ol cent lioj de mia hejmo. Estis printempo kaj la vojo estis tre kota kaj glita. Subite en la 
senlima silento abrupte troviĝis fosto, kiu ŝirmis la arĝentan lamplumon de la kamiono. 
   “Ĉu vi volas serĉi morton? Vi! vi bastardo!” laŭte sakris la ŝoforo. Tiam mi sukcesis klare vidi, 
ke tio estas junulo, vestita en eluzita flava surtuto, kun sako ligita per kanabŝnuro en la mano. 
   “Mi ne volas serĉi morton. Mi volas veturi per via kamiono. Mi devas rehejmeniri.” 
   “Neeble! Ĉu vi ne havas okulojn? La kajuto jam estas plene okupita. Ne estas sidloko por vi!” 

“Mi ne volas sidi en la kajuto. Estas bone, se mi sidu sur ŝarĝplato.” 
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La ŝoforo ankoraŭ ne konsentis: “Neeble! En tia vetero, se vi sidus sur la ŝarĝplato, vi mortus 
de frosto!” Dirante, li piedpremis la akcelilon por iri antaŭen preter lin. 

Ambaŭmane kaptante la lampon de la kamiono, la junulo diris: “Ĝuste tie... mia patrino 
malsanas... Mi iris al la oficejo kaj prunteprenis iom da milio kun granda peno... Mia patrino volas 
manĝi...” 

“Lasu lin suriri!” mi diris iom simpatie. 
Kun la sako en la sino li grimpis sur la ŝarĝplaton: “Dankon...dankon...dankon...” La lasta 

vorto “dankon” eliĝis el inter pneŭoj. 
Nokta vento triste siblis ekster la fenestro. La ŝoforo diris: “Mi havas kolegon, kiu estas 

bonega ŝoforo. Unu tagon lia kamiono subite malaperis, kaj neniu spuro de ĝi troviĝis longan 
tempon. Poste ni eksciis, ke junulo alivestigis sin kiel povrulon, petveturis per lia kamiono. Post 
kiam la junulo surkamioniĝis, li mortigis lin, forĵetis lin en dezerton kaj forveturigis lian 
kamionon.” 

Kun premigita koro mi turnis min al la giĉeto malantaŭ la ŝoforo kaj kun retenita spiro gvate 
rigardis internen tra la truo. 

“Ŝajne li sentas sin malvarma. Nenio alia videblas pri li,” mi diris. 
“Rigardu zorgeme plu. Mi sentas, ke li volas fari ion malbonan.” Ĉifoje mi vidis, ke la junulo 

lerte saltas inter du pneŭojn kaj rapide movis mian sakon, kie troviĝas donacoj, kiujn mi volas 
doni al miaj gepatroj. “Ba! li volas ŝteli el mia sako!” 

La ŝoforo diris malvarmkore: “Mi antaŭdiris trafe, ĉu ne?” 
“Do, kion mi faru kontraŭ tio?” mi demandis en plora tono. 
“Ne malĝoju. Mi provu rimedon kontraŭ li.” 
Mi vidis, ke la ŝoforo forte ekpremis la akcelilon. La kamiono, kvazaŭ forta ĉevalo ekpikita de 

glavo, fuzioze sin ĵetis. Mi direktis miajn okulojn tra la truo. Tiu petveturanto ŝajne rigidiĝis pro 
frosto. Li kurbigis la korpon kaj ambaŭmane tenis la kapon, starante kvazaŭ ŝtona statuo kaj 
penante kontraŭstari la froston pere de glacie malvarmaj pneŭoj. Kvankam mia sako estis movita 
aliloken, ĝi tamen restis sendifekta. 

Mi diris, kion mi vidis, al la ŝoforo. Kun rideto li diris: “Tio estas logika. Kun ŝtelitaĵo li volus 
malsuprensaltis, sed nun la kamiono kuras tro rapide, ke li kuraĝas fari tion.” 

La vojsurfaco iĝis pli malfacile irebla por la veturilo kaj la rapideco malpliiĝis. Ne sciante 
kion fari, mi nervoze rigardis tra la truo. La junulo ankaŭ konsciiĝis pri la malrapidiĝo de la 
kamiono kaj li tuj stariĝis, kaptante la ŝancon. Denove li demovis mian sakon. Mi preskaŭ eligis 
doloran krion. Ĉe ĉi momento de tangado de la veturilo la ŝoforo simple igis ĝin skuiĝi plie. La 
korpo de la kamiono treege sin klinis kaj la fenestro preskaŭ tuŝis sablozajn ŝtonojn apud la vojo. 

Pensante, ke la spirito de la ŝtelinto jam perdiĝis pro tangado kaj li ne volas fari ion kontraŭ 
mia sako dum kelkaj momentoj, mi sentis min multe faciligita en la koro. La junulo malfacile sin 
ŝovis en fendon inter pneŭoj, li firme brakumis mian sakon ĉe la sino, kaj blovante spirojn al siaj 
manoj, li fingrumis la movpecon de la zipo sur mia sako. Ĉimomente la ŝnuro sur lia sako estis 
jam malvolvita kaj li volis enŝovi en ĝin la enhavon de mia sako, laŭ mia imago... 

“Jen li... li ankoraŭ ŝtelas. Kaj li tuj forprenos tion, kio estas en mia sako...” mi diris en 
paniko. 

“Ĉu jes?” La ŝoforo sin tenis senhasta kaj montris malklaran rideton ĉe la buŝangulo. 
“Jen ni atingas la cellokon,” li seke diris. Ni atingis provizantejon ĉe la ŝoseo, kiu estis la plej 

proksima aŭtovojo al la hejmo de la ŝtelinto. Fakte neniu aŭto povis veturi al lia hejmo, oni devis 
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piediri almenaŭ 10 kilometrojn internen de la dezerto... La ŝoforo ŝaltis la grandan lampon en la 
kajuto, dirante: “Nun nenio okazos plu.” 

La junulo, tenante sian sakon, grimpis malsupren de la kamiono, rigida kiel marioneto, kaj 
embarase tretinte sur radon, li falis sur la teron je la sida pozo sur genuoj. Nur post apenaŭ unu 
horo de veturado aldoniĝis eĉ livideco al lia vizaĝo kotflava kaj sur lia frunto videblis sinua 
sangspuro. 

“Dnk...Dnk...” li misprononcis “dankon” pro rigidiĝo de sia lango. 
Kun rideto ni rigardis lin, senĉese balancante la kapon. 
Li diris: “Dnk pro tio, ke vi stiris la aŭton tiel rapide. Mi scias, ke vi faris tion por mi kiel eble 

plej rapide atingi mian hejmon...” Li forviŝis de la malsupra makzelo per mano, ĉu larmon aŭ 
nazmukaĵon aŭ sangon oni ne sciis. Klininte la kapon al ni, li malinklineme foriris. Rigardante lian 
dorsfiguron, mi aŭtomate ekkris: “Haltu!” 

“Mi volas kontroli, ĉu miaj aĵoj en la sako mankas aŭ ne,” mi diris serioztone al li. La ŝoforo 
okulumis konsente al mi. La junulo perplekse vizaĝis al ni kaj lia kolo mole kliniĝis, kvazaŭ sub 
peza ŝarĝo. Mi surgrimpis la ŝarĝplaton kun movo pli facila ol iam antaŭe. Mi vidis, ke mia sako, 
kiel grasa bebo, komforte kuŝas inter nigraj pneŭoj. Mi palpis ĝin kun maltrankvila koro. Ĝiaj ĉiuj 
zipdentoj estis strikte fermitaj kiel la fajnaj kaj dense vicitaj dentoj de besteto. 

Subite mi tuŝis krudecon de palmaj fibroj. Mi tuj konsciiĝis, ke ĝi estas la peco perdita de la 
palmŝnuro de la petveturinto kaj li ligis per ĝi mian sakon al la lato de ligna kestego tiom strikte, 
kvazaŭ veldita. 

Mia koro ŝajnis kvazaŭ renkontinte frostan fluon en la aero, kaj pro tio ĝi frostiĝis ĝis 
ŝrumpiĝo. 

elĉinigis Vejdo 

青虫之爱 
我有一位闺中好友，从小怕虫子。不论什么品种的虫子都怕。披着蓑衣般茸毛的洋辣

子，不害羞地裸着体的吊死鬼，一视同仁地怕。甚至连雨后的蚯蚓，也怕。放学的时候，如

果恰好刚停了小雨，她就会闭了眼睛，让我牵着她的手，慢慢地在黑镜似的柏油路上走。我

说，迈大步!她就乖乖地跨出很远，几乎成了体操动作上的"劈叉"，以成功地躲避正蜿蜒于

马路的软体动物。在这种瞬间，我可以感受到她的手指如青蛙腿般弹着，不但冰凉，还有密

集的颤抖。 

大家不止一次地想法治她这心病，那么大的人了，看到一个小小毛虫，哭天抢地的，

多丢人啊!早春一天，男生把飘落的杨花坠，偷偷地夹在她的书页里。待她走进教室，我们

都屏气等着那心惊肉跳的一喊，不料什么声响也未曾听到。她翻开书，眼皮一翻，身子一软，

就悄无声息地瘫倒在桌子底下了。 

从此再不敢锻炼她。 

许多年过去，各自都成了家，有了孩子。一天，她到我家中做客，我下厨，她在一旁

帮忙。我择青椒的时候，突然从旁钻出一条青虫，胖如蚕豆，背上还长着簇簇黑刺，好一条

险恶的虫子。因为事出意外，怕那虫蜇人，我下意识地将半个柿子椒像着了火的手榴弹扔出

老远。 

待柿子椒停止了滚动，我用杀虫剂将那虫子扑死，才想起酷怕虫的女友，心想刚才她

一直目不转睛地和我聊着天，这虫子一定是入了她的眼，未曾听到她惊呼，该不是吓得晕厥

过去了吧? 

回头寻她，只见她神态自若地看着我，淡淡说，一个小虫，何必如此慌张。 
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我比刚才看到虫子还愕然地说，啊，你居然不怕虫子了?吃了什么抗过敏药? 

女友苦笑说，怕还是怕啊。只是我已经能练得面不改色，一般人绝看不出破绽。刚开

始的时候，我就盯着一条蚯蚓看，因为我知道它是益虫，感情上接受起来比较顺畅。再说，

蚯蚓是绝对不会咬人的，安全性能较好……这样慢慢举一反三;现在我无论看到有毛没毛的

虫子，都可以把惊恐压制在喉咙里。 

我说，为了一个小虫子，下这么大的工夫，真有你的。值得吗? 

女友很认真地说，值得啊。你知道我为什么怕虫子吗? 

我撇撇嘴说，我又不是你妈，怎么会知道啊! 

女友拍着我的手说，你可算说到点子上了，怕虫就是和我妈有关。我小的时候，是不

怕虫子的。有一次妈妈听到我在外面哭，急忙跑出去一看，我的手背又红又肿，旁边两条大

花毛虫正在缓缓爬走。我妈知道我叫虫蜇了，赶紧往我手上抹牙膏，那是老百姓止痒解毒的

土法。以后，她只要看到我的身旁有虫子，就大喊大叫地吓唬我……一来二去的，我就成了

条件反射，看到虫子，灵魂出窍。 

后来如何好的呢，我追问。依我的医学知识，知道这是将一个刺激反复强化，最后，

女友就成了生理学家巴甫洛夫教授的例案，每次看到虫子，就恢复到童年时代的大恐惧中。

世上有形形色色的恐惧症，有的人怕高，有的人怕某种颜色，我曾见过一位女士，怕极了飞

机起飞的瞬间，不到万不得已，她是绝不搭乘飞机的。一次实在躲不过，上了飞机。系好安

全带后，她骇得脸色刷白，飞机开始滑动，她竟嚎啕痛哭起来……中国古时的"一朝被蛇咬，

十年怕井绳"说的也是这回事。只不过杯弓蛇影的起因，有的人记得，有的人已遗忘在潜意

识的晦暗中。在普通人看来是微不足道的小事，对当事人来说，痛苦煎熬，治疗起来十分困

难。 

女友说，后来有人要给我治，说是用"逐步脱敏"的办法。比如先让我看虫子的画片，

然后再隔着玻璃观察虫子，最后直接注视虫子…… 

原来你是这样被治好的啊!我恍然大悟道。 

嗨!我根本就没用这个法子。我可受不了，别说是看虫子的画片了，有一次到饭店吃饭，

上了一罐精致的补品。我一揭开盖，看到那漂浮的虫草，当时就把盛汤的小罐摔到地上了……

女友抚着胸口，心有余悸地讲着。 

我狐疑地看了看自家的垃圾桶，虫尸横陈，难道刚才女友是别人的胆子附体，才如此

泰然自若?我说，别卖关子了，快告诉我你是怎样重塑了金身? 

女友说，别着急啊，听我慢慢说。有一天，我抱着女儿上公园，那时她刚刚会讲话。

我们在林阴路上走着，突然她说，妈妈……头上……有……她说着，把一缕东西从我的头发

上摘下，托在手里，邀功般地给我看。 

我定睛一看，魂飞天外，一条五彩斑斓的虫子，在女儿的小手内，显得狰狞万分。 

我第一个反应是像以往一样昏倒，但是我倒不下去，因为我抱着我的孩子。如果我倒

了，就会摔坏她。我不但不曾昏过去，神智也是从来没有的清醒。 

第二个反应是想撕肝裂胆地大叫一声。因为你胆子大，对于在恐惧时惊叫的益处可能

体会不深。其实能叫出来极好，可以释放高度的紧张。但我立即想到，万万叫不得。我一喊，

就会吓坏了我的孩子。于是我硬是把喷到舌尖的惊叫咽了下去，我猜那时我的脖子一定像吃

了鸡蛋的蛇一样，鼓起了一个大包。 

现在，一条虫子近在咫尺。我的女儿用手指抚摸着它，好像那是一块冷冷的斑斓宝石。

我的脑海迅速地搅动着。如果我害怕，把虫子丢在地上，女儿一定从此种下了虫子可怕的印

象。在她的眼中，妈妈是无所不能无所畏惧的，如果有什么东西把妈妈吓成了这个样子，那

这东西一定是极其可怕的。 

我读过一些有关的书籍，知道当年我的妈妈，正是用这个办法，让我从小对虫子这种
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幼小的物体，骇之入骨。即便当我长大之后，从理论上知道小小的虫子只要没有毒素，实在

值不得大惊小怪，但我的身体不服从我的意志。我的妈妈一方面保护了我，一方面用一种不

恰当的方式，把一种新的恐惧，注入到我的心里。如果我大叫大喊，那么这根恐惧的链条，

还会遗传下去。不行，我要用我的爱，将这铁环砸断。我颤巍巍伸出手，长大之后第一次把

一只活的虫子，捏在手心，翻过来掉过去地观赏着那虫子，还假装很开心地咧着嘴，因为--

女儿正在目不转睛地看着我呢! 

虫子的体温，比我的手指要高得多，它的皮肤有鳞片，鳞片中有湿润的滑液一丝丝渗

出，头顶的茸毛在向不同的方向摆动着，比针尖还小的眼珠机警怯懦…… 

女友说着，我在一旁听得毛骨悚然。只有一个对虫子高度敏感的人，才能有如此令人

震惊的描述。 

女友继续说，那一刻，真比百年还难熬。女儿清澈无瑕的目光笼罩着我，在她面前，

我是一个神。我不能有丝毫的退缩，我不能把我病态的恐惧传给她…… 

不知过了多久，我把虫子轻轻地放在了地上。我对女儿说，这是虫子。虫子没什么可

怕的。有的虫子有毒，你别用手去摸。不过，大多数虫子是可以摸的…… 

那只虫子，就在地上慢慢地爬远了。女儿还对它扬扬小手，说"拜……" 

我抱起女儿，半天一步都没有走动。衣服早已被黏黏的汗水浸湿。 

女友说完，好久好久，厨房里寂静无声。我说，原来你的药，就是你的女儿给你的啊。 

女友纠正道，我的药，是我给我自己的，那就是对女儿的爱。 

Amo al verda vermo 
   Mi havas amikinon, kun kiu mi konatiĝis antaŭ ŝia edziniĝo. Ŝi timis vermojn denaske, ĉu vilaj 
ĉu nude senharaj, senescepte. Ŝi timis eĉ lumbrikojn elteriĝintajn post la pluvo. Post la lernejaj 
horoj, se hazarde pluveto ĵus ĉesiĝis, ferminte siajn okulojn, ŝi petis al mi preni ŝian manon kaj 
malrapide iris sur la nigre spegul-simila asfaltita vojo. Kiam mi ordonis al ŝi pligrandigi paŝon, ŝi 
obeeme faris grandan paŝon, kiel gimnasto saltis kun disetenditaj femuroj, por sukcese eviti tiujn 
rampantajn vermojn sur la strato. Dum tiu momento mi povis senti ŝian manon glacie malvarma, 
rane saltanta kaj senintermite timtremanta. 

Ni ĉiuj volis helpi al ŝi forigi tian timemon. Ŝi, kiel plenkreskulo, eĉ ploregis skue, kiam ŝi 
ekvidis malgrandan vermon. Kia honto! Unu tagon de la frua printempo, knaba lernejano ŝtele 
metis falintan verm-similan amenton de poplo inter paĝojn de ŝia libro. Kiam ŝi eniris la 
klasĉambron, ni retenis spiron kaj atendis ŝian panikan ekkrion, sed neatendite nenia sono aŭdiĝis. 
Kiam ŝi malfermis la libron, ŝi levis la palperojn kaj kolapse falis sub la pupitron sensone. 

Ekde tiam ni ne plu kuraĝis fari tian trukon al ŝi. 
Forpasis multaj jaroj. Ni ĉiuj havis propran familion kaj infanojn. Unutage ŝi gastis ĉe mi. Mi 

preparis manĝaĵojn en kuirejo kaj ŝi helpis min. Kiam mi ordigis verdajn kaprikojn, subite 
elŝoviĝis verda vermo, grasa kiel fabo, kun nigraj pikiloj sur la dorso. Kia minaca insekto! Por 
eviti eventualan mordeton de la vermo mi subkonscie elĵetis la rondan kaprikon, kiel eksplodonta 
grenadon. Kiam ĝi ĉesis ruliĝi, mi ŝprucemortigis la vermon per insekticido. Tiam mi ekmemoris 
pri la amikino, kiu tre timis vermojn. Interne mi pensis, ke ŝi babiladis kun mi, ne deŝirante siajn 
okulojn de mi, kaj ŝi certe vidis la vermon. Ne aŭdiĝis ŝia surprizita ekkrio, ĉu eble ŝi jam svenis 
pro timego? 

Turninte la kapon, mi vidis, ke ŝi aplombe rigardas min. Ŝi eĉ indiferente diris, kial vi tiel 
panikiĝis pro tiel malgranda vermo. 
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Pli surprize ol kiam mi vidis la vermon, mi demandis: “Aĥ, vi eĉ ne timas vermon kiel antaŭe? 
Per kia kuracilo vi fortigas vin kontraŭ ĝi?” 

La amikino diris kun amara rideto: “Mi kompreneble ekhavas timon. Sed mi jam ŝajnigas min 
netima kun neŝanĝita vizaĝkoloro, kaj la aliaj ne povas travidi mian ŝajnigon. Komence mi fikse 
rigardis lumbrikon, ĉar mi scias, ke ĝi estas utila insekto, facile akcepteble laŭ mia sento. Kaj plie 
ĝi estas sekura, ĉar ĝi absolute ne mordas... Mi malrapide kutimiĝis al tio post ripetada rigardado. 
Nun kiam mi vidas vermon, ĉu vilan ĉu senharan, mi povas sukcesi reteni timon en la gorĝo.” 

Mi diris: “Vi faris grandan penon por tiom malgranda insekteto. Ĉu indas via peno?” 
Ŝi diris tre serioze: “Jes, indas. Ĉu vi scias, kial mi timas vermojn?” 
Paŭtante, mi respondis, kiel mi povus scii pri tio, krom se mi estus via patrino. 
Frapetinte mian manon, ŝi diris: “Vi diris trafe. Tio rilatis mian patrinon. Kiam mi estis 

knabino, mi ne timis vermojn. Unufoje, kiam mia patrino aŭdis min plori ekstere, ŝi hasteme 
elkuris kaj vidis mian mandorson ruĝa kaj ŝvelinta, apud kiu rampis du grandaj koloraj vermoj. Ŝi 
sciis, ke mi estas pikita de la vermoj, kaj ŝi hasteme ŝmiris mian manon per dentpasto, kio estas 
loka rimedo ĉesigi jukadon kaj forigi venenon por ordinaraj lokanoj. Poste kiam ŝi vidis vermojn 
ĉirkaŭ mi, ŝi laŭte kriis por timigi min... Fojerefoje mi formis naturan reflekson. Je ekvido de 
vermoj mia animo forkuris en la pinton de piedoj.” 

“Kiel vi normaliĝis poste, do?” mi demandis plue. Laŭ mia kono pri la medicino, mi scias, ke 
post ripetada intensigo de iu stimulado, ŝi fine fariĝis la instrua kazoo bpri reflekso de la biologia 
profesoro Pavlov. Ĉiufoje kiam ŝi vidis vermon, ŝi reiris en la timegon de sia knabineco. En la 
mondo troviĝas diversaj fobioj. Kelkaj timas altecon kaj aliaj iun koloron. Mi iam vidis virinon, 
kiu ekstreme timis la momenton de ekflugo de aviadilo, kaj ne prenis flugmaŝinon, krom se ŝi 
devis. Iufoje ŝi ne devis ne preni flugmaŝinon, kaj kiam ŝi eniris la flugmaŝinon, bukinte la 
sekurigan zonon, ŝi jam paliĝis de timego. Kiam la flugmaŝino ekglitis, ŝi eĉ hurle ploregis... La 
ĉina antikva proverbo “Unu fojon mordite de serpento, oni eĉ timas volvitan ŝnuron dum dek jaroj” 
prezentas la saman scenon. Pri la rakonto de “preni por serpento la reflekton de pafarkon pendanta 
sur la muro en vintaso”* iuj ankoraŭ memoras, sed aliaj perdas ĝin en sia subkonscio. En la okuloj 
de ordinaruloj tio estas nur bagatelo, dum la koncernataj personoj brulas de suferoj, kiuj estas 
malfacile kuraceblaj. 

La amikino diris: “Poste iu, kiu volis kuraci min, diris, ke oni povos uzi la metodon de 
“laŭgrada desensivigo”. Ekzemple oni montros al mi bildojn de vermoj, poste lasos min observi 
vermojn tra vitro, kaj fine mi observos senpere vermojn...” 

Mi subite ekkomprenis: “Nu, vi estas kuracita per tiu metodo.” 
“Ba! mi tute ne uzis tiun metodon, ĉar mi ne povis elteni. Ne paroli pri rigardo al la bildoj de 

vermoj, iufoje kiam mi manĝis en restoracio, oni alportis vazon da delikata tonika supo. Kiam, 
levinte la kovrilon de la vazo, mi vidis insektherbojn flosantajn sur la supo, tiumomente mi tuj 
ĵetis la supvazon sur la plankon...” ŝi rakontis kun posttimo, mane premante sian bruston. 

Mi dubeme ĵetis ekrigardon al la rubujo, en kiu kuŝis la mortinta vermo. Ĉu ŝi estas tiel 
senzorga pri vermoj, ĉar ŝi prunteprenis alies kuraĝecon por diri tion? Mi petis al ŝi ne teni min en 
suspenso kaj rakonti al mi, kiel ŝi fariĝis tute sentima al vermoj. 

Ŝi malrapide diris: “Ne malpacienciĝu. Aŭskultu mian detalan rakontadon. Iutage mi iris al 
parko, kunportante mian filineton en la sino, kiu apenaŭ scipovis paroli. Kiam ni paŝis sur aleo, ŝi 
subite diris: ‘Panjo... estas... sur kapo...’ Dirante, ŝi pinĉis ian umon de sur miaj haroj kaj montris 
ĝin al mi sur sia manplato por gajni mian laŭdon.  
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Kiam mi direktis mian rigardon al ĝi, mi estis ekster mi de timego. Kolorriĉa vermo kuŝis sur 
la mano, kun tre minaca aspekto. 

Mia unua reago devus esti, ke mi sveni kiel antaŭe, sed mi ne povus fali, ĉar mia filineto estis 
en mia brakumo. Se mi falus, ŝi vundiĝus pro mia falo. Mi ne nur ne svenis, sed mi sin montris pli 
sobra ol iam antaŭe. 

Mia dua reago estis, ke mi eligus laŭtan korŝiran ekkrion. Ĉar vi havas sufiĉe grandan 
kuraĝon, vi eble ne konas la profundan komprenon, ke estas utile eligi surprizitan ekkrion en 
timego. Fakte estas bonege eligi ekkrion, ĉar tio povas helpi al vi ellasi intensan tension. Tamen 
mi tuj konsideras, ke mi neniel povas ekkrii, ĉar tiel mi terurigos mian infanon. Pro tio mi vere 
retenis la ŝrikon ĉe la pinto de la lango. Mi imagas, ke tiam sur mia kolo certe estiĝus granda 
ŝvelaĵo, kvazaŭ kokin-ovo restanta ĉe la gorĝo de serpento, kiu glutas ĝin. 

Nun unu vermo estis tuj sub mia nazo. Mia filineto karesis ĝin per sia fingro, kvazaŭ fridan 
buntan gemon. Pensoj kirliĝis en mia cerbo. Se mi timus kaj ĵetus ĝin sur la teron, la filineto certe 
ekde nun formis la impreson, ke vermoj estas timindaj. En ŝiaj okuloj patrino estis ĉiopova kaj 
absolute sentima. Se io povus timigi la patrinon ĝis tia grado, tio certe estus ekstreme timinda. 

Mi iam legis kelkajn rilatajn legaĵojn, el kiuj mi scias, ke mia propra patrino, per tia konduto, 
igis min de infaneco timi ĝisoste tiujn estaĵetojn. Eĉ kiam mi plenkreskis, mi scias teorie, ke tiuj 
senvenenaj vermoj vere ne indas ajnan timon, sed mia korpo ne obeis al mia volo. Unuflanke mia 
patrino protektis min, sed aliflanke ŝi inokulis en min novan timon. Se mi laŭte krius, la ĉeno de 
timo transdoniĝus. Neeble. Mi volis per mia amo frakasi ĉi tiun feran ĉenon. Mi etendis 
timtremantan manon kaj unuafoje dum mia vivo tenis vivan vermon per mia manplato, sur kiu mi 
observis ĝin de flanko al flanko, afektante ĝojon kun malfermita buŝo, ĉar tiam mia filineto 
fiksrigardis min. 

La temperaturo de ĝia korpo estis multe pli alta ol tiu de miaj fingroj; sur ĝia haŭto kovriĝis 
skvamoj, el kiuj strioj da glitaj fluidaĵoj eksudis; la viloj sur ĝia kapeto svingiĝis diversdirekten; 
ĝiaj okuletoj pli malgrandaj ol pinglotruoj aspektis gardeme kaj timeme...” 

Dum mia amikino rakontis, mi eĉ sentis froston sur la dorso pro timo. Nur tiu, kiu estas alte 
sensiva al vermoj, povas fari tiom animskuigan priskribon en rakontado. 

Ŝi daŭrigis: “Tiumomente mi sentis turmenton, kvazaŭ centjaran. La filineto vualis min per 
sia klara kaj senmakula rigardo. Antaŭ ŝi mi estis dio. Mi ne povis montri ajnan retiriĝemon. Mi 
ne povis transpasi mian malsanecan timon al ŝi... 

Post longa momento mi malpeze metis la vermon sur la teron. Mi diris al ŝi, ke ĝi estas vermo, 
neniom timinda. Kelkaj vermoj estas venenaj. Ne tuŝu ilin per mano. Sed plimultaj vermoj estas 
tuŝeblaj... 

Tiu vermo malrapide rampis sur la tero malproksimen. La filineto svingis sian maneton, 
dirante ĝis... 

Kiam mi levis la filineton per brakoj, mi ne povis fari eĉ paŝon dum longa tempo. Miaj vestoj 
jam estis malsekigitaj de ŝvito.” 

Kiam ŝi finis rakontadon, en la kuirejo regis longa silento. Mi diris: “Do, via kuracilo estas 
donita de via filineto. 

Ŝi korektis min, dirante: “Mia kuracilo estas donita de mi mem. Ĝi estas la amo al mia filino.” 
*La rakonto aludas, ke skeptikemulo kaŭzas timegon por sin ĝeni. 

elĉinigis Vejdo 
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我所喜爱的女人 
   我喜欢爱花的女性。花是我们日常能随手得到的最美好的景色。从昂贵的玫瑰到卑微的

野菊。花不论出处，朵不分大小，只要生机勃勃的开放着，就是令人心怡的美丽。不喜欢花

的女性，她的心多半已化为寸草不生的黑戈壁。 
我喜欢眼神乐于直视他人的女性。她会眼帘低垂余光袅袅，也会怒目相向入木三分。更

多的时间，她是平和安静甚至是悠然地注视着面前的一切，犹如笼罩风云的星空。看人躲躲

闪闪目光如蚂蚱般跳动的女性，我总怀疑她受过太多的侵害。这或许不是她的错，但她已丢

了安然向人的能力。 
我喜欢到了时候就恋爱到了时候就生子的女人。恰似一株按照节气拔苗结粒的麦子。我

能理解一切的晚恋晚育和独身，可我总顽固认为逆时辰而动，需储存诺大的勇气，才能上路。

如果是平凡的女子，还是珍爱上苍赋予的天然节律，徐步向前。 
我喜欢会做饭的女人，这是从远古传下来的手艺，博物馆描述猿人生活的图画，都绘着

腰间绑着兽皮的女人，低垂着乳房，拨弄篝火，准备食物。可见烹饪对于女人，先于时装和

一切其他行业。汤不一定鲜美，却要热；饼不一定酥软，却要圆。无论从爱自己还是爱他人

的角度想，“食”都是一件大事。一个不爱做饭的女人，像风干的葡萄干，可能更甜，却失了

珠圆玉润的本相。 
我喜欢爱读书的女人。书不是胭脂，却会使女人心颜常驻。书不是棍棒，却会使女人铿

锵有力。书不是羽毛，却会使女人飞翔。书不是万能的，却会使女人千变万化。不读书的女

人，无论她怎样冰雪聪明，只有一世才情，可书中收藏着百代精华。 
我喜欢深存感恩之心又独自远行的女人。知道谢父母，却不盲从。知道谢天地，却不畏

惧。知道谢自己，却不自恋。知道谢朋友，却不依赖。知道谢每一粒种子每一缕清风，也知

道要早起播种和御风而行。 

La virinoj, kiujn mi ŝatas 
Mi ŝatas la virinon, kiu amas florojn. La floro estas la bela vidaĵo, kiun ni povas akiri laŭvole 

en la ĉiutaga vivo, ĉu elegantan rozon ĉu humilan sovaĝan krizantemon. Senkonsidere pri la 
deveno kaj grandeco de la floroj, se ili nur disfloras pompe, ili donas kortuŝan belecon al homoj. 
La virino, kiu ne ŝatas florojn, plejeble havas la koron, kiu jam fariĝis nigra Gobio sen ajna 
herbeto kreskanta. 

Mi ŝatas la virinon, kiu emas direkti sian rigardon en la okulojn de la aliaj. Kelkfoje ŝi povas 
mallevi siajn okulojn kun flagranta rigardo, kaj kelkfoje ŝi povas rigardi per penetrante kolera 
rigardo. En pli multaj okazoj ŝi fiksrigardas ĉion antaŭ si per trankvila kaj eĉ senĝena rigardo, 
kvazaŭ la stelĉielo reganta venton kaj nubojn. Pri la virino, kiu sin montras evitema kaj kies 
rigardo saltas kiel akrido, mi ĉiam estas skeptika, ke ŝi suferis de tro multe da atencoj. Eble ŝi ne 
kulpas, sed ŝi jam perdis la kapablon senzorge alfronti la aliajn. 

Mi ŝatas la virinon, kiu enamiĝas tuj kiam la ĝusta tempo venas, kaj naskas idon tuj kiam la 
ĝusta tempo venas, ĝuste kiel tritiko kreskas kaj spikiĝas laŭ la sezonoj. Mi povas kompreni ĉiujn 
malfruajn enamiĝojn kaj naskojn kaj celibatecojn, sed mi obstine opinias, ke, se ŝi agas kontraŭ 
ĝusta tempo, ŝi devas akumuli sufiĉe da kuraĝo, tiel ke ŝi povas procedi. Se ŝi estas ordinara virino, 
estas pli bone por ŝi domaĝi la naturan ritmon dotitan de la ĉielo kaj antaŭeniri per senhastaj paŝoj. 

Mi ŝatas la virinon, kiu kapablas kuiri, ĉar kuirado estas la metio transdonita de la 
malproksima antikveco. En muzeo troviĝas pentraĵoj pri simihoma vivo, en kiuj la virinoj, kun 
felo ĉirkaŭ la talio kaj pendantaj mamoj, pliardigas kampfajron kaj preparas manĝaĵojn. Evidente 
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kuirado rilatas al virinoj pli frue ol laŭmoda kostumoj kaj aliaj metioj. La supo ne bezonas esti 
bongusta, sed ĝi devas esti varma; kuko ne bezonas esti krakmaĉa kaj mola, sed ĝi devas esti 
ronda. De kia ajn angulo, ĉu ami sin mem ĉu ami la aliajn, manĝado estas grava afero. La virino, 
kiu ne kapablas kuiri, estas simila al ventsekigita vinbero, eble pli dolĉa, tamen perdinte sian 
rondan kaj sukriĉan aspekton. 

Mi ŝatas la virinon, kiu amas legi. La libro ne estas ruĵo, tamen ĝi povas teni la koran koloron 
de la ino restanta por eterne; la libro ne estas klabo, tamen ĝi povas armi la virinon per energia 
forto; la libro ne estas plumo, tamen ĝi povas flugigi la virinon; la libro ne estas ĉiopova, tamen ĝi 
povas igi la inon havigi al si diversajn ŝanĝojn. La virino, kiu ne legas, kiel ajn saĝa ŝi estas, 
posedas nur dumvivan talenton, tamen la libro entenas kvintesencon de cent generacioj. 

Mi ŝatas la virinon, kiu kovas dankemon kaj povas vojaĝi foren sendepende. Ŝi scias danki 
siajn gepatrojn, sed ŝi ne blinde obeas ilin. Ŝi scias danki la ĉielon kaj la teron, sed ŝi timas nenion. 
Ŝi scias danki sin mem, sed ŝi ne amas nur sin mem. Ŝi scias danki amikojn, sed ŝi ne dependas de 
ili. Ŝi scias danki ĉiun semon kaj ĉiun subtilan ventblovon, sed ŝi scias ellitiĝi frue por semi kaj 
antaŭeniri rajdante sur facila vento. 

elĉinigis Vejdo 

旷野与城市 
   城市是一粒粒精致的银扣，缀在旷野的黑绿色大氅上，不分昼夜地熠熠闪光。 
我听说的旷野，泛指崇山峻岭，河流海洋，湖泊森林，戈壁荒漠……一切人烟罕至保存原始

风貌的地方。 
旷野和城市，从根本上讲，是对立的。 
人们多以为和城市相对应的那个词，是乡村。比如常说“城乡差别”“城里人乡下人”，其

实乡村不过是城市发育的低级阶段。再简陋的乡村，也是城市的一脉兄长。 
惟有旷野与城市永无声息地对峙着。城市侵袭了旷野昔日的领地，驱散了旷野原有的驻

民，破坏了旷野古老的风景，越来越多地以井然有序的繁华，取代我行我素的自然风光。 
城市是人类所有伟大发明的需求地、展览厅、比赛场、评判台。如果有一双慧眼从宇宙

观看夜晚的地球，他一定被城市不灭的光芒所震撼。旷野是舒缓的，城市是激烈的。旷野是

宁静的，城市喧嚣不已。旷野对万物具有强大的包容性，城市几乎是人的一统天下…… 
人们为了从一个城市，越来越快地到达另一个城市，发明了各种各样的交通工具。人们

用最先进的通讯手段联结一座座城市，使整个地球成为无所不包的网络。可以说，人们离开

广义上的城市已无法生存。 
我读过一则登山报道，一位成功地攀上了珠穆朗玛峰的勇敢者，在返回营地的途中，遭

遇暴风雪，被困，且无法营救。人们只能通过卫星，接通了他与家人的无线电话。冰暴中，

他与遥距万里的城市内的妻子，讨论即将出生的孩子的姓名，飓风为诀别的谈话伴奏。几小

时后，电话再次接通主峰，回答城市呼唤的是旷野永恒的沉默。 
我以为这凄壮的一幕，具有几分城市和旷野的象征，城市是人们用智慧和心血，勇气和

时间，一代又一代堆积起来的庞然大物，在城市里，到处文明的痕迹，迟到于后来的人们，

几乎以为自己被甲执兵，无坚不摧。但在城市以外的广袤大地，旷野无声地统治着苍穹，傲

视人寰。 
人们把城市像巨钉一样，楔入旷野，并以此为据点，顽强地繁衍着后代，创造出溢光流

彩的文明。旷野在最初，漠然置之，甚至是温文尔雅的接受着。但旷野一旦反扑，人就一筹

莫展了。尼雅古城，庞贝古城……一系列历史上辉煌的城郭名字，湮灭在大地的皱褶里。 
人们建造了越来越多越来越大的城市，以满足种种需要，旷野日益退缩着。但人们不应
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忽略旷野，漠视旷野，而要寻觅出与其相亲相守的最佳间隙。善待旷野就是善待人类自身。

要知道，人类永远不可能以城市战胜旷野，旷野是大自然的肌肤。 
皮之不存，毛将焉附？！ 

La sovaĝejo kaj urboj 
Urboj estas arĝentaj butonoj alkudritaj sur la malhelverda mantelo de la sovaĝejo, 

glimbrilantaj tagnokte. 
La sovaĝejo, laŭ mia scio, ĝenerale aludas altajn kaj krutajn montojn, riverojn kaj marojn, 

lagojn kaj arbarojn, Gobion kaj senhomajn dezertojn... ĉiuj lokoj, kie homoj apenaŭ frekventas kaj 
prezentiĝas primitiva fizionomio. 

La sovaĝejo kaj urboj, fundamentdire, estas kontraŭstaraj. 
Multaj homoj pensas, ke la respondanta vorto de “urbo” estas “kamparo”. Ekzemple oni ofte 

diras “diferenco inter urbo kaj kamparo”, “urbanoj kaj kamparanoj”. Fakte la kamparo estas nenio 
alia ol la rudimenta stadio de la urba disvolviĝo. Eĉ la plej simpla kamparo ankaŭ estas kalkulata 
kiel pliaĝa frato de la urbo. 

Estas nure, ke la sovaĝejo kaj urboj ĉiam sensone staras unu kontraŭ la alia. Urboj invadis la 
antaŭan teritorion de la sovaĝejo, dispelis indiĝenojn el la sovaĝejo kaj detruis la antikvan 
pejzaĝon de la sovaĝejo. Pli kaj pli da bonorda pompo anstataŭas la kaprican naturan pejzaĝon. 

La urbo estas la bezonejo, ekspoziciejo, konkursejo kaj juĝejo de grandaj inventoj de la 
homaro. Se paro da akravidaj okuloj observus la terglobon el la spaco, la observanto certe estus 
animskuata de neestingebla lumo de la urbo. La sovaĝejo estas milde senhasta, dum la urbo draste 
ŝanĝiĝema; la sovaĝejo estas en kvieto, dum la urbo plenas je bruoj. La sovaĝejo estas ekstreme 
tolerema al ĉiuj estaĵoj, dum la urboj preskaŭ la unuigita imperio de homoj... 

Por atingi de unu urbo al la alia laŭeble rapide, homoj inventis diversspecajn veturilojn. 
Homoj interligas urbojn per plej antaŭantaj komunikiloj, igante la tutan terglobon multampleksa 
reto. Oni povas diri, ke se homoj forlasas la urbon en ĝenerala senco, ili ne povas vivteni sin. 

Mi legis raportaĵon pri montgrimpado. Iu bravulo, kiu sukcesis surgrimpi Ĉomolangmon, 
trafis neĝŝtormon sur la revena vojo al la tendaro kaj troviĝis en senelireja situacio sen ajna espero 
esti savita. Oni konektigis lin kun liaj familianoj nur per satelita telefono. En neĝŝtormo li diskutis 
kun sia edzino en la urbo dekmil liojn malproksima pri la nomo de la tuj naskiĝonta bebo, 
akompanate de ciklono dum ilia interparolo ĉe eterna disiĝo. Post kelkaj horoj, kiam telefonado 
refoje konektiĝis, la respondo el la montpinto al la urba alvoko estis la eterna silento de la 
sovaĝejo. 

Miaopinie la tragika sceno iom posedas la simbolon de la urbo kaj la sovaĝejo. La urbo estas 
gigantaĵo amasigita de homoj per saĝeco, sango, kuraĝo kaj tempo generacion post generacio. En 
la urbo troviĝas civilizitaj vestiĝoj ĉie. Tiuj, kiuj pli malfrue venis al la urbo, ŝajne konsideris, ke 
ili sin trovas en dura fortikaĵo nevenkebla. Sed ekster la urbo la senlime vasta sovaĝejo sensone 
regas inter la ĉielo kaj la tero kaj orgojle gvatas la homan mondon. 

Homoj kojnas la urbojn kiel enormajn najlojn en la sovaĝejon kaj prenas ilin kiel bazlokojn 
por obstine reprodukti posteulojn kaj elkrei kolorriĉan civilizacion. Ĉe la komenco la sovaĝejo 
reagis flegme, eĉ akceptis tion tolereme kaj ĝentile. Sed tuj kiam la sovaĝejo lanĉas repuŝon, la 
homoj senrimedas. Serio da brilaj nomoj de urboj kia Niya- kaj Pompeja antikvaj urboj, ruiniĝis 
en la faltoj de la tero. 

Homoj konstruas pli kaj pli multajn kaj pli kaj pli grandajn urbojn por kontentigi diversajn 
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bezonojn, dum la sovaĝejo retiriĝas tagon post tago. Tamen homoj ne devas preteratenti la 
sovaĝejon nek ĝin ignori, sed serĉi la plej bonan spacon por intime kunekzisti kun ĝi. Bona 
traktado al la sovaĝejo signifas bonan traktadon al la homaro mem. Sciu, ke la homaro neniam 
povas venki la sovaĝejon per urboj. La sovaĝejo estas haŭto de la naturo. 

Se la haŭto ne plu ekzistus, al kio povus sin alkroĉi la haroj? 
elĉinigis Vejdo 

林清玄（1953-2019） 

 

阳光的味道 
尘世的喧嚣，让我们遗忘了阳光的味道，味道是一样的纯净

着，一样的微小，一丝丝，入心、入肺。甘甜、芬芳、怡人。

阳光的味道很干净和唯美，像川端的小说，透明、简洁、历炼。行走在世上，许多靶子等待

我们绷紧的箭矢去努力的命中。心里装满太多的世故与繁忧，幸福的位置，也就变得小了，

或者卑微到忽略不计。 
   很向往年关过后的冬日，抱着一本书躺在黄河大堤南的草丛中晒太阳的时光。一大片一

大片衰败的堤草向云海深处铺展延伸。有几个牧羊人躺在草丛中，他们丝毫不觉得冷。我便

停止了脚步，眷恋着这片草，还有草上特定的阳光。这就是冬天的太阳，静悄悄的释放着能

量。 
   我选了一片草色稠密的空地躺了下来。从黄河边吹过的风夹杂着些许凉意，我抱着膝抬

起头让脸感受阳光，紧闭着的眼前一片红色。渐渐我感受到了暖暖的光，不是隐隐的烫，是

静静的暖。静静的，温柔的，使我沉浮的心也静了下来。 
   等待返青的草丛中慢慢流溢着阳光味，香香的，暖暖的，轻轻的，柔柔的，从我的发梢、

肩膀、衣服，从我目光所触的护堤杨树上浓厚着、流逸着。我的心域泛起春天般明媚、柔和

的气息。温润、甜美。小时候，就是这样静静地追随着这片阳光，嗅着他们身上阳光的味道，

温暖着幸福着？ 
   冬天的太阳这么美好，阳光下的一切都那么金灿灿的、暖烘烘的，更懒洋洋的。我终于

卸下了尘土般的疲惫，让自己也变得懒洋洋的。和这水涟一起发呆，发笑。 
   临近中午了，我突然发现阳光变得耀眼，也变烫了。中午的阳光愈发得暖和，返白的草

尖上闪烁着金灿灿的光芒，空气里回旋着温热的气息。阳光的味道最浓烈处就是这村庄的味

道，村庄的味道，乡情的味道，给予你身躯和血脉相牵的亲人的味道。 
   驱走一切发呆以外的多余的动作，竟然这么美妙，这么简单。就是晒晒冬天的太阳，只

是这么简单。自然地翻几页书，或慵懒的像只蜷曲的猫儿，原来有时候异于人类的动物更会

享受生活。忙碌的我们还是给自己些时间享受纯本的生活吧，也许会领悟到另一种幸福。 
   尽管冬日的阳光也只有短短的一个季节，也许你应该感恩于它对你的磨练，也许你应该

感激它让你发觉了自己原来还有脆弱的一面。阳光的味道，磨练的味道，人生的味道。春天

的阳光会融化你冷漠的心灵，夏天的阳光考验你挚着的深度，秋天的阳光透射生命的颜色，

冬日的阳光告知还要重头再来。 
   在岁月面前，我无法在成功的喜悦中徜徉，却对失败的痛楚耿耿于怀。我看不见梨花黄

昏后的一树辉煌与美丽灿烂，却看见残景雨凄凉；我看不见晨曦清风醉，却看见梦里落叶飞。

人生的秋天本是褪色的季节，心里眼里保持着原状原色的东西又能有多少呢？后来，我终于

学会了在每一个有阳光灿烂的日子里体味阳光的味道，我终于知道那种味道其实是一种自强，
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淡泊，宽容的心情。 
   我喜欢阳光的味道，我喜欢爱与被爱，因为阳光的味道和爱一样透明！ 

Lin Qingxuan (1953-2019) 

La sunluma odoro 
   La tumulta bruego de la homa mondo forgesigas al ni la odoron de la sunlumo, la saman 
odoron, kiu subtile kaj delikate penetras en niajn koron kaj pulmojn, tiom dolĉan, aroman kaj 
plaĉan. La sunlumo elspiras tre puran kaj estetikan odoron, tiel travideblan, koncizan kaj rafinitan, 
kiel la noveloj verkitaj de Kawabata Yasunari. En la mondo, kie ni vivas, multaj celobjektoj 
atendas nin, ke ni penos trafi ilin per la sagoj el la streĉita pafarko. Se nia koro tro pleniĝas je 
pasintaj travivaĵoj kaj ĉagrenoj, la loko sur la korfundo por feliĉo fariĝos malgranda aŭ humila eĉ 
ĝis neglektebleco. 
   Mi tre sopiras al la vintraj tagoj post la jarfino, dum kiuj mi min sunumis, kun libro en la 
brakumo, kuŝante sur la herboj sude de la digego de la Flava Rivero. Vastaj herbejoj etendiĝis kaj 
disvolviĝis ĝis la profundo de la nuba maro. Kelkaj ŝafpaŝtistoj kuŝis en la herboj, tute ne sentante 
malvarmon. Mi haltigis miajn paŝojn, montrante amemon al tiu ĉi vasta herbejo kaj la specifa 
sunlumo sur ĝi. Tio estis la suno dum vintro, kiu senbrue ellasis sian energion. 
   Mi elektis vakan spacon kun densaj herboj kaj kuŝiĝis. La vento el la Flava Rivero alportis 
iom da malvarmo. Sidante kun miaj genuoj brakumataj per brakoj, mi ĝuis la sunlumon, kun kapo 
levita. Miajn firme fermitajn okulojn vualis ruĝa koloro. Laŭgrade mi sentis varman lumon, ne 
svage varman, sed kvietan, kiu kalme kaj milde trankviligis mian tumultantan koron. 
   El la herboj verdiĝontaj fluis malrapide la sunluma odoro aroma, varma, delikata kaj milda, 
kaj drive densiĝis inter miaj harradikoj, super miaj ŝultroj kaj vestoj, kaj super poploj sur la digo 
en mia vidkampo. En la tereno de mia koro leviĝis la printempece serena kaj milda elspiro kaj mi 
eksentis dolĉan malsekiĝemon. En knabeco mi tiamaniere kviete sekvadis la sunlumon kaj flaradis 
la sunluman odoron sur ili en varma kaj feliĉa sento. 
   La suno en la vintro estis tiom bela. Ĉio sub la sunlumo aspektis tiom orbrile, varme kaj 
langvore. Finfine mi demetis la polvecan lacecon, min montris langvora kaj stuporiĝis kaj ridis 
kune kun la ondetoj en la rivero. 
   Proksime al la tagmezo mi subite trovis, ke la sunlumo fariĝis blindige brila kaj bruleta. La 
tagmeza sunlumo des pli varmiĝis, orkoloraj rebriloj glimis sur la blankiĝintaj herbpintoj, kaj en la 
aero kirliĝas tepidaj elspiroj. La densaĵo el la sunlumo estis la plej forta odoro de la vilaĝo kaj tiu 
de la nostalgio al la vilaĝo, kiuj donis la odoron de viaj karuloj, kiuj ligiĝas kun vi per sango. 
   Krom tiuj superfluaj gestoj de stuporiĝo vi eĉ trovis tion tiom bela kaj simpla. Nur estas tiom 
simple sterniĝi sub la vintra suno por varmiĝo aŭ nature legi kelkajn paĝojn de libro langvore kiel 
kato kuntiriĝinta. Origine la animaloj diferencaj de la homoj kelktempe povas pli bone ĝui la 
vivon ol ni. Multeokupite, ni devas elspezi kelkan tempon ĝui la puran kaj simplan vivon, tiel ke 
ni povas kompreni alispecan feliĉon. 
   Kvankam la vintra sunlumo nur daŭras mallongan sezonon, tamen vi devas eble ŝuldi vian 
dankemon al ĝia hardado al vi aŭ eble danki ĝin, pro tio, ke ĝi igas vin trovi vian malfortan 
flankon. La odoro de la sunlumo estas odoro de hardado kaj odoro de la homa vivo. La printempa 
sunlumo degeligas vian flegman animon, la somera sunlumo provas la profundecon de via 
persistemo, la aŭtuna sunlumo reflektas la koloron de via vivo, kaj la vintra sunlumo informas vin 
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pri denova entreprenado. 
   Dum la daŭro de jaroj mi ne povas pasumi en la ĝojo de sukceso, sed gardi la mizeron de 
malsukceso en la koro. Mi ne povas vidi la belan prosperon kaj pompon de pirarbaj floroj post 
vesperkrepusko, sed la tristan scenon post malvarma pluvo; mi ne povas vidi ebriiĝan zefiron ĉe 
matena sunleviĝo, sed flirtantajn falfoliojn en la sonĝo. La aŭtuno de la homa vivo estas la sezono 
de dekoloriĝo, sed kiom da aĵoj, kiuj tenas la originajn formon kaj koloron, vi ankoraŭ vidas en 
viaj okuloj? Poste mi finfine ellernis sperti la sunluman odoron en ĉiu sunbrila tago kaj 
ekkomprenis, ke tiu odoro fakte estas la sento de memfortiĝo, modesteco kaj toleremo. 
   Mi ŝatas la odoron de la sunlumo kaj ankaŭ amon kaj amatecon, ĉar la odoro de la sunlumo kaj 
amo estas same travideblaj! 

elĉinigis Vejdo 

心田上的百合花 

在一个偏僻遥远的山谷里，有一个高达数千尺的断崖。不知道什么时候，断崖边上长出

了一株小小的百合。  

   百合刚刚诞生的时候，长得和杂草一模一样。但是，它心里知道自己不是一株野草。  

   它的内心深处，有一个内在的纯洁的念头：“我是一株百合，不是一株野草。惟一能证

明我是百合的方法，就是开出美丽的花朵。”  

   有了这个念头，百合努力地吸收水分和阳光，深深地扎根，直直地挺着胸膛。  

   终于在一个春天的清晨，百合的顶部结出了第一个花苞。  

   百合的心里很高兴，附近的杂草却很不屑，它们在私底下嘲笑着百合：“这家伙明明是

一株草，偏偏说自己是一株花，还真以为自己是一株花，我看它顶上结的不是花苞，而是头

脑长瘤了。”  

   公开场合，它们则讥讽百合：“你不要做梦了，即使你真的会开花，在这荒郊野外，你

的价值还不是跟我们一样。”  

   偶尔也有飞过的蜂蝶鸟雀，它们也会劝百合不用那么努力开花：“在这断崖边上，纵然

开出世界上最美的花，也不会有人来欣赏呀!”  

   百合说：“我要开花，是因为我知道自己有美丽的花；我要开花，是为了完成作为一株

花的庄严使命；我要开花，是由于自己喜欢以花来证明自己的存在。不管有没有人欣赏，不

管你们怎么看我，我都要开花!”  

   在野草和蜂蝶的鄙夷下，野百合努力地释放内心的能量。有一天，它终于开花了，它那

灵性的白和秀挺的风姿，成为断崖上最美丽的颜色。  

   这时候，野草与蜂蝶再也不敢嘲笑它了。  

   百合花一朵一朵地盛开着，花朵上每天都有晶莹的水珠，野草们以为那是昨夜的露水，

只有百合自己知道，那是极深沉的欢喜所结的泪滴。  

   年年春天，野百合努力地开花，结籽。它的种子随着风，落在山谷、草原和悬崖边上，

到处都开满洁白的野百合。  

   几十年后，远在百里外的人，从城市，从乡村，千里迢迢赶来欣赏百合开花。许多孩童

跪下来，闻嗅百合花的芬芳；许多情侣互相拥抱，许下了“百年好合”的誓言；无数的人看

到这从未见过的美，感动得落泪，触动内心那纯净温柔的一角。 

Lilio en la koro 
En dezerta kaj fora valo troviĝas klifo alta pli ol cent futojn. Oni ne scias, kiam eta lilio 

elkreskis sur la rando de la klifo. 
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Kiam ĝi ĵus elmondiĝis, ĝi aspektis tute same kiel herbaĉo. Sed ĝi sciis en la koro, ke ĝi ne 
estas sovaĝa herbo. 

En ĝia korfundo ekestis pura ideo: “Mi estas lilio, sed ne sovaĝa herbo. Tio, kio povas nur 
pruvi, ke mi estas lilio, estas doni belajn florojn.” 

Kun tiu ideo en la koro, la lilio penas ensorbi akvon kaj sunlumon, radikiĝi profunden kaj 
rektigi sian bruston. 

Finfine, frumatene de l’ printempo la unua florburĝono aperas sur la supro de la lilio. 
Ĝi kovas ĝojon en la koro, dum tiuj herbaĉoj ĉirkaŭ ĝi donas neniom da atento al ĝi. Ili kaŝite 

primokas ĝin: “Tiu ulaĉo vere estas herbo, sed ĝi male konsideras sin florplanto. Laŭ mi tio ne 
estas florburĝono sur ĝia verto, sed tumoro elŝovita el la cerbo.” 

En publika okazo ili eĉ mokeme diris: “Ne faru sonĝon. Eĉ se vi vere disflorus, en tiu ĉi 
dezerta sovaĝejo, vi valoras same kiel ni.” 

Okaze alflugas abeloj, papilioj kaj birdoj. Ili ankaŭ persvadas al ĝi ne tiel peni doni florojn: 
“Sur la rando de tiu ĉi klifo, eĉ se vi donus la plej belajn florojn, neniu alirus vin aprezi.” 

La lilio deklaris: “Mi volas doni florojn, ĉar mi scias, ke mi havas belajn florojn. Mi volas 
doni florojn, ĉar mi plenumos la solenan mision de florplanto. Mi volas doni florojn, ĉar mi ŝatas 
pruvi mian ekzistadon per floroj. Mi nepre donas florojn, egale ĉu oni min aprezas aŭ ne, kiel ajn 
vi min taksas.” 

Sub la malestimado de sovaĝaj herboj, abeloj kaj papilioj, la sovaĝa lilio klopodas disvolvi la 
energion elinterne. Iutage ĝi fine disfloras kun vivecplena kaj delikata blanko, kaj en gracia pozo, 
prezentante la plej belan koloron sur la klifo. 

Tiam la sovaĝaj herboj, abeloj kaj papilioj ne plu kuraĝas ĝin mokridi. 
Lilifloroj pompe disfloras unuj post aliaj. Ĉiutage ili portas kristalajn akvoperlojn, kiujn la 

sovaĝaj herboj konsideras lastnoktaj roseroj, kaj nur la lilio mem scias, ke tiuj akvoperloj estas 
ĝiaj larmogutoj formitaj pro ĝia tre profunda ĝojo. 

Ĉiujare en la printempo sovaĝaj lilioj penas produkti florojn kaj semojn. Iliaj semoj 
propagiĝas per la vento al valoj, stepoj kaj klifrandoj, kaj pro tio ĉie disfloras pure blankaj 
lilifloroj. 

Post kelkdek jaroj homoj venas de malproksime, de urboj kaj vilaĝoj, kovrante longan 
distancon por spekti liliflorojn. Multaj geknaboj surgenuiĝas por flari ilian aromon kaj multaj 
paroj da geamantoj ĉirkaŭbrakumas sin kaj faras ĵuron de “centjara kombiniĝo pura kiel lilifloroj”. 
Vidinte tiun belecon, kiun ili neniam vidis, sennombraj homoj emociiĝas ĝis larmoj, ĉar ĝi tuŝas la 
puran kaj mildan parton de ilia koro. 

elĉinigis Vejdo 

大与小 
一位朋友谈到他亲戚的姑婆，一生从来没有穿过合脚的鞋子，常穿着巨大的鞋子走来

走去。 
儿女晚辈如果问她，她就会说：“大小双都是一样的价钱，为什么不买大双的呢？”  
每次我转述这个故事，总有一些人笑得岔了气。  
其实，在生活里我们会看到很多姑婆，没有什么思想的作家，偏偏写着厚重苦涩的作品；

没有什么内容的画家，偏偏画着超级巨画；经常不在家的政客商人，却有着非常巨大的家园。  
许多人不断地追求巨大，其实只是被内在的贪欲推动着，就好像买了特大号的鞋子，忘

了自己的脚一样。  
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小有小的妙处，有时候却难以说得清，就好像故宫的国宝象牙球、翠玉白菜、肉形石，

都小得超乎我们的想像。  
当然，不管买什么鞋子，合脚最重要；不论追求什么，总要适可而止 

Granda aŭ malgranda 
Amiko parolis pri la onklino de sia parenco, kiu neniam portis laŭmezurajn ŝuojn en sia tuta 

vivo. Ŝi ofte iris tien kaj tien surhavante grandegajn ŝuojn. 
Se la gefiloj kaj genepoj demandis ŝin pri tio, ŝi diris: “Se grandaj kaj malgrandaj ŝuoj havas 

la saman prezon, kial ni ne aĉetu la grandajn?” 
Ĉiufoje kiam mi rerakontas la historion, iuj homoj preskaŭ sufokiĝas de ridego. 
Fakte en la vivo ni povas vidi multajn tiajn onklinojn: verkistoj, kiuj ne havas riĉajn ideojn, 

insistas verki pezajn kaj amarajn verkojn; pentristoj, kiuj ne havas tiom da materialoj, pentras 
superbajn pentraĵojn; politikistoj kaj komercistoj, kiuj malofte restas hejme, posedas grandegajn 
domojn. 

Multaj homoj senĉese ĉasas grandecon, sed fakte ili estas pelataj nur de interna avideco, 
kvazaŭ ili aĉetus ekstreme grandajn ŝuojn ignorante la mezuron de siaj piedoj. 

Kelkfoje malfacilas diri klare, ke malgrandeco havas sian mirindecon. Ekzemple la naciaj 
trezoroj, kiaj ebura pilketo, jada brasiko kaj viandpec-simila ŝtono de la Imperiestra Palaco, ĉiuj 
estas pli malgrandaj ol ni povas imagi. 

Kompreneble, estas egale, kiajn ŝuojn ni aĉetas, se ili bone sidas al niaj piedoj, tio tre gravas. 
Kion ajn ni ĉasas, ni ne devas fari tion troe. 

                                              Elĉinigis Jatina  

土地的报答 
步行过乡间，看到一位农夫正在努力地锄田。我很久没看人用锄头挖地了，就坐在田埂上

看农夫挖地。 
农夫粗壮结实的上身赤裸着，他把锄头高高举起的样子，逆着光线，看起来就如同一座铜

雕，真是美极了。 
他也不管我看他，只顾自己锄田整地，一直整地到田埂这边，我看到他全身都被汗水湿透，

连长裤都湿了，他友善地对我说:"掘一掘，要来种花生了。" 
我说:"很久没看见人拿锄头了，现在整地都是用犁土机呀!" 
农夫说:"这田地只有一小片，用锄头掘一掘，一天的工就好了。" 
"要歇一下吗?"我问着。 
"歇一下也好。"农夫扛着锄头走过来，伸手到我身后的草丛摸出一个大茶壶，倒了一杯凉

茶给我。 
"过一个月来看，就可以看到土豆丛一片绿了，那时才好看。"农夫想着一个月后的画面，

边说:"咱祖公在说，土地不会骗人，你种作一分力，它就长出一分的东西，土地和人相同，

你给它疼惜和尊重，它就报答你，为你开花，为你结果。所以咱的祖公才说:"吃果子，拜树

头;吃米饭，敬锄头。" 
我听了农夫的话，非常感动，从此走在土地上，就处处看见土地的报答，看见了每一朵花

都有土地那酬答知已的心。 

Rekompenco de la tero 
Promenante en la kamparo, mi vidis kampulon hoji la teron kun granda peno. Delonge mi jam 
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ne vidis tian laboradon, do mi sidiĝis sur la kamprando por lin observi. 
Lia fortika torso estis nuda. La pozo, kiam li levis alten la hojon, vidite kontraŭ la lumo, 

verŝajnis bronza skulptaĵo. Kia bela bildo! 
Donante nenian atenton al mi, li nur zorgis pri hojado kaj ordigado de la tero. Li ebenigis la 

teron ĝis la malalta kampeĝo tuj ĉe mi. Mi vidis, ke lia korpo estas trempita de ŝvito kaj lia 
pantalono tramalsekigita. Li amike diris al mi, “Mi hojas por planti arakidojn.” 

Mi diris, “Jam antaŭ longe mi ne vidis iun uzi hojon. Nun oni faras tion per plugmaŝinon, ĉu 
ne?” 

Li respondis, “Nur malgranda parcelo. Sufiĉas por mi finfari tion per hojo en unu tago.” 
“Ĉu vi volas iom ripozi?” mi demandis. 
“Bone.” Alirinte kun la hojo sur la ŝultro, li etendis la manon kaj elprenis grandan kruĉon el la 

herboj malantaŭ mi, kaj verŝis al mi tason da malvarma teo. 
“Post unu monato vi povos vidi la verdajn terpomajn plantidojn. Tiam viaj okuloj kontentiĝos 

pri la bela bildo. Imagante al si la scenon post unu monato, li diris, “Mia avo diris, ke la tero ne 
trompas. Ĝi produktas tiom, kiom vi penas. La tero samas kiel homo. Se vi ĝin dorlotas kaj 
respektas, ĝi donas al vi rekompencon: flori kaj fruktdoni por vi. Tial mia avo asertis, ke oni kultas 
arbon por fruktoj kaj respektos hojon por rizo.” 

Aŭdinte tion, mi estis tre kortuŝita. De tiam, kiam mi paŝas sur la kampoj, mi povas vidi la 
rekompencon donitan de la tero. Kaj ankaŭ mi povas vidi, ke ĉiu floro havas la koron rekompenci 
sian koramikon, samkiel la tero. 

elĉinigis Jatina 

故乡的水土 
第一次出国，妈妈帮我整行李，在行李整得差不多的时候，她突然拿出一个透明的小瓶

子，里面装着黑色的东西。 
“把这个带在行李箱里，保佑旅行平安。”妈妈说。 
“这是什么密件？” 
妈妈说：“这是我们门口庭抓的泥土和家里的水。你没听说旅行如果会生病，就是因为

水士不服，带着一瓶水土，你走到哪里，哪里就是故乡，就不会水土不服了。” 
妈妈还告诉我，这是我们闽南人的传统，祖先从唐山过台湾时，人人都带着一些故乡的

泥土，一点随身携带、一点放在祖厅、一点撒在田里，因为故乡水土的保佑才使先人在蛮荒

之地，垦出富庶之乡。 
此后，我每次出门旅行，总会随身携带一瓶故乡的水土，有时候在客域的旅店，把那瓶

水土拿出来端详，就觉得那灰黑色的水土非常美丽，充满了力量。 
故乡的水土生养我们，使我们长成顶天立地的男儿，即使漂流万里，在寂寞的异国之夜，

也能充满柔情与壮怀。 
那一瓶水土中不仅有着故乡之爱，还有妈妈的祝福，这祝福绵长悠远，一直照护着我。 

Akvo kaj grundo de hejmloko 

 Unuafoje kiam mi iris eksterlanden, mia patrino helpis min pretigi valizon. Proksime al la 
fino de la pretigado ŝi subite elprenis malgrandan travideblan botelon kun nigraĵo. 

 “Metu ĝin en vian valizon. Ĝi benos vin per paca vojaĝo,” Panjo diris.  
 “Kio mistera ĝi estas?” mi demandis. 
 “La boteleto entenas akvon kaj grundon, kiujn mi prenis en la korto de nia domo. Ĉu vi ne 
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aŭdis, ke se vi iras al nova loko, vi eble malsaniĝas, ĉar vi ne kutimiĝas al ĝia klimato. Kunportu 
la boteleton. Kien vi iros, tie estos via hejmloko. Vi do ne plu malsaniĝos.” 
Panjo diris ankaŭ, ke tio estas la tradicio por Minnan-anoj. Kiam niaj prapatroj venis al Tajvano de 
Tangshan, ili ĉiuj kunportis akvon kaj grundon de la hejmloko. Ili metis iom da ili en la poŝon, 
oferis iom en la praula templo kaj disŝutis iom en la kampojn. Tiel niaj antaŭuloj faris la sovaĝan 
teron tiom fekunda, pro la beno de la akvo kaj grundo de la hejmloko. 
Poste vojaĝante mi ĉiam kunportas boteleton da akvo kaj grundo de la hejmloko. Kelkfoje en 
hotelo mi elprenis la boteleton kaj ĝin pririgardis. Mi povis senti ke la griznigra akvo kaj grundo 
estas tre bela kaj plena je forto. 
La akvo kaj grundo de hejmloko nutras nin kaj faras nin fortaj kaj respondecaj viroj. Eĉ se ni 
vojaĝus tre forenj de nia hejmlando, dum solecaj noktoj en fremda loko, ni ekhavus pleniĝon de 
milda temperamento kaj ambicia forto. 

La boteleto da akvo kaj grundo entenas ne nur amon de la hejmloko, sed ankaŭ benon de la 
patrino. La beno restas longdaŭra kaj ĉiam min protektas. 

elĉinigis Jatina 
几许年少的梦 

年少时，我们都有过许多愿望。在作文课上写的那篇〈我的志愿〉却都不是真的，那是

用来敷衍老师的，否则，才不会有那么多人愿望当老师、护士和社会工作者。 
有朋友刚刚当上老师，教授中学二年级的中文课。她给学生的作文题目正是〈我的志愿〉。

一位男生在作文簿上说他的志愿是做一条狗。她气得几乎昏了过去，大叹这一代的孩子太不

长进。 
假如她有读过彼得梅尔的大作《一只狗的生活意见》，她也许不会小觑做一条狗这个愿望。

作者以自己爱犬“仔仔”的角度去看人类的世界，写出许多隽永的哲理。 
我已不记得自己许过哪些愿望了。有一年，跟旧同学们相聚，嫁人的嫁人，读书的还是

继续读书，有几个同学的工作更要四处奔波。她们年少的愿望，好象都不是这些。 
有人很喜欢跳舞，说过要成为舞蹈家。也有人渴望成为运动员。 
几许年少的梦，都变成平淡的生活。 
我们曾经骄傲地以为自己出类拔萃，长大之后，才发现自己比不上别人，于是茫然不知

去向。然后有一天，我们才终于明白，人要跟昨天的自己比较，而不是跟任何人比较。所有

的梦想，都是用来回味的，不一定要实现。 

Kelkaj sonĝoj de juneco 
Kiam ni estis junaj, ni ĉiuj havis multajn dezirojn. La artikolo Mia Deziro , kiun ni skribis en 

la klaso, ne estis vera, sed uzita por trompe kontentigi la instruistojn. Alie, ne tiel multaj homoj 
volus esti instruistoj, flegistinoj aŭ sociaj laboristoj. 

Iu amiko ĵus fariĝis instruisto kaj instruas la ĉinan lingvon en la dua grado. La temo, kiun ŝi 
donis al siaj lernantoj por ese-skribado, ĝuste estas Mia Deziro. Iu knabo skribis en sia kajero, ke 
lia deziro estas fariĝi hundo. Ŝi preskaŭ svenis de kolero, lamentante, ke la infanoj de ĉi tiu 
generacio estas tro malprogresemaj. 

Se ŝi estus leginta la majstroverkon La Vivo de Hundo de Peter Mayle, ŝi eble ne plu malestimus 
la deziron de la knabo. La aŭtoro rigardas la homan mondon el la vido de sia amata hundo Boy, 
kaj prezentas multajn signifoplenajn kaj filizofiecajn pensojn.  
   Mi jam ne memoras la dezirojn, kiujn mi faris. Unu jaron mi renkontiĝis kun miaj malnovaj 
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samklasanoj. Iuj el ili jam edziniĝis, aliaj daŭre studis, kaj triaj klopodadis tien kaj ĉi tien por 
laboro. Ŝajnas, ke iliaj junaj deziroj ne estas tiaj. 

Iuj tre ŝatas danci kaj deziras esti dancistoj. Kaj aliaj aspiras esti sportistoj. 
Kelkaj sonĝoj en nia juneco jam transformiĝis en banalan vivon. 
Iam ni fiere opiniis, ke ni estas la plej elstaraj, sed kiam ni elkreskis, ni trovis, ke ni ne estas tiel 

bonaj kiel aliaj, do ni tute konfuziĝis. Iun tagon, ni fine konstatis, ke homoj devas kompari sin kun 
sia hieraŭa memo, sed ne kun iu alia. Ĉiuj sonĝoj estas por remaĉi, sed ne nepre por realigi. 

elĉinigis Jatina 

莫言（1955—） 

 

三颗白菜 

1967年冬天，一个临近春节的早晨，母亲叹息着，并不时把目光抬高，瞥一眼那三棵吊

在墙上的白菜。那年我 12 岁。最后，母亲的目光锁定在白菜上，端详着，终于下了决心似

的，叫我去找个篓子来。 

“娘——”我悲伤地问，“您要把它们……” 
“今天是大集。”母亲沉重地说。 

“可是，您答应过的，这是我们留着过年的……”话没说完，我的眼泪就涌了出来。“我们

种了 104 棵白菜，卖了 101 棵，只剩下这 3棵了……说好了留着过年包饺子的……”我哽咽

着说。 

母亲靠近我，掀起衣襟，擦去了我脸上的泪水。透过蒙胧的泪眼，我看到母亲把那两棵

较大的白菜从墙上卸下来。最后，那棵最小的、形状圆圆像个和尚头的也脱离了木橛子，挤

进篓子里。我熟悉这棵白菜。因为它尽管小，但卷得十分饱满，收获时母亲拍打着它，感慨

地对我说：“你看看它，你看看它……”那一瞬间，母亲脸上洋溢着欣喜的表情，仿佛拍打着

一个历经磨难终于长大成人的孩子。 

去集市的路上。寒风凛冽，太阳很弱，仿佛随时都要熄灭似的。我的手很快冻麻了，篓

子跌在地上，那棵最小的白菜从篓子里跳出来，滚到路边结着白冰的水沟里，根跌损了。母

亲在我头上打了一巴掌，然后小心又匆忙地下到沟底将它抱上来放进篓子。我知道闯了大祸，

哭着说：“我不是故意的，我真的不是故意的……”母亲的脸色缓和了，没再打骂我，只用一

种温暖的腔调说：“不中用，把饭吃到哪里去了？” 
终于到了集上。母亲将篓子放在七姥爷的旁边，就让我去上学。我也想走，但看到一个

老太太朝着我们的白菜走了过来。她用细而沙哑的嗓音问了白菜的价钱，摇摇头，看样子是

嫌贵。但她没有走，而是蹲下，揭开那张破羊皮，翻动着我们的三棵白菜。她把那棵最小的

白菜上那半截欲断未断的根拽了下来，然后又用枯柴一样的手指，逐棵地戳着我们的白菜，

撇着嘴说我们的白菜卷得不紧。母亲用忧伤的声音说：“大婶子啊，这样的白菜你还嫌卷得

不紧，那你就到市上，看看哪里还能找到卷得更紧的？” 
我对这个老太太充满了厌恶感，你拽断了我们的白菜根也就罢了，可你不该昧着良心说

我们的白菜卷得不紧。我忍不住冒出了一句话：“再紧就成石头蛋子了！”老太太惊讶地看着

我。母亲转回头批评我：“小小孩儿，说话没大没小的！” 
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老太太撕扯着那棵最小的白菜上那层已干枯的菜帮子。我十分恼火，便刺她：“别撕了，

你撕了让我们怎么卖？！” 
“你这个小孩子，说话怎么就像吃了枪药一样呢？”老太太嘟囔着，但撕扯菜帮子的手却

并不停止。 

她终于还是将那层干菜帮子全部撕光，露出了鲜嫩、洁白的菜帮。这样的白菜包成饺子，

味道该有多么鲜美啊！老太太抱着白菜站起来，让母亲给她过秤。终于核准了重量，老太太

说：“俺可是不会算账。” 
母亲因偏头痛，算了也没算清，对我说：“社斗，你算。” 
我找了根草棒，用刚学的乘法，在地上算着。我报了一个数字。母亲跟着报出。 

“没算错吧？”老太太用不信任的目光盯着我说。 

“你自己算就是了。”我说。 

“这孩子，说话真是暴躁。”老太太低声嘟囔着，从腰里摸出一个肮脏的手绢，层层揭开，

露出一沓纸票，蘸了些唾沫，一张张地数着。她终于将数好的钱交到母亲的手里。 

我放了学回家，一进屋就看到母亲正坐在灶前发呆。三棵白菜都躺在篓子里，那棵最小

的因剥去了干帮子，已经受了严重的冻伤。我的心猛地一沉，知道最坏的事情已经发生了。

母亲抬起头，眼睛红红地看着我，许久，用一种让我终生难忘的声音说：“孩子，你怎么能

这样呢？你怎么能多算人家一毛钱呢？” 
“娘！”我哭着说，“我……” 
“你今天让娘丢了脸……”母亲说着，两滴泪挂在了腮上。 

这是我看到坚强的母亲第一次流泪。至今想起，心中依然沉痛。 

 

Mo Yan (1955-) 

Tri brasikoj 
Vintre de la 1967-a jaro, matene proksime al la Printempa Festo, mia patrino, suspirante, levis 

sian rigardon de tempo al tempo al tiuj tri brasikoj pendantaj sur la muro. Tiujare mi estis 
dekdu-jara. Fine ŝi fiksis la rigardon sur la tri brasikojn kaj okule ekzamenis ilin. Farinte decidon, 
ŝi petis al mi alporti korbon. 

“Panjo...” mi triste demandis: “ĉu vi volas...” 
“Hodiaŭ okazas vilaĝa foiro,” mia patrino peze diris. 
“Sed vi promesis, ke ni konservu ilin por la Printempa Festo...” Antaŭ ol mi finis la vortojn, 

miaj larmoj torente elfluis. “Ni kreskigis cent kaj kvar brasikojn, forvendis cent kaj unu, kaj nun 
restas nur tri... Vi diris, ke ni konservu ilin por prepari raviolojn dum la Printempa Festo...” mi 
diris plorsingulte. 

Proksimiĝinte al mi, ŝi levis la baskon kaj forviŝis larmojn de sur mia vizaĝo. Tra miaj okuloj 
vualitaj de larmoj, mi vidis la patrinon demeti la du pli grandajn brasikojn de la muro. Fine la plej 
malgranda brasiko, ronda kiel bonza kapo, demetiĝis de la ligna hoko sur la muro kaj enŝoviĝis en 
la korbon. Mi bone konis la brasikon. Kvankam ĝi estis malgranda, ĝi tamen kunvolviĝis tre plene 
kaj strikte. Kiam ni kolektis ĝin, la patrino, frapetante ĝin, emociplene diris al mi: “Jen vidu ĝin, 
vidu ĝin...” Tiumomente la vizaĝo de la patrino radiis de ĝojego, kvazaŭ ŝi frapetus la infanon jam 
elkreskintan post multe da suferoj. 
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Sur la vojo al la foirejo vento blovis ostpike kaj la suno lumis malforte, kvazaŭ estingiĝonte en 
ajna tempo. Miaj manoj baldaŭ fariĝis sensentaj pro frosto. Kaj pro tio la korbo falis de miaj 
manoj sur la teron, kaj la malgranda brasiko saltis el la korbo, ruliĝis en la blanke glaciiĝintan 
sulkon apud la vojo, kaj difektis al si la radikon. La patrino donis manfrapon al mia kapo, hastis al 
la sulka fundo, zorgeme levis ĝin ambaŭmane kaj metis ĝin en la korbon. Konsciiĝinte pri mia 
kulpego, mi plore diris: “Mi ne intence faris tion, vere ne intence...” Ŝia kolermieno mildiĝis, kaj 
anstataŭ bati kaj skoldi min, ŝi diris per varma tono: “Kia sentaŭgulo nur ŝtopita per nutraĵoj!” 

Fine ni atingis la bazaron. Ŝi metis la korbon apud Avo la Sepa kaj urĝis min al la lernejo. 
Kiam mi volis foriri, mi vidis maljunulinon iri al niaj brasikoj. Ŝi demandis pri la prezo de la 
brasikoj per delikata kaj raŭka voĉo kaj ekskuis la kapon. Ŝajnis, ke ŝi konsideris la prezon pli alta. 
Sed anstataŭ foriri ŝi kaŭriĝis, levis la eluzitan ŝaffelon kaj elekte turnis tiujn tri brasikojn. Ŝi 
deŝiris de la plej malgranda brasiko la radikon, kiu, kvankam difektita, estis ankoraŭ ne rompita, 
kaj poste ŝi pikis la brasikojn unu post la alia per sia fingro simila al sekiĝinta bastoneto, dirante 
kun tordita buŝo, ke niaj brasikoj ne tre strikte kunvolviĝas. La patrino diris per trista voĉo: “Ho, 
bofranjo, se vi malŝatas, ke tiuj brasikoj ne strikte kunvolviĝas, do ĉirkaŭiru en la bazaro kaj trovu, 
kie ankoraŭ troviĝas la brasikoj, kiuj kunvolviĝas pli strikte ol la niaj.” 

Mi ekbrulis de abomeno al la maljunulino, pensante, ke ŝi ne nur fingre pikis niajn brasikojn, 
sed ankaŭ grimacmiene plendis pri nestrikta kunvolviĝo de niaj brasikoj. Mi nereteneble elsputis 
tiujn vortojn: “Se ili kunvolviĝus pli strike, ili fariĝus rondaj ŝtonoj!” La maljunulino rigardis min 
surprizite. Mia patrino, turninte la kapon, riproĉis al mi: “Vi infaneto, ne diru tiel krude al la 
maljunulino!” 

La maljunulino provis deŝiri la velkintan eksteran folion de la plej malgranda brasiko. Pro tio 
mi tre koleriĝis kaj akre diris: “Ne deŝiru ĝin, alie al kiu ni vendu ĝin?” 

“Kia infano! Kial vi parolas tiel eksplodeme?” la maljunulino murmure diris, sed ŝi ne ĉesis 
deŝiradon. 

Finfine ŝi sukcesis deŝiri la velkintan eksteran folion kaj riveliĝis la delikata kaj blanka interno 
de la brasiko. Se oni elfaros raviolojn per tia brasiko, kiel bongustaj ili estos! La maljunulino 
stariĝis kun la brasiko en la manoj kaj petis al la patrino pesi ĝin. Post pesado ŝi diris: “Mi ne 
scipovas kalkuli.” 

Pro kapdoloro, la patrino ne sukcesis ĝuste kalkuli kaj diris al mi: “Shedou, vi kalkulu.” 
Mi trovis herbotigon kaj kalkulis per ĝi sur la tero laŭ la multipliko, kiun mi ellernis antaŭ 

nelonge. Mi anoncis la rezulton kaj la patrino komunikis ĝin al ŝi. 
“Ĉu vi ne miskalkulis?” la maljunulino diris, fiksante sian nefideman rigardon sur min. 
“Do vi mem kalkulu,” mi kontraŭdiris. 
“Kiel krude vi infano parolas!” murmurante, ŝi elpoŝigis malpuran mantukon, malfaldis ĝin kaj 

malkovris ligaĵon da monbiletoj. Ŝi ŝmiris la fingron per salivo kaj nombris monbiletojn unu post 
la alia. Poste ŝi enmanigis la nombritajn monbiletojn al la patrino. 

Post lernohoroj, mi apenaŭ transpasis la sojlon, kiam mi vidis la patrinon sidantan stupore 
antaŭ la forno. Tiuj tri brasikoj kuŝis en la korbo. Tiu plej malgranda brasiko, pro la foliokovro 
deŝirita, jam multe difektiĝis de frosto. Mi tuj sentis sinkon de la koro, sciante, ke io plej malbona 
okazis. Levinte la kapon, ŝi min rigardis per ruĝetaj okuloj. Post longa momento ŝi diris per la 
voĉo, kiun mi neniam forgesis: “Kiel vi povus fari tion, infano? Kial vi povus kalkuli pli je dek 
cendoj?” 

“ Panjo!” Mi plore diris: “Mi...” 
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“Hodiaŭ vi humiligis min,” ŝi diris, kun du larmeroj sur la vango. 
Tio estas la unua fojo, ke mi vidis la firman patrinon faligi larmojn. Ĝis nun, kiam mi pensas 

pri tio, mi ankoraŭ sentas pezan doloron en la koro. 
elĉinigis Vejdo 

三个故事 
“上世纪六十年代，我上小学三年级的时候，学校里组织我们去参观一个苦难展览，我

们在老师的引领下放声大哭。为了能让老师看到我的表现，我舍不得擦去脸上的泪水。我看

到有几位同学悄悄地将唾沫抹到脸上冒充泪水。我还看到一片真哭假哭的同学之间，有一位

同学，脸上没有一滴泪，嘴巴里没有一点声音，也没有用手掩面。他睁着大眼看着我们，眼

睛里流露出惊讶或者是困惑的神情。 
事后，我向老师报告了这位同学的行为。为此，学校给了这位同学一个警告处分。多年

之后，当我因自己的告密向老师忏悔时，老师说，那天来找他说这件事的，有十几个同学。

这位同学十几年前就已去世，每当想起他，我就深感歉疚。这件事让我悟到一个道理，那就

是：当众人都哭时，应该允许有的人不哭。当哭成为一种表演时，更应该允许有的人不哭。” 
“我再讲一个故事。三十多年前，我还在部队工作。有一天晚上，我在办公室看书，有

一位老长官推门进来，看了一眼我对面的位置，自言自语道：‘噢，没有人？’我随即站了

起来，高声说‘难道我不是人吗？’那位老长官被我顶得面红耳赤，尴尬而退。 
为此事，我洋洋得意了许久，以为自己是个英勇的斗士，但事过多年后，我却为此深感

内疚。” 
“请允许我讲最后一个故事。这是许多年前我爷爷讲给我听过的，有八个外出打工的泥

瓦匠，为避一场暴雨，躲进了一座破庙。外边的雷声一阵紧似一阵，一个个的火球，在庙门

外滚来滚去。空中似乎还有吱吱的龙叫声。众人都胆战心惊，面如土色。有一个人说：‘我

们八个人中，必定一个人干过伤天害理的坏事，谁干过坏事，就自己走出庙接受惩罚吧，免

得让好人受到牵连。’自然没有人愿意出去。又有人提议道：‘既然大家都不想出去，那我们

就将自己的草帽往外抛吧，谁的草帽被刮出庙门，就说明谁干了坏事，那就请他出去接受惩

罚。’ 
于是大家就将自己的草帽往庙门外抛，七个人的草帽被刮回了庙内，只有一个人的草帽

被卷了出去。大家就催这个人出去受罚，他自然不愿出去，众人便将他抬起来扔出了庙门。

故事结局我估计大家都猜到了——那个人被扔出庙门，那座破庙轰然倒塌。” 

Tri rakontetoj 
La unua 
En la sepa jardeko de la lasta jarcento, kiam mi estis elementlerneja triajarulo, la lernejo 

organizis nin por viziti ekspozicion pri mizero. Kondukate de instruisto, ni laŭte ploregis. Por ke la 
instruisto vidu mian manifestiĝon, mi ne forviŝis la larmojn de sur la vizaĝo. Mi vidis, ke kelkaj 
samklasanoj nerimarkite ŝmiras al si la vizaĝon per salivo kiel, trompe, larmoj. Mi trovis ankaŭ, 
ke, inter la samklasanoj ĉu vere ĉu false plorantaj, unu, sur kies vizaĝo ne pendas eĉ unu guto da 
larmo, kaj ĉe kies buŝo ne sonas eĉ ia brueto, ne kovras al si la vizaĝon per la manoj; per 
pligrandigitaj okuloj li rigardas nin, kaj en liaj okuloj montriĝas miro kaj konfuzo. 

Poste mi raportis al la instruisto la konduton de tiu lernanto. La lernejo, pro tio, donis al la 
lernanto averton kiel punon. Post multaj jaroj, kiam mi faris, por mia denunco, pian konfeson al la 
instruisto, tiu diris, ke en tiu tago estis dekkelkaj samklasanoj, kiuj raportis al li la aferon. Tiu 
lernanto jam forpasis antaŭ dekkelkaj jaroj. Ĉiufoje, kiam mi rememoras lin, forte atakas min 
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konsciencriproĉo. El tio mi ekhavis la lumon: kiam homamasoj plorus, estus permesite al iu ne 
plori; kiam ploro fariĝus iu ŝajniga prezento, estus des pli permesite al iu ne plori. 

 
La dua 
Pli ol tridek jarojn antaŭe mi laboris ankoraŭ en la armeo. Iuvespere mi legis libron en la 

oficejo, tiam unu maljuna superulo puŝmalfermis la pordon kaj eniris. Li ĵetis rigardon al la 
sidloko kontraŭ mi kaj parolis al si mem: “Ho, ne estas homo?” Ĉe tio, leviĝinte, mi laŭte diris: 
“Ĉu mi ne estus homo?” La superulo ruĝiĝis ĝis la oreloj pro miaj ofendaj vortoj, kaj embarasite 
eliris. 

Kun granda triumfo mi fieris longatempe, ĉar mi trovis, ke mi estas vere brava batalanto. Sed 
post pluraj jaroj mi sentis min skrupula en konscienco. 

 
La tria 
Tio estas historio, kiun mia avo rakontis al mi antaŭ multaj jaroj:  
Estis ok masonistoj, kiuj laboris fremdloke. Por eviti tempeston ili sin kaŝis en kaduka 

templeto. Ekstere eksplodis tondro post tondro, kaj antaŭ la pordo fulmoj, kiel fajropilkoj, ruliĝis 
unu tuj sekvate de alia. Kaj en la aero, verŝajne, eĉ drako siblante blekegis. Ili tremegis de timo, 
ĉiu kun la vizaĝo jam ter-koloriĝinta. Unu el ili diris: “Inter ni ok, certe estas unu, kiu faris 
malhumanan kruelaĵon; tiu, kiu faris, do eliru mem por akcepti la punon kaj ne kompromitu la 
bonulojn.” Sed neniu volis elpaŝi. Iu alia proponis: “Ĉar neniu volas elpaŝi, do ni elĵetu niajn 
ĉapelojn eksteren. Se ies ĉapelo estos forblovita trans la pordon, tio diros, kiu faris malbonan 
aferon; nu, tiam tiu mem eliru por ricevi la punon.” 

Tiamaniere ĉiuj forĵetis sian ĉapelon al la pordo. La ĉapeloj de sep homoj estis reblovitaj 
internen de la templo, sed sole nur unu forportiĝis eksteren. Ĉiuj do urĝis tiun eliri por esti punita. 
Nature li ne volis movi siajn piedojn, sed tiam ĉiuj aliaj levis lin kaj forĵetis trans la pordon. La 
elnodiĝon de la rakonto, mi supozas, ĉiuj legantoj jam divenis – apenaŭ tiu homo estis forĵetita 
eksteren, la kaduka templo disfalis kun granda bruego. 

elĉinigis Minosun 

母亲 

我出生于山东省高密县一个偏僻落后的乡村。5岁的时候，正是中国历史上一个艰难的岁月。

生活留给我最初的记忆是母亲坐在一棵白花盛开的梨树下，用一根洗衣用的紫红色的棒槌，在一

块白色的石头上，捶打野菜的情景。绿色的汁液流到地上，溅到母亲的胸前，空气中弥漫着野菜

汁液苦涩的气味。那棒槌敲打野菜发出的声音，沉闷而潮湿，让我的心感到一阵阵地紧缩。 

这是一个有声音、有颜色、有气味的画面，是我人生记忆的起点，也是我文学道路的起点。我用

耳朵、鼻子、眼睛、身体来把握生活，来感受事物。储存在我脑海里的记忆，都是这样的有声音、

有颜色、有气味、有形状的立体记忆，活生生的综合性形象。这种感受生活和记忆事物的方式，

在某种程度上决定了我小说的面貌和特质。这个记忆的画面中更让我难以忘却的是，愁容满面的

母亲，在辛苦地劳作时，嘴里竟然哼唱着一支小曲!当时，在我们这个人口众多的大家庭中，劳

作最辛苦的是母亲，饥饿最严重的也是母亲。她一边捶打野菜一边哭泣才符合常理，但她不是哭

泣而是歌唱，这一细节，直到今天，我也不能很好地理解它所包含的意义。 

我母亲没读过书，不认识文字，她一生中遭受的苦难，真是难以尽述。战争、饥饿、疾病，

在那样的苦难中，是什么样的力量支撑她活下来，是什么样的力量使她在饥肠辘辘、疾病缠身时

还能歌唱?我在母亲生前，一直想跟她谈谈这个问题，但每次我都感到没有资格向母亲提问。有
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一段时间，村子里连续自杀了几个女人，我莫名其妙地感到了一种巨大的恐惧。那时候我们家正

是最艰难的时刻，父亲被人诬陷，家里存粮无多，母亲旧病复发，无钱医治。我总是担心母亲走

上自寻短见的绝路。每当我下工归来时，一进门就要大声喊叫，只有听到母亲的回答时，心中才

感到一块石头落了地。有一次下工回来已是傍晚，母亲没有回答我的呼喊，我急忙跑到牛栏、磨

房、厕所里去寻找，都没有母亲的踪影。我感到最可怕的事情发生了，不由地大声哭起来。这时，

母亲从外边走了进来。母亲对我的哭泣非常不满，她认为一个人尤其是男人不应该随便哭泣。她

追问我为什么哭。我含糊其词，不敢对她说出我的担忧。母亲理解了我的意思，她对我说:孩子，

放心吧，阎王爷不叫我是不会去的! 

母亲的话虽然腔调不高，但使我陡然获得了一种安全感和对于未来的希望。多少年后，当我

回忆起母亲这句话时，心中更是充满了感动，这是一个母亲对她的忧心忡忡的儿子做出的庄严承

诺。活下去，无论多么艰难也要活下去!现在，尽管母亲已经被阎王爷叫去了，但母亲这句话里

所包含着的面对苦难挣扎着活下去的勇气，将永远伴随着我，激励着我。 

我曾经从电视上看到过一个让我终生难忘的画面:以色列重炮轰击贝鲁特后，滚滚的硝烟尚未散

去，一个面容憔悴、身上沾满泥土的老太太便从屋子里搬出一个小箱子，箱子里盛着几根碧绿的

黄瓜和几根碧绿的芹菜。她站在路边叫卖蔬菜。当记者把摄像机对准她时，她高高地举起拳头，

嗓音嘶哑但异常坚定地说:我们世世代代生活在这块土地上，即使吃这里的沙土，我们也能活下

去! 

老太太的话让我感到惊心动魄，女人、母亲、土地、生命，这些伟大的概念在我脑海中翻腾

着，使我感到了一种不可消灭的精神力量，这种即使吃着沙土也要活下去的信念，正是人类历尽

劫难而生生不息的根本保证。这种对生命的珍惜和尊重，也正是文学的灵魂。 

在那些饥饿的岁月里，我看到了许多因为饥饿而丧失了人格尊严的情景，譬如为了得到一块

豆饼，一群孩子围着村里的粮食保管员学狗叫。保管员说，谁学得最像，豆饼就赏赐给谁。我也

是那些学狗叫的孩子中的一个。大家都学得很像。保管员便把那块豆饼远远地掷了出去，孩子们

蜂拥而上抢夺那块豆饼。这情景被我父亲看到眼里。回家后，父亲严厉地批评了我。爷爷也严厉

地批评了我。爷爷对我说:嘴巴就是一个过道，无论是山珍海味，还是草根树皮，吃到肚子里都

是一样的，何必为了一块豆饼而学狗叫呢?人应该有骨气!他们的话，当时并不能说服我，因为我

知道山珍海味和草根树皮吃到肚子里并不一样!但我也感到了他们的话里有一种尊严，这是人的

尊严，也是人的风度。人，不能像狗一样活着。 

我的母亲教育我，人要忍受苦难，不屈不挠地活下去;我的父亲和爷爷又教育我人要有尊严地

活着。他们的教育，尽管我当时并不能很好地理解，但也使我获得了一种面临重大事件时做出判

断的价值标准。 

饥饿的岁月使我体验和洞察了人性的复杂和单纯，使我认识到了人性的最低标准，使我看透

了人的本质的某些方面，许多年后，当我拿起笔来写作的时候，这些体验，就成了我的宝贵资源，

我的小说里之所以有那么多严酷的现实描写和对人性的黑暗毫不留情的剖析，是与过去的生活经

验密不可分的。当然，在揭示社会黑暗和剖析人性残忍时，我也没有忘记人性中高贵的有尊严的

一面，因为我的父母、祖父母和许多像他们一样的人，为我树立了光辉的榜样。这些普通人身上

的宝贵品质，是一个民族能够在苦难中不堕落的根本保障。 

La patrino 
Mi naskiĝis en malproksima kaj postiĝinta vilaĝo en Gaomi-gubernio de Shandong-provinco. 

Kiam mi estis kvinjara, Ĉinio troviĝis dum la malfacila tempdaŭro en la historio. La vivo lasis al 
mi la komencan rememoron pri mia patrino, kiu, sidante sub pirarbo kun pompantaj blankaj floroj, 
batadis sovaĝajn legomojn sur blanka ŝtonego per purpurruĝa lavbatilo. Verda likvo fluis sur la 
teron kaj ŝprucis sur ŝian bruston. En aero ŝvebis la amara kaj acerba odoro de la likvaĵo de 
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sovaĝaj legomoj. La batado de la lavbatilo sonis obtuze kaj humide, tiel ke mi sentis ondojn da 
kunpremiĝo en la koro. 

Tiu bildo kun sonoj, koloroj kaj odoro servas kiel la delirpunkto de mia rememoro de la homa 
vivo kaj ankaŭ la delirpunkto de la vojo de mia literatura kreado. Per la oreloj, nazo, okuloj kaj 
korpo mi konas la vivon kaj spertas aferojn. La memoroj konservitaj en mia cerbo senescepte estas 
tiaj tridimensiaj memoroj kun koloroj, odoroj kaj formoj, kiuj prezentas vivecajn kaj sintezajn 
figurojn. La maniero, per kiu mi spertas la vivon kaj enkapigas la aferojn, iagrade decidas la 
fizionomion kaj trajtojn de miaj romanoj. Tio, kion mi malfacile forgesas en tiu bildo, estas, ke, 
kiam mia patrino pene laboris, ŝi eĉ zumis arion! Tiam inter niaj multaj familianoj la patrino estis 
la plej penema kaj plej malsatsufera. Estas laŭ normala racio, ke ŝi devus ploradi, batante sovaĝajn 
legomojn. Sed ŝi kantetis anstataŭ plori. Pri tiu detalo mi ankoraŭ ne komprenas la sencon 
implicitan en ĝi eĉ ĝis nun. 

Mia patrino ne lernis en lernejo nek scipovi legi. La mizeroj, kiujn ŝi suferis, estas vere 
malfacile nombreblaj. En tiaj mizeroj, kiaj milito, malsato kaj malsano, kia forto subtenis ŝin 
pluvivi kaj kia forto ebligis ŝin kanteti, kiam ŝi malsatis kun murmuranta stomako kaj suferis 
malsanon? Dum mia patrino ankoraŭ vivis, mi ofte volis paroli kun ŝi pri tiu demando, sed mi 
ĉiam sentis, ke mi ne rajtas elmeti tian demandon al ŝi. Dum temppeco okazis serio da 
memmortigoj de virinoj en nia vilaĝo, mi sentis timegon pro nenio. Tiam mia familio troviĝis en 
la plej kriza tempo: mia patro estis misakuzita, la stoko de greno en la hejmo ne multis, kaj la 
patrino suferis de malnova malsano kaj ne povis ricevi kuracon pro manko de mono. Mi ĉiam 
maltrankviliĝis pro tio, ke mia patrino iros la senelirejan vojon de memmortigo. Ĉiufoje, kiam mi 
hejmenrevenis el laboro, mi tuj ekkriis enirinte la pordon. Nur post kiam mi aŭdis ŝian voĉan 
respondon, mi eksentis, kvazaŭ ŝtono falus teren de sur la koro. Unufoje, kiam mi revenis jam ĉe 
vespero, la patrino ne respondis al mia voĉo, mi hasteme kuris al bovstalo, muelejo kaj necesejo 
por serĉi ŝin, sed mi ne sukcesis trovi ŝin. Mi eksentis, ke okazis la plej terura afero, kaj mi 
laŭtvoĉe ploradis. En tiu momento la patrino eniris el ekstere. Kun granda malkontento pri mia 
plorado ŝi diris, ke homo, precipe viro, ne devas plori laŭvole. Ŝi pludemandis, kial mi ploras, kaj 
mi evitemis per senrilataj vortoj kaj ne kuraĝis eldiri mian zorgemon pri ŝi. Ŝi komprenis, kion mi 
havas en la koro. Ŝi diris al mi: “Trankviliĝu, filĉjo. Mi ne irus al li, se la Reĝo de Infero ne 
alvokus min!” 

Kvankam ŝi parolis ne laŭte, mi tamen tuj akiris de ŝi ian senton de sekureco kaj esperon al la 
estonteco. Post multaj jaroj, je ekmemoro pri ŝiaj tiuj vortoj, mi fariĝas des pli emociplena. Tio 
estas la solena promeso, kiu la patrino faris al sia zorgoplena filo: vivi plue, kiel ajn malfacile kaj 
mizere! Nun, kvankam mia patrino jam estas alvokita de la Reĝo de Infero, ŝiaj tiuj vortoj, kiuj 
entenas la kuraĝon vivi plue, baraktante spite malfaciloj kaj mizeroj, ĉiam akompanas min kaj 
spronas min. 

Iam mi vidis bildon sur la televidilo, kiun mi neniam forgesas dumvive: post intensa 
bombardo de Israelo al Bejruto, densa eksplodfumo ankoraŭ ne disiĝas kaj maljunulino kun 
vizaĝo pala kaj marasma, kaj kotmakulita korpo elportas el la domo kesteton, en kiu troviĝas 
kelkaj freŝverdaj kukumoj kaj kelkaj freŝverdaj celerioj; ŝi prikrias siajn legomojn ĉe la vojrando; 
kiam reportero celis la kameraon al ŝi, kun alte levita pugno, ŝi deklaras raŭke sed firme: “Ni vivas 
sur ĉi tiu terparto generacio post generacio. Eĉ se ni manĝus ĉi-tiean sablan grundon, ni povus vivi 
plu!” 

Tiuj vortoj de tiu maljunulino skuas mian animon. Virino, patrino, tero kaj vivo, tiuj nocioj 
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kirliĝas en mia menso, sentigante min ekhavi neelimineblan spiritan forton. Kaj tiu ideo vivi plu 
depende de manĝado de sabla grundo estas ĝuste la fundamenta garantio por la homaro sukcesi 
vivadi eĉ spertinte sennombrajn katastrofojn. La domaĝo kaj respekto al la vivo ĝuste estas la 
animo de la literaturo. 

Dum tiuj malsataj tagoj mi vidis multajn kazojn, en kiuj oni perdis sian personan dignon pro 
malsato. Ekzemple, por akiri pecon da fabkuko grupo da infanoj penis imiti bojadon ĉirkaŭ la 
grenstaplisto de la vilaĝo. Li diris, ke li donos la fabkukon al tiu, kiu plej bone imitos bojadon. 
Ankaŭ mi estis inter tiuj infanoj. Ĉar ĉiuj infanoj bojis tre bone, li ĵetis la fabkukon malproksimen. 
La infanoj konkure kuris por kapti ĝin. Tion mia patro vidis. Post hejmeniro mia patro rigore 
kritikis min, kaj ankaŭ mia avo. La avo diris al mi: “La buŝo estas nur kanalo. Estas egale, ĉu 
frandaĵo ĉu herbradikoj kaj arbŝeloj, iras tra ĝi en la ventron. Ĉu indas imiti bojadon por akiri 
pecon da fabkuko? Homo devas havi sian propran karakteron.” Iliaj vortoj tiam ne sukcesis 
konvinki min, ĉar mi sciis, ke estas malsame manĝi frandaĵojn aŭ herbradikojn kaj arbŝelojn! 
Tamen mi sentis, ke iliaj vortoj entenas specon de digno, la homa digno kaj homa konduto. Homoj 
ne devas vivi kiel hundoj. 

Mia patrino admonis al mi elteni mizerojn kaj neflekseble vivi plu, kaj miaj patro kaj avo 
postulis, ke mi vivu kun digno. Kvankam iliajn konsilojn mi ne povis bone kompreni, mi tamen 
havigis al mi el ili valoran kriterion por juĝi gravajn aferojn. 

La malsataj tagoj igis min sperti kaj bone observi kompleksecon kaj simplecon de la 
humaneco, ekkoni la plej minimuman kriterion de humaneco, kaj travidi certajn facetojn de la 
homa esenco. Post multaj jaroj, kiam mi verkas, tiuj spertoj fariĝas miaj valoraj resursoj. En miaj 
romanoj troviĝas multe da priskriboj pri rigora realo kaj multe da senkompataj malkaŝigoj pri la 
mallumo de humaneco, kio estas strikte neapartigebla kun miaj pasintaj travivaĵoj. Kompreneble, 
kiam mi malkaŝas la mallumon de la socio kaj analizas la kruelecon de humaneco, mi ne forgesas 
la noblan kaj solenan flankon de humaneco, ĉar miaj gepatroj kaj geavoj, kaj aliaj multaj homoj 
kiel ili, starigas al mi brilan modelon. La noblaj kvalitoj de tiuj ordinaraj homoj estas la 
fundamenta garantio por unu nacio, kiu ne povas degeneri en mizeroj. 

elĉinigis Vejdo 

我的老师 

这是一个千万人写过还将被千万人写下去的题目。用这个题目做文章一般地都抱着感恩戴德

的心情，当然我也不愿例外。但实际生活中学生有好有坏，老师也一样。在我短暂的学校生活中，

教过我的老师有非常好的，也有非常坏的。当时我对老师的坏感到不可理解，现在自然明白了。 

我5岁上学，这在城市里不算早，但在当时的农村，几乎没有。 

这当然也不是我的父母要对我进行早期教育来开发我的智力，主要是因为那时候我们村被划

归国营的胶河农场管辖，农民都变成了农业工人，我们这些学龄前的儿童竟然也像城里的孩子一

样通通地进了幼儿园，吃在那里睡也在那里。幼儿园里的那几个女人经常克扣我们的口粮，还对

我们进行准军事化管理。饥肠辘辘是经常的，鼻青脸肿也是经常的。于是我的父母就把我送到学

校里去，这样我的口粮就可以分回家里，当然也就逃脱了肉体惩罚。 

我上学时还穿着开裆裤，喜欢哭，下了课就想往家跑。班里的学生年龄差距很大，最小的如

我，最大的已经生了漆黑的小胡子。 

给我留下了印象的第一个老师是一个个子很高的女老师，人长得很清爽，经常穿一身洗得发

了白的蓝衣服，身上散发着一股特别好闻的肥皂味儿。她的名字叫孟宪慧或是孟贤惠。我之所以

记住了她是因为一件很不光彩的事。那是这样一件事:全学校的师生都集中在操场上听校长作一
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个漫长的政治报告，我就站在校长的面前，仰起头来才能看到他的脸。那天我肚子不好，内急，

想去厕所又不敢，将身体扭来扭去，实在急了，就说:校长我要去厕所……但他根本就不理我，

就像没听到我说话一样。后来我实在不行了，就一边大哭着，一边往厕所跑去。一边哭一边跑还

一边喊叫:我拉到裤子里了……我自然不知道我的行为带来的后果，后来别人告诉我说学生和老

师都笑弯了腰，连校长这个铁面人都笑了。我只知道孟老师到厕所里找到我，将一大摞写满拼音

字母的图片塞进我的裤裆里，然后就让我回了家。十几年之后，我才知道她与我妻子是一个村子

里的人。我妻子说她应该叫孟老师姑姑，我问我妻子说你那个姑姑说过我什么坏话没有，我妻子

说俺姑夸你呐!我问她夸我什么，我妻子严肃地说:俺姑说你不但聪明伶俐，而且还特别讲究卫生。 

给我留下深刻印象的第二个老师也是个女的，她的个子很矮，姓于名锡惠，讲起话来有点外地口

音。她把我从一年级教到三年级──我自己也闹不清楚上了几次一年级──从拼音字母教起，一

直教到看图识字。三十多年过去了，我还经常回忆起她拖着长调教我拼音的样子。今天我能用微

机写作而不必去学什么五笔字型，全靠着于老师教我那点基本功。于老师的丈夫是个国民政府的

航空人员，听起来好像洪水猛兽，其实是个和蔼可亲的老人。他教过我的哥哥，我们都叫他李老

师，村子里的人也都尊敬他。“文化大革命”期间，兴起来往墙上刷红漆写语录，学校里那些造了

反的老师，拿着尺子排笔，又是打格子，又是放大样，半天写不上一个字，后来把李老师拉出来，

让他写，他拿起笔来就写，一个个端正的楷体大字跃然墙上，连那些革命的人也不得不佩服。于

老师的小儿子跟我差不多大，放了学我就跑到他们家去玩，我对他们家有一种特别亲切的感情。

后来我被剥夺了上学的权利，就再也不好意思到他们家去了。几十年后，于老师跟着她的成了县

医院最优秀的医生的小儿子住在县城，我本来有机会去看她，但总是往后拖，结果等到我想去看

她时，她已经去世了。听师弟说，她在生前曾经看到过《小说月报》上登载过的我的照片和手稿，

那时她已经病了很久，神志也有些不清楚，但她还是一眼就认出了我，师弟问她我的字写得怎么

样，她说:比你写得强! 

第三个让我终生难忘的老师是个男的，其实他只教过我们半个学期体育，算不上“亲“老师，

但他在我最臭的时候说过我的好话。这个老师名叫王召聪，家庭出身很好，好像还是烈属，这样

的出身在那个时代里真是像金子一样闪闪发光。一般的人有了这样的家庭出身就会趾高气扬，目

中无人，但人家王老师却始终谦虚谨慎，一点都不张狂。他的个子不高，但体质很好。他跑得快，

跳得也高。我记得他曾经跳过了1.70米的横杆，这在一个农村的小学里是不容易的。因为我当着

一个同学的面说学校像监狱，老师像奴隶主，学生像奴隶，学校就给了我一个警告处分，据说起

初他们想把我送到公安局里去，但因为我年龄太小而幸免。出了这件事后，我就成了学校里有名

的坏学生。他们认为我思想反动，道德败坏，属于不可救药之列，学校里一旦发生了什么坏事，

第一个怀疑对象就是我。为了挽回影响，我努力做好事，冬天帮老师生炉子，夏天帮老师喂兔子，

放了学自家的活儿不干，帮着老贫农家挑水，但我的努力收效甚微，学校和老师认为我是在伪装

进步。 

一个夏天的中午──当时学校要求学生在午饭后必须到教室午睡，个大的睡在桌子上，个小

的睡在凳子上，枕着书包或者鞋子。那年村子里流行一种木板拖鞋，走起来很响，我爹也给我做

了一双──我穿着木拖鞋到了教室门前，看到同学们已经睡着了。我本能地将拖鞋脱下提在手里，

赤着脚进了教室。这情景被王召聪老师看在眼里，他悄悄地跟进教室把我叫出来，问我进教室时

为什么要把拖鞋脱下来，我说怕把同学们惊醒。他看了我一眼，什么也没说就走了。事后，我听

人说，王老师在学校的办公会上特别把这件事提出来，说我其实是个品质很好的学生。当所有的

老师认为我坏得不可救药时，王老师通过一件小事发现了我内心深处的良善，并且在学校的会议

上为我说话，这件事，我什么时候想起来什么时候感动不已。后来，我辍学回家成了一个牧童，

当我牵着牛羊在学校前的大街上碰到王老师时，心中总是百感交集，红着脸打个招呼，然后低下

头匆匆而过。后来王老师调到县里去了，我也走后门到棉花加工厂里去做临时工。 

有一次，在从县城回家的路上，我碰到了骑车回家的王老师，他的自行车后胎已经很瘪，驮
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他自己都很吃力，但他还是让我坐到后座上，载我行进了十几里路。当时，自行车是十分珍贵的

财产，人们爱护车子就像爱护眼睛一样，王老师是那样有地位的人，竟然冒着轧坏车胎的危险，

载着我这样一个卑贱的人前进了十几里路，这样的事，不是一般的人能够做出来的。从那以后，

我再也没见到过王老师，但他那张笑眯眯的脸和他那副一跃就翻过了1.70米横杆的矫健身影经常

地在我脑海里浮现。 

Miaj instruistoj 
Tiu ĉi titolo estas temo, kiun miloj kaj miloj da homoj jam skribis kaj miloj kaj miloj da 

homoj daŭre skribos. Ĝenerale, se oni verkas per tiu ĉi temo, li kovas dankemon. Kompreneble mi 
ne volas esti escepto. En reala vivo troviĝas bonaj kaj malbonaj lernantoj, kaj same ankaŭ 
instruistoj. Dum mia mallonga vivo en lernejo kelkaj el la instruistoj, kiuj donis lecionojn al mi, 
estis tre bonaj, kaj aliaj tre malbonaj. Tiam mi ne povis kompreni la malbonecon de tiuj instruistoj, 
sed nun mi jam havas lumon pri tio.  

Mi ekvizitis lernejon, kiam mi estis kvinjara. En la urbo infanoj kun tia malgranda aĝo, kiuj 
vizitas lernejon, multe videblas, sed en tiama kamparo preskaŭ mankis tiaj infanoj. 

Kompreneble ne estis, ke miaj gepatroj volis klerigi min pere de fruperioda edukado por 
ekspluati mian intelekton, sed tiam nia vilaĝo estis metita sub la administrado de la ŝtat-posedata 
Jiaohe-agrikulturejo kaj la kampuloj ĉiuj fariĝis kamparanoj-laboristoj, kies infanoj de antaŭ 
lernaja aĝo, kiel tiuj en la urbo, eĉ eniris en infanĝardenojn kaj tie manĝis kaj dormis. Tiuj kelkaj 
virinoj en la infanĝardeno ofte proprigis al si parton de niaj manĝaĵoj kaj regis nin militiste. 
Okazis plejofte al ni malsato kaj lezado pro batado. Pro tio miaj gepatroj sendis min al lernejo, tiel 
ke mia porcio de greno povis esti alportita hejmen kaj kompreneble mi ankaŭ povis eskapi el 
fizika puno. 

En la lernejo mi ankoraŭ surportis pantalonon kun fendita postaĵo de la pantalono. Mi emis 
plori kaj volis kuri hejmen tuj post lecionhoroj. En la klaso la aĝoj de lernantoj multe diferencis: la 
plej juna mi estis kaj la plej aĝa lernanto eĉ jam portis peĉnigrajn lipharojn. 

La unua instruisto, kiu lasis impreson al mi, estis altkreska instruistino, freŝe okulplaĉa, kiu 
ofte surhavis bluan veston blankiĝintan pro lavado kaj naztikle odoris je speciala aroma sapo tra la 
korpo. Ŝi nomiĝis Meng Xianhui aŭ Meng Xianghui. La kialo, ke mi povas memori ŝin, rilatis al 
tre skandala afero. Okazis, ke ĉiuj instruistoj kaj lernantoj de la lernejo aŭskultis al longa 
raportado de la lernejestro sur la lerneja tereno. Mi staris tuj ĉe lia fronto kaj mi devis levi la 
kapon por povi rigardi lian vizaĝon. Tiutage mi suferis diareon. Kiam mi venis al la rando de lakso, 
mi volis iri necesejen sed ne kuraĝis, tordante mian korpon. Ne plu eltenante, mi diris: “Mi volas 
iri necesejen, via lernejestra moŝto...” Sed li donis nenian atenton al mi, kvazaŭ ne aŭdante kion 
mi diris. Poste vere ne povante reteni lakson, mi ekkuris al necesejo kun laŭtvoĉa ploro, kriante; 
“Ĝi jam fluas en mian pantalonon...” Nature mi ne sciis pri la rezulto pro mia konduto. Poste iu 
diris al mi, ke la instruistoj kaj lernantoj skuiĝis de ridego pro mia konduto, kaj eĉ la seriozmiena 
lernejestro eksplodis per ridego. Mi nur sciis, ke instruistino Meng eltrovis min en necesejo kaj 
ŝovinte stakon da bildoj plene skribitaj per literoj en mian pantalonforkon, ŝi lasis min hejmeniri. 
Post pli ol dek jaroj mi eksciis, ke ŝi loĝis en la sama vilaĝo kun mia edzino. Mia edzino diris, ke 
ni devas saluti ŝin per “onjo”. Mi demandis al mia edzino, ĉu ŝi klaĉis kontraŭ mi. Ŝi respondis, ke 
nia onjo eĉ laŭdis min. Mi demandis, kio estis ŝia laŭdo, kaj mia edzino serioze diris, ke ŝi laŭdis, 
ke vi estas ne nur inteligenta kaj sagaca, sed ankaŭ tre atentema pri persona higieno. 

La dua instruisto, kiu lasis profundan impreson al mi, ankaŭ estis virino. Ŝi, malaltkreska, 
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nomiĝis Yu Xihui. Ŝi parolis kun akĉento de alia loko. Ŝi instruis min de la unuajara klaso ĝis la la 
triajara—mi jam ne povas scii, kiomfoje mi lernis en la unuajara klaso—komencante de alfabeto 
ĝis rekonado de ideogramoj per bildoj. Pli ol tridek jaroj forpasis, tamen mi ankoraŭ rememoras 
pri la sceno, kie ŝi trenvoĉe instruis al ni literojn. Ke hodiaŭ mi povas verki per komputilo per 
literoj anstataŭ per metodo de formado de strekoj, tio tute dependas de la bazaj scioj, kiujn ŝi 
instruis al mi. La edzo de intruistino Yu servis en aviada kompanio de la Respubliko de Ĉinio, kiu 
ŝajne impresis kiel minaca monstro, sed fakte li estis afabla kaj akordiĝema maljunulo. Li instruis 
mian pliaĝan fraton. Ni nomis lin instruisto Li kaj la vilaĝanoj lin respektis. Dum Kultura 
Revolucio*, furoris skribado de citaĵoj sur la muro per ruĝa farbo. Tiuj instruistoj, kiuj ribelis por 
la revolucio, desegnis liniojn kaj skizis ideogramojn per liniilo kaj peniko, sed ne sukcesis elskribi 
eĉ unu ideogramon dum longa tempo. Poste oni venigis instruiston Li kaj petis lin skribi. Li 
ekprenis penikon kaj skribis senprepare. Sub lia peniko netaj kaj dikaj ideogramoj riveliĝis, 
altirante eĉ la admiron de tiuj tiel nomataj revoluciuloj. La plej juna filo de instruistino Yu estis 
preskaŭ samaĝa kiel mi. Post lecionhoroj mi ofte iri al lia hejmo ludi kun li, kaj mi kovis specialan 
intiman senton al lia familio. Poste mi estis senigita je la rajto viziti lernejon kaj mi hontis iri al lia 
hejmo. Post kelkdekoj da jaroj instruistino Yu kaj ŝia plejjuna filo, kiu jam fariĝis la plej elstara 
kuracisto en la gubernis hospitalo, loĝis en la ĉefurbo de la gubernio. Mi havus ŝancon viziti ŝin, 
sed mi ĉiam prokrastis mian viziton. Sekve de tio, kiam mi iris viziti ŝin, ŝi jam forpasis pli frue. 
Ŝia filo diris al mi, ke kiam ŝi vivis, ŝi vidis miajn foton kaj manuskripton aperigitajn en la gazeto 
Monatgazeto de romanoj. Tiam ŝi jam dronis en malsano dum longa tempo. Kvankam ŝi ne estis 
tre sobra, ŝi tamen rekonis min je la unua ekvido al mia foto. La filo demandis al ŝi, kiel mi 
kaligrafias. Ŝi respondis: “Li kaligrafias pli bone ol vi!” 

La tria instruisto, kiun mi ne forgesas dum la tuta vivo, estis viro. Fakte li instruis nin en fizika 
ekzercado nur duonan semestron. Li ne estis kalkulita kiel mia “kara” instruisto, sed li pledis por 
mi dum mi kondutis plej malbone. Li nomiĝis Wang Zhaochong. Li havis bonan devenon, ŝajne de 
la familio, kies ano martiriĝis. Tia deveno tiuepoke ja brilis kiel oro. Kiu havis tian devenon, tiu 
certe sin montris arogante fieraĉa kaj tenis la nazon supren, sed instruisto Wang ĉiam aspektis 
modesta, diskreta kaj neniom montriĝema. Malalta, li havis fortikan konstitucion. Li povis kuri 
rapide kaj salti alte. Mi memoras, ke li transsaltis la horizontalan stangon altan je 1.7 metroj, kio 
ne estis facila en la kampara bazlernejo. Ĉar mi diris antaŭ la vizaĝo de lernanto, ke la lernejo 
similas al prizono, la instruistoj estas posedantoj de sklavoj kaj la lernantoj sklavoj, la lerneja 
instanco donis al mi punon de averto. Oni diris, ke komence oni volis sendi min al la policejo, sed 
mi feliĉe eskapis pro mia malgranda aĝo. Pro tiu okazintaĵo mi fariĝis fame malbona lernanto en 
la lernejo. Oni konsideris, ke mi estas reakcia en penso kaj malmorala, tial mi estas nesavebla. 
Kiam io malbona okazis, mi estis la unua, kiun oni suspektis. Por restarigi mian bonan nomon mi 
penadis fari bonajn aferojn: bruligi stovon por instruistoj en vintro, helpi al instruistoj manĝigi 
kuniklojn somere kaj helpi al malriĉaj kamparanoj vektoporti akvon anstataŭ fari miajn proprajn 
hejmaferoj post lernejaj horoj, sed tio, kion mi penis fari, rikoltis preskaŭ neniom da efiko. La 
lerneja instanco kaj instruistoj konsideris, ke mi ŝajnigis min progresema en bonfarado. 

Tagmeze en somero—tiam la lernejo postulis, ke la lernantoj devu siesti en klasĉambro post 
tagmanĝo, el kiuj grandaj lernantoj dormu sur la pupitroj kaj la malgrandaj sur benkoj, kun 
librosakoj aŭ ŝuoj kiel kapkusenoj. Tiujare en la vilaĝo furoris lignaj sandaloj, kiuj sonis laŭte dum 
irado, kaj mia patro faris paron. Kiam mi iris, kun lignaj sandaloj, al la pordo de la klasĉambro, 
kunlernantoj jam endormiĝis. Mi instinkte dematis la sandalojn kaj tenis ilin en la mano, kaj eniris 
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la klasĉambron kun nudaj piedoj. Instruisto Wang vidis min kaj sekvante min en la klasĉambron. 
Eliriginte min el la klasĉambro, li demandis al mi, kial mi demetis la sandalojn. Mi respondis, ke 
mi timas veki la kunlernantojn. Ĵetinte al mi ekrigardon, li foriris senparole. Poste mi aŭdis, ke 
instruisto Wang parolis pri tio en la kunveno de instruado kaj li diris, ke fakte mi estas lernanto 
kun tre bona kvalito. Ĉiuj aliaj instruistoj konsideris min nesavebla, dum li trovis min bonkora 
pere de unu incidento. Kiam ajn mi ekpensis pri tio, mi ekstreme emoviiĝis. Poste mi ĉesigis mian 
lernadon kaj fariĝis knabopaŝtisto. Kiam mi kondukis ŝafojn kaj bovojn preter la vojon antaŭ la 
pordego de la lernejo kaj renkontis instruiston Wang, mi ekhavis miksitajn sentojn en la koro. 
Ruĝiĝante, mi salutis lin kaj haste preteriris kun mallevita kapo. Poste instruisto Wang 
transposteniĝis al la gubernia urbo, kaj mi dungiĝis kiel provizora laboristo pere de nepotisma 
rilato. 

Iufoje sur la revena vojo de la gubernia urbo mi renkontis instruiston Wang sur biciklo. La 
malantaŭa pneŭo de lia biciklo jam fariĝis tiel plata, ke ĝi preskaŭ ne povis sunteni lin, sed li 
rajdigis min sur la malantaŭan sidlokon kaj bicklis pli ol dek liojn. Tiam la bicklo estis tre valora 
posedaĵo kaj oni amis ĝin kiel siajn okulojn. Instruisto Wang, en tia alta statuso, eĉ riskis 
premrompi la pneŭon kaj veturigis min la malnoblulon pli ol dek liojn, kion ne ordinaruloj povis 
fari. Ekde tiam mi ne vidis lin, sed en mia cerbo ofte aperas lia ridetanta vizaĝo kaj vigla silueto 
transsaltanta la horizantalan stangon altan je 1.7 metro. 
* “Kultura Revolucio” (1968-1978) estis lanĉita de antipartia kliko, kiu plagis la landon kaj la 
popolon. 

elĉinigis Vejdo 

汪国真（1956-2015） 

 

我喜欢出发 

凡是到达了的地方，都属于昨天。哪怕那山再青，那水再秀，那风再温柔。太深的流连

便成了一种羁绊，绊住的不仅是双脚，还有未来。  
怎么能不喜欢出发呢？没见过大山的巍峨，真是遗憾；见了大山的巍峨没见过大海的浩

翰，仍然是遗憾；见了大海的浩翰没见过大漠的广袤，依旧遗憾；见了大漠的广袤没见过森

林的神秘，还是遗憾。世界上有不绝的风景，我有不老的心情。  
我自然知道，大山有坎坷，大海有浪涛，大漠有风沙，森林有猛兽。即便这样，我依然

喜欢。  
打破生活的平静便是另一番景致，一种属于年轻的景致。真庆幸我还没有老。即便真老

了又怎么样，不是有句话叫老当益壮吗？  
于是我想从大山那里学习深刻，我还想从大海那里学习勇敢，我还想从大漠那里学习沉

着，我还想从森林那里学习机敏。我还想学着品味一种缤纷的人生。  
人能走多远？这话不是要问两脚而是要问志向；人能攀多高？这事不是要问双手而是要问意

志。  
于是，我想用热血给自己树起一个高远的目标。不仅是为了争取一种光荣，更是为了追
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求一种境界。目标实现了，是光荣；目标实现不了，人生也会因这一路风雨跋涉变得丰富而

充实；在我看来，这就是不虚此生。 
是的，我喜欢出发，愿你也喜欢。 

Wang Guozhen (1956-2015) 

Mi ŝatas ekiri 
Ĉiuj lokoj, kiujn mi jam atingis, apartenas al tiuj de hieraŭo. Kiel ajn verdaj la montoj estas, 

kiel ajn belaj la riveroj, kiel ajn mildaj la ventoj, la forta alkroĉiĝemo al ili fariĝas katenoj, kiuj 
katenas ne nur la piedojn, sed ankaŭ la estontecon. 
   Kiel mi ne povus ŝati ekiri? Se vi ne vidis la imponecon de la montoj, tio vere estas bedaŭro; 
se vi vidis la imponecon de la montoj, sed ne la senlimecon de la maroj, tio ankaŭ estas bedaŭro; 
se vi vidis la senlimecon de la maroj, sed ne la vastecon de la dezertoj, tio ankoraŭ restas bedaŭro; 
se vi vidis la vastecon de la dezertoj, sed ne la misterojn en la arbaroj, tio ankaŭ lasas bedaŭron al 
vi. Tra la mondo sin trovas sennombraj pejzaĝoj, sed mi havas nemaljuniĝontan koron. 
   Nature mi scias, ke troviĝas malebenaĵoj en la montoj, huloj en la maroj, sabloventoj en la 
dezertoj kaj ferocaj bestoj en la arbaroj. Eĉ se tiel, mi ankoraŭ ŝatas tion. Rompi la kvieton de la 
vivo prezentas alian panoramon, kiu apartenas al junuloj. Feliĉe mi ankoraŭ ne maljuna. Eĉ se mi 
estus maljunas, kio gravas? Ĉu oni ne diras, ke eĉ maljunuloj devas disvolvi pli da vigleco? 
   Do mi volas ellerni profundmensecon de la montoj, bravecon de la maroj, aplombecon de la 
dezertoj kaj sagacecon de la arbaroj. Mi ankoraŭ volas ellerni gustumi la buntan vivon de la homa 
mondo. 
   Kiel malproksimen oni povas iri? Tiu demando estas elmetita ne al la piedoj, sed al la volo. 
Kiel alten oni povas grimpi? Tiu demando ne estas elmetita al la manoj, sed al la ambicio. 
   Pro tio mi volas starigi altan celon per mia varma sango, ne nur por akiri gloron, sed ankaŭ por 
ĉasi spiriton. Se la celo estos atingita, mi gajnos gloron, dum se la celo ne povos efektiviĝi, mia 
vivo fariĝos plena kaj riĉa pro mia peniga vojaĝado tra vento kaj pluvo. Mi konsideras, ke tio ne 
vanigos mian vivon. 
   Jes, mi ŝatas ekiri, kaj mi esperas, ke ankaŭ vi. 

elĉinigis Vejdo 

友情是相知 
友情是相知。当你需要的时候，我还没有讲，友人已默默来到你的身边。他的眼睛和心

都能读懂你，更会用手挽起你单薄的臂弯。因为有友情，在这个世界上你不会感到孤单。 
当然，一个人也可以傲视苦难，在天地间挺立卓然。但是我们不得不承认，面对艰险与

艰难，一个人的意志可以很坚强，但办法有限，力量也会有限。于是，友情像阳光，拂照你

如拂照乍暖还寒时风中的花瓣。 
友情常在顺境中结成，在逆境中经受考验，在岁月之河中流淌伸延。 
有的朋友只能交一时，有的朋友可以交永远。交一时的朋友可能是一场误会，对曾有过

的误会不必埋怨，只需说声再见。交永远的朋友用不着发什么誓言，当穿过光阴的隧道之后，

那一份真挚与执着，已足以感地动天。 
挚友不必太多，人生得一知己足矣，何况有不止一个心灵上的伙伴。朋友可以很多，只

要我们有一个共同的追求与心愿。 
友情不受限制，它可以在长幼之间、同性之间、异性之间，甚至是异域之间。山隔不断，
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水隔不断，不是缠绵也浪漫。 
只是相思情太浓，仅用相识意太淡，友情是相知，味甘境又远。 

Amika sento estas interkompreniĝo 
   Amika sento estas interkompreniĝo inter amikoj. Kiam vi ekhavas ian bezonon, antaŭ ol vi 
eldiros, amiko jam venas ĉe vin sen via scio. Liaj okuloj kaj koro povas legi, kion vi bezonas, kaj 
plie li prenos vin per sia brako ĉirkaŭ via malforta kaj maldika brako. Ĉar ekzistas amika sento, vi 
ne sentos forlasitecon en la mondo. 
   Kompreneble homo sola povas malestime rigardi la mizerojn, starante impone inter la tero kaj 
la ĉielo. Sed ni ne devas ne konfesi, ke alfronte al danĝero kaj malfacilo, unu povas aspekti firme, 
sed liaj rimedoj estas limigitaj kaj ankaŭ lia forto limigita. Tiam la amika sento, kiel sunlumo, 
karese prilumas lin, kvazaŭ petalon en vento dum la sezono ekvarmiĝinta, sed ankoraŭ frosta. 
   Ofte la amika sento formiĝas en favora situacio, sed spertas provojn en la malfavora 
cirkonstanco, fluas kaj etendiĝas en la rivero de la jaroj. 
   Oni povas teni rilaton kun kelkaj amikoj nur dum kelka tempo, kaj kun kelkaj amikoj por 
eterne. Eble tio estas miskompreno teni tiujn efemerajn amikojn, sed ne plendu pri tio. Sufiĉas nur 
diri adiaŭ al la miskompreno. Oni ne bezonas fari ĵurojn, kiam ili havigas al si tiujn eternajn 
amikojn. Post trapaso tra la tunelo de la tempo la sincereco kaj persisteco de la amikoj sufiĉus skui 
la teron kaj la ĉielon. 
   Oni ne bezonas multe da sinceraj amikoj. Se li havas unu sinceran amikon, tio jam sufiĉas. 
Krome li havas pli ol unu anim-kunulojn. Oni povas amikiĝi kun multaj homoj, kiuj havas 
komunajn ĉason kaj deziron. 
   Amika sento ne estas limigita. Ĝi povas ekzisti inter la maljunaj kaj junaj, inter la samseksaj, 
inter la malsamaj seksoj, eĉ inter malsamaj landoj. Nek montoj nek riveroj povas bari ĝin. 
Kvankam ĝi ne estas tiel longdaŭra, ĝi tamen okazas romantike. 
   Amika sento ne estas tiel inklinema kiel sopiremo, tamen, se oni priskribas ĝin per 
interkonatiĝo, la signifo evidente ne atingas la gradon de sento. Amika sento estas 
interkompreniĝo, kiu donas dolĉan guston kaj kovas profundan signifon. 

elĉinigis Vejdo 

秘密 
只有完全成熟的人，才有真正的秘密；不太成熟的人，只有暂时的秘密；不成熟的人，

则根本没有秘密。 
从一定意义上讲，秘密与魅力同在。秘密存在，魅力也存在，秘密一旦公开，魅力便会

荡然无存。为了使自己的魅力保持得更久长，学会适当地保留一些秘密是必要的，这也是一

种生活的艺术。 
应该学会把痛苦作为一种秘密深埋在自己宽厚的胸膛里，永远用你的微笑去面对父母，

永远用你的欢颜去感染爱人，永远用你的笑声去浇灌孩子烂漫的心灵。 
我一向觉得：一个心中没有秘密的人，不会幸福；一个心中有太多秘密的人，一定痛苦。

秘密，是心灵之花，一束是一种美，太多了便会为其所累。 
秘密与坦诚并不矛盾。坦诚用以待人，秘密用来自娱。以为坦诚就必须是心灵的全部剖

白。这不是一种误会，便是一种苛求。 
有一种秘密，是欢乐和痛苦孕育的花朵，这枝花朵，既迷人又磨人。因为迷人才磨人，

因为磨人而更迷人。 
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如果别人把内心深处的秘密向你披露，这是一种莫大的信任。即便出自善良的动机把别

人的秘密示人，也不够妥当。这既容易伤害友人，也容易伤害友情。 
心与心的贴近，情感与情感的交融，往往是从彼此或单方面的倾诉心灵深处的秘密开始

的。 
有一些秘密藏在心头太久了，便成了一团混浊的空气，对自己并无什么益处。当你敞开

心扉，阳光便会照进来，春风便会吹拂入来，心灵便会透亮起来。 
真的，不是所有的秘密都必须永远属于自己。 

Sekreto 
   Nur tiuj kun plena matureco havas sekreton en vera senco; tiuj kun ne tro matura menso kaŝas 
nur portempan sekreton; tiuj nematuraj tute ne tenas sekreton. 
   En iu senco sekreto kaj alloga forto simbiozas. Se sekreto ekzistas, la alloga forto ankaŭ restas. 
Kiam sekreto malkaŝiĝas, la alloga forto jam vanuas senspure. Por teni sian allogan forton pli 
longe, necesas ellerni konvene konservi kelkajn sekretojn. Tio estas ankaŭ unu el la artoj de la 
vivo. 
   Vi devas ellerni profunde kaŝi vian suferon kiel sekreton en via larĝa brusto kaj ĉiam alfronti 
viajn gepatrojn per via rideto, ĉiam influi vian amaton per via ĝoja mieno kaj ĉiam akvumi la 
animon de la infanoj per viaj ridsonoj. 
   Mi konstante konsideras, ke la homo, kiu ne kovas sekreton, ne estas feliĉa; la homo, kiu 
havas tro da sekretoj, estas certe suferplena. Sekreto estas floro de la animo. Bukedo da tiaj floroj 
prezentas belecon. Tro da tiaj floroj implikas vin en dilemo. 
   Sekreteco kaj sincereco ne staras unu kontraŭ la alia. Sincereco sin montras en homa konduto, 
dum sekreteco en mema amuziĝo. Se oni konsideras, ke sincereco estas malkaŝigo de la tuta 
animo, tia penso estas aŭ miskompreno aŭ rigora postulo. 
   Troviĝas unu speco de sekreto, kiu estas floro akuŝita de ambaŭ ĝojo kaj doloro. La floro estas 
tiel ĉarma kiel turmenta. Ĝi turmentas pro sia ĉarmeco, kaj pli ĉarmas pro sia turmentado. 
   Se oni konfidas al vi la sekreton en la kora fundo, tio estas granda fidemo al vi. Kiam oni 
malkaŝas alies sekreton al la aliaj, eĉ se li faras tion el bonkora motivo, tio ne estas deca, ĉar tio ne 
nur vundas la amikon, sed ankaŭ la amikecon. 
   Ofte okazas, ke reciproka aŭ unuflanka elverŝiĝo de la sekreto en la korfundo komencigas 
alproksimiĝon de koro kun koro kaj kunfandiĝon de sento kun sento. 
   Se kelkaj sekretoj kaŝiĝas longan tempon, ili fariĝas bulo da malpura aero, kiu alportas malpli 
da utileco al la homo. Sed kiam oni malfermas la pordon de sia koro, la sunlumo penetras kaj 
lumigas ĝin, la printempa vento alblovas enen, kaj la animo fariĝas klare travidebla. 
   Estas vere, ke ne ĉiuj sekretoj apartenas al vi mem. 

elĉinigis Vejdo 

孤独 
孤独若不是由于内向，便往往是由于卓绝。太美丽的人感情容易孤独，太优秀的人心灵

容易孤独，其中的道理显而易见，因为他们都难以找到合适的伙伴。太阳是孤独的，月亮是

孤独的，星星却难以数计。 
人都难以忍受长期的孤独。意志薄弱的人为了摆脱孤独，便去寻找安慰和刺激；意志强

的人便去追寻充实和超脱。他们的出发点一样，结局却有天壤之别，前者因为孤独而沉沦，

后者因为孤独而升华。 
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一种人宁愿孤独也不愿无聊，因为孤独对他来说只是寂寞。有一种人宁愿无聊也不愿孤

独，因为孤独对他来说只是无聊。孤独而寂寞的人，只是觉的时光冷清，却不会虚度时光，

而孤独无聊的人总觉的日子无滋无味，于是便虚掷光阴。 
当别人因失意而孤独的时候，你去成为他的朋友，他往往会心存感激；当别人因得意而

门庭若市，你想去成为他的座上之宾，常常会遭到轻视。因此一个真正聪明的人是不会太势

利的，更不待说一个真诚的人了。 
有些表面上很幸福的人，实际上是很不幸的人；有些表面上很不幸的人，实际上是很幸

福的人。感情上的幸与不幸，只有当事者心里最清楚，旁人常常是在妄加猜测。 
的确，有太多人的脸上有太多微笑，是因为心中有太多太多泪水啊…… 

 

Soleco 
Se soleco kaŭziĝas ne pro introvertiteco, do ĝi naskiĝas ĝenerale pro ekstrema supereco. La 

sento de tro belaspekta homo facile soleciĝas kaj ankaŭ la animo de tro elstara persono facile 
dronas en soleco. La kaŭzo estas memevidenta, ĉar ili malfacile trovas konvenajn kunulojn. La 
suno estas soleca kaj ankaŭ la luno, dum steloj tre sennombriĝas. 

Estas malfacile por homoj elteni longdaŭran solecon. Tiuj kun malforta volo, por liberigi sin de 
soleco, serĉas konsolon kaj ekscitiĝon, dum tiuj kun forta volo plenecon kaj liberemon super 
konvencio. Kvankam ili havas la saman deirpunkton, iliaj elturniĝoj diametre diferencas, ĉar la 
unua deprimiĝas pro soleco, dum la lasta sublimiĝas en soleco. 

Unu speco de homoj preferas solecon al enuo, ĉar soleco signifas al li izoliteco. Kaj alia speco 
de homoj preferas enuon al soleco, ĉar soleco signifas al li nur enuon. La homoj en soleco kaj 
izoliteco nur sentas la tempon seninteresa, sed ili ne disipas la tempon iele-trapele, dum la homoj 
en soleco kaj enuo ĉiam sentas la tempon sengusta, kaj pro tio ili malŝparas la tempon laŭvole. 

Kiam aliulo dronas en soleco pro desapontiĝo, se vi amikiĝas kun li, li ĉiam kovas dankemon 
al vi. Sed, kiam aliulo estas vizitata de multaj homoj pro sia sukceso, se vi volas esti lia honora 
gasto, vi plejofte estas malestimata de li. Tial vera saĝulo ne fariĝas tiel flatema malnoblulo, ne 
paroli pri la sincera homo. 

Kelkaj ŝajnas feliĉaj homoj, sed fakte ili estas tre malfeliĉaj. Kaj kelkaj ŝajnas tre malfeliĉaj, 
sed fakte ili estas tre feliĉaj. Nur tiuj rilataj homoj konas plej klare interne la feliĉon kaj malfeliĉon 
de la sento, dum la apudrigardantoj ofte faras pretendemajn konjektojn. 

Vere, estas tro da homoj, sur kies vizaĝo montriĝas tro da ridetoj, ĉar en ilia koro troviĝas tro 
kaj tro da larmo. 

elĉinigis Vejdo 

承诺 
我真想承诺人们希望我做的一切，可是人们请原谅我，我做不到。 
爱情无承诺可言。如果爱一个人，不承诺也会去爱，如果不再爱一个人，曾经承诺了也

迟早会背叛。 
承诺那些自己做不到的事情，无疑是自讨苦吃。你最初的愿望是不想让别人失望，可是

后来你却让别人更失望。 
最喜欢承诺的不是医生，而是江湖术士，能够除病的不是江湖术士，而是医生。你相信

江湖术士，还是相信医生？ 
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承诺时的心情至少有两种：愉快的承诺；违心的承诺。 
我理解并尊重那些不轻易承诺什么的人，这需要勇气，也表明了一种负责精神。我看不

起那些无论在什么情况下都不敢有所承诺的人，那不是由于圆滑，就是因为无能。 
别人对我们不履行自己的承诺，会使我们感到气愤，我们气愤什么呢？难道不正是我们

自己认错了人吗？ 
我们应该明白，有些承诺是难以实现的，因为它被岁月风化了。岁月能够风化许多坚硬

的东西，甚至也包括承诺。 

Promeso 
Mi vere volas promesi, kion oni esperas, ke mi faru, sed pardonu al mi, mi ne povas. 
Amo ne rilatas al promeso. Se vi amas iun, vi ne bezonas doni promeson. Se vi ne plu amas 

ŝin, eĉ kun antaŭa promeso, okazos perfido pli aŭ malpli frue. 
Promesi kion vi ne povas plenumi, sendube signifas, ke vi faras al vi mem ĉagrenon. 

Komence vi deziris, ke vi ne malesperigos aliajn, sed poste vi lasas aliajn des pli malesperaj. 
Tiu, kiu plej ŝatas promesi, ne estas kuracisto, sed ĉarlatano. Tiu, kiu povas forigi malsanon, 

ne estas ĉarlatano, sed kuracisto. Ĉu vi kredas al ĉarlatano aŭ al kuracisto? 
Kiam oni donas promeson, li havas almenaŭ du animstatojn: plezura promeso aŭ kontraŭvola 

promeso. 
Mi komprenas kaj respektas tiujn, kiuj ne facile fari promesojn. Por tio mi bezonas kuraĝon, 

kaj tio ankaŭ manifestas la spiriton de respondeco. Mi malestimas tiujn, kiuj ne kuraĝas fari 
promesojn en kiaj ajn cirkonstancoj. Ili kondutas tiele aŭ pro takteco aŭ pro senpoveco. 

Kiam oni ne plenumas sian promeson al ni, ni sentas koleron. Pro kio ni koleras? Ni  
miskonas lin, ĉu ne? 

Ni devas kompreni, ke iuj promesoj estas malfacile plenumeblaj, ĉar ili estas efloreskigitaj de 
la tempo. La tempo povas efloreskigi multajn durajn aĵojn, eĉ inkluzive de promesoj. 

elĉinigis Vejdo 

喜欢 
爱是自私的，喜欢是宽容的。 
喜欢很容易进而变为爱，爱却很难退而变为喜欢。 
喜欢是低层次的欣赏，欣赏是高层次的喜欢。 
我敢说，我很喜欢理查德·克莱德曼钢琴下流淌出的每一支曲子；我却不敢说，我很欣赏

理查德·克莱德曼弹奏的每一首乐曲。 
我喜欢你，不是因为你也喜欢我；我爱你，是因为你也爱我。 
春天的时候，人们爱说：我喜欢秋天；秋天的时候，人们爱说：我喜欢春天。 
没有什么，便更喜欢什么。 
孩子喜欢长大，老人渴望年轻。 
喜欢热闹的人，常常是因为灵魂寂寞；喜欢孤独的人，往往是因为思想充盈。 
喜欢文学而终于学理或喜欢理而终学文学，这是命运最初的误会，却不是最终的误会。 
严谨中多些想象或想象中多些严谨，这样的人，往往更能成大器。 
忧伤的时候，便喜欢小雨的冰凉和清新；失意的时候，便向往大海的浩瀚；孤独的时候，

便凝神望月，落寞的时候，便不由自主踏上一条荒芜的小径…… 
人们可以不喜欢命运，却不能不喜欢自然。 
喜欢愈多，得到愈少，喜欢愈少，得到愈多。 
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可是有些人，只是一个劲的喜欢，却不在乎得到得不到，仔细想想，这真是很奇怪。 
如果你不再喜欢我，那不一定是我的错，如果你不再喜欢我，那却一定是命运的折磨，

如果你不再喜欢我，我什么也不会说，如果你不再喜欢我，我会很痛苦，却不会祈求你：不

要离开我。 
我憎恶黑夜，却喜欢星空。 
喜欢是人类的可贵天性，喜欢是成功的老师，喜欢是爱与欢乐的前奏。 
由于经历、爱好、性格的差异，每个人的喜欢姚黄魏紫，色彩纷呈。有的喜欢阳春白雪，

有的喜欢下里巴人；有的喜欢风花雪月，有的喜欢铁马金戈……但人类的喜欢却有一个共同

点，往往对得到或拥有的事物并不珍惜，一旦失去才意识到它的可贵，以为已知领域里充满

的尽是平淡，未知领域才有迷人诱人的风景，所以稚嫩孩童渴盼长出胡须，鬓发斑白者却幻

想童颜再现。 
喜欢不是爱，喜欢不是占有，喜欢常为超功利的审美没有目的，喜欢本身就是目的。 
喜欢可以消解痛苦，喜欢可以转移视线，寒冷时送你一缕春风，寂寞时送你一弯溪水。 
但是，命运却时时赋予人类诸多不喜欢。这时便需要你的忍耐，你的选择、你的深沉思

索。人对事物要投诸喜欢，但不能喜欢的太多。 

Ŝato 
Amo estas egoisma, dum ŝato tolerema. 
Ŝato tre facile turniĝas en amon je plua paŝo antaŭen, dum amo tre malfacile turniĝas en ŝaton 

je plua paŝo malantaŭen. 
Ŝato estas aprecado je malalta nivelo, dum aprecado estas ŝato je alta nivelo. 
Mi kuraĝas diri, ke mi tre ŝatas ĉiun melodion elfluatan el la piano de Richad Clayderman, sed 

mi ne kuraĝas diri, ke mi tre aprecas ĉiun melodion luditan de li. 
Mi ŝatas vin, ne pro tio, ke ankaŭ vi ŝatas min. Mi amas vin, ĉar ankaŭ vi amas min. 
En printempo oni emas diri: “Mi ŝatas aŭtunon.” En aŭtuno oni emas diri: “Mi amas 

printempon.” 
Oni ŝatas, kion li ne havas. 
Infanoj deziras plenkreski kaj maljunuloj soifas je juneco. 
Tiuj, kies animo ofte dronas en soleco, ŝatas movplenecon, dum tiuj, kiuj plenas je pensoj, 

ŝatas solecon. 
Tiuj, kiuj ŝatas literaturon, fine studas sciencon, aŭ tiuj, kiuj ŝatas sciencon, fine studas 

literaturon. Tio estas la komenca miso de la sorto, sed ne la lasta miso. 
Tiuj, kiuj havigas al si pli da imagoj en sia diskreteco aŭ al si pli da diskreteco en siaj imagoj, 

akiros grandan sukceson en multaj okazoj. 
Kiam la homon trafas tristeco, li ŝatas fridecon kaj freŝigon de pluveto. Kiam la homo 

perdiĝas en malespero, li soifas vidi la vastecon de la maro. Kiam la homo sin trovas en soleco, li 
fiksas sian rigardon al la luno. Kiam la homo sentas sin forlasita, li suriras dezertan vojeton 
kontraŭvole... 

Oni povas ne ŝati sian sorton, sed li ne povas ne ŝati la naturon. 
Ju pli multe oni ŝatas, des malpli multe li akiras. Ju pli malmulte li ŝatas, des pli multe li 

gajnas. 
Sed estas kelkaj, kiuj nur montras sian ŝaton energie, sed ne zorgas, ĉu ili povos akiri ion aŭ 

ne. Se oni zorgeme pripensas tion, estas vere strange. 
Se vi ne ŝatas min, tio ne certe estas mia kulpo; se vi ne plu ŝatas min, tio certe estas la 
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turmento de la sorto; se vi ne plu ŝatas min, mi diras nenion; se vi ne plu ŝatas min, mi sentas 
grandan suferon, sed mi ne petas de vi ne forlasi min. 

Mi abomenas malluman nokton, sed mi ŝatas stelplenan ĉielon. 
Ŝato estas la valora naturo de la homaro, la instruisto de sukceso kaj preludo de amo kaj ĝojo. 
Pro malsamaj travivaĵoj, marotoj kaj temperamento, ĉies ŝatoj varias kiel kolorriĉaj floroj. 

Kelkaj ŝatas bontonan elegantecon kaj aliaj popularan vulgarecon; kelkaj ŝatas romantikaĵojn de 
vento, floro, neĝo kaj luno, kaj aliaj rakontojn pri fera ĉevalo kaj ora halebardo... Tamen la ŝato de 
la homaro havas unu komunan punkton: ili ofte ne domaĝas, kion ili posedas, kaj kiam tio 
perdiĝas, ili ekkonscias pri ties valoro; ili konsideras, ke banalaĵoj plenas nur en la konata mondo, 
kaj troviĝas allogaj kaj altiraj pejzaĝoj en la nekonata mondo; pro tio la junaj infanoj soifas 
kreskigi barbon kaj grizharuloj revas pri reapero de infaneca aspekto. 

Ŝato estas nek amo nek posedo. Ŝato, kiu ofte estas estetika juĝo super profitemo, malhavas 
celon, kaj ĝi mem estas celo. 

Ŝato povas nuligi suferojn, deturni vian rigardon, donaci al vi blovon da printempa vento dum 
vi estas en frosto, kaj sendi al vi freŝigan rojakvon dum vi vin trovas en soleco. 

Tamen la sorto ĉiam dotas al la homaro multe da neŝatoj. Dum tiu tempo vi bezonas 
paciencon, elektadon kaj profundan pripensadon. Homoj devas ĵeti siajn ŝatojn al diversaj aferoj, 
sed ne tre multajn.  

elĉinigis Vejdo 

丁立梅（？） 

   

每一棵草都会开花 

去乡下，跟母亲一起到地里去，惊奇地发现，一种叫牛耳朵的草，开了细小的黄花。那些小

小的花，羞涩地藏在叶间，不细看，还真看不出。我说，怎么草也开花？母亲笑着扫过一眼来，

淡淡说，每一棵草，都会开花的。愣住，细想，还真是这样。蒲公英开花是众所周知的，开成白

白的绒球球，轻轻一吹，满天飞花。狗尾巴草开的花，就像一条狗尾巴，若成片，是再美不过的

风景。蒿子开花，是大团大团的……就没见过不开花的草。 

曾教过一个学生，很不出众的一个孩子，皮肤黑黑的，还有些耳聋。因不怎么听见声音，他

总是竭力张着他的耳朵，微向前伸了头，作出努力倾听的样子。这样的孩子，成绩自然好不了，

所有的学科竞赛，譬如物理竞赛，化学竞赛，他都是被忽略的一个。甚至，学期大考时，他的分

数，也不被计入班级总分。所有人都把他当残疾，可有，可无。 

他的父亲，一个皮肤同样幽黑的中年人，常到学校来看他，站在教室外。他回头看看窗外的

父亲，也不出去，只送出一个笑容。那笑容真是灿烂，盛开的野菊花般的，有大把阳光藏在里头。

我很好奇他绽放出那样的笑，问他，为什么不出去跟父亲说话？他回我，爸爸知道我很努力的。

我轻轻叹一口气，在心里。有些感动，又有些感伤。并不认为他，可以改变自己什么。 

学期要结束的时候，学校组织学生手工竞赛，是要到省里夺奖的，这关系到学校的声誉。平

素的劳技课，都被充公上了语文、数学，学生们的手工水平，实在有限，收上去的作品，很令人

失望。这时，却爆出冷门，有孩子送去手工泥娃娃一组，十个。每个泥娃娃，都各具情态，或嬉
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笑，或遐想。活泼、纯真、美好，让人惊叹。作品报上省里去，顺利夺得特等奖。全省的特等奖，

只设了一名，其轰动效应，可想而知。 

学校开大会表彰这个做出泥娃娃的孩子。热烈的掌声中，走上台的，竟是黑黑的他——那个

耳聋的孩子。或许是第一次站到这样的台上，他神情很是局促不安，只是低了头，羞涩地笑。让

他谈获奖体会，他嗫嚅半天，说，我想，只要我努力，我总会做成一件事的。刹那间，台下一片

静，静得阳光掉落的声音，都能听得见。 

从此面对学生，我再不敢轻易看轻他们中任何一个。他们就如同乡间的那些草们，每棵草都

有每棵草的花期，哪怕是最不起眼的牛耳朵，也会把黄的花，藏在叶间。开得细小而执著。 

Ding Limei (?) 

Ĉiu herbo povas disflori 
Kiam mi iris al kampoj kune kun mia patrino, ni surprizite trovis, ke la herbo nomata 

Bov-orelo portas delikatajn flavajn florojn. Tiuj etaj floroj honteme sin kaŝas inter folioj. Se vi ne 
pririgardas ilin zorgeme, vi vere ne povas vidi ilin. Mi demandis, kial herboj disfloras. Ridete 
ĵetinte ekrigardon al mi, ŝi seke respondis, ke ĉiu herbo kapablas disflori. Stuporiĝinte, mi faris 
zorgeman pripenson: ŝia eldiro estas vera. Kiel oni scias, leontodo kapablas disflori. Ĝiaj floroj 
aspektas kiel blankaj vilaj buloj kaj je ekblovo de vento ili flirtas disen en la aero. La floro de 
hundvosta herbo vere similas la voston de hundo. Ili povas formi la plej belan pejzaĝon, se ili 
vaste etendiĝas. Kiam artemizio disfloras, ĝi portas grandrondajn florojn... Oni ne povas vidi la 
herbojn, kiuj ne disfloras. 

Mi instruis lernanton, ne tiom elstaran, kun bruna haŭto kaj iom surdan. Ĉar li ne povis klare 
aŭdi, li ĉiam streĉis siajn orelojn kaj iom antaŭen klinis la kapon por pene aŭskulti. Tia knabo 
nature ne povis akiri bonajn notojn en lernado. En ĉiuj fakaj konkursoj, kiaj la fizika kaj kemia, li 
estis preteratentata. Eĉ en la fina ekzameno de la semestro oni ne inkludis liajn notojn en la klasan 
not-sumon por kalkuli. Ĉiuj rigardis lin kiel handikapulon ignoreblan. 

Lia patro, kun same bruna haŭto, ofte venis al la lernejo kaj staris ekster la klasĉambro por lin 
vidi. Turninte la kapon, la knabo nur sendis al li rideton anstataŭ eliri lin renkonti. Lia rideto estis 
tiel brila kiel sovaĝa lekanto en pompa florado, kun multe da sunlumo kaŝita en ĝi. Scivolante pri 
lia brila rideto, mi demandis al li, kial li ne eliris paroli kun sia patro. Li respondis al mi, ke lia 
patro certas pri lia diligenteco. Mi eligis malpezan suspiron, kun iom da emocio kaj iom da 
tristeco en la koro. Mi ne konsideris, ke li povas ŝanĝi iom en si. 

Proksime al la fino de la semestro la lernejo okazigis la konkurson de manlaborado de la 
lernantoj por gajni premiojn en la samspeca konkurso provinc-nivela, kio rilatis al la reputacio de 
la lernejo. En ordinara tempo la lecionoj pri manlaboraj teknikoj estis anstataŭitaj de la lecionoj 
ĉinlingvaj kaj matematikaj. Pro tio la nivelo de manlaborado de la lernantoj estis malalta kaj iliaj 
manfaritaj verkoj malesperigaj. Tamen venis neatendita novaĵo. Iu knabo prezentis dekon da kotaj 
homfiguroj manfaritaj, kiuj havis malsamajn trajtojn, kiaj kun rida mieno aŭ en enpensiĝema pozo. 
Ili aspektis vigle, sincere vivsimile kaj bele, kiuj tre mirigis spektantojn. Kiam tiuj kotaj 
homfiguroj estis senditaj al la provinca konkurso, ili glate gajnis la specialan premion ununuran en 
la tuta provinco. Imagu, kian sensacion tio vekas! 

La lernejo okazigis kunvenon por prilaŭdi la knabon. En varma manklakado tiu, kiu suriris la 
podion, ja estis la surda knabo kun bruna haŭto. Eble pro tio, ke li unuafoje staris sur tia podio, li 
montriĝis sinĝena kaj honteme ridetis kun mallevita kapo. Kiam li estis postulata paroli pri sia 
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penso pri la aljuĝita premio, li, post longatempa balbutado, diris: “Mi pensas, ke se mi nur faras 
klopodojn, mi povos akiri sukceson.” Tuj poste regis inter ĉeestantoj tia silento, ke eĉ povus 
aŭdiĝi la sono de pinglo falanta sur la teron. 

Ekde tiam mi ne plu kuraĝis malalte taksi ĉiun el miaj lernantoj. Ili ĉiuj similas tiujn herbojn 
sur la kampo, kiuj havas sian propran tempon disflori. Eĉ la malplej elstara Bov-orelo kaŝas siajn 
flavajn delikatajn kaj obstinemajn florojn inter folioj. 

elĉinigis Vejdo 

迟子建（1964—） 

 

我的世界下雪了 

我之所以喜欢回到故乡，就是因为在这里，我的眼睛、心灵与双足都有理想的漫步之处。从

我的居室到达我所描述的风景点，只需三五分钟。我通常选择黄昏的时候去散步。去的时候是由

北向南，或走堤坝，或沿着河岸行走。如果在堤坝上行走，就会遇见赶着羊群归家的老汉，那些

羊在堤坝的慢坡上边走边啃噬青草，仍是不忍归栏的样子。我还常看见一个放鸭归来的老婆婆，

她那一群黑鸭子，是由两只大白鹅领路的。大白鹅高昂着脖子，很骄傲地走在最前面，而那众多

的黑鸭子，则低眉顺眼地跟在后面。比之堤坝，我更喜欢沿着河岸漫步，我喜欢河水中那漫卷的

夕照。夕阳最美的落脚点，就是河面了。进了水中的夕阳比夕阳本身还要辉煌。当然，水中还有

山峦和河柳的投影。让人觉得水面就是一幅画，点染着画面的，有夕阳、树木、云朵和微风。微

风是通过水波来渲染画面的，微风吹皱了河水，那些涌起的水波就顺势将河面的夕阳、云朵和树

木的投影给揉碎了，使水面的色彩在瞬间剥离，有了立体感，看上去像是一幅现代派的名画。我

爱看这样的画面，所以如果没有微风相助，水面波澜不兴的话，我会弯腰捡起几颗鹅卵石，投向

河面，这时水中的画就会骤然发生改变，我会坐在河滩上，安安静静地看上一刻。当然，我不敢

坐久，不是怕河滩阴森的凉气侵蚀我，而是那些蚊子会络绎不绝地飞来，围着我嗡嗡地叫，我可

不想拿自己的血当它们的晚餐。 

在书房写作累了，只需抬眼一望，山峦就映入眼帘了。都说青山悦目，其实沉积了冬雪的白

山也是悦目的。白山看上去有如一只只来自天庭的白象。当然，从窗口还可以尽情地观察飞来飞

去的云。云不仅形态变幻快，它的色彩也是多变的。刚才看着还是铅灰的一团浓云，它飘着飘着，

就分裂成几片船形的云了，而且色彩也变得莹白了。如果天空是一张白纸的话，云彩就是泼向这

里的墨了。这墨有时浓重，有时浅淡，可见云彩在作画的时候是富有探索精神的。 

无论冬夏，如果月色撩人，我会关掉卧室的灯，将窗帘拉开，躺在床上赏月。月光透过窗棂

漫进屋子，将床照得泛出暖融融的白光，沐浴着月光的我就有在云中漫步的曼妙的感觉。在刚刚

过去的中秋节里，我就是躺在床上赏月的。那天浓云密布，白天的时候，先是落了一些冷冷的雨，

午后开始，初冬的第一场小雪悄然降临了。看着雪花如蝴蝶一样在空中飞舞，我以为晚上的月亮

一定是不得见了。然而到了七时许，月亮忽然在东方的云层中露出几道亮光，似乎在为它午夜的

隆重出场做着昭示。八点多，云层薄了，在云中滚来滚去的月亮会在刹那间一露真容。九点多，

由西南而飞向东北方向的庞大云层就像百万大军一样越过银河，绝大部分消失了踪影，月亮完满

地现身了。也许是经过了白天雨与雪的洗礼，它明净清澈极了。我躺在床上，看着它，沐浴着它
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那丝绸一样的光芒，感觉好时光在轻轻敲着我的额头，心里有一种极其温存和幸福的感觉。过了

一会儿，又一批云彩出现了，不过那是一片极薄的云，它们似乎是专为月亮准备的彩衣，因为它

们簇拥着月亮的时候，月亮用它的芳心，将白云照得泛出彩色的光晕，彩云一团连着一团的出现，

此时的月亮看上去就像一个巨大的蜜橙，让人觉得它荡漾出的清辉，是洋溢着浓郁的甜香气的。

午夜时分，云彩全然不见了，走到中天的明月就像掉入了一池湖水中，那天空竟比白日的晴空看

上去还要碧蓝。这样一轮经历了风雨和霜雪的中秋月，实在是难得一遇。看过了这样一轮月亮，

那个夜晚的梦中就都是光明了。 

我还记得2002年正月初二的那一天，我和爱人应邀到城西的弟弟家去吃饭，我们没有乘车从

城里走，而是上了堤坝，绕着小城步行而去。那天下着雪，落雪的天气通常是比较温暖的，好像

雪花用它柔弱的身体抵挡了寒流。堤坝上一个行人都没有，只有我们俩，手挽着手，踏着雪无言

地走着。山峦在雪中看上去模模糊糊的，而堤坝下的河流，也已隐遁了踪迹，被厚厚的冰雪覆盖

了。河岸的柳树和青杨，在飞雪中看上去影影绰绰的，天与地显得是如此的苍茫，又如此的亲切。

走着走着，我忽然落下了眼泪，明明知道过年落泪是不吉祥的，可我不能自持，那种无与伦比的

美好滋生了我的伤感情绪。三个月后，爱人别我而去，那年的冬天再回到故乡时，走在白雪茫茫

的堤坝上的，就只是我一人了。那时我恍然明白，那天我为何会流泪，因为天与地都在暗示我，

那美好的情感将别你而去，你将被这亘古的苍凉永远环绕着！ 

所幸青山和流水仍在，河柳与青杨仍在，明月也仍在，我的目光和心灵都有可栖息的地方，

我的笔也有最动情的触点。所以我仍然喜欢在黄昏时漫步，喜欢看水中的落日，喜欢看风中的落

叶，喜欢看雪中的山峦。我不惧怕苍老，因为我愿意青丝变成白发的时候，月光会与我的发丝相

融为一体。让月光分不清它是月光呢还是白发；让我分不清生长在我头上的，是白发呢还是月光。 

几天前的一个夜晚，我做了一个有关大雪的梦。我独自来到了一个白雪纷飞的地方，到处是房屋，

但道路上一个行人也看不见。有的只是空中漫卷的雪花。雪花拍打我的脸，那么的凉爽，那么的

滋润，那么的亲切。梦醒之时，窗外正是沉沉暗夜，我回忆起一年之中，不论什么季节，我都要

做关于雪花的梦，哪怕窗外是一派鸟语花香。看来环绕着我的，注定是一个清凉而又忧伤、浪漫

而又寒冷的世界。我心有所动，迫切地想在白纸上写下一行字。我伸手去开床头的灯，没有打亮

它，想必夜晚时停电了；我便打开手机，借着它微弱的光亮，抓过一支笔，在一张打字纸上把那

句最能表达我思想和情感的话写了出来，然后又回到床上，继续我的梦。 

那句话是：我的世界下雪了。 

是的，我的世界下雪了…… 

Chi Zijian (1964-) 

Neĝas en mia mondo 
Mi ŝatas reiri al mia hejmloko, ĉar tie miaj okuloj, animo kaj piedoj havas idealan lokon por 

promeni trankvile. Nur tri ĝis kvin minutojn bezonas iri de mia loĝejo al la pitoreskejo priskribita 
de mi. Mi kutime elektas vesperkrepuskon kiel tempon libere promeni. Mi ekiras de la nordo al la 
sudo, laŭ la digo aŭ la riverbordo. Kiam mi paŝas sur la digo, mi renkontas la maljunulon, kiu 
pelas gregon da kaproj al la hejmo. Tiuj kaproj, irante sur la deklivo de la digo, rodas verdajn 
herbojn, kvazaŭ ili ne volus reiri al sia stalo. Mi ankaŭ ofte vidas maljunulinon, kiu revenas kun 
aro da nigraj anasoj, kiuj ŝin sekvas obeeme. Mi preferas promeni laŭ la riverbordo ol laŭ la digo, 
ĉar mi ŝatas speguliĝon de la vespera sunlumo ondantan en la rivero, kies surfaco estas la plej bela 
ripozejo por la subiranta suno. La vespera suno speguliĝanta en la akvo estas ankoraŭ pli 
pompanta ol la vespera suno mem. Kompreneble videblas montetoj kaj salikarboj projekciitaj sur 
la akvosurfaco, kiu ŝajnas pentraĵo tuĉita per la vespera suno, arboj, nuboj kaj brizo. Pere de 
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ondetoj la brizo vivigas la pentraĵon. Kiam la brizo blove krispigas la riverakvon, la leviĝantaj 
ondetoj rompe diserigas la projekciitajn bildojn de la subiranta suno, nuboj kaj arboj, igante la 
kolorojn sur la akvosurfaco apartigitaj dum momento, tiel ke tridimensia impreso prezentiĝas, 
simila al fama moderna pentraĵo. Mi tre ŝatas rigardi tian bildon. Pro tio, se neniu brizo donas 
helpon aŭ neniaj ondetoj ludas sur la akvosurfaco, mi, klininte min, levprenas kelkajn rulŝtonojn 
kaj ĵetas ilin en la akvon. Tiam la bildo sur la akvo tuj varias, kaj sidante sur la bordo, mi kviete 
pririgardas ĝin dum kelka tempo. Kompreneble mi ne kuraĝas sidi tie longe, ne pro tio, ke la 
sombra malvarmo sur la bordo min atakas, sed pro tio, ke kuloj senĉese alflugas kaj zumadas 
ĉirkaŭ mi, kaj mi ne volas, ke mi provizas ilin per vespermanĝo el mia sango. 

Kiam mi sentas min laca, okupiĝante pri verkado en la kabineto, mi nur eklevas miajn okulojn 
kaj mi povas okule ĉirkaŭpreni montetojn ekster la fenestro. Oni diras, ke la verdaj montoj estas 
okulplaĉaj, sed fakte ankaŭ plaĉas al okuloj tiuj blankaj montoj longe kovritaj per neĝo, kiuj 
similas blankajn elefantojn devenantajn el la ĉiela lando. Kompreneble tra la fenestro mi povas 
observi la nubojn flosantajn tien kaj reen. Nuboj ne nur ŝanĝiĝas rapide en formo, sed ankaŭ iliaj 
koloroj. Antaŭ momento vidiĝis densa maso da griza nubo, kaj dum flosado ĝi dispeciĝas en 
kelkajn boatformajn nuberojn, kies koloro fluoreske blankas. Se la ĉielo estus blanka papero, 
nuboj estus inkmakuloj disverŝitaj sur ĝi, kelkaj dense malhelaj kaj aliaj hele palaj. Tio indikas, ke 
en pentrado nuboj servas kiel kreivaj elementoj. 

Ĉu vintre ĉu somere, se la lunlumo sufiĉe altiras, mi malŝaltas la lampon en la dormoĉambro, 
distiras la fenestrokurtenojn, kaj kuŝiĝas en la liton por ĝui la lunon. La lunlumo flue filtriĝas tra 
la fenestrokrado en la ĉambron kaj prilumas la liton, kiu rebrilas per varma kaj blanka lumo. 
Banite en la lunlumo mi ŝajne ekhavas la belan senton promeni en nuboj. En ĵus pasinta 
Aŭtunmeza Festo mi tiamaniere aprezis la lunon, kuŝante en la lito. Tiutage la ĉielo plenis je 
densaj nuboj. Dumtage disversiĝis frosta pluveto kaj post tagmezo la unua neĝeto de la komenca 
vintro nerimarkite ekfalis. Rigardante la neĝerojn flirti papilie, mi konsideris, ke mi ne povos vidi 
la lunon nokte. Tamen ĉirkaŭ je la sepa la luno subite eligis kelkajn lumstriojn tra nuboj en la 
oriento, kvazaŭ heroldante ĝian solenan alvenon ĉe la noktomezo. Post la oka nubtavoloj 
maldensiĝis kaj la luno montris sian vizaĝon momentete el inter la ruliĝantaj nuboj. Post la naŭa la 
kolosaj nubtavoloj, kiel milion-nombra trupo, transpasis la Arĝentan Riveron (Laktan Vojon), 
plejmulte malaperis senspure, kaj la luno malkaŝis sian tutan vizaĝon. Eble pro baptado de 
dumtagaj pluvo kaj neĝo, ĝi aspektis ekstreme klara kaj pura. Kuŝante sur la lito, mi rigardis ĝin. 
Banite en ĝiaj silkecaj lumradioj, mi sentis, ke bona tempo malpeze frapetas mian frunton, kaj mi 
ekhavis ekstreme teneran kaj feliĉan senton en la koro. Post momento aperis alia aro da nuboj tre 
maldensaj, kvazaŭ ili servus kiel kolora vesto por la luno, ĉar kiam ili amase ĉirkaŭis la lunon, tiu, 
per sia amema koro, prilumis la nubojn, kiuj siaflanke emanis koloran nimbon. Koloraj nuboj 
montriĝis mason post maso, kaj la luno aspektis kiel kolosa mielpampelmuso, kiu donis la 
impreson, ke ĝia pala brilo elspiras densan dolĉan aromon. Ĉe noktomezo nuboj tute vanuis. La 
luno ĉe la zenito kvazaŭ dronis en lagakvo kaj la ĉielo sin montris ankoraŭ pli lazura ol tiu de la 
serena ĉielo. Vere malfacile videblis tiu aŭtunmeza luno jam travivinta ventblovon, pluvadon, 
prujnadon kaj neĝadon. Post aprezado de tia luno, mi tiunokte havis sonĝon, en kiu plene regis 
hela lumo. 

Mi ankoraŭ memoras, ke la duan de la unua lunmonato de 2002 mi kaj mia edzo estis invititaj 
al manĝo ĉe la hejmo de la frato situanta sude de la urbo. Ni ne prenis aŭtomobilon en la urbo, sed 
piediris sur la diga vojo ĉirkaŭ la malgranda urbo.Tiutage neĝis. Ĝenerale neĝa vetero estis varma, 
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kvazaŭ neĝeroj rezistus la frostfluon per sia malforta korpo. Sur la digo videblis neniu signo de 
homoj. Nur ni solaj senvorte paŝis manon en mano sur la neĝo. La montetoj aspektis malklare en 
la neĝo, dum la rivero piede de la digo senformiĝis sub dika kovro de la neĝo. La konturoj de la 
salikoj kaj verdaj poploj sur la bordo vidiĝis malprecize. La ĉielo kaj la tero sin montris tiom 
vastaj kaj profundaj, sed tiom intimaj. Irante, mi subite faligis larmojn. Mi vere sciis, ke larmado 
ĉe la sojlo de la nova jaro ne estas deca nek bonaŭgura, sed mi ne povis deteni min, ĉar tiu 
senkompara beleco naskigis al mi tristan senton. Tri monatojn poste mia edzo forlasis min. En la 
vintro de tiu jaro nur mi sola iris sur la digo plene kovrita per blanka neĝo. Tiam mi subite venis al 
la kompreno, kial mi larmis tiutage, ĉar la ĉielo kaj la tero sugestiis al mi, ke la bela sento forlasos 
min por ĉiam kaj mi estos ĉirkaŭita de la malvarma tristeco de la antikveco por eterne! 

Feliĉe verdaj montoj kaj riverfluoj ankoraŭ ekzistas, salikoj kaj verdaj poploj sur la bordo 
ankoraŭ ekzistas, kaj ankaŭ la morgaŭo, tiel ke miaj okuloj kaj animo havas lokon por nesti kaj 
mia plumo havas la tiklajn punktojn de la plej emociplena sento por verkado. Tial mi ankoraŭ 
ŝatas promeni ĉe vesperkrepusko, rigardi la subirantan sunon en akvo kaj spekti falantajn foliojn 
en vento kaj montetojn en neĝado. Mi ne timas maljunan kadukiĝon, ĉar mi volas, ke kiam miaj 
nigraj haroj blankiĝos, la lunlumo fandiĝu kun miaj haroj, por ke la lunlumo ne povu distingi ĉu ĝi 
estas la lunlumo aŭ miaj blankaj haroj, nek mi povu distingi ĉu ĝi estas miaj haroj aŭ la lunlumo 
sur la kapo. En nokto antaŭ kelkaj tagoj mi faris sonĝon pri neĝego. Mi sola iris al neĝflirtanta 
loko, kie troviĝis domoj ĉie, sed videblis neniu signo de homoj. Mi povis vidi nenion alian ol 
dancantajn neĝflokojn. Neĝeroj frapis mian vizaĝon tiom friske, tiom malsekete kaj tiom intime. 
Kiam mi vekiĝis el la sonĝo, estis mallume profunda nokto ekster la fenestro. Mi rememoras, ke 
en kia ajn sezono de la jaro mi faras sonĝojn pri neĝeroj, malgraŭ birda pepado kaj flora aromado 
ekster la fenestro. Ŝajnas al mi, ke tio, kio ĉirkaŭas min, destinas esti la mondo refreŝiga sed 
tristiga, romantika sed frosta. Mi sentis min iom emociita kaj urĝeme volis skribi kelkajn vortojn 
sur la blanka papero. Mi etendis la manon por ŝalti la lampon ĉe la litkapo, sed ĝi ne lumiĝis, eble 
pro tio, ke okazis elektra interrompo dumnokte. Mi ŝaltis la poŝtelefonilon kaj sub ĝia malhela 
lumo mi skribis per plumo sur printpapero tiujn vortojn, kiuj plej bone esprimis miajn penson kaj 
senton. Kaj poste mi reiris al la lito kaj daŭrigis mian sonĝon. 

Tiuj vortoj estas: neĝas en mia mondo. 
Jes, neĝas en mia mondo. 

elĉinigis Vejdo 

野草的呼吸 

   去年三月，雪花还未从北方收脚，寒流仍环绕冰城、不识相地穿街走巷时，盼春心切的我，

一头扎进哈尔滨城郊的室内花卉市场，在姹紫嫣红的花中，选购了几盆色彩艳丽的四季海棠，抱

回家中。 

   这一簇簇的海棠花儿，在窗前，在桌畔，就像迎春的爆竹，等待点燃。而悄无声息燃响它们

的，就是阳光了。在最初的一周，它们在日光中心思透明地大炫姿容，开得火爆。粉色的比朝霞

还要明媚，鹅黄的娇嫩得赛过柳芽，橘色的仿佛通身流着蜜，火红的透着葡萄酒般的醇香，让人

有啜饮的欲望。 

   居室春意盈盈，叫人愉悦。每日晨起，我都做早课似的，先赏花儿。我喝一杯凉白开，也给

它们灌上一点生水。也许是浇水频繁的缘故吧，十多天后，我发现粉色的四季海棠首先烂了根，

花儿做了噩梦似的，花瓣边缘浮现出黑边，像是生了黑眼圈。鹅黄的四季海棠叶片萎靡，花朵也

蔫了。我以为它们缺乏营养，于是又浇花卉营养液。可不管我怎样挽留，四季海棠去意已定，没
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有一盆不烂根的了，花茎接二连三倒伏，那一团团花朵，自绝于青春似的，香销玉殒。我只得清

理了残花败叶，沮丧地将花盆摞起，扔在阳台一角。 

   时隔多日，暮春时分，一个午后，我去阳台晒衣服，无意间低头，发现这摞花盆的最上一盆，

有银线似的东西在闪光。我凑近一看，原来是一棵细若游丝的草，从干硬的土里飞出来了!它已

生长了一段时日了吧，有半根筷子长了。因为是在板结如水泥般的土里顽强钻出来的，缺光少水，

它看上去病恹恹的，单细不说，草色也极为黯淡。 

   我想一棵草再折腾，也开不出花儿来，所以感慨一番，浇了点水，算是善待了它，由它去了。 

   那期间我忙于装修新居，忙于外出开会，在家时虽也去阳台舀米取面，晾衣晒被，但哪会顾

及一棵草的命运呢。它就在无人的角落中，挣扎着活。直到七月下旬我参加香港书展归来，打扫

阳台时，才发现它已成了气候。盆中的野草不是一棵，而是七八棵了，它们相互搀扶着，努力向

上，疏朗有致，绿意荡漾。这盆不屈不挠成长的野草，终于打动了我，我把它搬到卧室的南窗前，

当花儿养起来。 

   有了阳光的照拂，有了水的滋养，野草出落得比春花还要漂亮。它们像一把插在笔筒的鹅毛

笔，期待我书写着什么。有时我会朝它吹上一口气，看野草风情万种地起舞，将穿窗而入的阳光，

也搅得乱了阵脚，窗前光影缭乱。还有时我会含上一口清水，“噗———”的一声，将清水喷射到

野草上，看它仿佛沐浴着朝露的模样。我就这样与野草共呼吸，直到哈尔滨的菊花，在浓霜中耷

拉下脑袋，所有户外的花儿，在冷风中折翼，我居室的野草，依然自由舒展着婀娜的腰肢。它仿

佛知道我嫌它不能开花似的，居然长出花茎，开出几株穗状的米粒似的花儿，如一面面耀眼的小

旗子，宣示着它的春天。 

   这盆欣欣向荣的野草，直到年底，才呈颓势。先是开花的草茎，变得干瘪，落下草籽。跟着

是花盆外缘的野草，朝圣般地匍匐下身子。到了春节，野草大都枯黄，只有中央新生的草，仍是

绿的。它就这样一边枯萎一边生新芽，所以直到如今，这盆野草，依然活着。 

当一个人的呼吸，与野草的呼吸融合在一起时，在风刀霜剑的背后，在凉薄而喧嚣的世间，宁静

与超然，安详与平和，善与慈，爱与美，就会在不老的四季中，缠绕在你的枝头，与你同在。 

   我从事文学写作三十余年了，小说应该是我创作的主业，因为在虚构的世界中，更容易实践

我的文学理想。但我也热爱散文，常常会在情不自禁时，投入它的怀抱。它就像一池碧水，洗濯

着尘世的我。这些不经意间写就的散文，就像我居室的那盆野草，在小天地中，率性地生长，不

拘时令，生机缭绕，带给我无限的感动和遐想。 

   我愿将这样的野草，捧给亲爱的读者。 

Spirado de sovaĝaj herboj 
En marto lastjare, kiam neĝflokoj ankoraŭ ne ĉesis flirti en la nordo, kaj la frosta fluo ankoraŭ 

ĉirkaŭis la glacian urbon kaj trairis senhonte stratojn kaj stratetojn, mi, senpacience sopirema al la 
alveno de la printempo, mergis min en la buntan florbazaron de la urbo, elekte aĉetis kelkajn 
vazojn da brilkoloraj begonifloroj kaj kunportis ilin hejmen. 

Tufoj kaj tufoj da ĉi tiuj begonifloroj staris aŭ ĉe fenestro aŭ sur tablo, kvazaŭ petardoj, kiuj 
atendas bruligon por bonvenigi la printempon. Tamen tiu, kiu sensone bruligos ilin, estis la 
sunlumo. En la komenca semajno ili sub sunlumo pompe disfloris por klare kaj parade montri 
siajn belajn pozojn. La rozetaj floroj pli brilas ol matenruĝo, la anserflavaj pli delikatas ol 
salikbranĉoj, la oranĝkoloraj kvazaŭ havas mielon fluantan tra la korpo, kaj la fajroruĝaj elspiras 
vinecan aromon, vekante la deziron trinke gustumi.  

Pro ili la ĉambro plenis je la printempa etoso, donante plezuron al mi. Ĉiumatene, kiam mi 
leviĝis, mi unue ĝueme pririgardis la florojn. Samtempe kiam mi trinkis tason da malvarma 
boligita akvo, mi aspergis ilin per akvo. Post pli ol dek tagoj, mi trovis, ke, eble pro mia ofta 
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aspergado, la radikoj de la rozetaj begonioj ekputriĝas kaj la randoj de ties floroj nigriĝas, kvazaŭ 
vekiĝinte el koŝmaro, kiu kaŭzas nigrajn ringojn ĉe la okuloj. La folioj de anserflavaj begonioj 
malvigle falpendas kaj ties floroj velkas. Konsiderante, ke al ili mankas nutraĵo, mi akvumis ilin 
per nutra fluidaĵo. Sed kiel ajn mi penis savi ilin, ili ŝajne decidis pereiĝi. En neniu el la florvazoj 
ne troviĝis putriĝintaj radikoj. La tigoj de la floroj kliniĝis unu post alia, kaj aroj da floroj 
formortis kun sia beleco dum prosperado. Mi vole nevole forigis tiujn velkintajn florojn kaj foliojn, 
kaj deprimite stakigis la florvazojn kaj movis ilin en la angulon de la balkono. 

Multaj tagoj pasis. Iun posttagmezon de malfrua printempo, kiam mi iris sunumi la lavitajn 
vestojn sur la balkono, senintence klininte la kapon, mi trovis ion brile arĝentfadenecan sur la plej 
supra vazo de la vazstako. Alproksimiĝinte, mi vidis, ke herbo maldika kiel filamento jam 
elŝoviĝis el la seka kaj dura tero! Eble ĝi kreskis dum multaj tagoj, jam longa kiel duono de 
manĝbastoneto. Pro tio, ke ĝi obstine elŝoviĝis el la cemente kompakta tero, kaj ke mankis al ĝi 
lumo kaj akvo, ĝi aspektis malsanece, ne nur maldika, sed ankaŭ malhela. 

Pensante, ke la herbo, kiel ajn ĝi penas, ne povas disflori, post veado, mi akvumis ĝin, 
montrante mian bonan traktadon al ĝi, kaj ne plu zorgis pri ĝi. 

Dum tiu tempo mi okupiĝis pri dekorado de mia nova loĝejo kaj partoprenado en kunvenoj en 
aliaj lokoj. En la hejmo, kvankam mi iris al la balkono preni iom da rizo aŭ faruno, kaj sunumi 
lavitajn vestojn kaj litkovrilon, mi tamen neniel zorgis pri la sorto de unu herbo. Ĝi baraktis por 
vivi en la senhoma angulo. Ĝis la tria tagdeko de julio, kiam mi revenis de la ekspozicio de libroj 
en Hongkongo kaj purigis la balkonon, mi trovis ĝin en bona stato. En la vazo jam ne estis nur unu 
herbo, sed sep aŭ ok herboj. Ili helpis unu la alian, penis kreski supren, kaj jam aspektis vigloplene 
en verda pompo. La vazo da sovaĝaj herboj, kiuj neflekseble kreskis, finfine tuŝis mian koron. Mi 
movis la vazon al la suda fenestro de la dormoĉambro kaj zorgis pri ili kiel floroj. 

Kun sunbano kaj akvumado tiuj sovaĝaj herboj kreskis pli bele ol la floroj en printempo. Ili 
similis plumajn skribilojn en ingo, atendantajn min por verki. Kelkfoje mi blovis al ili por vidi ilin 
firti en diversaj pozoj, kiuj eĉ tumultigis sunradiojn filtriĝantajn el la fenestro. Foje mi sputis 
plenbuŝon da akvo, Pu! al ili por vidi ilin kvazaŭ en baniĝo de matenaj rosoj. Tiamaniere mi kaj 
tiuj sovaĝaj herboj spiradis kune. Ĝis krizantemoj en la urbo Harbino mallevis la kapon en densa 
prujno kaj ĉiuj floroj eksterdome malvenkis en malvarma vento, la sovaĝaj herboj en mia 
dormoĉambro ankoraŭ libere etendis sian sveltan talion. Ili kvazaŭ sciis, ke mi malŝatas, ke ili ne 
povas disflori, kaj ili eĉ elkreskigis flortigetojn kun kelkaj grapoloj da spikecaj floretoj malgrandaj 
kiel rizgrajnoj, kiuj similis flagetojn anoncantajn sian propran printempon. 

Tiu ĉi vazo da prosperantaj sovaĝaj herboj ne dekadenciĝis ĝis la fino de la jaro. Unue la tigoj 
kun floretoj fariĝis sekaj kaj malgrasaj kaj faligis herbajn semojn, kaj poste la sovaĝaj herboj ĉe la 
rando de la vazo pilgrimace klinis la korpon. Ĉe la printempa festo la sovaĝaj herboj plejparte 
flaviĝis en velkiĝo, kaj nur nove kreskantaj herboj ankoraŭ verdis. Ili velkis kaj samtempe 
elkrekigis novajn ŝosojn tiamaniere. Tial la vazo da sovaĝaj herboj ankoraŭ vivas eĉ ĝis nun. 

Kiam spirado de unu homo fandiĝas kun tiu de soavaĝaj herboj, malantaŭ la venta glavo kaj 
prujna ponardo kaj en frida kaj bruplena mondo, trankvileco kaj transcendeco, kvieteco kaj 
pacemo, bonkoreco kaj simpatio, amo kaj beleco, alkroĉiĝas al via branĉo kaj persiste restas kun 
vi en nemaljuniĝeblaj kvar sezonoj. 

Mi okupiĝas pri literatura verkado tridek jarojn. Romanoj estas mia ĉefa okupo de kreado, ĉar 
en fikcia mondo mi des pli facile realigas mian idealon de literaturo. Sed mi amas ankaŭ 
ese-verkadon kaj plejofte nereteneble ĵetas min en ĝian brakumon. Ĝi similas lagon da kristale 
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klara akvo, kiu lavas min polvokovritan en la homa mondo. Tiuj eseoj, kiujn mi skribis sen 
koncentrita atento, similas la vazon da sovaĝaj herboj en mia dormoĉambro. En la eta mondo ili 
kreskas laŭplaĉe, ne observas la sezonojn kaj ĉiam montras vivecon, alportante al mi senlimajn 
kortuŝitecon kaj vagpensojn. 

Mi volas ambaŭmane oferi tiajn sovaĝajn herbojn al karaj legantoj. 
elĉinigis Vejdo 

看不见的邮差 
去前夏天，我给家里接上网线后，第一件事，就是请单位的同事，帮我申请了一个

免费邮箱。我写的第一封信，是给聂华苓老师的。在此之前，因为我不上网，几乎每隔

半个月，她就要从美国打来电话，关切地询问近况。 
那天晚上我把信发出去后，有点忐忑不安的，心想鼠标只那么轻轻一点，信就会长

着翅膀翻山越海吗? 
清晨起来，我奔向电脑，查看是否有回音。天啊，信箱里果然有聂老师的回信，她

的第一句话是:“你也终于用网络了，太好了!” 
没花一分钱，一封到美国的信，瞬间就抵达了，这使我觉得网络就是个魔术师，神通广

大。 
未上网前，我写好了稿子，若是短的，便在电脑上打印出来，去邮局寄掉。若是长

的，就拷在软盘里，寄盘。我还记得，2005 年我在青岛修改完长篇《额尔古纳河右岸》，

寄给《收获》杂志的，就是一块薄饼似的软盘。 
去邮局，是我最快乐的时光。寄完稿，我就顺路逛商场、副食店、花店、音像店或

是点心铺子。有的时候懒得做饭了，就赶到饭时出门，找家餐馆，舒舒服服地吃上一顿。 
上网后，无论是长稿短稿，都可以用伊妹儿发出了。报纸的采访，往往需要配发作者照

片。以往我会寄上一张照片，并在后面标记上“用后请奉还”，麻烦得 很。现在呢，请

人把照片扫描了一些，放在自己的图片库里，哪里需要，就选一张把它派发到哪里，非

常便捷。而且，新书出版前，你可以事先看到美编设计的封 面，有不满意的，能够及

时沟通和修正。而从前，出版社因为我不上网，让我看封面时，只得出一份打样，特快

专递过来。 
二十多年前，我师范毕业，分配到故乡的山村学校教书。因为爱好写作，常有投稿，

所以每天最盼望的，就是邮差的到来。那个邮差姓田，是个热心人，很善良。由于他是

个 歪脖子，头总是拧向一侧，他骑着墨绿的邮车行进在山间公路时，我常担心他会因

为看不到正前方，而被迎面驶来的汽车撞上。从县城到我们山村，十来公里的路 吧，

他通常是上午九点多钟到。如果我的语文课恰好在第一节上完了，我便会在路口迎他。

如果有我的信，他就会从自行车下来，从邮袋中取出信，递给我。如果那 信薄薄的，

他就笑着，以为我收到了用稿通知;如果是厚厚一沓，他大概猜测到那是退稿，同情地

看着我，尴尬地笑笑，好像责备自己不该把坏消息带给我。我觉得 这个邮差了不起，

他不看大家都看的路，却依然走得稳稳当当的，从无闪失，说明眼前的那条路，他已熟

稔于心。走上它时，只需轻轻一瞥，就能畅通无阻。能够在 大路上用目光“别开蹊径”，
去瞭望别人不曾看到的“旁逸斜出”的美景，真乃神人啊! 

有了网络，像田师傅这样的山村邮差，会渐渐失业 了。我们的信件，在几秒钟内，

不需辗转，就可以走遍世界。网络中有一个看不见的邮差，可以二十四小时为我们服务，

随时准备出发。虽然是方便到家了，可有的 时候，我还是怀念去邮局寄稿的日子。因

为在返回的路上，你若买了点心，就可以边走边品尝;买了书，走累了，完全可以坐在

街心花园的长椅上，先睹为快;而若 买了花，又逢了雨，那束花，无疑就有了露珠。 
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Nevidebla leterportisto 
   Somere lastjare mi sukcesis instaligi interretan draton en mia hejmo. La unua afero, kiun mi 
faris, estis peti de mia kolego doni al mi senpagan interretan poŝtkeston. Kaj la unua letero, kiun 
mi skribis, estis adresita al mia mentoro Nie Hualing. Antaŭe, ĉar mi ne konektiĝis al la interreto, 
preskaŭ ĉiun duonmonaton ŝi telefonis de Usono al mi, pridemandante mian freŝdatan staton. 

Tiunokte, post kiam mi sendis la leteron, mi sentis iom da maltrankvileco. Je malpeza 
ekklikado sur la muso, ĉu la letero povus flugile transpasi montojn kaj marojn? mi pensis. 

Frumatene, ellitiĝinte, mi hastis al la komputilo por vidi, ĉu estas respondletero. Aĥ! vere estis 
la letero de la mentoro Nie. Ŝiaj unuaj vortoj en la letero legiĝis: “Tre bonege, ke vi uzas la 
interreton finfine!” 

Sen pagi ajnan groŝon, mi sendis leteron al Usono kaj ĝi atingis nur dum momento. Tio 
certigis al mi, ke le interreto estas ĉiopova magiisto. 

Antaŭe, kiam mi ankoraŭ ne konektiĝis al la interreto, post pretigo de manuskriptoj mi tajpis 
kaj printis la mallongajn sur komputilo kaj iris al poŝtoficejo elsendi ilin, kaj kopiis la longajn sur 
moldiskojn kaj poŝtsendis la diskojn. Mi ankoraŭ memoris, ke en 2005 kiam mi finmodifis la 
romanon La dekstra bordo de Argun-rivero en Qingdao, mi sendis ĝin al la redaktejo de la revuo 
Rikolto pere de moldisko tiel maldika kiel krespo. 

Iri al poŝtoficejo donis al mi plej plezuran tempon. Post elsendo de manuskriptoj mi butikumis 
al magazeno, vendejo de flankaj manĝaĵoj, florvendejo, vendejo de aŭd-videaj produktoj aŭ 
kukvendejo laŭ la vojo. Kelkfoje mi ne emis kuiri kaj elirinte ĉe la horo de manĝado, mi trovis 
restoracion por regali min per riĉaj manĝaĵoj. 

Post kiam mi povas konektiĝi al la interreto, kiajn ajn manuskriptojn, longajn aŭ mallongajn, 
mi sendas per retleteroj. Antaŭe raportaĵoj pri intervjuado por ĵurnalo devis esti akompanata per 
foto de la aŭtoro. Pro tio mi sendis foton kaj skribis sur ĝia dorso “bonvole resendu al mi post 
uzado”, kio tre ĝenis min. Sed nun mi skanigas la fotojn kaj rezervas ilin en la fotdosieron. Kie oni 
bezonas foton, mi elektas unu kaj tien sendas. Estas tre oportune. Kaj plie, antaŭ publikigo de mia 
libro, mi povas rigardi anticipe ĝian kovrilon desajnita de belarta redaktoro. Se troviĝas io 
malkontentiga, mi povas komunikiĝi tuj kun li por ĝin ĝustigi. Tamen en la pasinteco, ĉar mi ne 
povis konektiĝi al la interreto, la redaktejo, kiu volis montri al mi la kovrilon, devis printi ĝin kaj 
sendis ĝin al mi per depeŝo. 

Antaŭ pli ol dudek jaroj, kiam mi diplomitiĝis el la porinstruista universitato, mi estis 
postenigita kiel instruistino en lernejo de montvilaĝo. Pro tio, ke mi ŝatis verki kaj ofte sendis 
kontribuaĵojn, ĉiutage, tio kion mi pleje atendis, estis la alvenon de leterportisto kun familia nomo 
Tian, kiu estis helpema kaj bonkora. Pro tio, ke li havis oblikvan kolon, lia kapo ĉiam sin tenis 
flanken turnita. Dum li rajdis per malhelverda biciklo sur la monta vojo, mi ofte zorgis pri li, 
timante, ke li kolizias kun aŭto venanta en kontraŭa direkto, pro tio, ke li ne povis vidi laŭ fronta 
direkto. De la gubernia urbo ĝis nia vilaĝo kuris montvojo de ĉirkaŭ dek kilometroj. Li plejofte 
atingis nin post naŭa horo antaŭtagmeze. Se mi hazarde finis la unuan lecionon de la ĉina lingvo, 
mi atendis lin ĉe la vojfino. Se li kunportis mian leteron, li malsupreniris de sur la biciklo, kaj 
elpreninte la leteron, donis ĝin al mi. Se la letero estis maldika, li ridetis, konsiderante, ke ĝi estas 
la avizo pri akcepto de mia kontribuaĵo; se ĝi estis dika, probable supozante, ke ĝi estis mia 
manuskripto redonita de la redakcio, li simpatie rigardis min kun embarasa rideto, kvazaŭ 
riproĉante sin mem, ke li ne devas alporti la malbonan sciigon al mi. Mi konsideris, ke tiu 
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leterportisto estas eksterordinare kapabla, kaj ke li ne povas vidi la vojon, kiun oni devas vidi, sed 
li iras sur ĝi sekure kaj stabile sen ajna mispaŝo, kio indikas, ke li jam tenas ĉiujn detalojn de la 
vojo en la koro. Irante sur ĝi, li ĵetis nur ekrigardon al ĝi, kaj li iris glate senbare. Kia escepta 
homo, kiu povas iri la vojon sen rigardo kaj ĝui belan pejzaĝon videblan de neniu! 

La interreto laŭgrade perdigos la okupon de tiaj vilaĝaj leterportistoj kia Tian. Niaj leteroj 
dum sekundoj, sen ajna pera transdonado, povas sendiĝi tra la mondo. En la reto troviĝas 
nevidebla leterportisto, servopreta por ni dudek kvar horojn. Kvankam la reto estas tre oportuna, 
mi tamen kelkfoje sopiras al tiuj tagoj, kiam mi sendis manuskriptojn ĉe poŝtoficejo. Ĉar sur la 
revena vojo, se vi aĉetis kukojn, vi povis irante frandi ilin; se vi aĉetis libron, vi povis, pro laca 
irado, sidiĝi sur la longan benkon ĉe strata parketo kaj legi ĝin kun plezuro; se vi aĉetis florojn kaj 
renkontis pluvon survoje, la bukedo de floroj sendube gluiĝis per rosperloj. 

elĉinigis Vejdo 

张小娴（1967-） 

 

温暖的说话 
    有人问：“你会因为一个人说话的声音而爱上他吗？” 

怎么会呢？我从没有试过爱上一个人的声音，但我会因为一个人所说的话而爱上他。 
他的说话总是能够给我温暖的感觉，那么，我会对他多了一份好感。 
在我心情坏透的时候，他的说话能让我温暖。在我最孤单的时候，他的说话能令我心甜。

那份甜，不是甜言蜜语，而是尘世里最好的慰藉。 
在你的生命里，偶然也遇过这样一个人吧？每次他出现，你也会觉得心头暖暖的。只要

看到他，你便不会生气，不会发怒，也不会再沮丧。 
他说的话，好象能够为你按摩。他的想法，总是跟你那么接近，却又比你广阔一点。光

是听他说话，已经是一种享受。 
为什么是他而不是别人呢？ 
有些人说话也很精采、很动听、很博学，却无法温暖你的心，偏偏只有这个人，无论他

说什么，你总是觉得那是你听过的最温暖的说话。精彩的说话不一定温暖，温暖的说话毋须

精彩，只要是出自他的口就够了。 
我们总是为了那份温暖的感觉而爱上一个人，然后因为彼此的冷漠而分手。 

Zhang Xiaoxian (1967-) 

Varmiga parolo 
Oni demandis, “ĉu vi enamiĝos al iu pro ties voĉo?” 
Kiel eble? Mi neniam provis enamiĝi al iu pro lia voĉo, sed mi enamiĝos al iu pro tio, kion li 

diras.  
Se liaj vortoj ĉiam donas al mi varman senton, mi ekhavos belan impreson pri li.  
Kiam mi dronas en tre malbona humoro, liaj vortoj povas varmigi min; kiam mi estas en la 
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plej trista soleco, liaj vortoj povas doni dolĉecon al mia koro. Tia dolĉeco ne estas miela parolo, 
sed la plej bona konsolo en la mondo. 

Ĉu vi iafoje renkontis tian homon en via vivo? Ĉiufoje kiam li aperas, vi ĉiam sentas varmon 
en via koro. Se vi lin ekvidas, vi emas nek koleriĝi nek deprimiĝi.   

Tio, kion li diras, ŝajnas kapabli masaĝi vin. Liaj pensoj ĉiam estas tiel proksimaj al la viaj, 
sed li vidas pli malproksimen kaj pli vasten ol vi. Jam estas plezuro aŭskulti lian voĉon .  

Kial estas nur li, sed ne iu alia? 
Iuj ankaŭ kapablas paroli tre bone, orelplaĉe kaj scioplene, sed ili ne povas varmigi vian 

koron. Nur ĉi tiu homo, kion ajn li diras, vi ĉiam sentas, ke la plej varma estas lia parolo, kiun vi 
iam aŭdis. Brila parolo ne bezonas varmecon kaj varma parolo ne bezonas brilecon, sed sufiĉas 
nur ke ĝi estas eligita el lia buŝo. 

Ni ĉiam enamiĝas al iu pro tia varma sento kaj disiĝas unu de la alia pro flegmeco unu 
kontraŭ la alia. 

                                          elĉinigis Jatina 
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邓迎雪 

窗外有只啄木鸟 

失明后，他的记忆反倒越来越清晰鲜明。 

他常想起生病前的那个春天，他正坐在桌前看书，忽然窗前飞来一只灰褐色的小鸟，站

在窗台上，机敏地四处张望。它的嘴巴又尖又长，像一枚坚硬的铁钩。翅膀和尾巴上的羽毛

是黑白相间的条状花纹，非常漂亮。 

“好可爱的鸟！”他赞叹不已，眼睛一眨不眨，完全被它吸引住了，直到鸟儿飞到不远处

的果园里。 

母亲笑说：“啄木鸟来咱家果园当医生呢，看来今年要大丰收啊。” 

如今，往事还历历在目，现实却早已物是人非。他的世界坍塌了，他喜爱的啄木鸟也不

知飞向了哪里。 

想到这里，他又悄悄落泪。母亲在他身边坐下，也不说话，只是帮他擦去泪水，用粗糙

的手温柔地捋顺他的头发。 

一天，他正躺在床上发呆，母亲忽然喜滋滋地告诉他：“啄木鸟飞来了，正在咱家的窗台

上。” 

他腾地一下坐起来，这真是一个惊喜，好像是故友重逢。 

他悄悄地问母亲：“和从前的那只一样吗？”母亲压低声音说：“一样，说不定就是以前

的那只。” 

他脸扭向窗子，努力地倾听，可什么声音也没有。 

母亲解释：“今天它心情不好，不想唱歌呢。” 

自从他生病，母亲变得越来越坚强、幽默，他被母亲的话逗乐了。 

第二天，他果真听到了啄木鸟的叫声。那清脆的“昂─—昂─—”的叫声在他耳边萦绕。 

其实，啄木鸟的叫声一点也不悦耳，但在他听来宛若天籁。 
啄木鸟好像知道他的心事，隔三岔五就停落在他窗前唱歌，好像是和他进行着简短的对

话。每次鸟儿来、他的内心都充满了喜悦。他想象着鸟儿站在窗前四处张望的模样：阳光洒

在它身上，给它披上一件金色的纱衣，它犀利的嘴巴随着它的小脑袋，来回变动着方向，像

是随时准备出诊的医生……想到这里，他的脸上露出轻轻的微笑。 

母亲也喜欢这只啄木鸟。每次小鸟飞来，母亲就静静地坐在他的对面，一句话也不说。

他想，母亲肯定是看呆了。 

当人生天地变得越来越狭小的时候，陪伴在他身边的除了亲情，还有一只像老朋友般的

啄木鸟，这让他感到非常欣慰。 

后来，母亲又带着他四处求医，他终于复明了！ 

眼前的母亲苍老了许多，秋风吹来，一缕白发飘在她瘦削的脸上，似乎想掩住她饱含热

泪的眼睛。但那眼泪最终没有藏住，顺着她沾满幸福的脸颊滑落下来。 

他牵起母亲枯瘦的手，哽咽难言。 

回到家，他走到窗前，想看看窗外有没有那只啄木鸟。 

然而，外面的一切让他目瞪口呆，以前那一片郁郁葱葱的果园不见踪影，取而代之的是

—片简易的铁板房。 

“你生病那年我就把果园卖了。”母亲充满歉意地说。 

那一定是给他看病用了。母亲一直对他说，看病花的都是家里以前攒的钱，原来是骗他。

想到这里，他又纳闷，啄木鸟又是从哪儿来的？ 
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母亲笑着说：“没有啄木鸟……那是为让你开心.俺自个儿搞的发明，放的录音哩。” 

他的眼泪缓缓地流了下来。母亲已经 60多岁，是个普通的农村妇女，没有多少文化，“放

录音”也许是她这辈子最厉害的发明吧。 

他没有再见过那只啄木鸟，但他心里一直有只美丽的小鸟——一只用母爱绘成的鸟儿，

永远飞翔在他的生命里。 

Deng Yingxue 

Ĉe la fenestro troviĝas pego 
Post blindiĝo de liaj okuloj, liaj memoroj fariĝis pli kaj pli klaraj kaj freŝaj. 
Li ofte pensis pri la printempo, antaŭ kiu lin trafis la okulmalsano. Tiam li estis leganta libron 

ĉe la tablo. Subite grizbruna birdo alflugis al la fenestro. Starante sur la fenestrobreto, ĝi sagace 
ĉirkaŭrigardis. Ĝi havis pintan kaj longan bekon, kiu similis al solida ferhoko. La plumoj sur ĝiaj 
flugiloj kaj vosto kun miksitaj koloroj de nigro kaj blanko impresis bele. 

“Kiel aminda birdo!” li senĉese laŭdadis. Li ĝin fikse rigardis sen palpebrumado, tute 
absorbite, ĝis ĝi forflugis al fruktoĝardeno nemalproksima. 

La patrino ridetante diris: “La pego alvenas al nia fruktoĝardeno kiel kuracisto. Ŝajnas, ke ni 
havos riĉan rikolton ĉijare.” 

Ĝis nun tiuj paseoj ankoraŭ ŝvebas antaŭ liaj okuloj, sed la realo jam tute ŝanĝiĝis. Lia mondo 
disfalis, kaj la pego, kiun li ŝatis, forflugis oni ne scias kien. 

Pensante pri tio, li kaŝe faligis larmojn. La patrino sidiĝis ĉe li senvorte, nur forviŝis liajn 
larmojn kaj milde glatigis liajn harojn per sia kruda mano. 

Iutage, kiam li kuŝis stupore en la lito, subite la patrino gaje diris al li: “La pego alflugis kaj 
nun ĝi staras sur la fenestrobreto de nia hejmo.” 

Li abrupte sidiĝis. Tio vere estis surprizo, kvazaŭ du malnovaj amikoj renkontiĝus. 
Li mallaŭte demandis al sia patrino: “Ĉu ĝi estas la sama kiel tiu antaŭe? 
Ŝi duonvoĉe respondis: “Jes, eble ĝi ja estas tiu, kiun ni vidis antaŭe.” 
Turninte sian vizaĝon, li penis aŭskulti, sed li aŭdis nenian voĉon. 
Ŝi klarigis: “Ĝi ne havas bonan humoron hodiaŭ. Ĝi ne volas kanti.” 
Ekde kiam li malsaniĝis, ŝi fariĝis pli kaj pli firma kaj humura. Ŝia spritaĵo lin amuzis. 
La duan tagon li vere aŭdis la pepadon de la pego, kies klaraj kaj melodiaj “Ang-Ang” krioj 

ankoraŭ sonis ĉe liaj oreloj.  
Fakte la krioj de pego estis neniom belsonaj, sed en liaj oreloj tiuj krioj kvazaŭ venis el la 

ĉielo. 
La pego verŝajne konis lian koron, kaj de tempo al tempo flugfalis sur la fenestrobreton kaj 

kantis por li, kvazaŭ konversaciante kun li. Ĉiufoje, kiam la birdo alflugis, lia koro pleniĝis je ĝojo. 
Li imagis, kiel la birdo ĉirkaŭrigardas, starante sur la fenestrobreto: sunlumo disverŝas radiojn sur 
ĝian korpon, vestante ĝin per orkolora gazo; ĝia akra beko, kune kun la kapo, turniĝas en diversaj 
direktoj, ŝajne ĝi pretigas sin eliri por kuracado en ĉiu momento... Pensante pri tio, li montris 
delikatan rideton sur la vizaĝo. 

Ankaŭ la patrino ŝatis tiun pegon. Ĉiufoje, kiam la birdo alflugis, ŝi sidiĝis silente kontraŭ li, 
sen diri unu vorton. Li konsideris, ke lia patrino certe stuporiĝas en rigardado al ĝi. 

Kiam lia mondo fariĝas pli kaj pli mallarĝa, krom lia patrino akompananta lin, la pego, kiel 
malnova amiko, des pli donis al li la senton de granda plezuro. 
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Poste lia patrino kunportis lin ĉien por kuracado, kaj li finfine liberiĝis de blindeco! 
Antaŭ liaj okuloj la patrino aspektis multe pli maljuna kaj kaduka ol antaŭe. Ventblovo 

flirtigis faskon da blankaj haroj al ŝia vizaĝo, kvazaŭ ŝirmante ŝiajn okulojn plenajn je varmaj 
larmoperloj. Sed ŝiaj larmoj ne povis esti retenitaj kaj falglitis sur ŝia osteca vizaĝo kun feliĉa 
mieno. 

Li prenis la patrinon je la mano, ne povante ekparoli kun retenitaj plorsingultoj. 
Kiam li hejmenrevenis, li iris al la fenestro por rigardi, ĉu la pego ankoraŭ troviĝas tie. 
Tamen ĉio ekster la fenestro surprizis lin. La antaŭa ĝardeno en pompanta verdaĵo jam 

malaperis senspure, kaj anstataŭe staris vico da simplaj kabanoj el ferplatoj. 
“Tiujare, kiam vi malsaniĝis, mi forvendis la ĝardenon,” la patrino diris kun granda bedaŭro. 
Estis certe, ke ŝi elspezis la monon por kuraci lin. Antaŭe ŝi ĉiam diris al li, ke la mono por 

kuraci lian malsanon estas la mono, kiun ŝi ŝparis. Tio pruvis, ke ŝi trompis lin. Kaj ankaŭ li naskis 
dubon, de kie ŝi venigis la pegon. 

Kun rideto ŝi diris: “Nenia pego... Por ĝojigi vin mi mem faris inventon: mi aŭdigis 
sonregistraĵon. 

Liaj larmoj malrapide falis. Lia patrino, jam pli ol sesdek-jara, ne estis multe klera. “Aŭdigi 
sonregistraĵon” eble estis ŝia plej granda inventaĵo dum ŝia tuta vivo. 

Li neniam vidas plu tiun pegon, sed en lia koro ĉiam troviĝas unu bela birdo, la birdo kiu estas 
pentrita per la patrina amo kaj eterne ŝvebas en lia vivo. 

elĉinigis Vejdo 

佚名 

送你一座城堡 
苏紫琼就读的爱尔兰大学，始建于 17 世纪。古老的建筑，四季飘香的郁金香，给这所古

老的大学增添了古朴、典雅的魅力。在一次学校举办的演讲比赛中，紫琼认识了同在这所大

学读书的爱尔兰男青年比尔。 
   比尔身材高大、英俊，深蓝色的眼睛，像一汪清澈的湖水，一尘不染。他看到苏紫琼，

眼睛里闪烁着兴奋的光芒。他惊叹道，她是他见到过的世上最美丽的女人。就这样，俩人成

为好朋友。渐渐地，俩人相爱了。比尔的风趣和幽默，给在异国漂泊的苏紫琼，带来一丝安

慰和甜蜜。 
   紫琼发现，比尔虽然是一名爱尔兰人，可是，生活条件并不好。他衣着很朴素，住在学

生宿舍里，只有一台老式电脑和一辆陈旧的自行车，生活十分简单。他每晚还要到餐厅去打

工，帮出版社编辑图书，给学校厕所打扫卫生，兼了好几份工作。 
一次，比尔给紫琼买了 16 朵玫瑰，兴奋地告诉紫琼，这是他打工挣来的钱买来的。看着比

尔像个大孩子，一脸真诚和憨厚，紫琼心中有种隐隐的痛。俩人在外吃饭时，每次吃不完，

比尔都要让服务员打包带回去。为了减轻比尔的经济负担，紫琼常常在宿舍里包饺子给他吃。

比尔吃着紫琼给他包的中国水饺，胃口大开，吃了一碗又一碗，像多少天没有吃饭似的。比

尔说，这是他吃的最美味的食品。 
   看着比尔狼吞虎咽的样子，紫琼心里溢满了柔软。比尔说，我要是能吃上一辈子你做的

饺子就好了。 
   紫琼听了，含羞地低下了头。 
有几个姐妹对紫琼说，比尔是一个穷学生，跟着他不会享福的。紫琼认真地说道，比尔虽然

不富有，但他很努力、很勤劳，只要我们能真诚地相爱，就是一种最大的富有。 
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   大学毕业后，比尔正式向紫琼求婚。紫琼羞涩地答应了。比尔激动地说道，我不知道送

什么东西给你，我就送给你一座城堡吧。 
   紫琼听了，摸了摸比尔的额头，笑道，你没发烧吧！亲爱的，我不需要什么城堡，我只

要你这个人，还有两头羊和一头猪。 
   比尔双手扶着紫琼的肩膀，脸上露出无限的深情，他一字一句地说道，我说的是真的！

我这就带你看我的城堡。说罢，比尔拉起紫琼的手，带她去看他的城堡。紫琼笑着摇了摇头，

只好随他而去。 
比尔带着紫琼来到一座古老的城堡，城堡守卫看到比尔来了，恭敬地称呼道，伯爵回来啦！

然后打开城门，虔诚地迎接比尔的到来。 
   紫琼惊讶地看着比尔，仿佛不认识似的，一脸疑惑和不解。 
   比尔说道，我就是这城堡的主人伯爵八世。接着，比尔边带着紫琼参观这座硕大、古老

的城堡，边向紫琼娓娓述说起来，他说，这座城堡始建于 1170 年，我们家族从 1620 年一直

居住在此，如今，我是这个城堡第八世伯爵。这座城堡占地数千平方米，还有世界各地的绿

色植物 5000 多种，认识你后，我还专门从中国的云南、贵州引进来了许多花卉和植物，使

你看到这些，有一种回到家的感觉。 
   紫琼徜徉在城堡中，恍如梦境中。她没有想到，比尔这个穷学生，竟然是这座城堡的第

八世伯爵。 
比尔说，我虽然是这座城堡的主人，但我认为最大的幸福，还是两头羊和一头猪就足够了。

这座城堡大多数时间是闲置的，只有一些管家在料理着。现在我成了世界上最富有的人，因

为我还拥有了你的爱情，一个来自遥远的文明古国的东方美人。 
   那一刻，比尔的目光中闪烁着幸福的光芒，他两眼久久地凝视着紫琼。紫琼被他灼热的

目光所溶化。 
   站在高高的古城堡上，紫琼深情地眺望着远方的大海。海水翻卷着白色的浪花，拍打着

沙滩，湿漉漉的空气中夹着丝丝咸咸的味道;大海上，海鸥在上下欢快地追逐着浪花;海面上，

还有点点白帆。海风吹散了紫琼额前的刘海，她的心在剧烈地跳动着，她陷入久久的沉思中。 
   时间仿佛过了几个世纪，终于，她转过身来，对比尔深情地说道，城堡太大了，我不需

要，我只需要两头羊和一头猪的生活，还有你的爱情，这就足够了。 
   比尔听了，眼睛变得一片湿润，他深情地拥抱着紫琼，他感到自己溶化在这碧海蓝天中，

溶化在紫琼纤尘不染的爱情中…… 

Anonima 

Mi donacu kastelon al vi 
La irlanda universitato, kie Su Ziqiong lernis, estis konstruita en la deksepa jarcento. Antikvaj 

arkitekturoj kaj tulipoj aromantaj en la tuta jaro aldonas allogon de eleganteco kaj simplecon al tiu 
ĉi antikva universitato. 

En la parolada konkurso de la universitato ŝi konatiĝis kun Bill, irlanda junulo, kiu studis en la 
sama universitato. Bill, altstatura kaj belaspekta, havis paron da malhelbluaj okuloj tiel puraj kiel 
kristale travidebla lagakvo. Kiam li vidis ŝin, liaj okuloj radiis de ekscitiĝo. Li mirplene diris, ke ŝi 
estas la plej bela junulino en la mondo. Tiamaniere ili fariĝis bonaj amikoj, kaj iom post iom ili 
enamiĝis unu al la alia. Liaj spriteco kaj humuro alportis strion da konsolo kaj dolĉeco al Su 
Ziqiong, kiu studis en fremdlando, kiel vaganto senhejma. 

Ŝi trovis, ke, kvankam Bill estas irlandano, li tamen vivas ne tre bonan vivon. Li surportis 
simplajn vestojn kaj loĝis en amasloĝejo por studentoj. Kaj li disponis ekstermodan komputeron 
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kaj malnovan biciklon en sia tre simpla vivo. Ĉiuvespere li kumulis kelkajn perlaborojn, kiaj 
helpado en kantino, ordigo de librojn por la biblioteko kaj purigo de necesejoj de la lernejo. 

Unufoje Bill aĉetis dek ses rozojn kaj ekscitite diris al Ziqiong, ke li aĉetis ilin per la mono 
perlaborita de si mem. Vidinte lin kiel knabegon kun sincereco kaj honesteco sur la vizaĝo, ŝi 
sentis obtuzan doloron en la koro. Kiam ili prenis manĝon ekster la lernejo, se ili ne povis likvidi 
la manĝaĵon, Bill ĉiam petis al kelnero paki la reston por ili. Por moderigi lian financan ŝarĝon, ŝi 
ofte preparis ĉinajn raviolojn kiel manĝon por li. Kiam li manĝis la raviolojn faritajn de ŝi, li 
ekhavis bonan apetiton kaj englutis plurajn bovlojn da ili, kvazaŭ li jam ne manĝus dum kelkaj 
tagoj. Li diris, ke ĝi estas la plej bona frandaĵo, kiu li iam manĝis. 

Rigardante lin tiel glutema, ŝi kovis mildecon en la koro. Li diris, ke estus bone, se li povus 
manĝi ŝiajn raviolojn dum la tuta vivo.  

Aŭdinte tion, ŝi mallevis la kapon pro honto. 
Kelkaj kunlernantoj-fratinoj diris, ke li estas malriĉa studento kaj ne alportos al ŝi feliĉon. Ŝi 

serioze respondis, ke, kvankam li ne estas riĉa, li tamen estas diligenta kaj laborema, kaj ke la 
sincera enamiĝo inter ili estas la plej granda riĉaĵo. 

Post diplomitiĝo el la universitato Bill solene petis la manon de Ziqiong kaj ŝi honteme 
konsentis. Li emociplene diris: “Mi ne scias, kion mi devas donaci al vi. Do mi donacu kastelon al 
vi.” 

Aŭdinte liajn vortojn, ŝi palpis lian frunton, ridete dirante: “Vi ne estas freneze, ĉu? Kara mia, 
mi ne bezonas tian kastelon kian vi asertis. Mi nur volas vin mem, kaj krome du ŝafojn kaj unu 
porkon.” 

Li ambaŭmane tenis ŝin je la ŝultroj, kun senlime profunda sento montrita sur la vizaĝo, kaj 
martelis ĉiun vorton: “Mi diras la veron! Nu mi konduku vin al mia kastelo!” Tion dirinte, li tiris 
ŝin je la mano kaj sin direktis al sia kastelo. Ekskuinte la kapo ridete, ŝi vole nevole sekvis lin. 

Al antikva kastelo li gvidis ŝin. Vidinte lin, la gardisto de la kastelo respektoplene salutis: 
“Jen vi revenas, via grafa moŝto!” Li tuj malfermis la pordon kaj sincere enlasis ilin. 

Mirplene ŝi rigardis lin, kvazaŭ ŝi ne konus lin, kaj montris dubemon kaj nekomprenemon sur 
la vizaĝo. 

Bill diris ke li estas la oka grafo, la mastro de la kastelo. Post tio li konduki ŝin por pririgardi 
la grandegan kaj antikvan kastelon. Dum rakontado, li detale diris: “La kastelo ekkonstruiĝis en 
1170 kaj nia familio loĝas ĉi tie ekde 1620. Kaj nun mi estas la oka grafo de la kastelo. Ĝi okupas 
milojn da kvadrataj kilometroj kaj posedas pli ol kvin mil specojn de verdaj plantoj. Post nia 
konatiĝo mi speciale enkondukigis multe da floroj kaj plantoj el Yunnan- kaj Guizhou-provincoj 
de Ĉinio, tiel ke vi ekhavos la senton de hejmreveno, kiam vi vidos ilin.” 

Vagante en la kastelo, ŝi sentis sin kvazaŭ en sonĝo. Ŝi neniam imagis, ke li, kiel malriĉa 
studento, eĉ estas la oka grafo de la kastelo. 

Li deklaris: “Kvankam mi estas la mastro de tiu ĉi kastelo, miaopinie, rilate al la plej granda 
feliĉo, jam sufiĉas posedi du ŝafojn kaj unu porkon. La kastelo plejofte estas neuzata kaj nur 
kelkaj intendantoj zorgas pri ĝi. Nun mi fariĝas la plej riĉa homo en la mondo, ĉar mi gajnas la 
amon de vi, la orienta belulino el la malproksima lando de antikva civilizacio.” 

Tiumomente en liaj okuloj brilis la radioj de feliĉo. Li longatempe fiksrigardis ŝin, kiu jam 
fandiĝis en lia ardanta rigardo. 

Starante sur la antikva kastelo, ŝi rigardis la maron kun profunda sento: tie leviĝas blankaj 
ondoj, kiuj frapas la sablejon, eligante striojn da saleta gusto en la humida aero; super la maro 
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mevoj ĝojplene ĉasas la ondojn; videblas blankaj veloj tie kaj ĉi tie sur la maro. La marvento 
disblovis la pendantan buklon sur ŝia frunto. Kun forte batanta koro ŝi longe dronis en profundaj 
pensoj. 

Tempo kvazaŭ pasis kelkmil jarojn. Fine ŝi turnis sin al li kaj sincere diris: “La kastelo estas 
tro granda. Mi ne bezonas ĝin, sed nur du ŝafojn kaj unu porkon, kaj krome vian amon. Tio jam 
sufiĉas.” 

Kiam Bill aŭdis tion, liaj okuloj malsekiĝis. Li sentoplene strikte brakumis ŝin. Li sentis, ke li 
mem fandiĝis en la lazura maro kaj la blua ĉielo, kaj en ŝia amsento tutpura... 

elĉinigis Vejdo 

余显斌  

拈阄 
风大，浪高。一只船在浪尖和浪谷间起伏，如一枚树叶。船出现一个洞，在进水。船上

两人，一个年轻人，一个老人，都紧张地忙碌着，想堵住船上的漏洞，可堵不住，水仍在流

着。 
两人对望一眼，茫茫大海，渺无一人，他们有些绝望。 
可是，希望还是有的：一只小船在浪涛里游走，在迅速靠近。 
显然，对方驾船技术很娴熟，小船如一粒弹丸，在风浪中弹跳着，游走着，不一会儿，

弹跳到这一老一少的船边。 
两人脸上的希望随之消失，冷凝成失望。 
这是一个海盗。 
不久前，海上出现一个海盗，驾着一只小船，来往海面，抢劫渔民财物，然后飞速离去，

消失海上。为此，当地警察下发通缉令，广贴各处，老人和青年都见过，当然清楚。 
海盗看见他们脸色，冷哼一声道：“你们认出了我？” 
两人不说话，点点头。 
海盗告诉他们，今天自己不打劫，只救人。 
两人对望一眼，眼中有亮光闪烁一下。 
海盗带着促狭的口吻告诉他们，自己决定，只救一人，留下一人。年轻人一听，一愣，

随即指着老人道：“他……”话未出口，海盗一瞪眼，大吼一声道：“住嘴！”海盗说，这是自

己的船，自己自有主张，别人不许插嘴，不然自己转身就走，谁也不救。 
老人和青年知道，这个海盗无情，冷酷，言出如铁，说到做到。 
他们闭上嘴，望着海盗。 
海盗很满意他们的表现，吩咐，将纸做成两个阉，一个里面写着“走”，一个里面写着“留”，

拈着哪一个，就按里面的字办。 
老人一听，忘记禁忌，忙说：“我做。” 
青年也抢着道：“我做。” 
海盗白白眼，指着老头道：“你做。” 
老人高兴地笑了，按照要求做了两个纸团，放在手心。青年瞪大眼，望望这个，又看看

那个，游移不定。海盗急了，喊道：“别磨蹭，拈。” 
青年拈起一个纸团，打开，上面写着“走”字。海盗眼睛一翻，讥讽道：“你真幸运，可以

逃得性命了。” 
青年眼眶红了，请求海盗，打开另一个阄。 
海盗疑惑地望他一眼，命令老人“打开！” 
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在海盗逼迫下，老人打开阄，纸上也写着一个“走”字。青年落泪道：“我不走，大叔，我

陪着你。” 
老头摇着头说：“快走，你年轻，你家里人离不开你。” 
青年站在那儿不动。船在慢慢下沉，水已淹没了脚面。老人急了，吼道：“走啊，有这个

机会怎么不走？”可是，青年仍站在那儿，任老人怎么推搡，就是不动，钢铸一般。 
海盗眼角跳动了一下道：“都上船吧。” 
老人和青年愣了一下，猛地醒悟过来，连声答应着，相扶着上了海盗的船。回过头，他

们的船在风浪中慢慢下沉、下沉，不一会儿没了痕迹，只留下一个水涡，旋转一下，不见了

影子。 
海盗的船在风浪中如一片羽毛，随着波涛浮荡，不久，到了岸边。 
老人和青年惊魂稍定，回过头，海盗船已不见了影子。两人叹息一会儿，各自回家，不

久就分别接到警察电话，说一个罪犯想见见他们，以表感激之情。 
两人疑惑着，去了警察局。 
在那儿，他们看到了那个罪犯，不是别人，竟然是海盗：他，投案自首了。 
海盗说，他有一个生死朋友，好得像一个人似的。可是，就是这个朋友，给自己下了个

大套，让自己公司倒闭，自己负债累累。而朋友却卷走巨款，没了影子。 
他无路可走，仗着水技过人，下海做了海盗。他出手无情，心想，世人都是如此冷酷，

自己何必不忍。 
说到这儿，他对二人深深鞠了一躬道：“谢谢你们，是你们让我知道，世界上不只是算计

和背叛，更多的是呵护、关心和善良。” 
他说时，脸上露出了笑。 
老人和青年也笑了，他们发现，海盗笑时，还是很帅气的。 

Yu Xianbin 

Lotado 
   Ventego kaj ondegoj. Boato, kiel folio, leviĝis kaj malleviĝis inter pintoj kaj valoj de ondoj. 
Estiĝis truo, tra kiu marakvo enfluis. Sur la boato troviĝis du homoj, juna kaj maljuna. Ili streĉe 
laboradis por ŝtopi la truon, sed ili ne sukcesis kaj akvo ankoraŭ entrudiĝis. 

Ili reciprokis la rigardon. Sur la vastega maro videbliĝis nenia signo de homo. Ilin kaptis iom 
da malespero. 

Tamen ekzistis espero. Alia boato glitadis inter ondoj, alproksimiĝante rapide. 
Evidente la boatisto estis tre lerta en stirado de la boato. Ĝi, kiel kuglo, salte glitadis en vento 

kaj ondoj kaj post nelonga tempo atingis la randon de la boato, en kiu troviĝis la junulo kaj 
maljunulo. 

La espero sur ilia vizaĝo tuj malaperis kaj fariĝis malespero. 
Li estis pirato. 
Antaŭ nelonge sur la maro aperis pirato, kiu kondukis boaton tien kaj alien. Post prirabado de 

fiŝistoj, li fulme foriris kaj malaperis senspure. Pro tio la loka polico dissendis anoncon por aresti 
lin. Ĉar la arest-avizo estis gluita ĉie, la maljunulo kaj la junulo ĝin vidis kaj ili certis pri li. 

Vidinte ilian mienon, la pirato malvarme hm-is kaj demandis: “Ĉu vi rekonas min?” 
Dirinte nenion, ili ambaŭ kapjesis. 
La pirato diris al ili, ke li ne rabas hodiaŭ, sed nur savas homojn. 
Ili du reciprokis la rigardon kaj brilo ekflagris en iliaj okuloj. 
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La pirato ĉikaneme diris al ili, ke li decidis savi unu el ili kaj restigi la alian. Aŭdinte tion, la 
junulo stuporiĝis kaj tuj fingromontris al la maljunulo, dirante: “Li...” Antaŭ ol li finis sian 
parolon, la pirato ekrondigis siajn okulojn kaj laŭte kriis: “Fermu vian buŝon!” Li diris, ke en sia 
propra boato li rajtas fari, kion li volas, ne permesante al aliaj diri alion, alie li sin turnos for kaj 
savos neniun. 

Ili ambaŭ sciis, ke la pirato restas senkompata kaj kruele malvarmkora, kaj ke lia parolo pezas 
kiel fero kaj estos certe plenumita. 

Ili tenis sian buŝon fermita, rigardante lin. 
La pirato estis tre kontenta pri ilia obeema konduto kaj ordonis al ili fari du lotojn el papero, 

unu kun surkribo “foriri” kaj la alia kun “resti”. Tiu agu laŭ la surskribo, kiun li tiris el la du lotoj. 
La maljunulo, forgesante kion la pirato malpermesis, tuj diris: “Mi faru lotojn.” 
La junulo ankaŭ konkure diris: “Mi faru lotojn.”  
La pirato ĵetis malestiman ekrigardon al ili kaj montrante la maljunulon, diris: “Vi faru do.” 
La maljunulo ĝoje ridetis kaj farinte du paperbulojn laŭ lia ordono, metis ilin sur la manplaton. 

La junulo, kun larĝigitaj okuloj, rigardis jen unu bulon jen la alian heziteme. La pirato senpacience 
kriis: “Ne hezitu. Tuj prenu unu.” 

La junulo prenis unu paperbulon kaj disfaldis ĝin, sur kiu skribiĝis “foriri”. La pirato eklevis 
la okulojn kaj moke diris: “Vi estas bonŝanca. Nun vi povas savi vian haŭton.” 

Kun ruĝiĝintaj okuloj, la junulo petis al la pirato, ke li disfaldu la alian paperbulon. 
La pirato ĵetis al li skeptikan rigardon kaj ordonis al la maljunulo: “Ĝin disfaldu!” 
Sub la devigo de la pirato la maljunulo disfaldis la alian paperbulon, sur kiu ankaŭ skribiĝis 

“foriri”. La junulo diris kun larmoj: “Mi ne volas foriri, oĉjo. Mi akompanu vin ĉi tie.” 
Skuante la kapon, la maljunulo diris: “ Foriru rapide. Vi estas juna kaj viaj familianoj ne 

povas vivi sen vi.” 
La junulo staris senmove. La boato malrapide sinkis kaj la marakvo jam altiĝis ĝis iliaj 

piedodorsoj. La maljunulo maltrankviliĝis, kriante: “Foriru do. Kial vi rifuzas foriri, se vi havas 
tian bonŝancon?” Tamen la junulo ankoraŭ staris tie. Kiel ajn la maljunulo forpuŝis lin, li restis 
senmova, kvazaŭ ŝtala statuo. 

La okulangulo de la pirato eksaltis. Kaj li diris: “Vi ambaŭ enboatiĝu.” 
Post momenta stuporiĝo ili ambaŭ tuj ekkomprenis kaj senĉese jesadis. Ili helpis sin unu la 

alian kaj suriris la boaton de la pirato. Turninte la kapon, ili vidis sian boaton sinki, sinki en 
ventego kaj ondoj. Post momento ĝi senspuriĝis kaj estiĝis akvokirlo, kiu malaperis en turnado. 

La boato de la pirato, kvazaŭ plumo, flosis laŭ ventego kaj ondoj, kaj baldaŭ atingis la bordon. 
Post kiam la maljunulo kaj junulo iom kvietiĝis el paniko, ili turnis la kapon kaj vidis neniom 

de lia boato. Kun suspiro ili reiris al sia propra hejmo. Post nelonge ili respektive ricevis la 
telefonalvokon de policejo, dirante, ke iu krimulo volas intervidiĝi kun ili por esprimi sian 
dankemon. 

Kun dubemo ili iris al la policejo. 
Tie ili vidis la krimulon, kiu estis neniu alia ol la pirato. Li sin denuncis al la polico. 
La pirato rakontis, ke li havis amikon kun mort-viva rilato, tiel bonan, kiel sian ombron, sed 

lia amiko mem insidis kontraŭ li: bankrotigi lian kompanion kaj kaŭzi al li amason da ŝuldoj. Kaj 
lia amiko eskapis senspure kun granda sumo da mono. 
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Senrimede li utiligis sian elstaran surakvan kapablon por fikonduti kiel pirato sur la maro. Li 
faris senkompatan prirabadon, konsiderante, ke ĉiuj mondanoj estas tiom rigore kruelaj kaj ne 
necesas por li nutri simpation al aliaj. 

Ĉe tio li faris profundan riverencon al ili ambaŭ, dirante: “Dankon al vi. Estas vi, kiuj konigas 
al mi, ke en la mondo ne nur ekzistas insido kaj perfido, sed troviĝas pli da bon-traktado, zorgemo 
kaj bonkoreco.” Dirante, li montris rideton sur la vizaĝo. 

La maljunulo kaj la junulo ankaŭ ridetis. Ili trovis, ke la pirato fariĝas belaspekta, kiam li 
ridetas. 

elĉinigis Vejdo 

宋英杰 

奇人奇事 

王全在《爆炸》诗刊诗歌大赛获一等奖。该刊记者准备为他写篇特写。 

来到王全家，记者敲门，出来了一个少妇。她脸色沉郁，将记者让进屋。 

少妇说，“我是王全的妻子，你有什么话就请说。” 

记者问到：“请问，王全在家吗？” 

王全妻点了点头。 

“你能否请他出来？我是《爆炸》诗刊的记者，想和他谈谈获奖的那首诗。” 

“对不起，他不能出来见你。” 

“怎么.....” 

“因为他有病。” 

记者一听，心中竟然不由一喜！一个念头闪过：他不能出来见我？莫非他的下肢瘫痪？

这可更有写头了，这不是身残志坚的好素材吗？他忙说：“没关系，他行动不方便，我可以

去看看他。” 

王全妻突然话锋一转：“请问，你们这次的评奖委员会是由那些人组成？” 

记者不知她为何提出这个问题，答道：“是由一流的诗人，评论家组成的。” 

少妇苦笑了一下，说，“你知道王全的病吗？—— 精神分裂症！” 

“啊！？”记者不由大吃一惊。 

王全妻继续说道：“王全以前爱好诗歌。他多次投稿，但都石沉大海。他精神上受了刺

激，一年前患了病。他那首诗简直不能称为诗，逻辑混乱，如梦呓一般。他的病还未见好转。” 

记者大惊失色。 

忽然，里间屋门开了。一个人目光呆滞地直出来，朝王全妻傻笑了一下，然后呆呆地望

着记者。 

王全妻走向前爱抚地拉着他的手说，：“阿全，回屋去吧。” 

王全茫然摇了摇头。“天啊！他一个痴呆人写的诗怎么能被评上奖？”记者迷惘了。 

忽然，王全指着记者问，“你是医生？”记者穿着白上衣。 

记者摇了摇头，说，“我是记者。” 

突然，王全的眼里闪过一道光：“记者？哪里的记者？” 

“《爆炸》诗刊的。” 

王全的眼睛睁大了，若有所思地说：“《爆炸》？你来干什么？又不是医生！” 

“你的诗......获......了奖，我来采访。” 

“获奖？”王全喃喃道。突然，他如梦初醒，大叫几声：“噢！我的诗歌获奖了！哈！
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获奖！”说着，向后一仰，昏了过去。 

王全妻忙扶住他，记者帮他扶到沙发上，然后急忙跑出去打电话叫救护车。王全妻暗骂：

“那些评委简真瞎了眼，叫王全又受了这么大的刺激。如果病重了可怎么好哟！” 

过了一会儿，王全醒了过来了，他一下子坐起来，问妻子：“我怎么躺在这儿？” 

“你刚才晕倒了”。 

“晕倒了？”王自言自语。突然，他好象想起了什么，抓住妻子的双手，问道：“我的

诗歌是不是获奖了？” 

妻子点点头。 

王全又道：“真的？你不骗我？” 

妻子的手被他握得发疼。“谁还骗你呢!”她心里怦怦跳：“看他的神态，听他的话，很

象正常人。莫非这么一刺激，以毒攻毒，他的病好了？” 他返身取来前几天的获奖证书 —— 

先前没敢让他看见。 

王全拿着烫着金字的证书，眼泪扑簌簌地流了下来。他情不自禁地拥抱妻子：“我成功

了！我终于成功了！” 

妻子也心花怒放，流下了激动的热泪：丈夫的病好了！ 

记者打完电话，一到门口，看到这个场面，愣住了。 

王全听到有人进门，忙松开妻子。两不好意思的擦干眼泪，忙把记者请进来。 

妻子面带喜悦地向记者表示感谢：由于他们的评奖而使丈夫获得了第二次生命。记者狼

狈不堪，心想这次采访是泡汤了。王全夫妻要留他吃饭，他推辞了，带着大大的问题离开了。 

自此，王全在全国许多刊物上发表了市场信息，戴上了著名诗人的桂冠，据说他还成了

一个流派领袖。 

Song Yingjie 

Strangaĵo pri la strangulo 

Wang Quan gajnis la unuan premion en la poezia konkurso de poezia gazeto Eksplodo. La 
raportisto de tiu ĉi periodaĵo decidis fari raporton pri li. 

Atinginte la domon de Wang Quan, la raportisto ekfrapis je la pordo. Eliris juna virino kun 
deprimita mieno kaj kondukis lin en la domon. 

La virino diris, “Mi estas la edzino de Wang Quan. Kion vi volas?” 
La raportisto demandis, “Pardonon, ĉu Wang Quan estas hejme?” 
Ŝi kapjesis. 
“Ĉu mi povus peti lin eliri? Mi estas raportisto de poezia gazeto Eksplodo, kaj volas interparoli 

kun li pri la premiita versaĵo.” 
“Pardonu, li ne povas eliri por vidi vin.” 

   “Pro kio?” 
“Li estas malsana.” 
Aŭdinte tion, la raportisto ekĝojis en si. Ideo fulmis tra lia menso: Li ne povas eliri por vidi 

min? Ĉu li suferas de paralizo je malsupraj membroj? Tio ja estas bona temo por verki! Ĉu tio ne 
estas bona materialo pri kriplulo kun firma volo? Li haste diris, “Ne gravas. Se li ne povas sin 
movi facile, mi mem iru por lin vidi.” 

Ŝi subite turnis sian paroltemon, "Bonvolu diri al mi, el kiaj homoj konsistas la premiojuĝa 
komitato por tiu ĉi konkurso?" 
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Havante nenian ideon, kial ŝi elmetis tian demandon, la raportisto respondis, “El la plej 
eminentaj poetoj kaj kritikistoj en la tuta lando.” 

La virino ekridis amare, dirante, “Ĉu vi scias, kian malsanon suferas Wang Quan?— de 
skizofrenio!” 

“Ha!?” Surpriziĝis la raportisto. 
Ŝi daŭrigis, "Wang Quan amegis poezion antaŭe. Li sendis siajn kontribuaĵojn multfoje, tamen 

ĉiufoje li ricevis nenian respondon, kvazaŭ li ĵetus ŝtonon en maron. Pro tio li mense ekscitiĝis kaj 
ekmalslaniĝis antaŭ unu jaro. Lia verkaĵo ja tute ne povas kalkuliĝi kiel versaĵo pro la senorda 
logikeco kvazaŭ deliro en sonĝo. Lia sanstato ankoraŭ ne pliboniĝis.” 

Granda surprizo trafis la raportiston. 
Neatendite, malfermiĝis la pordo de la interna ĉambro kaj eliris viro kun idioteca mieno. Li 

stultece ridis al ŝi kaj poste gapis la raportiston. 
Ŝi alpaŝis kaj ameme prenis lian manon, “Quanĉjo, reiru en la ĉambron.” 
Wang Quan skuis la kapon senpripense. “Ho, mia ĉielo! Kiel la versaĵo verkita de idioto povus 

esti premiita?” Ege konfuziĝis la raportisto. 
Subite Wang Quan faris demandon al la raportisto montrante lin per fingro, “Ĉu vi estas 

kuracisto?” La raportisto portis blankan jakon. 
La raportisto skuis la kapon, respondante, “Ne, mi estas raportisto.” 
Subita ekbrilo flagris en la okuloj de Wang Quan, “Raportisto? De kie?” 
“De la poezia gazeto Eskplodo". 
Wang Quan tenis siajn okulojn pli grandaj kaj diris enpripenseme, “Eskplodo? Kial vi venis? 

Vi ja ne estas kuracisto!” 
“Via versaĵo estas premiita kaj mi venis fari intervjuon”. 
“Premiita?” murmuris Wang Quan. Li eksteratendite ekkriis kvazaŭ ĵus vekiĝinte el la sonĝo: 

“Ho, mia versaĵo estas premiita! Hahaha! Premiita!” Kriante, li subite falis malantaŭen kaj perdis 
la konscion. 

La edzino haste subtenis lin. La raportisto helpis porti lin en la sofon, kaj haste elkuris telefoni 
por la ambulanco. Ŝi blasfemis en si, "Ĉiuj anoj de la komitataĉo por premiojuĝo estis vere blindaj, 
kaj ili eĉ donis tiel grandan inciton al Wang Quan. Kion mi faru se lia malsano despli graviĝos!" 

Momenton poste Wang Quan sobriĝis. Li subite sidiĝis kaj demandis al sia edzino, “Kial mi 
kuŝis tie ĉi?” 

“Vi svenis antaŭ nelonge.” 
“Svenis?” Wang Quan murmuris al si mem. Ŝajne li subite ekmemoris ion, tuj kaptis la 

manojn de la edzino kaj demandis, “Ĉu mia versaĵo estas premiita?” 
Ŝi kapjesis. 
Wang Quan denove demandis: “Vere? Ĉu vi ne trompas min?” 
Lia manpremo dolorigis ŝian manon. “Kiu trompas vin!” Ŝia koro eksaltegis, “Laŭ siaj mieno 

kaj vortoj, li ja similas normalulon. Ĉu la ekscito resanigis lin?” Ŝi sin returnis kaj alportis la 
premioateston, kiun ŝi ricevis antaŭ kelkaj tagoj, sed neniel kuraĝis montri ĝin al li. 

Wang Quan ambaŭmane prenis la ateston kun orumitaj literoj, kaj liaj larmoj ekfluadis. Li ne 
povis sin deteni de ĉikaŭpreno al la edzino, “Mi sukcesis! Finfine mi ja sukcesis!” 

Ŝia koro ekdisfloris pro ĝojo. Ŝi emociiĝis ĝis larmoverŝo. Jam resaniĝis la edzo! 
Telefoninte, la raportisto revenis al la pordo kaj stuporiĝis ĉe tiu ĉi sceno. 
Aŭdinte, ke iu envenas, Wang Quan haste delasis sian edzinon. Ambaŭ la geedzoj honteme 
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forviŝis sian larmon kaj invitis la raportiston en la ĉambron. 
La edzino gaje esprimis sian dankemon al la raportisto: Ĝuste ilia premioaljuĝo donis la duan 

vivon al la edzo. La raportisto embarasiĝis de tio, kaj li pensis kaŝe, ke tiu ĉi intervjuo jam fuŝe 
vaniĝis. La edzino de Wang Quan invitis lin al manĝo, tamen li fordankis kaj foriris kun granda 
demandosigno en la cerbo. 

De post tio, Wang Quan publikigis siajn versaĵojn en multaj periodaĵoj tra la tuta lando, kaj 
estis kronita kiel fama poeto. Oni diris, ke poste li fariĝis la iniciatinto de iu poezia skolo. 

 Elĉinigis Ebudhano 

李永坚 

风采 
公公病倒了。躺在床上，眼看就不行了。 
儿媳妇淑英忙里忙外准备着后事。邻居们纷纷前来帮忙。缝寿衣。制挽幛。老人寿年也

到了，还算有福气。只有一项，临终前儿子未能来到身边送终。这些善良的乡亲们，为此焦

急不安，而向老人的儿媳好投去责怪的目光。 
心直口快的玉莲婶拉着淑英的手，来到堂屋，低声说：“淑英，老人只怕就这两天了，快

打电报叫魏华回来吧。” 
淑英打了个冷颤，眼眶里浍着泪水。她振了振精神，哽咽着说：“魏华......他，来信了，

他们部队......有任务，不能影响他。” 
“什么？”玉莲婶眼睛一瞪，“这都什么时候了，还影响不影响的!你知道不，上半年你婆

母过世，眼睛睁三天不闭眼，他她是盼儿子呀，你心也太狠了。现在就剩一个老人了，还不

该叫魏华来吗？” 
“玉莲婶......我......”淑项睁开泪汪汪的眼睛，想说什么，话到嘴边又咽了回去。 
公公有气无力地咳了一声，淑英赶忙跑进房去。 
堂屋里的邻居们大为不满，愤愤不平，“媳妇终归是外人，哪有骨肉亲呵!”“真看不出，

平时那么孝顺，可为什么总不让魏华回来呢!”“老人家劳苦了一生，不能没有儿子送终呵，

她不叫，我们去叫。”玉莲婶被激怒了，她怒气冲冲把淑英从房里叫了出来，“淑英，你把魏

华的信绐我，无论如何要叫魏华来见老人一面。老人就这么个儿子，魏华也就这么个老人。

你不动打电报我去。”邻居们也随声附和，“淑英，还是叫魏华回来吧!” 
淑英摇晃了一下身子，她强忍着泪水，看了看大家，长叹了一口气，才慢慢地挪动身子，

摸进自己房间，打开橱子，从里面取出一个布包，双手捧着，颤微微地来到玉莲婶面前，再

也支持不住，“扑通”一声跪下，头磕在布包上，泪水夺眶而出，大放悲声。她要把压抑着的

悲痛倾泻出来，众人大为震惊，慌忙来搀扶。淑英泣不成声地说：“玉莲婶...魏华......已经......
走了，在......前年走的。去年......部队来人了......到了我的单位。老人......有病......我不忍心告

诉他们。这......这是他的军......还有遗物......” 

Li Yongjian 

La sekreto de la bofilino 
Serioze malsaniĝis la bopatro de Shuying. Kuŝante surlite, li estis mortanta. 
La bofilino sin okupadis pri la venontaj funebraĵoj. La najbarinoj ankaŭ venis helpi en kudrado 

de mortula kostumo kaj farado de funebraj rubandoj kaj aliaj. Jam alvenis la lastaj tagoj de la 
maljunulo, kiu jam ĝuis la feliĉon ĉe la vivfino. Estis domaĝe, ke lia filo ne povis ĉeesti ĉe lia 
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mortiĝo. La bonkoraj vilaĝanoj maltrankviliĝis pri tio kaj ĵetis sian riproĉan rigardon al la bofilino 
de la maljunulo. 

Malkaŝema Onklino Yulian kondukis Shuying en la ĉefan ĉambron kaj tirante ŝian manon, 
diris mallaŭte: “Shuying, ŝajne la maljunulo ne povos vivi du tagojn plu. Telegrafu al Weihua, ke 
li tuj revenu hejmen." 

Shuying ektremetegis, kaj la larmogutoj ekruliĝis en ŝiaj okulkavoj. Kolektinte sian forton, ŝi 
diris singultante, “Weihua... skribis, ke lia armeo... havas gravan taskon por plenumi, kaj ni ne 
rajtas ĝeni lin.” 

“Kio?” Onklino Yulian rondigis siajn okulojn. “Rigardu, kia tempo estas nun! Vi ankoraŭ 
skrupulas pri la ĝenado. Ĉu vi ne scias, ke antaŭ duonjaro, post kiam via bopatrino forpasis, ŝi 
lasis la okulojn ne fermitaj dum tri tagoj? Ŝi ja sopiris al la filo. Vi ja estas vere ŝtonkora. Nun la 
ununura maljunulo tuj forpasos, ĉu vi ne rajtas revenigi Weihua?” 

“Onklino Yulian, mi...” Malferminte siajn larmoplenajn okulojn, Shuying volis ion diri, tamen 
ŝi englutis la sekvantajn vortojn. 

La bopatro senforte ektusis, kaj Shuying hastis en la ĉambron. 
La najbarinoj en la ĉefa ĉambro ege malkontentiĝis. Ili diris indignoplene, “La bofilinoj ja 

sendube estas eleksteraj homoj. Ili tute ne povas esti kompareblaj kun la karuloj.” “Vere strange, 
tiel fidela kaj obeema ŝi ja estas en la ordinaraj tagoj, sed pro kio ŝi neniel volas revenigi Weihua?” 
“La maljunulo pene laboradis sian tutan vivon kaj li devus forpasi kun apudesto de la filo. Se ŝi ne 
venigos lin, ni faru tion.” Ekscitite, Onklino Yulian kolere elĉambrigis Shuying, “Shuying, donu al 
mi la leteron de Weihua. Malgraŭ ĉio li ja devus hejmenreveni por lastafoje revidi sian patron. La 
maljunulo nur havas solan filon kaj Weihua nur solan patron. Se vi ne volas tion fari, mi mem 
telegrafu lin.” La najbaroj ankaŭ eĥis, "Shuying, revenigu Weihua." 

Shuying ekŝanceliĝis. Perforte retenante sian larmon, ŝi ĵetis rigardon al la najbarinoj, faris 
longan vespiron kaj poste malrapide movetis sian korpon kaj eniris en la ĉambron. Ŝi malfermis la 
ŝrankon kaj elprenis pakaĵon. Portante la pakaĵon en siaj manoj, ŝi eliris stumble al Onklino 
Yulian kaj ne plu povis deteni sin de genuiĝo kun la kapo frapiĝinta kontraŭ la pakaĵo. Kun 
fluantaj larmoj ŝi eksplodis de dolora plorego. Vidinte, ke ŝi ploras tiel dolore, la najbarinoj 
konsterniĝis kaj hastis subteni ŝin. Shuying vortis plorĝemante, “Onklino Yulian... Weihua... jam... 
martiriĝis en la jaro antaŭ la lasta. Lastjare... iu el lia armeo... venis al mia laborloko. La 
maljunuloj estis en malsano... do mi ne toleris sciigi ilin. Jen... jen liaj medaloj kaj ankaŭ 
postlasaĵoj...” 

elĉinigis Ebudhano 

杨进 

阿了 
阿了的老婆给阿了生了个胖儿子。阿了乐糊涂了，一下子买了十斤上海奶糖，楼上楼下

家家户户送。 
这栋楼一共住了七、八家夫妇，有六对生了丫头。谁都羡慕阿了有了儿子。住在二楼的

阿强是个独苗，可他老婆偏偏生了个丫头。阿强常常对老婆冷言冷语，说他连阿了都不如。

为此，老婆和阿强吵了一架，阿了赶紧去劝解。 
“算了算了，生男生女是双方的事，我想要丫头还没有哩。”阿了笑容满面地劝阿强。 
“那我拿丫头和你换儿子行不行？”阿强气糊涂了。 
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“换就换。......可这能换得了吗？”阿了嘻嘻一笑，心中喷了蜜一样的甜。 
阿了劝了半天，阿强夫妇不吵了，阿了这才下了楼。回了家，阿了望着熟睡的儿子，好

快活哟。 
夏天一到，这栋楼里的居民们都上楼顶平台上乘凉，自然，阿了也带着儿子上了楼顶。

阿了把一丝不挂的儿子举在头顶，用手拨弄着儿子的小“鸡鸡，故意在那些生了丫头的夫妇

面前走来串去。看到他们羡慕又嫉妒的目光，阿了飘飘然，醉醺醺，自觉高人一等。 
阿了抱着儿子走到阿山夫妇面前，阿山的老婆凸着个肚子，躺在凉席上睡着了。阿山手

拿大蒲扇，给老婆赶蚊子。 
阿了挨着阿山坐下，“阿山你想儿子吗？” 
“想。”阿山老实地承认 
“要是生了丫头呢？”阿了认真地问。 
“不会的，准生儿子。”阿山充满信心。 
阿了突然感到心中有团棉絮堵住，闷得慌：“你老婆喜欢吃酸还是辣？” 
“喜欢吃辣的，不过......”阿山说。 
“酸儿辣女，你老婆准生丫头，你完了，哈哈哈......”阿了高兴了，心满意足的抱着儿

子走了。 

   不久，阿山的老婆生了，和阿了一样，也是儿子了，白胖胖的惹人喜爱。阿山的儿子满

月，请阿了吃喜酒，阿了托病没去。 
“妈的，我有儿子，他凭什么也有。”阿了愤愤不平。 
天热，阿了的老婆要阿了带儿子上楼乘凉，阿了不去，儿子娇惯了，哭闹着要去，阿了

大怒，拍了一巴掌，儿子大哭不止，阿了狠狠地在家摔打起东西来，老婆吓得赶紧抱着儿子

自去了。 
阿了始终没有上楼，闷闷地躺在床上一夜没合眼。 
不料，阿山真没福气，儿子急病死了。这次，阿山没请，阿了却主动去了，带着一网兜

苹果，罐头什么的去安慰阿山夫妇。居民们都夸阿了是个好心人，阿了又恢复了原来的样子，

天一黑，便抱着儿子上楼顶平台上跟大伙一起聊天，乘凉...... 

Yang Jin 

A Liao 
La edzino de A Liao naskis grasan filon. Ekzaltiĝinte, A Liao aĉetis kvin kilogramojn da 

buterbombonoj kaj disdonis al ĉiuj najbaroj en la etaĝdomo. 
En la tuta etaĝdomo loĝas sep aŭ ok familioj. Sed ses paroj el la geedzoj naskis filinon. Ĉiuj 

enviis al A Liao lian novnaskitan filon. A Qiang loĝanta en la dua etaĝo estas solfilo, tamen eĉ lia 
edzino naskis filinon. A Qiang do ofte pafas malplaĉajn vortojn al la edzino, ke pro naskiĝo de la 
filino li fariĝis eĉ malpli respektinta ol A Liao. Tio kaŭzis kverelon inter la geedzoj. Aŭdinte tion, 
A Liao hastis interpacigi ilin. 

“Lasu! Lasu do. Sekson de la bebo ja estas decidita de vi ambaŭ, ĉu ne? Eĉ mi dezirus filinon,” 
kun ride disfloranta vizaĝo A Liao konsolis A Qiang. 

“Do kiel vi opinias, se mi interŝanĝu vian filon per mia filino?” A Qiang koleriĝis. 
“Mi ja konsentus... tamen ĉu ni rajtus tion fari?" A Liao ridklukis, kaj lia koro dolĉiĝis kvazaŭ 

ŝprucigite per mielo. 
A Liao senĉese konsoladis kaj admonadis longan tempon. Post kiam la geedzoj A Qiang 

ĉesigis kvereladon, li iris malsupren. Reveninte hejmen, li fiksis sian rigardon al la dormanta 
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knabeto, kaj sin sentis baniĝanta en granda feliĉo. 
Tuj kiam venis somero, ĉiuj loĝantoj de la etaĝdomo supreniris al la tegmenta teraso por ĝui 

malvarmeton. Nature, A Liao ankaŭ iris sur la terason kun sia fileto. Tenante la tute nudan infanon 
alte super sia kapo kaj permane ludetante lian “birdeton”, A Liao intence paŝadis tien kaj reen 
antaŭ la geedzoj, kiuj havas filinon. Vidinte iliajn enviajn kaj samtempe admirajn rigardojn, li vere 
ebriiĝis de ĝojo kaj sentis, ke li superas ĉiujn aliajn. 

Kun la fileto en siaj brakoj, A Liao paŝis al la geedzoj A Shan. La edzino dormetis surmate 
kun elstara ventro dum la edzo forpeladis moskitojn por ŝi per granda tifaa ventumilo. 

A Liao sidiĝis ĉe A Shan. "Ĉu vi deziras fileton?" 
“Jes,” A Shan konfesis honeste. 
“Kion vi faros se via edzino naskos filinon?” 
“Tute neeble! Ŝi certe naskos filon,” A Shan respondis plene de memfido. 
A Liao eksentis sufokecon, kvazaŭ io ŝtopus la aperturojn de lia koro. “Kian manĝaĵon ŝatas 

via edzino, ĉu acidan aŭ akran?" 
“Akran , tamen...” A Shan respondis. 
“Acidan por naski filon kaj akran por filino. Via edzino certe naskos filinon. Jen destino al vi. 

Hahaha...” A Liao ekĝojis kaj foriris kontente kun la fileto en sia ĉirkaŭbrako.... 
Post nelonge, la edzino de A Shan naskis filon, similan al tiu de A Liao. La novnaskito estis 

diketa, alabastra kaj vere aminda. En la monatiĝa ceremonio de de la fileto, A Shan invitis ankaŭ 
A Liao al festeno, sed tiu ĉi ne iris pretekstante, ke li malsaniĝis. 

“Diable! Mi ja havas filon, do kial ankaŭ li havas!” A Liao koleriĝis. 
En la varma vetero, la edzino petis al A Liao porti la fileton al la tegmenta teraso por ĝui 

malvarmeton. A Liao rifuzis, sed la dorlotata fileto insistis obstine kun ploro. A Liao furioziĝis de 
tio kaj frapis la infanon per mano. Do la infano ploregis senĉese. Por elverŝi sian koleron, A Liao 
ekĵetadis objektojn en la ĉambro. Ege timigite, la edzino tuj forlasis lin brakumante la fileton. 

A Liao ne plu suriris al la teraso kaj kuŝis surlite la tutan nokton sendorme pro malbona 
humoro. 

Neniu atendis, ke A Shan ne povis reteni la feliĉon ĉe si. Lia filo mortis pro akuta malsano. 
Tiufoje A Liao iris seninvitite kun retsaketo da pomoj, ladmanĝaĵoj kaj aliajn por konsoli la 
geedzojn A Shan. Ĉiuj najbaroj laŭdis, ke A Liao estas tre bonkora. A Liao denove kondutis kiel 
antaŭe, ke li portis la fileton al la tegmenta teraso tuj post vesperiĝo kaj ĝuis malvarmeton 
babilante kune kun la aliaj.... 

        Elĉinigis Ebudhano 

李铁柱 

绿色的雾 
他要寻找一位姑娘——一团给他感觉朦胧的绿色的雾。 

一个头发花白的老人翘首伫立在湖边——这是他一个星期前出事的地方。他莫名地等待

着，眼镜后面闪出焦渴的目光......在记忆中那甜甜的呼唤又响在他的耳边。 

“大爷，您喝点热汤吧。” 

他睁开了眼：一道阳光从纱窗边射进来，投在粉白的墙上，洒在他躺的床上——这是在

哪里？他闻到一股酒精的气味——是医院！他忽然想起了那个漆黑的夜晚，他从车上摔下来，

跌到了结冰的湖里，后来就什么也不清楚了...... 
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他嘴唇感到一阵热，一勺鸡蛋汤已送到他的唇边。他见一个人正坐在他的床边。是自己

的女儿吗？——他又重新闭上眼睛——不会的，女儿们都在外地工作。那么，这人是谁呢？

是他在他昏迷的时候将他送进医院的？他又睁开了眼，想尽可能看清那人的脸，但，他看不

清，眼镜在那天晚上已摔丢了。他只朦胧地看到眼前是一团绿色的雾。 

“谢谢你了，姑娘。”凭听觉，他感到那人是位年轻的姑娘。他喝了鸡蛋汤，顿时全身

温暖了起来。“啊，人老了，眼也不受用了。”他仍眯着眼端详那位姑娘。“姑娘，你在哪

个单位？” 

“你感觉怎么样？” 

“啊，很好，很好，多亏了你呀，你呀......”“哦！我还有事，中午再来看您。” 

她背起书包跑出了病房；他眼睛里消失了一团绿色的雾。 

中午姑娘果然又来了。 

当一网兜苹果放到他的床头时，他的心一热，眼睛潮湿了——他想到他心爱的女儿——

他又眯起眼睛左右端详她，但仍看不清她的脸。他的眼眶里滚出一大滴晶莹的泪来。 

“大爷，您怎么啦？你的眼睛......”姑娘发现了异样，关切地问。 

“这眼离不开眼镜，可那天......” 

“噢......” 

他听到了姑娘轻微的叹息。 

他的伤经过医生的治疗，在姑娘的精心照料下，渐愈了。 

这天，姑娘欢快地飞到他的床边，喊到：“找到了，找到了！”她把一样东西塞到他的

手中。 

眼镜！他双手颤抖着戴上眼镜——啊，一切都变得清晰可见了，柔和的阳光，明净的房

间，窗台上开放的菊花......他突然转过头来仔细端详着姑娘：她穿着一件绿色防寒服，也

许是出于少女的羞涩，在老人感激的目光下低下了头，浓密的头发垂了下来，遮住了她的脸，

头发梢紧贴在起伏的胸脯上，那枚白底红字的校徽闪着光。 

突然，姑娘一甩头上的浓发，露出一张少女红润的脸，撇下一句“再见”，就飞快地跑

出病房。 

他脚步蹒跚地赶到窗前，看到楼下的马路上疾走着一位挎书包的绿色姑娘。他呆望着直

到她消失在人流里，消失在他的视野的深处......脑海里却又升起了一团绿色的雾。 

他在人流中发现了穿绿色防寒服的姑娘。一个，两个，三个...... 

Li Tiezhu 

Verda Nebulo 
Li volis trovi la knabinon, kiu impresis lin kvazaŭ maso da verda nebulo. 
Grizhara maljunulo staris kun levita kapo ĉe la lago, kie lin trafis akcidento antaŭ semajno. Li 

atendis sencele. El malantaŭ liaj okulvitroj vidiĝis liaj maltrankvilaj okuloj. La dolĉa voĉo en lia 
memoro resonis ĉe liaj oreloj: 

“Prenu iom da varma supo, Aĉjo.” 
Li malfermis la okulojn. Strio da sunlumo pafiĝis tra la kulvualo al la blanka muro kaj ŝutiĝis 

sur la lito, sur kiu li kuŝas. Kie estas ĉi tie? Li ekflaris odoron de alkoholo — hospitalo! Li 
ekrememoris pri la malluma nokto kiam li falis de sur sia biciklo al la glaciĝinta lago kaj poste 
perdis sian konscion. 

Li eksentis ion varman ĉe siaj lipoj. Kulero da ovosupo alportiĝis al lia buŝo. Li ekvidis 
figuron sidantan sur lia litrando. Ĉu lia propra filino? Li refermis siajn okulojn. Ne, liaj filinoj 
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laboras en malproksimaj lokoj. Kiu estas tiu ĉi? Ĉu ŝi portis lin al la hospitalo dum lia sveno? 
Refoje malferminte siajn okulojn, li volis klare distingi ŝian vizaĝon. Sed li ne povis, ĉar liaj 
okulvitroj jam perdiĝis tiunokte. Li nur malklare vidis mason da verda nebulo antaŭ li. 

“Dankon, knabino.” Per aŭdpovo li certigis al si, ke ŝi estas juna knabino. Preninte la 
ovosupon, li eksentis varmon tra la tuta korpo. “Ve, la maljunulo ne plu havas akrajn okulojn.” Li 
fiksrigardis al la knabino per mallarĝigitaj okuloj. “Kie vi laboras, knabino?” 

“Kiel vi fartas nun?” 
“Ho, tre bone, tre bone. Mi ŝuldas ĉion al vi. Kiel vi...” 
“Ho, mi devas foriri nun. Mi revenos al vi tagmeze.” 
Preninte sian librosakon, ŝi kuris el la malsanula ĉambro. Maso de verda nebulo malaperis el 

lia vidkampo. 
La knabino vere revenis tagmeze. 
Kiam ŝi metis retsakon da pomoj sur lian liton, li eksentis varmon en sia koro kaj liaj okuloj 

malsekiĝis. Tio rememorigis lin pri liaj karaj filinoj. Li refoje mallarĝigis siajn okulojn por 
pririgardi ŝin, tamen li ankoraŭ ne povis klare vidi ŝian vizaĝon. Gutego da kristala larmo falis el 
lia okulkavo. 

“Kio okazas, Acĵo? Viaj okuloj...” zorgeme demandis la knabino, rimarkinte la ŝanĝiĝon de la 
maljunulo. 

“Miaj okuloj bezonas okulvitrojn, sed tiunokte...” 
“Ho...” 
Li aŭdis la mallaŭtan suspiron de la knabino. 
Danke al la kuracado de la kuracistoj kaj prizorgo de la knabino, li resaniĝis iom post iom. 
Iun tagon, la knabino gaje rapidis al lia lito. “Ilin mi trovis! Ilin mi trovis!” Ŝi ŝovis ion en lian 

manon. 
Okulvitroj! Li senprokraste surmetis la okulvitrojn per tremantaj manoj. Ha! Ĉio klare 

videbliĝis: milda sunlumo, pura ĉambro, florantaj krizantemoj sur la fenestrobreto... Li ekturnis 
sian kapon por pririgardi la knabinon: Ŝi surhavis verdan vatitan jakon. Eble pro knabina hontemo, 
ŝi mallevis sian kapon antaŭ la dankemaj okuloj de la maljunulo. Densaj haroj pendis suben kaj 
kovris ŝian vizaĝon. La harpintoj sin premis al ŝia ondetanta brusto. Glimbrilis la lerneja insigno 
kun ruĝaj vortoj sur blanka fono. 

La knabino eksvingis siajn densajn harojn kaj elvidiĝis ŝia ruĝetaj vangoj. Ŝi ekflugis el la 
malsanula ĉambro, dirinte “Ĝis revido!” 

Stumble paŝinte al la fenestro, la maljunulo ekvidis verdan knabinon kun librosako portata 
surŝultre rapide iranta sur la strato sub la etaĝdomo. Li rigardis senpense ĝis ŝi malaperis inter 
pasantoj kaj en la profundon de lia vidkampo... Tamen en lia memoro refoje leviĝis maso da verda 
nebulo. 

Li ektrovis la knabinojn en verda vatita jako, unu, du, tri... 
elĉinigis Ebudhano 

程咏泉 

母爱的力量 

那年，小弟因为受伤住进了医院，我去陪护。同病房有一个女孩，她是因为车祸住进来

的，自住进来的那天起，她就一直昏迷不醒。 
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   女孩在昏迷中不停地喊着： “妈妈，妈妈!” 

   女孩的爸爸手足无措地坐在病床前，神色凄楚地看着女儿痛苦地挣扎，不知该如何帮助

女儿，只是不停地哀求医生:“救救我女儿，救救我女儿!” 

   他不知道，医生该用的药都已用了，而病人，有时也是要自救的，能不能活下来，要看

她对这个世界是否充满生的渴望。 

   一位年轻的护士问那个男人：“女孩的妈妈呢?你为什么不叫她妈妈来?” 

   男人埋下头，低低地说：“我们离婚很久了，我找不到她。” 

   护士皱了皱眉头，默默地坐下来，轻轻握住女孩冰凉的手柔声说：“女儿乖，妈妈在，

妈妈在。” 

   男人抬起头，吃惊地看着护士，少顷，脸上流满泪说： “谢谢，谢谢!” 

   女孩唤一声“妈妈”，护士答应一声。护士与那个女孩差不多年龄，还没结婚。 

女孩像落水者抓到一根救命稻草般死死攥紧护士的手，呼吸慢慢均匀下来。在以后的

日子里，那位护士像一位真正的妈妈那样，寸步不离地守在女孩病床前，握着她的手，

给她说话、讲故事、轻轻地唱歌…… 

直到那女孩完全醒过来。 

医生说：“她能醒过来是个奇迹。” 

女孩说：“我感觉到妈妈用一双温暖的手，一直牵着我，一直牵着我，把我从一个黑

黑的冰凉的井里拉上来……” 

人们把赞扬的目光投向那位充满爱心的护士，护士的脸微微红了说：“我记得读过一

句名言，母爱可以拯救一切!” 

是啊，我们每一个人脆弱的生命，不都是在母爱的呵护、牵引下坚强起来的吗?母爱的

力量就是我们生的力量啊! 

我在感叹母爱伟大的同时，更加钦佩那位年轻的护士奉献母爱的勇气。 

Chen Yunquan 

La forto de la patrina amo 
Tiujare, mia juna frato enhospitaliĝis pro vundiĝo, kaj mi prizorgis lin tie. En la sama ĉambro 

kuŝis knabino, kiu vundiĝis pro trafika akcidento. Ŝi neniam rekonsciiĝis de sveno ekde la 
enhospitaliĝo. 

En komato ŝi senĉese vokis, “Panjo! Panjo!” 
Sidante ĉe ŝia lito, ŝia patro nur malĝoje rigardis ŝin baraktanta pro doloro, sed trovis nenian 

rimedon por helpi ŝin. Li nur aŭdigis lian senĉesan petadon al kuracistoj, “Savu mian filinon, 
bonvolu savi mian filinon!” 

Li tute ne sciis, ke la kuracistoj jam uzis ĉiajn eblajn medikamentojn. Kaj kelktempe pacientoj 
bezonas sian propran povon por sin savi. Ĉu ŝi povis postvivi, tio ja dependis de ŝia soifo al plua 
vivo en tiu ĉi mondo. 

Juna flegistino demandis la viron, “Kie estas ŝia patrino? Kial vi ankoraŭ ne alvenigis ŝin?” 
Li mallevis sian kapon kaj diris mallaŭte, “Ni jam eksedziĝis delonge, kaj mi neniel kapablis 

trovi ŝin.” 
La flegistino kuntiris siajn brovojn kaj sidiĝis silente ĉe la knabino. Prenante la malvarmajn 

manetojn de la knabino en la siajn, ŝi diris tenere, “Mia kara, jen panjo estas ĉe vi.” 
La viro levis sian kapon kaj ekrigardis mirigite al la flegistino. Tuj poste, kun dankemaj larmoj 

sur la vizaĝo, li diris, “Dankon, Dankegon al vi!” 
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Ĉiufoje, kiam la knabino vokis “Panjon”, la flegistino respondis al ŝi kvankam ŝi estis preskaŭ 
samaĝa kiel la knabino kaj ankoraŭ ne edziniĝis. 

La knabino firme tenis la manojn de la flegistino kvazaŭ dronanto kaptus pajlon. Ŝia spirado 
iom post iom reguliĝis. 

Ekde tiam la flegistino ĉiam akompanis la knabinon ĉe ŝia lito, parolis, rakontis, kaj kantetis al 
ŝi, tenante ŝian manojn en la proprajn... ĝis la reviviĝo de la kabino. 

La kuracistoj diris, ke ŝia reviviĝo estas vere rara miraklo. 
La knabino diris, “Mi sentis, ke mia panjo tiris min el la puto frida kaj malluma... per siaj 

varmaj manoj.” 
Oni direktis sian laŭdan rigardon al la bonkora flegistino. Ŝi diris kun iom ruĝiĝinta vizaĝo: 

“Mi memoris legitan faman diron, ke la patrina amo povas savi ĉion!”. 
Jes, ĉu la fragila vivo de ĉiu el ni ne fortikiĝis sub la prizorgo kaj subteno de la patrino? La 

forto de la patrina amo ja estas tiu de nia vivo. 
Mi admiras la grandecon de la patrina amo, kaj samtempe des pli admiras la kuraĝon de la 

juna flegistino oferi sian patrinan amon. 
elĉinigis Ebudhano 

许士英 

探望 

妈妈从北方农村的家中来了。汤文竹得到了消息，飞快地出了教学楼，直奔寝室。 

转入过道，对面的房间传出一阵热闹的说笑声。文竹喘着气，猛地推开了房门。两张长

形桌子上堆着许多瓜子，花生，梨子。妈妈坐在桌旁的凳子上，手里捧着一杯热气腾腾的茶。

几个女同学边吃边说边笑。 

“咚！”门撞在墙上。大家迅速转过了脸。 

“文竹，你的妈妈真好！特地来看你呢！” 
“你还没来，我们倒先吃起来了。” 
“家里带来的，吃吧。”文竹招呼大家，挽着妈妈坐下，直望着妈妈笑。妈妈在家里忙得

很，这是第二次来校。见了女儿，她十分高兴。 

文竹妈细细地盯着文竹：肤色变白了，颧骨却比两个月前高了，脑门上搭着几绺乱发，

脑后束着两把“刷子”；上身穿着件微微发白的蓝卡叽中山装——那是她父亲穿小了给她的，

下身穿一条黑布裤子。她又转眼瞧另几个女同学，个个脸庞饱满，色泽红润；有的梳着一束

长发，顶上扎着大红蝴蝶，有的满头一卷儿一卷儿的。她们衣着很挻，文竹妈辨不出布料的

质地，只觉得看着就很昂贵。她感到她们比一年前第一次见面时洋气多了，真有点大学生的

派头，只是自己的女儿却仍像农村的一块“土疙瘩”。她忽然很内疚，隐约觉得这是自己的过

错。 

文竹也在打量着妈妈。两个多月不见，妈妈脸上的皱纹多了，头上也有了不少白发。她

的心很难受：唉，姊妹六个，就我最大。要是我不读书，妈妈也不会这样辛苦的。 

同宿舍的小周一直在注视着母女俩，她见两个相看几眼后，眼圈发红，连忙拿话打岔：“母
女见面应该高兴，怎么反而伤心呢？”说得大家都笑了。 

文竹不好意思，推说要洗手，起身出去了。 

晚上，文竹妈借口早点上床，打发好女儿去上自习。恰逢小周值日，文竹便同意了。 

文竹妈一躺下去，头被咯得很痛。她一掀枕头，见到底下垫着一叠十分漂亮的笔记本和

两本很厚的精装书，她十分惊奇地把它们抽出来。笔记本的封面都是五颜六色的软缎制的，
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被乳白色的灯泡一照，叫人眼花缭乱。 

小周正抺着桌子，一见便过来告诉道：“那是学校奖的。”她拿过笔记本，便翻到第一页，

指着上面的毛笔字解释：“文竹能吃苦，什么事都干。这本是学校奖给积极分子的；这本是

她上次在运动会上得八百米第一名时得的；这本是学校奖给‘三好’标兵的。她又指着那本书

道：“这两本《辞海》是学校奖给优秀团员的。” 
文竹妈激动的脸色发白，直摇头：“农村的孩子吃点苦算啥，还奖什么本子？她在家里笨

手笨脚的，哪能得什么第一名？” 
“不，真是她自己得的。”小周肯定地点点头。 

文竹妈不识字，她摸着这些珍贵的奖品，仿佛看见了女儿瘦削的脸，只是心中不再内疚

了。 

文竹妈觉得女儿在学校很放心，决定第二天一早就赶回去。文竹送到校门口，妈妈对女

儿身子看了几眼，最后才说出早已闷在心里的话：“竹子，你穿得不好，只怨妈无能。等到

了工作再穿好的吧！......”文竹急忙打断妈妈的话：“妈，看您说的。” 
妈妈走了，留在文竹视线中的是妈妈那越来越大的身影...... 

Xu Shiying 

Vizito de panjo 
Panjo alvenis el la hejmo en la norda kamparo. Informiĝinte pri tio, Tang Wenzhu tuj forlasis 

la klasĉambron kaj kuregis al la dormoĉambro. 
Sin turninte en la koridoron, Wenzhu ekaŭdis babilojn kaj ridojn el la kontraŭa ĉambro. 

Spiregante, ŝi brue malfermis la pordon. Sur du longaj tabloj en la ĉambro amasiĝis multaj 
melonsemoj, arakidoj kaj piroj. Panjo sidis sur tabureto apud la tablo kun taso da vaporanta teo en 
la mano. Manĝante, kelkaj knabinoj babilis kaj ridis. 

Pum! La pordo ekfrapis kontraŭ la muron. Ĉiuj rapide turnis la kapon. 
“Wenzhu, kiel bona estas via panjo! Ŝi speciale venis por vin viziti.” 
“Ni jam ekmanĝis unue antaŭ via reveno.” 
“Tiuj manĝaĵoj estas el mia hejmloko. Manĝu.” Salutinte ilin, Wenzhu sidiĝis sinkrociĝinte al 

sia patrino kaj ekridetis rigardante ŝin. Panjo estis tre okupita hejme. Tio estis ŝia dua foja vizito. 
Vidinte sian filinon, ŝi tre ĝojis. 

La patrino de Wenzhu fiksrigardis ŝin zorgeme: ŝi blanketiĝis, dum ŝiaj zigomoj elstariĝis 
plialte ol antaŭ du monatoj. Tufo da haroj pendis de ŝiaj verto kaj du “broŝetoj” estis ligitaj ĉe 
malantaŭo de ŝia kapo. Ŝi portis pantalonon el nigra ŝtofo kaj iom blankiĝintan ĉinstilan kostumon 
el blua kakio, kiun donis ŝia patro pro troa mallarĝeco. Ŝi turnis sian rigardon al la aliaj knabinoj. 
Ili ĉiuj havis diketajn kaj ruĝetajn vangojn; iuj havis longan hararon kun granda ruĝa papiliforma 
banto sur la verto, kaj aliaj havis buklitajn harojn. Iliaj vestaĵoj aspektis bele rigidaj en stilo, kaj la 
patrino ne povis difini la kvaliton kaj materialon de la ŝtofoj. Ŝi nur sciis, ke tiuj vestoj estas treege 
multekostaj. Ŝi opiniis, ke ili estas multe pli urbane vestitaj ol kiam ŝi vidis ilin unuafoje antaŭ unu 
jaro. Ili vere havis trajton de studentinoj, dum ŝia filino ankoraŭ restis kampara “kotbuleca 
etulino”. Subite ŝi eksentis memriproĉon, konsciante malklare, ke tio estas ŝia kulpo. 

Ankaŭ Wenzhu ekzamenis sian patrinon per sia rigardo. Dum nur iom pli ol du monatoj ŝi 
havis pli da sulketoj survizaĝe kaj pli da blankaj haroj surkape. Ŝi eksentis kordoloron. Ve, mi 
estas la plej aĝa inter ses fratinoj, se mi ne studentiĝus, mia patrino ne suferus de tiom da penoj. 

Xiao Zhou, samĉambranino de Wenzhu, jam fiksrigardis ilin de longe. Rimarkinte, ke iliaj 
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okuloj ekruĝiĝis post ilia recproka rigardo dummomenta, ŝi ekdiris, “Via revidiĝo estas ĝojinda, 
do kial vi ektristiĝis?" Aŭdinte tion, ĉiuj ekridis. 

Wenzhu iom hontetiĝis. Ŝi eliris pretekstante, ke ŝi volas lavi al si la manojn. 
En vespero panjo urĝis Wenzhu al la klasĉambro por memlernado, pretekstante, ke ŝi volas 

enlitiĝi iom pli frue. Xiao Zhou ĝuste deĵoris tiutage, do Wenzhu konsentis. 
Apenaŭ panjo ekkuŝis, io malmola dolorigis al ŝi la kapon. Levinte la kapkusenon, ŝi ekvidis 

stakon da belaj notlibroj kaj du dikajn binditajn librojn. La kovriloj de la notlibroj estis faritaj el 
diverskoloraj satenoj. En la lakte blanka lamplumo, ili brile konfuzigis oniajn rigardojn. 

Xiao Zhou estis puriganta la tablojn. Ekvidinte tion, ŝi aliris kaj sciigis, “Jen estas premioj 
donitaj de la universitato al Wenzhu.” Ŝi alprenis notlibron, turnis la unuan paĝon kaj ekklarigis 
perfingre montrante la penikajn vortojn sur ĝi. “Wenzhu kapablas elteni malfacilojn. Ŝi kapablas 
ĉion fari. Tio ĉi estas premiita de la universitato al la aktivuloj. Tio ĉi estas premiita al ŝi kiam ŝi 
gajnis la unuan lokon de 800-metra vetkuro en la atletika konveno lastafoje, kaj tio ĉi estas 
premiita al la tribonaj studentoj.” Montrante la librojn, ŝi aldonis, “Ĉi tiuj du volumoj de 
‘Vortmaro’ estas premiitaj al la elstaraj membroj de Komunista Junulara Ligo." 

La patrino de Wenzhu paliĝis de emocio. Skuadante sian kapon, ŝi diris, “Malfacilo estas 
nenio al la kamparaj knabinoj. Tio tute ne indas premion. Ŝi estis tiel mallerta hejme, kiel ŝi povus 
okupi la unuan lokon?” 

“Jes. Ĉio ĉi estas premiita al ŝi mem,” Xiao Zhou kapjesis. 
La patrino de Wenzhu estis analfabeta. Palpante tiujn ĉi valorajn premiojn, ŝi verŝajne ekvidis 

la maldikan vizaĝon de sia filino. Nun ŝi ne plu sentis bedaŭron en la koro. 
La patrino de Wenzhu ektrankviliĝis pri sia filino restanta en la universitato kaj decidis, ke ŝi 

foriru al sia hejmo frue en la sekva mateno. Wenzhu akompanis ŝin al la pordego de la universitato. 
Ĵetinte kelkajn rigardojn al la filino, panjo fine elverŝis siajn korajn vortojn: “Zhunjo, vi estas 
nebone vestita nur pro senkapableco de via patrino. Vestiĝu pli bone, kiam vi ekhavos laboron...” 
Wenzhu haste intermetis, “Panjo, kion vi diras!” 

Panjo foriris. En la vidkampo de Wenzhu vidiĝis la pligrandiĝanta figuro de ŝia patrino... 
elĉinigis Ebudhano 

王正悦 

小站 

他挎着装滿山货的篮子，一只手举着一袋核桃，一个车窗一个车窗地叫喊着山楂、核桃、

柿饼。他才十三岁，个子矮矮的。和乘客作交易，他不得不踮起脚尖儿。 

一位青年乘客要买他的山楂，当他把山楂递给他的时候，发现这位年轻的乘客胸前戴着

某大学的校徽，甜甜地笑了，问他：“你是大学生啊？” 

“是啊！”青年乘客望着这个有一双纯真的眼睛的孩子，觉得他挺可爱，也笑着回答了

他。 

“我哥哥也在城上大学，学画画的！”他高兴又自豪地说，“你们上大学的手头紧，我

不要你的钱了。”他挎着篮子笑着站在那儿，青年人控出身子，把胳膊伸得直直的，一张面

额二元的人民币在他手中摇晃着。两人正在推让，列车缓缓地开动了，青年乘客把手一扬，

钱飘落到站台下面，被列车卷得很远。他赶上去拾起来，站在铁路中间，望着远去的列车，

好像是谁伤了他的心。 

站很小，只有经过这儿的慢车在这儿停留几分钟，他就是为了在这儿停留的慢车从六里
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远的山村赶到这儿。 

今天很冷，天还下起了小雪。这是今年第一场雪，客车到来的时候窗子都关得严严实实

的，偶尔有人打开扔出一把果皮，或者倒出一杯水，可没等他靠近，“拍”又关死了。前面

的车箱里下来一个乘客，穿着一身崭新的西装，提着一个大皮箱。他是这次车下来的唯一乘

客，“是城里人！”他迎了上去。 

“同志，买一袋山货吧，便宜着哪！”他站在乘客的面前，一付虔诚的样子，把一袋柿

饼递了过去。 

那位乘客忽然把皮箱一放，抓住他冰冷的小手叫了声：“弟弟！” 

他惊奇地睁大了眼睛，盯着这个有些面熟的城里人，当他看到他胸前挂着某美术学院的

校徽时，猛地醒悟过来，一头扑到乘客的怀中，亲昵地叫了声“哥哥”！不知是惊是喜，泪

水一下子涌了出来。 

他摸着哥哥这身崭新的西装，问：“哥哥，你的同学还叫你‘庄户哥’吗？” 

他没有回答，反问：“小弟，你怎么不上学了干这个？” 

“妈有病，爹又太老实，你在外面花钱多，妈就不让我上学了。妈说，有你这么个大学

生就够耀祖宗的了。” 

“小弟！”他把弟弟猛地抱在怀里，小弟仰起脸，“哥，你上次来信要钱，正好赶上妈

的病又犯了，我挣的十几元都给妈买药了。哥，你等急了吧？” 

哥哥的脸涨得很红，泪水一个劲地在眼眶中打转：“弟弟，咱回家－－” 

雪下得更大了，雪地上有两行脚印，顺着蜿蜒的山道翻到山那边去。 

Wang Zhengyue 

Malgranda stacidomo 
Portante ĉirkaŭbrake korbon plenan de produktoj el la montara regiono, li levis saketon da 

juglandoj kaj krie ofertis kratagojn, juglandojn kaj sekigitajn persimonojn al la pasaĝeroj de unu 
vagonfenestro al alia. Li aĝis nur dek tri jarojn, kaj pro malalteco li devis levi siajn kalkanojn por 
komerci kun la pasaĝeroj. 

Juna pasaĝero aĉetis de li saketon da kratagoj. Ĵus kiam li donis la kratagojn al la aĉetanto, li 
rimarkis, ke la junulo portas universitatan insignon sur la brusto. Li do demandis kun dolĉa rideto: 
“Ĉu vi estas universitata studento?” 

“Jes.” Trovante tiun ĉi knabon aminda kun naivaj kaj kristalaj okuloj, la junulo respondis 
ankaŭ kun rideto. 

“Mia pliaĝa frato ankaŭ studas en universitato de la provinca ĉefurbo. Li lernas pentrarton.” Li 
diris ĝojplene kaj fiere. “Vi studentoj ne havas multan monon, do mi ne akceptos vian pagon.” 
Kun korbo ĉirkaŭ sia brako, li staris tie ridetante. La junulo elfenestrigis sian torson, rekte etendis 
sian brakon kaj svingadis la du-juanan monbileton en sia mano. Ĝuste dum unu el ili insistis pagi 
kaj la alia rifuzis akcepti pagon, malrapide ekmoviĝis la vagonaro. La junulo faris ekĵeton, la 
monbileto flirte falis sub la kajon kaj flugis ĝis malproksima loko sekvante la vagonaron. Li haste 
alkuris kaj prenis ĝin. Starante inter la fertrakoj, li fiksrigardis la malproksimiĝantan vagonaron, 
kvazaŭ iu vundus lian koron. 

La stacidomo estis malgranda, kaj la preterpasantaj malrapidaj vagonaroj haltis ĉi tie nur dum 
kelkaj minutoj. Ĝuste por tio li alvenis de sia montvilaĝo malproksima je ses lioj. 

Estis malvarme tiutage kaj ankaŭ neĝetis. Tio ja estis la unua neĝo ĉijare. Alvenis alia 
vagonaro, sed la fenestroj estis firme fermitaj. Oni kutime tenis la fenestrojn fermitaj krom tio, ke 
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ili malfermis ĝin nur por elĵeti pomŝelon aŭ elverŝi akvon. Antaŭ ol li alproksimiĝis al ĝi, la 
fenestro jam fermiĝis denove. De la antaŭa vagonaro subiris pasaĝero en tute nova eŭropstila 
kostumo kun leda valizo en la mano. Li estis la ununura pasaĝero subirinta de tiu ĉi vagonaro. 
“Jen urbano.” Li iris renkonte al la pasaĝero. 

“Aĉetu manĝaĵon, kamarado. La prezo ja estas tre malalta.” Starante antaŭ la pasaĝero, la 
knabo etendis saketon da sekigitaj persimonoj kun pia mieno. 

La pasaĝero subite demetis sian valizon, ekkaptis liajn glacie malvarmajn manetojn kaj krietis, 
“Fraĉjo!” 

Malfermeginte siajn okulojn pro surprizo, la knabo fiksrigardis la ŝajne iom konatan urbanon. 
Kiam li ekvidis la universitatan insignon sur lia brusto, li subite rekonis lin. Li sinĵetis en la sinon 
de la pasaĝero kaj ekkriis ameme: “Fraĉjo!” Larmoj eltorentis, oni ne scias, ĉu pro surprizo aŭ pro 
ĝojo. 

Palpante la eŭropstilan kostumon, li demandis, "Fraĉjo, ĉu viaj kunlernantoj ankoraŭ nomas 
vin ‘Frato Kampulo’?” 

Anstataŭ respondi, la pliaĝa frato demandis, “Kial vi alvenis ĉi tien anstataŭ viziti la lernejon, 
Fraĉjo?” 

“Ĉar panjo malsaniĝis, paĉjo ne kapablas perlabori pli da mono kaj vi bezonas monon ekstere, 
do panjo ne permesis al mi lerni plu. Ŝi diris, ke vi, la sola universitata studento en nia familio, ja 
povas sufiĉe honori niajn prapatrojn.” 

“Fraĉjo!” Li subite ĉirkaŭprenis sian frateton en sian sinon. La frateto levis sian vizaĝon. 
“Fraĉjo, lastfoje kiam vi skribis leteron por peti monon, panjo malsaniĝis kaj por aĉeti 
medicinaĵon, mi elspezis ĉiujn dek kelkajn juanojn, kiujn mi enspezis. Fraĉjo, ĉu vi jam 
malpacienĉiĝis de atendado?" 

La vizaĝo de la pliaĝa frato ekruĝiĝis. La larmoj senĉese sin rulis en liaj okulkavoj. “Fraĉjo, ni 
iru hejmen...” 

Neĝis pli dense. Sur la neĝo ekaperis du linioj da piedsignoj, kiuj etendiĝis ĝis la alia flanko de 
la monto laŭ la zigzaga montvojeto. 

elĉinigis Ebudhano 

徐晓明 

酒的作用 

都说他老实胆小。在厂里是从不跟人争什么的。在家呢，服老婆管，平时烟酒不沾。 

这一日，老婆破天荒地来了这么一着：吃饭头上，呯地一声，将一瓶白干扎在饭桌子上，

说：“今日你死鬼得给我喝上几杯！”他傻了眼。“你呆什么！”老婆大声道，“我说厂里

哪个象你这么的？你瞧瞧，象你这么长的工龄，象咱家这么个挤的窝，还有哪个没分着新房

子！人家会说，会吵，会烧香拜佛，你呢？啥也不会！你也有张嘴，就不会说？人家说喝了

酒，能壮胆，喝了酒，什么话都会说，今儿个，你就喝上他几杯，壮壮胆子，也不管他什么

面子不面子，去找厂长，找书记，这次分配新房子，要是他们不答应，你就别回来，睡到他

厂长书记家里去！” 

就这样，他被老婆逼着喝了几口酒，真的去找厂长去了。 

“找你......有......有个事，厂长。”他对着厂长，脸很红，不知是喝了酒之故，还

是因为怕难为情。 

“说吧！”厂长对这个还是第一次找他有事的老实人，也无意拒之门外。 
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“我来，来...是我老婆，叫我来的。你知道，我......这个人重......重面子，所以，

我......我老婆特地......特地要喝了......酒......酒。我老婆说......” 

“什么事？” 

“我老婆说，说喝了酒，能壮胆子，喝......喝了酒，什么话都会说，所以，要我喝了

酒，来.....来找你......” 

“直说吧！”厂长有些不耐烦了。 

“是......是这样的，我老婆，她......她说，像我，这么长的工龄，像咱家，这么个

挤的窝，还有哪个......哪个没分着房子。我老婆说，要是，要是厂长书记，不答应这次分

配给我房子，就叫我，叫我睡在厂长书记家里......我老婆还说，人家会说，会吵，会烧香

拜佛，我呢......” 

“什么话！”厂长一脸不高兴。 

“这都是我老婆，她特地......特地要我喝了酒，说是......” 

“好了，我知道了，这事嘛，我一人也定不了，讨论时，我给你提出来得了。” 

“说话算数，厂长......” 

这样，到了第二天。一早醒来，他醒了酒。突然地问老婆，“这样行吗？” 

“有什么不行！”老婆半气不气地回了一句。 

上班的路上，他不知怎的，突然地很怕见着厂里的人，象作了贼似的。走过厂长室门口，

也远远地绕过去，生怕见到谁。 

“这样行吗？”这一天，他反复在想着这个问题。“我昨天跟厂长说了些什么呀！我怎

么会那样！真不好意思，厂长会怎么看我呢？厂里人知道了又会怎么看我呢？......应该去

找厂长解释，就说昨天那个事......”这样想着，他几次想去找厂长解释，可几次鼓起勇气，

又退缩了回来。 

这样直到下午，他再一次鼓起勇气在厂长回家的必经路上等着，可远远看见厂长来了，

他又不敢上前打招呼。 

“这样不行，一定得去解释！”他回到家里，还在这么想着，可又怎么也动不了腿。突

然，他的目光挪到了桌子上昨天喝剩的那瓶酒，猛地受了一阵鼓舞。他抓起了酒瓶，先作了

一个深呼吸，然后将酒瓶口塞到嘴里...... 

“为了昨天的事，厂长，我再次来......”他又一次带着红红的脸来到厂长门口。 

“你？......” 

“是这样的，厂长，今......今天可是我自己喝了酒......” 

厂长露出了笑脸：“你呀，别那么急嘛，明天就要公布了，上面，有你的份！” 

“是这样的，厂长－－不......”他突地感到酒已清醒了。 

Xu Xiaoming 

Efiko de alkoholaĵo 
Ĉiuj diras, ke li estas honesta sed malkuraĝa. En la fabriko li neniam kverelas kun la aliaj, kaj 

en la hejmo li ĉiam obeas sian edzinon. Li kutimas nek fumi nek drinki. 
Iun tagon, lia edzino faris senprecedentan aferon. Ĉe manĝado ŝi brue metis botelon da 

alkoholaĵo sur la tablon dirante, "Hodiaŭ vi devas drinki." Li rigidiĝis. 
“Pro kio vi estas tiel stupora?” La edzino diris laŭte, "Kiu en nia fabriko estas tia, kia vi? Kiu, 

escepte de vi, havas tiel multajn laborjarojn kaj ankoraŭ vivas en tiel mallarĝa nesto, sed ne ricevis 
la disdonitan novan apartamenton? Ili ja scipovas flati, scipovas kvereli, scipovas subaĉeti. Sed vi 
kapablas fari nenion! Ankaŭ vi havas buŝon, kial vi ne scipovas flati? Oni diras, ke preno de 
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alkoholaĵo povas kuraĝigi. Trinkinte alkololaĵon vi povos diri ĉiajn vortojn. Hodiaŭ vi trinku 
kelkajn tasojn. Kuraĝigu vin. Ne zorgu pri dececo. Iru al la fabrikestro, kaj al la sekretario. Je 
ĉifoja distribuado de novaj apartamentoj, se ili ne konsentos doni al vi, ne plu revenu. Dormu en la 
domoj de la fabrikestro kaj sekretario!” 

Tiel, instigite de sia edzino, li trinkis iom da alkoholaĵo kaj vere iris al la fabrikestro. 
“Mi havas ion... ion por peti... peti de vi, Fabrikestro." Antaŭ la fabrikestro, lia vizaĝo ruĝiĝis, 

oni ne sciis, ĉu pro lia drinkado aŭ lia sinĝeneco. 
“Diru,” la fabrikestro montris nenian emon rifuzi tiun ĉi honestulon, kiu unuafoje venis por 

peti de li helpon. 
“Mi venis, venis... estas mia edzino, kiu alvenigis min. Vi scias, ke mi... mi tre zorgas... pri 

dececo, ĝuste pro tio mia... mia edzino dev... devigis min drinki... alkoholaĵon. Mia edzino diris...” 
“Kian aferon?” 
“Mia edzino diris, ke drinkado kuraĝigas. Trinkinte... trinkinte alkoholaĵon, oni povas diri 

ĉiajn vortojn, tial ... tial ŝi ordonis min drinki por... por veni al vi... " 
“Diru rekte!” La fabrikestro iom malpacienciĝis. 
“Jes... tiel... Mia edzino, ŝi ... ŝi diris, ke tiuj escepte de mi, kiu havas tiel multajn laborjarojn 

kaj ankoraŭ vivas en tiel mallarĝa nesto, ĉiuj... ricevis la disdonitan novan apartamenton. Mia 
edzino diris ke ... se la fabrikestro kaj sekretario ne konsentas distribui al mi novan apartamenton, 
ŝi ordonis... ordonis, ke mi dormu en la domoj de la fabrikestro aŭ sekretario... Mia edzino ankaŭ 
diris, ke la aliaj scipovas flati, scipovas kvereli, kaj scipovas subaĉeti, sed mi...” 

“Kion vi diris!” La fabrikestro montris sian malplezuran mienon. 
“Ĉio okazis pro mia edzino. Ŝi dev... devigis min drinki, kaj diris...” 
“Ĉesu. Mi jam komprenas. Sed mi ne rajtas decidi sola. Dum diskutado mi elmetu vian peton.” 
“Tenu vian promeson, Fabrikestro...” 
Sekvan tagon, vekiĝinte matene, li sobriĝis el ebrieco. Li abrupte demandis al sia edzino, “Ĉu 

tio estas taŭga?” 
“Kial ne taŭga!” La edzino respondis kolerete. 
Sur la vojo al la fabriko li subite eksentis timon renkonti samfabrikanojn, kvazaŭ ŝtelisto. 

Preterpasonte la pordon de la fabrikestra oficejo, li intence ĉirkaŭpasis ĝin de malproksime kvazaŭ 
li timus renkonti iun. 

“Ĉu tio estis taŭga?” Tiutage, li foje refoje ludis kun tiu demando en la menso. “Kion mi diris 
al la fabrikestro hieraŭ? Kiel mi povus tiel konduti? Vere hontinde. Kiel la fabrikestro rigardos 
min? Kiel la samfabrikanoj rigardos min se ili informiĝos pri tio?... Mi ja devas iri al la fabrikestro 
por klarigi, ke hieraŭ...” Tiel pensante, li kelkfoje pretigis sin iri al la fabrikestro por klarigi. Li sin 
kuraĝigis kelkfoje sed la kuraĝo ne daŭris sukcese ĉiufoje. 

Tiel li sin ĝenadis ĝis la fino de la deĵortempo posttagmeze. Li refoje sin kuraĝigis kaj atendis 
la fabrikestron sur la vojo, kiun la fabrikestro senescepte iras por reveni al sia hejmo. Tamen 
ekvidinte lin de malproksime, li havis nenian kuraĝon por saluti lin. 

“Mi ne rajtis tiel konduti. Mi devas klarigi!” Reveninte hejmen, li ankoraŭ tiel pensis, tamen 
neniel kapablis ekmovi siajn krurojn. Subite lia rigardo trafis la botelon de la restanta alkoholaĵo 
sur la tablo. Instigite de tio, li kaptis la botelon, faris unue profundan enspiron kaj poste enbuŝigis 
la buŝon de la vinbotelo... " 

“Por hieraŭa afero, Fabrikestro, mi denove venas...” Li refoje reiris al la pordo de la 
fabrikestro kun ruĝa vizaĝo. 
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“Vi?...” 
“Jes, Fabrikestro. Hodiaŭ, hodiaŭ mi drinkis memvole...” 
La fabrikestro mienis ridete, “Ne estu tiel malpacienca. Morgaŭ oni anoncos la nomliston de 

distribuado. En ĝi troviĝas via nomo.” 
“Estas tiel, Fabrikestro, ... ne...” Li subite eksentis, ke li jam sobriĝis el ebrieco. 

elĉinigis Ebudhano 

刘国芳 

一块石头 
   桥面上有一块石头。 

石头是从一辆装满碎石的汽车上掉下来的，石头像一块砖，但比砖略大一些。那桥不宽，

连着城里和城外。每天，桥上都人来车往，热闹得很。 
没人在意桥上这块石头。 
一辆客车驶近了石头。 
司机在车驶近后看见了石头，想绕开，但车速快，绕不开。司机要刹车，也没来得及。

于是汽车轧在石头上，“咣当”一声响，汽车颠起来。车上的人踉跄着，险些跌倒，便有人不

满了：“怎么开的车？！”司机说：“妈的，桥上怎么有块石头。” 
一个乘客说：“你最好把它扔到一边去，不然，等下回来还会撞着。” 
司机说：“我去捡石头？吃饱了撑的，我回来绕开就是。” 
又一辆车驶近，也轧在石头上，这是辆小轿车，车速快，这一轧，车颠得老高，把车里

坐着的人吓了一跳。当明白是轧在一块石头上后，车里的几个人不满了，都说：“小地方就

是小地方，到处乱糟糟的。”说着车子倒了倒，让后轮绕开石头，开走了。 
这辆小车开走后，一个人晃晃悠悠走近了石头。 
桥上有人行道，但这人放着人行道不走，走在车行道上，而且东张西望。这一东张西望，

脚就踢在石头上了。这人脚被踢痛了，便对石头生起气来，下意识地又踢了一脚。这一脚比

刚才重，脚更痛了。于是，这人恶狠狠骂了一句石头，绕着石头走开了。 
一辆自行车又骑近了。 
自行车本应在车行道上骑，但这个人回头跟另一个人说话，于是自行车撞在石头上。这

人便跌下了自行车，而且半天爬不起来。不少人围着看，一个人说：“这桥上怎么会有石头

呢？” 
又一个人说：“桥上的保洁工干什么去了，桥上有石头也不捡走。” 
那个跌倒的人后来爬了起来，他当然也生石头的气。他一手抓起石头，又狠狠地扔在原

地，算是出气。出了气，骑上自行车走了。 
石头仍在桥上。 
桥上人来车往，不时地有车轧在石头上，也有些走路的人一脚踢在石头上，这些人都骂

一声石头，然后气呼呼地走了。 
没人想到要把石头捡走。 
当然，也不是所有的人都这样。有一个人就想把石头捡走。那人远远地看见了石头，还

看见一辆车轧在石头上，车子颠了起来，那人便朝石头走去，要捡走它。眼看着走近了，一

辆小车呼啸着开来，近了，小车“吱”一声刹住。车停下后，一个脑袋探出窗，大声斥责着那

人说：“找死呀。” 
那人无端挨了骂，很气愤，也骂了一声司机，然后退到人行道上，走了。 
石头还在桥上。 
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Liu Guofang 

Peco da ŝtono 
   Sur la ponto troviĝas peco da ŝtono. 
   Ĝi, iom pli granda ol briko, elfalis el la kamiono plena je gruzoj. La ponto, ne tre larĝa, ligas la 
internon kaj eksteron de la urbo. Ĉiutage multaj homoj iras kaj reiras sur la ponto, la homplena 
spektaklo! 
   Neniu priatentas tiun ŝtonon surponte. 
   Aŭtobuso alproksimiĝas al ĝi. 
   Kiam la aŭtisto, vidinte ĝin, volas konduki la buson ĉirkaŭ ĝi, li ne sukcesas pro la rapideco de 
la buso. Kaj li volas bremsi la buson, sed jam estas malfrue. Pum! La aŭto subpremas la ŝtonpecon, 
kio skuigas la buson kaj preskaŭ faligas kelkajn pasaĝerojn. Kelkaj el la pasaĝeroj malkontentas, 
“Kiel vi kondukas la buson?” La aŭtisto respondas, “Damne! Kiel ŝtonpeco kuŝas sur la ponto?” 
   Pasaĝero proponas, “Prefere vi ĝin forĵetu de la ponto, alie vi trafos ĝin kiam vi revenos.” 
   La aŭtisto diris, “Ĉu vi volas, ke mi ĵetu ĝin? Ĉu mi estas freneza? Kiam mi revenos, mi 
ĉirkaŭiros ĝin.” 
   Alia aŭtomobilo rapide alproksimiĝas kaj subpremas la ŝtonpecon sammaniere. Ĝi alte saltas, 
kio surprizas la pasaĝerojn. Kiam ili ekscias pri la ŝtona incidento, ili malkontentas, dirante, 
“Malgranda loko estas malgranda loko. Ĉie estas en malordo.” Post tio, la aŭtomobilo retiriĝas, 
ĉirkauiras la ŝtonon kaj forkuras. 
   Iome poste, homo ŝanceleme alproksimiĝas al la ŝtonpeco. Li iras sur la aŭtovojo anstataŭ 
trotuaro, ĉirkaŭrigardante, kaj jen li piedbatas la ŝtonon. Tio dolorigas lin. Koleriĝante, li aŭtomate 
donas alian piedbaton al la ŝtono kaj li ricevas pli grandan doloron. Li blasfemas kolere kaj 
ĉirkaŭiras ĝin. 
   Biciklo alvenas. Babilante kun alia, la biciklisto kondukas sian biciklon sur la ŝtonon. Kaj li 
falas el la biciklo kaj ne sukcesas sin starigi post longa tempo. Unu el la apudstarantoj miras, “Kiel 
povus esti, ke troviĝas ŝtono sur la ponto?” Alia komentas, “Kion la purigistoj faras? Ili eĉ ne 
forigas la ŝtonojn sur la ponto.” Kiam la falinto restariĝas, por mildigi sian koleron, li levas la 
ŝtonon kaj ĵetas ĝin sur la antaŭan lokon. Post tio, li foriras rajdante la biciklon. 
   La ŝtono ankoraŭ restas sur la ponto. 
   Sur la ponto homoj kaj aŭtoj iras kaj reiras. De tempo al tempo jen aŭtoj subpremas la ŝtonon 
jen homoj piedbatas ĝin. Tiuj piedbatintoj sakras kaj foriras kolereme. 
   Neniu volas forigi la ŝtonon. 
   Memkompreneble, ne ĉiuj estas samaj en pensado. Unu homo volas forigi la ŝtonon. De 
malproksime vidinte ke la ŝtono saltigas aŭton, li sin direktas al la ŝtono, preta forigi ĝin. Li 
apenaŭ alproksimiĝas ĝin kiam aŭto fulme kuras al li. La aŭto knare bemsiĝas apud li. Kapo sin 
ŝovas el la fenestro de la aŭto kaj sekvas riproĉo, “Ĉu vi volas morti?” 
   La piediranto, insultita de la aŭtisto, koleriĝas kaj ĵetas blasfemon al la aŭtisto. Li reiras al la 
trotuaro kaj forpasas. 
   La ŝtono ankoraŭ kuŝas sur la ponto. 

                                                                  elĉinigis Vejdo 
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仇甫全 

我要画什么 

五个一年级的小学生坐在公园的草地上。三个男孩，两个女孩，沐浴着初冬温暖和煦的

阳光。 

他们在一起看了一本十分有趣的连环画：《神笔马良》。讲的是一个叫马良的孩子，得到

了一支神笔。他画什么，什么就变成真的了。画的公鸡，会啼叫；画的犁头，能耕地…… 多

带劲啊! 

“要是我有一支神笔，就好了! ”卷发的小曼说。 

“不可能。”戴着近视的周明，俨然像一个大人，他的父亲是省里出版社的编辑。他说：

“那是神话! ” 

“假如嘛……”翘鼻子的沅沅说。 

“对。假如要有一支神笔，画什么呢？”刚剪了个运动头，男孩似的张小丽眨巴着一双

大眼睛。 

“只准画一次，行不？”王斌做出了一个握笔的姿势，非常认真地提议说。 

小朋友们沉思了一会儿，又几乎异口同声地说起来。 

“我要画一张新的办公桌。上次我去交作业，看见吴老师的桌子当中裂了一个大口

子…… ”这是小曼的声音。 

“听我说，我要绐我们的小足球队画一个大球场。象世界杯那样的。”沅沅没听完小曼

的话，就抢着说到。 

“我呀，”周明慢条斯理地说，“要画一个凉篷，绐大街上的民警叔叔遮风挡雨。” 

“我什么都不画，就绐妈妈画一台又会洗，又会拧，又会烤干的全自动洗衣机。她太辛

苦了……”王斌说话象打机关枪。 

轮到张小丽说了。 

“我……”她欲言又止。 

“说呀，你! ”大家着急地催她。 

“我要画好多、好多双眼睛……”张小丽深情地说下去：“送绐我爸爸妈妈的工友们。” 

小同学们静了下来。都在想，假如真有一支神笔，又只能画一次，一定要先让小丽画。

因为，大家都知道，她的爸爸、妈妈在街拐角的工厂里做工…… 

那里，是市里办的盲人工厂。 

Qiu Fuquan 

Kion mi pentrus? 
Sur la herbejo de la parko sidis kvin unuajar-klasaj geknaboj, tri knaboj kaj du knabinoj, 

baniĝante en la varma kaj brila lumo de la fruvintra suno. 
Ili ĵus kune legis tre interesan bildlibron “La magia peniko de Maliang”. Ĝi priskribas, ke 

knabo Maliang havis magian penikon, per kiu kion li pentris, tio realiĝis. La pentrita koko povis 
kokeriki kaj la pentrita plugilo povis plugi teron... Kia miraklo! 

“Kiel bone estus se mi havus tian magian penikon!” diris Xiao Man, knabo kun buklaj haroj. 
“Ne eble!” diris Zhou Ming, kun miopaj okulvitroj, mienante kiel plenkreskulo. Lia patro estis 

redaktoro de la provinca eldonejo. “Tio estas nur mito.” 
“Ĉi tio ja estas supozo,” diris Yuangyuan kun alteta nazo. 
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“Jes. Ni supozu, kion ni pentrus se ni havus la magian penikon.” Palpebrumante siajn grandajn 
okulojn, diris knabeca Zhang Xiaoli kun ĵus tranĉita mallonga hararo. 

“Nur unu fojon,” sugestis tre serioze Wang Bing, pozante, ke li tenas la penikon en la mano. 
Post momenta meditado, ĉiuj ekparolis preskaŭ samtempe. 
“Mi pentrus novan skribtablon. Lastfoje kiam mi iris por transdoni kajerojn, mi vidis, ke la 

tablo de Instrusito Wu havas grandan fendon en la centro,” diris Xiao Man. 
“Aŭskultu min! Mi pentrus piedbalejon por nia malgranda teamo, kiel tiun por la Mondpokala 

Konkurso.” Yuangyuan ekparolis antaŭ ol finaŭskulti la vortojn de Xiao Man. 
“Mi pentrus tendon,” diris Zhou Ming malrapide, “por ŝirmi la onklojn policistojn kontraŭ 

vento kaj pluvo.” 
“Mi pentrus por mia panjo aŭtomatan lavmaŝinon, kiu povas lavi, tordi kaj sekigi. Ŝi estas en 

tro granda penado.” Wang Bing diris kvazaŭ pafi per mitralo. 
Jen la vico por Zhang Xiaoli paroli. 
“Mi...” Ŝi balbutis. 
“Eldiru!” ĉiuj urĝis ŝin hasteme. 
“Mi pentrus multajn kaj multajn parojn da okuloj,” daŭrigis Zhang Xiaoli, kun amzorga mieno, 

“por donaci al la kolegoj de miaj paĉjo kaj panjo.” 
Kvietiĝis la geknaboj. Ĉiuj pensis, ke ili lasos Xiaoli pentri la unua se ili vere havus la magian 

penikon kaj rajtus pentri nur unu fojon. Ĉiuj sciis, ke ŝiaj gepatroj laboras en la fabriko ĉe la 
strantangulo... 

Tie estis la urbofunkciata fabriko por blinduloj. 
Elĉinigis Ebudhano 

鸡嫂 

当二娃背上背兜，正准备出门赶场时，邻居鸡嫂抱着一捆儿篾片笑嘻嘻地走进了二娃小

院。 

一见鸡嫂到，二娃心头一惊，连忙转身回屋，放下用草帽盖住的背兜。马上出门，将屋

门紧锁住，然后，才结结巴巴地同鸡嫂打招呼：“请……坐……”。 

鸡嫂“嘻嘻”一声，放下篾片，望了眼二娃阶沿上那唯一出座位 —— 一块枕头般的青

油光石，没有下坐，开门见山地告诉二娃，说是来给他编鸡笼。 

鸡嫂又叫桔嫂，去年带领村里群众发展商品生产，栽上了柑桔，不过远水难解近渴，柑

桔要三年才见效益，于是，她又当上了一年见收入的养鸡专业户，同时帮左邻右舍也养起了

鸡。二娃去年贷款买回了鸡，不会科学饲养，一跑出门便不见踪影，从那以后，这个快三十

岁的光棍，再没搞啥副业，日子过得紧巴巴的。开门见山地告诉二娃，说是来给他编鸡笼。 

“二娃,今天赶场又要去卖米？”鸡嫂知道，二娃背背兜出门八成是去赶场，赶场就要打

馆子，打馆子就要花钱，花钱就得卖口粮。 

“嗯……不……”二娃心头有鬼，说话吱吱唔唔，结结巴巴。 

“嘻哪，今天咋搞的？喝了结巴尿了？”心直口快的鸡嫂，在阶沿上选定了编鸡笼的地

点，便向二娃下令“来，编鸡笼，你来给我当下手 —— 拿砍刀来！” 

拿砍刀，砍刀在屋里哩，二娃想，千万莫去开门，要不然，这鸡嫂一头闯进屋，岂不惹

下祸，机灵的二娃扯谎道：“砍刀……丢……” 

鸡嫂“嘻嘻”两声，然后走出二娃小院，回家拿砍刀等工具去了。 

二娃跟着出小院大门，见鸡嫂真朝她家院子去，才连忙连忙转身回屋，将用草帽盖着的

背兜塞进床下的黑角落中，再转身提出那台不知从何处搞来的破收音机，出门，将门锁住，
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将收音机开到最大音量，放在门坎上。这收音机唱着，象一尊门将，破着嗓子向人们宣告：

外人免进！ 

做完这—切，二娃心略平静些，心头又猜着谜；这鸡嫂今天真是来绐我编鸡笼？ 

当真是！看，笑嘻嘻，鸡嫂，左手拿砍刀铁丝，右手拿鸡饲槽，又朝二娃小院走来了。 

“嘻嘻，嫌冷清了？”见二娃收音机里唱着迪斯科乐曲，鸡嫂打趣地：“等养鸡，栽种

柑桔翻了稍，引个媳妇来就热闹了——我当媒人！” 

“嗯......不......” 

编鸡笼，是鸡嫂的拿手戏。鸡嫂忙着编，二娃按鸡嫂指令递工具。不知是二娃心头有鬼，

还是心不在焉，鸡嫂要这样，二娃递成了那样。 

“咋？又在想媳妇了？”鸡嫂要铁丝，二娃递去砍刀。 

“呵......不......”不管鸡嫂咋个逗，二娃不起气，心想：只要你莫进我屋，就万谢！ 

糟，鸡嫂果然停下手中活，朝二娃屋门走去——呵，老天保佑，这鸡嫂可还是去砸门，而是

去拧小收音机音量——鸡嫂想借这编鸡笼的机会，绐二娃传点养鸡经。 

“我想边听你......边听......”二娃又赶忙将收音机开到最大音量。 

鸡嫂也不介意，一边干活，一边大声武气地绐二娃传授起养鸡经来。什么啥样子的鸡最

好哇，鸡瘟咋个治哇...... 

最后，鸡嫂告诉二娃，养鸡的同时，再养只鹅（这是鸡嫂的切身体会），鹅是鸡的卫士，

若黄鼠狼一来，鹅便大叫几声，把这偷鸡贼吓得屁滚尿流...... 

“嘻，鹅也能防秃尾巴偷鸡贼哩（指人）。” 鸡嫂漫不经心地：“昨夜半夜听鹅叫，我

以为是黄鼠狼来了，没出门，今早喂鸡一点数，少了只九斤黄，若是我去下床去—— 铁丝，

递铁丝！” 

“......”呆若木鸡的二娃递上了砍刀！ 

不久，一个崭新的鸡笼，出现在二娃的阶沿上，半天才回过神来的二娃，想向鸡嫂道个

谢，又结巴不出来。鸡嫂收拾好工具，然后从荷包中，抽出一张崭新的拾元票子，塞到二娃

手中，鸡嫂要二娃拿钱去鸡场买鸡种。 

望着崭新的鸡笼，望着这还带着鸡嫂体温的大票子，二娃激动了，心头热乎乎，鼻孔酸

溜溜，两颗亮晶晶的东西，在眼眶中滚动着...... 

鸡嫂何时走的，二娃也不清楚。 

天黑，二娃出院门，见四下无人，便回到自己屋中，钻进床底下，从背兜中取出那个神

秘的东西，在夜色的掩护下，悄悄走进鸡嫂的大院门，又悄悄地归还在鸡嫂的鸡笼中...... 

Bofratino Kokino 
Ĵus kiam Erwa kun dorskorbo surdorse pretis eliri por viziti foiron, lia najbarino Bofratino 

Kokino ridetante venis en lian korteton kun fasko da bambuaj strietoj en la brakumo. 
Ekvidinte Bofratinon Kokino, Erwa iom konsterniĝis. Li haste sin turnis en la ĉambron, 

demetis la korbon kovritan per pajloĉapelo, senprokraste eliris kaj firme ŝloŝis la pordon. Poste, li 
eksalutis ŝin balbute: “Bonvolu... sidiĝi.” 

Bofratino Kokino ekridis. Ŝi demetis la bambustrietojn kaj ĵetis sian rigardon al la ununura 
sidloko — la ŝtonpeco simila al kapkuseno sur la pordŝtupo. Sed ŝi ne sidiĝis. Ŝi nur diris rekte al 
Erwa, ke ŝi venas plekti kokan kaĝon por li. 

Antaŭe oni nomis ŝin Bofratino Oranĝo anstataŭ Bofratino Kokino. Pasintjare ŝi gvidis la 
vilaĝanojn planti oranĝarbojn por disvolvi la varan produktadon. Sed oni ne povis sin sensoifigi 
per akvo tro malproksima. La plantitaj oranĝarboj donos profiton nur post tri jaroj. Do ŝi denove 
fariĝis kok-bredistino, kiu profitis en nur unu jaro, kaj samtempe helpis aliajn ankaŭ bredi kokojn. 
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Pasintjare Erwa aĉetis kokojn per pruntita mono, sed pro liaj mankoj de breda tekniko kaj 
kokkaĝoj, la kokoj iris eksteren kaj ne plu revenis. Ekde tiam, tiu fraŭlo preskaŭ tridek-jara faris 
nenian kromokupon plu kaj sian vivon li tenis tre malfacile. 

“Erwa, ĉu vi denove iros al la foiro por vendi milion?” Bofratino Kokino bone sciis, ke tre 
probable li iros al la foiro kun dorskorbo, kaj ke li certe manĝos en restoracio en la foiro, en la 
restoracio li certe elspezos monon kaj por mono li devos forvendi sian grenon. 

“Hum...ne, ne,” Erwa balbutis hezite, ĉar li kaŝis ion en sia koro. 
“Hihi, kio okazis al vi? Kial vi tiom balbutemas hodiaŭ?” Malkaŝema Bofratino Kokino trovis 

sur la pordŝtupo taŭgan lokon por plekti kaĝon kaj tuj ordonis al Erwa, “Venu! Mi plektos kaj vi 
faru helpon. Alprenu hakilon!" 

Hakilo? La hakilo ja estis en la ĉambro! Erwa ekpensis, ke li nepre devas teni la pordon 
fermita. Alie, Bofratino Kokino enĉambriĝos kaj tio kaŭzos grandan ĝenon. La sprita Erwa 
mensogis: “Hakilo... perdita!...” 

Bofratino Kokino denove ridklukis kaj iris el la korto por alpreni la hakilon kaj aliajn ilojn el 
sia propra domo. 

Erwa sekvis ŝin ekster la pordon. Vidinte, ke ŝi vere iras al sia korto, li haste sin turnis kaj 
enĉambriĝis. Li puŝis la dorskorbon kovritan per pajloĉapelo en la malhelan angulon sub la lito, 
elprenis malnovan radioricevilon, kiun oni ne scias de kie li prenis. Poste li eliris, ŝloŝis la pordon, 
ŝaltis la aparaton je plena sonvolumeno kaj metis ĝin sur la sojlon. La radio disaŭdiganta kantojn 
similis al pordogarda generalo anoncanta per sia raŭka voĉo: “Neniu alia rajtas eniri.” 

Post tio, Erwa iom trankviliĝis, tamen li ankoraŭ dubis, ĉu Bofratino Kokino vere venas plekti 
kaĝon por li. 

Jes, vere! Ridetante, Bofratino Kokino denove paŝis al la korteto de Erwa kun hakilo kaj fera 
drato en la maldekstra mano kaj koka trogo en la alia. 

“Hihihi... Ĉu vi enuas de soleco?" Aŭdinte, ke la radioaparato disaŭdigas dancmuzikon por 
Disko, Bofratino Kokino ekŝercis, “Post kiam vi vin riĉigos per bredado de kokoj kaj plantado de 
oranĝarboj, vi prenu ĉarman edzinon. Tiam vi ne plu sentos solecon. Mi estu la svatistino por vi.” 

“Hum...Ne.” 
Bofratino Kokino lertis je plektado de kaĝoj. Ŝi sin okupis en la plektado dum Erwa transdonis 

ilojn laŭ ŝia ordono. Oni ne scias, ĉu pro maltrankvileco aŭ pro distriteco, Erwa erare transdonis 
tion kiam ŝi postulis alion. 

“Kio okazis al vi? Ĉu vi denove eksopiras al la ĉarma edzino?” Bofratino Kokino postulis 
feran draton dum Erwa transdonis al ŝi hakilon. 

“Hum...ne.” Malgraŭ la ŝerco de Bofratino Kokino, Erwa neniel povis iritiĝi. Li senĉese pensis 
en si, “Mi dankas vin se vi tenus vin nur ekster mia ĉambro.” 

Ho, terure! Bofratino Kokino vere demetis la plektaĵon kaj iris al la pordo de la ĉambro — Haj, 
dankon al Ĉielo! Ŝi ne provis malfermi la pordon, sed nur malplilaŭtigis la sonon de la radio. Ŝi 
volis instrui Erwa pri breda tekniko dum ŝi plektis la kaĝon. 

“Mi volas samtempe aŭskulti vin kaj radion...” Erwa haste replilaŭtigis la sonon je plena 
volumeno. 

Bofratino Kokino ne plu zorgis pri tio. Plektante, ŝi laŭte ekparolis pri la tekniko de bredado: 
kia koko estas plej bona kaj kiel oni kuracas infektan malsanon por kokoj, k.a. 

Poste, Bofratino Kokino diris al Erwa, ke krom bredi kokojn li plej bone bredu ankaŭ anseron 
(laŭ ŝia propra sperto), por ke la ansero estu gardisto por kokoj. Se alvenas putoro, la ansero 
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ekgrakas kaj per tio fortimigas la kokŝteliston... 
“Hihi... ansero ankoraŭ povas anonci la alvenon de senvosta ŝtelisto.” Bofratino diris senatente, 

“Hieraŭ nokte, aŭdinte la grakon de ansero, mi pensis, ke alvenas putoro, kaj ne eliris. Sed kiam 
mi bredis kokojn ĉimatene, mi trovis, ke mankas mia flava kokino. Se tiam mi ellitiĝus — feran 
draton. Donu al mi feran draton!” 

“...” Stupora Erwa transdonis hakilon! 
Post nelonge, la tute nova kaĝo aperis sub la pordŝtupo de Erwa. La finfine elstuporiĝinta 

Erwa volis esprimi sian dankemon al Bofratino Kokino, tamen pro balbutemo li povis diri nenion. 
Kolektinte sian ilaron, Bofratino Kokino elprenis novan dek-juanan monbileton kaj sovis ĝin en la 
manon de Erwa, por ke li iru al la kokbredejo por aĉeti kokidojn. 

Fiksrigardante la novan kaĝon kaj ankaŭ la monbileton, kiu havas la varmon de Bofratino 
Kokino, Erwa emociiĝis. Li eksentis sian koron varma kaj la nazon acideta. Du kristalaj 
larmogutoj sin rulis en liaj okulkavoj. 

Li ne rimarkis, kiam foriris Bofratino Kokino. 
En nokto Erwa elkortiĝis. Vidinte, ke neniu troviĝas ĉirkaŭe, li revenis en sian ĉambron, 

rampis sub la liton kaj elprenis la misteran objekton el la dorskorbo. En la nokta mallumo, li glitis 
en la korton de Bofratino Kokino kaj ŝtele remetis ĝin en la kok-kaĝon... 

elĉinigis Ebudhano 

陈玉龙 

男孩女孩的故事 
   女孩躺在床上已两天没吃喝，那个被称做丈夫的男人和称做婆婆的女人来来回回劝过无

数次，女孩就是不肯进食。 
女孩是在离家出走的火车上被人拐卖到此的。当晚就在一群如狼似虎的男人力量下被那

个做丈夫的男人压在了床上。从这一刻起，女孩觉得自己已到了另一个世界，生与死都无关

紧要。 
三天了，女孩仍不吃不喝，只虚弱地抬起头望着窗外那块狭小的天空。 
这天，一个很忧郁的男孩来到女孩的床前。男孩说：你今年高考的成绩离分数线只差十

分，而我却差二十分。女孩一愣，没料想男孩会说出这样的话。男孩腼腆地低下头说：对不

起，我偷看了你的日记，是我哥给我看的。 
男孩又说：真巧，你也是十八岁。女孩心里一动，当然，男孩看不见。 
我知道，你有话说，有什么要求可以提出来，我们再商量么。男孩看上去挺瘦弱，声音

却很动听。女孩嘴唇蠕动了一下，但没有发生声音。 
男孩很理解地哦了一声，走出门，从那边自己房里拿出纸笔说：我知道你不愿说，也说

不出来，你写吧。 
女孩怔了片刻，猛地从男孩手中抢过笔，飞快地写了一行字递给男孩。男孩一看，纸上

写的竟是：我要回家！我要回家！我要回家！！！ 
男孩颤抖不止，沉寂了半晌，才说：不吃不喝就能回家么？ 
女孩倏忽地坐起来，紧盯着男孩：你答应我？ 
男孩立刻惶惑地低下头，走出门。 
女孩将男孩的话想了一晚，冒出一丝生的欲望来。翌日便开始进食。 
女孩的行动受到了全家甚至全村的关注，男孩再也没与女孩说过话，只是在饭桌上女孩

才见男孩总是忧郁地低头扒饭。渐渐，女孩看出，男孩的落榜使他在家里村里失去了他应有
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的位置。男孩很自卑。女孩顿有种同命相怜之感。想想当初的勇敢出走和今天的处境，悔恨

的泪如雨下。女孩一直想找个逃走的机会，终未能如愿。 
日子一天天过去，女孩心急如焚。 
一天晚上，男孩拿出哥哥交给他的钥匙开了女孩的房门。女孩刚脱衣上了床，见了男孩，

她本能地护住身体，惊恐地喊道：你想干什么？男孩说：不要大声说话，我哥今晚不回来。

女孩即刻从枕头底下摸出一把剪刀，说：你敢过来一步，我喊人了。男孩仍然低声说：我哥

今晚不回来！说完，头也不回地走出门。女孩呆了片刻，猛然明白过来，急忙追出门去。 
男孩拉着女孩的手在夜幕下左绕右弯地摸出村庄。男孩不说话，只顾低头赶路。女孩紧

随其后，脚板下起了几个水泡。天亮的时候，他们终于到了县城的车站。男孩买了一张票递

给女孩说：你回家吧！ 
女孩此刻什么话也说不出来，只是流出一串串泪。当客车开动的一刹那，女孩看见男孩

苦笑一下：我也该回家了。 
一个月后的一天，一个拄着拐杖的男孩接过邮递员送给他的一封远方来信，第一次露出

了甜甜的笑脸。 

Chen Yulong 

Rakonto pri knabo kaj knabino 
  Jam du tagojn la knabino kuŝis en la lito sen preni manĝojn kaj trinkaĵojn. La tielnomata edzo 

kaj tielnomata bopatrino iris multafoje al ŝi por persvadi ŝin sin manĝigi, sed ŝi neniel obeis. 
  La knabino estis trompe vendita ĉi tien de sur la trajno, sur kiu ŝi vojaĝis sen scio de siaj 

gepatroj. Tiun nokton sub la perforto de grupo da lupsimilaj viroj ŝi estis subpremita en la lito de 
la tielnomata edzo. Ekde tiu momento, ŝi eksentis, ke ŝi troviĝas en alia mondo kaj ke vivi aŭ 
morti ne gravas. 
  La trian tagon ŝi ankoraŭ ne volis manĝi aŭ trinki, kaj nur levis sian kapon por rigardi al la 

mallarĝa spaco de la ĉielo. 
  Tiun saman tagon melankolia knabo venis al ŝia lito. Li diris, ke ŝiaj poentoj por enirekzameno 

estas nur dek poentojn malpli ol la varba postulo kaj liaj dudek malpli. Ŝi tuj kaptiĝis de ekmiro, 
ne atendante, ke li eldiris tiujn vortojn. Li honteme klinas sian kapon, dirante, “Pardonon. Mi 
kaŝlegis vian taglibron. Estas mia frato, kiu donis ĝin al mi.” 

 Li aldonis, “Kia hazardo! Ankaŭ vi havas dek ok jarojn.” La knabino sentis korpremon. Tion 
kompreneble li ne povis rimarki. 
   “Mi scias, ke vi havas ion por diri. Elmetu kiajn ajn postulojn kaj ni ilin diskutos.” Li aspektis 
maldika kaj febla, sed kun orelplaĉa voĉo. Ŝiaj lipoj movetiĝis, ne eligante voĉon. 
  Li kompreneme ohis kaj eliris. Preninte plumon kaj paperon el sia ĉambro, li revenis kaj diris, 

“Mi scias, ke vi ne volontas diri, nek povas eldiri. Skribu do.” 
  Post momenta stuporo, ŝi tuje ekprenis la plumon el lia mano. Ŝi skribis rapide linion da vortoj 

kaj redonis ĝin al li. Sur la papero skribiĝis tiuj vortoj: Mi volas hejmeniri! Mi volas hejmeniri! Mi 
volas hejmeniri!!! 
  La knabo ne povis bridi sian tremadon. Post longa silento, li diris, “Ĉu vi povus hejmeniri se vi 

nek manĝas nek trinkas?” 
  Ŝi abrupte faris sidan pozon kaj fiksrigardis lin, “Ĉu vi promesu al mi?” 
  Li tuj mallevis sian kapon panike kaj eliris. 
  La knabino turnis kaj returnis tiujn vortojn la tutan nokton, naskante radion da deziro por vivi. 
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De la sekvanta tago, ŝi komencis sin manĝigi. 
  Ŝia sinteno altiris atenton de la tuta familio kaj eĉ tuta vilaĝo. De tiam la knabo ne plu 

alparolis la knabinon. Nur ĉe manĝtablo, ŝi vidis lin sin manĝigi melankolie. Iom post iom ŝi 
eltrovis, ke lia malsukceso en enirekzameno perdigis lian pozicion en liaj familio kaj vilaĝo. 
Vidinte, ke li kovas memhumilecon, ŝi tuj ekhavis senton de samsortulo. Kiam ŝi rememoris pri 
sia tiama aŭdaca forlaso de la hejmo kaj pri hodiaŭa dilemo, pluvis ŝiaj pentemaj larmoj. Ŝi ĉiam 
penis trovi la ŝancon por eskapi, sed vane. 
  Tagon post tago ŝi brulis de malpacienco. 
  Iun nokton, la knabo malŝlosis la pordon de la knabino per la ŝlosilo konfidita de sia frato. Ŝi 

ĵus senvestinte kuŝiĝis en la lito. Vidinte lin, ŝi instinkte protektis sian korpon kaj kriis panike, 
“Kion vi volas fari?” Li diris, “Ne parolu laŭte. Mia frato ne revenos ĉinokte.” Ŝi elprenis tondilon 
el sub la kapkuseno, dirante, “Se vi kuraĝas fari plian paŝon, mi ŝrikos por venigi homojn.” La 
knabo ankoraŭ duonvoĉe diris, “Mia frato ne revenos ĉinokte!” Post tio, li eliris sen kapturno. Post 
kiam ŝi ŝtoniĝis momenton, ŝi tuj komprenis kaj postkuris. 
  Tirante ŝin je la mano, la knabo turnis sin jen laŭ dekstra direkto jen laŭ la maldekstra kaj fine 

eliris la vilaĝon sub la nokta vualo. Senparola, li kapklinite plirapidigis sian iradon, dum ŝi lin 
sekvis jam kun kelkaj vezikoj sur la plandoj. Ĉe tagiĝo, ili fine atingis la stacion de la urbeto. Li 
aĉetis bileton kaj donis ĝin al ŝi, dirante, “Vi hejmeniru!” 
  Ĉimomente la knabino povis eligi neniun vorton kaj nur faligis larmojn. En la momento, kiam 

la buso startis, ŝi rimarkis lian amaran rideton. “Ankaŭ mi devas hejmeniri.” 
  Iun tagon post unu monato, kiam knabo, kiu paŝis helpe de lambastonoj, ricevis la de poŝtisto 

donitan leteron el malproksima loko, li unuafoje montris sian rideton sur la vizaĝo. 
                                                         elĉinigis Vejdo 

徐东平 

卖狗皮膏药和买狗皮膏药的 

“列位，在家靠父母，出门靠朋友，今天兄弟我远道而来，借了列位这块风水宝地。我

玩几手，各位老伯大妈、兄弟姐妹要是看得顺眼了，劳您大驾，张开您宝贵的手，给兄弟我

拍几下子，亮开您的金嗓子，给兄弟我叫声好。 

（他从地上拣起一块青石） 

“瞧，诸位，这是一块青石，一块昆仑山上的青石，你看是真的不？ 

（一姑娘点了点头） 

“你看是真的不？ 

（一小孩子摸了摸，笑笑，点了点头） 

“好，我马上把他掰开。 

（一男青年嚷了一句） 

“什么？掰不开？掰不开我是你的儿子。嗳－－嗳（声调由低变高）好，各位，呱叽呱

叽。 

（围观者稀拉拉地拍了几下） 

“谢谢，谢谢。那位可能要问了，你耍几下子恐怕要认真讨钱了。不，不用担心，我要

是要钱的话就养野爸爸。瞧，我说的不是，那位要走了。 

（要走的姑娘不好意思地又回来了） 

“诸位，不必担心，兄弟千里而来，寻的是名山大川，找的是各位尊贵的朋友。我只为
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推销产品做广告而来。玩得好，各位叫声好；玩得不好，您赶我滚蛋。诸位，请看－－ 

（他翻开一本相册） 

“这《八百罗汉》里头撞石碑的和尚是谁，不是别人，正是小哥哥我。对，言归正传－

－ 

（他又从地上拣起一块青石） 

“我要用这个中指将它钻个眼。方世玉用的是二指禅，我用的是一指禅。方世玉是谁？ 

（观众议论纷纷） 

“对了，方世玉乃南少林俗家弟子，刀枪不入，万夫莫敌，是我中华武林的一位奇才。

那位可能要问了，方世玉用的是二指禅，你用一指禅，岂不比方大师还强吗？不是！我得钻

三下，第一次钻不通，请原谅；第二次钻不通，让我再来一次；第三次钻不通，我把妹子嫁

给你。嗳－－嗳（声调由低变高），各位，不必担心，这是我丹田之气不足，没关系，各位

请看。 

（他举起一个大饭盒，打开） 

“这是什么？这叫梨膏糖，好，吃上半块。” 

（他咬啐咽了下去） 

“那位可能要问了，这东西啥用场？不瞞你说，我的老祖宗是皇上的太医，这老爷子积

了几十年大成才研制了它！康熙为什么长寿？雍正为什么武艺超群，全靠的它。好了，闲话

少说，臭屁少放，还是把石头钻通为正事。嗳－－嗳（声调由低变高），睢，钻了一半了…… 

（群众嚷嚷） 

“什么？我知道你要急着问梨膏糖的事了，别急，容兄弟慢慢道来。梨膏糖究竟何用呢？

各位老伯，假如你夜喘气虚，咳嗽不止，神情迟钝，没关系，吃它六块，仅仅一个疗程，包

你青春重来，晚年得子；各位大哥，老弟，假如你夜有盗，遗精成习，房事不爽，没关系，

吃它八块，包你称心如意，夜夜风流；各位老姨，姐妹，假如你身下淋漓，见红不止，月经

不调，不坐不怀，没关系，吃它二十四块，七个疗程，包你喜笑颜开，称心如意。好，我接

着把石头钻通，这是最后一次了。 

（一观众嚷嚷） 

“噢，这个还在追问梨膏糖，各位看如果是好？好吧？山不转水转，有各位捧场，我就

一步到口，你要问它多少钱一块？对不起，无价之宝你买不到，兄弟我今天只送不卖，卖了

钱等于卖老娘。要的请举手。 

（不少人举起了手） 

“行，不过，这里有不诚心要而来起哄的。不信，请问这位小朋友。 

（他指着一个十来岁的孩子） 

“你要它干什么？噢，给娘治病，行，收你的钱，给五毛，没有？去借！好了好了，不

用真去借，念你孝心一片，白送你一块，兄弟我也是个孝子。请问这个姑娘。 

（他指着一个女青年） 

“看上去你无灾无病，为何要药？噢，给妹妹治病，行，你得掏十块钱。 

（女青年犹豫地递过去十块钱） 

“好，念你姐妹情深，钱还你，药白送。好了，各位朋友，想要的人请蹲下来。我的老

天爷，这么多，一，二，三...恐怕有小一百人吧？好，这么办，我要考考诸位，看你真心

假心，真心的请你把钱给我掏出来，你（他指着一位女青年），舍得掏三块钱吗？拿来，假

如我不还你后悔不后悔？ 

（女青年想：反正他会还我钱的，便微微地点了点头） 

“好，给药。你（他指着一位男青年），舍得掏三块钱吗？拿来，假如不还你后悔不后

悔？ 
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（男青年想：反正他会还我的，便慷慨地挥了挥手） 

“……” 

“好，承蒙各位关照，这卖药的钱我收了。本人家住中国长江中下游四十七拐弯处A省B

县C乡D村往东拐第七家便是敝舍，各位有发现药不除病的毛病，写信来人均可，再见了，各

位。” 

（他把钱装进了刚才装药的盒子里，礼貌地鞠了一个躬，离开了。） 

（众人好一会才散开，他们都小心地装好药块，彼此不再言明，心照不宣地离开了。那

个卖狗皮膏药地方一下子又空旷起来） 

Xu Dongping 

Vendanto kaj aĉetantoj de ĉarlatana medikamento 
“Estimataj gesinjoroj, oni dependas de siaj gepatroj hejme kaj de siaj amikoj ekstere. Hodiaŭ 

mi, via humila malpliaĝa frato, havas honoron veni en vian trezoran regionon de malproksime. 
Nun mi ludas ion por amuzi vin. Se tio plaĉas al vi, geonkloj kaj gefratoj, bonvolu aplaŭdi per viaj 
honoraj manoj kaj hurai per via ora gorĝo por mi, via humila frateto.” 

(Li prenis ŝtonpecon de sur la tero.) 
“Rigardu, gesinjoroj. Ĝi ja estas vera ŝtono, ŝtono el Kunlun Montaro. Rigardu, ĉu ĝi estas 

vera?” 
(Knabino kapjesis.) 
“Ĉu ĝi estas vera?” 
(Knabo tuŝis ĝin kaj balancis la kapon kun rideto.) 
“Nu, mi duigos ĝin permane.” 
(Junulo laŭte diris ion.) 
“Kio? Mi ne kapablas? Se mi ne kapablus, mi do estu via filo. Haj...haaaj! (La tono pli kaj pli 

altiĝis.) Bone. Gesinjoroj, aplaŭdu." 
(Nur kelkaj ĉirkaŭrigardantoj mallaŭte klakis siajn manojn.) 
“Dankon, dankon. Eble iu el vi demandus, ĉu mi postulos monon por tio. Ne. Ne 

maltrankviliĝu. Se mi postulos monon, mi do estu senpatra bastardo. Nu, ĉu mi diris malprave? Iu 
volas foriri.” 

(La forironta knabino ekhontis kaj revenis.) 
“Gesinjoroj! Ne estu maltrankvilaj. Mi, via humuila frato, venas de loko ege malproksima je 

mil kilometroj por ĝui la famajn montojn kaj riverojn, kaj por renkontiĝi kun vi, la honoraj amikoj. 
Mi venas nur por propagandi nian produktaĵon. Se mi ludos bone, hurau por mi. Se mi ludos 
malbone, forpelu min. Estimataj gesinjoroj, bonvolu rigardi...” 

(Li malfermis fotoalbumon.) 
“Inter ‘la okcent arahantoj’, la bonzo, kiu frapas la ŝtonan steleon per sia kapo, estas neniu alia 

ol mi, via humila frateto. Jes. Mi eldiru mian intencon senĉirkaŭfraze —” 
(Li prenis ŝtonon de sur la tero.) 
“Mi truigos ĝin per mia montrofingro. Fang Shiyu (Fang Ŝiju) uzis du fingrojn dum mi nur 

unu. Kiu estas Fang Shiyu?” 
(La ĉirkaŭrigardantoj ekmurmuris pri tio.) 
“Prave. Fang Shiyu estis la laika disĉiplo de la Suda Shaolin Templo. Oni ne povis vundi lin 

per tranĉiloj kaj lancoj, kaj mil viroj ne povus venki lin. Li ja vere estis la plej granda eminentulo 
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el la luktartistoj en nia lando. Eble iu demandus: ‘ke Fang Shiyu uzis du fingrojn dum vi unu, ĉu 
vi estas pli kapabla ol Majstro Fang?’ Ne. Mi ja devas truigi ĝin trifoje. Se mi ne povos sukcesi 
unuafoje, bonvolu pardoni min. Se mi ne povos sukcesi duafoje, lasu min provi ankoraŭfoje. Se 
mi ne povos truigi ĝin triafoje, mi ekzinigu mian malpliaĝan fratinon al vi. Haaj-haaj" (La tono pli 
kaj pli altiĝis.) 

“Ne maltrankviliĝu, gesinjoroj. Ne sufiĉas la esencaĵo en mia dantian-punkto. Tio ne gravas. 
Rigardu vi ĉiuj." 

(Li levis grandan skatolon por manĝaĵo kaj malfermis ĝin.) 
“Kio estas tio? Tio estas sukerpeco de pira siropo. Nu, mi manĝu duonpecon.” 
(Li maĉis kaj englutis.) 
“Eble vi volas demandi, por kio utilas tio. Mi ne kaŝos la sekreton al vi. Mia prapraavo estis 

palaca kuracisto por la imperiestroj. Tiu maljunulo inventis ĝin post eksperimentado de kelkdek 
jaroj. Pro kio Lia Imperiestra Moŝto Kangxi (Kangŝji) vivis tiel longe? Pro kio Lia Imperiestra 
Moŝto Yongzhen (Jongĝen) estis tiel eksterordinara pri luktarto? Ĉio dependis de ĝi. Nu, mi ne 
babilaĉu plu. Mi ja devas unue truigi la ŝtonon. Haj…Haaj…!(La tono pli kaj pli altiĝis.) Jen mi 
jam truigis ĝin duone..." 

(Ekaŭdiĝis murmuro el la ĉirkaŭrigardantoj.) 
“Kio? Mi scias, ke vi malpacienciĝas por sciiĝi pri la sukerpecoj de pira siropo. Ne 

malpacienciĝu. Lasu min, vian frateton, diri al vi malrapide. Por kio finfine utilas tiu ĉi aĵo? Ĉiuj 
onkloj, se vi suferas de nokta anhelado kaj malfacila spirado, senĉesa tusado, malforteco kaj 
malvigleco, tio ne gravas. Manĝu ses pecojn, kaj nur en unu kuracperiodo juneco revenos al vi, kaj 
vi ja povos eĉ generi idojn dum via maljunueco. Ĉiuj fratoj, se vi suferas de nokta ŝvitado, kutima 
polucio kaj seksa problemo, tio ne gravas. Manĝu ok pecojn kaj vi kontentiĝos pri via fortikeco 
kaj ĉiunokta seksĝuado. Ĉiuj onklinoj kaj fratinoj, se vi suferas de troa blankelfluo kaj sangellaso, 
menstrua malreguleco, kaj negravedeco, tio ne gravas. Manĝu dudek kvar pecojn. En nur sep 
kuracperiodoj vi resaniĝos kaj ĝuos vian kontentiĝon. Bone, lasu min daŭre truigi la ŝtonon. Tio 
estas la lasta fojo.” 

(Rigardanto krietis.) 
“Ho, gesinjoroj, tiu ankoraŭ volas informiĝi pri la sukerpecoj de pira siropo. Kion mi faru laŭ 

vi? Bone. Kiel proverbo diras, montoj ne moviĝas, dum neniu akvo stagnas — kian hazardon ni 
havas renkontiĝi ĉi tie. Ĉar vi ĉiuj subtenas mian ludadon, mi do malkaŝu mian intencon al vi. Al 
la demando, kiom kostas ĉiu peco, mi devas diri pardonon. Ĉar ĝi estas senpreza valoraĵo, kiun vi 
ne povas aĉeti je ajna prezo. Hodiaŭ anstataŭ elvendi mi nur disdonacas. Se mi vendos ilin, tio ja 
signifas, ke mi forvendos mian maljunan patrinon. Tiuj, kiuj volas ĉi aĵon, levu vian manon." 

(Ne malmultaj homoj levis sian manon.) 
“Bone, tamen ĉi tie iuj malsinceraj venas nur por min embarasi. Vi ne kredas pri tio? Bonvolu 

demandi tiun ĉi amiketon.” 
(Li perfingre montris knabon ĉirkaŭ-dek-jaran.) 
“Por kio vi petas ĝin? Ho, por kuraci malsanon por via patrino. Bone. Mi postulu de vi pagon. 

Pagu al mi kvindek cendojn. Vi ne havas? Iru prunti. Bone, bone. Ne plu iru prunti. Pro via 
sindonemo al via patrino mi donacos pecon al vi senpage. Ankaŭ mi estas sindonemulo. Bonvole 
respondu al mi, knabino." 

(Li montris junulinon.) 
“Vi ja aspektas tute sana, por kio vi petas la medikamenton? Ho, por via fratino. Bone, vi 
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devas pagi dek juanojn.” 
(La junulino heziteme donis al li dek juanojn.) 
“Bone. Pro via amo al la fratino, mi redonu al vi la monon kaj donacu la medikamenton 

senpage. Nu, ĉiuj amikoj petantaj la medikamenton, kaŭriĝu. Ho, mia ĉielo! Tiel multe. Unu, du, 
tri... eble ĉirkaŭ cent homoj. Do mi tiel agu. Mi pruvu, ĉu vi estas sinceraj. La sinceraj elprenu 
monon. Vi, (Li montris knabinon,) ĉu vi ne domaĝas tri juanojn? Donu ĝin al mi. Ĉu vi pentos aŭ 
ne, se mi ne redonos la monon al vi?” 

(La knabino pensis, ke li certe redonos la monon, kaj kapbalancis.) “Bone. Jen la medikamento. 
Vi, (Li montris junulon.) Ĉu vi ne domaĝas tri juanojn? Donu ĝin al mi. Ĉu vi pentos aŭ ne, se mi 
ne redonos ĝin al vi?” 

(La junulo pensis, ke li certe redonos monon, kaj malavare svingis sian manon.) 
“...” 
“Bone. Dankon por la helpo de vi ĉiuj. La monon por la medikamento mi akceptas. Mia 

humila hejmo estas en la sepa domo oriente ĉe la kvardek-sepa kurbiĝo de la granda rivero en la 
malsupera baseno en la vilaĝo A, Subdistrikto B, Gubernio C, de Provinco Ĉ. Se vi trovos, ke la 
medikamento ne povas elradikigi malsanon, skribu aŭ venu persone al mi. Ĝis revido, gesinjoroj.” 

(Li metis la monon en la skatolon, en kiu antaŭe li tenis medikamentojn, ĝentile riverencis kaj 
foriris.) 

(La homamaso disiĝis post longa momento. Ili zorgeme metis la medikamenton en mansakon 
aŭ poŝon, diris nenion unu al la alia kaj foriris kun silenta kompreno. La loko, kie iu vendis 
ĉarlatanan medikamenton, fariĝis denove malplena.) 

elĉinigis Ebudhano 

赵小红 

为了母亲的微笑 

她穿着一套好象是塑料做的衣服，象雨衣似的，裹紧了四肢，连头都包起来了，只露了

一双眼睛，在一个最炎热的夏日，在田间劳作，据说那种药材会刺激人的皮肤，而且又是必

须得天天打叶子的，汗水不断地从她的额头，鼻尖，面颊流下来...... 
她是我的一个同学，生在农村，大学毕业后，经过几年的奋斗，已经有了自己的产业，

虽说算不上什么大企业家，但她的资产在落后的农村看来也已经是天文数字了，可是她的父

母不习惯城市的生活，而且，也不愿意要儿女的钱，他们把孩子们给的钱都存入银行，自己

仍然辛勤劳作，过着自给自足的生活...... 
她工作很忙，难得有时间回家看看，她试图劝阻父母，不让他们种药材，可父母不同意，

说我们要自食其力，她想要拿钱雇人帮忙，父母也不同意，说我们有双手，身体也还行，累

一点算什么？ 
她没有办法了，这次回家，看到父母又在劳作，只好亲自上阵了...... 
后来她跟我说起这事，我笑，何必呢？又不是没有条件？ 
她说：“我的父母就是那样的脾气，你说，我不替他们干活，我还能为他们做什么呢，怎

么样才能让他们高兴呢？” 
我想起了那首歌——“为了母亲的微笑......” 
我惭愧至极—— 
我从来没有想过，怎么让我的父母高兴，我觉得自己做得也不错了——让他们不必为衣

食发愁，而且，也会找时间回去看看他们，现在，我知道了，我的孝心远远不够！我真的是
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一个不够格的女儿！ 
从那以后，她在夏日田里的那一幕便常常浮现在我的脑际，在告诉我，她是怎样对待父

母的...... 

Zhao Xiaohong 

Por la Rideto de la Patrino 
Ŝi surportas pluvmantel-similan kostumon el plasto, kiu volvas strikte ŝiajn membrojn kaj eĉ la 

kapon, lasante nur paron da okuloj videblaj. En varmega somera tago ŝi laboras en la kampo de 
medikamentaj plantaĵoj. Oni diras, ke tiaj plantaĵoj iritas homan haŭton, kaj krome ankaŭ postulas, 
ke oni deŝiru iliajn foliojn ĉiutage. Ŝiaj ŝvitoj senĉese faladis de ŝiaj frunto, nazpinto kaj vangoj...  

Ŝi estis mia kunlernantino naskiĝinta en la kampara vilaĝo. Diplomiĝinte, ŝi ekhavigis al si 
propran entreprenon post klopodado dum longaj jaroj. Kvankam ŝi ne povas kalkuliĝi kiel granda 
entreprenisto, tamen ŝia kapitalo jam estas neimageble giganta sumo en la okuloj de tiuj, kiuj 
vivas en la postiĝintaj kamparaj vilaĝoj. Ŝiaj gepatroj nek alkutimiĝis al la urba vivo nek volas 
akcepti la monon donitan de la gefiloj. Ili deponis la monon donacitan de siaj gefiloj en la bankon, 
kaj daŭre terkulturas diligente kaj ĝuas la vivon de sia propra forto... 

Ŝi estas okupita pri sia laboro, kaj estas vere malfacile por ŝi trovi tempon fari viziton al la 
hejmo. Ŝi provis persevadi la gepatrojn, ke ili ne plu plantu medikamentajn plantaĵojn, sed ili ne 
konsentis pri tio, dirante, ke ili preferas sin vivteni. Ŝi volis dungi iun helpi en kamplaboroj, kaj 
ankoraŭ ne konsentis la gepatroj, dirante, “Ni ja havas proprajn manojn kaj sanan korpon. Penado 
estas nenio menciinda.” 

Ŝi povis fari nenion kontraŭ tio. Ĉifoje, reveninte hejmen, kiam ŝi vidis, ke la gepatroj denove 
laboras en la kamparo, ŝi helpis ilin persone... 

Post kiam ŝi diris tion al mi, mi ridis, “Ĉu tio estas necesa? Vi je ne estas devigita." 
Ŝi diris: “Miaj gepatroj havas tian temperamenton, kaj se mi ne helpus en ilia laboro, kion 

alian mi faru por ili? Kiel mi povu ĝojigi ilin?" 
Mi rememoris la kanton — “por la rideto de la patrino...” 
Mi eksentis hontegon. 
Mi neniam pensis kiel plezurigi miajn gepatrojn. Mi ĉiam opinias, ke mi jam faris bone — Ili 

ne plu maltrankviliĝas pri la manĝo kaj vestoj, kaj krome, mi ankaŭ elspezas tempon viziti ilin 
hejme. Nun, mi konscias, ke mia sindonemo al la gepatroj estas ankoraŭ ne sufiĉa! Mi ne estas 
taŭga filino. 

De post tio, la bildo de ŝia laborado en la kampo sub la arda suno ofte elmergiĝas en mia cerbo. 
Tio sciigas al mi, kiel ŝi kondutas al siaj gepatroj... 

elĉinigis Ebudhano 

刘彬彬 

陌生的称呼 
上午局常委吴书记正在办公室埋头批阅下达的文件。一位戴着眼镜的同志轻轻地推开门

探进头来。 
“同志，请问，吴明同志在吗？”来人有礼貌地问。 
“不在。”吴书记头也没抬地回答。 
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“请问，他到什么地方去了？”来人又问。 
“这......”吴书记有点不耐烦了，说：“不知道。” 
“对不起。”来人抱歉地点点头，退了出去。 
吴书记站起把门关上。他还没有全部坐到藤椅上，门又“笃笃”地敲响了。 
“谁？”他有点恼火了，怎么老敲门。 
“是我，吴书记。”听口音，吴书记知道这是办公室的王秘书。于是上前拉开了门。 
“什么事？”他有点不悦地看着秘书问。 
“吴书记，有人找。”秘书说。身子下意识地向旁边一闪。 
抬头一看，吴书记一愣：原来是刚才那位戴眼镜的同志。 
“吴书记，您就是吴明同志吧？”来人还是有礼貌地问。 
听惯了别人称呼吴书记的吴明同志心头一怔，啊，原来是我自己。面孔一红，只得答道：

“是，是，我叫吴明。 

Liu Binbin 

Fremda Titolo 
Antaŭtagmeze, kiam Direktoro Wu de la Buroa Konstanta Komitato absorbiĝis en legado de la 

dokumentoj dissentotaj al la subuloj en la oficejo, iu kun okulvitroj malpeze malfermis la pordon 
kaj enŝovis sian kapon. 

“Ĉu kamarado Wu Ming estas ĉi tie?” Li demandis ĝentile. 
“Ne.” Direktoro Wu respondis sen levi la kapon. 
“Ĉu vi bonvolas diri al mi, kien li iris?” Li demandis denove. 
Direktoro Wu iom malpaĉienciĝis, “Mi ne scias.” 
“Pardonon.” La alvenanto ekklinis sian kapon kun pardonemo kaj retiriĝis. 
Direktoro Wu stariĝis kaj fermis la pordon. Sed apenaŭ li eksidis sur la kanseĝon, iu ekfrapis 

je la pordo. 
“Kiu?” Direktoro Wu iom koleriĝis de la frapado. 
“Mi, Direktoro Wu.” Laŭ la voĉo Direktoro Wu eksciis, ke tiu estas Sekretario Wang de la 

oficejo. Tial li aliris kaj malfermis la pordon. 
“Kio okazas?” Rigardante la sekretarion iom malĝoje, direktoro Wu demandis lin. 
“Iu volas viziti vin, direktoro Wu,” dirinte, la sekretario aŭtomate flankeniĝis. 
Levinte la kapon, Direktoro Wu iom stuporiĝis. La alvenanto estis neniu alia ol tiu kun 

okulvitroj! 
“Direktoro Wu, ĉu vi estas kamarado Wu Ming?” La alvenanto demandis ankoraŭ ĝentile. 
Kamarado Wu Ming, kiu kutimas aŭdi sian titolon Direktoro Wu, ekkonsciis, ke Wu Ming 

estas nenio alia ol sia propra nomo. Ruĝiĝinte, li nur povis respondi “Jes, jes, mi nomiĝas Wu 
Ming.” 

elĉinigis Ebudhano 

王庆 

买“小炒 ”的姑娘 
奇怪，这个馋嘴姑娘怎么好几天没买“小炒”啦？我坐在一个角落里，一边吃着饭，一边

注视着她排进买土豆的队里。 
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半个月前，我在卖“小炒”的窗口前第一次见到她。那天下午，我去买 “小炒”，正好和她

碰到一块。我俩同时递进饭盒，可菜只剩下最后一份了。见此情景，她急忙嚷道：“绐我，

绐我!”于是师傅把菜绐了她。望着她端着香喷喷的“小炒”，颠颠地跑了，我不禁嘟嚷了一句：

“馋丫头......” 
过后十几天里，我发现每次买“小炒”，她都要一份，我的成见越来越深了，她确实馋。 
“哼，前半个月光吃“小炒”，现在经济危机了吧，吃起土豆来了，没出息。“我把目光移

向天花板，有点幸灾乐祸的想。 
下午没课，我这个“业余记者”接受了一个任务：去采访一个叫关欣的女生。一份关于她

的表扬信这样写道：“我是从农村来的，在班里年纪最小，半个月前，我患病住进了校医院。

我班的三好学生关欣，象大姐姐一样关心我，安慰我，绐我补课，并想方设法为我改善伙食，

加强营养 ......” 
我怀着钦佩的心情来到关欣的宿舍。得到允许后，我走了进去：“请问哪位是关欣同学？” 
“我就是。”一个女生放下手中的书，站了起来。 
呀!这不是那个买“小炒”的女生吗？：我一下子楞在那里，一瞬间，我悟到：我把她错怪

了...... 

 

Wang Qing 

Knabino, kiu ofte aĉetis frititan viandaĵon 
Strange, kial tiu ĉi frandema knabino ne plu aĉetas frititan viandaĵon en la lastaj tagoj? Sidante 

en angulo, mi manĝis kaj rigardis ŝin enviciĝi por aĉeti terpomojn. 
Antaŭ duonmonato mi vidis ŝin unufoje ĉe la giĉeto por fritita viandaĵo. Tiu tagmeze mi iris 

aĉeti frititaĵon kaj renkontis ŝin tie. Ni ambaŭ samtempe ŝovis niajn mangaĵskatolojn tra la giĉeto, 
sed tie restis nur lasta porcio de la viandaĵo. Vidante tion, ŝi hasteme ekkriis, “Donu ĝin al mi, 
donu ĝin al mi!” Pro tio, la vendisto donis la porcion al ŝi. Rigardante, ke ŝi forkuras saltetante 
kun la bonodora manĝaĵo en sia mano, mi pretervole grumblis, “Frandemulino!” 

Dum pli ol dek tagoj ĉiufoje kiam mi aĉetis frititan viandaĵon, ŝi ĉiam ankaŭ aĉetis ĝin. Mia 
antaŭjuĝo pli kaj pli profundiĝis. “Ŝi estas vere frandema.” 

“Hm! en la antaŭa duonmonato vi nur manĝadis viandaĵon, sed nun pro ‘ekonomia krizo’ vi 
nur manĝas terpomojn. Kia honto!” Mi direktis mian rigardon al la plafono kaj ekpensis iom ĝoje. 

Pro tio, ke mi ne havos lecionon ĉi posttagmeze, mi, kiel amatora raportisto, akceptis taskon: 
intervjui knabinon nomatan Guan Xin. Unu letero por ŝin laŭdi tiel legiĝis: “Mi alvenis el 
kamparo kaj estas la malplej aĝa en la klaso. Antaŭ duonmonato mi enhospitaliĝis en la lernejo 
pro malsano. Guan Xin, la Tribona Studentino en nia klaso, min prizorgis, konsolis kaj lernigis 
kiel pliaĝa fratino. Krom tio, ŝi klopodis plibonigi mian manĝaĵon por doni al mi pli da nutraĵo...” 

Kun granda estimo mi iris al la loĝdomo de Guan Xin. Ricevinte permeson, mi enĉambriĝis. 
“Pardonu, kiu nomiĝas Guan Xin?” 

“Mi,” iu studentino demetis sian libron kaj stariĝis. 
Ha! Ĉu ŝi ne estas la knabino, kiu aĉetadis frititan viandaĵon? Mi surprizite stuporiĝis. Subite 

mi ekkonsciis, ke mi miskulpigis ŝin... 
elĉinigis Ebudhano 
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佚名 

歌声 
   1920年10月，一个漆黑的夜晚，在靠近英国斯特兰腊尔西岸的洋面上，发生了一起船只

相撞事件。一艘名叫“洛瓦号”的小汽船跟一艘比它大十多倍的航班船相撞后沉没了，104名
搭乘者中有11名乘务员和14名旅客下落不明。 
   艾利森国际保险公司的督察官弗朗哥·马金纳从下沉的船身中被抛了出来，他在黑色的波

浪中挣扎着。救生船这会儿为什么还不来？他觉得自己已经气息奄奄了。 
    渐渐地，附近的呼救声、哭喊声低了下来，似乎所有的生命全被浪头吞没，死一般的沉

寂在周围扩散开去。就在这令人毛骨悚然的寂静中，突然——完全出人意料，传来了一阵优

美的歌声。那是一个女人的声音，歌曲丝毫也没有走调，而且也不带一点儿哆嗦。那歌唱者

简直象面对着客厅里众多的来宾在进行表演一样。 
   马金纳静下心来倾听着，一会儿就听得入了神。 
   教堂里的赞美诗从没有这么高雅；大声乐家的独唱也从没有这般优美。寒冷，疲劳刹那

间不知飞向了何处，他的心境完全复苏了。 
   他循着歌声，朝那个方向游去。靠近一看，那儿浮着一根很大的圆木头，可能是汽船下

沉的时候漂出来的。几个女人正抱住它，唱歌的人就在其中，她是个很年轻的姑娘。大浪劈

头盖脸地打下来，她却仍然镇定自若地唱着。在等待救生船到来的时候，为了让其他妇女不

丧失力气，为了使她们不至因寒冷和失神而放开那根圆木头，她用自己的歌声给她们增添着

精神和力量。 
   就象马金纳借助姑娘的歌声游靠过去一样，一艘小艇也以那优美的歌声为导航，终于穿

过黑暗驶了过来。于是，马金纳、那唱歌的姑娘和其余的妇女都被救了上来。 
   第二天，这件事以《马金纳遇难记》为题，在报纸上登载了。遗憾的是，不知道那位姑

娘的名字。不过，即使不知道名字，这位姑娘唱的优美的歌曲不是至今还在我们耳畔阵阵回

响吗？音乐会上演唱的歌曲，多半当场就消失了；而这首歌，永远也不会消失。 

Anonima 

Kantvoĉo 
  En oktobro de 1920, sur la maro proksime al okcidenta bordo de Stranraer de Britio okazis 

karambolo de ŝipoj sub la peĉe nokta vualo. La eta Vaporŝipo Lova koliziiĝis kun pasaĝerŝipo, kiu 
estis dekoble pli granda ol la vaporŝipo. El 104 homoj sur la ŝipoj, 11 stevardoj kaj 14 pasaĝeroj 
malaperis senspure. 
  Franko Makine, la inspektoro de Ellison Internacia Asekurkompanio, estis ĵetita el la sinkanta 

ŝipo kaj baraktadis en nigraj ondoj. Kial la savboato ankoraŭ ne alvenas nun? Li sentis sin 
agonianta. 

  Iom post iom helpkrioj kaj plorvoĉoj malfortiĝis ĉirkaŭ li, kvazaŭ ĉiaj estaĵoj estus vorita de 
ondoj. Morta silento etendiĝis ĉirkaŭen. Ĝuste en la terura silento, subite — neatendite, albloviĝis 
melodia kantvoĉo, ina kantvoĉo sen ajna detoniĝo kaj sen ajna tremiĝo. Ŝajnis, ke la kantanto 
aplombe donas prezentadon antaŭ granda spektantaro. 
   Makine tenis sin trankvila por aŭskulti kaj baldaŭ absorbiĝis en la kantado. Neniu psalmado en 
preĝejoj estas tiel elegantaj nek famaj solistoj povas kanti tiel melodie. Malvarmo kaj laco tuj 
foriris el lia korpo kaj lia animstato tute revenis al trankvileco. 
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   Li naĝis laŭ la direkto de la kantvoĉo. Kiam li alproksimiĝis, li vidis grandan rondan ŝtipon 
flosanta tie, kiu eble elĵetiĝis kiam la vaporŝipo sinkis. Ĝin alkroĉis kelkaj virinoj, el kiuj tre juna 
fraŭlino kantis. Kvankam ondegoj frapis sur ilin, ŝi senĉese kantadis aplombe. Dum ili atendis la 
alvenon de savŝipo, ŝi pliigis al aliaj spiriton kaj forton, por ke la virinoj ne perdu sian forton nek 
delasu la rondan ŝtipon pro malvarmo kaj malatento. 
   Samkiel Makine alnaĝis tien pere de la kantvoĉo de la faŭlino, ŝipo, ankaŭ pere de la bela 
kantvoĉo kiel navigilo, alproksimiĝis tra mallumo. Fine saviĝis Makine, kantintino kaj aliaj 
virinoj. 
   La sekvantan tagon aperis en ĵurnalo la artikolo titolita je Aventuro de Makine. Tamen la 
bedaŭrindaĵo estis, ke oni ne scias la nomon de la kantanta junulino. Sed, eĉ se oni ne scias ŝian 
nomon, ĉu ŝia bela kantvoĉo ankoraŭ reeĥas ĉe niaj oreloj? La kantvoĉoj en koncerto tuj 
elvaporiĝas sur la scenejo, dum ŝia kantvoĉo neniam malaperis. 

elĉinigis Vejdo 

寒冰 

母爱 
   这是一个听来的故事。 
   故事的主角是一位母亲和她的儿子。 
   母亲是个女强人，40岁左右。现任一家公司董事长，公司有几千员工。正因为这样她丈

夫离开了她——理由是她的事业太强！这是十年前的事了。十年间，她一边经营自己的生意，

一边把孩子拉扯大，流了不少汗水，也流了不少辛酸的泪——只是没有人见过她流泪而已。

在所有人心中她都是一个冷血的人。包括她儿子。 
   儿子高中毕业了，却并没读大学——不是不让读，是他死活不愿意去读。高中毕业不久，

就是儿子18岁的生日了。 
   生日那天，母亲把儿子叫到面前给了他1000元钱，并说：现在你已经没读书了，也满18
岁。满18岁就意味着你是成人了，成人就应该自己养活自己。这1000元钱是你的本钱，你走

吧！等你挣到钱之后再回来找我，否则你就当没我这个娘。 
   儿子这时觉得自己的母亲很狠心，很冷血。 
   没几天工夫1000元钱便花完了，花完了怎么办？回家要呗！当儿子回到他们以前住的公

寓时才发现那房子早已经不是自己家的了，母亲早已经不之去向。 
   儿子很伤心，一种被抛弃的孤独缠绕着他，紧紧的，让他有些喘不过气来。 
   儿子终究还是怕饿肚皮，在饥饿得没办法的时候找到了一个粉刷墙的工作，待遇是每平

方米一元钱。他只干了一天，挣足了当天的饭钱而已。 
   这样干下去也只能把自己的肚子填饱！一点剩余都不会有——儿子想。 
   思索了半天，他决定请一些人来干这活，自己给他们每平方米8毛钱，就可以从中获取2
毛的利润，比自己干划算多了。 
   就这样每天能挣上几十上百元钱。做了半个月，剩了足足1000元钱。有了这次的经验之

后儿子开始寻觅其他的商机。 
   忙碌中，他渐渐忘记了母亲对自己的狠心，却还是不愿意原谅她。 
   一年之后，儿子已经成了一名成功的商人。自己都已经拥有了几十万的资产。 
   而正当儿子得意之时，收到了一封母亲的来信，信是一年前写的，内容如下： 
   亲爱的儿子： 
   当你收到这封信的时候我已经离开人世了。 
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   原谅我上次那么狠心的将你赶出家门。那个时候我已经患上的绝症，虽然我有上千万的

家产，但是那时的你根本没有半点生存技能！我之所以狠心的将你赶出家门，就是为了让你

学会生存，因为我就要离开人世，就要离开你了，那时候你就只能自己照顾自己！ 
   …… 
    爱你的母亲绝笔 
    连同这封信寄来的还有一封继承全部家产的信。 

Han Bing 

Patrina Amo 
  Mi aŭdis la jenan rakonton, kies ĉefaj roluloj estas patrino kaj ŝia filo. 
  Ĉirkaŭ 40-jara, ŝi, tre kompetenta, estris kompanion, por kiu laboris kelkaj miloj da dungitoj. 

Ĝuste pro tio, ŝia edzo ŝin forlasis, kaj lia argumentis, ke ŝi tro kompetentas en sia kariero. Tio 
okazis antaŭ dek jaroj. Dum la sekva jardeko, ŝi kaj administris sian kompanion kaj plenkreskigis 
sian filon. Ŝi ja multe ŝvitis kaj faligis multe da amaraj larmoj — sed neniu rimarkis ŝian larmadon. 
En ĉies okuloj, ŝi estis fridsanga virino. Eĉ ŝia filo konsideris ŝin tia. 
  Diplomiĝinte el supera mezlernejo, la filo ne povis eniri universitaton, ne pro tio, ke li estis 

malpermesita lerni en universitato, sed pro tio, ke li mem neniel volis lerni plu. Nelonge post lia 
diplomiĝo el supera mezlernejo, li atingis la aĝon de dek ok jaroj. 
  Je lia naskiĝtago, la patrino venigis sian filon kaj donis al li sumon da 1000 yuanoj, dirante, 

“Nun vi jam aĝas 18 jarojn kaj ne daŭrigas vian lernadon. La aĝo de 18 jaroj signifas 
plenkreskulecon. Plenkreskulo devas sin vivteni. Ĉi tiu monsumo servas kiel via kapitalo. Nun 
foriru kun la sumo. Revenu al mi ĝis kiam vi sufiĉe lukros monon, alie ni ne havos sangan rilaton 
inter ni.” Ĉimomente la filo sentis, ke lia patrino estas senkora kaj fridsanga. 
  Nur post kelkaj tagoj, la monsumo elĉerpiĝis. Kion fari? Peti iom de la patrino! Kiam li reiris 

al la apartmento, kie ili loĝis antaŭe, li trovis, ke ĝi jam estas je alies dispono, kaj lia patrino 
malaperis senspure. Li tuj falis en profunda malĝojo. Sento de forlasita izoliteco ekvolvis lin tiel 
strikte, ke li apenaŭ elspiris. 
  Malsato pelis lin al serĉado de laboro. Fine li sukcesis gajni okupon por blankŝmiri murojn. 

Kiel laborpagon li povis lukri unu dolaron por unu blankŝmirita kvadrata metro. Li laboris la tutan 
tagon, kaj lia laborpago sufiĉis nur por tiutaga konsumado. Se mi plulaboros tiamaniere, li pensis, 
tio, kion mi gajnis, nur povos plenigi mian stomakon, kaj nenio restiĝos. Post longa cerbumado, li 
decidis dungi kelkajn laboristojn por fari ĉi tiun laboron. Li kalkulis, ke li donos al ili 0.8 dolaron 
por ĉiu kvadrata metro, kaj li mem retenos 0.2 dolaron kiel profiton. Kiel profitdona negoco! 
  Tiel li povis gajni ĝis cent dolarojn ĉiutage. Post duonmonato, lia profito atingis pli ol 1000 

dolarojn. De tiam, surbaze de la antaŭa sukcesa sperto, li komencis serĉi aliajn ŝancojn por 
komercado. 
  En okupiteco li forgesis la patrinan kruelecon al li iom post iom, sed li ankoraŭ ne inklinis ŝin 

pardoni. 
  Post unu jaro li fariĝis sukcesa komercisto, kiu havigis al si cent milojn da kapitalo. Kiam li 

dronis en memkontenteco, li ricevis el sia patrino leteron skribitan unu jaron antaŭe, kiu legiĝis: 
 
  Kara filo mia, 
  Kiam vi ricevis ĉi tiun leteron, mi jam forlasis la mondon. 
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  Pardonu al mi, ke mi kruele forpelis vin el la hejmo lastafoje. Tiam mi jam estis trafita de 
nekuracebla malsano. Kvankam mi posedas dek milionoj da havaĵo, vi tamen ne havas nenian 
kapablon subteni vin. La vera kaŭzo, kial mi forpelis vin sensimpatie, kuŝas en tio, ke mi volas, ke 
vi ellernu kiel postvivi. Ĉar mi baldaŭ forlasos la homan mondon kaj karan vin, vi devos zorgi pri 
vi mem. 

... 
    via kare, 
    panjo, kiu vin amas profunde 
    ĉe la momento de morto 
 
Kune kun ĉi tiu letero estis alia leĝa atestilo pri heredado de la tuta hejma havaĵo. 

elĉinigis Vejdo 

佚名 

断箭 
   不相信自己的意志，永远也做不成将军。 
   在古代，一位父亲和他的儿子出征打战。父亲已做了将军，儿子还只是马前卒。又一阵

号角吹响，战鼓雷鸣了，父亲庄严地托起一个箭囊，其中插着一只箭。父亲郑重对儿子说：

“这是家袭宝箭，配带身边，力量无穷，但千万不可抽出来。” 
   那是一个极其精美的箭囊，厚牛皮打制，镶着幽幽泛光的铜边儿，再看露出的箭尾。一

眼便能认定用上等的孔雀羽毛制作。儿子喜上眉梢，贪婪地推想箭杆、箭头的模样，耳旁仿

佛嗖嗖地箭声掠过，敌方的主帅应声折马而毙. 
   果然，配带宝箭的儿子英勇非凡，所向披靡。当鸣金收兵的号角吹响时，儿子再也禁不

住得胜的豪气，完全背弃了父亲的叮嘱，强烈的欲望驱赶着他呼一声就拔出宝箭，试图看个

究竟。骤然间他惊呆了。 
   一只断箭，箭囊里装着一只折断的箭。 
   我一直刳着只断箭打仗呢！儿子吓出了一身冷汗，仿佛顷刻间失去支柱的房子，轰然意

志坍塌了。 
   结果不言自明，儿子惨死于乱军之中。 
   拂开蒙蒙的硝烟，父亲拣起那柄断箭，沉重地啐一口道：“不相信自己的意志，永远也做

不成将军。” 
   把胜败寄托在一只宝箭上，多么愚蠢，而当一个人把生命的核心与把柄交给别人，又多

么危险！比如把希望寄托在儿女身上；把幸福寄托在丈夫身上；把生活保障寄托在单位身

上…… 

Anonima 

Rompita Sago 
  Tiu, kiu ne metas sian plenan fidon sur sian propran volon, neniam fariĝos generalo. 
  En la antikva Ĉinio, patro kaj filo iris al batalkampo. Tiam la patro estis generalo, dum lia filo 

nur ordinara soldato. Kiam militaj kornoj eksonis kaj tamburoj tondris por atako, la patro, solene 
levante sagujon kun sola sago, diris gravmiene al sia filo, “Ĝi estas la sago heredita de generacio 
al generacio. Se vi kunportos ĝin, vi sentos senliman forton. Tamen neniel eltiru ĝin.” 
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  La sagujo, kun tre fajna aspekto, estis farita el bovledo, borderita per briletanta bronzo. Kaj la 
sagvosto videble estis fabrikita per bonkvalita pavplumoj. La ĝojiĝanta filo avide imagis al si kion 
la sagstango kaj sagkapo similas kaj kiel la malamikoj, trafitaj de sagoj, falos de sur la ĉevalo kaj 
mortos. 

  Vere, kunportante la sagujon, la filo sin montris senkompare brava kaj nevenkebla. Kiam la 
kornoj eksonis por retiri trupojn, la filo sentis sin tiel fiera pro la triumfo ke li malobeis la 
admonon de sia patro. Pelate de forta deziro, li abrupte eltiris la trezoran sagon por pririgardi. 
Tiumomente li ŝtoniĝis. 
  Rompita sago ĝi estis. Rompita sago en la sagujo! 
  Mi kunportis rompitan sagon dum batalado! Li ŝvitis trakorpe. Lia volo subite sinkis, kvazaŭ 

domo perdus la subtenan foston. 
  La rezulto estis evidenta: la filo tragike mortis en la malordaj soldatoj. 
  Forsvinginte pulvofumon, la patro levis el la tero la rompitan sagon kaj peze kraĉis, dirante, 

“Tiu, kiu ne fidas al si mem, neniam fariĝos generalo.” 
  Kiel malsaĝe konfidi la venkon al la sago! Kiel danĝere, se oni konfidas la kernon kaj tenilon 

de sia vivo al aliaj! Ekzemple, se vi konfidas vian esperon al viaj gefiloj, vian feliĉon al via edzo, 
vian vivgarantion al via laborunuo... 

elĉinigis Vejdo 

王奎山 

画家和他的孙女 
  画家有一个六岁的孙女。六岁的孙女叫婷婷。婷婷也喜爱画画。 

   婷婷画了一棵树。 
   他说：“婷婷，你画的树不对。” 
   婷婷说：“怎么不对呢?” 
   他说：“树枝不对。” 
   婷婷说：“树枝怎么不对呢?” 
   他说：“树枝怎么能比树干还粗呢?” 
   婷婷说：“树枝怎么不能比树干粗呢?” 
   他说：“那就不是树了。” 
   婷婷说：“不是树你怎么说是树呢?”他无话可说了。 
   婷婷画了一只小兔子。 
   他说：“婷婷，你画的那小兔子不对。” 
   婷婷说：“怎么不对呢?” 
   他说：“兔子有红色的吗?” 
   婷婷说：“兔子怎么会没有红色的呢?” 
   他说：“你见过红色的兔子吗?” 
   婷婷说：“没见过的就没有吗?” 
   他说：“那就不是兔子了。” 
   婷婷说：“不是兔子你怎么说是兔子呢?”他没话说了。 
   婷婷画了一匹马。 
   他说：“婷婷，你画的那马不对。” 
   婷婷说：“怎么不对呢?” 
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   他说：“马有翅膀吗?” 
婷婷说：“马没有翅膀。” 

   他说：“那你为什么给马画了翅膀呢?” 
   婷婷说：“我想让马长出翅膀来。” 
   他说：“那就不是马了。” 
   婷婷说：“不是马你怎么说是马呢?”他又没话说了。 
   婷婷还画了一只老母鸡。老母鸡下了一个蛋。那蛋比老母鸡还大。婷婷就拿那画去参加

西班牙的一个国际儿童画展。结果，婷婷得了一等奖。 

Wang Kuishan 

Pentristo kaj Lia Nepino 
  La pentristo havas 6-jaran nepinon nomitan Tingting, kiu ankaŭ ŝatas pentradon. 
  Ŝi pentras arbon. 
  Li kritikis, “Tingting, la arbo, kiun vi pentris, ne estas ĝusta.” 
  Ŝi replikis, “Kial ne ĝusta?” 
  Li respondis, “La branĉoj ne estas ĝustaj.” 
  Ŝi kontraŭdiris, “Kial la branĉoj ne estas ĝustaj?” 
  Li klarigis, “Kiel la branĉoj povus esti pli dikaj ol la trunko?” 
  Ŝi redemandis, “Kial ne?” 
  Li respondis, “Se tiel, ĝi ne estas arbo.” 
  Ŝi kontraŭdemandis, “Se ĝi ne estas arbo, kial vi nomis ĝin arbo?” 
  Li havis nenion por respondi. 
  Ŝi pentris kuniklon. 
  Li kritikis, “Tingting, la kuniklo, kiun vi pentris, ne estas ĝusta.” 
  Ŝi replikis, “Kial ne ĝusta?” 
  Li respondis, “Ĉu estas ruĝa kuniklo?” 
  Ŝi replikis, “Kial ne estas ruĝa kuniklo?” 
  Li demandis, “Ĉu vi iam vidis ruĝan kuniklon?” 
  Ŝi kontraŭredemandis, “Ĉu ne ekzistus tiakolora kuniklo, se oni ne vidis tian?” 
  Li respondis, “Do, ĝi ne estas kuniklo.” 
  Ŝi redemandis, “Se ĝi ne estas kuniklo, kial vi nomis ĝin kuniklo?” 
  Kaj li havis nenion por respondi. 
  Ŝi pentris ĉevalon. 
  Li kritikis, “Tingting, la ĉevalo, kiun vi pentris, ne estas ĝusta.” 
  Ŝi replikis, “Kial ne ĝusta?” 
  Li klarigis, “Ĉu ĉevalo havas flugilojn?” 
  Ŝi respondis, “Ĉevalo ne havas flugilojn.” 
  Li demandis, “Do, kial vi pentris flugilojn por la ĉevalo?” 
  Ŝi aldonis, “Mi volas, ke ĉevalo elkreskigu flugilojn.” 
  Li konkludis, “Do, ĝi ne estas ĉevalo.” 
  Ŝi kontraŭdiris, “Se ĝi ne estas ĉevalo, kial vi nomis ĝin ĉevalo?” 
  Ree li havis nenion por respondi. 
  Ŝi pentris kokinon, kiu demetis ovon. La ovo estis multe pli granda ol la kokino. Ŝi sendis la 
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pentraĵon al Hispana Ekspozicio de Internacia Infan-Pentraĵoj. La rezulto estis, ke ŝi gajnis la 
unuan premion. 

elĉinigis Vejdo 

金光

癌症

   怕人的癌症！汪丽终于知道了自己患的是子宫癌。天哪！才20岁，理想、前途就渐渐远

去，而死神却日渐逼近，这是何等的滋味！她绝望了，与其让病魔折腾死，不如完完整整地

安乐而去，于是她开始积攒安眠药…… 
天气闷热。吃过晚饭，汪丽感到无限的恐怖，便走出住院部，漫无目的地在花园里踱着

步，然后坐在一棵小树下，无所适从地凝望着远处。

“住院？瞧人？”有人问。汪丽回过神来，才看清身边站着一位男青年，腋下夹着一本厚

书正等着她回话。

“不，噢，住院。”汪丽语无伦次。 
     “我叫李明，也住院，看来咱们是同病相怜了。啥病呀？” 
     挺有趣的，她苦笑了一下：“癌症。” 
   李明不再说话，也坐下来慢悠悠地掏出一支烟，沉思起来。

                      “啥书？”汪丽要过书翻着，天黑，一个字也看不清。 
“ 尽是些有趣的故事，我给你讲讲你就知道了。”李明开始讲起书中的故事：有一个小

战士只有18岁，刚当上兵就赶上了对越自卫反击战，一次战斗中，他与连队失去了联系，

被敌人的子弹打断了两条腿，可他没有绝望，硬靠自己的毅力爬行了200多里的山路，回         

到了边防线…… 
   李明的故事讲得很认真、幽默，汪丽越听越感到新鲜，正当她听得津津有味时，李明突

然不讲了。

    “ 后来呢？”汪丽问。 
       “ 对不起，我刚看到这里，如果想听，明天我再看一截再给你讲。” 
    从此，每天晚上汪丽和李明都不约而同地来到花园，一边听故事，一边聊天，把癌症的

事早已忘到九霄云外了。

  书里的故事快讲完了，李明的神情也严肃得多了。一天，汪丽又一次被医生叫去检查后，

医生告诉她，经过进一步检查和化验，认定她患的不是子宫癌，而是良性瘤，准备明天做切

除手术。

  汪丽惊奇地睁大了眼睛，继而高兴地笑了起来，一把扔掉了枕头下面的安眠药。忽然，

她想起了李明，晚饭后早早地来到医院的后花园，坐在那条他们都熟悉的长连椅上等待着李

明的到来。然而，等了很久，李明却没有来，她只好按照李明往日告诉她的病房去找他。当

她兴高采烈地推开房门，却发现李明的床位上空着，只有那本书还放在枕边。病友告诉

她  ，  李明的癌症突然恶化，抢救无效，中午去世了…… 
 汪丽打了个冷战，头一时木木的，两眼直冒金花，不知如何处理眼前的事儿。半天才回

过神来。她忽然意识到了什么，顺手拿起了那本经常握在李明手中的书，却看到那书的封

面  上印着《钳工学》几个字…… 
  汪丽明白了一切，禁不住潸然泪下。
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Jin Guang 

Kancero 
  Timiga kancero! Wang Li finfine eksciiĝis pri sia malsano: utera kancero. Ho ve! Kiam ŝi 

troviĝis nur ĉe la sojlo de la aĝo de dudek jaroj, ŝiaj idealo kaj estonteco deiris de ŝi iom post iom 
malprosimen, dum la morto alproksimiĝis al ŝi paŝon post paso. Kia sufero! Ŝi falis en malesperon. 
Ŝi preferis forlasi plene komforte ol resti turmentata de la malsano. Ŝi do komencis akumuli 
dormigajn pilolojn... 
  Sufoke varmege. Post vespermanĝo, ŝi eksentis senliman teruron. Elirinte el la malsanulejo, ŝi 

paŝis sencele en la ĝardeno, kaj poste eksidis sub arbeto, fikse rigardante foren senrimede. 
  “Ĉu malsanulino en hospitalo aŭ vizitanto al malsanulo?” aŭdiĝis voĉo. Reveninte de distriĝo, 

ŝi trovis apud si starantan junulon, kiu, kun dika libro aksele, estis atendanta ŝian respondon. 
  “Ne, ho, mi enhospitaliĝas,” ŝi respondis senorde. 
  “Mi nomiĝas Li Ming. Ankaŭ mi estas enhospitaliĝanto. Ŝajne, ni estas samsortuloj. De kia 

malsano vi suferas?” 
  “Kancero,” ŝi riedetis amare, sentante tion amuza. 
  La demandinto, sen pluaj vortoj, eksidis kaj, elpoŝiginte cigaredon malrapide, ekmeditis. 
  “Kian libron?” Ŝi ekprenis la libron kaj komencis foliumi ĝin, sed nenio videbliĝis pro la 

malhela vesperkrepusko. 
  “ En la tuta libro troviĝas interesaj rakontoj. Vi povas ekkoni ĝin per mia rakontado.” Li Ming 

ekrakontis, “Estis juna soldato je la aĝo de 18 jaroj. Tuj kiam li rekrutiĝis, komenciĝis la 
memdefenda batalo kontraŭ Vjetnamio. En batalo, li perdis kontakton kun sia armeo. Kvankam 
liaj kruroj estis rompitaj per kugloj de malamikoj, li ne fariĝis malespera. Nur kun granda persista 
volo, li sukcesis rampi sur la monta vojo pli ol 100 kilometrojn kaj reveni al la landlimo...” 
  Li rakontis serioze sed humure, dum ŝi aŭskultis gusteme. Ĝuste tiam li ĉesis abrupte. 
  “Kaj poste?” ŝi demandis. 
  “Pardonon. Mi legis ĝis ĉi tie. Se vi volas aŭskulti plu, mi daŭrigos legi alian parton antaŭ ol 

mi rakontos.” 
  De tiam, ĉiuvespere ili venis al la ĝardeno senaverte. Ŝi jen aŭskulti al la rakonto jen babilis 

kun li, tute foregesante sian malsanon. 
Kun alproksimiĝo al la finaj rakontoj de la libro, li ekhavis multe pli seriozan vizaĝesprimon 

ol antaŭe. Iutage, post ŝia nova korpa ekzamenado, la kuracisto konfirmis al ŝi, ke ŝi suferas de 
benigna tumoro anstataŭ utera kancero, kaj petis ŝin preta por morgaŭa operacio de fortranĉado. 
  Ŝi surprizigite rondigis siajn okulojn kaj poste komencis ridegi pro ĝojo, tiel ke ŝi forĵetis ĉiujn 

dormigajn pilolojn kaŝitajn sub la kapkuseno. Tiam ŝi ekpensis pri Li Ming. 
  Post vespermanĝo, ŝi iris multe pli frue al la malantaŭa ĝardeno de la hospitalo kaj eksidis sur 

la longa lata apogbenko, kiun ambaŭ ili bone konis, atendante lian alvenon. Tamen post longe li 
ne aperis. Ŝi do turnis sin al lia malsanĉambro, kiun li iam indikis. Kiam ŝi ĝoje puŝmalfermis la 
pordon, ŝi trovis lian liton vaka escepte de la libro kuŝanta apud la kapkuseno. Lia kunĉambrano 
diris al ŝi, ke Li Ming subite forpasis tagmeze pro malsukcesa savado de sia plimalboniĝa 
kancermalsano... 
  Ŝi ektremis. Ŝi sentis sian kapon rigida kaj vidis sennombrajn orstelojn antaŭ siaj okuloj, 

nesciante kion fari. Post longe, ŝi sin eltiris el la duonkonscio. Ekpenso ŝajne fulmis tra ŝia menso. 
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Kaj ŝi ekprenis la libron, kiun li ofte tenis en la mano. Sur la kovrilo estis presitaj kelkaj vortoj 
Manlibro por Metallaboristoj... 
  Ekkomprenante ĉion, ŝi nereteneble larmis. 

elĉinigis Vejdo 

佚名 

恐怖的租房经历 
   我曾由于某种原因，租过一套房子。这套房子的租金低的让人不敢相信，但是我住进去

之后，发现周围的人总是用一种异样的眼光看我，而且还在我背后指指点点。 
    我非常的奇怪，终于有一天我拉住了看门的老头，非要他告诉我真相。他对我说：在我

住进来之前，这里住了一对情人。他们一直很好，但是有一天不知道因为什么事情她们大吵

一夜, 之后就再也没有见过那个女的。而那个男的在把房间重新装修过之后也消失了。 
邻居们曾经注意到那个男的总是在深夜粉刷墙壁，所以他们都认为那个女孩子被那个男

的杀了然后把尸体砌到了墙里,听了这个故事之后，我觉得后背发凉。 
   回到住处，我到处检查，最后坐在床上，盯着对面墙壁上的一片可疑的水渍。越看越觉

得象一个人的形状，而且她的姿势就好像挣扎着要出来。我毛骨悚然，赶快蒙头大睡。 
   半夜，我做了一个梦我梦见那两个情人在大吵，那个男的在愤怒之下用绳子勒死了那个

女的，然后把她的尸体埋在墙里。我看见那个女人眼睛中流出鲜血，在墙里面挣扎着，大喊

着：放我出来，放我出来！！！！我给吓醒了，实在忍耐不住，我操起把改锥就去挖那面墙。 
   终于，挖开了一个小洞，然后，我就看见一只眼睛在看着我…… 
天哪，原来是真的…… 

突然………… 
那个眼睛变成了嘴巴，然后开始说话了： 
“隔壁的，你挖我们家墙干什么？！” 

Anonima 

La Terura Sperto en Mia Domluado 
  Pro ia kaŭzo mi luis domon. La lupago estis nekredeble malalta. Kiam mi enloĝiĝis, mi trovis, 

ke najbaroj ĵetas al mi neordinaran rigardon kaj klaĉas malantaŭ mia dorso. 
   Tion mi sentis tre stranga. Iutage mi alkroĉiĝis al la maljuna pordisto kaj insistis, ke li diru al 
mi la kialon. Lia rakonto iris jene: antaŭ mia enloĝiĝo paro da geamantoj okupis la domon. Ili 
ĉiam tenis bonan rilaton, sed oni ne sciis, kial ili brue kverelis la tutan nokton pro ia afero. Post tio, 
oni ne plu vidis la amatinon. Post kiam la amanto redekoris la ĉambron, li ankaŭ malaperis. 
  La najbaroj rimarkis, ke la viro ofte kalkis murojn dum profundaj noktoj. Pro tio, ili konkludis, 

ke la viro mortigis sian amatinon kaj masonfermis ŝin malantaŭ la muro. Aŭdinte la rakonton, mi 
sentis malvarmon tra la spino. 
  Reirinte al mia loĝejo, mi faris ekzamenon ĉie. Sidante en la lito, mi fikse rigardis dubigan 

akvospuron. Ju pli longe mi rigardis, des pli ĝi similis al homfiguro, kiu baraktis eliri el la muro. 
Mi tuj sentis timan froston, tiel ke mi kovris mian kapon per litkovrilo por dormi. 
  Meznokte mi sonĝis pri la paro. Ili kverelegis, kaj la viro, pro kolerego, strangolis sian 

amatinon per ŝnuro kaj masonis ties kadavron en la muron. Mi vidis, ke la amatino, sangante el la 
okuloj, baraktas en la muro kaj krias, “Lasu min eliri! Lasu min eliri!” Mi vekiĝis pro timo. Ne plu 
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reteneble, mi ekfosis la muron per ŝraŭbilo. 
  Finfine mi sukcesis bori trueton sur la muro, kaj vidis unu okulon rigardi al mi... 
  Aĥ! Tio estas ver... 
  Subite... 
  La okulo fariĝis buŝo, kaj ĝi komencis eligi vortojn, “Najbaro, kial vi fosis en nia muro?” 

elĉinigis Vejdo 
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