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Vortoj de Kompilinto

Por faciligi lernadon kaj studadon pri Dekses-Silabo
(ĉine: Shiliuziling), unu el ĉinaj fiksformaj poemoj, ni
kompilis ĉi tiun kolekton, kiu entenas 50 titolojn kun 300
pecoj de Dekses-Silabo verkitajn de dek du aŭtoroj.
Dekses-Silabo estas unu el la plej ŝatataj fiksformaj
poemoj kaj populariĝas en ĉina popolo, precipe en
ŝatantoj de ĉina antikva kulturo.
Dekses-Silabo havas jenan skemon: kvar versoj de
1,7,35 silaboj laŭ rimaranĝo de aaxa (x=senrima).

Vejdo
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Eto
Triope
ŝi
vent-pelata arbfoli'
mizere
kun melankoli'
li
movata de ambici'
fiere
kun ĉion-defi'
mi
ŝirita de emoci'
sincera
nur kun simpati'

Surmara Savado
I.
ek!
la maro tangas kun blek’
tondr-brua
kaj onda bordlek’
II.
savhelikopter’ kun forthav’
alurĝas
por vivo de av’
III.
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ĵet’
de ŝnurŝtupar’ laŭ la pet’
el ĉiel’
kun granda diskret’
IV.
mir’
kria kun ĝoja suspir’
el ŝipo
por viva akir’
V.
laŭ
ŝtupar’ l’ av’ grimpas malgraŭ
vento kaj
ondego ankaŭ
VI.
per
pen’ surgrimpas kun sufer’
lante li
el mara danĝer’
VII.
hoj!
li jam sekuras, la ĝoj’
rapidas
tra tuta konvoj’

Plendoj de Arboj
I.
ve
en vintro frosta tre
senŝele
ĝis viva pere’
6

II.
frid’
mordas en venta perfid’
mi tremas
kun sibla malrid’
III.
kor’
mia kun pika dolor’
pro homa
detrua rigor’

Ascend’ al Luno
Okaze de pafado de l’ ĉina lunsatelito

nun
la ĉinoj per forta kun’
raketon
pafas al la lun’
por
pac’ kaj scienca esplor’
ekflugas
la satelit’ sor
en
kosmospac’ kun esperplen’
ĝi strebas
al luna ĝarden’
ĝi
ja la prosperon de Ĉini’
kunportas
al feina ŝi*
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ĝoj’
nin ebriigas en larm-roj’
kaj flugas
laŭ alluna voj’
* aludas Chang’e, feino vivanta sur la luno laŭ la ĉina legendo.

Naĝ’ en Maro
ond’
min puŝlevas por renkont’
al ĉiel’
de lazura rond’
vent’
min subpremas ĝis tegment’
verdblua
de la mara gent’
sun’
min kolorigas per brun’
malhela
sub bakada pun’
mi
libere kun eta kri’
drivadas
en akva medi’
vel’
min akompanas sen cel’
pasante
spektaklojn de bel’
mev’
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min rondflugas ĉe ondlev’
mi plenas
je ekstaza rev’

Bezonata Akvo
en
Saharo akva malplen’
sufokas
onin kun ĉagren’
sur
insul’ kun bela natur’
aŭdiĝas
ne roja susur’
al
malriĉa loko kanal’
troviĝas
seka sen akvfal’
hom’
soifa kuŝe en dom’
eĉ ĝojas
ne je florarom’
brut’
kolapsas sen akva gut’
ne penas
por kampa servut’
ni
per ŝparad’ de energi’
bonfaru
por viva soci’
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Sub Lunarko Kurba
sub
lunarko en svelta kurb’
drivadas
vagabonda nub’
mi
senhelpe ĉe lunradi’
vagadas
ja en agoni’
por
serĉi ŝin kun ŝira kor’
sencele
mi drivas en plor’
ve
mi kisis vizaĝon de
knabino
nur je flirta ide’
pro
ti’ foriri indas do
mi ĝemis
deprimite tro

Velkinta Rozo
roz’
jam nun en dorma ripoz’
malviglas
je falanta poz’
ros’
ĝin vivigi per patos’
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ne povas
plu je freŝa ŝos’
ve
ĝi velkis ĝis viv-pere’
mizere
pro poluci-kre’

Nun Neĝas
Neĝ’
fliras sur la monta eĝ’
minace
per dika sieĝ’.
Flok’
post flok’ tavolas sur rok’
pezpreme
ŝlose kun sufok’.
Pli
kaj pli da neĝ’ kun magi’
kompakte
formos en glaci’.
Ter’
puras per blanka aper’
samkiel
plumoj de anser’.
Mond’
arĝenta el alta font’
sterniĝas
ĝis la horizont’
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Plag’ de Polucio
ve
homa mondo ĝis pere’
aliros
sen ajna ide’
jam
difektis natur-dinam’
pro homa
deflankiĝa am’
en
aer’ kaj akv’ venen’
plenplenas
je homa ĉagren’
per
fabrika fum’ en aer’
suferas
homaro sur ter’
flu’
akva puras ja ne plu
por brutoj
homoj por trink-ĝu’
viv’
homa dronas jam en triv’
ĝislima
sen ajn perspektiv’
plag’
devas seniĝi per ag’
aktiva
sen naiva blag’
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Fantazi’ de Juna Melkistino
Kun
lakt-pot’ surkape ŝi nun
revenas
sub ruĝhela sun’.
Ŝvit’
perlas survange per glit’
fantazi’
venas por vizit’.
“Se
mi vendos lakton, por ke
aĉetu
ovojn ĉipe tre.
En
estont’ naskiĝos en ben’
kokidoj
en grandkvanta ĉen’.
Mi
forvendos ilin je pli
alta prez’
en festo feri’.
Nu
mi havos monon por ĝu’
aĉeta
de jupo kaj ŝu’.
Al
mi proksimiĝos en bal’
junuloj
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pro nova vestar’.”
Sen
konscio ŝi skuas jen
la kapon
dum sia promen’.
Bum!
Falas poto kiel plumb’
de l’ kapo
kaj rulas sur grund’
Tut’
da lakto kovras per ŝut’
la teron
sen restanta gut’
For
ŝia ensonĝa trezor’
seniĝas
en ŝia ĝemplor’.

Even Chen (1963—)
Donacu al Lu Jixin (Aĉjo)
(akrostike)
Vok’
Olda tra l’ moderna mok’
Kaptu nin
Al la novepok’.
Kor’
Ora dum la pi-esplor’
Restu por
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Orient-aŭror’.
Am’
Ĉasta ĉiam sen ornam’
Junas kun
Oferema flam’.
1990-10-24

Lily
Trista Am’
am’
min turmentadis per flam’
mi perdis
freŝan junon jam
am’
senigas tute ĉiam
terure
min je ĝoja gam’
am’
l’ epiteto de fifam’
allogas
nure mia mam’

Ĝisĝua Kontenteco
fik’
por rava amor-muzik’
diboĉe
per bora teknik’
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fik’
por geedza ama lig’
plezure
ĝis reva efik’
fik’
por laŭplaĉa in-amik’
freneze
en spila mistik’
fik’
por karnoĝua praktik’
ekstaze
je bruliga pik’
fik’
por engrota erotik’
konfide
al vira fortik’

Trilogio de Litludo
ĝu’
per langmordet’ kaj korpglu’
karese
ĝis sukplenas tru’
ĝem’
lin ekscitas kun sent-trem’
al bor-mov’
ĝoja al ekstrem’
kri’
pro forta piŝtad’ en ŝi
diboĉe
rava iluzi’
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Adamo kaj Eva (VII)
brul’
ardas amflam’ en okul’
impulse
sens’ en akumul’
bor’
stang’ en tru’ en ŝov-esplor’
freneze
por vera amor’
ĝu’
ekstaza tremo en sku’
plezure
rompiĝis tabu’

Funebre pri S-ro Gu Cunhua
ve
batalis por nobla ide’
vi kara
falis en pere’
je
tutvivo por verda kre’
vi ĉiam
penis streĉe tre
he
la esperanta arme’
senhalte
strebas ĝis trofe’
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Alies Novedzo
ĉi
viraĉ’ kun vizaĝa pi’
min trompis
jam sen emoci’
per
dolĉaj vortoj de malver’
li diris
sen ajn konsider’
“sen
vi, mia kara azen’
mi ne plu
vivas kun ben’
“vin
bezonas mi ĝis viv-fin’
mi ardas
je amor-inklin’”
sed
al li mia blinda kred’
ne iras
kun obea ced’
ĉar
li tion dum amorfar’
deliris
per vorta malŝpar’
nun
eĉ min perfidas sen pun’
li faras
tion sub la sun’
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in’
koketa rave logas lin
invite
al ŝia vagin’
ĉu
ne mi povas en amĝu’
lin kaptas
per dolĉ-suka flu’
ne
li lin faros novedz’ de
l’ fraŭlin’ tuj
morgaŭ kun obe’

Lu Jixin (1953—)
Responde al S-ro Even Chen
(akrostike)
Kor’
Obsedita de dolor’,
Restu kun
Am’ por la esplor’!
Vok’
Ondas kun ĉineska log’.
Kreu ni
Ofte dum l’ epok’!
1990-10-25
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Rememore
(1)
Sur
fot’ prenita el broŝur’
aŭdiĝas
jen via murmur’.
(2)
Sur
seĝ sidita de vi, nur
kaŭradas
vespera obskur’.
(3)
Sur
kurba pad’ kun via spur’,
leĝeras
salika susur’.
(4)
Sur
lag’, vin seĉas onda kur’:
Kiel la
ebura figur’?
(5)
Sur
forŝvebanta uvertur’
flagretas
antaŭa plezur’.

Sonĝo
Jen
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ŝvebas ĉe la kapkusen’
sonĝo kun
dolĉo kaj bel-scen’.
Ben’
for a de mi en maten’,
sed sub lun’
iĝas mia pren’.
Rem’
sur ĝoj-lago sub seren’
sonĝo nun
kiel en eden’.
**
**
Jen
falas al la kapkusen’
sonĝo kun
peza prem’ kaj plen’.
Ĝem’
tage dorma sub festen’,
sed sub lun’
viglas kun keten’.
Sen ĉarma kanto nur ĉagren’,
sonĝo nun
kiel en gehen’.
**
**
En
ĉiu nokta dorm-teren’
pens’ de jun’
flugas kun poem’.
Jen sonĝo iras jam al sven’,
sub nov-sun’
kri’ el mi: Reven’!
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Sentitole
Jun’
revas tro pri onta sun’,
perdas jam
multon: ora nun!
Kant’
kun ju pli da elegant’,
al ĝi des
mankas jam sekvant’.

Sentitole
Kor’
dorse kuŝas sur memor’,
maĉas nun:
tempa la odor’.
*
El
kor’ la hontema esper’—
sur fenestr’
timema paser’.
*
Viv’—
rozaj sonĝoj kun naiv’
ĵetas sin
al reala klif’.
*
Ombr’
ruina ne estu tomb’
de nia
elkora kolomb’
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*
Ŝild’
portita dorse — la bild’
de saĝa
persono kun virt’.
*
Voj’
de okuloj sub sekoj’
zigzaga
al sonĝa levkoj’.
*
Mut’-erupcia la prelud’.
Kovras ĝi:
tondro, muĝ’ kaj flut’.
*
Ho, Li-rivero, ĉu kordo
kantanta
el tera kor’ do?
*
Kat’:
Bone! se jam multas rat’,
al mi do
plias homa ŝat’.

Sentitole
1.
Viv’-rozaj sonĝoj kun naiv’
ĵetas sin al reala klif’.
2.
Fort’
mema estas lasta pord’
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antaŭ la
fivivaĉa mord’.
3.
Spur’
venta lasas sin jam sur
bamboo
per foli-susur’.
4.
Ĝild’
portita dorse -- la bild’
de saĝa
persono kun virt’.
5.
Kat’:
Bone! se jam multas rat’,
al mi, do,
plias homa ŝat’.
6.
Stel’
elkovitas el malhel’;
kora kant’
el silenta gel’.

Vino
Vin’
likva flamo jen en sin’
pelas vin
al kulmin’ravin’
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Mandio
Gut’ da akvo
Gut’
da akvo en liliput’
similas
al lago en tut’.
Gut’
da akv’ en buŝa mamut’
sufiĉas
ne por unu sput’
Gut’
da akvo estas salut’
al sekaj
plantaĵo kaj brut’.
Gut’
da akvo en absolut’
saviĝas
en bona kondut’

Preleg’ de Profesoro
Sur
podio granda figur’
prelegas
kun blufa mezur’.
En
aŭskultantoj dorma sven’
paŝadas
per ĝoja promen’.
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Ĉe
angulo sonas ĉen’ de
ronkado
laŭtiĝante tre.
De
aliflanke re kaj re
babilo
zumas sen obe’
Ĉar
la prelego sen prepar’
sengustas
je tempa malŝpar’.
Ho
aŭskultantoj plendas pro
enuo
de la orator’.

Mao Zifu (1963--)
Amon Fordrinkis
El
la orgia mar’ de el’
mi rampis.
Ne vidiĝis stel’.
Al
mi ventumis pluma al’
de supre;
pluvo jam en pal’.
Por
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vinelflua arda por’
la akvo
venis en ĝustahor’.
Sur
la kolapse febla sur’
sentiĝis
pez’ de Ejfeltur’.
Tuj
mi apogis min al tuj’:
-- Kien nun
paŝas la rubuj’?
-- Sed…
Nigra blanka vaz’ kun sed’
turniĝis
sur mantel’ el led’.
Kaj
ĝi ekiras al la kaj’
post longa
staro en malgaj’.
En
ŝia poŝo eĉ sen en’?
Kial ŝi
tranoktis kun pen’?
Sen
pago de eĉ unu sen’,
vi dormu
do ĉe mi, sen ĝen’!
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Pensea Konfeso
— al s-ano Shi dum la alveno de la 50a n-ro de nia revueto Penseo

temp’
flugas for el pen-kontempl’
ne! ĉe vi
restas ben-printemp’
re
freŝas velka mi kaj tre
viglas nun
spite al bore’
se
mankus flego de vi, ve,
nu, jam mi
dronus en pere’
temp’
flugas for el ben-kontempl’
ne! ĉe vi
regas bluprintemp’
1994-06, Changde

Niuniu
Inter Domegoj
vent’
ne venas tra dom’ cement’
solida
je mia kontent’
lum’
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ne filtras inter brakum’
de muroj
je eta volum’
bru’
laŭtas pro densa konstru’
sufoke
kun viva enu’
jam
mi ne plu per laŭd-aklam’
por alta
konstruaĵa gam’
for
mi volas tuj ĉe ĉi hor’
min loki
de l’ granda dolor’

Stulta Hokfiŝisto
Jen
li ekĵetis per faden’
logaĵon
ĉe bord’ de haven’.
Li
atendis kun fatazi’
akiri
fiŝegojn dek tri.
Kun
korbrulo li sidas nun
sub arde
la bakanta sun’.
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De
temp’ al temp’ li ĉesis ne
trinketi
el la kruĉ’ de te’.
Ĉi
momente fulmis radi’
sur akvo
kun ŝajna premi’.
Bu’
faletis laŭ akvoflu’
iome
kun vezika bru’.
Li
ektiris kun energi’
la stangon
kun mallaŭta kri’.
Ba
li elhokis bulon da
retaĵo
de fiŝisto ja.
Por
la dua fojo pli for
li ĵetis
kun sama fervor’.
Dek
minutojn poste bu’ ek
moviĝis
re kun akvovek’.
Li
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pensis, se moviĝos ĝi
refoje
nu ektiros mi.
Ja
vere li resentis tra
fadeno
removiĝon, ha!
Per
fortostreĉ’ li kun esper’
ektiris
ĝin al la ter’.
Fi
kia granda ironi’
ĝi estis
nova tragedi’.
Hom’
starante ĉe gardodom’
ekkriis
per kara pronom’.
“Hej
ci amiko, ĉirkaŭej’
jam estas
polucita plej.
Vid’
al la tabulo en sid’!
Ĝi diras
‘Instanca decid’:
Ĉi
loke pro akv-poluci’
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ne licas
fiŝada meti’.’”
S. Asta (svedio)

Ĉi
Ĉi
arda ĉirkaŭbrako de vi,
ja por mi
estas poezi’.

Sam
Vortludo de Unusilabaj Prepozicioj
ĉe
la tablo taso da te’
sidas por
sengi je ole’
de
naskiĝo de viva kre’
destinas
oni por pere’
dum
vivdaŭro hela taglum’
uziĝas
por viva konsum’
el
la rivero mielo
ne fluas
sed akva belo
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en
avida cerbo ĉagren’
restadas
ĝis lia poŝplen’
ĝis
tagiĝo ilia kis’
daŭris en
sekreta makis’
je
frumateno orkide’
ekfloras
apud la ŝose’
krom
bieno granda la hom’
famiĝas
pro bona renom’
kun
ĝojego oni en jun’
ne venos
al granda fortun’
laŭ
la diro unu vivdaŭr’
valoras
pli ol mortoj naŭ
per
mallumo homojn vesper’
lulas en
dorma malliber’
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por
homa atento la flor’
ornamas
ĝin per bunt-kolor’
post
la malvarma vintra vost’
troviĝas
ne rigida frost’
pri
veraj faktoj histori’
mensogas
ne sen ajn raci’
pro
fiask’ neniu hero’
deprimas
kaj malĝojas tro
sen
malluma nokto maten’
aperas
ne je esperplen’
sub
la suno nenia dub’
ekzistas
kun mistera nub’
sur
la maro ŝipa vetur’
similas
al helika kur’
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Antaŭen, Niaj S-anoj!
gratulon al la 7-a Ĉina Esperanto-Kongreso
flag’
verda en aŭtuna tag’
ekflirtos
sen ajna imag’
son’
ovacio en impon’
aŭdiĝos
en suda Kanton’
jen
ni por kongresa alven’
pretigu
nin al entrepren’
jam
cent jarojn verda team’
klopodas
per pena dinam’
je
la solena hor’ l’ arme’
ĵuros per
interna ide’
sent’
nova en tiu moment’
traflugu
ĝis la firmament’
vok’
forta premu super mok’
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kaŝanta
en malluma lok’
por
Zamenhofa plia glor’
ni marŝu
kun granda fervor’

Sero
Solena Hor’
kor’
vibris je solena hor’
raketo
sin lokis en glor’
paf’!
ekflugis sor ĝi kun brav’
laŭplane
al orbita traf’
ĝoj’
ekbolis en dom’, sur voj’
tra lando
kvaz’ lirlanta roj’
rid’
trakuris jen en rapid’
tra vangoj
de l’ popol’ kun fid’

Aŭtuna Pejzaĝo
flor’
36

flavas brune kiel or’
alloga
kun dolĉa odor’
ter’
ondadas kiel river’
orflave
plena je esper’
arb’
skuas en ruĝa farb’
leĝere
kun brila lumgarb’
vent’
alblovas kun ĝojkontent’
mesaĝon
de rikolt- moment’
hom’
okupiĝas pri nova dom’
ĝojplene
kiel rida pom’

Jasmeno
en
tagoj de mia ĉagren’
sopiras
mi al vi jasmen’
flor’
freŝa en blanka kolor’
impresas
per pura valor’
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de
fetoraj ag’ kaj ide’
vi staras
sen ajna obe’
vi
tiel modestas kun pi’
silente
en brua medi’
nur
vi aromon al natur’
restigas
sen plenda murmur’

Grimpado al Monto
de
komence ni kredis, ke
grimpado
’stas facila tre
sed
tuj ĉe montega pied’
ni pensis
pri taŭga rimed’
en
unua tempo ĉagren’
nin premis
per vojmaleben’
post
horo doloras ĝis ost’
talio
je fortstreĉa kost’
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ŝvit’
fluetis sen ajn hezit’
tutkorpe
je nia irit’
spir’
nia pezis por dezir’
ripozi
en monta zefir’
jam
senfortis kun krura lam’
je ascend’
ve, nia team’

Vejdo
Krakas Petardoj
bum!
fajraĵo soras kun fum’
eksplodas
en blindiga lum’

Ĉevalo kaj Azeno
sen
ŝarĝo ĉeval’ en promen’
fiere
iradis sen pen’
ve
post ĝi azen’ trenis ne
senpene
ŝarĝon gaje tre
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“min
helpu, vi ul’ en sangvin’!”
li petis
ĝeme sen obstin’
“prem’
de ŝarĝo pelas min mem
kruele
al tutkorpa trem’
vi
portus la duonon pli
ludeme
transprenu de mi
ke
mi ne svenu preme de
pezego
ĝismorte, ho ve!”
sed
ridis ĉevalo sen kred’
la azen’
vokis sen rimed’
per
moko ĉeval’ en liber’
rikanis
akre kun fier’
plu
ne elportis ŝarĝon, nu
azeno
pene kun ŝvitflu’
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blek!
“damne!” kriis per voĉ-sek’
li falis
kaj mortis sen pek’
nun
ĉevalo kun misfortun’
nevole
malĝoje sub pun’
jen
portis korpon de azen’
kaj ŝarĝon
lian en tutplen’
(adaptita el Ezopa Saĝo de Kalocsay)

Ŝtorma Nokto
vent’
alblovas el okcident’
luphurle
dum longa moment’
pluv’
tamburas sur ligna kuv’
pit pit pat
frapas sur herbtuf’
arb’
balancas per fronda barb’
pentrita
en peĉ-nigra farb’
flor’
jame cedas en ĉi hor’
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petaloj
ade falas for
roj’
ŝvelas alte super voj’
minace
je homa malĝoj’
bru’
tondra rulas kun tersku’
obtuze
por tuta detru’
kri’
homa laŭtas pli kaj pli
ja kontaŭ
onta tragedi’
ĉe
la moment’ urĝe l’ arme’
alhastas
por sav’ el pere’
ŝtorm’
tuj foriĝos laŭ inform’
loĝantoj
restados sen dorm’

Murmur’ de Pinoj
vent’
sible blovas tra pin-gent’
karese
kun amema sent’
nur
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aŭdiĝas pina murmur’
skuete
post venta trakur’
ĉu
vi flustras en venta bru’
la ĝojon
de babila ĝu’
ĉu
vi lamentas pri enu’
ĉiama
kune kun tempflu’
sur
apikaj montoj susur’
pinara
ŝajnas en plezur’
vent’
pinojn skuas per frekvent’
murmuri
sen ajna silent’

Flava Rozo
flor’
mia, vi kun flava glor’
radias
per oreca kolor’
vi
la plej bela el flor-naci’
elstaras
en bunta medi’
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sed
ne singultu pro obsed’
de amperd’
per larma banked’
ne
deprimiĝu morne je
senĉesa
pluvo tiom tre
sun’
baldaŭ venos per fortun’
vin beni
kaj per freŝa jun’
vin
mi vere kun korinklin’
admiras
sekvas kun obstin’
hej
restu en via sidej’
memoru
mi vin amas plej

Spektado al Maro
Vent’
blovetas ĉe ĉi moment’
leĝere
kvazaŭ kun lament’.
Ond’
petolas en mara mond’
verŝajne
kiel vagabond’.
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Sur
akvo ŝipoj en vetur’
skuiĝas
je onda plezur’.
Mev’
je ondaj mallev’ kaj lev’
rondflugas
super ŝaŭma krev’.
Sun’
bakanta arde per brun’
koloras
naĝantojn de jun’.
Jen
intensiĝas venta pen’
subite
el mara eben’.
Nun
kvieto formortas kun
trankvilo
sub ondega pun’.
For
naĝantoj kun morna kor’
sin kaŝas
el mara rankor’.
Vel’
blanka ankaŭ en ventpel’
senspuras
el brua pelmel’.
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Nub’
griza kvaz’ malpura rub’
ŝutiĝas
de petola bub’.
Jam
la sun’ kun malforta flam’
elfadas
el bilda ornam’.
Ĝu’
el spektad’ nin je enu’
senigas.
Kun rava sent’, ĉu?

Yanke
Nostalgio
sent’
trista ronĝas per turment’
min pike
ja kiel serpent’
mi
ŝajne vidas en vizi’
gepatrojn
kun olda larmstri’
fil’
du-jara en malfacil’
paŝadas
stumble sen stabil’
ŝi
l’ edzino je emoci’
plenplena
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jam ridas ne pli
lun’
disverŝas malhelan nun
lumstriojn
de friska aŭtun’
des
pli mi sub frida kares’
tremetas
je sopir-impres’

Milda Kiso
Sent’
pasia ĉe ĉi moment’
nin ligas
jen per malprudent’.
Glu’
korpa invitas al ĝu’
de amo
en la rendevu’.
Ŝi
sin proksimigas al mi
kun varmaj
lipoj de pasi’.
Nun
ektuŝas lipoj de jun’
leĝere
en ĝoja komun’.
Viv’
nia fandiĝas en saliv’
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miela
kun koroj en driv’.

Zhuang Qixiong
Meditado
Sent’
esprimita de turment’
forflugu
kun aŭtuna vent’!
Ment’
splena,ofte en silent’.
Ne ploru
pro gaja moment’!
Pent’
profunda kaj neprudent’
kunfluu.
Ja denton pro dent’!
Gent’
malsama,amo ident’!
Tra mondon
homara konsent’!

Floro en Nokto
Jen
dormegas la tutĝarden’.
Petal’ al
luno sonĝa scen’!
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Sen
vento kaj nubo kun ben’.
Nur foli’
pensas ne katen’!
Splen’
izola iĝas stamen’.
Sed sub lun’
pase’ kiel pren’!
En
kvieta nokt’ per boben’
bela flor’
ploras pri viv-plen’?

Amo Nobla
Vok’
granda super pika mok’
gvidu min
al poet-epok’.
Kor’
patriota kun ador’
floru pro
belega kolor’.
Am’
nobla ĉiam sen ornam’
restos por
optimista flam’.

Mia Edzino
1
Bel’
milda kaj spirita el
kor’,kiel
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serena ĉiel’.
2
Mens’
pura kaj favora pens’,
kiel popl’,
salik’ de flirt-dens’.
3
Ruĝ’
vizaĝa de hont’,por fuĝ’
de flustro,
per lerta rifuĝ’.
4
En
kvieta ale’,mien’
gaja kun
mi nokta promen’.
5
Rid’
ĉarma,feliĉa avid’
vivos pro
senlima konfid’!
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