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译者语 
 

集子中的340余首新诗译文其实是我在编辑Penseo杂志二十多年期间的一个

副产品。我在接手编辑Penseo之初，由于稿件缺乏，又没有援手，我不得不自己

动手翻译一些短诗来凑数，时间一长，这些译诗的数量竟达到二百来首，汇集起

来，应该是一本颇具规模的译诗集了。但可惜的是，当时译诗只是在网上随手拈

来，数量虽多，译诗的内容和形式却显得有些凌乱，不成体系。中国新诗的发轫

始于五四运动，脱胎于中国的旧体诗，上个世纪二、三十年代各种流派的新诗曾

让读者目不暇接，及至新中国建立以后出现的各种现代派的诗作，林林总总，大

致也有几十类。我个人对新诗没有研究，也弄不清楚各派作品在内容和形式上有

什么具体的要求。为了让读者看到一个新诗发展的梗概，我只能求助于一些新诗

的研究著作，将自己尚未翻译且地位重要的诗作纳入这本集子中，所以又先后译

出一百多首，也就成了这本译诗集。 

新诗的世界语翻译在实践中见到的不是很多，它不像古诗翻译那样译者济济，

并且形成了一套比较成熟的处理方法。用世界语翻译新诗会遇到不少问题，例如：

需不需要使用世界语的节奏、要不要押韵、要不要控制音节的数量等等。这些答

案都应该是开放的，不存在固定的条条框框。在我个人的翻译实践中，最重要的

还是对原诗的理解和表达，对诗歌中技术的运用适当考虑，当内容与技术发生矛

盾时，优先考虑内容的表达。在不伤害内容表达的前提下，再考虑诗歌形式上的

技术问题。这是个人翻译实践的一些体会，仅供读者和译者们参考。 

因个人水平有限，集子中的译诗肯定存在不妥的地方，欢迎读者和译者批评

指正。 
                                        译者 Vejdo 
                                      (vejdo@163.com) 
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刘大白（1880—1932） 

秋江的晚上 

归巢的鸟儿， 

尽管是倦了， 

还驮着斜阳回去。 

 

双翅一翻， 

把斜阳掉在江上； 

头白的芦苇， 

也妆成一瞬的红颜了。 

Liu Dabai (1880-1932) 
Vespero ĉe la aŭtuna rivero 

La reflugantaj birdoj al la nest’ kun peno, 
spite al laco, 
surportas la subiran sunon dum reveno. 
 
Nu, kiam sin ekturnas birda flugilparo, 
la suno falas en riveron. 
La blanka kap’ de fragmitaro 
momente ornamiĝis per ruĝ-palo. 

邮吻  

我不是不能用指头儿撕， 

我不是不能用剪刀儿剖， 

祇是缓缓地 

轻轻地 

很仔细地挑开了紫色的信唇； 

我知道这信唇里面， 

藏着她秘密的一吻。 

 

从她底很郑重的折叠里， 

我把那粉红色的信笺， 

很郑重地展开了。 

我把她很郑重地写的 

一字字一行行， 

一行行一字字地 

很郑重地读了。 
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我不是爱那一角模糊的邮印， 

我不是爱那幅精致的花纹， 

祇是缓缓地 

轻轻地 

很仔细地揭起那绿色的邮花； 

我知道这邮花背后， 

藏着她秘密的一吻。 

Kiso sendita per poŝto 
Mi ne povas ne deŝiri per fingroj, 
mi ne povas ne detranĉi per tondilo, 
sed mi nur malrapide 
  kaj malpeze 
kaj zorgeme tirmalfermas la koverton violetan. 
Mi scias, ke en ĝi sin kaŝas ŝia kiso. 
 
Leterpaperon la rozruĝan  
falditan serioze de ŝi 
mi ja disfaldas serioze. 
Ŝi ankaŭ serioze skribis 
linion post linio, vort’ post vorto 
kaj serioze mi l’ leteron legas.. 
 
Mi ne atentas la malklaran poŝtsigelon ĉe l’ angulo 
nek ŝatas mi la fajnan desegnaĵon, 
sed mi nur malrapide 
   kaj malpeze, 
zorgeme la poŝtmarkon verdan jen deŝiras. 
Mi scias, ke post la poŝtmark’ sin kaŝas 
sekreta ŝia kiso. 

鲁迅（1881—1936） 

梦 

很多的梦，趁黄昏起哄。 

前梦才挤却大前梦时，后梦又赶走了前梦。 

去的前梦黑如墨，在的后梦墨一般黑； 

去的在的仿佛都说：“看我真好颜色”； 

颜色许好，暗里不知； 

而且不知道，说话的是谁？ 

暗里不知，身热头痛。 

你来你来！明日的梦。 
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Luxun (1881-1936) 
Sonĝoj 

Tumultas kaj konfliktas sonĝoj ĉe vespero, 
la nuna sonĝo forpuŝis la antaŭan, kaj la posta l’ nunan. 
la forpuŝita sonĝo nigras kiel inko, kaj la nuna nigre inkkoloras. 
Sin laŭdas ili ŝajne: “Kian nigron mi posedas en bril-belo!” 
Se ili havus bel-koloron, ne videblas ili en malhelo, 
nek oni vidas tiun, kiu sin prilaŭdas. 
Oni ne scias, kiu febras, kapdoloras en obskuro.  
Morgaŭa sonĝo, venu, venu per rapida kuro!  

他 

一 

“知了”不要叫了， 

他在房中睡着； 

“知了”叫了，刻刻心头记着。 

太阳去了，“知了”住了，──还没有见他， 

待打门叫他，──锈铁链子系着。 

 

二 

秋风起了， 

快吹开那家窗幕。 

开了窗幕，会望见他的双靥。 

窗幕开了，──一望全是粉墙， 

白吹下许多枯叶。 

 

三 

大雪下了，扫出路寻他； 

这路连到山上，山上都是松柏， 

他是花一般，这里如何住得！ 

不如回去寻去他，──呵！回来还是我的家。 

 
Ŝi 
1. 

Ho, cikad’, ne kriu plue. 
ŝi dormas en la ĉambro. 
Respondas ĝi: “Mi enkapigas tion!” 
La sun’ subiris, la cikado ĉesis ĉirpi. 
Mi frapas je la pordo—ĝi ŝlositas per ferĉeno rusta! 

2. 
L’ aŭtuna vent’ leviĝas. 
Disblovu tuj la fenestrokurtenojn, 
malantaŭ ili mi ja povos vidi ŝiajn vangojn. 
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Jen ili disblovitas—nur videblas la kalkitaj muroj. 
La vent’ forblovis arbfoliojn malfeliĉe. 

3. 
Post neĝa falo, mi balaas neĝon por ŝin serĉi. 
La vojo komunikas al la monto plena je cipresoj. 
Ŝi flore belas, kiel ŝi ja povus loĝi tie! 
Pli bone mi reiru por ŝin serĉi—ho, mi ja revenas al kabano mia. 

沈尹默（1883—1971） 
 

三弦 
中午时候，火一样的太阳，没法去遮拦，让它直晒在长街上。静悄悄少人行路，

只有悠悠风来，吹动路旁边杨树。 

谁家破大门里，半院子绿茸茸细草，都浮着闪闪的金光。旁边有段低低土墙，挡住了一个弹

三弦的人，却不能隔断那三弦鼓荡的声浪。 

门外坐着一个穿破衣裳的老年人，双手抱着头，他不声响。 

Shen Yinmo (1883-1971) 
Trikorda liuto 

Tagmeze la suno brulas fajre, tiel ke oni ne povas sin ŝirmi kontraŭ la sunlumo, kiu rekte 
ĵetiĝas sur la longajn stratojn. Malmulte da pasantoj silente iras sur la vojo. Nur zefiro alblovas, 
svingante poplojn apud la vojo. 

Malantaŭ fendiĝinta pordo videblas sur la duono da planko de la korto lanugecaj junverdaj 
herbetoj vualitaj per orkoloraj radioj. Apude staras segmento da basa termuro, kiu eksterigas la 
ludanton de trikorda liuto, tamen ne povas bari la ondojn de sonoj el la trikorda liuto. 

Ekster la pordo sidas maljunulo en ĉifonaĵo, kiu ĉirkaŭprenas per manoj sian kapon senvorta. 

人力车夫 
日光淡淡，白云悠悠，风吹薄冰河水不流。 

出门去，雇人力车。街上行人，往来很多，车马纷纷，不知干些什么？ 

人力车上人，个个穿棉衣，个个袖手望，还觉得风吹来，身上冷不过。 

车夫单衣已破，他却汗珠颗颗往下堕。 

Ĵinrikŝisto 
Sunlumo palas, blankaj nuboj leĝere flosas, vento blovas al la maldika glacio kaj la riverakvo 

ne fluas. 
Eldomiĝinte, mi dungas ĵinrikŝon. Sur stratoj multas pasantoj, venantaj kaj forirantaj, kaj 

veturiloj kaj ĉevaloj plenplenas. Pri kio ili okupiĝas? 
Tiuj, kiuj sidas sur ĵinrikŝoj, vestitaj en vatvestoj, ĉirkaŭrigardas kun manoj enŝovitaj en 

manikoj, kaj sentas, ke la ventblovo ne povas malvarmigi ilin. 
Kun eluzita sensubŝtofa vesto sur la korpo, la ĵinrikŝisto penas kun ŝviteroj falantaj. 
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周作人（1885—1967） 

苍蝇 

我们说爱， 

爱一切众生； 

但是我——却觉得不能全爱。 

我能爱狼和大蛇， 

能爱在林野背景里的猪。 

我不能爱那苍蝇。 

我憎恶他们， 

我诅咒他们。 

大小一切的苍蝇们， 

美和生命的破坏者， 

中国人的好朋友的苍蝇们啊！ 

我诅咒你的全灭， 

用了人力以外的 

最黑最黑的魔术的力。 

Zhou Zuoren (1885-1967) 
Muŝoj 

Ni temas pri la amo 
celanta ĉiujn vivestaĵojn. 
Sed mi ne volas ami ĉiujn. 
Mi povas ami lupojn kaj serpentojn, 
eĉ aprojn en arbaro, 
sed mi ne povas ami muŝojn. 
Mi ilin abomenas, 
kaj ilin mi blasfemas. 
La muŝoj, grandaj kaj malgrandaj, 
ja ’stas la detruantoj de beleco kaj la vivo. 
La muŝoj de amikoj bonaj de la ĉinoj, 
Vin ĉiujn mi kondamnas al pereo tuta 
per la plej nigra la magio 
ekster la homa forto. 

胡适 (1891-1962) 

瓶花 
不是怕風吹雨打， 
不是羨燭照香熏， 
只喜歡那折花的人， 
高興和伊親近。 
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花瓣兒紛紛落了， 
勞伊親手收存， 
寄給伊心上的人， 
當一封沒有字的書信。 

Hu Shi (1891-1962) 
Floroj en vazo 

Ne pro timo al ventblovo kaj pluvbato 
nek pro am’ al kandellum’ kaj incens-fumo 
vi nur taksas flor-deŝiranton kun ŝato 
ĉar alproksimiĝas li jen per brakumo. 
 
La petaloj falas unu post alia, 
ilin bonvolu kolekti sen ignoro, 
donacu ilin al karulino via 
kiel leteron senvortan el la koro. 

希望 

我从山中来， 

带着兰花草， 

种在小园中， 

希望开花好。 

 

一日望三回， 

望到花时过； 

急坏看花人， 

苞也无一个。 

 

眼见秋天到， 

移花供在家； 

明年春风回， 

祝汝满盆花！ 

Espero 
El la mont’ mi venas, 
orkideon tenas. 
Plantas ĝin mi korte, 
por floradi orde. 
 
Mi prizorgi penas 
sed florad’ ne venas. 
maltrankvilas mi 
pro ŝos-apati’. 
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Tuj l’ aŭtun’ alvenas, 
ĉambren ĝin mi tenas. 
Ĝis printempas ree, 
ĝi prosperu tree. 

鸽子 

云淡天高，好一片晚秋天气！ 

有一群鸽子，在空中游戏。 

看他们三三两两， 

回环来往， 

夷犹如意，—— 

忽地里，翻身映日，白羽衬青天，十分鲜丽！ 

Kolomboj 
Palas nuboj alte sur ĉielo.  
Kiel belas de malfru-aŭtuno la vetero! 
Aro da kolomboj ludas en aero 
kaj duope kaj triope 
ronde flugas ire kaj reire, 
ŝajne ĝoji en libero. 
Jen subite ili turnas sian korpon, 
blankaj plumoj ja kontrastas kun ĉiela bluo, 
kia bild’ en freŝa belo! 

梦与诗 
都是平常经验， 

都是平常影像， 

偶然涌到梦中来， 

变幻出多少新奇花样！ 

 

都是平常情感， 

都是平常言语， 

偶然碰着个诗人， 

变幻出多少新奇诗句！ 

 

醉过才知酒浓， 

爱过才知情重。 

你不能做我的诗， 

正如我不能做你的梦。 

Sonĝo kaj poemo 
Kiam ordinaraj travivaĵoj 
kaj banalaj la vidaĵoj 
jen okaze svarmas en la sonĝon, 
ili ja ŝanĝiĝas al multeg’ da mirindaĵoj. 
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Kiam ordinaraj sentoj 
kaj lingvaĵoj ordinaraj 
jen okaze renkontiĝas kun poeto, 
ili ja ŝanĝiĝas al multeg’ da unike versoj raraj. 
 
Konas drinkemul’ la forton de alkoholaĵo, 
geamantoj sentas profundecon de la amo. 
Vi ne povus verki miajn versojn, 
ĝuste kiel mi ne havus vian sonĝon de iluzi-gamo. 

刘半农（1891-1934） 

叫我如何不想她 

天上飘着些微云， 

地上吹着些微风。 

啊！ 

微风吹动了我头发， 

教我如何不想她？ 

 

月光恋爱着海洋， 

海洋恋爱着月光。 

啊！ 

这般蜜也似的银夜， 

教我如何不想她？ 

 

水面落花慢慢流， 

水底鱼儿慢慢游。 

啊！ 

燕子你说些什么话？ 

教我如何不想她？ 

 

枯树在冷风里摇。 

野火在暮色中烧。 

啊！ 

西天还有些儿残霞， 

教我如何不想她？ 

Liu Bannong (1891-1934) 
Kiel ne sopiras mi al ŝi? 

Sur la ĉielo vagas svagaj nuboj, 
surtere blovas jen kaj jen zefiro. 
Aĥ! 
Karesas la zefiro miajn harojn, 
kiel ne sopiras mi al ŝi? 
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Sunlumo enamiĝas al la maro, 
la maro enanimiĝas al sunlumo. 
Aĥ! 
En la nokto miel-dolĉa, 
kiel ne sopiras mi al ŝi? 
 
Surakve falfolioj fluas lante, 
subakve naĝas fiŝoj jen senĝene. 
Kion diris vi, hirundoj? 
Kiel ne sopiras mi al ŝi? 
 
Velkantaj arboj skuas en malvarma vento. 
Sovaĝa fajro brulas en krepusk’ vespera. 
Aĥ! 
Sur ĉielo okcidenta pendas iom da nuberoj, 
kiel ne sopiras mi al ŝi? 

落叶 

秋风把树叶吹落在地上， 

它只能悉悉索索， 

发几阵悲凉的声响。 

 

它不久就要化作泥； 

但它留得一刻， 

还要发一刻的声响， 

虽然这已是无可奈何的声响了， 

虽然这已是它最后的声响了。 

Falanta Folio 
Vent’ aŭtuna blovfaligis la folion, 
senespere sonis klake, klake, 
Tristan voĉon ĝi eligis. 
 
Baldaŭ ĝi fariĝos koto; 
sed se ĝi vivas unu momenteton, 
ĝi ankoraŭ sonon etan levas, 
kvankam senesperan, 
kvankam lastan. 

铁匠 

叮当！叮当！ 

清脆的打铁声， 

激动夜间沉默的空气。 
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小门里时时闪出红光， 

愈显得外间黑漆漆地。 

 

我从门前经过， 

看见门里的铁匠。 

叮当！叮当！ 

他锤子一下一上， 

砧上的铁， 

闪着血也似的光， 

照见他额上淋淋的汗， 

和他裸着的，宽阔的胸膛， 

 

我走得远了， 

还隐隐的听见 

叮当！叮当！ 

朋友， 

你该留心着这声音， 

他永远的在沉沉的自然界中激荡。 

他若回头过去， 

还可以看见几点火花， 

飞射在漆黑的地上。 

Forĝisto 
Tint! Tint! 
sonora, klara son’ de martelado 
ekscitas la aeron noktan, mutan. 
Ene de kabano flagras ruĝa bril’ jen kaj jen, 
Kontrastanta kun peĉnigra ter’ ekstere. 
 
Kiam ni trapasis la dompordon, 
Ni vidis lin forĝiston enan. 
Tint! Tint! 
Moviĝadis la martelo supren kaj malsupren. 
Sur ambos’ la fero 
pafis sange-ruĝajn lumradiojn 
al gutanta ŝvito sur lia frunto 
kaj al lia larĝa brusto. 
 
Malproksimen mi foriris, 
Mi ankoraŭ aŭdis svage 
Tint! Tint! 
Geamikoj, 
tenu tiun sonon en la menson, 
kiu vibras plumbe en naturo poreterne. 
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Se vi turnas vian kapon, 
vi fajrerojn kelkajn povas vidi  
prilumantajn la peĉnigran teron. 

我们俩 

好凄冷的风雨啊！  

我们俩紧紧的肩并着肩，手携着手，  

向着前面的“不可知”，不住的冲走。  

可怜我们全身都已湿透了，  

而且冰也似的冷了，  

不冷的只是相并的肩，相携的手。  

Ni duopo 
Kiel triste frida ventopluvo! 
Ni ambaŭ, ŝultr-ĉe-ŝultro, manprenante 
kure sin direktis al la Nekoneco. 
Bedaŭrinde malsekiĝis niaj tutaj korpoj, 
malvarmiĝis tre glacie, 
sed ne malvarmiĝis niaj ŝultroj, manoj. 

郭沫若（1892—1978） 

天上的市街 

远远的街灯明了， 

好像闪着无数的明星。 

天上的明星现了， 

好像点着无数的街灯。 

 

我想那缥渺的空中， 

定然有美丽的街市。 

街市上陈列的一些物品， 

定然是世上没有的珍奇。 

 

你看，那浅浅的天河， 

定然是不甚宽广。 

我想那隔河的牛女， 

定能够骑着牛儿来往。 

 

我想他们此刻， 

定然在天街闲游。 

不信，请看那朵流星。 

那是他们提着灯笼在走。 
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Guo Moruo (1892-1978) 
Stratoj Sur la Ĉielo 

Strataj lampoj ekbrilas en malproksimo, 
kvazaŭ steloj flagrus jen kun glimo. 
Sur la ĉielo ekaperas steloj, 
kvazaŭ strataj lampoj lumus kun sublimo. 
 
En imago mia, sur ĉiel’ la nebuloza 
ja ekzistus certe stratoj belaj. 
La vendvaroj en bazaroj la ĉielaj 
certe montrus sian econ kurioza. 
 
Vidu, Lakta Vojo malprofunda 
aperas ne tre larĝa nek akvo-abunda. 
Bovpaŝtist’ kaj Teksistino* disigita de la Vojo 
frekventus ofte per bovrajd’ kun granda ĝojo. 
 
En tiu ĉi momento, kredas mi, 
ili vagus tra ĉielaj stratoj kun emoci’. 
Jen la falstelo brila tra la ĉiel-oceano, 
ĉu ĝi ne ŝajnas lampo en ilia mano? 

*Bovpaŝtisto kaj Teksistino estas figuroj en ĉina legendo. Ili enamiĝas unu la alian, sed ili ne 
povas kuniĝi pro la disigo de Lakta Vojo. Ĉiujare la sepan de la sepa monato laŭ ĉina kalendaro 
ili havas ŝancon renkontiĝi per la ponto formita de pigoj. 

骆驼 

骆驼，你沙漠的船， 

你，有生命的山！ 

在黑暗中， 

你昂头天外， 

导引着旅行者 

走向黎明的地平线。 

 

暴风雨来时， 

旅行者 

紧紧依靠着你， 

渡过了艰难。 

高贵的赠品呵， 

生命和信念， 

忘不了的温暖。 

 

春风吹醒了绿洲， 

贝拉树垂着甘果， 
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到处是草茵和醴泉。 

优美的梦， 

象粉蝶翩跹， 

看到无边的漠地 

化为了良田。 

 

看呵，璀璨的火云已在天际弥漫， 

长征不会有 

歇脚的一天， 

纵使走到天尽头， 

天外也还有乐园。 

 

骆驼，你星际火箭， 

你，有生命的导弹！ 

你给予了旅行者 

以天样的大胆。 

你请导引着向前， 

永远，永远！ 

Kamelo 
Vi — la ŝipo en dezerto, 
mont’vivanta! 
En mallumo, 
levas vi la kapon alten, 
gvidante vojaĝantojn 
al la horizonto de aŭroro. 
 
En pluvŝtormo, 
vojaĝantoj 
apogante sin al vi 
travivas malfacilojn. 
Vi — nobla kreitaĵo de Naturo, 
vivo kaj konfido, 
neforgesebla varmo. 
 
La printempa vent’ oazon vekas, 
dolĉa fruktoj pendas sur dezertaj arboj, 
ĉie regas verdo herba kaj fontoj fluaj. 
Belaj sonĝoj 
flugas kiel papilioj riĉkoloraj: 
senlima sabla tero 
fariĝis kamp’ fekunda. 
 
Jen fajrlumaj nuboj aras ĉe la horizonto. 
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Longa Marŝo ne toleras 
la tagon kiam la marŝad’ ĉesiĝos. 
Eĉ se ni atingus la ekstremon de l’ terglobo, 
ankoraŭ ja troviĝus bona lok’ ekstere. 
 
Vi, kamel’ — raket’ interplaneda, 
misil’ vivanta! 
vi ekipas vojaĝantojn 
per kuraĝ’ giganta. 
bonvole gvidu nin antaŭen 
por ĉiam, ĉiam. 

陆志韦（1894—1970） 
 

小船 

我指点他看， 

柳荫里有一条小小的船。 

加我一些小小的风， 

可以把感情葬在其中。 

我见那样就写那样， 

我也不必要山高水长。 

 

小船呀，我们萍水相逢， 

也做过一春的知己。 

那时候有萍水相逢的女子， 

也是柳荫里日色平西。 

我们各自向书本里讨生活， 

又各自思量恩爱的人。 

虽不是太上忘情的岁月， 

也博得一个无怨无恩。 

 

小船呀，我又想到濮多马河上了。 

并不是华盛顿的南边， 

有什么惊心动魄的山光， 

或是不近人情的爱恋。 

只为那一天促膝对坐的 

是一个邂逅相逢的女子。 

我的心是偶然结构的戏台， 

他呢，是走江湖的戏子。 

 

小船的影儿在我心里 

犹如流星在灿烂的星空。 

不是故意的把身儿那一转， 
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就是很温柔的鞠一个躬。 

十一月二十二日 

Lu Zhiwei (1894-1970) 
Boateto 

Mi montris al ŝi 
la boateton en la ombr’ de salikaro. 
Aldonu iom da venblovo mi al ĝi 
kaj tie mi dronigas miajn sentojn. 
Mi skribas, kion vidas mi en la realo, 
kaj ne bezonas altan monton kaj riveron longan mi. 
 
  Ho, boateto, renkontiĝis ni hazarde 
kaj estis bonaj koramikoj dum printempo sola. 
Fraŭlinon mi renkontis ja okaze tiam 
ankaŭ en ombr’ salika sub la sun’ lumglora. 
Ni legis propran libron por pasigi tempon,  
sopiris al la propra kara en profundo kora. 
Dum tiuj tagoj, kvankam ni ne amis arde, 
akiris ni nek plendon nek la senton de la grac’ favora. 
 
Ho, boatet’, mi ekmemoras pri la Potomak-rivero 
ne pro ke ĉe la sud’ de Vaŝingtono 
troviĝas anim-skua pitoreska monto de fabelo 
aŭ preskaŭ senhomeca enamiĝo, 
sed pro ke tiutage mi babilis vid-al-vide 
kun la fraŭlino kiun mi renkontis ĉe vespero. 
Okaze konstruita la scenejo estas mia koro, 
dum ŝi vaganta aktorino en tag-helo. 
 
  La bildo de la boateto restas jen en mia koro 
samkiel sur ĉielo la stelplena flugas meteoro. 
Ĝi aŭ intence turnas korpon por momento 
aŭ milde faras riverencon kun favoro. 

徐玉诺（1894—1958） 

故乡 

淅淅漓漓的雨滴， 

穿破呜咽的哀音。 

滴滴滴到故乡的像片上； 

思念的道路从此湿了，滑了， 

并且那一片一片的遗像上 

都发出一种凄楚悲酸的味道来。 
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故乡也永远不可思念了。 

我的，不可思念的故乡呵！ 

一 

满眼是白马奔腾的大海， 

一瞬千变的天云， 

苍苍的折盖了故乡的图画； 

截断了故乡的情丝。 

太阳一抖一抖地落下去了！ 

异乡的孩子，性急而且无聊； 

太阳坠着他的心了。 

         二 

那里是鲁山的山谷？…… 

两匹母牛三头牛犊，依傍着， 

沉静静的在一个小平原上吃草； 

小犊也不叫，什么声音也没有； 

我同小弟弟不言不语摆弄着小石…… 

呵，我们且摆弄摆弄小石！ 

——我，小孩子的乡土在，在那里了！ 

三 

那里是鲁山的田园？…… 

被小河缠绕成一方一方的， 

遍地是秘密深浓的高粱 

父亲不歇的耘田， 

我刚从山河中爬上来， 

我正要割草了。 

四 

海风一阵阵的冲开了窗门， 

异乡的小孩子失掉了一切； 

故乡的影片一片一片地 

都飞散在不可知的海上 

渐渐的被海水湿了。 

Xu Yunuo (1894-1958) 
Hejmloko 

Pluvgutoj tiktakantaj 
traboras la plorsingultantan tristan sonon. 
Pluveroj gutas sur la bildon de l’ hejmloko, 
tiel ke l’ vojo de sopir’ fariĝas kaj malseka kaj glitiga. 
Kaj plie de l’ mortinta bildo pec’ post peco 
odoras je tristec’ kaj acideco. 
Por ĉiam la hejmlok’ nesopireblas por mi, 
ho, mia naskolok’ nesopirebla! 

1. 
En mia okulparo trovas sin la maro kun galopantaj blank-ĉevaloj 
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kaj ŝanĝiĝemaj nuboj kaj l’ ĉielo, 
plenkovras strikte ili l’ bildon de l’ hejmloko 
kaj la hejmlokajn sentfadenojn ja distranĉas. 
La sun’ kun skuoj falas! 
Infano el la fremda lok’, senpacienca kaj enua, 
la suno falas jen sur lian koron. 

2. 
Kie troviĝas valo de la monto Lu? 
Bovinoj du kaj bovidoj tri sin paŝtas sur la ebenaĵo. 
Bovidoj regas siajn kriojn. Jen nenia son’ aŭdeblas. 
Plijuna frato kaj mi mute ludas kun ŝtonetoj… 
Ho, ni nur ludas kun ŝtonetoj! 
—Dum infaneco mia hejmvilaĝ’ sin lokis tie! 

3. 
Kie troviĝas kampoj de la monto Lu? 
La riveret’ distranĉas ilin en kvadatojn,  
kiuj kovritas per sekrete dikaj sorgoplantoj. 
La patro senripoze plugis teron 
kaj mi surgrimpis el la monta rivereto, 
ja preta falĉi herbojn. 

4.  
La vent’ el la mar’ jen kaj jen puŝmalfermis pordojn kaj fenestrojn, 
la infaneto el la fremda loko perdis ĉion. 
Bildpecoj de l’ hejmloko 
disŝvebas sur la maro nekonata 
kaj ili malsekiĝas de marakvo. 

康白情（1896—1959） 

窗外 
窗外的闲月 
紧恋着窗内蜜也似的相思。 

相思都恼了， 
她还涎着脸儿在墙上相窥， 

 
回头月也恼了， 
一抽身就没了。 

月倒没了； 
相思倒觉得舍不得了。 

Kang Baiqing (1896-1959) 
Ekster la fenestro 

Ekster la fenestr’ la luno en libero 
strikte sekvas la mielan amsopiron ene de fenestro. 
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L’ amsopir’ ekdronas en kolero, 
ŝi ankoraŭ alrigardas senpudore sur la muro. 
 
Baldaŭ l’ luno ankaŭ falas en koleron 
kaj tuj malaperis. 
Sen la luno 
l’ amsopiro kovas domaĝemon en la nuno. 

宗白华（1897—1986） 

夜 

一时间 

觉得我的微躯 

是一颗小星 

莹然万星里 

随着星流 

一会儿 

有觉得我的心 

是一张明镜 

宇宙的万星 

在里面烁着 

Zong Baihua (1897-1986) 
Nokto 

momente 
mi sentas, ke korpeto mia 
fariĝus eta stelo 
jen inter dekmil steloj 
flosantaj sur ĉielo 
momente 
mi sentas, ho, ke mia koro 
fariĝus klara la spegulo 
la dekmil steloj de l’ universo 
ja en ĝi glimas ĝis aŭroro. 

徐志摩（1897—1931） 

珊瑚 

你再不用想我说话， 

我的心早沉在海水底下。 

你再不用像我叫唤， 

因为我——我再不能回答！ 

除非你——除非你也来在， 

这珊瑚骨环绕的又一世界， 
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等海风定时的一刻清静， 

你我来交互你我的幽叹！ 

Xu Zhimo (1897-1931) 
Koraloj 

Ne volu, ke mi plu parolu, 
jam en la maron sinkis mia kor’. 
Ne voku plu al mi kutime, 
ĉar mi ne plu respondas en ĉi hor’! 
 
Krom se vi venos — vi alvenos 
la mondon ĉirkaŭitan de koraloj, 
ĝis intertempo de marventoj 
ni interŝanĝos niajn sent-amarojn. 

再别康桥 

轻轻的我走了， 

正如我轻轻的来； 

我轻轻的招手， 

作别西天的云彩。 

 

那河畔的金柳， 

是夕阳中的新娘； 

波光里的艳影， 

在我的心头荡漾。 

 

软泥上的青荇， 

油油的在水底招摇； 

在康河的柔波里， 

我甘心做一条水草！ 

 

那榆荫下的一潭， 

不是清泉，是天上虹； 

揉碎在浮藻间， 

沉淀着彩虹似的梦。 

 

寻梦？撑一支长篙， 

向青草更青处漫溯； 

满载一船星辉， 

在星辉斑斓里放歌。 

 

但我不能放歌， 

悄悄是别离的笙箫； 

夏虫也为我沉默， 
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沉默是今晚的康桥！ 

 

悄悄的我走了， 

正如我悄悄的来； 

我挥一挥衣袖， 

不带走一片云彩。 

Re-adiaŭado al Kembriĝo 
Foriras mi malpeze 
samkiel venis mi leĝere; 
svingetas mi la manon 
por diri „ĝis” al nuboj sincere. 
 
La orumita salikarbo ĉe la bordo 
Jen estas novedzin’ en sunsubira gloro; 
la bela ombro en ondanta akvo 
dancadas, vagas jen en mia koro. 
 
La verdaj plantoj sur rivera ŝlimo 
enakve skuas sin ja kun fiero; 
volonte mi fariĝus akva herbo 
en mildaj ondoj de Kembriĝ-rivero! 
 
Lageto sub arbega ombro 
ne estas font’, sed ĉielarko bela 
dispecigita inter algoj flosaj, 
kun ĉielarka sonĝ’ fabela. 
 
Priserĉi sonĝon? Tenu boat-stangon, 
kaj remu ĝis pliverda herbprofundo, 
ŝarĝite per stelbril’ je boat-pleno, 
kaj kantu en stelbrila pomp-abundo. 
 
Sed mi ne povas kanti laŭtevoĉe, 
ĉar senbrueco ludas fluton de disiĝo; 
insektoj en somero ankaŭ mutas por mi, 
ĉi-nokte dronas en silent’ Kembriĝo. 
 
Foriras mi malpeze 
samkiel venis mi leĝere; 
eksvingas mi manikojn kaj foriras 
ne kunportante eĉ nubpecon vere. 

alia versio 
Duafoja Adiaŭo al Kembriĝo 

Foriras mi leĝere samkiel 
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alvenis mi malpeze; 
mi ete svingas mian manon 
por diri adiaŭon al uestaj nuboj. 
 
La ora salikarbo ĉe la riverbordo 
aspektas kiel novedzino en vespera sunlumo; 
la bela reflekta figuro en spegulo onda 
dancadas, piruetas sur scenejo mensa mia. 
 
La verdaj plantoj sur rivera ŝlimo 
skuiĝas svelte en la akvo; 
volonte mi fariĝus akva herbo 
en suplaj ondoj de Kembriĝ-rivero! 
 
Lageto tiu en la ombro de arbego ulma 
ne estas klara fonto, sed ĉielarko 
disrompigitaj inter algoj flosaj, 
precipitante sonĝojn ĉielark-similajn. 
 
Kiel serĉi sonĝon? Remstangon longan premu, 
boaton remu ĝis herbaro la pli verda, 
kun boatpleno da stelbrilo, 
kaj kantu en stelbrila pompo. 
 
Sed mi ne povas kanti laŭtevoĉe, 
ĉar senbrueco servas kiel fluto de disiĝo; 
someraj la insektoj ankaŭ mutas por mi, 
ĉi-nokte Kembriĝo dronas en silento granda. 
 
Foriras mi leĝere samkiel 
alvenis mi malpeze; 
eksvingas mi manikojn miajn 
kaj foriras, kunportante eĉ ne pecon da nubo. 

海韵 

一 

“女郎，单身的女郎， 

你为什么留恋 

这黄昏的海边?-- 

女郎，回家吧，女郎!” 

“啊不;回家我不回， 

我爱这晚风吹:”-- 

在沙滩上，在暮霭里， 

有一个散发的女郎-- 
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徘徊，徘徊。 

二 

“女郎，散发的女郎， 

你为什么彷徨 

在这冷清的海上? 

女郎，回家吧，女郎!” 

“啊不;你听我唱歌， 

大海，我唱，你来和:”-- 

在星光下，在凉风里， 

轻荡着少女的清音-- 

高吟，低哦。 

三 

“女郎，胆大的女郎! 

那天边扯起了黑幕， 

这顷刻间有恶风波-- 

女郎，回家吧，女郎!” 

“啊不;你看我凌空舞， 

学一个海鸥没海波:”-- 

在夜色里，在沙滩上， 

急旋着一个苗条的身影-- 

婆娑，婆娑。 

四 

“听呀，那大海的震怒， 

女郎回家吧，女郎! 

看呀，那猛兽似的海波， 

女郎，回家吧，女郎!” 

“啊不;海波他不来吞我， 

我爱这大海的颠簸!” 

在潮声里，在波光里， 

啊，一个慌张的少女在海沫里， 

蹉跎，蹉跎。 

五 

“女郎，在哪里，女郎? 

在哪里，你嘹亮的歌声? 

在哪里，你窈窕的身影? 

在哪里，啊，勇敢的女郎?” 

黑夜吞没了星辉， 

这海边再没有光芒; 

海潮吞没了沙滩， 

沙滩上再不见女郎，-- 

再不见女郎! 
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Ritmo de la Maro 
I. 

“Fraŭlino, vi fraŭlino sola, 
kial vi ne forlasi volas 
la marbordon en vesperlumo?— 
Rehejmeniru, vi fraŭlino fola!” 
“Ho, ne, mi ne reiras hejmen, 
al mi tre plaĉas la vent-brakumo.”— 
Sur la sablejo, en krepuska duonhelo, 
fraŭlino kun pendantaj haroj— 
paŝas sen celo. 

II. 
“Fraŭlino kun pendantaj haroj, 
kial vi paŝas kun hezito 
ĉe l’ maro sub frida vualo? 
Rehejmeniru, vi fraŭlino!” 
“Ho, ne, aŭskultu al kantado mia, 
Aĥ, mar’, mi kantu, vi ja eĥu.” 
En stela lum’ en vent’glacia, 
kantvoĉo junulina ŝvebas en spiralo— 
en ton’ varia. 

III. 
“Fraŭlino, vi aŭdaca! 
Jam malheliĝas horizonto, 
alvenos tuj la ŝtorm’ minaca— 
fraŭlino, vi reiru hejmen!” 
“Ho, ne, mi dancu en aero 
jen kiel mevo super ondoj.”— 
En nokto, sur sablejo, 
rapide pierutas svelta silueto 
en gracia koketo. 

IV. 
“Jen aŭdu, muĝas la kolera maro, 
rehejmeniru, vi fraŭlino! 
Jen vidu la bestecajn ondojn, 
Rehejmeniru, vi fraŭlino!” 
“Ho, min la maro ne englutas, 
al mi tre plaĉas mara sku-barbaro!” 
En tajda bruo, en ondlumo 
aĥ, panikita junulino en marŝaŭmo 
baraktas kun amaro. 

V. 
“Fraŭlino, kie estas vi fraŭlino? 

- 37 - 
 



Kie kantvoĉ’ sonora via? 
Kaj kie via figur’ gracia? 
Ho, kie vi troviĝas, kuraĝemulino?” 
Malluma nokto voras stelan gloron, 
martajdo la sablejon kovras, 
ĉe l’ mar’ videblas ne plu vi pasia— 
jen vi pasia. 

雪花的快乐 
假如我是一朵雪花， 
翩翩的在半空里潇洒， 
我一定认清我的方向— 
飞扬，飞扬，飞扬— 
这地面上有我的方向。 
不去那冷寞的幽谷， 
不去那凄清的山麓， 
也不上荒街去惆怅— 
飞扬，飞扬，飞扬— 
你看，我有我的方向！ 
在半空里娟娟地飞舞， 
认明了那清幽的住处， 
等着她来花园里探望— 
飞扬，飞扬，飞扬— 
啊，她身上有朱砂梅的清香！ 
那时我凭借我的身轻， 
盈盈地，沾住了她的衣襟， 
贴近她柔波似的心胸— 
消溶，消溶，消溶— 
溶入了她柔波似的心胸！ 

Ĝojo de neĝero 
Se estus mi neĝero, 
mi plume flirtus en aero. 
Mi certas pri direkto mia— 
jen flirtas, flirtas, flirtas— 
al ĝusta loko sur la tero. 
Mi celas ne al la malhela valo, 
 
nek al montet’ kun trista la vualo 
nek al soleca strato por mizero— 
jen flirtas, flirtas, flirtas— 
Hej, mi ja direktiĝas en trafalo! 
 
Mi dancas elegante kun espero, 
Celante al kvieta la loĝejo, 
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atendas ŝian enĝardenan promenadon— 
jen flirtas, flirtas, flirtas— 
Aĥ, ŝi aromas je ume-petalo. 
 
Tiame mi per mia korp-leĝero 
Alkroĉiĝas al ŝia vest-ekstero, 
jen proksime al ŝia milde ondetanta brust-tenero — 
mi dissolviĝas, dissolviĝas, dissolviĝas— 
en ŝian milde ondetantan brust-teneron! 

alia versio: 

Ĝojo de Neĝero 

se estus mi neĝero 
leĝere firte en aero 
mi devus teni la direkton— 
flirte, flirte, flirte 
direkte al la tero 
mi volus flugi ne al val’ soleca 
nek al montĉeno trista 
nek al dezertaj stratoj por lamenti 
flirte en libero 
vidu, mi tenas la direkton 
mi dancas ĉarme sur ĉielo 
jam celas al kvieta la loĝsfero 
atendas ŝin alveni por vizito en ĝardeno 
flirte, flirte, flirte 
aĥ, ŝi odoras per arom’ de cinabra umeo 
mi tiam pere de korpa leĝero 
malpeze alkroĉiĝos al vestbrusto ŝia 
sin premos al mildonda sino ŝia 
fandiĝos, fandiĝos, fandiĝos 
en ŝian mildan bruston kun tolero 

我不知道风是在哪一个方向吹 
我不知道风是在哪一个方向吹—— 
我是在梦中， 
在梦的轻波里依洄。 
我不知道风是在哪一个方向吹—— 
我是在梦中， 
她的温存，我的迷醉。 
我不知道风是在哪一个方向吹—— 
我是在梦中， 
甜美是梦里的光辉。 
我不知道风是在哪一个方向吹—— 
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我是在梦中， 
她的负心，我的伤悲。 
我不知道风是在哪一个方向吹—— 
我是在梦中， 
在梦的悲哀里心碎! 
我不知道风是在哪一个方向吹—— 
我是在梦中， 
黯淡是梦里的光辉。 

Mi ne scias, kien la vento blovas 
Mi ne scias kien la vento blovas — 

en la sonĝo mi troviĝas, 
naĝas en ondetoj de l’ sonĝo. 
 
Mi ne scias kien la vento blovas — 

en la sonĝo mi troviĝas 
en ŝia mild’ kaj mia ekstaziĝo. 
 
Mi ne scias kien la vento blovas — 
en la sonĝo mi troviĝas, 
dolĉo estas bril’ de sonĝo. 
 
Mi ne scias kien la vento blovas — 
en la sonĝo mi troviĝas, 
pro ŝia malfidel’ kaj mia tristo. 
 
Mi ne scias kien la vento blovas — 
en la sonĝo mi troviĝas, 
mia kor’ rompiĝas en la sonĝa tristo! 
 
Mi ne scias kien la vento blovas — 
en la sonĝo mi troviĝas, 
jen malhelo estas bril’ en sonĝo. 

偶然 

我是天空里的一片云， 

偶尔投影在你的波心— 

你不必讶异， 

更无须欢喜— 

在转瞬间消灭了踪影。 

你我相逢在黑夜的海上， 

你有你的，我有我的，方向; 

你记得也好， 

最好你忘掉， 
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在这交会时互放的光亮! 

Okaze 
Nubero en ĉiel’ mi estas, 
Okaze mi min projekcias sur vian koron— 
Ne surpriziĝu, 
Nek ĝoju ja senbezone— 
Kaj mia ombro malaperos dum momento. 
Vi kaj mi renkontiĝas mare sub malluma nokto, 
Vi havas vian, kaj mi mian, jen direktojn; 
Pli bone estas por vi memorigi, 
plej bone ja forgesi 
la lumon la de ni ĵetitan ĉe renkonto! 

王统照（1897—1957） 

铁匠铺中 

一个星，两个星，无数明丽的火星。 

一锤影，两锤影，无数快重的锤影。 

来呀，大家齐用力， 

咱们要使这铁火碰动！ 

一只手，两只手，无数粗硬的黑手。 

一阵风，两阵风，无数呼动的风阵。 

来呀，大家齐用力， 

咱们先要忍住这火热的苦闷。 

一个星，一锤影；一只手，一阵风； 

无数的星，无数的锤影； 

无数的手，无数的风阵。 

来呀，大家齐用力， 

在这里是生活的紧奋！ 

Wang Tongzhao (1897-1957) 
En forĝejo 

Unu stel’, du steloj, ŝprucas brilaj fajrosteloj, 
unu matelbat’, du batoj, kaj sennombraj batoj pezas kaj rapidas. 
Venu, ni klopodu ja kun peno, 
por ke la forĝfajro ardu kun vivpleno. 
Unu man’, du manoj kaj sennombraj nigraj krudaj manoj, 
unu blov’, du blovoj kaj sennombraj fortaj blovoj. 
Venu, ni klopodu ja kun peno, 
sed unue ni enuon la fajrbakan pereigu per elteno. 
Unu stelo, unu martelbato, unu mano, unu blovo, 
sennombraj steloj, sennombraj martelbatoj, 
sennombraj manoj, sennombraj blovoj. 
Venu, ni klopodu ja kun peno, 
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por ke vivu ni ĉi tie por pli granda entrepreno. 

方令孺（1897—1976） 

灵奇 

有一晚我乘着微茫的星光， 

我一个人走上了惯熟的山道， 

泉水依然细细的在石上交抱， 

白露沾透了我的草履轻裳。 

 

一炷磷火照亮纵横的榛棘， 

一双朱冠的小蟒同前宛引领， 

导我攀登一千层皑白的石磴， 

为要寻找那镌着碑文的石壁。 

 

你，镌在石上的字忽地化成 

伶俐的白鸽，轻轻飞落又腾上—— 

小小的翅膀上系着我的希望， 

信心的坚实和生命的永恒。 

 

可是这灵奇的迹，灵奇的光， 

在我的惊喜中我正想抱紧你， 

我摸索到这黑夜，这黑夜的静， 

神怪的寒风冷透我的胸膛。 

Fang Lingru (1897-1976) 
Mirindeco 

Iunokte mi veturis per stellumo pala, 
sola super la kutima vojo en la monto. 
La fontakv’ karesas rokojn en brakumo sia, 
Blanka roso malsekigas miajn ŝuojn kaj vestaĵojn. 
 
Lampirlumo interkruciĝintajn veprojn jen prilumas, 
gvidas min pitono kun du vermiljonaj punktoj 
laŭ mil blankaj ŝtonaj ŝtupoj en ascendo 
por esplori la rokmuron kun surskrib’ ĉizita. 
 
Vi, ĉizitaj vortoj sur rokmur’ sin turnas ja subite 
en kolombojn blankajn leĝere ŝvebantajn jen sor jen sob. 
Sur flugiloj iliaj plenŝarĝitas jen espero mia, 
miaj fida rezolut’ kaj viva eterneco. 
 
Tamen la mirindaj lumo kaj mirakl’ sin trovas 
en surprizo mia kaj mi volas vin brakumi firme. 
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Mi jam palpas la malluman nokton, nigran kvietecon, 
la mirinde stranga vent’ frostigas mian bruston. 

郑振拓（1898—1958） 
 

云与月 

我若是白云呀，我爱， 

我便要每天的早晨，在洒满金光的天空， 

从远远的青山，浮游到你的门前。 

当你提了书囊出门时， 

我便要随了你，投我的阴影在你身，为你遮着日光了。 

  我若是小鸟呀，我爱， 

我早已鼓翼飞到你的窗前， 

当黄昏时，停在梨树的枝头， 

看着你在微光里一针一针的缝你的丝裳。 

只要你停针，抬头外望， 

我便要唱歌，一只爱的歌给你听了。 

我若是月光呀，我爱， 

我便当高高的挂在中天， 

用我的千万只眼，照进白纱的帏帘， 

窥望着你在甜蜜的眠着。 

只要你的身向外转侧， 

我便要在你的前额，不使你警觉，轻轻的密吻着了。 

Zheng Zhentuo (1898-1958) 
Nubo kaj luno 

  Se mi estus blanka nubo, el la kora amo, 
mi ĉiumatene, de l’ ĉielo plena je radioj orkoloraj, 
de la foraj montoj, ŝvebus al vi. 
Kiam portas librosakon vi por iri al lernejo, 
mi vin sekvus, ĵetus mian ombron por vin ŝirmi kontraŭ la sunlumo. 
  Se mi estus birdo, el la kora amo, 
mi jam svingus la flugilojn, flugus antaŭ fenestrobreton vian. 
Ĉe vesper’ mi starus sur la branĉo de pirarbo, 
vin rigardus kudri steb-post-stebe silkan veston en lamplumo. 
Se nur vi momente ĉesus la kudradon kaj rigardus al ekstero, 
mi tuj kantu kanton al vi, l’ kanton de la amo. 
  Se mi estus luno, el la kora amo, 
mi sur la zenito pendus alte 
kaj per miriado da okuloj gvatus en la gazan litvualon vian 
kaj rigardus vin en la dolĉa dormo. 
Se nur via korp’ sin turnus al ekstera flanko, 
mi ĉe via frunt’ malpeze kisus sen konscio via. 
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朱自清（1898—1948） 

黑暗 
这是一个黑漆漆的晚上， 

我孤零零地在广场底角上坐着。 

远远屋子里射出些灯光， 

仿佛闪电的花纹，散着在黑绒毡上—— 

这些便是所有的光了。 

他们有意无意地， 

尽着微弱的力量跳荡； 

看哪，一闪一铄地， 

这些是黑暗的眼波哟！ 

颤动的他们里， 

憧憧地几个人影转着； 

周围的柏树默默无言地响着。…… 

一片——世界底声；市声，人声； 

从远远近近所在吹来的， 

汹涌着，融和着。…… 

这些是黑暗底心澜哟！ 

广场的确大了， 

大到不能再大了： 

黑暗底翼张开， 

谁能想象他们的界限呢？—— 

他们又慈爱，又温暖， 

什么都愿意让他们复着； 

所有的自己全被忘却了。 

一切都黑暗， 

“咱们一伙儿！” 

Zhu Ziqing (1898-1948) 
Mallumo 

  En peĉe niga nokto 
mi sola sidas ĉe l’ angulo de l’ placo. 
El fora dom’ ĵetigas disan lumon lampo 
ja kvazaŭ fulman brilan bildon, sur tapiŝon nigran de veluro. 
Tio estas ĉiom da radioj en ĉi nokto. 
  Ili, malintence aŭ intence  
vibre saltas per malfirma forto sia. 
Jen flagradas ili, 
ili estas okulumoj de l’ mallumo! 
  Inter la radioj skuiĝantaj 
jen videblas kelkaj hom-siluetoj, 
kaj ĉirkaŭaj cipresarboj susuradas senparole— 
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El proksim’ kaj malproksimo albloviĝas 
ondo da voĉbruo urba, homa de la mondo,  
tumultante fandiĝanta— 
Tio estas la elkora ondo de l’ mallumo! 
  Vere l’ plac’ fariĝas granda 
jen ĝis tiel granda kiel oni ne imagi povas. 
La flugiloj de l’ mallum’ disetendiĝas, 
kiu povus koni l’ limon de l’ grandeco ?— 
Ili estas varmaj kaj bonkoraj, 
ĉio ja volontas vualati per kovril’ ilia, 
forgesante sin mem tute. 
Regas la mallumo super ĉio. 
“Ni ja ĉiuj apartenas al kohorto sama!” 

王独清（1898—1948） 
 

我从Café中出来…… 
我从Café中出来， 
身上添了 
中酒的 
疲乏，我不知道 
向哪一处走去，才是我底 
暂时的住家…… 
啊，冷静的街衢， 
黄昏，细雨! 
 
我从Café中出来， 
在带着醉 
无言地 
独走， 
我底心内 
感着一种，要失了故园的 
浪人底哀愁…… 
啊，冷静的街衢， 
黄昏，细雨! 

Wang Duqing (1898-1948) 
Mi eliras nun el Café*… 

Mi eliras nun el Café; 
sur la korpo aldoniĝas 
postebria 
laco, mi ne scias,  
kien iri, por atingos la loĝejon 
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provizoran por mi… 
Ho, la strato en kvieto, 
la vesperkrepusko kaj pluveto! 
 
Mi eliras nun el Café 
en ebrio 
senparole 
kaj mi paŝas sola. 
En la kor’ mi sentas 
triston de l’ vaganto 
kiu baldaŭ perdos la malnovan hejmon. 
Ho, la strato en kvieto, 
la vesperkrepusko kaj pluveto! 
*Café=kafejo 

田汉（1898—1968） 
 

义勇军进行曲 
起来！不愿做奴隶的人们！ 
把我们的血肉筑成我们新的长城！ 
中华民族到了最危险的时候， 
每个人被迫着发出最后的吼声。 
起来！起来！起来！ 
我们万众一心， 
冒着敌人的炮火，前进！ 
冒着敌人的炮火，前进！ 
前进！前进、进！ 

Tian Han (1898-1968) 
Marŝo de l’ volontula armeo 

Leviĝu, homoj ne volantaj esti sklavoj! 
Konstruu nian novan Grandan Muron per sang-karno nia! 
La ĉina nacio jam venas al la tempo de danĝero kriza, 
ni ĉiuj devigite ja eligu l’ lastan muĝon. 
Leviĝu! leviĝu! leviĝu! 
Ni unuiĝu kiel unu homo, 
kontraŭ la malamika kanonfajro, marŝu! 
kontraŭ la malamika kanonfajro, marŝu! 
Marŝu! marŝu! marŝ’! 
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闻一多（1899—1945） 
 

发现 

我来了，我喊一声，迸着血泪， 

“这不是我的中华，不对，不对！” 
我来了，因为我听见你叫我； 

鞭着时间的罡风，擎一把火。 

我来了，不知道是一场空喜。 

我会见的是噩梦，哪里是你？ 

那是恐怖，是噩梦挂着悬崖， 

那不是你，那不是我的心爱！ 

我追问青天，逼迫八面的风， 

我问，拳头擂着大地的赤胸。 

总问不出消息；我哭着叫你， 

呕出一颗心来，——在我心里！ 

Wen Yiduo (1899-1945) 
Malkovro 

Mi venas, mi ekkrias, kun sanglarmo: 
“Ĝi ja ne ’stas Ĉinio mia, ne, ne!” 
Mi venas, ĉar mi aŭdas, ke ĝi min alvokas. 
Rajdante per forta vent’, kun torĉ’ enmane, 
mi venas, sen ekscii, ke mi vane ĝojas. 
Mi renkontiĝas kun koŝmaro, sed ne kun vi! 
Tio estas teruro kun koŝmaro pendanta sur klifo, 
tio ja estas ne vi, kiun mi elkore amas! 
Mi preme ĉuas al la ĉiel’ kaj vento, 
mi ĉuas, manbatante l’ bruston de la tero, 
sed ne respondo sonas. Mi vin plore vokas, 
verŝante mian koron—jen en mia koro! 

色彩 

生命是张没价值的白纸， 

自从绿给了我发展， 

红给了我热情， 

黄教我以忠义， 

蓝教我以高洁， 

粉红赐我以希望， 

灰白赠我以悲哀； 

再完成这帧彩图， 

黑还要加我以死。 

从此以后， 
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我便溺爱于我的生命， 

因为我爱他的色彩。 

Farboj 
La vivo estas blanka senvalora la paperfoli’. 
min verdo igas disvolviĝi, 
entuziasmon ruĝo donas al mi 
flaveco montras al mi fidelecon, 
blueco dotas min per pura digno, 
donacas palruĝeto al mi la esperon, 
alportas grizo al mi triston, 
nigreco min vualas per morttuko. 
Ekde nun 
mi volas ja dorloti mian vivon, 
ĉar mi ekamas ĉiujn ĝiajn farbojn. 

老舍（1899-1966） 
 

微笑 

我将怎样得到， 

一个钦佩我的微笑； 

钦佩里没有情爱的纠缠， 

使我自由，并且骄傲！ 

似乎猛然地想到： 

她永不因钦佩而微笑， 

她不赐给自由，更不许我骄傲； 

宇宙缩小得似颗珍珠，多喒她那么一笑。 

再想想吧，更觉可恼： 

我自己能否因钦佩而微笑？ 

能否读她象读一本奇书？ 

就是奇书不也曾使我颠倒？ 

况且相视无言， 

镶着珍珠的那么两朵微笑！ 

前来，前来，前来！ 

天仙魔鬼齐声喊叫。 

我向旷野里跑，深林里藏； 

在小梦里又遇见那个微笑！ 

我将怎样得到， 

一个钦佩我的微笑； 

钦佩里没有情爱的纠缠， 

使我自由，并且骄傲！ 
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Laoshe (1899-1966) 

Rideto 
Kiel povus mi rikolti 
adoreman la rideton. 
En ĝi ne troviĝas ama implikaĵo, 
sed ĝi donas al mi kaj libron kaj fieron! 
Mi subite pensas pri ŝi, 
kiu ne ridetas pro adoro 
nek liberon nek fieron donas al mi. 
Pro rideto ŝia l’ univers’ perlosimile malgrandiĝus. 
Plua pens’ min des pli ĝenas: 
ĉu mi povus pro ador’ rideti? 
ĉu mi povas legi ŝin mem kiel libron miran? 
eĉ se tia, ĝi ne povis min ekstazi? 
Plie ni senvorte alvizaĝis unu al l’ alia 
nur du ridetnuboj perlo-inkrustitaj naĝas sur la vangoj. 
Venu, venu, venu! 
Feoj kaj demonoj krias unuvoĉe. 
Mi forkuris sovaĝejen, kaŝas min arbaren. 
En la sonĝ’ mi renkontiĝis kun rideto tia! 
Kiel povus mi rikolti 
adoreman la rideton? 
En ĝi ne troviĝas ama implikaĵo, 
sed ĝi donas al mi kaj liberon kaj fieron! 

瞿秋白（1899—1935） 
 

赤潮曲 

赤潮澎湃， 

晓霞飞涌， 

惊醒了 

五千余年的沉梦。 

 

远东古国 

四万万同胞， 

同声歌颂 

神圣的劳动。 

 

猛攻，猛攻， 

捶碎这帝国主义万恶丛！ 

奋勇，奋勇， 
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解放我殖民世界之劳工， 

无论黑，白，黄，无复奴隶种！ 

 

从今后，福音遍天下 

文明只待共产大同。 

看！ 

光华万丈涌。 

Qu Qiubai (1899-1935) 
Ruĝa tajdo 

Ruĝa tajdo ŝvelas kun impeto, 
matenruĝo fluge svarmas. 
La profunda kvinmil-jara sonĝo 
jam vekiĝas el kvieto. 
 
En l’ antikva lando oriente en la foro 
kvarcent milionoj da loĝantoj 
kantas per samtona voĉo 
pri la sankta penlaboro. 
 
Sturmu, sturmu 
por frakasi la malvirtojn de l’ imperiismo! 
Strebu, strebu 
ja por liberigi laboristojn en koloniita mondo, 
sendistinge de la sklavoj el la nigra, blanka, flavaj rondoj. 
 
De la nun’ evangeli’ cirkulas jen sub tuta la ĉielo, 
realiĝos ja la civilizacio komunisma. 
Vidu! 
Lumo alten ŝprucas je mil klaftoj en aero! 

俞平伯（1900—1990） 

暮 

敲罢了三声晚钟， 

把银的波底容，黛的山底色， 

都销融得黯淡了， 

在这冷冷的清梵音中。 

暗云层叠，明霞剩有一缕； 

但湖光已染上金色了。 

一缕的霞，可爱哪！ 

更可爱的，只这一缕那。 

太阳倦了，自有暮云遮着； 

山倦了，自有暮烟凝着； 
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人倦了呢？我倦了呢？ 

Yu Pingbo (1900-1990) 
Vesperkrepusko 

Batiĝis la tintilo jam trifoje ĉe vespero, 
arĝentaj ondoj, nigre verda monto 
fandiĝas kun malhelo 
en fridaj, klaraj sonoj de Budho. 
En grizaj nuboj brilas ununura krepuskruĝa streko 
farbita per koloro ora de lagakvo. 
La sola strek’ de krepuskruĝo , kia belo! 
Des pli aminda estas tiu ununura ruĝa streko! 
Se suno lacas, ĝin krepuskaj nuboj kovras. 
Se monto lacas, ĝin krepuska brumo volvas. 
Se homo lacas? Se mi lacas de sortpelo? 

应修人（1900—1933） 

到邮局去 

异样闪眼的繁的灯。 

异样醉心的轻的风。 

我带着那封信， 

那封紧紧的封了的信。 

异样闪眼的繁的灯。 

异样醉心的轻的风。 

手指儿近了信箱时， 

再仔细看看信面字。 

Ying Xiuren (1900-1933) 
Iri al poŝtoficejo 

Min blindigas la mirindaj neonlampoj. 
Min karesas la mirinda kor-raviga brizo. 
Mi manportas la leteron, 
tiun firme sigelitan letereton. 
Min blindigas la mirindaj neonlampoj. 
Min karesas la mirinda kor-raviga brizo. 
Kiam miaj fingroj proksimiĝas al la leterkesto, 
mi denove pririgardas surkovertajn vortojn tre zorgeme. 

妹妹你是水 
妹妹你是水— 你是清溪里的水。 
无愁地镇日流， 
率真地长是笑， 
自然地引我忘了归路了。 
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妹妹你是水—你是温泉里的水。 
我底心儿他尽是爱游泳， 
我想捞回来， 
烫得我手心痛。 
妹妹你是水—你是荷塘里的水。 
借荷叶做船儿， 
借荷梗做篙儿， 
妹妹我要到荷花深处来! 

Franjo, vi estas akvo 
Franj’, vi estas akvo—akvo en la klara rojo, 
vi senĝene fluas tage-nokte, 
ridas ĉiam vi sincere, 
tiel ke konduko via forgesigas min pri la revena vojo. 
Franj’, vi estas akvo—akv’ el termfonto. 
Mia koro emas naĝi en vi, 
mi ĝin volas elakvigi, 
sed vi brogas miajn manojn. 
Franj’, vi estas akvo—akvo en lotusa lago. 
Mi elfaras boateton per lotusfolio 
kaj remstangon per lotusa tigo, 
franjo, volas iri mi profunden de lotusoj. 

冰心（1900—1999） 
 

纸船 
我从不肯妄弃了一张纸, 

总是留着——留着, 

叠成一只一只很小的船儿, 

从舟上抛下在海里。 

有的被天风吹卷到舟中的窗里, 

有的被海浪打湿, 沾在船头上。 

我仍是不灰心的每天的叠着, 

总希望有一只能流到我要他到的地方去。 

母亲, 倘若你梦中看见一只很小的白船儿, 

不要惊讶他无端入梦。 

这是你至爱的女儿含着泪叠的, 

万水千山, 求他载着她的爱和悲哀归去... 

Bingxin (1900-1999) 
Paperaj boatetoj 

Mi domaĝas ĉiam paperpecojn 
kaj konservas ilin 
por el ili faldi boatetojn 
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kaj enĵeti el la ŝipo ilin en la maron. 
Kelkaj boatetoj enblovitas en fenestron de la ŝipo, 
kaj l’ aliaj malsekiĝas de marondoj kaj algluas al ŝipkapo. 
Mi ankoraŭ ja persistas en faldad’ de boatetoj ĉiutage, 
esperante ke atingos unu el ili la lokon deziratan de mi. 
Panjo, se vi vidus blankan boateton en la sonĝo, 
vi ne surpriziĝus pri la senmotiva entrudiĝo ĝia. 
Ĝi falditas de filino plejamata via kun larmoj en okuloj 
kaj reportas al vi ŝiajn amon kaj tristecon trans mil montojn kaj riverojn. 

成功的花 

成功的花， 

人们只惊羡她现时的明艳！ 

然而当初她的芽儿， 

浸透了奋斗的泪泉， 

洒遍了牺牲的血雨。 

嫩绿的芽儿， 

和青年说： 

“发展你自己！” 
淡白的花儿， 

和青年说： 

“贡献你自己！” 
深红的果儿， 

和青年说： 

“牺牲你自己！” 
Sukcesa floro 

La sukcesan floron 
oni nur envias pri la nuna brila belo. 
Tamen je komenco ĝia ŝoso 
saturitis per klopodaj larmoj. 
La junverda ŝoso 
diras al la junaj homoj: 
“Vi plukresku kun vigleco!” 
Pala floro  
diras al la junaj homoj: 
“Vi jen kontribuojn faru!” 
La malhele ruĝa drupo 
diras al la junaj homoj: 
“Vin oferu mem!” 

母亲 

母亲呵! 

天上的风雨来了， 

鸟儿躲到它的巢里; 
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心中的风雨来了， 

我只躲到你的怀里。 

Patrino 
Ho, panjo! 
Kiam ventpluvo venas el ĉielo, 
la birdoj kaŝas sin en sia nesto. 
Kiam ventpluvo venas el la koro, 
mi nur min kaŝas ja en via sino. 

李金髪（1900—1976） 
 

生活 

抱头爱去，她原是先代之女神， 

残弃盲目？我们惟一之崇拜者， 

锐敏之眼睛，环视一切沉寂， 

奔腾与荒榛之藏所。 

 

君不见高丘之坟冢的安排? 

有无数蝼蚁之宫室， 

在你耳朵之左右， 

沙石亦遂销磨了。 

 

皮肤上老母所爱之油腻， 

日落时秋虫之鸣声， 

如摇篮里襁褓之母的安慰， 

吁，这你仅能记忆之可爱。 

 

我见惯了无牙之颚，无色之颧， 

一切生命流里之威严， 

有时为草虫掩蔽，捣碎， 

终于眼球不能如意流转了。 

Li Jinfa (1900-1976) 
La vivo 

Amu spite ĉion. Estas ŝi diino de generacio l’ antaŭa. 
Ĉu adoro blinda? Nia ununura idolino. 
Akraj la okuloj jen ĉirkaŭrigardas ĉiujn silentaĵojn 
kaj l’ kaŝejojn de impetoj kaj aridoj. 
 
Ĉu ne vidas vi la vicojn de tumuloj sur la alta monto? 
Estas ja sennombraj la palacoj de formikoj 
dekstre kaj maldekstre de oreloj viaj, 
kaj sablozaj ŝtonoj jam eroditas. 
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La makuloj oleecaj sur la haŭt’ amataj de l’ patrino olda, 
ĉirpoj de insektoj la aŭtunaj ĉe sunsubiriĝo 
ŝajnas la konsolo de l’ patrino al la beb’ en la lulilo. 
Ho ve, tio estas l’ amindaĵo, kiun vi ja povas rememori. 
 
Mi kutimas vidi l’ makzelojn sendentajn kaj vangojn semkolorajn 
kaj la imponecon en la flu’ de ĉiuj vivoj. 
Por ŝirmkovri aŭ disrompi herbojn kaj insektojn, 
ja finfine l’ okugloboj ne laŭplaĉe povas turni sin plu. 

弃妇 
长发披遍我两眼之前 

遂隔断了一切羞恶之疾视， 

与鲜血之急流，枯骨之沉睡。 

黑夜与蚁虫联步徐来，    

越此短墙之角， 

狂呼在我清白之耳后， 

如荒野狂风怒号： 

战栗了无数游牧。  

 

靠一根草儿，与上帝之灵往返在空谷里。 

我的哀戚唯游蜂之脑能深印着； 

或与山泉长泻在悬崖， 

然后随红叶而俱去。 

 

弃妇之隐忧堆积在动作上， 

夕阳之火不能把时间之烦闷 

化成灰烬，从烟突里飞去， 

长染在游鸦之羽， 

将同栖止于海啸之石上， 

静听舟子之歌。 

 

衰老的裙裾发出哀吟， 

徜徉在丘墓之侧， 

永无热泪， 

点滴在草地 

为世界之装饰。 

Forlasita virino 
Longaj haroj plene pendas antaŭ mia okulparo 
kiuj baras al mi la rigardon al malvirtoj ĉiuj, 
la torent’ de freŝa sango kaj profunda dorm’ de mortaj ostoj. 
Nokto kaj formikoj malrapide paŝas kune, 
trans l’ angulon de la kurta muro, 
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kaj freneze krias post oreloj miaj senmalvirtaj, 
kiel muĝas uragano sur sovaĝejo, 
tremiganta nomadtribojn la sennombrajn. 
 
Pere de herbeto mi kaj la anim’ de Dio ir-reiras en malplena valo. 
Mia tristo nur profunde gravuriĝas en la cerbo de vaganta vespo, 
aŭ kun monta fonto longe pendas sur la klifo 
kaj finfine malaperas kun folioj ruĝaj. 
 
L’ afliktiĝoj de l’ virino forlasita amasiĝas en la agoj. 
La subira suna fajr’ ne povas ja redukti la ĉagrenon de la tempo 
jen al cindro, kiu ŝvebas tra la kamentubo 
kaj gluiĝas al la plumoj de vagantaj korvoj 
kaj kun ili falas sur la rok’ frapita de marondo 
aŭskultante atentplene la kantvoĉon de ŝipistoj. 
 
La malnova jupa bask’ eligas tristajn ĝemojn,  
kiuj ŝvebas flanke de tomb-dunoj, 
sen varmegaj larmoj, 
kiuj povas guti sur herbejon 
kiel ornamaĵo por la mondo. 

有感 

如残叶溅 

血在我们 

脚上， 

生命便是 

死神唇边 

的笑。 

 

半死的月下， 

载饮载歌， 

裂喉的音 

随北风飘散。 

吁! 

抚慰你所爱的去。 

 

开你户牖 

使其羞怯， 

征尘蒙其 

可爱之眼了。 

此是生命 

之羞怯 

与愤怒么? 
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如残叶溅 

血在我们 

脚上。 

 

生命便是 

死神唇边 

的笑。 

Impreso 
La folioj velkaj ŝajne disŝprucigas 
  sangon 

sur piedojn niajn, 
vivo estas 
  la rideto 

ĉe la lipoj de la Morto. 
 
Sub la duonmorta luno 
  dum drinkado kaj kantado 

el la gorĝ’ la voĉo 
dispeliĝas kune kun la norda vento, 

ho, 
por konsoli vian forpasintan amon. 
 
La fenestron ovru 
por hontigi vin, 
  ĉar la polvo de vojaĝo kovras 

la amindan okulparon. 
Ĉu ĉi tio estas  
  honto 

kaj kolero de la vivo? 
 
La folioj velkaj ŝajne disŝprucigas 
  sangon 

sur piedojn niajn, 
vivo estas 
  la rideto 

ĉe la lipoj de la Morto. 

穆木天（1900—1971） 
 

落花 

我愿透着寂静的朦胧 薄淡的浮纱 

细听着淅淅的细雨寂寂的在檐上激打 

- 57 - 
 



遥对着远远吹来的空虚中的嘘叹的声音 

意识着一片一片的坠下的轻轻的白色的落花 

 

落花掩住了藓苔 幽径 石块 沉沙 

落花吹送来白色的幽梦到寂静的人家 

落花倚着细雨的纤纤的柔腕虚虚的落下 

落花印在我们唇上接吻的余香 啊 不要惊醒了她 

 

啊 不要惊醒了她 不要惊醒了落花 

任她孤独的飘荡 飘荡 飘荡 飘荡在 

我们的心头 眼里 歌唱着 到处是人生的故家 

啊 到底哪里是人生的故家 啊 寂寂的听着落花 

 

妹妹 你愿意罢 我们永久的透着朦胧的浮纱 

细细的深尝着白色的落花深深的坠下 

你弱弱的倾依着我的胳膊 细细的听歌唱着她 

“不要忘了山巅 水涯 到处是你们的故乡到处你们是落花” 

Mu Mutian (1900-1971) 
La falantaj floroj 

mi volas, tra kvieta la nebulo kaj maldensa flosa gazo 
aŭskulti al tiktakaj frapoj de pluvet’ sur la tegmento 
alfronte al la ĝemlamenta voĉ’ blovita de la vento el la foro 
mi jam konscias pri la blankaj floroj malpeze falantaj jen en ĉi momento 
 
falantaj floroj kovras muskojn, padon, ŝtonojn kaj sablerojn 
alportas ili blankan sonĝon al la domoj en kvieto 
laŭ delikataj pluvostrioj ili falas sursurade 
sur niajn lipojn kunkisatajn ili lasas la parfumon, ho, ne veku ŝin sen peto 
 
ho, ne veku ŝin nek falantajn florojn 
lasu ŝin en soleco flirti, flirti kun libero 
en nian koron, en okulojn niajn, kanti ĉe l’ malnova hejmo de la vivo 
ho, kie estas la malnova hejm’, ho, mi aŭskultas al falantaj floroj en leĝero 
 
fratin’, laŭ via volo, ni por ĉiam tra la nebuleca flosa gazo 
zorgeme ĝuu la faladon de la blankaj floroj en plonĝado 
malforte vi apogas vin al mia brak’ kaj mi aŭskultas al kantado ŝia 
“forgesu nek montpintojn, nek akvejon, ĉie estas via hejmo, viaj floroj en nomado. 
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刘梦苇（1900—1926） 
 

最后的坚决 
今天我才认识了命运的颜色， 
——可爱的姑娘，请您用心听； 
不再把我的话儿当风声!—— 
今天我要表示这最后的坚决。 
我的命运有一面颜色红如血； 
——可爱的姑娘，请您看分明， 
不跟瞧我的信般不留神!—— 
我的命运有一面黑如墨。 
那血色是人生的幸福的光泽； 
——可爱的姑娘，请您为我鉴定， 
莫谓这不干您什么事情!—— 
那墨色是人生的悲惨的情节。 
您的爱给了我才有生的喜悦； 
——可爱的姑娘，请与我怜悯， 
莫要把人命看同鹅绒轻!—— 
您的爱不给我便是死的了结。 
假使您心冷如铁地将我拒绝； 
——可爱的姑娘，这您太无情， 
但也算替我决定了命运!—— 
假使您忍心见我命运的昏黑。 
这倒强似有时待我夏日般热； 
——可爱的姑娘，有什么定难? 
倘上帝特令您来作弄人!—— 
这倒强似有时待我如岭上雪。 

Liu Mengwei (1900-1926) 
La lasta firmo 

Hodiaŭ mi finfine konas la koloron de la sorto. 
Fraŭlin’ aminda, volu vi aŭskulti kun atento: 
Ne prenu miajn vortojn kiel venton preter la oreloj. 
Hodiaŭ volas mi esprimi l’ lastan firmon kun kor-sento. 
De mia sorto unu flanko ruĝas kiel sango. 
Fraŭlin’ aminda, volu vi rigardi klare: 
ne legu ĝin samkiel mian letereton kun ignoro! 
L’ alia flanko tamen nigras kiel ink’ reale. 
La sangkoloro estas brilo de feliĉo mia. 
Fraŭlin’ aminda, volu determini por mi, 
ne diru, ke ĝi ne koncernas vin jen iomete! 
L’ inknigro estas la tragika epizodo de la homa vivo. 
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Kun l’ am’ donita de vi mi ekhavas ĝojon en la vivo. 
Fraŭlin’ aminda, donu al mi kompatemon krede, 
ne malestimu l’ vivon kiel la plumeton! 
Se vi ne donus amon, mia viv’ egalas morton 
pro via malmolkora rifuzado al mi. 
Fraŭlin’ aminda, se tiele, vi tre senkompatas 
kaj ankaŭ vi decidas mian sorton! 
Se vi tolerus vidi la mallumon de la sorto de mi, 
jen tio estas pli ol vi min traktus arde ja somere. 
Fraŭlin’ aminda, kian malfacilon vi do havas? 
Se Di’ ordonas al vi min priserĉi, 
jen tio estus pli ol vi min traktus kiel neĝon vere. 

蒋光慈（1901—1931） 

哀中国 

我的悲哀的中国， 

我的悲哀的中国， 

你怀拥着无限美丽的自然， 

你的形象如何浩大而磅礴! 

你身上排列着许多蜿延的江河， 

你身上耸峙着许多郁秀的山岳。 

但是现在啊， 

江河只流着很呜咽的悲音， 

山岳的颜色更惨淡而寥落! 

 

满国中外邦的旗帜乱飞扬， 

满国中外人的气焰好猖狂! 

旅顺大连不是中国人的土地么? 

可是久已做了外国人的军港; 

法国花园不是中国人的土地么? 

可是不准穿中服的人们游逛。 

哎哟，中国人是奴隶啊! 

为什么这般地自甘屈服? 

为什么这般地萎靡颓唐? 

 

满国中到处起烽烟， 

满国中景象好凄惨! 

恶魔的军阀只是互相攻打啊， 

可怜的小百姓的身家性命不值钱! 

卑贱的政客只是图谋私利啊， 

哪管什么葬送了这锦绣的河山? 

朋友们，提起来我的心头寒—— 

我的悲哀的中国啊， 
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你几时才跳出这黑暗之深渊? 

 

东望望罢，那里是被压迫的高丽; 

南望望罢，那里是受欺凌的印度; 

哎哟，亡国之惨不堪重述啊! 

我忧中国将沦于万劫而不复。 

我愿跑到那昆仑之高巅， 

做唤醒同胞迷梦之号呼; 

我愿倾泻那东海之洪波， 

洗一洗中华民族的懒骨。 

我啊!我羞长此沉默以终古! 

 

易水萧萧啊，壮士吞仇敌; 

燕山巍巍啊，吓退匈奴夷; 

回思往古不少轰烈事， 

中华民族原有反抗力。 

却不料而今全国无生息， 

大家熙熙然甘愿为奴隶! 

哎哟! 我是中国人， 

我为中国命运放悲歌， 

我为中华民族三叹息。 

 

寒风凛冽啊，吹我衣; 

黄花低头啊，暗无语; 

我今枉为一诗人， 

不能保国当愧死! 

拜伦曾为希腊羞， 

我今更为中国泣。 

哎哟! 我的悲哀的中国啊! 

我不相信你永沉沦于浩劫， 

我不相信你无重兴之一日。 

Jiang Guangci (1901-1931) 
Lamente pri Ĉinio 

Ĉinio lamentinda mia, 
Ĉinio lamentinda mia, 
en via sino havas vi senliman belon de l’ natura tero, 
figuro via estas tiom granda kaj impona! 
Sur via korp’sinuas multe da riveroj 
kaj alte staras multaj pitoreskaj montoj. 
Sed nun, ve, 
riveroj fluas kun la tristaj sonoj de sufero, 
kaj la koloro de la montoj palas en malhelo! 
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En tuta lando flagoj la fremdlandaj flirtas en pelmelo, 
en tuta lando la fremduloj ja rabie arogantas! 
Ĉu Lüshun, Dalian estas ne terpartoj de Ĉinio? 
Sed ili jam fariĝas fremdlandula la milithaveno. 
Ĝardeno Franca apartenas ne al ĉina la teritorio? 
Sed ĝi ne licas ja al ĉinoj iri por promeno. 
Ho ve, la ĉinoj jam fariĝas sklavoj! 
Kial ni montras nin servilaj jen kun obeemo? 
Kial ni montras nin deprima sen konscio? 
 
En tuta lando ĉie brulas militfajro, 
kiel mizera kaj tristplena sceno! 
Demonaj militlordoj nur batalas inter si, 
la vivo de plebanoj kostas ja nenion! 
Malnoblaj la politikistoj nur proprigas al si la profiton, 
sed ne prizorgas la viv-morton de belega la patrio! 
Amikoj, tiuj faktoj malvarmigas mian koron— 
Ĉinio lamentinda mia, 
Kiam vi povos salti el l’ abism’ malluma kun defio? 
 
En l’ oriento sub subpremo ĝemas Koreio, 
en sud’ Hindio ja suferas tiranadon. 
Ho ve, mizeron de landpereigo ne plu diru kun mencio! 
Lamentas mi pri la eventuala pereiĝ’ ĉiama de Ĉinio. 
Mi volus kuri al la alta supro de la monto Kunlun 
kaj veki la sorĉitan sonĝon de la samlandanoj jen per laŭta krio. 
Mi volus verŝi l’ ondojn de la orienta maro 
por lavi l’ pigrajn ostojn de la ĉina tutnacio. 
Mi hontas, se mi mutas longe ja en agonio! 
 
Bravuloj voris malamikojn trans Yi-rivero, 
sur alta monto Yanshan ili ja rebatis hunojn. 
En praa temp’ okazis multe da meritoj en la vero, 
la ĉina tutnacio havas la latentan forton de rezisto. 
Sed nun la tuta lando dronas en senviva atmosfero,  
kaj ĉiuj obeemas esti sklavoj! 
Aĥ, mi ’stas ĉino, 
mi volas kanti tristan kanton por la ĉinoj en mizero, 
mi volas trifoje suspiri por nacio l’ ĉina en sufero. 
 
La frosta vento blovas mian veston, 
kun kap’ klinita flavaj floroj restas en silento. 
Kiel poet’, se mi ne por defendi la patrion agas, 
mi mortos kun hontema sento! 
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Antaŭe Byron pledis por Grekio, 
dum mi nun ploras por Ĉinio. 
Aĥ, mia lamentinda land’ Ĉinio! 
Mi ja ne kredas, ke vi ĉiam trovas vin en katastrofo, 
mi ja ne kredas, ke vi ne alifoje vigliĝos sen vivpovo. 

冯乃超（1901—1983） 

苍黄的古月 
苍黄的古月地平线上泣 
氤氲的夜色浥露湿 
漫着野边有暮烟 
掩我心头有忧郁 
 
矗立的杉林默无言 
睡眠的白草梦痕湿 
惆怅的黄昏色渐密 

沉重的野烟 
沉重的忧郁 

 
日暮的我心 
浓冬将至的我心 
夕阳疲惫的青光幽寂 
给我黑色的安息 
黑色的安息 
黑色的安息 
人影一般沉重的负荷 
疲惫的心头压逼 

 
苍黄的古月地平线上泣 
氤氲的夜色浥露湿 
夕阳的面色苍白了 

沉重的野烟 
沉重的忧郁 

Liang Naichao (1901-1983) 
Palflava luno 

palflava luno ploras ĉe la horizonto 
humida nokto malsekiĝas de roseroj 
leviĝas ĉie en vilaĝo la vespera kuirfumo 
mi kovas splenojn en la koro 
 
arbaro de abioj staras en silento 
la blankaj herboj dormas en malseka sonĝo 
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krepusko ĉagreniga pli densiĝas 
ja pezas la sovaĝa fumo 
ja pezas la enkora spleno 

 
en mia koro ĉe vesperiĝo 
en mia kor’ kun frosta vintro alvenonta 
subira sun’ radias lace per kvieta lumo 
kaj donas al mi l’ nigran dormon 
la nigra dormo 
la nigra dormo 
la ŝarĝo pezas tiel, kiel la homfiguro 
subpremon sentas en la laca koro 

 
palflava luno ploras ĉe la horizonto, 
humida nokto malsekiĝas de roseroj 
jen palas la vizaĝo de l’ subira suno 

ja pezas la sovaĝa fumo 
ja pezas la enkora spleno 

废名（1901—1967） 
 

十二月十九夜 

深夜一支灯， 

若高山流水， 

有身外之海。 

星之空是鸟林， 

是花，是鱼， 

是天上的梦， 

海是夜的镜子， 

思想是一个美人， 

是家， 

是日， 

是月， 

是灯， 

是炉火， 

炉火是墙上的树影， 

是冬夜的声音。 

Fei Ming (1901-1967) 
La nokto de la deknaŭa de decembro 

Lampo dum profunda nokto, 
kvazaŭ akvo la fluanta de la monto, 
havas vastan maron ekster si mem. 
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La ĉiel’ stelplena estas la arbar’ kun birdoj, 
estas floroj, estas fiŝoj, 
estas sonĝo sur la ĉielo, 
maro estas la spegul’ de nokto, 
penso estas belulino, 
estas hejmo, 
estas suno, 
estas luno, 
estas lampo, 
estas fajr’ en forno, 
fajr’ en forno estas ombr’ de arboj sur la muro, 
estas son’ en vintra nokto. 

人类 

人类的残忍 

正如人类的面孔 

彼此都是相识的。 

人类的残忍 

正如人类的思想 

痛苦是不相关的。 

La homaro 
La kruelo de la homaro 
samas kiel la vizaĝo de la homaro 
kaj ja unu la alian ili konas. 
La kruelo de la homaro 
samas kiel penso de la homaro 
kaj l’ sufero ne rilatas jen al ili. 

汪静之（1902—1996） 
 

伊底眼 

伊底眼是温暖的太阳； 

不然，何以伊一望着我， 

我受了冻的心就热了呢？ 

 

伊底眼是解结的剪刀； 

不然，何以伊一瞧着我， 

我被镣铐的灵魂就自由了呢？ 

 

伊底眼是快乐的钥匙； 

不然，何以伊一瞅着我， 

我就住在乐园里了呢？ 
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伊底眼变成忧愁的引火线了； 

不然，何以伊一盯着我， 

我就沉溺在愁海里了呢？ 

Wang Jingzhi (1902-1996) 
Ŝia okulparo 

Okuloj ŝiaj estas varma suno, 
alie, kial, kiam ŝi ekrigardas al mi, 
frostita koro mia ekvarmiĝas? 
 
Okuloj ŝiaj estas la tondilo malnodiga, 
alie, kial, kiam ŝi ekrigardas al mi,  
animo katenita mia sentas liberiĝon? 
 
Okuloj ŝiaj estas la ŝlosil’ al gajo, 
alie, kial, kiam ŝi ekrigardas al mi, 
mi kvazaŭ loĝas en l’ edeno? 
 
Okuloj ŝiaj jam fariĝis la brulŝnuro de ĉagreno, 
alie, kial, kiam ŝi ekrigardas al mi, 
mi dronas en la maro de tristeco? 

于庚虞（1902—1963） 
 

秋晨 

别了，星霜漫天的黑夜， 

我受了圣水难洗的苦孽， 

你方从我的背上踏过， 

欢迎啊，东曙，你又已复活！ 

 

在这最后的瞬间，我睁眼， 

双手抱住太阳的脚，看 

叶颤，花舞，听市声的沈醉， 

直到落下欢欣的眼泪！ 

Yu Gengyu (1902-1963) 
Aŭtuna mateno 

Adiaŭ, l’ nokto kun stelar’kaj prujn’ sur la ĉielo. 
Mi jam suferis la mizerojn malfacile forlavitajn de la sankta akvo. 
Vi ĵus tratretis jen sur mian dorson, 
bonvenon, Dongshu, vi refoje resurektas! 
 
En la momento lasta mi okulojn ovras, 
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kaj mi brakumas la piedojn de la suno. Vidu: 
folioj tremas, floroj dancas, urba bruo ebriiĝas 
ĝis larmoj falas kun plezuro! 

影 

看，那秋叶在明媚的星月下正飘零， 

与你邂逅相逢于此残秋荒岸之夜中， 

星月分外明，忽聚忽散的云影百媚生。 

 

看，那秋叶在明媚的星月下正飘零， 

我沦落海底之苦心在此寂寂的夜茔， 

将随你久别的微笑从此欢快而光明。 

 

苍空孤雁的生命深葬于孤泣之荒冢， 

美丽的蔷薇开而后谢，残凋而复生， 

告诉我，好人，什么才象是人的生命? 

 

这依恋的故地将从荒冬回复青春， 

海水与云影自原始以来即依依伴从， 

告诉我，好人，什么才象是人的生命? 

 

夜已深，霜雾透湿了我的外衣，你的青裙， 

紧紧的相依，紧紧的相握，沉默，宁静， 

仰首看孤月寂明，低头看苍波互拥。 

 

夜已深，霜雾透湿了我的外衣，你的青裙， 

寂迷中古寺的晚钟惊醒了不灭的爱情， 

山海寂寂，你的影，我的影模糊不分明…… 

Ombro 
Vidu, folioj aŭtunaj falas sub lumantaj luno kaj stelaro. 
Mi nun rekuniĝas kun vi post disiĝo en la nokt’ malfru-aŭtuna, 
luno kaj stelaro des pli lumas, ravas nubaj ombroj en vario. 
 
Vidu, folioj aŭtunaj falas sub lumantaj luno kaj stelaro. 
Mia kor’ amaras ĉe la mara fundo, en ĉi nokt’ kvieta, 
kune kun rideto via longe nevidita ĝojas lume de nun. 
 
La sovaĝansero sola enteriĝis en ploranta tomb’ dezerta, 
bela rozo floras, velkas, mortas, reviviĝas. 
Diru al mi, bona homo, kiel statas homa viv’ finfine? 
 
La hejmloko sopirata de mi resurektas de dezerta vintro al juneco, 
Mara akvo kaj nubombroj ame kunas de l’ primitiva tempo. 
Diru al mi, bona homo, kiel statas homa viv’ finfine? 
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Nokto profundiĝas, la nebula prujno malsekigas mian veston, vian verdan jupon, 
strikte ni brakumas, strikte tenas ni la manojn, en silento, en kvieto, 
levas ni rigardon al orfeca luno kaj mallevas la rigardon al blu-ondoj en brakumo. 
 
Nokto profundiĝas, la nebula prujno malsekigas mian veston, vian verdan jupon, 
en kvieto la vespera sonorilo de l’ antikva templo vekas nian neelimineblan amon. 
Montoj kaj la mar’ kvietas, via ombro, mia ombro jam malklaras sen distingo… 

张寒晖（1902—1946） 

松花江上 
我的家在东北松花江上。 
那里有森林煤矿， 
还有那满山遍野的大豆高粱。 
我的家在东北松花江上。 
那里有我的同胞 
还有那衰老的爹娘。 
“九一八”，“九一八”， 
从那个悲惨的时候， 
脱离了我的家乡， 
抛弃那无尽的宝藏， 
流浪！流浪！ 
整日价在关内，流浪！ 
哪年，哪月， 
才能够回到我那可爱的故乡？ 
哪年，哪月， 
才能收回我那无尽的宝藏。 
爹娘啊，爹娘啊。 
什么时候， 
才能欢聚在一堂？！ 

Zhang Hanhui (1902-1946) 
Sur Songhua-rivero 

Mia hejmo sidas ĉe Songhua-rivero, 
tie trovas sin arbaroj kaj karbominejoj 
kaj sojplantoj, sorgoj plene sur la montotero. 
Mia hejmo sidas ĉe Songhua-rivero, 
tie vivas miaj samlokanoj 
kaj gepatroj miaj kun kaduko kaj tenero. 
“La septembr-dekoka, la septembr-dekoka,” 
ekde tiu tag’ tragika 
mi forlasis mian hejmon 
kaj trezorojn la sennombrajn sen konsidero, 
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vagas kaj vagadas 
jen interne de l’ pasej’ tuttage, vagas! 
Je kiu monat’, je kiu jaro 
povos mi reiri al la kara hejmotero? 
Je kiu monat’, je kiu jaro 
povos mi repreni la trezorojn sennombrajn? 
Ho, gepatroj, ho, gepatroj, 
kiam  
povos ĝoje rekuniĝi ni sen sufero? 

胡风（1902—1985） 

为祖国而歌 
在黑暗里 在重压下 在侮辱中 
苦痛着 呻吟着 挣扎着 
是我底祖国 
是我底受难的祖国！ 
 
在祖国 
忍受着面色的痉挛 
和呼吸底喘促 
以及茫茫的亚细亚的黑夜， 
如暴雨下的树群 
我们成长了 
 
为了明天 
为了抖去苦痛和侮辱底重载 
朝阳似地 
绿草似地 
生活含笑， 
祖国呵 
你底儿女们 
歌唱在你底大地上面 
战斗在你底大地上面 
喋血在你底大地上面 
 
在芦沟桥 
在南口 
在黄浦江上 
在敌人底铁蹄所到的一切地方， 
迎着枪声 炮声 炸弹声底呼啸—— 
祖国呵 
为了你 
为了你底勇敢的儿女们 
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为了明天 
我要尽情地歌唱： 
用我底感激 
我底悲愤 
我底热泪 
我底也许进溅在你底土壤上的活血！ 
人说：无用的笔呵 
把它扔掉好啦。 

 
然而，祖国呵 
就是当我拿着一把刀 
或者一支枪 

在丛山茂林中出没的时候罢 
依然要尽情地歌唱—— 
迎着铁底风暴 
火底风暴 
血底风暴 

歌唱出郁积在心头上的仇火 
歌唱出郁积在心头上的真爱 
也歌唱掉盘结在你古老的灵魂里的一切死渣和污秽 
为了抖掉苦痛和侮辱底重载 
为了胜利 
为了自由而幸福的明天 
为了你呵，生我的 养我的 教给我什么是爱 
什么是恨的 使我在爱里恨里苦痛的 
辗转于苦痛但依然能够给我希望给我力量的 
我底受难的祖国！ 

Hu Feng (1902-1985) 
Kanto por la patrujo 

En mallumo, sub la premo peza kaj en humiliĝo 
mizerploras, ĝemas kaj baraktas 
jen patrujo mia, 
la patrujo en sufero. 
 
En Patrujo 
eltenante tikojn de l’ vizaĝo 
kaj anheloj en spirado 
en la nebuleca nigra nokto de l’ Azio, 
kiel grupoj da arbetoj en tempesto, 
ni elkreskas. 
 
Por morgaŭo 
por deskui l’ ŝarĝon de sufer’ kaj humiliĝo 
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kiel la matena suno, 
kiel verdaj herboj, 
kun ridetoj en la vivo, 
ho, patrujo, 
viaj filoj kaj filinoj 
kantas jen sur via tero, 
kaj batalas jen sur via tero, 
eĉ elverŝas sangon jen sur via tero. 
 
Ĉe la ponto Lugou, 
sur la ter’ de Nankou, 
sur Huangpu-rivero, 
kaj en ĉiuj lokoj, kie la ferhufoj malamikaj tretas, 
spite al la hurloj de pafiloj kaj kanonoj kaj obusoj— 
aĥ, patrujo, 
por vi, 
por kuraĝaj filoj kaj filinoj viaj, 
por morgaŭo, 
volas mi plengorĝe kanti kun fervoro, 
per dankemo mia, 

per indigno mia, 
per varmegaj larmoj miaj, 
per la freŝa sango eble disŝpruconta sur la tero via! 

Oni diras, ke l’ senutilan skriboplumon 
  ni forĵetu. 
 
Tamen, aĥ, patrujo, 
eĉ kiam mi tenas glavon 
  aŭ pafilon 
kaj frekventas la ĝangalojn sur la montoj, 
mi ankoraŭ kantas kun fervoro— 
kontraŭ l’ fera ŝtormo, 
  fajra ŝtormo 
  kaj la sanga ŝtormo. 
Volas mi elkanti haton la akumulitan en la koro, 
volas mi elkanti veran amon la akumulitan en la koro, 
ĉiujn feĉojn, malpuraĵojn implikitajn en animo praa via, 
por forigi l’ pezan ŝarĝon de sufero kaj humiliĝo, 
por la venko, 
por morgaŭ’ libera kaj feliĉa, 
por vi, kiu min generis, nutras kaj instruas, kio estas amo, 
kio estas hato, kaj dronigas min en amon kaj malamon, 
kie mi baraktas, tamen vi ankoraŭ donas al mi forton kaj esperon, 
aĥ, patrujo mia en sufero! 
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梁宗岱（1903—1983） 

晚祷 

我独自地站在篱边。 

主呵，在这暮霭的茫昧中。 

温软的影儿恬静地来去， 

牧羊儿正开始他野蔷薇的幽梦。 

我独自地站在这里， 

悔恨而沉思着我狂热的从前， 

痴妄地采撷世界的花朵。 

我只含泪地期待着—— 

期望有幽微的片红 

给暮春阑珊的东风 

不经意地吹到我的面前： 

虔诚地，静谧地 

在黄昏星忏悔的温光中 

完成我感恩的晚祷。 

Liang Zongdai (1903-1983) 
Nokta preĝo 

Mi staras sola ĉe la heĝo. 
Ho, Dio, en nebula la vesperkrepusko 
figuroj suplaj, varmaj iras kaj reiras en kvieto. 
La knabpaŝtist’ eksonĝas pri sovaĝaj rozoj. 
Mi staras sola tie ĉi, 
meditas mi kun pent’ pri mia fanatika pasinteco 
plukadi kun stultec’ la florojn de la mondo. 
Mi nur kun larmoj ja atendas— 
atendas, ke palete ruĝa floro 
blovitas de malforta vento en malfrua primavero 
jen antaŭ min hazarde. 
Devota kaj kvieta, 
en varmeta lumo de l’ vesperaj steloj 
mi diru dankespriman noktan preĝon. 

散后(选一首) 

幽梦里， 

我和伊并肩默默的伫立， 

在月明如洗的园中。 

听蔷薇滴着香露， 

清月颤着银波。 

Post disiĝo 
En profunda sonĝo 
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mi kaj ŝi staras ŝultr’ ĉe ŝultro 
en la ĝarden’ lavita pure de lunlumo. 
El rozujoj gutas bonodora roso, 
klara luno tremas per arĝentaj ondoj. 

胡也频（1903—1931） 

秋色 
悲哀的颜色， 
笼罩着瘦削的树枝， 
如既往的失意之梦影， 
流荡在我心头，隐隐约约。 
 
低低叹息在生之疲乏中， 
我凝睇于无数芦苇之颠沛， 
呵，回忆旧情， 
我的眼泪，如残叶上之坠露。 
 
凄凉的寂寞的秋风， 
浮漾着我的青春之美丽—— 
恍惚地这回忆之迷茫的力， 
毁灭了我所有之微笑。 
 
我的悲哀，如江边的乌云， 
随旋风卷入淡漠之斜辉， 
染上脱叶的树枝， 
现出黯淡的秋之颜色。 

Hu Yepin (1903-1931) 
La aŭtuna koloro 

La koloro trista 
jen vualas la malgrasajn branĉojn 
kiel la pasintaj revaj ombroj de despero, 
kaj drivadas ja en mia koro, svage. 
 
Kun suspiroj basaj en laceco de la vivo 
mi rigardas fikse la suferojn de l’ senmobraj kanoj. 
Ho ve, kiam rememoras mi pri la pasintaj sentoj, 
miaj larmoj ŝajnas la falonta roso sur folioj velkaj. 
 
La aŭtuna vento trista kaj soleca 
flosas kun beleco de juneco mia— 
Trance l’ nebuleca fort’ de rememoro 
ruinigis jam ridetojn ĉiujn miajn. 
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Mia tristo, kiel grizaj nuboj ĉe l’ rivero, 
en ciklono enblovitas en deklivan lumon de flegmemo, 
kaj tinkturas senfoliajn branĉojn  
per malhela la kolor’ aŭtuna. 

冯雪峰（1903—1976） 

山里的小诗 

鸟儿出山去的时候， 

我以一片花瓣放在它嘴里， 

告诉那住在谷口的女郎， 

说山里的花已开了。 

Feng Xuefeng (1903-1976) 
Poemeto en la monto 

Kiam bird’ elflugis el la monto, 
metis mi petalon jen en ĝian buŝon 
kaj per ĝi mi montras al fraŭlin’ loĝanta ĉe la valo, 
ke enmontaj floroj jam disfloras en prospero. 

孤独 

哦，孤独，你嫉妒的烈性的女人！ 

你用你常穿的藏风的绿呢大衣 

盖着我， 

像一座森林 

盖着一个独栖的豹。 

 

但你的嘴唇滚烫， 

你的胸膛灼热， 

一碰着你， 

我就嫉妒着世界，心如火炙。 

Soleco 
Ho, soleco, vi la virino eksplodema kaj ĵaluza! 
Vi per ofte surportata kontraŭventa la mantel’ el verda drapo 
ja min kovras, 
kiel la arbaro tuta 
kovrus leopardon solan. 
 
Tamen viaj lipoj estas brule varmaj, 
via brusto fajre arda. 
Se mi vin ektuŝas, 
ekĵaluzas mi pri l’ tuta mondo, kun kaŭterizita koro. 
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罗念生（1904—1990） 

眼 
假如我化作一只水鸥， 
去到她的眼波里浮游； 
白沙堤插着两行细柳， 
黄铜的明镜在湖面漂浮。 
 
我远望见那五岳的高峰， 
嵩山上吹来一股熏风， 
歌声与花香满湖飘送， 
波光里荡漾着几道长虹。 
 
早晚湖边有潮汐涨歇， 
晶莹的水珠往山边泻， 
天上挂着黯淡的眉月， 
绯红的世界褪了颜色。 
 
有一天湖水骤然枯涸， 
盖上一层濛濛的白雾， 
两岸的垂柳倒成一路， 
镜儿埋在乌泥深处。 

Luo Niansheng (1904-1990) 
Okuloj 

Se mi fariĝus akva mevo super la rivero, 
mi en okulaj ondoj ŝiaj naĝu kun leĝero. 
Du vicoj da salikoj staras sur blanksablaj digoj, 
spegul’ latuna brilas flose sur lagakva helo. 
 
Rigardas mi al kvin montpintoj famaj en la foro, 
alŝvebas el la monto Songshan vent’ kun bonodoro. 
Kantvoĉo kaj aromo flora jen saturas lagon, 
luliĝas kelkaj ĉielarkoj en lagonda folo. 
 
Lagakv’ matene flusas kaj malflusas ĉe vespero, 
kristalaj akvo falas de montflanko en libero. 
Lunarko brovsimila pendas sur ĉiel’ malhela, 
la mond’ karmina jen senkoloriĝas en apero. 
 
Subite iutage la lagakv’ sekiĝos tute, 
nebulo minca blanke regas super ĉio mute. 
Salikoj sur du bordoj falas laŭlonge de l’ lago, 

- 75 - 
 



spegulon ŝian voras griza ŝlim’ profunda glute.  

时间 
有人说时间在光影里，但黑暗也不间的 
推移；有人说它随着动力转变， 
但静止也像在运行；有人说时间 
原住在声音里，但沉没也像在拖延。 
我忽然忘记了时间，那不是一条线， 
也不是一道圈；那是一个浑圆的 
 
整体，密密的充塞着天宇，这一点 
是太初也是末日，更无从分辨 
过去，现在与未来，我们别怨 
生命的短促，这短促是永恒的一片。 

Tempo 
Kelkaj diras, ke la temp’ sin trovas en lumombro, sed mallum’ senĉese 
jen moviĝas; kelkaj diras, ke ĝi ja ŝanĝiĝas sub instigo la movforta, 
ŝajnas ĝi jen haltas jen moviĝas; kaj aliaj diras ke la tempo 
origine loĝas en la voĉo, sed ĝi ŝajnas mergiĝado aŭ prokrasto. 
Mi subite ja forgesas pri la tempo: ĝi ne estas la linio, 
nek la cirklo, sed ĝi estas pufe ronda kaj bonorda 
 
la tutaĵo dense okupanta la ĉielon. Tiu stato 
estas la komenc’ ĥaosa kaj la lasta tag’ de l’ kosm’, des malpli distingiĝas 
pasinteco, estanteco kaj onteco. Ni ne plendu 
pri mallongo de la vivo, la malongo estas streko de l’ etern’ akorda. 

朱湘（1904—1933） 

葬我 

葬我在荷花池内， 

耳边有水蚓拖声， 

在绿荷叶的灯上， 

萤火虫时暗时明—— 

 

葬我在马樱花下， 

永作着芬芳的梦—— 

葬我在泰山之巅， 

风声鸣咽过孤松—— 

 

不然，就烧我成灰， 

投入泛滥的春江， 

与落花一同漂去， 

无人知道的地方。 
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Zhu Xiang (1904-1033) 
Min enterigu 

Min enterigu en lotusan lagon, 
akvolumbrikoj siblas ĉe l’ orelo, 
sur la lotusfolioj verdaj lampsimilaj 
lampiroj glimas jen en bril’ jen en malhelo. 
 
Min enterigu do sub albizia arbo, 
por ke aroman sonĝon mi posedu dum la tuta vivo. 
Min enterigu sur la pinto de la monto Taishan, 
ke l’ solan pinon blovas vent’ en drivo. 
 
Alie, kremaciu min al cindro 
kaj ĵetu ĝin en riveron ja en ŝvelo. 
Mi fluu kune kun falintaj floroj 
al nekonata malproksima tero. 

雨景 

我心爱的雨景也多着呀： 

春夜梦回时窗前的淅沥； 

急雨点打上蕉叶的声音； 

雾一般拂着人脸的细丝； 

从电光中泼下来的雷雨—— 

但将雨时的天我最爱了。 

它虽然是灰色的却透明； 

它蕴着一种无声的期待。 

并且从云气中,不知哪里， 

飘来了一声清脆的鸟啼。 

Pejzaĝo en pluvo 
Ja multas pluvaj la pejzaĝoj de mi tre ŝatataj: 
pluvbatoj antaŭ la fenestro dum printempa nokto, 
frapsonoj de pluvego sur folioj de baŝooj. 
pluvstrioj karesantaj nebulece la vizaĝon, 
verŝita pluvo sub la fulmo kaj tondrada bruo. 
Mi tamen pleje ŝatas la ĉielon tuj pluvonta: 
kvankam ĝi grizas, diafanas la vidaĵo bela. 
Entenas ĝi jen specon de senvoĉa atendado. 
En nuba la vaporo oni ne scias de kie 
alŝvebas klara kaj sonora birda ĉirpa krio. 
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严辰（1904—2003） 

星的歌·晨星 
星群随着黑夜凋谢， 
晨星却在黎明之前爬上东方。 
 
它披着灰白的衣衫， 
睁开虔诚的眼迎接黎明。 
 
它听到树林里第一声鸟叫， 
看见草上第一颗露珠滚落。 
 
它照着牛犊去河边饮水， 
指引着胡须上挂霜的旅人赶路。 
 
为等待鲜红发朝阳来临， 
它浑身激动得不住地发抖。 
 
太阳拨开暗云升起， 
它却甘愿在光明的刹那间殉身。 

Yan Chen (1904-2003) 
La matena stelo  
(el Kantoj de steloj) 

 
Stelaj grupoj velkas kiam nokto pasas al la fino, 
la matena stelo supreniras ĉe la horizonto orienta. 
 
Kun griz-blanka robo sur la korpo, 
ĝi malfermas pian okulparon por renkonti la aŭroron. 
 
Ĝi jam aŭdis la unuan pepon de l’ birdo, 
kaj ĝi vidis la unuan roson fali de la herbo. 
 
Ĝi prilumas la bovidojn en trinkado ĉe l’ rivero, 
kaj ĝi gvidas vojaĝantojn kun prujnokovrita barbo en vojiro. 
 
Dum atendo al alveno de la ruĝa suno 
ĝi tremetas tra la korpo pro emociiĝo. 
 
Kiam sun’ leviĝas disŝovante l’ grizajn nubojn, 
ĝi preferas sin oferi dum la momento de eklumo. 
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常任侠（1904—1996） 

原野 
我爱祖国的原野， 
我是在这原野生长的。 
迈着健壮的脚步， 
我走着，踏着每一块土壤， 
都触觉着温暖， 
仿佛与我融合为一片。 
我的祖先都已化为这原野的泥沙， 
让树繁茂，让谷粒生芽又结实， 
让野花装饰曲折小径的边缘， 
让细草铺满松软的毡子， 
让小溪唱着歌流过， 
让菜圃展开浓绿的嫩叶， 
让高下回环的田畦， 
摇着金黄的香稻。 
而我也将化为这原野的泥沙啊， 
我将与这里的一切同在。 
我爱这原野的一切， 
我向原野激动的呼喊， 
带着无尽的渴望， 
仰卧在原野上， 
望着蔚蓝的远天。 
原野也拥抱我， 
以温柔的发，温柔的肢体抚慰我， 
我的身体永远是属于这原野的。 
我爱听这原野的声音， 
这村犬的吠、鸡的啼叫、 
和牛的鸣声。 
或是一只野鸟， 
一头虫子都能引我神往。 
而颜色又是这样美好啊， 
在朴素中显出典雅与安闲。 
我爱每一溪桥， 
每一岩谷和村落， 
甚至每一蜷卧的小丘， 
都给我以可亲的容貌。 
坐在山和山叠绕的， 
田和田环曲的， 
路和路区划的， 
雾气蒙蒙的田野中， 
我闻着而且喜爱着 
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那些不知名的干草香。 

Chang Renxia (1904-1996) 
La vasta kamparo 

Mi amas la kamparon vastan de l’ patrio,  
mi kreskas kaj vivadas sur ĝi. 
Kun fortikaj paŝoj 
mi iras sur la pecoj de la tero, 
kaj sentas varmon ĉie, 
kun kiu ŝajnas mi fandiĝas. 
Prapatroj miaj jam fariĝis kot’ kaj sablo de la tero, 
tiel ke arboj pompas kaj rizgrajnoj grasas, 
tiel ke la sovaĝaj floroj jen borderas la zigzagajn vojon, 
tiel ke l’ delikataj herboj verde mol-tapiŝas, 
tiel ke rojoj fluas lirl-kantante, 
tiel ke la legomaj bedoj plenas je folioj malhel-verdaj, 
tiel ke sur la kampoj viciĝantaj laŭ ŝtupar’ spirala 
svingiĝas orkoloraj rizplantaĵoj. 
Kaj ankaŭ mi fariĝos kot’ kaj sablo de la tero, 
mi restos kune ja kun ĉio ĉi tiea. 
Mi amas ĉion sur l’ ebena tero, 
mi krias emocie al la kampoj. 
Kun la soif’ senfina, 
kuŝante sur l’ ebena tero, 
rigardas mi al la ĉiel’ lazura. 
La ter’ ebena ankaŭ min brakumas 
kaj min karesas per moletaj haroj kaj la membroj. 
Kaj mia korpo ĉiam apartenas al l’ ebena tero. 
Mi ŝatas ja aŭskulti al la voĉoj sur la tero: 
bojado de l’ vilaĝaj hundoj, kokerikoj de la kokoj, 
kaj muĝoj de la bovoj. 
Fazano 
aŭ raŭpo povas ravi min en ekstazo. 
Koloroj de tiea ter’ tre belas 
sin montras ili elegantaj kaj trankvilaj en simpleco. 
Mi amas ĉiujn pontojn super rojoj, 
ĉiujn rokvalojn kaj vilaĝojn. 
eĉ ĉiujn dunojn en kuŝado, 
intiman la mienon ili donas al mi. 
Sidante sur la vojoj 
sur montoj aŭ volvitaj de la montoj, 
tra kampoj aŭ de kampoj ĉirkaŭitaj  
dronantaj en vapor’ nebula, 
mi flaras kaj tre ŝatas 
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l’ aromon de la nekonataj sekaj herboj. 

许幸之（1904—1991） 

铁蹄下的歌女 
——献给聂耳 
我们到处卖唱， 
我们到处献舞。 
谁不知道国家将亡， 
为什么被人当作商女？ 
 
为了饥寒交迫， 
我们到处哀歌， 
尝尽了人生的滋味， 
舞女是永远地飘流。 
 
谁甘心做人的奴隶？ 
谁愿意让领土沦丧？ 
可怜是铁蹄下的歌女， 
被鞭挞得遍体鳞伤。 

Xu Xingzhi (1904-1991) 
Kantistinoj sub la feraj hufoj 

dediĉe al Nie Er 
Ni kantadon vendas ĉiuloke, 
ni prezentas dancojn ĉie.  
Ĉiu scias, ke la land’ pereos, 
kial ni fariĝas kantistinoj profesie? 
 
Por vivteni kontraŭ frosto kaj malsato 
ni kantadas triste ĉie en mizero, 
jam spertinte la suferojn de la vivo, 
kaj drivadas tien kaj ĉi tien sen espero. 
 
Kiu volus esti sklavo? 
Kiu volus lasi ja perdiĝi al la tero? 
Kompatinde l’ kantistinoj sub la feraj hufoj 
tra la korp’ ricevas vundojn sub vip-pelo.  
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孙大雨（1905—1997） 

招魂  
你去了，你去了，志摩，  
一天的浓雾  
掩护着你向那边，  
月明和星子中间，  
一去不再来的莽莽长途。  
没有，没有去？我见你  
在风前水里  
披着淡淡的朝阳，  
跨着浮云底车辆，  
悠然地显现又悠然地隐避。  
快回来。百万颗灿烂  
点着那深蓝；  
那去处暗得可怕，  
那儿的冷风太大，  
一片沈死的静默你过得惯？  

Sun Dayu (1905-1997） 
Anim-vokado 

Vi forpasis, vi forpasis, Zhimo*. 
Sub tuttaga la vualo densa de nebulo 
vi foriris al la foro 
inter nuboj kaj stelaro 
sur la vojo al malkara sen aŭroro. 
Ne, ne forpasi? Jen mi vidas, 
ke en vento sur rivero 
sub pala matenruĝo 
veturas vi per ĉaro de nuberoj, 
jen malaperas jen aperas kun leĝero. 
Rapide hejmrevenu. Miriado da glimantaj steloj 
dispunktas la lazuron de l’ ĉielo, 
kaj l’ for’ mallumas tre terure, 
kaj tie l’ vento blovas forte, 
ĉu vi kutimas vivi tien en silento senplezure? 

*Zhimo: Xu Zhimo (1897-1931), poeto de novluna skolo. 

诀绝 
天地竟然老朽得这么不堪! 
我怕世界就吐出他最后 
一口气息，无怪老天要破旧， 
唉，白云收尽了向来的灿烂， 
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太阳暗得象死亡的白眼一般， 
肥圆的山岭变幻得象一列焦瘤， 
没有了林木和林中啼绿的猿猴， 
也不再有月泉对着好鸟清谈。 
大风抱着几根石骨在摩娑， 
海潮披散了满头满背的白发， 
悄悄退到了沙滩下独自叹息 
去了：就此结束了她千古的喧哗， 
就此开始天地和万有的永劫。 
为的都是她向我道了一声诀绝! 

Decidema rifuzo 
La tero kaj l’ ĉielo eĉ kadukas tiagrade! 
Mi timas, ke la mondo spiras 
la lastan spiron, tiel ke l’ ĉiel’ kadukas. 
Ho ve, la blankaj nuboj ŝirmas ĉiujn bril-buntecojn. 
La suno palas kiel la okuloj blankaj de la Morto; 
rondgrasaj la montdunoj jam fariĝas vico da tuberoj brulbakitaj; 
arbare mankas krioj de simioj jen sur verda tero; 
ne plu l’ lunlumo pendas super fonto klara. 
la vent’ karesas rokojn en brakumo sia; 
martajd’ kun blankaj haroj sur la tuta kapo kaj la dorso 
senbrue sin retiras sub sablejon kaj suspiras sola,  
tiel ke ŝi jam metis finon al miljara muĝo sia, 
kaj de nun la ĉielo kaj la ter’ komencas sian eternecon 
pro tio, ke ŝi min rifuzas decideme. 

王亚平（1905—1983） 

灯塔守者 
白鸥在夜幕里睡熟了， 
太平洋上没有一丝帆影。 

 
乌云夺去了星月的光辉， 
天空矗立着孤独的塔灯。 
 
远处送来惊人的风啸， 
四周喧腾着愤怒的涛声。 
 
在这曙色欲来的前夜， 
我把生命献给了光明。 

Wang Yaping (1905-1983) 
Gardisto de la lumturo 

Blankaj mevoj dolĉe dormas jen en noktvualo, 
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trovas sin neniu velo sur la Pacifiko. 
 
Grizaj nuboj nun forrabas brilon de la lun’ kaj steloj, 
sola la lumturo alte staras sub ĉielo. 
 
Venta ululado surprizigas el la foro, 
ja aŭdiĝas la indigna onda muĝ’ ĉirkaŭe. 
 
En la noktmoment’ alvenos tuj l’ aŭroro, 
mi oferas mian vivon al la lumo. 

冯至（1905—1993） 

我是一条小河 

我是一条小河, 

我无心由你的身边绕过—— 

你无心把你彩霞般的影儿 

投入了我软软的柔波。 

 

我流过一座森林, 

柔波便荡荡地 

把那些碧绿的叶影儿 

裁剪成你的裙裳。 

 

我流过一座花丛—— 

柔波便粼粼地 

把那些凄艳的花影儿 

编织成你的花冠。 

 

无奈呀,我终于流入了 

流入那无情的大海—— 

海上的风又厉,浪又狂, 

吹折了花冠,击碎了衣裳! 

 

我也随着海潮漂漾, 

漂漾到无边的地方—— 

你那彩霞般的影儿, 

竟和幻散了的彩霞一样! 

Feng Zhi (1905-1993) 
Mi estas rivereto 

Mi estas rivereto, 
mi senintence preterfluas vin— 
vi senintence ĵetas vian ĉielarkan ombron 
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en miajn molajn ondojn per koketo. 
 
Mi preterfluas rande de arbaro, 
la molaj ondoj kun libero 
tajloras l’ ombran bildon de folioj verdaj 
al viaj jupo kaj vestaĵoj de leĝero. 
 
Mi preterfluas tufon da branĉ-floroj— 
la molaj ondoj kun fervoro 
jen plektas la bild-ombron de la belaj floroj 
al via florokrono. 
 
Finfine mi senhelpe fluas en la maron, 
la maron senkompatan— 
la vento sur ĝi furiozas kaj minacas ondoj, 
florkrono disrompiĝas kaj vestaĵoj dispeciĝas. 
 
Mi flosas sur la tajdo 
al lokoj nekonataj en la foro— 
figuro via kun koloro ĉielarka 
vanuas matenruĝe en vaporo! 

蛇 

我的寂寞是一条蛇， 

静静地没有言语。 

你万一梦到它时， 

千万啊，不要悚惧! 

它是我忠诚的侣伴， 

心里害着热烈的乡思; 

它想那茂盛的草原—— 

你头上的、浓郁的乌丝。 

它月影一般轻轻地 

从你那儿轻轻走过; 

它把你的梦境衔来了， 

像一只绯红的花朵。 

Serpento 
Soleco mia ŝajnas ja serpento, 
kvieta kaj senvorta. 
Se sonĝus vi okaze pri ĝi, 
neniel timu ĝin kun ĝeno! 
Ĝi estas mia akompan’ fidela, 
kun la sopiro forta en la koro. 
Sopiras ĝi al la prospera stepo 
kaj viaj nigraj haroj sur la kapo. 
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Ĝi, kiel luna ombro, jen leĝere 
aliras vin malpeze. 
Buŝprenas vian sonĝon ĝi jam 
kiel skartalan floron. 

给一个战士 
你长年在生死的边缘生长， 

一旦你回到这堕落的城市， 

听着这市上的愚蠢的歌唱， 

你会像是一个古代的英雄。 

 

在千百年后他忽然回来， 

从些变质的堕落的子孙 

寻不出一些盛年的姿态， 

他会出乎意料，感到眩昏。 

 

你在战场上，像不朽的英雄 

在另一个世界永向苍穹， 

归终成为一只断线的纸鸢： 

 

但是这个命运你不要抱怨， 

你超越了他们，他们已不能 

维系住你的向上，你的旷远。 

Dediĉe al batalanto 
Tra jaroj vi kreskadas ĉe la rand’ de vivo-morto, 
sed kiam vi revenas al koruptiĝinta l’ urbo, 
aŭskultas al muziko stulta tie en malordo, 
vi sentas vin antikva la hero’ de sanga murdo. 
 
Post jaroj mil-mil kiam li revenis jen subite, 
el la degenerintaj prapranepoj kun malvirto 
li ne eltrovis la tiamajn pozojn senhezite. 
Lin tio ja surprizis kaj li dronas en mensflirto. 
 
Sur batalej’ vi estas la heroo meritplena, 
en la alia mondo ĉiam vi rigardas al ĉielo, 
sed ĉe la fino vi fariĝas kajto senfadena. 
 
Vi tamen pri la sort’ neniel plendu kun despero, 
ĉar vi jam ilin ja superas, per kondut’ malbena 
ne povas ili ligi sin al via streba celo. 
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戴望舒（1905—1950） 

雨巷 

撑着油纸伞，独自 

彷徨在悠长、悠长 

又寂寥的雨巷， 

我希望逢着 

一个丁香一样的 

结着愁怨的姑娘。 

 

她是有 

丁香一样的颜色， 

丁香一样的芬芳， 

丁香一样的忧愁， 

在雨中哀怨， 

哀怨又彷徨。 

 

她彷徨在这寂寥的雨巷， 

撑着油纸伞 

像我一样， 

像我一样地 

默默彳亍着， 

冷漠，凄清，又惆怅。 

 

她静默地走近 

走近，又投出 

太息一般的眼光， 

她飘过 

像梦一般的， 

像梦一般的凄婉迷茫。 

 

像梦中飘过 

一枝丁香的， 

我身旁飘过这女郎； 

她静默地远了，远了， 

到了颓圮的篱墙， 

走尽这雨巷。 

 

在雨的哀曲里， 

消了她的颜色， 

散了她的芬芳 

消散了，甚至她的 

太息般的眼光， 
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丁香般的惆怅。 

 

撑着油纸伞，独自 

彷徨在悠长，悠长 

又寂寥的雨巷， 

我希望飘过 

一个丁香一样的 

结着愁怨的姑娘。 

Dai Wangshu (1905-1950) 
Strateto en pluvo 

Mantenante la ombrelon el papero oleita, sola 
mi paŝadas sur longlonga 
kaj senhoma la strateto 
kaj deziras ja renkonti 
siringosimilan 
la knabinon kun ĉagreno. 
 
Ŝi, havanta 
la koloron de siringo, 
la aromon de siringo 
la ĉagrenon de siringo, 
lamentadas en la pluvo, 
lamentante vagas ja sencele. 
 
Ŝi vagadas sola en stratet’ en pluvo, 
mantenante la ombrelon el papero oleita, 
kiel mi, 
kiel mi paŝadas 
flegme, triste kaj splenplene. 
 
Silenteme ŝi alproksimiĝas, 
ŝi alproksimiĝas, ĵetas 
suspireman ekrigardon. 
Ŝi alŝvebas 
kvazaŭ sonĝe, 
triste kaj nebule kvazaŭ sonĝe. 
 
Kvazaŭ en la sonĝ’ forŝvebas 
siringsimila 
la knabino preter mia korpo. 
Ŝi silente foras kaj malproksimiĝas 
al la heĝ’ falinta, 
tra la stratet’ en pluvo. 
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En melankolia la ario de la pluvo 
malaperis ŝia vangkoloro, 
dispeliĝis ŝia bonodoro, 
eĉ vanuas ŝiaj lamentemaj ekrigardoj 
kaj siringaj splenoj. 
 
Mantenante la ombrelon el papero oleita, sola 
mi paŝadas sur longlonga 
kaj senhoma la strateto 
kaj deziras ja renkonti 
siringosimilan 
la knabinon kun ĉagreno. 

印象 

是飘落深谷去的 

幽微的铃声吧， 

是航到烟水去的 

小小的渔船吧， 

如果是青色的珍珠; 

它已堕到古井的暗水里。 

林梢闪着的颓唐的残阳， 

它轻轻地敛去了 

跟着脸上浅浅的微笑。 

从一个寂寞的地方起来的， 

迢遥的，寂寞的呜咽， 

又徐徐回到寂寞的地方，寂寞地。 

Impresoj 
Eble falis en profundan valon 
delikataj sonoj de tintilo, 
aŭ la fiŝboato aliranta 
al l’ akvo en nebulo. 
Se estas ĝi bluverda perlo, 
ĝi falas jam en la malhelan akvon de l’ antikva puto. 
Sur pinto de arbar’ rebrilas dekadenca sunsubira lumo. 
Malpeze ĝi retiras sin for 
jen kune kun ridet’ sur la vizaĝo. 
Plorsingultado fora kaj soleca 
jen leviĝinta en soleca loko 
malrapide nun reiras al la lok’ soleca, ja soleca. 

夜蛾 

绕着蜡烛的圆光， 

夜蛾作可怜的循环舞， 
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这些众香国的谪仙不想起 

已死的虫，未死的叶。 

说这是小睡中的亲人， 

飞越关山，飞越云树， 

来慰藉我们的不幸， 

或者是怀念我们的死者， 

被记忆所逼，离开了寂寂的夜台来。 

我却明白它们就是我自己， 

因为它们用彩色的大绒翅 

遮覆住我的影子， 

让它留在幽暗里。 

这只是为了一念，不是梦， 

就像那一天我化成凤。 

Nokta tineo 
Ĉirkaŭ l’ luma rondo de kandelo 
la tineo nokta dancas ronde kompatinde. 
Tiuj feoj de diversaj lokoj ne memoras 
jam pri la mortintaj vermoj nek pri la folioj vivaj. 
Ili diras, ke ĝi estas la karulo en dormeto 
kaj ke ĝi transflugas montojn, arbojn 
por konsoli min pro mia malfeliĉo, 
aŭ sopiri al mortinoj niaj, 
forlasinte la kvietan tombon pro subpremo de memoro. 
Mi komprenas, ke ĝi estas mi mem, 
ĉar ĝi ŝirmas min per kolorriĉa vila flugilparo 
kaj min lasas en la ombro de mallumo. 
Tio estas nur ekpenso, sed ne sonĝo, 
kiel mi fariĝos la fenikso iun tagon. 

臧克家（1905—2004） 

老马 
总得叫大车装个够， 

它横竖不说一句话， 

背上的压力往肉里扣， 

它把头沉重地垂下! 

这刻不知道下刻的命， 

它有泪只往心里咽， 

眼里飘来一道鞭影， 

它抬起头望望前面。 

Zang Kejia (1905-2004) 
Maljuna ĉevalo 

Oni ŝarĝas grandan ĉaron ĝis ekstremo, 
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ĝi neniel tamen diras unu vorton kun malemo. 
Ŝarĝo sur la dorso pezas ĝis la karno, 
ĝi nur klinas sian kapon suferante sub la premo. 
En ĉi horo ĝi ne scias kio ja okazos en la posta horo, 
ĝi nur glutas larmojn ventren kun amara koro. 
Antaŭ la okuloj ŝvebas ombro de la vipo, 
ĝi la kapon levas kaj rigardas al la foro. 

三代 

孩子 

在土里洗澡； 

爸爸 

在土里流汗； 

爷爷 

在土里葬埋。 

Tri generacioj 
Infanoj  
sin banas en la tero; 
la patro 
ŝvitegas sur la tero; 
la avo 
dormkuŝas sub la tero. 

有的人 

——纪念鲁迅有感 

有的人活着， 

他已经死了； 

有的人死了， 

他还活着。 

 

有的人 

骑在人民头上：“呵，我多么伟大！” 
有的人 

俯下身子给人民当牛马。 

 

有的人 

把名字刻入石头，想“不朽”； 

有的人 

情愿作野草，等着地下的火烧。 

 

有的人 

他活着别人就不能活； 

有的人 

他活着为了多数人更好地活。 
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骑在人民头上的, 

人民把他摔倒； 

给人民作牛马的 

人民永远记住他！ 

 

把名字刻在石头上的 

名字比尸首烂得更早； 

只要春风吹到的地方 

到处是青青的野草。 

 

他活着别人就不能活的人， 

他的下场可以看到； 

他活着为了多数人更好地活着的人， 

群众把他抬举得很高，很高。 

Kelkaj homoj 
—penseroj okaze de funebrado pri sinjoro Lusin 

Kelkaj homoj vivas, 
dum li jam formortis; 
Kelkaj homoj mortis, 
dum ankoraŭ li ja vivas. 
 
Kelkaj homoj 
rajdas sur la kolo de l’ popolo: “Ho, mi tiom grandas!”; 
kelkaj homoj 
klinas sian korpon jen por esti bovoj de l’ popolo. 
 
Kelkaj homoj 
ĉizas sian nomon sur la ŝtonon por “neputriĝema” vivo; 
kelkaj homoj 
jen preferas esti sovaĝ-herboj pretaj bakbruliĝi de subtera fajro. 
 
Kelkaj homoj 
nur permesas al si vivi sen toleri aliulan vivon; 
kelkaj homoj 
vivas por plibonigi l’ vivon de plejmulto. 
 
Tiujn, kiuj rajdas sur la kolo de l’ popolo, 
la popolo ilin tirfaligos; 
Tiujn, kiuj servas kiel bovoj de l’ popolo, 
la popolo memorigas por eterne! 
 
Tiuj, kiuj ĉizis sian nomon sur la ŝtonon, 
vidos sian nomon pli frue putriĝi ol kadavro sia. 
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Kien la printempa vento blovas, 
tie pompas la sovaĝaj herboj en junverdo. 
 
Tiuj, kiuj vivas sen permesi al l’ aliaj vivi, 
venos al tragika fino sia; 
tiujn, kiuj vivas por plibona vivo de plejmulto, 
la popolamaso levas al tre alta, al tre alta loko. 

兵车向前方开 
耕破黑夜， 

又驰去白日， 

赴敌几千里外， 

挟一天风沙， 

兵车向前方开。 

 

兵车向前方开。 

炮口在笑， 

壮士在高歌， 

风萧萧， 

鬃影在风里飘。 

Militĉaro veturas al la fronto 
Tra malluma nokto 
kaj dum la taglumo 
ĝi veturas kelkmil liojn foren 
kun kovranta sablo kaj en polv-brakumo 
al la front’ por militiri per bat-puno. 
 
Militĉar’ veturas al la fronto. 
Kanonbuŝoj ridas en kontento, 
la bravuloj kantas ja plengorĝe. 
susuradas vento, 
la kolharoj de l’ ĉevaloj flirtas en vent-lamento. 

曹葆华（1906—1978） 

西北哨兵 
背着半边蓝天， 
顶着一轮红日， 
站在黝黄山坡上， 
——脚下倒着黑黑影子。 
你以三尺白钢刀， 
作民族的守望哨。 
 
不怕塞外尘沙， 
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不怕岭外风暴， 
睁着一双火红眼睛， 
— 眼皮从不爬上疲劳。 
控制着群山万壑， 
天下的第一险道…… 

Cao Baohua (1906-1978) 
Sentinelo en nordokciento 

Dorsportante la duonon da ĉielo blua 
sub la suno ruĝa 
staras li sur nigre flava montdeklivo 
—ĉe piedoj liaj kuŝas nigra ombro. 
Kun tri-futa glavo en la mano 
estas li defenda sentinelo de l’ nacio. 
 
Ne timante sablan polvon el limregiono, 
nek la ŝtormon el trans montoj, 
li malfermas la klarvidan okulparon 
— laco ja neniam restas sur palpebroj. 
Regas li mil valojn, montojn 
kaj la plej danĝeran vojon en la mondo... 

李广田（1906-1968） 

秋的味 

谁曾嗅到了秋的味， 

坐在破幔子的窗下， 

从远方的池沼里， 

水滨腐了的落叶的—— 

从深深的森林里， 

枯枝上熟了的木莓的—— 

被凉风送来了 

秋的气息？ 

这气息 

把我的旧梦醺醒了， 

梦是这样迷离的， 

像此刻的秋云似—— 

从窗上望出， 

被西风吹来， 

又被风吹去。 

Li Guangtian (1906-1968) 
Odoro de l’ aŭtuno 

Kiu flaris la odoron de l’ aŭtuno 
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ĉe l’ fenestr’ kun eluzita la kurten’ sidante, 
alblovatan el la fora marĉo, 
ĉe kies akvrand’ putriĝis falifolioj, 
kaj el la profundo de arbaro, 
kie sur la velkaj branĉoj maturiĝis framboj, 
alblovatan per zefiro friska, 
la etoson de l’ aŭtuno? 
La etoso 
vekas min el la malnova sonĝo 
tiom nebuleca kaj malklara 
kiom ĉi-momentaj nuboj de l’ aŭtuno— 
ĝi, vidata tra l’ fenestro, 
alblovatas de la okcidenta vento, 
ree forblovatas de la okcidenta vento. 

蹇先艾（1906—1994） 

春晓 

纱窗的外面低荡初晓的温柔， 

霞光仿佛金波掀动，风弄歌喉， 

林鸟也惊醒了伊们的清宵梦， 

歌音袅袅啭落槐花深院之中。 

 

半圮的墙垣拥抱昏黄的波光， 

花架翩飞几片紫蝶似的藤萝， 

西边天已淡溶了月舟的帆影， 

听呀，小巷头飘起一片叫卖声！ 

Qian Xian’ai (1906-1994) 
Printempa mateno 

Ekster gaz-fenestro base ŝvebas mild’ de fru-mateno, 
matenruĝo onde brilas, vento vibras per kantemo. 
Birdoj en arbaro vekas ilin el la sonĝ’ profunda, 
sonas inter soforfloroj en la kort’ ĉirpad’ inunda. 
 
Disfalinta mur’ brakumas flavan lumon de l’ vespero, 
sur pergol’ svingiĝas kelkaj floroj de purpura belo. 
En ĉielo okcidenta jam paliĝas luna velo, 
jen alflugas de l’ strat-fino vendaj krioj al orelo. 
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邵洵美（1906—1968） 

季候 
初见你时你给我你的心， 

里面是一个春天的早晨。 

 

再见你时你给我你的话， 

说不出的是炽烈的火夏。 

 

三次见你你给我你的手， 

里面藏着个叶落的深秋。 

 

最后见你是我做的短梦， 

梦里有你还有一群冬风。 

Shao Xunmei (1906-1968) 
Sezonoj 

Je l’ unua renkontiĝ’ doniĝis al mi via koro, 
en ĝi trovis sin printempa la mateno de favoro. 
 
Je la dua renkontiĝo viajn vortojn donis vi, 
nedireblaj vortoj estis la somero de pasi’. 
 
Je la tria al mi etendiĝis via man’ de juno, 
en ĝi kaŝiĝis malfrua folifala la aŭtuno. 
 
Lastan fojon mi renkontis vin en mia sonĝolando, 
en ĝi vi troviĝis kune kun la vintra venta bando. 

苏金伞（1906—1997） 

埋葬了的爱情 
那时我们爱得正苦 
常常一同到城外沙丘中漫步 
她用手拢起了一个小小坟茔 
插上几根枯草，说： 
这里埋葬了我们的爱情 
 
第二天我独自来到这里 
想把那座小沙堆移回家中 
但什么也没有了 
秋风在夜间已把它削平 
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第二年我又去凭吊 
沙坡上雨水纵横，像她的泪痕 
而沙地里已钻出几粒草芽 
远远望去微微泛青 
这不是枯草又发了芽 
这是我们埋在地下的爱情 
生了根 

作于1992年5月27日，86岁 
作者注：几十年前的秋天，姑娘约我到一个小县城的郊外，秋风阵阵，因为当时我出于羞怯

没有亲她，一直遗恨至今，只能在暮年的黄昏默默回想多年以前的爱情。 

Su Jinshan (1906-1997) 
Amo enterigita 

tiam enamiĝis ni penege, 
kaj ni ofte paŝis inter sablodunoj eksterurbe 
ŝi dunigis per manŝovo etan tombon 
kaj enŝovis kelkajn velkajn herbojn sur ĝin 
ŝi parolis: nia amo enteriĝis tie ĉi 
 
postan tagon mi ĉi tien iris sola  
volis mi transloki la duneton al la hejmo 
sed nenio restis tie 
la aŭtuna vento jam balais ĝin tute 
 
sekvajare mi aliris tien ĉi por funebrado 
sur sabloza la dekliv’ pluvakvo fluis interkruce, kiel ŝiaj larmoj 
sur sablej’ jam elŝoviĝis kelkaj herboŝosoj 
de la for’ vidate ili iom junverdiĝis 
ili estis ne la ŝosoj de la velkaj herboj 
sed la am’ enterigita de ni 
jam radikis. 

                la dudek-sepan de majo, 1992, kiam mi estas okdek-ses-jara 
Notoj de la poeto: aŭtune antaŭ kelkdekaj jaroj, la fraŭlino invitis min al la antaŭurbo de urbeto. 
Tiam la aŭtuna vento jen kaj jen blovis. Pro mia hontemo mi ne kisis ŝin. Tio lasas al mi bedaŭron 
ĝis nun. Mi vole nevole, ĉe vespero dum mia maljunaj jaroj, silente rememoras pri la amo antaŭ 
multaj jaroj ĉe la vespero  

吴秋山（1907—1984） 

雪夜 
孤馆的灯是青的， 
窗外，垂下雪的珠帘。 
  
炉火伸出了蛇舌， 
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舐着室中的冷味。 
  
又是残夜梦回， 
枕畔的书瘦损了。 
  
远处掷来一片狗吠， 
击破沉寂的夜网。 

Wu Qiushan (1907-1984) 
Neĝa nokto 

La lampo lumas pale en gastejo izolita, 
ekster la fenestro pendas neĝa perl-kurteno. 
 
El la forno elŝoviĝas la serpentaj langoj, 
ili lekas la malvarman guston en la ĉambro. 
 
Ree l’ sonĝ’ alvenas dum restanta nokto, 
apud kapkusen’ la libro magre eluzitas. 
 
Jen alŝvebas hundaj bojoj el la foro, 
kaj traboras la silentan reton de la nokto. 

阿垅（1907—1967） 

                      不要恐惧 

巨雷是那个巨人底狂喜的狂笑 

在你底生命的充溢中，孩子！你不是 

也笑不可止，那么大声么？—— 

不要恐惧！ 

 

骤雨是那个巨人底感动和激情的堕泪 

当你醒来的时候被我底手所慰抚，或者你自己用手慰 

抚一个给你的香苹果，孩子！你不是 

也晶莹含泪，而并非痛苦么？—— 

不要恐惧！ 

 

狂风是欢乐底不合步法的奔跑 

闪电是喜悦底盘旋而舞的双臂，孩子！你不是 

也为了去捉一朵柳絮，去追逐圆月，或者什么也不为而 

由于肌肉和精神底单纯的需要而急奔和舞蹈么？—— 

不要恐惧！ 

 

不要恐惧 

你是在我底可靠而平静的怀中 
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我没有恐惧，我是经过风暴和沙漠来的 

因为我没有恐惧；因为你要经过风暴和沙漠而去。 

A Long (1907-1967) 
Ne panikiĝu 

Granda tondro estas la ekstaza rid’ de tiu grandegulo 
ĝi saturas vian vivon, ho, infano! Ĉu vi ankaŭ 
ridas ja neĉesigeble tiel laŭte?—— 
Ne panikiĝu! 
 
Forta pluvo estas larmoj de l’ grandegul’ pro emocio kaj pasio, 
kiam vi vekiĝas, mia mano vin karesas, aŭ vi mem per mano 
  donas al vi bonodoran pomon, ho, infano! Ĉu vi ankaŭ 
ploras per kristalaj larmoj, sed mi pro doloro? 
Ne panikiĝu! 
 
Furioza vento estas neregula kuro, 
fulmo estas du svingantaj brakoj de l’ spirala ĝojo, ho, infano! Ĉu vi ankaŭ 
por ekkapti salikflokon, ĉasas rondan lunon, aŭ kuregas kaj dancadas 
  por nenio, sed nur pro bezono simpla de muskoloj kaj spirito? 
Ne penikiĝu! 
 
Ne panikiĝu! 
Vi jen restas en fidinda kaj kvieta sino mia 
mi ne havas timon, ĉar mi spertis ŝtormon kaj dezerton 
ĉar mi ne havas timon, ĉar vi devas sperti ŝtormon kaj dezerton.  

方玮德（1908—1935） 

海上的声音 
那一天我和她走海上过， 
她给我一贯钥匙和一把锁， 
她说∶“开你心上的门， 
让我放进去一颗心！ 
请你收存， 
请你收存。” 

今天她叫我再开那扇门， 
我的钥匙早丢在海滨。 
成天我来海上找寻， 
我听到云里的声音—— 
“要我的心， 

要我的心！” 
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Fang Weide (1908-1935) 
Voĉo sur la maro 

Tiutage mi kaj ŝi okaze renkontiĝis sur la maro, 
faskon da ŝlosiloj kaj seruron jen ŝi donis al mi. 
Diris ŝi: “Malfermu l’ pordon de via koro, 
tiel ke mi enmetos unu koron en ĝin! 
Nu, bonvolu ĝin akcepti, 
  do, bonvolu ĝin akcepti.” 
Ŝi hodiaŭ petas min malfermi l’ pordon, 
sed mi perdis la ŝlosilon sur la plaĝo. 
Kiam mi priserĉis ĝin ĉe la mar’ tuttage, 
aŭdis mi la voĉon el la nuboj: 
“Volas mi repreni mian koron, 
  volas mi repreni mian koron!” 

力扬（1908—1964） 

我们为什么不歌唱  

当黑夜将要退却， 

而黎明已在遥远的天边 

唱起红色的凯歌 

——我们为什么不歌唱！ 

 

当严冬将要完尽， 

而人类的想望的春天 

被封锁在冰霜的下面 

——我们为什么不歌唱！ 

 

当链镣还锁住 

我们的手足，鲜血在淋流； 

而自由已在窗外向我们招手 

——我们为什么不歌唱！ 

 

当悲哀的昨日将要死去， 

欢笑的明天已向我们走来， 

而人们说：“你们只应该哭泣！” 
——我们为什么不歌唱！ 

Li Yang (1908-1964) 
Kial ni ne kantas! 

Kiam nigra nokt’ tuj retiriĝos, 
kaj l’ aŭror’ aperas ĉe la fora horizonto, 
laŭdkantante l’ ruĝan kanton 
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—kial ni ne kantas! 
 
Kiam la rigora vintro tuj finiĝos, 
kaj l’ printempo sopirata de l’ homaro 
ja ŝlositas sub la prujno kaj glacio 
—kial ni ne kantas! 
 
Kiam ferkaten’ ankoraŭ ligas 
niajn manojn kaj piedojn, sango fluas, 
kaj la libereco svingas manon al ni ekster la fenestro 
—kial ni ne kantas! 
 
Kiam trista hieraŭo tuj formortos, 
ridetanta la morgaŭo jam alvenas al ni, 
tamen oni diras: “Vi nur devas plori!” 
—kial ni ne kantas! 

沈紫曼（1909—1977） 

别 

我是轻轻悄悄的到来 

象水面漂过一叶浮萍 

我又轻轻悄悄的离开 

象林中吹过一阵轻风 

 

你爱想起我就想起我 

象想起一颗夏夜的星 

你爱忘记我就忘记我 

象忘记一个春天的梦 

Shen Ziman (1909-1977) 
Ĉe disiĝo 

mi alvenis kaj malpeze kaj sekrete 
kiel lemn’ forflosis sur akvosurfaco 
mi foriras kaj malpeze kaj sekrete 
kiel briz’ leĝere blovas el arbaro 
 
se vi min sopiras, do, laŭ via plaĉo 
kiel pensas vi pri l’ somernokta stelo 
se vi min forgesas, do, laŭ via plaĉo 
kiel vi forgesas primaveran sonĝon 
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罗大冈（1909—1998） 

珠有泪  
沧海月明珠有泪——李商隐 

 
悄悄掉泪的 
是夜间的星星。 
 
世上最珍贵的明珠是泪珠， 
天上最珍贵的泪珠是星星。 
 
人间的明珠飞上了天， 
变成繁星布满太空。 
 
眨着发亮的大眼睛， 
为什么星星都那么晶莹？ 
 
大眼睛一闪一闪， 
噙着泪花更加动人。 
 
空间哪有边缘？ 
时间哪有尽头？ 
 
无边的寂寞， 
淡淡的哀愁。 
 
不觉掉下一滴热泪， 
“念天地之悠悠！” 
 
漫漫长宵，星星的泪珠， 
一滴一滴滴向人间…… 
 
不为寂寞，不为凄清， 
此情此意，一言难尽。 
 
悄悄掉泪的 
是夜间的星星。 
 
草木上小小的泪珠， 
为人间点缀美丽的清晨。 
 
你不信，说那是露水， 
露水还不就是泪珠？ 
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只有星星的泪珠 
才能够这样清澈明净。 
 
劝你多饮几滴朝露，先生， 
让你的心灵象星星般高洁多情。 
 
悄悄掉泪的， 
是夜间的星星。 

Luo Dagang (1909-1998) 
Larmoperloj 

La lunbild’ en maro glimas kiel larmoperloj 
                 Li Shangyin (Tang-dinastio) 
Kiuj verŝas larmojn en sekreto, 
estas la dumnoktaj steloj. 
 
La plej multekostaj perloj estas larmoj sur la tero, 
dum la plej valoraj larmoj sur ĉiel’ estas la steloj. 
 
El la homa mond’ la perloj flugas al la ĉielo, 
ili ja fariĝas steloj kaj la spacon punktas. 
 
Kun palpebrumantaj la okuloj grandaj 
kial steloj estas tiel klaraj kaj kristalaj? 
 
La okuloj grandaj jen kaj jen flagradas, 
se kun larmoj, ili des pli kortuŝigas. 
 
Ĉu l’ spaco havas limon? 
Ĉu l’ tempo havas finon? 
 
Soleco ja senlimas, 
iomo da ĉagreno daŭras en la koro. 
 
Larmeroj varmaj falas pretervole, 
aŭdiĝas la lament’: “Dezertas vasta tero kaj ĉielo!” 
 
En longa nokto larmoj stelaj 
jen falas en la homan mondon gut’ post guto. 
 
Nek pro solec’ nek pro melankolio 
naskiĝas tiu sent’ neklarigebla per mil vortoj. 
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Kiuj disverŝas larmojn en sekreto, 
estas la dumnoktaj steloj. 
 
Larmperloj etaj sur la herboj 
beligas fruan la matenon de la homa mondo. 
 
Vi nekredeme diras, ke roseroj ili estas, 
ĉu roso ne egalas al larmperloj? 
 
Nur stelaj larmoj 
’stas tiel puraj kaj kristalaj. 
 
Nu, trinku pli da roso fru-matena, vi sinjoro, 
por ke animo via montru sin noble pura kiel tiu de la steloj. 
 
Kiuj disverŝas larmojn en sekreto, 
’stas la dumnoktaj steloj. 

任钧（1909——2003） 

警报 
一声尖锐而悠长的汽笛 
在天空放射出来 
仿佛闻得到血腥的信号 
—突袭警报又发出来了 
 
警报— 
诚然带来了恐怖和震惊， 
但同时也好像在敌我中间 
划下了一条红线， 
使得双方的界限更加分明! 
可不是吗? 
在那惊心动魄的长啸声中: 
用同样的动作， 
同样的心情， 

千万人都同时站拢在一边， 
同时感到共通的运命! 

Ren Jun (1909-2003) 
Alarmo 

Longa kaj akuta sirensono 
disĵetiĝas en aero 
  kvazaŭ oni flarus la signalon de sangverŝo 
—la alarm’aerataka ree sonas. 
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la alarmo— 
vere portas al ni timon kaj panikon 
kaj samtempe inter ni kaj l’ malamiko 

ŝajne ĝi desegnas ruĝan la linion, 
tiel ke la limo inter du partioj des pli klaras! 
Tio estas vera, ĉu ne? 
En la animskua longa la sonoro, 
  per la sama ago 
  kaj kun sama sento 
mil kaj dek mil homoj kolektiĝas en la sama tempo 
kaj eksentas la komunan sorton. 

殷夫（1910—1931） 

梅儿的母亲 
母亲，别只这样围住我的项颈， 
你这样实使我焦烦， 
我怕已是软软的无力离开床枕， 
但即使是死了，我还要呼喊！ 
 
你怎知道我的心在何等地沸腾， 
又岂了解我思想是如何在咆哮， 
你听，这外边是声音，解放的呼声， 
我是难把，难把热情关牢。 
 
听呀，这——吁——吁—— 
子弹在空中飞度， 
母亲，这是你，我，穷人们的共同言语， 
几千年的积忿在倾吐。 
 
那，外面是声音，声音， 
生命在招呼着生命， 
解放，自由，永久的平等， 
这是奴隶们在搏争光明。 
 
上前哟，劳苦的兄弟们， 
不怕流血，血才会染红旗帜， 
世界的创造者只是我们， 
我们要在今天，今天杀死魔君！ 
 
母亲，让我呼吸，让我呼吸， 
我的生命已在这个旦夕， 
但使我这颓败的肺叶， 
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收些自由气息！ 
 
别窒死了我，我要自由， 
我们穷人要在今日抬头， 
我是快乐的，亲见这伟大的壮举， 
死了，我也不是一个牢囚！ 

Yin Fu (1910-1931) 
La patrino de Mei 

Panjo, ne ĉirkaŭbrakumu mian kolon tiel, 
ke mi naskas maltrankvilon en la koro. 
Timas mi, ke mi ne povas ellitiĝi pro malforto, 
sed eĉ se mi mortus, mi ankoraŭ krius! 
 
Ĉu vi scias, kiel mia koro tiom bolas, 
kiel mia menso tiom muĝas? 
Vidu: sonas voĉ’ ekstere, voĉ’ por liberigo. 
Malfacile por mi firme ŝlosi la fervoron. 
 
Aŭdu: sible, sible 
kugloj flugas en aero. 
Panjo, tio estas la komuna lingvo de vi, mi kaj malriĉuloj, 
elŝprucado de l’ rankor’ akumulita jen dum kelkmil jaroj. 
 
Jen ekstere estas voĉo, voĉo,  
viv’ alvokas vivon. 
Al emancipiĝo kaj libero kaj eterna egaleco 
sklavoj strebas al la lumo. 
 
Ho, antaŭen, povraj fratoj. 
Se ne timi sangverŝadon, povas sang’ ruĝigi l’ flagon. 
Nur ni estas la kreantoj de la mondo. 
Ni hodiaŭ volas, jen hodiaŭ ja mortigi la tiran-demonojn! 
 
Panjo, lasu al mi spiri, spiri, 
mia vivo pendas jam ĉe ĉi-momento, 
lasu miajn velkajn pulmojn  
ja enspiri iom da aero de libero! 
 
Ne sufoku min kaj mi volas liberecon. 
Ni malriĉa volas jen hodiaŭ levi nian kapon. 
Mi ’stas ĝoja, ke mi propr-okule vidos tiun grandan entreprenon. 
Eĉ se morti, mi ne estas karcerulo! 
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别了，哥哥 
(算作是向一个Class的告别词吧！) 

别了，我最亲爱的哥哥， 
你的来函促成了我的决心， 
恨的是不能握一握最后的手， 
再独立地向前途踏进。 
 
二十年来手足的爱和怜， 
二十年来的保护和抚养， 
请在这最后的一滴泪水里， 
收回吧，作为恶梦一场。 
 
你诚意的教导使我感激， 
你牺牲的培植使我钦佩， 
但这不能留住我不向你告别， 
我不能不向别方转变。 
 
在你的一方，哟，哥哥， 
有的是，安逸，功业和名号， 
是治者们荣赏的爵禄， 
或是薄纸糊成的高帽。 
 
只要我，答应一声说， 
“我进去听指示的圈套” 
我很容易能够获得一切， 
从名号直至纸帽。 
 
但你的弟弟现在饥渴， 
饥渴着的是永久的真理， 
不要荣誉，不要功建， 
只望向真理的王国进礼。 
 
因此机械的悲鸣扰了他的美梦， 
因此劳苦群众的呼号震动心灵， 
因此他尽日尽夜地忧愁， 
想做个Prothemua偷给人间以光明。 
 
真理和愤怒使他强硬， 
他再不怕天帝的咆哮， 
他要牺牲去他的生命， 
更不要那纸糊的高帽。 
 
这，就是你弟弟的前途， 
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这前途满站着危崖荆棘， 
又有的是黑的死，和白的骨， 
又有的是砭人肌筋的冰雹风雪。 
 
但他决心要踏上前去， 
真理的伟光在地平线下闪照， 
死的恐怖都辟易远退， 
热的心火会把冰雪溶消。 
 
别了，哥哥，别了， 
此后各走前途， 
再见的机会是在， 
当我们和你隶属着的阶级交了战火。 

Adiaŭ, frato  
(t.e. adiaŭvortoj al la tuta klaso) 

Adiaŭ, mia plej intima frato! 
Letero via igas min decidon fari. 
Mi tre deziras premi vian manon lastafoje, 
kaj mi antaŭeniros sendepende al futuro mia jen laŭvoje. 
 
La dudek jarojn da intimaj amo kaj zorgemo, 
kaj l’ dudek jarojn da protekto kaj flegado, 
bonvolu, en larmer’ la lasta, ja repreni plene, 
samkiel farus la koŝmaron ni malbene. 
 
Mi dankas vin pro via instruad’ sincera, 
admiras vian sindonemon mi al kultivado via, 
sed mi ne povas resti sen adiaŭado, 
mi devas min direkti kun pen-vado. 
 
Sur via flank’, ho, fraĉjo, 
komforton, rangon kaj meriton vi posedas— 
jen estas la de regantoj donacita gloro 
aŭ alta ĉap’ paper-farita kun honoro. 
 
Se mi nur donus la promeson: 
“Mi do aliĝu al vi kaj obeu”, 
facile mi akirus ĉion vere: 
de rango al paper-farita ĉapo sensufere. 
 
Sed via frat’, mi, nun soifas kaj malsatas, 
soifas kaj malsatas je l’ eterna vero. 
Mi volas nek honoron nek meriton, 
sed nur al regno de la ver’ dediĉas fidon. 
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Pro tio l’ mekanika lamentado ĝenas lian revon, 
pro tio l’ krioj de l’ popolamaso povra skuas lian koron, 
pro tio li tagnokte ĉagreniĝas pri l’ ideo: 
li volas doni lumon al la homaro kiel Prometeo. 
 
La vero kaj indign’ lin hardas forte, 
li ne plu timas muĝon de l’ ĉiela dio. 
Li volas doni sian vivon kun volonto, 
des malpli serĉi la paperan ĉapon jen kun honto. 
 
Jen tio estas la futur’ de via frato: 
la estonteco plena je danĝeraj klifoj, veproj, 
kaj plena je obskuraj mortoj kaj blankbrilaj ostoj, 
kaj plena je la medolpikaj hajloj kaj tempest’ de frosto. 
 
Sed li decidas marŝi jen antaŭen. 
La granda lumo brilas ĉe la horizonto, 
la tim’ al Mort’ jam retiriĝis al la foro, 
kaj neĝon kaj glacion degeligos la ardvarma koro. 
 
Adiaŭ, fraĉj’, adiaŭ, 
ni iru sur malsamaj vojoj. 
La ŝanco renkontiĝi sin prezentas kun temp-paso, 
kiam batalos ni sur batalejo kontraŭ via klaso 

林庚（1910—2006） 

风雨之夕 
濛濛的路灯下 

看见雨丝的线条 

今夜的海崖边 

一只无名的小船漂去了 

 

高楼的窗子里有人拿起帽子 

独自 

轻轻的脚步 

纸伞上的声音…… 

雾中的水珠被风打散 

扶上清寒的马鬃 

今夜的海崖边 

一只无名的小船漂去了 
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Lin Geng (1910-2006) 
Nokto de ventpluvo 

en malklara lumo de stratlampo 
jen videblas pluvaj strioj 
en ĉi-nokto apud mara klifo 
boatet’ sennoma drivas for 
 
iu nun ekprenas ĉapon en fenestr’ de alta etaĝdomo 
sola 
la malpezaj paŝoj 
sonoj sur ombrelo el papero oleita jen aŭdiĝas… 
diserigas vent’ akvperlojn en nebulo 
kaj karesas la kolharojn fridajn de l’ ĉevalo 
en ĉi-nokto apud mara klifo 
boatet’ sennoma drivas for 

艾青（1910-1996） 

给太阳 

早晨，我从睡眠中醒来， 

看见你的光辉就高兴； 

—虽然昨夜我还是困倦， 

而且被无数的恶梦纠缠。 

你新鲜、温柔、明洁的光辉， 

照在我久未打开的窗上， 

把窗纸敷上浅黄如花粉的颜色， 

嵌在浅蓝而整齐的格影里， 

我心里充满感激，从床上起来， 

打开已关了一个冬季的窗门， 

让你把全金丝织的明丽的台巾， 

铺展在我临窗的桌子上。 

于是，我惊喜看见你： 

这样的真实，不容许怀疑， 

你站立在对面的山巅， 

而且笑得那么明朗。 

我用力睁开眼睛看你， 

渴望能捕捉你的形象， 

多么强烈，多么恍惚，多么庄严！ 

你的光芒刺痛我的瞳孔。 

太阳啊，你这不朽的哲人， 

你把快乐带给人间， 

即使最不幸的看见你， 

也在心里感受你的安慰。 
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你是时间的锻冶工， 

美好的生活镀金匠； 

你把日子铸成无数金轮， 

飞旋在古老的荒原上… … 

假如没有你，太阳， 

一切生命将匍匐在阴暗里， 

即使有翅膀，也只能像蝙蝠 

在永恒的黑夜里飞翔。 

我爱你像人们爱他们的母亲， 

你用光热哺育我的观念和思想— 

使我热情地生活，为理想而痛苦， 

直到我的生命被死亡带走。 

经历了寂寞漫长的冬季， 

今天，我想到山巅上去， 

解散我的衣服，赤裸着， 

在你的光辉里沐浴我的灵魂… … 

Ai Qing (1910-1996) 

Dediĉe al la Suno 
Matene kiam mi vekiĝas, 
mi ĝojas je ekvid’ de via lumo, 
lastnokte kvankam mi tre lacis 
kaj min obscedis inkuboj sennombraj. 
Karesa, freŝa, hela lumo via 
ŝutiĝas sur fenestron mian longe fermitan, 
la fenestropaperon farbas per helflav’ kiel poleno, 
en krado hele blua inkrustitan. 
Mi saltas el la lito, kun dankemo, 
apertas la fenestron dum la tuta vintr’ fermitan, 
enlasas l’ or-teksitan tablotukon diafanan 
sterniĝi sur la tablon apud la fenestro. 
Kun mir’ kaj ĝojo, mi vin vidas: 
ververe kaj sendube 
vi staras sur la montpint’ kontraŭa 
serene ridetante. 
Mi pene mian okulparon malfermegas 
por kapti soife imagon vian: 
vi tiel ’stas intensa, svaga kaj majesta! 
pupilojn miajn via lum’ pikdolorigas. 
Ho, Suno, vi senmorta sciemulo, 
vin vidas eĉ la plej malfeliĉulo, 
enkore sentas li konsolon vian. 
Forĝist’ de temp’ vi estas, 
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kaj orumisto de bonhava vivo; 
vi forĝas tagojn en sennombrajn radojn, 
surper antikva ebenaĵo rondflugantajn... 
Se ne ekzistus vi, ho Suno, 
vivaĵoj ĉiuj dronus en mallumo, 
eĉ se flugilojn ili havus, ili kiel 
vespertoj flugus en eterna nokto. 
Vin amas mi jen kiel mian proran panjon. 
vi nutras miajn pensojn kaj konceptojn, 
pro tio mi fervore vivas, min turmentas por la idealo, 
ĝis kiam Mort’ forportos mian vivon. 
Post longa kaj soleca vintro, 
hodiaŭ volas mi ascendi la montpinton, 
min senvestigi kaj nudigi 
por duŝi mian animon en via lumo... 

我爱这土地 

假如我是一只鸟， 

我也应该用嘶哑的喉咙歌唱： 

这被暴风雨所打击的土地， 

这永远汹涌着我们的悲愤的河流， 

这无止息地吹刮着的激怒的风， 

和那来自林间的无比温柔的黎明…… 

——然后我死了， 

连羽毛也腐烂在土地里面。 

 

为什么我的眼里常含泪水？ 

因为我对这土地爱得深沉…… 

Mi ĉi teron amas 
Se mi estus birdo, 
mi devus kanti per la raŭka voĉo 
pri ĉi ter’ trafita de pluvŝtormo, 
pri l’ river’ torenta kun indigno trista nia, 
pri la iritita vent’ senĉese muĝblovanta 
kaj pri la aŭroro milda elvenanta el arbaro... 
— Poste mi formortus, 
eĉ putriĝus miaj plumoj en la teron. 
 
Kial ofte larmoj brilas en okuloj miaj? 
Ĉar ĉi teron mi amas tre profunde... 
alia versio 

Mi amas ĉi teron 
Se mi estus birdo 
devas mi per raŭka voĉ’ prikanti ankaŭ: 
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la ter’ frapata de ŝtormpluvo, 
la river’indigna ja nin minacanta, 
la furioza vent’ blovanta senripoze, 
la senkompare milda aŭrorlum’ venanta el l’ arbaro... 
Mi poste mortis, 
miaj plumoj jen putriĝos en ĉi teron. 
 
Pro kio larmoj ofte ludas en okuloj miaj? 
Ĉar mi amas ja ĉi teron pro...pro…funde... 

煤的对话 

你住在哪里？ 

 

我住在万年的深山里 

我住在万年的岩石里 

 

你的年纪— 

 

我的年纪比山的更大 

比岩石的更大 

 

你从什么时候沉默的？ 

 

从恐龙统治了森林的年代 

从地壳第一次震动的年代 

 

你已死在过深的怨愤里了么？ 

 

死？不，不，我还活着— 

请给我以火，给我以火！ 

Respondoj de Karbo  
Kie loĝas vi? 
 
Loĝas mi en montoj dekmil-jaraj 
Loĝas mi en rokoj de dekmil-jaraj 
 
Via aĝ’? 
 
Estas mi pli aĝa ol la montoj 
Estas mi pli aĝa ol la rokoj 
 
Kiam eksilentis vi? 
 
De la tempo, kiam dinosaŭroj regis la arbarojn 
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De la tempo, kiam la terkrust’ ektremis la unuan fojon 
 
Ĉu vi mortis en indign’ profunda jam? 
 
Morti? Ne, ne, mi ankoraŭ vivas — 
Donu al mi fajron! Donu al mi fajron! 

礁石 

一个浪，一个浪 

无休止地扑过来 

每一个浪都在它脚下 

被打成碎沫，散开…… 

它的脸上和身上 

象刀砍过的一样 

但它依然站在那里 

含着微笑，看着海洋…… 

Rifo 
ondo sekvas ondon 
ĵetas sin senĉese 
ĉe liaj sokloj ondoj 
rompiĝas, retiriĝas.. 
... 
kun vizaĝ’ kaj korpo 
per glav’ hakitaj 
firme staras li senmove 
ridetanta, l’ maron ja defias 

盼望 
一个海员说， 

他最喜欢的最起锚所激起的 

那一片洁白的浪花…… 

 

一个海员说， 

最使他高兴的是抛锚所发出的 

那一阵铁链的喧哗…… 

 

一个盼望出发 

一个盼望到达 

Sopiro 
Maristo diras 
li plej ŝatas 
neĝblankajn ondflorojn 
levitajn de ankrolevado 
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Maristo diras 
li plej ĝojas 
je la bruoj de fer-ĉenoj 
eligitaj de ankroĵetado 
 
sopir’ ekiras 
sopir’ atingas sonĝon 

卞之琳（1910—2000） 
 

断章 
你站在桥上看风景，   

看风景的人在楼上看你。   

明月装饰了你的窗子，   

你装饰了别人的梦 。  

Bian Zhilin (1910-2000) 
Fragmento el poemo 

Vi starante sur la ponto spektas la pejzaĝon, 
la spektant’ al la pejzaĝ’ starante en la etaĝdomo vin rigardas. 
La lumanta luno per si mem ornamas vian domon, 
dum vi per vi mem ja ornamas aliulan sonĝon. 

雨同我   

“天天下雨，自从你走了。”   
“自从你来了，天天下雨。”   
两地友人雨，我乐意负责。   

第三处没消息，寄一把伞去？   

我的忧愁随草绿天涯：   

鸟安于巢吗？人安于客枕？   

想在天井里盛一只玻璃杯，   

明朝看天下雨今夜落几寸。 

Pluvo kaj mi 
“Ĉiutage pluvas, ekde kiam vi foriris.” 
“Ekde kiam vi alvenas, pluvas ĉiutage.” 
Mi volontas respondeci pri la pluvo de du amikoj, 
ne mesaĝ’ atingas de la tria loko, ĉu ombrelon sendi tien? 
Ĝis la horizont’ ĉagreno mia verdas kune kun la herboj: 
ĉu la birdo restas en la nesto kun trankvilo? 
ĉu preferas homoj vagi kiel gastoj? 
Mi intencas loki glason en la korton 
por mezuri colojn de akvkvant’ ĉi-nokta, se morgaŭ pluvos. 

 
- 115 - 

 



投   

独自在山坡上，   

小孩儿，我见你   

一边走一边唱，   

都厌了，随地   

捡一块小石头   

向山谷一投。   

说不定有人，   

小孩儿，曾把你   

（也不爱也不憎）   

好玩地捡起，   

像一块小石头   

向尘世一投 。   

Ĵetado 
Sola sur la montdeklivo, 
knabo, mi vin vidis 
kanti dum irado. 
Pro enu’ vi el la tero 
levis unu etan ŝtonon 
kaj ĝin ĵetis al la valo. 
Eble hom’ troviĝis tie, 
knabo, iam 
(sen malamo kaj sen amo) 
levis sian ŝatataĵon, 
kiel etan ŝtonon 
kaj ĝin ĵetis en la homan mondon. 

影子 

——秋天，唉，我常觉得 

身边仿佛丢了件什么东西， 

使我更加寂寞了：是个影子， 

是的，丢在那江南的田野中， 

虽是瘦长点，你知道，那就是 

老跟着你在斜阳下徘徊的。 

现在寒夜了，你看炉边的墙上 

有个影子陪着我发呆： 

也沉默也低头，到底是知己呵！ 

虽是神情恍惚了些，我以为， 

这是你暗里打发来的，远迢迢， 

远迢迢的到这古城里来的。 

我也想送个影子给你呢， 

奈早已不清楚了：你在哪儿。 
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Ombro 
—En aŭtuno, ve, mi ofte sentas 
ke mi ŝajne perdis ion ĉe mi, 
mi des pli solecas: tio estas ombro. 
Jes, perdiĝis ĝi en la kamparo de l’ sudlando. 
kvankam ĝi iome longas kaj maldikas, sciu,  
ĝi plejofte sekvas vin sub la subira suno. 
Noktas nun en frosto. Vidu, sur la muro ĉe l’ kameno 
tiu ombr’ min akompanas jen en tranco, 
kun klinita kapo en silento. Kia koramik’ intima! 
Iom spiritmanka ĝi sin montras, miaopinie, 
vi ĝin sendis kaŝe al mi el la foro, 
al ĉi tiu urb’ antikva malproksima. 
Ankaŭ mi ja sendos ombron al vi, 
malfeliĉe ĝi jam svagas. Kie estas vi finfine? 

南星（1910—1996） 

静息 
如一个稳重的中年妇人， 
梨树负着将熟的果实。 
马缨花象是画在墙上的， 
虽然它正在光荣的季节里。 
幼年的白杨是欲睡的孩子 
携带着活泼入梦。 
 
在这样晴朗的天日下 
它们有秋之预感么， 
或因严肃的主人而静息？ 
我深怨这庭院的沉寂之形容， 
但这主人只能在窗前 
守望着它们，默默地。 
 
那一双手何能再来呢， 
它们会让梨树投下它的果实， 
让马缨花飘散在窗格上和屋顶上， 
让幼年的白杨摇摆而歌， 
然后这儿有了清锐的笑声， 
墙外的行人也会愕然止步。 

Nan Xing (1910-1996) 
Kvieteco 

Kiel rezerviĝema la mezaĝulino 
pirarb’ surportas fruktojn la maturiĝontajn. 
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Albizifloroj ŝajne tuĉ-pentriĝas sur la muro, 
kvankam kreskadas ili jen en la sezono de prospero. 
Poplarboj junaj estas la infanoj dormiĝontaj 
kiuj kun vigl’ eniras en la sonĝon. 
 
En tia tago de sereno 
ĉu ili havas antaŭsenton pri l’ alveno de l’ aŭtuno, 
aŭ restas kvieteca pro l’ serioza mastro? 
Mi forte plendas pri la kvieteco en la korto, 
la mastro tamen antaŭ la fenestro nur 
gvat-gardas ilin en silento. 
 
Do, kiel tiu par’ da manoj povoplenaj 
faligas al pirrarb’ la fruktojn, 
ŝvebigas la arbiziflorojn disen sur fenestrobretojn kaj tegmentojn, 
kantigas la poplarbojn junajn en svingado, 
kaj vekas klarajn ridojn en ĉi loko, 
ke la pasantoj ekster la mur’ haltigas siajn paŝojn surprizite? 

公木（1910—1998） 

八路军进行曲 
向前向前向前! 
我们的队伍向太阳， 
脚踏着祖国的大地， 
背负着民族的希望， 
我们是一支不可战胜的力量。 
我们是工农的子弟， 
我们是人民的武装， 
从无畏惧， 
绝不屈服， 
英勇战斗， 
直到把反动派消灭干净， 
毛泽东的旗帜高高飘扬。 
听!风在呼啸军号响， 
听!革命歌声多么嘹亮! 
同志们整齐步伐奔向解放的战场， 
同志们整齐步伐奔赴祖国的边疆， 
向前，向前! 
我们的队伍向太阳， 
向最后的胜利， 
向全国的解放! 
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Gong Mu (1910-1998) 
Marŝo de la Okavoja Armeo 

Ni marŝu, marŝu, marŝ’! 
Armeo nia sin direktas al la suno, 
jen marŝas sur la patrolanda ter’, 
surdorse kun popola la esper’. 
Ni estas nevenkebla forto. 
Ni estas idoj el la familioj laborulaj, 
ni estas militforto de l’ popolo, 
sentima ĉiam, 
neniom la cedema, 
kuraĝe batalanta, 
ĝis eliminos ni la malamikojn per konker’, 
kaj flagoj de Mao Zedong flirtos en aer’. 
Jen aŭdu! Vento hurlas kaj trumpeto hurlas, 
Jen aŭdu! la revolucia kanto sonas ja en ŝvel’! 
Ni marŝas kun regulaj paŝoj cele al la batalej’ de liberigo, 
ni marŝas kun regulaj paŝoj cele al la limo de l’ patri’, 
marŝ’! marŝ’! 
Armeo nia sin direktas al la suno, 
kaj marŝas al la fina venko, 
por liberig’ de tuta la naci’. 

柳倩（1911—2004） 

假如我战死了 
假如我战死了请把我埋在那险峻的高山， 
山下蜿蜒着宽敞的道路， 
白云悠闲地绕过那座严关。 
让我听江风呼啸，挟着民族的怒吼， 
让战友们唱着凯歌回来，践踏过我的白骨。 
我像高山，像高山一样庄严、雄浑。 
我像大星瞪着国土，再不许敌寇侵入。 
让我这无名者永远是一个哨兵，民族的歌人， 
整日在山岗上了望， 
看着我们年轻的后代 
在欢笑中过活，在自由中生长， 
脸上销尽了从前千百代的耻辱。 
 
让日子消泯了仇恨，我依然偃息在那座高山， 
山上山下开辟的是自己的土地， 
集体的耕作、疏浚，安居在自己底农庄。 
让我听农场上的欢歌赞扬着人类的进步， 
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他们瞅着埋葬我的这座高山有千年的怀古。 
我像江潮，像江潮应和着他们的歌声， 
我像太阳般欢笑，怡然地将他们爱抚。 
让我这无名者永远是一个斗士，历史的证人； 
长久在山岗上了望： 
俯视着我们年轻的子孙， 
管理自己的国家，建立新的社会， 
脸上燃烧着是我们这一代从未有的幸福。 

Liu Qian (1911-2004) 
Se mi mortos en batalo 

Se mi mortos en batal’, bonvole enterigu min sur la alta mont’ danĝera: 
Sub la mont’ sinuas larĝaj vojoj, 
blankaj nuboj ĉirkaŭflugas la pasejon jen leĝere, 
lasu min aŭskulti la muĝadon de l’ rivera vent’, miksitan kun indigna la nacia krio, 
lasu la kunbatalantojn kanti la triumfan kanton, surtretante miajn blankajn ostojn. 
Mi similos altan monton, grandiozan kaj solenan. 
Mi gvat-gardas kiel granda stel’, malpermesante invadantojn iri en la landon. 
Lasu min, la sennomulon, ja fariĝi sentinelo por eterne kaj kantisto de l’ nacio. 
Mi tuttage staros sur la monto  
kaj rigardos niajn junajn posteulojn  
vivi en ridĝojo kaj kreskadi en libero, 
sen ajna spuro de pasinta la mil-jara humiliĝ’ sur la vizaĝo. 
 
Lasu tempon elimini la malamon, tamen mi trankvile restos sur la alta monto. 
Ni la propran teron plugigeblos sub kaj sur la monto, 
kolektive ni kultivos, drenos, loĝos en bieno nia propra. 
Lasu min aŭskulti en farmejoj kantojn prilaŭdantajn la progreson de l’ homaro, 
kiam ili ekrigardos l’ altan monton, kie mi sub tero kuŝos, ili naskos nostalgion de mil 
 jaroj. 

Mi similos tajdon, kiu jen resonos al iliaj kantoj, 
Mi similos la rideton de la suno, kiu ja karesos ilin kun sereno. 
Lasu min la sennomulon esti la ĉiama batalant’ kaj atestanto pri la historio. 
Mi starante longe pririgardos sur la monto 
niajn junajn idojn  
kiel administri siajn propran landon kaj starigi la socion novan. 
La feliĉo, kiun nia generaci’neniam havis, brulos sur vizaĝ’ ilia. 

陈梦家（1911—1966） 

雁子 
我爱秋天的雁子 
终夜不知疲倦： 
(像是嘱咐，像是答应，) 
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一边叫，一边飞远。 
 
从来不问他的歌 
留在那片云上？ 

只管唱过，只管飞扬， 
黑的天，轻的翅膀。 

 
我情愿是只雁子， 

一切都使忘记—— 
当我提起，当我想到： 
不是恨，不是欢喜。 

Chen Mengjia (1911-1966) 
Sovaĝanseroj 

Mi amas la sovaĝanserojn en aŭtuno, 
   tagnokte ili eĉ ne konas lacon 
  (verŝajne admonite, kaj verŝajne respondante), 
  kriante ili flugas jen en foran spacon. 
 
Neniam mi demandas kion ili kantas, 
   sur kiu nubo ili restas. 
  Nur zorgas ili pri kantado kaj flugado 
  en nigra la ĉielo, per flugiloj de leĝero. 
 
Volonte mi fariĝus unu el sovaĝanseroj, 
   pri ĉio forgesante. 
  Mi ekparolas kaj ekpensas 
  nek pri rankoro nek pri ĝojo en la koro. 

一朵野花 
一朵野花在荒原里开了又落了， 
不想这小生命，向着太阳发笑， 
上帝给他的聪明他自己知道， 
他的欢喜，他的诗，在风前轻摇。 
 
一朵野花在荒原里开了又落了， 
他看见青天，看不见自己的渺小， 
听惯风的温柔，听惯风的怒号， 
就连他自己的梦也容易忘掉。 

Sovaĝa floro 
Sovaĝa flor’ disfloris kaj defalis sur dezerta stepo, 
ĉi tiu eta viv’ neatendite eĉ ridetas al la suno. 
Ĝi scias kian saĝon Dio donis al ĝi, 
poemo ĝia, ĝojo ĝia svingiĝas leĝere en la vent-brakumo. 
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Sovaĝa flor’ disfloris kaj defalis sur dezerta stepo, 
ĝi vidas la ĉielon bluan, sed ne sian malgrandecon. 
Kutimas ĝi aŭskulti la mildecon kaj muĝadon de la vento, 
ĝi emas eĉ forgesi tre facile sian sonĝon ja sen ajna pento. 

何其芳（1912—1977） 

预言 
这一个心跳的日子终于来临！ 
呵，你夜的叹息似的渐近的足音 
我听得清本是林叶和夜风私语， 
麋鹿驰过苔径的细碎的蹄声！ 
告诉我，用你银铃的歌声告诉我， 
你是不是预言中的年轻的神？ 
 
你一定来自那温郁的南方！ 
告诉我那里的月色，那里的日光！ 
告诉我春风是怎样吹开百花， 
燕子是怎样痴恋着绿杨？ 
我将合眼睡在你如梦的歌声里， 
那温暖我似乎记得，又似乎遗忘。 
 
请停下，请停下你疲劳的奔波， 
进来，这儿有虎皮的褥，你坐！ 
让我烧起每一个秋天拾来的落叶 
听我低低地唱起我自己的歌。 
那歌声将火光一样沉郁又高扬， 
火光一样将我的一生诉说。 
 
不要前行！前面是无边的森林， 
古老的树现着野兽身上的斑纹， 
半生半死的藤，蟒一样交缠着， 
密叶里漏不下一颗星星。 
你将怯怯地不敢放下第二步， 
当你听见了第一步空寥的回声。 
 
一定要走吗？请等我和你同行！ 
我的脚步知道每一条平安的路径， 
我可以不停地唱着忘倦的歌， 
再给你，再给你手的温存！ 
当夜的浓黑遮断了我们， 
你可以不转眼地望着我的眼睛。 
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我激动的歌声你竟不听， 
你的脚竟不为我的颤抖暂停！ 
象静穆的微风飘过这黄昏里， 
消失了，消失了你骄傲的足音！ 
呵，你终于如预言中所说的 
无语而来，无语而去了吗？ 
年轻的神？ 

He Qifang (1912-1977) 
Profetaĵo 

Finfine l’ kortuŝiga tag’ alvenas! 
Aĥ! via proksimiĝantaj paŝoj kiel noktsuspiroj, 
laŭ mia aŭdo, fakte estas flustroj inter la folioj kaj la nokta vento, 
aŭ delikata bru’ de hufoj alkaj kure surtretantaj sur vojet’ muskplena! 
Nu, diru al mi, diru al mi per kantvoĉo arĝentsonorila via, 
ĉu estas vi laŭ l’ profetaĵo la diino de junec’ solena?  
 
Vi certe venas el la sudo varma kaj humida! 
Do, diru al mi pri l’ tieaj lunkoloro kaj taglumo! 
Kaj diru al mi, kiel la printempa vento urĝas florojn flori, 
kiel hirundoj korinklinas al la verdaj poploj en la koro. 
Ferminte la okulojn mi dormos en sonĝeca kantovoĉo via, 
mi ŝajne ĝian varmon ja forgesas, sed ĝin tenas en memoro. 
 
Bonvole haltu, ĉesu kun laciga klopodado via, 
envenu kaj sidiĝu jen sur la kusen’ tegita per tigr-felo! 
Nun mi bruligu l’ falfoliojn kolektitajn de mi en aŭtunoj ĉiuj, 
aŭskultu al mi kanti mian propran kanton en mallaŭta zumo. 
La kanto, kiel fajra flamo malleviĝas kaj leviĝas alten, 
rakontas jen pri mia tuta vivo, ankaŭ kiel fajra lumo. 
 
Antaŭen ne paŝu! antaŭ ol troviĝi la arbar’ senlima, 
antikvaj arboj montras la bestkorpajn desegnaĵojn sur si, 
lianoj duonvivaj kaj duonmortintaj interplektiĝas serpente, 
eĉ stel’ ne povas enpenetri inter densajn arbfoliojn. 
Vi ne kuraĝus fari l’ duan paŝon kun timemo, 
kiam vi aŭdus de unua paŝo via l’ eĥon en malpleno. 
 
Ĉu certe vi foriros? Volu min atendi iri kun vi! 
Miaj paŝoj ja konas ĉiujn vojojn de sekuro, 
mi povos kanti senlacigan kanton ja sen ĉeso,  
kaj donos al vi mian varman manon! 
Se tiun nokton nin blindigos densa la obskuro, 
ĉu povos vi rigardi fikse min ja sen regreso? 
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Vi ne aŭskultis eĉ al mia kanto emocia, 
piedoj viaj eĉ ne haltis pro tremeto mia! 
Kiel zefir’ kvieta en vesper’ forŝvebis, 
vanuis jam senspure via fieraĉa paŝobruo! 
Ho, vi finfine, kiel profetita, 
aliris senparole kaj foriris senparole same, 
diino juna, malapere jame? 

欢乐 
告诉我，欢乐是什么颜色？ 
像白鸽的羽翅？鹦鹉的红嘴？ 
欢乐是什么声音？像一声芦笛？ 
还是从稷稷的松声到潺潺的流水？ 
是不是可握住的，如温情的手？ 
可看见的，如亮着爱怜的眼光？。 
会不会使心灵微微地颤抖， 
而且静静地流泪，如同悲伤？ 
欢乐是怎样来的？从什么地方？ 
萤火虫一样飞在朦胧的树阴？ 
香气一样散自蔷薇的花瓣上？ 
它来时脚上响不响着铃声？ 
对于欢乐，我的心是盲人的目， 
但它是不是可爱的，如我的忧郁？ 

Ĝojo 
Diru al mi, kio estas la kolor’ de ĝojo. 
Ĉu ĝi estas blanka kiel plumoj de kolomboj?  
Ĉu ĝi estas ruĝa kiel beko de papago? 
Kio ’stas la son’ de ĝojo?  
Ĉu ĝi ŝajnas la muzik’ de ŝalmo? 
Ĉu ĝi siblas kiel pinoj aŭ ĝi lirlas kiel roja fluo? 
Ĉu ĝi estas preneblaĵo, kiel sentoplena mano? 
aŭ la videblaĵo, kiel brila kompathava la rigardo? 
Ĉu ĝi povas tremetigi vian koron, 
kaj vin eklarmigi triste en kvieto? 
Kiel ĝi alvenas? Kaj de kie? 
Ĉu ĝi, kiel la lampiro, flugas sub arbombron en malhelo? 
aŭ ĝi spiras kiel bonodoro el la rozpetaloj? 
Ĉu tintado sonorilaj de piedoj ĝiaj akompanas ŝian venon? 
Al la ĝojo mia koro estas la okuloj de blindulo,  
sed, ĉu ĝi amindas kiel mia spleno? 

雨天 
北方的气候也变成南方的了； 
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今年是多雨的季节。 
这如同我心里的气候的变化： 
没有温暖，没有明霁。 
 
是谁第一次窥见我寂寞的泪 
用温存的手为我拭去？ 
是谁窃去了我十九岁的骄傲的心， 
而又毫无顾念地遗弃？ 
 
呵，我曾用泪染湿过你的手的人， 
爱情原如树叶一样， 
在人忽视里绿了，在忍耐里露出蓓蕾， 
在被忘记里红色的花瓣开放。 
 
红色的花瓣上擅抖着过，成熟的香气， 
这是我日与夜的相思， 
而且飘散在这多雨水的夏季里， 
过分地缠绵，更加一点润湿。 

En pluva tago 
La klimato de la nordo nun similas tiun de la sudo, 
en ĉi-jaro pluvas tre plejofte. 
La ŝanĝiĝo paras jen kun tiu en mia koro: 
mankas varmo, mankas brilo de fervoro. 
 
Kiu la unuan fojon vidis miajn larmojn en soleco 
kaj per varma man’ forviŝis ilin? 
Kiu ŝtelis mian koron de fiero 
kaj forĵetis senskrupule ĝin je mia despero? 
 
Aĥ, mi malsekigis vian manon jen per miaj larmoj. 
Amo ŝajnas arbfolio, 
ĝi verdiĝas en ignoro kaj burĝonojn montras en tolero, 
en forgesitec’ petaloj ruĝaj riveliĝas en apero. 
 
La petaloj ruĝaj tremas kun matura bonodoro, 
tio estas mia amsopiro dum tagnoktoj, 
kaj ĝi disen ŝvebas en pluvoza la sezono, 
iom tro alkroĉigeme kun pli da humida drono. 

花环 
〔放在一个小坟上〕 
 
开落在幽谷里的花最香。 
无人记忆的朝露最有光。 
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我说你是幸福的，小玲玲， 
没有照过影子的小溪最清亮。 
 
你梦过绿藤缘进你窗里， 
金色的小花坠落到发上。 
你为檐雨说出的故事感动， 
你爱寂寞，寂寞的星光。 
 
你有珍珠似的少女的泪， 
常流着没有名字的悲伤。 
你有美丽得使你忧愁的日子， 
你有更美丽的夭亡。 

Florkrono 
(metita sur tombeto) 

La floraro plej aromas en kvieta valo, 
matenros’ nerimarkita ja plej brilas sen komparo, 
mi asertas, ke vi estas plej feliĉa, Tintileto, 
la spegule neuzita roj’ plej puras en kristalo. 
 
Sonĝe vidis vi enfenestriĝon de sarmentoj verdaj en koloro, 
falis jen sur vian kapon orkolora eta floro, 
vin kortuŝis la rakont’ de pluvo el tegmento, 
amis vi solecon kaj l’ stellumon en soleca horo. 
 
Havis vi perlecajn larmojn de knabino, 
kunfluantajn kun sennoma tristo kaj deprimo. 
Havis vi ĉagrenajn tagojn pro beleco via, 
havis vi pli belan junan morton laŭ destino.   

覃子豪（1912—1963） 

距离 
即使地球和月亮 
有一个不可衡量的距离 
而地球能够亲睹月亮的光辉 
他们有无数定期的约会 
 
两岸的山峰，终日凝望 
他们虽曾面对着长河叹息 
而有时也在空间露出会心的微笑 
他们似满足于永恒的遥遥相对 
 
我底梦想最绮丽 
而我底现实最寂寞 
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是你，把它划开一个距离 
失却了永恒的联系 
 
假如，我有五千魔指 
我将把世界缩成一个地球仪 
我寻你，如寻伦敦和巴黎 
在一回转动中，就能寻着你 

Qin Zihao (1912-1963) 
Distanco 

kvankam inter tero kaj la luno 
la distanco kuŝas senmezure 
tamen ter’ propraokule vidas la lunlumon 
ĉar sennombraj rendevuoj ili havas ja regule 
 
montoj sur du bordoj vidalvidas tutajn tagojn 
ili iam lamentadis kaj suspiris fronte al rivero 
tamen eligas rideton kun elkora sento 
ŝajne ili kontentiĝas pri l’ eterna vidalvido en aero 
 
mia sonĝo ja plej buntas 
tamen plej solecas la realo 
jen vi faris la distancon de mi 
ni jam perdis la eternan ligon de lojalo. 
 
se mi havus kvin mil magi-fingrojn 
mi elfarus mondon al globuso  
se mi serĉus vin, ekzemple en Londono aŭ Parizo 
je ekturno ĝia mi vin trovus kun precizo 

金克木（1912—2000） 

邻女 
愿我永做你的邻人。 
啊，祝福我们中间的这垛墙。 

 
愿意每天听着你的格格的笑声。 
愿意每天数着你的轻快的脚步。 
愿意每天得你代我念一章书。 
这垛墙遮住了我的痛苦和你的幸福。 
 
你换上一件绯红的春装， 
你的窗上便映出一片霞光。 
你再换上一件深黑的素服， 
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我的窗上又有了迷蒙的烟雨。 
你的四季在身上变幻， 
我的四季却藏在心里。 
 
你的眼睛是我的镜子， 
我的眼泪却掩不住你的羞涩。 
最好我忘了自己而你忘了我， 
最好我们中间有高墙一垛。 
 
愿我永在墙这边望着你， 
啊，愿我永做你的邻人。 

Jin Kemu (1912-2000) 
Najbara fraŭlino 

Mi deziras esti via eterna najbaro, 
ho, mi benas tiun muron inter ni. 
 
Mi deziras aŭdi vian ridklukadon ĉiutage, 
mi deziras kalkuladi viajn facilmovajn paŝojn ĉiutage, 
kaj deziras, ke vi legu unu tekston anstataŭ mi ĉiutage. 
Tiu muro ŝirmas mian korsuferon kaj feliĉon vian. 
 
Kiam vi printempan ruĝan veston ŝanĝas, 
projekcias ĝi jen sunradiojn sur fenestron vian. 
Kiam ŝanĝas vi alian veston malhelnigran, 
sur fenestro mia riveliĝas nebuleca pluvo. 
Viaj kvar sezonoj jen varias sur la korpo, 
dum sezonoj miaj jen kaŝiĝas en la koro. 
 
Via okulparo estas la spegulo por mi, 
miaj larmoj ne kapablas kovri la hontemon de vi. 
Ja plibone mi forgesas min mem kaj vi ankaŭ min, 
mi preferus, ke plibone staras alta muro inter ni. 
 
Mi deziras vin rigardi cis la muro por eterne, 
aĥ, mi volus esti hom’ najbara al vi por eterne. 

辛迪（1912—2004） 

航 
帆起了 
帆向落日的去处 
明净与古老 
风帆吻着暗色的水 
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有如黑蝶与白蝶 
 
明月照在当头 
青色的蛇 
弄着银色的明珠 
桅上的人语 
风吹过来 
水手问起雨和星辰 
从日到夜 
从夜到日 
我们航不出这圆圈 
后一个圆 
前一个圆 
一个永恒 
而无涯涘的圆圈 
 
将生命的茫茫 
脱卸与茫茫的烟水 

Xin Di (1912-2004) 
Vojaĝo 

hisiĝas velo 
la velo sin direktas al la lok’ de sunsubiro 
purklara kaj antikva 
la velo kisas la malhelan akvon 
samkiel papilio blanka kaj la nigra 
 
la luno lumas alte sur ĉielo 
serpent’ bluverda 
amuze ludas kun arĝenta perlo 
hombruo ĉe la masto 
alŝvebas en la vento 
ŝipist’ demandas pri la pluv’ kaj steloj 
de tag’ al nokto 
de nokt’ al tago 
ni ne kapablas elveturi l’ cirklon 
la postan cirklon 
l’ antaŭan cirklon 
jen eterneco 
en cirkloj la sennombraj 
 
konfidas ni la nedifineblan vivon 
al la vastec’ de nebuleca akvo 
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山中所见——一棵树 
你锥形的影子遮满了圆圆的井口 
你独立，承受各方的风向 
你在宇宙的安置中生长 
因了月光的点染，你最美也不孤单 
 
风霜锻炼你，雨露润泽你， 
季节交替着，你一年就那么添了一轮 
不管有意无情，你默默无言 
听夏蝉噪，秋虫鸣 

Unu arbo—vidaĵo en la monto 
kovras via konus-forma ombro la put-aperturon rondan 
vi eltenas sendepende ventojn de diversaj la direktoj 
vi kreskadas laŭ aranĝo de la universo 
pro prilumo de l’ lunlumo vi plej belas, sed ne en soleco 
 
vento, prujn’ vin hardas, pluv’ kaj ros’ vin nutras 
kun alterno de sezonoj vi aldonas al vi unu ringon ĉiujare 
ĉu intence ĉu senkompate vi senvortas 
aŭskultante al ĉirpad’ de l’ someraj cikadoj kaj aŭtunaj la insektoj 

纪弦（1913—2013） 

你的名字 
用了世界上最轻最轻的声音， 
轻轻地唤你的名字每夜每夜。 

 
写你的名字， 
画你的名字， 
而梦见的是你的发光的名字。 
 
如日，如星，你的名字。 
如灯，如钻石，你的名字。 
如缤纷的火花，如闪电，你的名字。 
如原始森林的燃烧，你的名字。 
刻你的名字！ 
刻你的名字在树上。 
刻你的名字在不凋的生命树上。 
当这植物长成了参天的古木时， 
啊啊，多好，多好， 
你的名字也大起来。 
 
大起来了，你的名字。 
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亮起来了，你的名字。 
于是，轻轻轻轻轻轻轻地呼唤你的名字。 

Ji Xian (1913-2013) 
Via nomo 

Per la plej plej mallaŭta voĉo en la mondo 
mi vokas vian nomon delikate ĉiunokte, ĉiunokte. 
 
Mi skribas vian nomon, 
mi pentras vian nomon, 
mi sonĝas pri l’ brilanta nomo de vi. 
 
Via nomo, kiel suno, kiel stelo. 
Via nomo, kiel lampo, kiel diamanto. 
Via nomo, kiel buntaj la fajreroj, kiel fulmo. 
Via nomo, kiel brul’ de primitiva la arbaro. 
Mi gravuru vian nomon! 
Mi gravuras vian nomon sur la arbon, 
sur la nevelkeblan arbon de la vivo. 
Kiam ĝi elkreskos en arbegon ĉielskrapan, 
aĥ, aĥ, kiel bone, kiel bone, 
via nomo ankaŭ pligrandiĝos. 
 
Via nomo pligrandiĝos, 
via nomo plibriliĝos, 
nu, mi vokas vian nomon plej plej plej mallaŭte. 

光未然（1913—2002） 

五月的鲜花 
五月的鲜花开遍了原野， 
鲜花掩盖着志士的鲜血。 
为了挽救这垂危的民族， 
他们曾顽强地抗战不歇。 
如今的东北已沦亡了四年， 
我们天天在痛苦中熬煎！ 
失掉自由也失掉了饭碗， 
屈辱地忍受那无情的皮鞭！ 
 
敌人的铁蹄越过了长城， 
中原大地依然歌舞升平； 
“亲善”！“睦邻”！啊！卑污的投降！ 
忘掉了国家更忘掉了我们！ 
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再也忍不住满腔的愤怒， 
我们期待着这一声怒吼； 
吼声惊起这不幸的一群， 
被压迫者一齐挥动拳头！ 
 
（副歌） 
震天的吼声惊起这不幸的一群， 
被压迫者一齐挥动拳头！ 

Guang Weiran (1913-2002) 
Majaj floroj 

Majaj floroj floras ĉie sur l’ ebena tero, 
ili kovras freŝan sangon de martiroj. 
Ni por savi la nacion en danĝero 
ja persiste kontraŭstaras japan-invadantoj. 
Ĝis nun la nordoriento okupatas jam kvar jarojn, 
ni ja ĉiutage dronas en doloro kaj sufero! 
Ni liberon kaj vivtenon perdis plene, 
kaj humile vivas sub vipado kun tolero. 
 
La ferhufoj malamikaj jam transpasis Grandan Muron, 
en la landintern’ ankoraŭ oni dancas kun orgio. 
“Intimeco” kaj “Bon-najbareco”! Kia fi-kapitulaco! 
Oni eĉ forgesas des pli pri ni kaj l’ nacio. 
 
Ni ne plu retenas la indignon en la koro, 
ni atendas l’ erupcian muĝon de kolero. 
La muĝado vekas tiun grupon da malfeliĉuloj, 
ĉiuj subprematoj svingu pugnon por ribelo! 
 
Refreno: 
Muĝo l’ ĉielskua vekas tiun grupon da malfeliĉuloj, 
ĉiuj subprematoj svingu pugnon por ribelo! 

方敬（1914—1996） 

雨景 
薄暮的雨声在檐前， 
在倚门人的心上。 
他是怅惘了， 
像送走一个远游客， 
又像在等候着谁。 
聪明的流浪子， 
该停下了， 
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撑开旧时的油纸伞， 
仿佛归了家， 
一件风尘的薄衫， 
沾染几处的雨点。 
他早听熟了异乡的雨声， 
倚门人却看厌了， 
西天的晚云。 

Fang Jing (1914-1996) 
Pluva pejzaĝo 

En nebulo minca tiktakadas pluv’ ĉe tegmentrando, 
ankaŭ en la koro de li, kiu sin apogas kontraŭ l’ pordo. 
Li jam dronas en melankolia sento, 
kvazaŭ li forsendus gaston al la foro, 
aŭ verŝajne li atendus iun. 
Saĝa vagemul’, vi devas halti, 
mantenante la ombrelon oldan el papero oleita 
kvazaŭ jam hejmenirinte, 
kun maldika vesto polvkovrita, 
makulita de pluvgutoj kelkaj. 
Li jam frue konatiĝis kun pluv-tiktakadoj en fremdloko 
kaj li ankaŭ enuiĝas en rigardo 
al vesperaj nuboj sur la okcidenta horizonto. 

徐迟（1914—1996） 

江南（一） 
火车在雨下飞奔， 
车窗上都是水珠， 
模糊了窗外景色。 
 
火车车窗是最好的画框， 
如果里面是春雨江南， 
那就是世界上最好的画。 
 
清明之后，谷雨之前， 
江南田野上的油菜花， 
一直伸展到天边。 
 
只有小桥、河流切断它， 
只有麦田和紫云英变换它， 
油菜花伸展到下一站，下一站。 
 
透过最好的画框， 
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江南旋转着身子 
让我们从后影看到前身。 

Xu Chi (1914-1996) 
Sudlando (1) 

Galopadas trajno sub la pluvo, 
akvogutoj kovras la vagonfenestron, 
jen stompiĝas la pejzaĝo ekster la fenestro. 
 
Vagonfenestro estas la plej bona pentraĵ-kadro, 
se ĝi prezentas la printempan pluvon de Sudlando, 
ĝi ja estas la pentraĵo plej bona de la mondo. 
 
Post Klaro-Bril’ ĝis antaŭ Grenpluvo, 
la kolzfloroj en la kampoj de l’ Sudlando  
etendiĝas ĝis la horizonto. 
 
Nur pontetoj kaj riveroj sekcas l’ etendiĝon, 
Nur la tritikkampoj kaj ĉin-astragaloj mozaikas, 
la kolzfloroj etemdiĝas plu, plu. 
 
Tra l’ plej bona pentraĵ-kadro 
la Sudlando turnas sian korpon, 
ke ni povas vidi ĝin de flank’ al flanko. 

鲁藜（1914—1999） 
 

泥土 
老是把自己当作珍珠 
就时时有被埋没的痛 

 
把自己当作泥土吧 
让众人把你踩成一条道路 

Lu Li (1914-1999) 
Koto 

se oni ĉiam prenas sin kiel perlon 
okazas ofte la dolor’ de enteriĝo 
 
vin prenu kiel koton 
do, lasu onin treti sur vin kiel vojon 
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贝壳 
请你留下这一枚贝壳 
是我拣拾自人生的海洋 
这里有层层浪潮滚饰的花边 
这里有大时代的狂风暴雨锻铸的刚毅的棱角 
这里有血痕也有泪痕 
那泪珠所凝结的珍珠已沉落海底 
现在留在贝壳里的 
是一颗热烈而痛苦之心的模型 
 
请你留下这一枚贝壳 
把它放在你的窗前 
这里有如同象牙雕刻的小小天宇 
乳白色的晨光正在扫荡着残夜 
这里有一丝红斑像晴空一道彩虹 
将会让你极目而充满希望 
这里有一滴血渍像一片火烧云 
将会点燃你那灵魂的火焰，理想的火花 
 
请你留下这一枚贝壳 
把它放在你的身旁 
你就会听到大海的奔腾呼号 
好像一万支金色铜号在吹奏 
你就会看见东方最壮丽的日出 
好像一万珠玫瑰在开放 
你就会再度感到人生至高无上的欢乐 
当你与艰险的恶浪搏斗的时刻 
 
请你留下这一枚贝壳 
是我拣拾自人生的海洋 
不要因为它不是珍珠就嫌弃它 
不要因为它来自沙砾就摈弃它 
正因为它是生长在沙砾与苦水了 
它才孕育了纯洁的明珠 
正因为它是来自黑暗的深渊 
它才那么爱抚着光明 

Konko 
ĉi tiun konkon prenu, ho, bonvole 
kiun mi levis el la maro de la homa vivo 
ĉi tie estas rand’ kun desegnaĵo de rulantaj ondoj  
ĉi tie estas dura eĝ’, forĝita de l’ tempesto de l’ epoko granda 
ĉi tie estas sang-makuloj kaj larmo-makuloj 
la perl’ koagulita de larmgutoj sinkis jam ĝis la marfundo 
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nun en la konko restas  
matrico de fervora kaj dolora koro 
 
ĉi tiun konkon prenu, ho, bonvole 
kaj metu ĝin sur la fenestran breton 
ĉi tie estas la miniatura kosmo, ŝajne gravurita sur eburo 
laktblanka matenlum’ balaas la restantan nokton 
ĉi tie estas ruĝa streko kiel ĉielarko sur serena la ĉielo 
kiu plenigas vin per la esper’ malproksimvida 
ĉi tie estas sang-makulo kiel nub’ brulanta 
kiu bruligas flamonjn de animo via kaj fajrerojn de la idealo 
 
ĉi tiun konkon prenu, ho, bonvole 
 
kaj metu ĝin ja apud vin 
vi povas aŭdi torentadon kaj muĝadon de la maro 
kvazaŭ kunludus orkoloraj dekmil klarionoj el latuno 
vi povas vidi la plej grandiozan sunleviĝon en la oriento 
kvazaŭ disflorus dekmil rozoj en prospero 
vi povas senti ree la plejsupran ĝojon de la homa vivo 
kiam vi luktas kontraŭ la danĝeraj huloj 
 
ĉi tiun konkon prenu, ho, bonvole 
kiun mi levis el la maro de la homa vivo 
ne malestimu ĝin pro tio, ke ĝi ne ’stas perlo 
nek ĝin ignoru ĉar ĝi venis el la sablo 
ĝuste pro tio, ke ĝi vivas en la sablo kaj amara akvo 
ĝi povas nutri puran kaj kristalan perlon 
ĝuste pro tio, ke ĝi venis el l’ abism’ malluma 
ĝi ja karesas lumon tiom kun amemo 

阮章竞（1914—2000） 

风沙 
天，一片昏昏黄黄， 
风，像黄河的浊浪。 
刚才还是万里无云， 
转眼变成天地无光。 
 
两三步之外， 
看不见人影。 
沙子钻进牙床， 
尘土迷住眼睛。 
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卡车拚命地响着喇叭， 
在黄风阵里寻找方向； 
失掉光亮的两只大灯， 
像泡在浓茶里的蛋黄。 
 
这风沙称王称霸的世界， 
就是我们黄金不换的地方。 
我们要像抖净床单一样， 
把这整天风砂倒进海洋！ 
 
天地，分不出来， 
颜色，分不出来， 
只有从人的眼睛和牙齿， 
才能看见白色的光彩。 
 
饭堂像盖在黄河水底， 
火炉不发热，空气全是泥。 
白米饭蒙着层黄粉， 
不是肉末而是沙子。 
 
不要怨天怨地皱眉头， 
拿出今天人的本事： 
把万古荒凉和风沙， 
嚼烂在我们的嘴里！ 
 
明天吐还它一个泥团， 
捏出一个叫人眼红的， 
洁白干净没有风沙的， 
万紫千红的钢铁城市。 

Ruan Zhangjing (1914-2000) 
Sabla vento 

La ĉielo flavas en nebulo, 
ventas kiel la malklaraj ondoj en Flava Rivero. 
Ĵus en blua spaco trovas sin neniaj nuboj, 
dum palpebrumdaŭro ĉio dronas en malhelo. 
 
Fore je du aŭ tri paŝoj 
nevideblas homfiguroj. 
Sablo enŝoviĝas inter dentojn, 
jen de sablopolv’ ŝirmitas la okuloj. 
 
Kamionoj hupas furioze 
kaj serĉadas la direkton en flavsabla vento. 
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Du lumoperdintaj lampoj de la veturiloj 
jen similas al ovflavoj kuirita per teakvo. 
 
En la mondo tiranata de la sabla vento 
estas nia loko pli valora ol oraĵo. 
Ni penegu kvazaŭ por purigi la littukon 
ĵeti la ĉielon tutan da sablo en la maron! 
 
Oni povas ne distingi la ĉielon de la tero, 
oni povas nek distingi la kolorojn klare. 
Nur el homaj dentoj kaj okuloj 
blanka bril’ videblas ja senbare. 
 
La kantino ŝajnas ĉe la fundo de l’ Flava Rivero: 
la fajrforn’ malvarmas, polvo regas en aero. 
Blanka rizmanĝaĵ’ kovriĝas per la flava polvo, 
kiu ne ’stas viandpecoj, sed sableroj. 
 
Ne plendadu kun la brovoj kunŝovitaj, 
sed kapablon montru de la nuntempuloj. 
Maĉu ja en nia buŝo 
la mil-jaran dezertecon kaj sabl-venton kun plezuro! 
 
Morgaŭ ni elvomos unu kotobulon 
kaj elknedos kun prefero 
enviigan, blankan, puran, sensablventan, 
ŝtalan urbon kun plantaĵoj en prospero. 

吕亮耕（1914—1974） 

影答形 
时间有尽，我们的情谊无尽。 
我追逐你，更逾于爱者的痴心。 
任何心爱物都不似你我的逼近—— 
如鱼即水如水即乳的交融， 
华灯作证，日月星辰作证： 
我紧随你，时刻也不曾分离—— 
你的情怀冷暖，我知道最亲切， 
我分担过你的悲哀同欢悦： 
曾伴你独自走向无人的旷野， 
且颤心地窃听过你的啜泣， 
我零乱的影子像打散的珠串; 
今夜，青春稚子，当你的诗笔在—— 
羊脂烛上生花， 
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我又偷窥了你新的秘密。 

Lü Lianggeng (1914-1974) 
La ombro respondas al la formo 

La tempo povas elĉerpiĝi, sed ne la amikeco inter ni. 
mi ĉasas vin pasie pro korinklinemo mia. 
Eĉ ajna amataĵo ne similas al korligo nia pli intima— 
kiel en akvo fiŝo, kiel akv-lakta fandiĝo. 
Stratlampoj estas atestantoj, lun’ kaj steloj atestantoj: 
mi sekvas vin strikte sen iama apartigiteco de vi. 
Mi scias ja plej klare, kiel kovas vi en koro intimecon al mi. 
Mi partoprenis en tristec’ kaj ĝojo via, 
vin akompanis iri mi al la senhoma sovaĝejo, 
kaj mi kun kora tremo subaŭskultis al plorsingultado via. 
Malorda ombro mia ŝajnas disrompita perloĉeno, 
ĉi-nokte, mi junulo svingas poemplumon— 
kiam la meĉo de kandelo seba floras, 
mi subrigardas la sekreton novan de vi. 

何达（1915—1994） 

我们开会 

我们开会 

我们的眼睛 

像车辐 

集中在一个轴心 

 

我们开会 

把我们的背 

都向外 

砌成一座堡垒 

 

我们开会 

我们的灵魂 

紧紧地 

拧成一根巨绳 

 

面对着 

共同的命运 

我们开着会 

就变成一个巨人 
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He Da (1915-1994) 
Ni kunvenas 

en kunveno nia 
niaj okulparoj 
kiel spokoj 
   koncentriĝe sin direktas al la akso 
 
en kunvenno nia 
niaj dorsoj turnas sin  
al ekstero 
   kiel masonita bastiono 
 
en kunveno nia 
jen animoj niaj 
strikte 
   kunligiĝas kiel la dikega ŝnuro 
 
fronte 
al komuna sorto 
ni kunvenas 
kaj fariĝas la giganto 

田间（1916—1985） 

假使我们不去打仗 
假使我们不去打仗， 
敌人用刺刀 
杀死了我们， 
还要用手指着我们骨头说： 
“看， 
这是奴隶!” 

Tian Jian (1916-1985) 
Se batali ni ne irus  

Se batali ni ne irus, 
malamikoj per la bajoneto  
nin mortigus 
kaj fingromontrante niajn ostojn, dirus: 
“Jen 
ili estas sklavoj!” 

自由，向我们来了 
悲哀的 
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种族， 
我们必须战争呵！ 
九月的窗外， 
亚细亚的 
田野上， 
自由呵…… 
从血的那边 
从兄弟尸骸的那边， 
向我们来了， 
像暴风雨， 
像海燕。 

Liberec’ alvenas al ni 
Trista 
gento, 
devas ni batali! 
En septembro, ekster la fenestro, 
sur la kampoj  
de Azio, 
libereco aĥ… 
tie de la sango, 
tie de l’ kadavroj frataj 
jen alvenas al ni,  
kiel ŝtormo, 
kiel la petrelo. 

袁水拍（1916—1982） 

钉子 

无所不在的眼睛呵， 

在地窖里， 

在屋顶上， 

在墙壁后面，前面，中间， 

在抽屉里， 

像枪口那样瞪着人。 

 

你并没有敲门， 

我也没有来开， 

你已经坐在我对面。 

你看我剪指甲， 

像富于鉴赏力的美容技师。 

你看我打哈欠， 

像牙医一样审视我每一颗牙齿。 

 

我和朋友谈话， 
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你别转头来就听。 

我和自己谈心， 

你埋怨我们的声音太轻。 

我给女人写信， 

你跑在我们中间作证。 

 

我疲倦了， 

我替你感到了疲倦，羞辱。 

我伏在桌子上休息， 

你的头从桌子底下伸进来， 

两只眼睛，两点黑色， 

像两只钉子。 

(1945年6月) 

Yuan Shuipai (1916-1982) 
Najloj 

Ho, la okuloj ĉie-estaj, 
en kelo 
sur la tegmento. 
malantaŭ, antaŭ, meze de la muroj, 
eĉ en tirkestoj, 
rigardas fikse homojn kiel pafiltuboj. 
 
Ne frapis vi je l’ pordo 
kaj ĝin mi ne malfermis, 
sed vi jam sidas kontraŭ mi. 
Min vi rigardas tondi ungojn, 
kiel manikuristo aprezema. 
Vi min rigardi oscedadi 
kiel dentisto ekzamenas miajn dentojn.  
 
Kiam mi kaj amik’ babilas, 
vi turnas vian kapon por aŭskulti. 
Mi al mi mem parolas, 
vi plendas, ke mallaŭtas mia voĉo. 
Leteron skribas mi al mia amikino, 
vi intervenas kiel atestant’ inter mi kaj ŝi. 
 
Mi lacas, 
mi ankaŭ sentas lacon kaj hontemon anstataŭ vi. 
Mi min apogas sur la tablon por ripozi, 
jen elŝoviĝas via kapo el sub la tablo, 
kun du okuloj nigraj 
kiel du najloj. 
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        junie de la 1945-a jaro 

朱丹（1916—1988） 

天与海 
天和海本来就没什么界限， 

走到海的尽头也就到了天边。 

海上船帆飞上去化为朵朵白云， 

天上的星星落在海里又变成岸边渔火点点。 

 

Zhu Dan (1916-1988) 
Ĉielo kaj maro 

Inter la ĉielo kaj la maro tute ne ekzistas limo, 
iri al la mara fin’ signifas veni al l’ ekstremo de l’ ĉielo. 
Veloj sur la ŝipoj flugus supren kiel blankaj nuboj, 
steloj falus en la maron kiel fiŝolampoj en malhelo. 

杭约赫（1917—1995） 

题照相册 

我们从平静的小河里， 

从反光的玻璃上，看到 

多少熟悉得陌生的脸， 

那是你的、我的，有时象 

 

他的。匆忙的闪过，闪过 

这短促的一生：忧患和 

安乐的交替，风雨袭来—— 

婴孩大了，年轻的老了…… 

 

记忆给我们带来慰藉， 

把捉一线光，一团朦胧， 

让它在这纸片上凝固。 

 

凝固了你的笑，你的青 

春。生命的步履从这里 

再现，领你来会见自己。 

Hang Yuehe (1917-1995) 
Surskribo sur foto-albumo 

Ni, en kvieta rivereto 
kaj sur la lum-reflektanta glaco, vidas 
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multajn tre konatajn, sed samtempe fremdajn homvizaĝojn, 
tiu estas via, mia, iafoje jen similas 
 
al la lia. Ili fulmas, fulmas 
kurta viv’ ilia: morozeco 
kaj komfort’ alternas, vent’ kaj pluv’ atakas— 
beboj ja plenkreskas, kaj la junaj maljuniĝas… 
 
Rememor’ alportas al ni la konsolon, 
lasu lumradion kaj malklaran mason 
jen fiksiĝi sur ĉi tiuj paperpecoj. 
 
jen fiksiĝas la rideto kaj juneco de vi, 
paŝoj de la vivo de tie ĉi 
reaperas kaj kondukas vin renkonti vin mem. 

陈敬容（1917—1989） 

雨后 

雨后的黄昏的天空， 

静穆如祈祷女肩上的披巾； 

树叶的碧意是一个流动的海， 

烦热的躯体在那儿沐浴。 

 

我们避雨到槐树底下， 

坐着看雨后的云霞， 

看黄昏退落，看黑夜行进， 

看林梢闪出第一颗星星。 

 

有什么在时间里沉睡， 

带着假想的悲哀？ 

从岁月里常常有什么飞去， 

又有什么悄悄地飞来？ 

 

我们手握着手、心靠着心， 

溪水默默地向我们倾听； 

当一只青蛙在草丛间跳跃， 

我仿佛看见大地在眨着眼睛。 

Chen Jingrong (1917-1989) 
Post pluvo 

Ĉe vesper’ post pluvo la ĉielo 
mutas kiel ŝalo sur la ŝultroj de la preĝantino. 
Arbfolioj verdas kiel la fluanta maro, 
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korpoj en ĝi banas sin pro varm-domino. 
 
Ni nin ŝirmas kontraŭ pluvo sub soforo, 
rigardante la postpluvajn nubojn sur la ĉielo, 
La vespero retiriĝas, nokt’ alvenas 
kaj aperas super arbopintoj la unua stelo. 
 
Kio dormas peze en la tempo 
kun imagaj pensoj de melankolio? 
Kio ofte fluge malaperas el la tagoj? 
Kio ofte jen alflugas sen konscio? 
 
Kor’ ĉe koro, ŝultr’ ĉe ŝultro, 
ni aŭskultas mute la fluadon de l’ rivero. 
Kiam rano saltas inter herboj, 
mi verŝajne vidas la palpebrumadon de la tero. 

力的前奏 

歌者蓄满了声音 

在一瞬的震颤中凝神 

 

舞者为一个姿势 

拼聚了一生的呼吸 

 

天空的云、地上的海洋 

在大风暴来到之前 

有着可怕的寂静 

 

全人类的热情汇合交融 

在痛苦的挣扎里守候 

一个共同的黎明 

Preludo de la forto 
Kantist’ plenigas sin per forto 
por teni atentiĝon dum vibrad’ momenta. 
 
Dancisto por prezenti deziratan pozon 
elĉerpas siajn spirojn jen per peno diligenta. 
 
La nuboj sur ĉielo kaj la maro sur la tero 
tuj antaŭ veno de la granda ŝtormo 
jen dronas en silent’ terura. 
 
La kunfandiĝa vervo de l’ homaro tuta 
atendas en sufera baraktado 
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aŭroron la komunan post forpas’ obskura. 

邹荻帆（1917—1995） 

拒绝 
理想和爱情谱成少年的诗， 
现实和搏斗也有苦痛的叹息， 
为了理想而把爱情拒绝于门槛外， 
搏斗的双手刺满荆棘， 
门外有少女在哭泣。 
 
嘉陵江的月色是那样暗淡， 
山城的黑影是那样窒息呼吸， 
理想在荆棘中燃烧， 
爱情且随风而去…… 
 
想江边不复是那样月色， 
思念之树带青—— 
你还是那少年的影子？ 

我知道波浪已卷上你的头额 
浪花已溅上你的发丝。 
 
但波浪没有吞没你， 
胜利者的笑是把痛苦拒绝于门槛外， 
江水有情，明月有意， 
为我们歌难忘的真理之曲！ 

Zou Difan (1917-1995) 
Rifuzo 

La poemo de junulo komponiĝas jen per am’ kaj idealo, 
ankaŭ trovas sin suspiroj kaj amaro en luktad’ kaj realo. 
Se por l’ ideal’ rifuzas l’ amon ekster pordo, 
ambaŭ manoj en luktado plene enpikitas per dornaro, 
ekster pordo junulino ploras kun amaro. 
 
Super la rivero Jialing la lunlumo tiom palas, 
nigraj siluetoj de l’ monturb’ sufokas tiom ja je spiro, 
l’ idealo brulas en la veproj, 
l’ amo malaperas kune kun la vent-foriro… 
 
Ĉe l’ river’ la lun’ jam ne plu tiom palas 
l’ arbo de sopir’ ekverdas— 
  ĉu ankoraŭ vi ja ĵetas l’ ombron de tiu junulo? 
Scias mi ke ondoj jam luliĝas jen ĝis via frunto 
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kaj onderoj ŝprucas jam sur viaj haroj per akv-rulo. 
 
Tamen ondoj ne vin voras, 
Ridoj de l’ venkanto ekster pord’ rifuzas la suferon. 
La rivero havas senton kaj la luno simpation, 
ili kantas por ni la neforgeseblan kanton de la vero. 

杜运燮（1918—2002） 

井  

我是静默。几片草叶，  

小小的天空飘几朵浮云，  

便是我完整和谐的世界。  

 

是你们在饥渴的时候，  

离开了温暖，前来淘汲，  

才瞥见你们满面的烦忧。  

 

但我只好被摒弃于温暖  

之外，满足于荒凉的寂寞：有孤独  

才能保持永远澄澈的丰满。  

 

你们只汲取我的表面，  

剩下冷寂的心灵深处  

让四方飘落的花叶腐烂。  

 

你们也只能扰乱我的表面，  

我的生命来自黑暗的地层，  

那里我才与无边的宇宙相联。  

 

你们可用垃圾来使我被遗弃，  

但我将默默地承受一切，洗涤  

它们，我将永远还是我自己：  

 

静默，清澈，简单而虔诚，  

绝不逃避，也不兴奋，  

微雨来的时候，也苦笑几声。  

Du Yunxie (1918-2002) 
Puto 

Mi kvieto estas. Kelkaj herbfolioj 
kaj flosantaj etaj nuboj kelkaj 
konsistigas mian tutan mondon de la harmonio. 
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Kiam vi soifas jen kun ĝeno, 
vi forlasas varmon kaj elĉerpi akvon el mi, 
kaj mi vidas viajn vangojn kun ĉagreno. 
 
Tamen mi devigite staras ekster varmo, 
por kontentigi dezertecon. Kun soleco 
mi povas teni pufan kristalecon dum ĉiamo. 
 
Vi ja elĉerpas mian akvsurfacon nur, 
kaj jen restigas fridan profundecon de animo mia, 
lasante la falintajn florojn kaj foliojn putri sen plezur’. 
 
Vi povas malordigi nur surfacon de mi, 
devenas mia vivo el malluma tertavolo, 
ligiĝas tie mi kun kosm’ senlima sen izolo. 
 
Per forĵetaĵoj povas igi vi min ignorata, 
mi tamen tion eltenas silente, kaj mi ilin 
lavadas pure, kaj mi ĉiam restas mi memŝata: 
 
tutmute, klare, simple, pie, 
ne kaŝe nek ekscitiĝeme, 
kiam pluveto venas, mi nur ridas apatie. 

秋 

连鸽哨都发出成熟的音调， 

过去了，那阵雨喧闹的夏季。 

不再想那严峻的闷热的考验， 

危险游泳中的细节回忆。 

 

经历过春天萌芽的破土， 

幼叶成长中的扭曲和受伤， 

这些枝条在烈日下也狂热过， 

差点在雨夜中迷失方向。 

 

现在，平易的天空没有浮云， 

山川明净，视野格外宽远； 

智慧、感情都成熟的季节啊， 

河水也象是来自更深处的源泉。 

 

紊乱的气流经过发酵， 

在山谷里酿成透明的好酒； 

吹来的是第几阵秋意？醉人的香味 

已把秋花秋叶深深染透。 
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街树也用红颜色暗示点什么， 

自行车的车轮闪射着朝气； 

吊车的长臂在高空指向远方， 

秋阳在上面扫描丰收的信息。 

Aŭtune 
Eĉ la fajfilo de kolombo sonas en maturaj notoj, 
forpasis jam la somero kun ekpluva frap-rumoro. 
Ni ne plu pensas pri rigore varmaj provoj 
en danĝera la naĝejo en detala rememoro. 
 
Spertinte dum printempo elŝoviĝon el la tero, 
kaj dum kreskado la vundiĝon kaj tordiĝon de l’ folioj junaj, 
tiuj arbvergoj ankaŭ fanatikis sub krueloj sunaj, 
sed preskaŭ perdis la direkton en pluvnokta la malhelo. 
 
Nenia nub’ flosanta trovas sin sur ĉiel’ serena, 
la monto kaj rivero klaras, la vidkampo foras. 
Ĝi estas la sezono de maturiĝo por saĝec’ kaj sento, 
la riverakvo ŝajne el pli malproksima fonto kapriolas. 
 
Malorda aerflu’ post fermentado 
jam distilitas jen al travidebla bona vino. 
Kiom da aŭtun-spiroj albloviĝas? Ebriiga bonodoro 
saturas la aŭtunajn florojn kaj foliojn per favoro. 
 
Surstrataj arboj ŝajne ion sugestas per ruĝkoloro, 
la radoj de bicikl’ radias per viglec’ kaj forto. 
La longa brako de argano montras la direkton en la foro, 
la sun’ aŭtuna skandas la mesaĝojn de rikolto. 

夜 

今夜我忽然发现 

树有另一种美丽： 

它为我撑起一面 

蓝色纯净的天空； 

 

零乱的叶与叶中间， 

争长着玲珑星子， 

落叶的秃枝挑着 

最圆最圆的金月。 

 

叶片飘然飞下来， 

仿佛远方的面孔， 
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一到地面发出“杀”， 

我才听见絮语的风。 

 

风从远处村里来， 

带着质朴的羞涩； 

狗伤风了，人多仇恨， 

午群相偎着颤栗。 

 

两只幽默的黑鸟， 

不绝地学人打鼾， 

忽然又大笑一声， 

飞入朦胧的深山。 

 

多少热心的小虫 

以为我是个知音， 

奏起所有的新曲， 

悲观得令我伤心。 

 

夜深了，心沉得深， 

深处究竟比较冷， 

压力大，心觉得疼， 

想变做雄鸡大叫几声。 

Nokto 
Ĉi-nokte mi subite trovas, 
ke arbo kun alia belo 
subtenas vere por mi flankon 
de pure blua la ĉielo.. 
 
Inter malordaj la folioj 
konkure kreskas etaj steloj. 
Sur senfoliaj branĉoj pendas 
la plej plej ronda luno ora. 
 
Folioj ŝvebe falas teren, 
kiel vizaĝoj en la foro, 
eligas ili susuradon,  
eksentas flustron mi de vento. 
 
La vent’ alblovas el vilaĝo 
kun simpla, rura la hontemo. 
La hundo malvarmumas, homoj 
ekhatas, bovoj jen en tremo. 
 
Humuraj du griznigraj birdoj 
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imitas la ronkadon homan, 
kaj post la laŭta rid’ subita 
enflugas monten en nebulo. 
 
Insektoj multaj varmakoraj 
min prenas kiel koramikon, 
kaj ludas la muzikon novan, 
ke mi ricevas ja korpikon. 
 
Profundas nokto, sinkas koro, 
plej fridas en profundo vere. 
premforto grandas, kor’ doloras, 
mi koke krius ja prefere. 

穆旦（1918—1977） 

流浪人 
饿—— 

我底好友， 
它老是缠着我 
在这流浪的街头。 
 
软软地， 
是流浪人底两只沉重的腿， 
一步，一步，一步…… 
天涯的什么地方？ 
没有目的。可老是 
疲倦的两只脚运动着， 
一步，一步……流浪人。 
 
仿佛眼睛开了花 
飞过了千万颗星点，像乌鸦。 

昏沉着的头，苦的心； 
火热般的身子，熔化了—— 
棉花似地堆成一团 

可仍是带着软的腿 
一步，一步，一步…… 

Mu Dan (1918-1977) 
Vagabondo 

  Malsato— 
amiko bona mia, 
ĝi ĉiam alkroĉiĝas al mi 
  jen sur la strato, kie mi vagadas. 
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Molaĉaj 
estas la paro da piedoj pezaj de mi vagabondo, 
paŝo post paŝ’, kaj plia paŝo… 
Kien mi celas en la malproksima horizonto? 
Sencele, sed mi ĉiam 
min trenas per piedoj lacaj en movado, 
paŝo post paŝo…vagabondo. 
 
  Antaŭ okuloj kvazaŭ sparkoj sin prezentas 
  mil kaj mil steloj jen forflugas, kiel korvoj. 
La konfuzita kapo, kor’ amara 
kaj fajrovarma korp’ fandiĝas— 
kiel kotona maso, 
sed trenas mi piedojn molajn 
paŝo post paŝo… 

夏夜 
黑暗，寂静， 
这是一切； 
天上的几点稀星， 
狗，更夫，都在远处响了。 
 
前阶的青草仿佛在摇摆， 
青蛙跳进泥塘的水中， 
传出一个洪亮的响， 
“夜风好！” 

Somera nokto 
Mallumo kaj kvieto 
en ĉio regas. 
Sporadas steloj sur ĉielo, 
aŭdeblas hundoj kaj noktgardistoj en la foro. 
 
Antaŭ perono verdaj herboj ŝajne nun skuiĝas, 
en ŝlimon de lageto rano saltas, 
eligante laŭtan sonon; 
“Ja bonas nokta vento!” 

前夕 
希望像一团热火， 
尽量地烧 
个不停。既然 
世界上不需要一具僵尸， 
一盆冷水，一把 
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死灰的余烬； 
那么何不爽性就多诅咒一下， 
让干柴树枝继续地 
烧，用全身的热血 
鼓舞起风的力量。 
顶多，也不过就烧了 
你的手，你的头， 
即使是你的心， 
要知道你已算放出了 
燎野中一丝的光明； 
如果人生比你的 
理想更为严重， 
苦痛是应该； 
一点的放肆只不过 
完成了你一点的责任。 
不要想， 
黑暗中会有什么平坦， 
什么融合；脚下荆棘 
扎得你还不够痛？—— 
我只记着那一把火， 
那无尽处的一盏灯， 
就是飘摇的野火也好； 
这时，我将 
永远凝视着目标 
追寻，前进—— 
拿生命铺平这无边的路途， 
我知道，虽然总有一天 
血会干，身体要累倒！ 

Antaŭvespere 
L’ espero ŝajnas arda fajro 
plejeble brulas 
senĉese, nun ke 
la mondo ne bezonas la zombion, 
nek pelvon da malvarma akvo, nek manplenon 
da cindr’ jam fridiĝinta, 
do, simple pli malbenu, 
kaj lasu sekan lignon daŭre 
bruladi, kaj jen kuraĝigu l’ forton de la vento 
per varma sango tra la korpo. 
Maksimume nur forbrulus 
du manojn viajn, vian kapon 
eĉ vian koron.  
Vi sciu, ke vi jam eligus. 
radion da lumo en la sovaĝejo. 
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se gravas via vivo pli 
ol via idealo, 
suferon devus vi elteni, 
kaj iom da senbrido nur 
plenumus por vi iome da devo. 
Ne pensu, 
ke en mallum’ ekzistas ebeneco 
nek kunfandiĝo, ĉu vepr-dornoj sub piedoj viaj 
dolore pikas vin tro?— 
Mi nur memoras pri fasko da fajro, 
la lampo en senlima foro, 
eĉ la sovaĝa fajr’ flagranta, 
do, tiam mi rigardos fikse 
la celon por eterne 
serĉante, antaŭenirante— 
pavimos la senfinan vojon ja per mia vivo. 
Mi scias, ke en iu tago kvankam 
sekiĝos mia sango, mia korpo falos pro laceco. 

冬夜 
更声仿佛带来了夜的严肃， 
寂寞笼罩在墙上凝静着的影子， 
默然对着面前的一本书，疲倦了 
树，也许正在凛风中瑟缩， 
 
夜，不知在什么时候现出了死静， 
风沙在院子里卷起来了； 
脑中模糊地映过一片阴暗的往事， 
远处，有凄恻而尖锐的叫卖声。 

Vintra nokto 
Batad’ de noktaj horoj ŝajne portas noktan seriozon, 
solec’ vualas la kvietajn ombrojn sur la muro, 
silente mi alfrontas libron antaŭ mi, mi sentas lacon, 
probable arboj frosttremetas en tranĉanta vento. 
 
En nokt’ aperas morta la kvieto oni ne scias de kiam, 
leviĝas vento kaj sableroj en la korto. 
Tra la mens’ malklare fulmas la pase’ malhela, 
En for’ aŭdeblas tristaj kaj akutaj krioj de kolporto. 

商展思（1918—） 

卷毛芦花马 
饲养班住过我的家： 
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我送粪常借用 
团政委骑坐的 
那一匹 
卷毛芦花马。 
 
大队人马过我家： 
绿茵茵的杨柳下， 
走着那匹卷毛芦花马； 
我—— 
一手拿鸡蛋， 
一手端热茶， 
兴冲冲走近了那匹马。 
马呵——确是那匹马！ 
马上却驮的是 
行军摔瘸了腿的 
宣传队的红脸娃。 
 
部队二次过我家， 
我正收庄稼； 
见到那匹卷毛芦花马， 
忙捧了新刨的落花生， 
迎面拦住了那匹马。 
马呵，确是那匹马！ 
马上却坐的是 
警卫连的机枪手， 
他正发疟子， 
上牙磕打着下牙。 
 
部队三次过我家， 
风雪正吹刮！ 
我提着一壶热烧酒， 
快步赶上了那匹马； 
仍然是那匹卷毛芦花马， 
仍然是那个褪色的破马褡； 
马上的胡子脸也那么熟， 
哦—— 
原来是饲养班长！ 
他也参加了战斗， 
腿上挂了花。…… 

Shang Zhansi (1918-) 
Bukla ĉevalo kun makuloj de fragmitfloroj 

La kuira subplotono iam loĝis jen en mia hejmo: 
kiam mi fekaĵojn sendas,  
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mi ofte prunteprenis 
la buklan ĉevalon kun makuloj de gragmitfloroj 
kiu estis la rajdbesto de la regimenta komisaro . 
 
La grandnombra trupo preteriris mian hejmon: 
sub freŝverdaj poploj 
trotis la ĉevalo bukla kun makuloj de fragmitaj floroj. 
Mi, 
kun kokinovoj unumane 
kaj mantenante varman teon alimane 
kun ĝoj’ aliris la ĉevalon. 
Ĉevalo—vere estis la ĉevalo! 
Ŝarĝatis ĝi per soldat’ ruĝvanga 
de la teamo propaganda 
kiu disrompis al si la femuron dum militirado. 
 
Kiam la trupo duafoje preteriris mian hejmon, 
mi jen rikoltis grenplantaĵojn. 
Vidinte la ĉevalon, 
mi prenis ambaŭmane arakidojn nove rikoltitajn 
kaj hastis bari ĝin sur la vojo.  
Ĉevalo—vere estis la ĉevalo! 
Jen sur ĝi sidis 
la mitralisto de la gardista roto.  
Suferis li de malario 
kun dentoj grincigataj. 
 
Kiam la trupo triafoje preteriris mian hejmon, 
leviĝis furioza vento kaj neĝŝtormo. 
Tenante kruĉon da varmigita akvo en la mano, 
mi rapidpaŝe kuratingis la ĉevalon. 
Jen estis la ĉevalo bukla kun makuloj de fragmitaj floroj, 
ankoraŭ kun dusak’ dekolorite eluzita sur la dorso. 
Sur ĝi la barbvangulo estis tre konata, 
Ho— 
li estis l’ estro de l’ kuira subplotono. 
Li ankaŭ partoprenis en batalo 
kaj li vundiĝis je la kruro… 

蔡其矫（1918—2007） 

波浪 

永无止息地运动，  

应是大自然有形的呼吸，  
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一切都因你而生动，  

波浪啊！没有你，天空和大海多么单调，  

没有你，海上的道路就可怕地寂寞；  

你是航海者最亲密的伙伴，  

波浪啊！你抚爱船只，照耀白帆，  

飞溅的水花是你露出雪白的牙齿  

微笑着，伴随船上的水手  

走遍天涯海角。  

今天，我以欢乐的心回忆  

当你镜子般发着柔光，  

让天空的彩霞舞衣飘动，  

那时你的呼吸比玫瑰还要温柔迷人。  

可是，为什么，当风暴来到，  

你的心是多么不平静，  

你掀起严峻的山峰  

却比暴风还要凶猛？  

是因为你厌恶灾难吗？  

是因为你憎恨强权吗？  

我英勇的、自由的心啊  

谁敢在你上面建立他的统治？  

我也不能忍受强暴的呼喝，  

更不能服从邪道的压制；  

我多么羡慕你的性子  

波浪啊！对水藻是细语，  

对巨风是抗争，  

生活正应像你这样爱憎分明  

波——浪——啊！  

Cai Qijiao (1918-2007) 
Ondoj 

Movad’ neniam ĉesigebla 
jen devas esti la videblaj spiroj de l’ naturo, 
ĉio fariĝas animata de vi. 
Ho, ondoj! Sen vi la ĉielo kaj la maro tiom monotonus, 
sen vi surmaraj vojoj jen timige dezertiĝus. 
Vi estas la plej intima kunulo de la navigantoj. 
Ho, ondoj! vi karese amas ŝipojn, respegulas blankajn velojn, 
ŝprucantaj surfoj estas viaj neĝe blankaj dentoj 
kaj kun ridet’ vi akompanas la ŝipistojn 
vojaĝi al diversaj anguloj de l’ mondo. 
Hodiaŭ mi kun ĝojo rememoras: 
kiam vi spegulece jen radias rebriletojn, 
kaj la koloraj nuboj flirtas sur ĉielo, 
tiu-momente viaj spiroj rave dolĉas pli ol rozoj. 
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Sed kial, kiam la tempest’alvenas, 
via animo tiom malkvietas? 
Vi levas hulojn kiel la danĝeraj montoj  
pli furioze ol la ŝtormo mem? 
Ĉu pro, ke vi malamas katastrofon 
aŭ pro, ke abomenas vi potencon? 
Ho, mia brava kaj libera koro, 
kiu kuraĝus fondi sian regon sur vi? 
Neniel mi elteni povas komandadon de perforto, 
des malpli obeemi al subpremo de la herezaĵo. 
Kiel mi ja envias vian temperamenton, 
ho, ondoj! vi al algoj nur flustras, 
sed al tempesto vi ja kontraŭstaras, 
en viv’ ni devas havi klarajn amon kaj malamon. 
Ho, on—doj! 
 

双虹 

这样的景色真是罕见， 

两支七彩的巨柱并立水上; 

背后尚有昏黄的阵雨， 

前面正当夕阳含山。 

于是，绛色的榕树闪照在暗绿的高岸， 

绛色的渡船起落在晶亮的波间， 

绛色的水草摇动晚潮， 

绛色的鸶横飞暮天…… 

直到远山化作朦胧的蓝烟， 

直到夜的帘幕垂落江面。 

 

Duobla ĉielarko 
Spektaklo tia vere raras: 
du sepkoloraj ĉielarkoj kolon-staras super akvo, 
malantaŭ ili falas la vesperaj pluvostrioj, 
kaj fronte la subira sun’ brakumas monton. 
Pro tio ruĝaj banjanarboj flagras sur la alta bordo en malhelo, 
pramejo ruĝa malleviĝas kaj leviĝas inter ondoj rebrilantaj, 
akvherboj ruĝaj skuas la vesperan tajdon, 
ardeoj ruĝaj flugas transe sur vespera la ĉielo… 
Finfine l’ foraj montoj jen fariĝas nebuleca blua fumo 
kaj l’ noktvualo falas jen ĝis la surfaco de l’ rivero. 
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郭小川（1919—1976） 

望星空 
（1） 

今夜呀， 
我站在北京的街头上。 
向星空了望。 
明天哟， 
一个紧要任务， 
又要放在我的双肩上。 
我能退缩吗？ 
只有迈开阔步， 
踏万里重洋； 
我能叫嚷困难吗？ 
只有挺直腰身， 
承担千斤重量。 
心房呵。 
不许你这般激荡— 
此刻呵， 
最该是我沉着镇定的时光。 
而星空， 
却是异样的安详。 
夜深了， 
风息了， 
雷雨逃往他乡。 
云飞了， 
雾散了， 
月亮躲在远方。 
大海平平， 
不起浪， 
四围静静， 
无声响。 
 
但星空是壮丽的， 
雄厚而明朗。 
穹窿呵， 
深又广， 
在那神秘的世界里， 
好象竖立着层层神秘的殿堂。 
大气呵， 
浓又香， 
在那奇妙的海洋中， 
仿佛流荡着奇妙的酒浆。 
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星星呵， 
亮又亮， 
在浩大无比的太空里， 
点起万古不灭的盏盏灯光。 
银河呀。 
长又长， 
在没有涯际的宇宙中， 
架起没有尽头的桥梁。 
 
呵，星空， 
只有你， 
称得起万寿无疆！ 
你看过多少次： 
冰河解冻， 
火山喷浆！ 
你赏过多少回： 
白杨吐绿， 
柳絮飞霜！ 
在那遥远的高处， 
在那不可思议的地方， 
你观尽人间美景， 
饱看世界沧桑。 
时间对于你， 
跟空间一样-— 
无穷无尽， 
浩浩荡荡。 
 

（2） 
呵， 
望星空， 
我不免感到惆怅。 
说什么： 
身宽气盛， 
年富力强！ 
怎比得： 
你那根深蒂固， 
源远流长！ 
说什么： 
情豪志大， 
心高胆壮！ 
怎比得： 
你那阔大胸襟， 
无限容量！ 
我爱人间， 
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我在人间生长， 
但比起你来， 
人间还远不辉煌。 
走千山， 
涉万水， 
登不上你的殿堂。 
过大海， 
越重洋， 
饮不到你的酒浆。 
千堆火， 
万盏灯， 
不如一颗小小星光亮。 
千条路， 
万座桥， 
不如银河一节长。 
我游历过半个地球， 
从东方到西方。 
地球的阔大幅员， 
引起我的惊奇和赞赏。 
可谁能知道： 
宇宙里有多少星星， 
是地球的姊妹行！ 
谁曾晓得： 
天空中有多少陆地， 
能够充作人类的家乡！ 
远方的星星呵， 
你看得见地球吗？ 
— 一片迷茫！ 
远方的陆地呵， 
你感觉到我们的存在吗？ 
—怎能想象！ 
生命是珍贵的， 
为了赞颂战斗的人生， 
我写下成册的诗章； 
可是在人生的路途上， 
又有多少机缘， 
向星空了望！ 
在人生的行程中， 
又有多少个夜晚， 
见星空如此安详！ 
在伟大的宇宙的空间， 
人生不过是流星般的闪光。 
在无限的时间的河流里， 
人生仅仅是微小又微小的波浪。 
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呵，星空， 
我不免感到惆怅 
于是我带着惆怅的心情， 
走向北京的心脏--- 
 

（3） 
忽然之间， 
壮丽的星空， 
一下子变了模样。 
天黑了， 
星小了， 
高空显得暗淡无光， 
云没有来， 
风没有刮， 
却象有一股阴霾罩天上。 
天窄了， 
星低了， 
星空不再辉煌。 
夜没有尽， 
月没有升， 
太阳也不曾起床。 
 
呵，这突然的变化， 
使我感到迷惘，' 
我不能不带着格外的惊奇， 
向四围寻望： 
就在我的近边， 
在天安门广场， 
升起了一座美妙的人民会堂； 
就在那会堂的里面， 
在宴会厅的杯盏中， 
斟满了芬芳的友谊的酒浆； 
就在我的两侧， 
在长安街上， 
挂出了长串的灯光； 
就在那灯光之下， 
在北京的中心， 
架起了一座银河般的桥梁。 
这是天上人间吗？ 
不，人间天上！ 
这是天堂中的大地吗？ 
不，大地上的天堂。 
真实的世界呵， 
一点也不虚妄； 
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你朴质地描述吧， 
不需要作半点夸张！ 
是谁说的呀— 
星空比人间还要辉煌？ 
是什么人呀-- 
在星空下感到忧伤？ 
今夜哟， 
最该是我沉着镇定的时光！ 
 
是的， 
我错了， 
我曾是如此地神情激荡！ 
此刻我才明白： 
刚才是我望星空， 
而不是星空向我了望。 
我们生活着， 
而没有生命的宇宙， 
既不生活也不死亡。 
我们思索着， 
而不会思索的穹窿， 
总是露出呆相。 
星空哟， 
面对着你， 
我有资格挺起胸膛。 
 

（4） 
当我怀着自豪的感情， 
再向星空了望。 
我的身子， 
充溢着非凡的力量。 
因为我知道： 
在一切最好的传统之上， 
我们的队伍已经组成， 
犹如浩荡的万里长江。 
而我自己呢， 
早就全副武装， 
在我们的行列里。 
充当了一名小小的兵将。 
 
可是呵， 
我和我的同志一样， 
决不会在红灯绿酒之前， 
神魂飘荡。 
我们要在地球与星空之间， 
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修建一条走廊， 
把大地上的楼台殿阁， 
移往辽阔的天堂。 
我们要在无限的高空， 
架起一座桥梁， 
把人间的山珍海味， 
送往迢遥的上苍。 
 
真的， 
我和我的同志一样， 
决不只是"自扫门前雪"， 
而是定管"他人瓦上霜"。 
我们要把长安街上的灯光， 
延伸到远方； 
让万里无云的夜空， 
出现千千万万个太阳。 
我们要把广漠的穹窿， 
变成繁华的天安门广场， 
让满天星斗， 
全成为人类的家乡。 
 
而星空呵， 
不要笑我荒唐！ 
我是诚实的， 
从不痴心妄想。 
人生虽是暂短的， 
但只有人类的双手， 
能够为宇宙穿上盛装； 
世界呀， 
由于人的生存， 
而有了无穷的希望。 
你呵， 
还有什么艰难， 
使你力不可当？ 
请再仔细抬头了望吧！ 
出发于盟邦的新的火箭， 
正遨游于辽远的星空之上。 

Guo Xiaochuan (1919-1976) 
Rigardo al la stelplena ĉielo 

1. 
Ĉi-nokte 
starante sur la strato de Pekino, 
rigardas mi al la ĉiel’ stelplena. 
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Ho, morgaŭ 
l’ alian gravan taskon 
mi ja surportos sur la ŝultroj. 
Ĉu povus mi retiriĝi antaŭ l’ tasko? 
Mi povas nur la grandajn paŝojn fari, 
jen por transpasi dekmil-lian oceanon.  
Ĉu povus mi kriaĉi pro malfacilaĵoj? 
Mi devas rektigi talion mian 
por ŝultroporti la mil-kilograman ŝarĝon. 
Ho, mia koro,  
ne batu tiel maltrankvile!— 
Jen ĉi-momente 
ja tempas por mi trankviliĝi kun aplombo. 
Dume l’ ĉiel’ stelplena 
neordinare kvietiĝas. 
La nokto profundiĝas, 
la vento jam formortas, 
kaj l’ tondropluv’ forkuris al alia loko. 
Forflugis nuboj, 
nebulo dispeliĝis, 
la luno kaŝas sin en malproksimo. 
La mar’ serenas, 
ne ondoj viglas, 
ĉirkaŭe regas ja silento, 
aŭdiĝas nenia mov-sono. 
 
Sed la ĉiel’ stelplena grandiozas, 
imponas kaj tre klaras. 
Ho, ĉielvolbo 
profundas vaste, 
en la mistera mondo 
ja ŝajne altus misteraj palacoj post palacoj. 
Ho, l’ atmosfero, 
vi spiras je aromo densa, 
en la mirinda maro 
mirinda eliksiro kvazaŭ fluus kaj turbulus. 
Ho, steloj 
scintilas glime 
en senkompare vasta spaco, 
lumigas ili lampojn la neestingeblajn por eterne. 
Ho, Lakta Vojo 
longlonga 
en l’ univers’ senlima 
ja konstruiĝas kiel ponto la senfina. 
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Ho, la ĉiel’ stelplena, 
nur vi 
ja indas vivi por eterne! 
Vi vidis multajn fojojn 
degelon de glaciaj la riveroj 
kaj erupciojn de vulkanoj! 
Vi spertis multajn fojojn 
verdiĝon de poplaro blanka  
kaj flirtojn de salikaj flokoj! 
Sur la altaĵo fora, 
en loko l’ neimagebla 
vi satrigardas la pejzaĝojn belajn de la tero,  
kaj la ŝanĝiĝojn de la mondo. 
Al vi l’ tempo, 
kiel la spaco, 
longdaŭras  
senlime kaj senfine. 
 

2. 
Ho, 
al la ĉiel’ stelplena rigardante, 
mi emas senti mornon. 
Eĉ se ni dirus 
ke nia korpo fortas kun vigleco, 
kiel ni povus ja rivali  
kun via firma profundiĝo de radikoj 
kaj longa origino! 
Eĉ se ni dirus, 
ke ni kun ambicio alta 
jen havas grandan kuraĝecon, 
kiel ni povus nin kompari 
kun viaj vasta brusto 
kun la volum’ senlima! 
Mi amas homan mondon, 
mi kreskas en ĝi, 
tamen kompare kun vi, 
la homa mondo malproksimas de splendeco. 
Eĉ se mi montojn mil transgrimpus 
kaj vadus jen dekmilon da riveroj,  
ascendi mi ne povus sur palacon vian. 
Eĉ se mi l’ oceanon ja transirus  
kaj traveturus mar’ post maro, 
mi ne sukcesus trinki vian eliksiron. 
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Mil fajroj 
kaj dekmil lampoj 
ne brilas pli ol lumo de steletoj. 
Mil vojoj 
kaj dekmil pontoj 
ne longas pli ol fragmentet’ de Lakta Vojo. 
Mi travojaĝis la duonon de l’ terglobo 
de l’ orient’ al okcidento.  
La vast’ kaj grando de la Tero 
jen vekas ĉe mi miron kaj admiron. 
Sed kiu scias, 
kiom da steloj havas l’ universo, 
kiuj ’stas la fratinoj de l’ terglobo! 
Kaj kiu scias, 
kiom da terpartoj trovas sin sur ĉielo, 
kiuj ja povas servi kiel hejmoteroj de l’ homaro! 
Ho steloj en la foro,  
ĉu vi rigardi povus la terglobon? 
—Jen ĉio vualiĝas en nebulo! 
Ho, la terpartoj foraj, 
ĉu vi perceptas nian ekzistadon? 
—Neimageble! 
La vivo estas ja valora,  
por laŭdi l’ batalantan vivon de la homo 
mi verkis versojn en volumoj. 
Sed sur la vivovojo 
mi havas ne tre multajn ŝancojn 
rigardi al ĉielo la stelplena! 
Dum vivvojaĝo 
mi ne multfoje ja rigardis 
en noktoj 
la ĉielon en tia kvieto! 
En granda spaco de la kosmo 
la homa vivo estas kometeca brilo. 
En la senlima temp-rivero 
la homa vivo estas nur eteta ondo. 
Ho, la ĉiel’ stelplena, 
mi sentas ja neeviteble mornon, 
kaj en humoro tia 
mi iras al la koro de Pekino— 
 

3. 
Subite 
la splenda firmament’ stelplena 
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tuj ŝanĝis la vizaĝon. 
Malhelo regas, 
la steloj malgrandiĝas, 
la ĉielvolbo palas sen brileto 
la nuboj ne alŝvebas 
nek vent’ alblovas, 
nebulo malserena ŝajne kovras la ĉielon. 
La ĉielspaco mallarĝiĝas, 
la steloj pendas jen malalte, 
ke la ĉiel’ stelplena ne plu grandiozas. 
La nokt’ ankoraŭ ne finiĝas, 
la luno ne leviĝas 
kaj l’ sun’ ne ellitiĝas. 
L’ abrupta ŝanĝo 
konfuzas mian menson, 
kun mir’ mi devigite 
ĉirkaŭen serĉ-rigardas: 
tuj apud mi 
sur la palac’ Tian-an-men 
leviĝas bela la Popola Halo, 
en kiu 
pokaloj de l’ bankeda halo 
plenas je bonodora vino de amikeco; 
ĉe ambaŭ flankoj de mi 
sur Strato Chang-an 
ja pendas longa vic’ da lampoj, 
sub kies lumo 
jen centre de Pekino 
stariĝas pont’ simila al la Lakta Vojo. 
Ĉu estas ĝi la homa mond’ sur la ĉielo? 
Ne, estas ĝi l’ edeno en la homa mondo! 
Ĉu estas ĝi la ter’ en paradizo? 
Ne estas ĝi la paradizo sur la Tero. 
Ho, l’ mondo en realo 
neniom trompas per malpleno; 
tutsimple ĝin priskribu 
sen iom da troigo! 
Kiu jam diris 
ke la ĉiel’ stelplena splendas pli ol la hommondo? 
Ho, kiu vere 
eksentas ĉagreniĝon sub stelplena la ĉielo? 
Ĉi-nokto, ho, 
estas la tempo por mi trankviliĝi kun aplombo! 
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Jes, 
mi ja malpravas 
pro mia ekscitiĝo troa! 
Nur nun mi ekkomprenas: 
ĵus mi rigardis al stelplena la ĉielo,  
sed nun rigardas al mi la ĉiel’ stelplena. 
Ni vivas, 
dum l’ univers’ sen vivo 
nek vivas nek pereas. 
Ni pensas, 
dum la ĉielo nekapabla pensi 
elmontras ĉiam sian stultmienon. 
Ho, la ĉiel’ stelplena, 
alfronte al vi, 
mi rajtas elstarigi mian bruston! 
 

4. 
Kiam mi kun fiera sento, 
denove mi direktas mian fiksrigardon al stelplena la ĉielo. 
Mi plenas tra la korpo 
je eksterordinaraj fortoj. 
Ĉar scias mi ke 
sur ĉiuj bonaj tradicioj 
ni formis jam vicaron nian propran 
similan al l’ impona dek-mil-lia Jangzi-riverego. 
Mi dume 
armita plene 
jen servas en vicaro nia 
kiel peono eta. 
 
Sed 
samkiel niaj kamaradoj, 
neniam mi ebrias en lamplumo bunta 
kun la ravita koro. 
Ni volus inter la ĉielo kaj la tero 
konstrui koridoron 
tra kiu etaĝdomojn kaj palacojn sur la tero 
ni movus al la vasta paradizo. 
Mi volus en senlima alta la ĉielo 
konstrui ponton 
kaj sendus la frandaĵojn el la ter’ kaj maro 
al dista l’ ĉielvolbo. 
 
Ververe 
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mi kiel miaj kamaradoj 
neniel nur “balaas neĝon antaŭ l’ propra pordo”, 
sed certe zorgas “aliulan prujnon sur tegmento”. 
Ni volus la lamplumon sur la strato Chang-an 
etendi al la foro, 
tiel ke sur ĉielo nokta la sennuba dek-mil-lia 
aperus mil kaj dek mil sunoj; 
ni volus turni vastan kaj dezertan firmamenton 
al la homplena Plac’ Tian-an-men, 
kaj fari astrojn sur ĉiel’ la plena 
la hejmoloko de l’ homaro tuta. 
 
Ho, vi ĉiel’ stelplena, 
ne ridu mian absurdaĵon. 
Mi estas ja honesta, 
sed ne fantaziema. 
Kvankam la homa vivo estas efemera, 
tamen nur manoj de la homaro 
vestus l’ universon per kostumo bela; 
ho, l’ mondo, 
pro la ekzisto de la homoj, 
vi ja esperon la senliman havas. 
Ho,  
ĉu vi ankoraŭ havas malfacilojn 
por disvolviĝi ja per viaj fortoj? 
Bonvolu levi l’ kapon kaj rigardi! 
Raket’ pafita de l’ amika lando 
nun ŝvebas sur forega, vasta la ĉiel’ stelplena. 

杜谷（1920—） 

泥土的梦 
泥土的梦是黑腻的 
 
当春天悄悄来到北温带的日子 
泥土有最美丽的梦 
 
泥土有绿郁的梦 
灌木林的梦 
繁花的梦 
发散着果实的酒香的梦 
金色的谷粒的梦 
它在梦中听见了 
孩子们的刈草镰 
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和风车水磨转动的声音 
 
它在梦中听见了 
潺潺的流水 
和牝牛低沉的呜叫 
和布谷鸟催耕的歌 
和在温暖的池沼 
划着橘色的桨的白鹅的恋曲 
 
我们从南方回来的漂亮的旅客 
太阳，正用它金色的修长的睫毛 
搔痒着它 
春风又吹着它隆起的乳房 
它美丽的长发 
它红润的裸足 
吹卷着 
它的宽大的印花布衫的衣角 
 
一天夜里 
旷野降下了滂沱的大雨 
雨以它密密的柔和的小蹄 
不停地吻着泥土 
激动地摇拍着泥土 
热情地抚摩着泥土 
 
泥土从深沉的梦里醒来 
慢慢睁开晶莹黑亮的大眼 
它眼里充满了喜悦的泪 
看，我们的泥土是怀孕了 

Du Gu (1920-) 
Sonĝo de grundo 

la sonĝ’ de grundo estas oleece nigra 
 
kiam printemp’ alvenas ŝtele al la norda varma zono 
la grund’ ekhavas la plej belan sonĝon 
 
ĝi havas junverdan sonĝon 
pri arbustaro 
pri floroj en prospero 
kaj sonĝon elspirantan vin-aromon de la fruktoj 
la sonĝon pri la orkoloraj rizograjnoj 
ensonĝe aŭdas ĝi 
la sonojn de falĉiloj de infanoj 
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kaj moviĝanta muelilo 
 
ensonĝe aŭdas ĝi 
lirladon de fluanta akvo 
mallaŭtajn muĝojn de bovinoj 
kantadon de kukoloj por plugadon urĝi 
kaj amokanton de l’ anseroj blankaj 
kiuj remadas oranĝajn pagajojn en la varma marĉo 
 
la vojaĝanto revenanta el la sudo 
la sun’, per siaj longaj orkoloraj okulharoj 
karesas ŝin 
printempa vento blovas ŝiajn pufajn mamojn 
kaj ŝiajn longajn harojn 
piedojn nudajn ruĝajn ŝiajn 
blovlevas la baskon de ŝian lozan veston el katun’ presita 
 
en unu nokto 
pluvegas sur la sovaĝejo 
pluveroj per la densaj mildaj etaj hufoj 
senĉese kisas grundon 
sentplene skuas, frapas grundon 
fervore palpas grundon 
 
la grund’ vekiĝas el profunda sonĝo 
kaj malrapide ovras sian brile nigran grandan okulparon 
okuloj ŝiaj plenas je la ĝojaj larmoj 
jen vidu, nia grundo gravediĝas 

彭燕郊（1920—2008） 

三叶 
荒原上的一株小草 
三片一样长的叶，一样的尖刀形，一样的墨绿色。 

 
凝滞的寒雾正在消散，热气蒸郁， 
荒原上刮起狂风。 
 
一片叶用一只手臂直伸向空茫像竖起的头发， 
垂直旋转重复螺旋形的机械动作， 
几乎让人听见骨节的格格响声， 
是在叫喊吗，喊声早已嘶哑， 
只用无言的旋转与狂风抗衡。 
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一片不停地拍打唯一的一只翅膀， 
使出全部力气企图驾驭气流 
想像自己正奔逐于天国的征途 
想像自己是茫茫荒原的信使 
能够以箭矢的速度带去最新信息： 
荒原不是一张白纸，那是偏见、谬误， 
看吧，草叶没有枯黄，没有皱缩，充满活力。 
 
一片正陶醉于形体美塑造的 
美的享受里，沉溺于运动的线条美， 
曼妙舞姿自我欣赏的金色的甜蜜， 
快速更新的动作，从更优雅达到又一个更优雅， 
倾斜和转侧全是利刃剖开结晶体的闪烁。 
 
狂风渐渐平息， 
荒原发出熟透果肉的气味， 
支撑了整个荒原的愿望和自信的 
小草的三片叶子， 
现在感到吃力了， 
需要休息，需要缓缓透过气来， 
凝立不动，形状和姿势完全一样。 

Peng Yanjiao (1920-2008) 
Trifolioj 

Herbeto staras sur la sovaĝejo 
kun tri folioj same longaj de la sama tranĉil-formo en koloro malhelverda same. 
 
Stagnanta frostnebulo dispeliĝas, la aero varma vaporiĝas, 
ekblovas furioza vento sur la sovaĝejo. 
 
Unu foli’ etendas brakon al ĉielo, kiel hirta haro, 
ĝi ripetadas movojn de tordiĝoj vertikalaj kaj spiralaj, 
eligas la aŭdeblajn klakojn de artikoj. 
Ĉu ĝi kriadas? Ĝiaj krioj jam raŭkiĝas, 
ĝi nur rezistas kontraŭ l’ vento per senvortaj la tordiĝoj. 
 
Foli’ alia svingas la flugilon ununuran jen senĉese, 
provante peni regi l’ aerfluon nun per sia tuta forto. 
Imagas ĝi, ke ĝi kuradas sur la voj’ al la ĉielo, 
kiel la kuriero de la vasta sovaĝejo, 
kiu per saga rapideco povas komuniki novajn la informojn. 
La sovaĝejo ne estas papero blanka, tio estas antaŭjuĝ’ kaj absurdaĵo, 
jen vidu, herbfolioj ne flaviĝas, nek volviĝas, sed plenplenas je vigleco. 
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Foli’ la tria dronas en ĝuad’ de sia bela korpo 
kaj de linia belo en movado: 
gracia danco je aprezad’ de sia propra en memĝuo dolĉa, 
rapidaj movoj novigitaj de gracio al alia pli graciaj, 
kliniĝoj kaj tordiĝoj kiel blinkoj kiam la tranĉilo akra tranĉas la kristalojn. 
 
La furioza vento iompostiome moderiĝas,  
la sovaĝejo spiras je odoro de maturiĝintaj fruktoj. 
La tri folioj de la herbo, 
kiu subtenas la deziron kaj memfidon de la tuta sovaĝejo, 
nun sentas laciĝon, 
bezonas ili ripozeti kaj spiradi pli facile 
sed ili stare senmoviĝas kun la poz’ kaj formo tute samaj. 

陈辉（1920—1945） 

姑娘 
三月的风， 
吹着杏花。 
杏花， 
一瓣瓣地， 
一瓣瓣地， 
在飘， 
在飘呀。 
 
姑娘， 
坐在井边， 
转动了辘轳， 
用眼睛， 
向哥哥说话…… 
 
——哥哥， 
哪儿去呀？ 
 
哥哥， 
笑了一笑， 
背着土枪， 
跑向响炮的地方去了。 
 
杏花， 
飘在姑娘的脸上。 
姑娘， 
鼓着小嘴巴， 
在想： 
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这一声， 
该是哥哥放的吧？ 

Chen Hui (1920-1945) 
Knabino 

Marta vento 
blovas abrikotajn florojn. 
El abrikotfloroj 
jen petalo post petalo 
jen petalo post petalo  
flirtas, 
flirtas. 
 
La knabino, 
sidas ĉe putrando, 
kaj akvĉerpan vinĉon turnas 
kaj per okulparo  
diras al la frato… 
 
—Fraĉjo, 
kien vi nun iras? 
 
Frato 
ekridetas. 
kun pafilo sur la ŝultro  
kaj kuregas tien, kie muĝas la kanonoj. 
 
La petaloj falas 
sur la vangojn de l’ knabino. 
Ŝi, 
kun buŝet’ paŭtita, 
pensas: 
tiun pafon 
eble faris Frato? 

唐祈（1920—1990） 

游牧人 

看啊，古代蒲昌海边的 

羌女，你从草原的哪个方向来？ 

山坡上，你象一只纯白的羊呀， 

你象一朵顶清净的云彩。 

 

游牧人爱草原，爱阳光，爱水， 
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帐幕里你有先知一样遨游的智慧， 

美妙的笛孔里热情是流不尽的乳汁， 

月光下你比牝羊更爱温柔地睡。 

 

牧歌里你唱；青春的头发上 

很快会盖满了秋霜， 

不欢乐生活啊，人很早会夭亡 

哪儿是游牧人安身的地方？ 

 

美丽的羌女唱得忧愁； 

官府的命令留下羊，驱逐人走。 

Tang Qi (1920-1990) 
Nomado 

Jen , Qiang-nacianin’ ĉe la marbordo de l’ antikva Puchang, 
de kiu direkto vi venas de la stepa tero? 
Sur montdeklivo vi similas al purblanka ŝafo, 
kaj al kvieta nubo sur ĉielo. 
 
Nomado amas stepon, akvon kaj sunlumon, 
vi havas profetecan saĝon por vagado. 
En la fluttruoj la fervoro bela ’stas neelĉerpebla lakto, 
kaj vi pli milde dormas ol ŝafino sub lunluma gvato. 
 
Vi kantas en madrigalo: la junecaj haroj 
kovriĝos tuj per la aŭtuna prujno, 
senĝoja vivo pelas homojn al pereo frua, 
sed kie ’stas loĝloko por nomadoj sub la suno? 
 
La bela junulino kantas kun ĉagreno, 
l’ instanc’ ordonas: peli homojn, teni ŝafojn sen reveno.  

老妓女 

夜，在阴险地笑， 

有比白昼更惨白的 

都市浮肿的跳跃，叫嚣…… 

 

夜使你盲目，太多欢乐的窗 

和屋，你走入闹市中央， 

走进更大的孤独。 

 

听，淫欲喧哗地从身上 

践踏：你——肉体的挥霍者啊，罪恶的 

黑夜，你笑得象一朵罂粟花。 
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无端的笑，无端的痛哭， 

生命在生活前匍匐，残酷的 

买卖，竟分成两种饥渴的世界。 

 

最后，抛你在市场以外，唉，那个 

衰斜的塔顶，一个老女人的象征 

深凹的窗：你绝望了的眼睛。 

 

你塌陷的鼻孔腐烂成一个洞， 

却暴露了更多别人荒淫的语言， 

不幸的名字啊，你比他们庄严。 

Maljuna putino 
En nokto, kun makabra la rikano, 
pli pale ol taglumo, 
la urbo pufe bruas en elano… 
 
La nokto vin blindigas per tro da fenestroj 
kaj domoj ĝojaj. Vi eniras centron de la urbo 
kaj dronas en pli granda solec-festo. 
 
Jen voluptemo brue tretas ja kun mavo 
sur vian korpo: vi—karn-konsumanta kaj malica 
la nokto ridas kiel la papavo. 
 
Senkaŭza rido kaj senkaŭza trista ploro 
igas ekziston rampi antaŭ l’ vivo. La kruela 
negoco inter du soifaj mondoj eĉ okazas kun fervoro. 
 
Ve, vi ĵetiĝas for de l’ negocej’ finfine, 
tiu kaduka turopinto estas la simbol’ de oldulino, 
kaviĝinta fenestroj ĝiaj estas via okulparo de despero. 
 
Naztruoj la falintaj de vi putriĝis al unu truo, 
sed malkaŝas obscenajn vortojn de l’ aliaj. 
La nomo malfeliĉa, vi solenas pli ol tiuj kun laŭtbruo. 

朱子奇（1920—2008） 

白求恩纪念歌 
秋风吹着细雨， 
延水奏着衰曲， 
从遥远的五台山， 
传来了悲痛的消息。 
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我们用无边的哀悼， 
来纪念您！ 
这里—— 
河边的石头， 
山上的野草， 
也在为您流泪。 
但是，亲爱的白求恩大夫， 
您静静地安息吧！ 
在您的后面， 
全世界被压迫的兄弟， 
已经起来了， 
我们将追随您的光辉， 
高举新医学的旗帜， 
向白求恩开辟的道路， 
勇往直前！ 

Zhu Ziqi (1920-2008) 
Elegio al Norman Bethune 

Aŭtuna vento blovas delikatan pluvon, 
la tristan melodion levas Yan-Riveraj ondoj. 
Mesaĝ’ ploriga venas  
el la fora Wutai-Monto. 
Ni per bedaŭr’ profunda 
funebras pri vi. 
Ĉi tie 
la ŝtonoj ĉe l’ rivera bordo, 
sovaĝaj herboj sur la monto 
por vi plorlarmas pro trist-mordo. 
Sed, kara vi doktoro Bethune, 
kviete dormu jen en paco! 
Malantaŭ vi 
la subpremataj fratoj de la mondo 
leviĝas jam sur la piedoj. 
Ni sekvos vin jen sub via gloro, 
kun flago de la nova medicino en la mano, 
kaj marŝu laŭ la voj’ hakita de vi 
antaŭen kun kuraĝa volo! 

唐湜（1920—2005） 

我的欢乐 

我不迷茫于早晨的风 

风色的清新 

我的欢乐是一片深渊 
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一片光景 

芦笛吹不出它的声音  

春天开不出它的颜色 

它来自--个柔曼的少女的心 

更大的闪烁，更多的含凝 

 

它是一个五彩的贝壳 

海滩上有它生命的修炼 

日月的呼唤，水纹的轻柔 

于是珍珠耀出夺目的光华 

静寂里有常新的声音 

袅袅地上升，像远山的风烟 

将大千的永寂化作万树的摇虹 

群山在顶礼，千峰在跃动 

深谷中丁丁的声音忽然停止， 

伐木人悄悄归去 

时间的拘束 

在一闪的光焰里消失 

Tang Shi (1920-2005) 
Mia ĝojo 

mi ne min ravas en matena vento 
    freŝa venta la koloro 
kaj mia ĝojo estas ja abismo 
    unu luma gloro 
ne povas ŝalm’ eligi ĝian sinon 
printemp’ ne povas trovi ĝiajn farbojn 
ĝi venas el la milda kaj gracia junulina koro 
pli granda flagro, pli abundo da rezerviĝemo 
 
ĝi estas kolorriĉa konko 
hardita dum la vivo sur marbordo 
sub vokoj de la suno, luno kaj kareso de marakvo 
la perlo brilas per blindiga lumo 
aŭdiĝas ofte nova voĉo en kvieto, 
kiu leviĝas kun leĝero kiel nebulfumo sur la fora monto 
turnante la eternan muton de la kosmo al skuanta ĉielark’ de dek mil arboj 
la montoj riverencas, mil montpintoj saltas 
subite en la valo ĉesis tin-tin-sonoj 
lignohakistoj hejmeniris en sekreto  
la embaraso de la tempo  
vanuis en ekfulma fajreto 
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晏明（1920—） 

黄山印象 
山的腾飞， 
峰的飘荡。 

 
松的遐思， 
瀑的狂想。 
 
泉的和弦， 
花的意象。 
 
蜜蜂的憧憬， 
彩蝶的翅膀。 
 
太阳失踪了， 
风，在寻觅太阳。 
 
雨，追逐着瀑布， 
满山满谷冲撞。 
 
海在诉说， 
云正远航。 
 
神奇的世界， 
童话里的梦想…… 

Yan Ming (1920-) 
Impresoj pri la monto Huangshan 

Impetas montoj en nubmaro, 
apikaj pintoj flirtas en aero. 
 
Pinaro dronas en pensemo, 
akvfal’ imagas en lumhelo. 
 
La fontoj tintas en akordo, 
la floroj buntas en prospero. 
 
Abeloj zumas en sopiro, 
flirtdancas papilioj kun leĝero. 
 
La sun’ senspure malaperas, 
ĝin vento serĉas sur ĉielo. 
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Kurĉasas pluvo la akvfalon 
kaj batas ĝin tra montoj ja sen celo. 
 
La mar’ rakontas en detalo, 
vojaĝas nuboj al la fora tero. 
 
Mirinda mondo sin prezentas, 
sonĝlando kuŝas en fabelo… 

郑敏（1920—） 

怅怅 

我们俩同在一个阴影里， 

抚着船栏儿说话， 

这秋天的早风真冷！ 

一回我低头的当儿 

仿佛觉得太阳摸我的脸， 

呵，我的颊像溶了的雪， 

我的心像热了的酒， 

我抬头向你喊道： 

不，我们俩同在一片阳光里了？ 

抚着船栏儿说话， 

这秋天的太阳真暖！ 

为什么你只招着手儿微笑呢？ 

原来一个岸上，一个船里， 

那船慢慢朝着 

那边有阳光的水上开去了。 

Zheng Min (1920-) 
Morozeco 

Ni ambaŭ en la sama ombro 
interparolis, jen nin apogante al la balustrado. 
Kiel malvarma l’ vento de l’ maten’ aŭtuna! 
Kiam mi klinis kapon iufoje, 
mi ŝajne sentis, ke la sun’ karesas miajn vangojn. 
Ho, miaj vangoj ŝajnis degelinta neĝo, 
kaj mia koro ŝajnis boligita vino. 
Levinte l’ kapon mi ekkriis al vi: 
ne, ĉu ni ambaŭ banas nin sub sama la sunlumo? 
Mi min apogante sur boata parapeto diris: 
kiel tre varma la sunlumo de l’ aŭtuno! 
Kial vi nur svingante l’ manon ridas? 
Okazis, ke nun unu estis sur la bordo kaj l’ alia en boato.  
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Tiu boato sin direktis malrapide  
al akvsurfaco sub sunlumo. 

金黄的稻束 

金黄的稻束站在 

割过的秋天的田里， 

我想起无数个疲倦的母亲， 

黄昏的路上我看见那皱了的美丽的脸， 

收获日的满月在 

高耸的树巅上， 

暮色里，远山是 

围着我们的心边， 

没有一个雕像能比这更静默。 

肩荷着那伟大的疲倦，你们 

在这伸向远远的一片 

秋天的田里低首沉思， 

静默。静默。历史也不过是 

脚下一条流去的小河， 

而你们，站在那儿， 

将成了人类的一个思想。 

Orflavaj faskoj de rizspikoj 
Orflavaj faskoj de rizspikoj staras 
aŭtune sur la rikoltita kampo. 
Ekpensas mi pri patrinoj lacaj jen en granda nombro, 
mi vidis belajn kaj faltplenajn la vizaĝojn sur revena voj’ vespere. 
Je l’ tag’ de rikoltado pendis la plenluno 
sur altaj arbopintoj. 
En la vesperkrepusko foraj montoj 
jen ĉirkaŭprenis nian koron, 
neniu busto estis pli kvieta ol ĉi sceno. 
Ŝultroportante l’ gramdan lacon, vi 
etendas vin vast-space ĝis la malproksimo, 
enpense kun klinita kapo en l’ aŭtunaj kampoj 
silente, en silent’. La historio estas nur 
la riveret’ fluanta sub piedoj niaj, 
dum vi jen staras tie 
fariĝos unu penso de l’ homaro. 

秘密 

天空好像一条解冻的冰河 

当灰云崩裂奔飞； 

灰云好像暴风的海上的帆， 

风里鸟群自滚着云堆的天上跌没； 

在这扇窗前猛地却献出一角蓝天， 
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仿佛从凿破的冰穴第一次窥见 

那长久已静静等在那儿的流水； 

镜子似的天空上有春天的影子 

一棵不落叶的高树，在它的尖顶上 

冗长的冬天的忧郁如一只正举起翅膀的鸟； 

一切，从混沌的合声里终于伸长出一句乐句。 

 

有一个青年人推开窗门， 

像是在梦里看见发光的白塔 

他举起他的整个灵魂 

但是他不和我们在一块儿 

他在听：远远的海上，山上，和土地的深处。 

Sekreto 
La ĉielo ŝajnas degelanta la glacirivero, 
kiam grizaj nuboj flugas en galopo. 
Grizaj nuboj ŝajnas veloj sur la mar’ en ŝtormo. 
Birdoj fluge turniĝadas en la vento sur ĉielo kun nubmasoj. 
Antaŭ ĉi fenestr’ abrupte riveliĝas peco da ĉielo blua, 
kvazaŭ por l’ unua foj’ vidiĝus tra la glacitruo traborita 
longe atendanta tie la fluanta akvo en silento. 
Sur ĉielo speguleca trovas sin la primavera ombro,  
unu alta nefolifalebla arbo staras ĉe la pinto de ĝi, 
kaj l’ morozo de la longa vintro ŝajnas birdo kun levita flugilaro. 
El l’ akord’ ĥaosa ĉio fariĝas longa la muzika fraz’ finfine. 
 
La fenestron malfermas junulo,  
ŝajne li vidas la brilantan blankan turon en la sonĝo. 
Li l’ animon sian levas,  
tamen li ne kunas kun ni, 
li aŭskultas al la fora mar’, la monto kaj l’ profundo de la tero. 

舒巷城（1921—1999） 

山顶缆车 
它不能高飞 
像那空中的铁鸟 
它羁泊于山上 
戴着钢缆的脚镣 
于是它爬行 
在倾斜的岁月间 
看脚下的沧桑 
于是它爬行 
在十里的红尘边 
看摩天楼上的斜阳 
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Shu Xiangcheng (1921-1999) 
Telfero sur montsupro 

ĝi ne povas flugi alten 
kiel bird’ el fero en aero 
katenita sur montsupro 
per la kabloj el ŝtalfero 
ĝi rampadas sur deklivo de la jaroj 
por rigardi ŝanĝojn subpiedajn sur la tero 
ĝi rampadas 
ĉe la rand’ laŭlonge de la homa mondo 
por aprezi nubskrapantojn sub la sunsubira helo 

袁可嘉（1921—2008） 

沉钟 

让我沉默于时空， 

如古寺锈绿的洪钟； 

负驮三千载沉重， 

听窗外风雨匆匆； 

 

把波澜掷给高松， 

把无垠还诸苍穹； 

我是沉寂的洪钟， 

沉寂如蓝色凝冻； 

 

生命托蒂于苦痛， 

苦痛任死寂煎烘； 

我是站定的旌旗， 

收容八方的野风！ 

Yuan Kejia (1921-2008) 
Peza sonorilo 

Mi nun silentu en la vastaj temp’ kaj spaco, 
kiel de l’ praa templo l’ rusta sonorilo. 
La pezan ŝarĝon portas mi de tri mil jaroj, 
spite pluvŝtormojn ekster la fenestro kun trankvilo. 
 
Cedante al la altaj pinoj ondan tumultadon, 
lasante senlimecon al lazura la ĉielo, 
mi estas granda sonoril’ dormanta en silento, 
mi mutas kiel blua gelateno en la gelo. 
 
La vivo liberiĝas de doloro kaj sufero,  
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kiujn bakadas kaj fritadas morta la silento. 
Mi estas firme starigita batala standardo, 
kiun de ok direktoj vipas la sovaĝa vento. 

圣野（1922—） 

磨刀石 
月亮把夜天 
当作一块 
蓝幽幽的 
磨石刀 

 
磨亮了镰刀 
她就要去收割 
像麦粒一样成熟的 
满天的星星了 

Sheng Ye (1922-) 
Ŝtona akrigilo 

la luno prenas la ĉielon noktan 
jen kiel pecon 
de blua  
la ŝtona akrigilo 
 
post frotbriligo de falĉilo 
ŝi tuj rikoltos 
maturajn kiel tritikgrajnoj 
la stelojn jen sur la ĉielo vasta 

曾卓（1922—2002） 

悬崖边的树 
不知道是什么奇异的风 
将一棵树吹到了那边—— 
平原的尽头 
临近深谷的悬崖上 
 
它倾听远处森林的喧哗 
和深谷中小溪的歌唱 
它孤独地站在那里 
显得寂寞而又倔强 
 
它的弯曲的身体 
留下了风的形状 
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它似乎即将倾跌进深谷里 
却又像是要展翅飞翔…… 

Zeng Zhou (1922-2002) 
Arbo ĉe la rando de klifo 

oni ne scias, kia vent’ unika 
jam blovis arbon tien— 
ĉe la fino de la ebenaĵo 
sur klifon tuj proksime al profunda valo 
 
aŭskultas ĝi la bruon de l’ arbaro en la foro 
kaj la kantadon de la rojo en profunda valo 
ĝi staras tie sola 
kun la aspekto kaj soleca kaj obstina 
 
jen ĝia kurba korpo 
retenas formon de la vento 
ĝi kvazaŭ tujtuj falos en profundan valon 
sed ŝajne ĝi ekflugos per flugiloj… 

一个少女的回答 
不要向我夸耀你的才能 
浅浅的溪流高声喧哗 
而我爱大海—— 
那样辽阔而又深沉 
 
不要向我急于倾吐你的感情 
让你漂亮的言词 
投入时间的熔炉去燃烧 
看看是砂石还是真金 
 
一个古老而又常青的谜 
如果有人问我什么是爱情 
我将庄严地沉默 
因为我太幼稚，也还年轻 
 
我只知道那是一个神圣的字 
说出它时，要有诚恳的心 
而为了得到它 
必需用烈焰焚冶自己的灵魂 
Respondo de fraŭlino 

ne pavu al mi pri talento via 
nur malprofunda rojo laŭte bruas 
mi dume ŝatas maron— 
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la vastan kaj profundan 
 
ne verŝu vian koron al mi kun hastemo 
enĵetu viajn belajn vortojn 
en la fandfornon de la temp’ por pruvi 
ĉu esta vi sabler’ aŭ vera oro 
 
ĝi estas la enigm’ antikva kaj konstante verda 
se iu ĉuas min, kio estas amo 
mi serioze ja silentas 
ĉar mi naivas kaj ankoraŭ juna 
 
mi scias nur, ke ĝi ’stas sankta vorto 
eldiro de ĝi postulas sinceran koron 
por ĝin akiri 
oni ja devas fandi la animon per fortega fajro 

沙鸥（1922—1994） 

新月 

新月弯弯， 

像一条小船。 

 

我乘船归去， 

越过万水千山。 

 

花香。夜暖。 

故乡正是春天。 

 

你睡着了么? 

我在你梦中靠岸。 

Sha Ou (1922-1994) 
Nova luno 

Nova luno kurbas, 
kiel boateto sur rivero. 
 
mi veturas hejmen per la boateto 
trans mil riverojn kaj montteron. 
 
Floroj bonodoras. Nokto varmas. 
En hejmloko regas primavero. 
 
Ĉu vi endormiĝis jame? 
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Albordiĝos mi en via ŝonĝfabelo. 

屠岸（1923—2017） 

瞳孔 
幼小的时候，我爱看母亲的瞳孔， 
那瞳孔里有一个孩子的脸，那就是我自己。 
年轻的时候，我爱看爱人的瞳孔， 
那瞳孔里有一个青年的脸，那就是我自己。 
 
母亲瞳孔里的孩子常常笑，笑得那么傻气。 
爱人瞳孔里的青年也常常笑，笑得那么傻气。 
如今，我想再看母亲的瞳孔，母亲已经不在了。 
如今，我想再看爱人的瞳孔， 
妻子已经衰老了。 
 
我努力睁眼去看妻子的瞳孔， 
却看不见任何人的面孔， 
因为我的眼睛已经昏花了。 
有一个声音说，何必睁眼呢？ 
把眼睛闭上吧。 
 
我闭上眼睛。 
顿时，我看见了母亲的瞳孔， 
那瞳孔里有一个孩子的笑脸， 
那就是我自己。 
顿时，我看见了爱人的瞳孔， 
那瞳孔里有一个青年的笑脸， 
那就是我自己。 
 
我看见母亲的瞳孔对我笑， 
笑得那么慈祥。 
我看见爱人的瞳孔对我笑， 
笑得那么美丽。 
于是，我也笑了， 
笑得那么傻气。 

Tu An (1923-2017) 
Pupiloj 

En knabeco ŝatis mi rigardi la pupilojn de l’ patrino, 
kie trovis sin infana la vizaĝ’, la mia ĝi ’stis. 
En juneco ŝatis mi rigardi la pupilojn de l’ edzino, 
kie trovis sin junula la vizaĝ’, la mia ĝi ’stis. 
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La infan’ en la pupiloj de l’ patrino ofte ridis tiel stulte, 
La junul’ en la pupiloj de l’ edzino ankaŭ ofte ridis tiom stulte. 
Kaj nun volas mi rigardi la pupilojn de l’ patrino, sed ŝi jam forpasis. 
Kaj nun volas mi rigardi la pupilojn de l’ edzin’, sed ŝi jam kadukiĝis. 
 
Penas mi malfermi la okulojn por rigardi la pupilojn de l’ edzino, 
sed mi povas ne sukcesi vidi la vizaĝon de l’ junulo, 
ĉar okuloj miaj jam fariĝis svagaj en vidpovo. 
Unu voĉo diras: “Kial vi malfermas vian okulparon? 
Fermu ilin.” 
 
Mi l’ okulojn fermas. 
Tuj mi vidas la pupilojn de l’ patrino, 
kie la vizaĝo ridetanta de l’ infan’ sin trovas, 
ĝi la mia estas. 
Tuj mi vidas la pupilojn de l’ edzino, 
kie ridas la vizaĝ’ junula, 
ĝi la mia estas. 
 
Mi jen vidas, ke l’ pupiloj de l’ patrino ridas al mi, 
kaj ŝi ridas kaj bonkore kaj agrable. 
Mi jen vidas, ke la pupiloj de l’ edzino ridas al mi. 
kaj ŝi ridas tiom bele. 
Do, mi ankaŭ ridas, 
mi ridetas tiom stulte. 

牛汉（1923—2013） 

半棵树 
真的，我看见过半棵树 
在一个荒凉的山丘上 
像一个人 
为了避开迎面的风暴 
侧着身子挺立着 
它是被二月的一次雷电 
从树尖到树根 
齐楂楂劈掉了半边 
春天来到的时候 
半棵树仍然直直的挺立着 
长满了青青的枝叶 
半棵树 
还是一整棵树那样高 
还是一整棵树那样伟岸 
人们说 
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雷电还要来劈它 
因为它还是那么直那么高 
雷电从远远的天边盯住了它 

Niu Han (1923-2013) 
Arbduono 

vere, mi iam vidis arbduonon 
sur dezerta duno 
jen kiel homo 
por liberigi sin el la venonta ŝtormo 
ĝi rekte staris kun la flank’ al la tempesto 
ĝi estis en fulmtondro februara 
de la arbpint’ al la radiko 
detranĉita laŭlonge je l’ duono tuta 
kiam printempo venis 
la arbduon’ ankoraŭ rekte staris 
elŝovis verdajn branĉojn kaj foliojn 
la arbduono 
ankoraŭ tiel altas kiel la kompleta arbo 
ankoraŭ tiel forta kaj impona kiel la kompleta arbo 
laŭ onidiro 
la fulmotondr’ ankoraŭ venos frapi ĝin 
ĉar ĝi ankoraŭ tiel alta kaj senkurba 
la fulmotondr’ ĝin gvatas de l’ ĉielo malproksima 

根 
我是根， 
一生一世在地下 
默默地生长， 
向下，向下…… 
我相信地心有一个太阳 
听不见枝头鸟鸣， 
感觉不到柔软的微风， 
但是我坦然 
并不觉得委屈烦闷。 
开花的季节， 
我跟枝叶同样幸福 
沉甸甸的果实， 
注满了我的全部心血。 

La radiko 
Mi radiko estas 
dum la tuta vivo sub la tero 
mi silente kreskas 
jen malsupren kaj malsupren… 
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kredas mi ke en la koro de l’ ter’ troviĝas suno 
mi ne povas aŭdi l’ pepojn de la birdoj sur la branĉo 
mi nek sentas molan brizon, 
sed mi trankviliĝas 
sen ĉagreno kaj enuo. 
Dum sezon’ disflora 
mi feliĉas same kiel branĉoj kaj folioj 
kaj en pezaj fruktoj 
plenas mia tuta energio. 

鲁煤（1923—） 

火的想望 
昨夜， 
听伐木的声音 
响在山上，欣喜 
山下 
将有火； 
 
今天， 
扒着窗口 
去迎接—— 
呵，是 
一道 
又一道 
白楂儿栅栏， 
并且落了锁！ 

Lu Mei (1923-) 
La deziro de la fajro 

Lastnokte 
aŭdiĝis lignohakaj sonoj 
sur monto, en ekstazo, 
sub monto 
okazos fajrobrulo. 
 
Hodiaŭ 
mi min apogas sur la fenstrobreton per la brakoj 
jen por renkonti— 
ho, staras 
sparilo 
kaj re sparilo 
da nelakitaj lignoj 
ŝlositaj per seruro. 
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大地 
金黄， 
从菜花开出来—— 
美丽， 
生在田园； 
 
子弹， 
从枪膛跳出来—— 
声音， 
飞向山外； 
 
春天， 
来在大地， 
有着战争！…… 

La tero 
Orkoloro 
venas el florantaj kolzofloroj— 
Belo 
sin prezentas en kamparo. 
 
Kugloj 
saltas el la pafiltubo— 
Sonoj 
flugas ekster la monton. 
 
Primavero 
venas al la tero 
dum milita fajro. 

我愿越过墙去 
我愿越过墙去， 
看遍地的油菜花开； 
我愿越过墙去， 
听小鸟说些什么话； 
我愿越过墙去， 
把那争执的孩儿劝解； 
我愿越过墙去， 
向着春天出发！ 

Volas mi transgrimpi l’ muron 
Volas mi transgrimpi l’ muron 
por rigardi disfloradon de kolzfloroj sur la tero. 
Volas mi transdgrimpi l’ muron 
por aŭskulti babiladon inter birdoj. 

- 192 - 
 



Volas mi transgrimpi l’ muron 
por mildigi la kveleron de infanoj. 
Volas mi transgrimpi l’ muron 
por ekiri al la primavero. 

闻捷（1923—1971） 

苹果树下 
苹果树下那个小伙子， 
你不要、不要再唱歌； 
姑娘沿着水渠走来了， 
年轻的心在胸中跳着。 
她的心为什么跳呵？ 
为什么跳得失去节拍？…… 
 
春天，姑娘在果园劳作， 
歌声轻轻从她耳边飘过， 
枝头的花苞还没有开放， 
小伙子就盼望它早结果。 
奇怪的念头姑娘不懂得， 
她说：别用歌声打扰我。 
 
小伙子夏天在果园度过， 
一边劳动一边把姑娘盯着， 
果子才结得葡萄那么大， 
小伙子就唱着赶快去采摘。 
满腔的心思姑娘猜不着， 
她说：别像影子一样缠着我。 
 
淡红的果子压弯绿枝， 
秋天是一个成熟季节， 
姑娘整夜整夜地睡不着， 
是不是挂念那树好苹果？ 
这些事小伙子应该明白， 
她说：有句话你怎么不说？ 
 
……苹果树下那个小伙子， 
你不要、不要再唱歌； 
姑娘踏着草坪过来了， 
她的笑容里藏着什么？…… 
说出那句真心的话吧！ 
种下的爱情已该收获。 
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Wen Jie (1923-1971) 
Sub pomarbo 

Tiu junulo sub pomarbo, 
vi ne plu, ne plu kantu. 
Jam la knabino iras laŭ l’ kanalo, 
la juna koro salte batas en la brusto. 
Do, kial ŝia koro salte batas, 
kaj batas eĉ senritme?… 
 
Printempe la knabin’ laboras en ĝardeno, 
kantvoĉ’ leĝere ŝvebas preter ŝia orelparo. 
ankoraŭ ne orviĝas burĝonoj sur la branĉoj, 
sopire la junul’ atendas fruktojn de la arbo. 
Ideon strangan la knabino ne komprenas, 
ŝi diras nur: “Ne ĝenas min per via kantovoĉo.” 
 
Somere la junulo ankaŭ vivas en la fruktĝardeno, 
li ŝin rigardas, laborante kune kun ŝi. 
Kiam fruktoj kreskas tiel grandaj kiel la vinberoj, 
la junul’ kantante urĝas ŝin kolekti ilin. 
La knabin’ ne povas eldiveni lian penson. 
ŝi nur diras: “Ne min ĝenu kiel mia ombro.” 
 
Pale ruĝaj fruktoj kurbe pezas verdajn branĉojn 
en l’ aŭtuno, la sezon’ de maturiĝo. 
Ŝi ne povas endormiĝi tutajn noktojn,  
ĉu ŝi pensas pri surarbaj pomoj? 
li kompreni devas tiujn okazaĵojn, 
sed ŝi diras: “Kial vi ne diras tiujn vortojn?” 
 
Tiu junulo sub pomarbo, 
vi ne plu, ne plu kantu. 
La knabin’ alvenas sur la herb-tapiŝo. 
Kion kaŝas ŝi jen en rideto ŝia? 
Diru tiujn vortojn el la koro! 
Tempas jam rikolti amon la semitan. 

贺敬之（1924—） 

桂林山水歌 
云中的神呵，雾中的仙， 
神姿仙态桂林的山！ 
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情一样深呵，梦一样美， 
如情似梦漓江的水！ 
 
水几重呵，山几重？ 
水绕山环桂林城…… 
 
是山城呵，是水城？ 
都在青山绿水中…… 
 
呵！ 此山此水入胸怀， 
此时此身何处来？ 
 
……黄河的浪涛塞外的风， 
此来关山千万重。 
 
马鞍上梦见沙盘上画： 
“桂林山水甲天下”…… 
 
呵！ 是梦境呵，是仙境？ 
此时身在独秀峰！ 
 
心是醉呵，还是醒？ 
水迎山接入画屏！ 
 
画中画——漓江照我身千影， 
歌中歌——山山应我响回声…… 
 
招手相问老人山， 
云罩江山几万年？ 
 
——伏波山下还珠洞， 
室珠久等叩门声…… 
 
鸡笼山一唱屏风开， 
绿水白帆红旗来！ 
 
大地的愁容春雨洗， 
请看穿山明镜里—— 
 
呵！ 桂林的山来漓江的水—— 
祖国的笑容这样美！ 
 
桂林山水入胸襟， 
此景此情战士的心—— 
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是诗情呵，是爱情， 
都在漓江春水中！ 
 
三花酒搀一分漓江水， 
祖国呵，对你的爱情百年醉…… 
 
江山多娇人多情， 
使我白发永不生！ 
 
对此江山人自豪， 
使我青春永不老！ 
 
七星岩去赴神仙会， 
招呼刘三姐呵打从天上回…… 
 
人间天上大路开， 
要唱新歌随我来！ 
 
三姐的山歌十万八千箩， 
战士呵，指点江山唱祖国…… 
 
红旗万梭织锦绣， 
海北天南一望收！ 
 
塞外的风砂呵黄河的浪， 
春光万里到故乡。 
 
红旗下：少年英雄遍地生—— 
望不尽：千姿百态“独秀峰”！ 
 
——意满怀呵，才满胸， 
恰似漓江春水浓！ 
 
呵！ 汗雨挥洒彩笔画—— 
桂林山水——满天下！…… 

He Jingzhi (1924-) 
Kanto pri la montoj kaj riveroj de Guilin 

Ho, l’ di’ en nuboj, ennebula fe’, 
kun pozoj graciaj Guilin-aj montoj belas tre! 
 
Kiel profunda sent’ kaj sonĝo bela 
en Guilin fluas sentoplena akvo la rivera! 
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Ho, kiom da riveroj kaj kiom da montoj, nu? 
La urbo kuŝas en brakum’ de montoj kaj akvflu’… 
 
Ĉu monta urbo aŭ la urbo en akvmondo? 
Ĝi ja situas en riveroj verdaj kaj smeraldaj montoj… 
 
Aĥ! tiuj montoj kaj riveroj fluas al la sino, 
de kie mi devenas por pilgrimo? 
 
…De l’ ondoj de l’ Rivero Flava kaj de l’ limtero en ventpelo, 
ĉi tien venas mi trans mil kaj mil montojn kun danĝero. 
 
Sur sel’ mi sonĝis pri l’ pentraĵo sur la sabla tero: 
“Pejzaĝ’ de Guilin ĉarmas plej sub la ĉielo”… 
 
Aĥ! ĉu en sonĝo aŭ en land’ de fabelo? 
Nuntempe mi min trovas sur la monto Belo! 
 
Ĉu mia kor’ ebrias aŭ en la sobra stato? 
Pentraĵ’ de montoj kaj riveroj min renkontas per parado. 
 
Pentraĵo en pentraĵoj—la rivero Lijiang min reflektas bele, 
kanto el kantoj—montoj eĥas mian voĉon jen leĝere. 
 
Svingante l’ manon mi demandas al la mont’ Oldulo: 
dum kiom da mil jaroj montojn kaj riverojn ja vualas la nebulo? 
 
—La kavo Perlo-Redona ĉe la Fubo-monto, 
la perlo en la kav’ atendas longe la frapadon je la pordo… 
 
La monto Kokokaĝo kantas kiel sian voston pavo disetendas, 
riveron verdan blankaj veloj kun la ruĝaj flagoj fendas. 
 
Printempa pluvo lavas la mienon tristan de la tero, 
bonvole vidu l’ Monton Chuanshan jen en speguleca la rivero— 
 
Aĥ, la Guilin-aj montoj kaj la Li-rivera akvo— 
rideto de la patrolando tiom belas jen en ravo! 
 
Guilin-aj montoj kaj riveroj trovas sin en mia sino, 
mi ĉi-momente montras mian senton de la korinklino— 
 
Ĉu la inspir’ poema ĉu la amo kun tenero, 
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ĉiu ja enteniĝas en la Li-rivero en la primavero! 
 
Mi miksas l’ akvon Li-riveran kun alkoholaĵo, 
Ho, patrolando, mi ebriiĝas en la amo al vi dum cent jaroj… 
 
Pejzaĝo ĉarme belas, homo naskas sentojn en la koro, 
mi por eterne ne ekhavas harojn de la blank-koloro! 
 
Fieras mi pri tiuj montoj kaj riveroj en la loko, 
mi ĉiam tenas junon kun allogo! 
 
Mi iras al Sep-stela Rok’ por fea la kunveno 
kaj vokas kantistinon Sahjie Liu el la ĉielo al reveno… 
 
“La homa mond’ kun la ĉiel’ ligiĝas,” kantas ŝi, 
“por novaj kantoj jen min sekvu vi!” 
 
Ŝi havas da montkantoj ja mil-mile, 
batalantoj, ho, pri l’ patrolando kantu panegire… 
 
Brodaĵon dek mil ruĝaj flagoj teksas jen navede, 
antaŭ okuloj sin prezentas ĝi kokete. 
 
Ho, sabla vento el landlimo kaj la ondoj de la Flav-Rivero 
alvenas al hejmloko mia dek mil liojn kune kun la primavero. 
 
Sub ruĝaj flagoj la herooj junaj jen aperas ĉie— 
okuloj ne sufiĉe ĉirkaŭprenas montojn ŝanĝiĝantajn ja varie. 
 
—Je sentoj kaj talentoj plenas nia koro, 
ĝuste ja kiel fluas l’ akvo de l’ Li-river’ kun bonodoro 
 
Aĥ! pentras ni l’ pejzaĝon per penik’ kaj ŝvit-ofero, 
Guilin-aj montoj kaj riveroj ja videblas sub ĉielo!… 

沙白（1925—） 

水乡行 
水乡的路， 
水云铺； 
进庄出庄， 
一把橹。 
 
渔网做门帘， 
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挂满树； 
走近才见， 
几户人家住。 
 
榴火自红， 
柳线舞。 
户户门前， 
锁一副。 
 
要找人 
稻花深处； 
一步步， 
踏停蛙鼓。 
 
蝉声住， 
水上起夜雾； 
儿童解缆送客， 
一手好橹。 

Sha Bai (1925-) 
Vizito al akvoza vilaĝo 
La vojo kondukanta al vilaĝo 
jen pavimitas per rivero 
Oni eniras kaj eliras la vilaĝon 
nur per boato kun leĝero. 
 
 
Fiŝretoj kiel pordkurtenoj 
sur arboj pende falas. 
Vidate de proksime, 
kabanoj kelkaj tie staras. 
 
fajrruĝas granatfloroj, 
salikaj kvastoj flugas kun plezuro. 
Sur ĉiu pord’ fermita 
nur sidas pendseruro. 
 
Troviĝas homoj 
nur en profundo de rizfloroj. 
Je ĉiu paŝo 
rankvakoj ĉesas jam sen folo. 
 
Cikadoj ne plu krias, 
leviĝas la vesper-nebulo sur rivero. 
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Veturigas knabo gaston adiaŭe 
jen per boato en leĝero. 

梁南（1925—2000） 

树 
泥土纵然干涸得没有一丝水分 
眷恋它的树枯萎了也站在怀里 
像婴孩依偎于母亲 
落叶是树的眼泪，落满母亲手里 
怀念大地给它织春的碧玉针 
感激大地塑造它健康的身体 
它们是亲密的母女啊 
一起美丽，死亡时也抱在一起 

Liang Nan (1925-2000) 
Arbo 

kvankam la tero sekas eĉ sen ajna akvoguto 
korligiĝanta arb’ al ĝi, velkinte, staras jen en ĝia sino 
samkiel bebo sin premanta al la panjo 
la arba falfolioj estas larmoj kiuj falas en la manon de la panjo 
ĝi sopiremas, ke la tero donis al ĝi jadan pinglon por printempon triki 
ĝi dankas, ke la tero formas al ĝi la fortikan korpon 
ili ja estas la intimaj panjo kaj filino 
samtempe ili belas kaj brakumas sin ĉe la morto 

丁芒（1925—） 

江南烟雨 
这被雨水浸融了的江南， 
哪儿是桃花，哪儿是杨柳？ 
绿叶儿都淡成了烟雾， 
笼罩着远处依稀的红楼。 
 
只有燕子像遗落的墨点， 
在蒙茸细雨中来往穿梭， 
翅上驮着湿漉漉的春天， 
为她寻觅个落脚的处所。 
 
呵，燕子，你别再啁啾， 
春已随稻谷播下了田畴， 
你不见秧苗的连天翠色， 
已经把乳白的云幔染透！ 
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Ding Mang (1925-) 
La sudland’ en pluvnebulo 

En la sudlando tute saturita de pluvakvo 
kie troviĝas popl-salikoj, kie persikfloroj? 
Folioj verdaj jam paliĝas en nebulo, 
videblas nur malklare ruĝa domo en la foro. 
 
Hirundoj, kiel disverŝitaj nigraj inkmakuloj, 
en nebuleca pluv’ navede flugas kun leĝero 
portante la malsekan primaveron sur flugiloj 
por serĉi por ĝi l’ piedtenan lokon sur la tero. 
 
Aĥ, vi hirundoj, ĉesu tuj kun ĉirpaĉado via, 
en kampojn disŝutitas semoj jam kun primavero, 
ĉu vi ne vidas la senliman verdon de plantidoj 
jam tratinkturi la lakt-blankajn nubojn sur ĉielo! 

孔孚（1925—1997） 

雨后 
云 
把水拧光了 

 
挂在海边的树上 
晾 

Kong Fu (1925-1997) 
Post pluvo 

nuboj 
elpreminte tutan akvon de si 
 
sin pendigas sur la branĉoj 
por sumumi 

海上日落 
青苍苍的海上 
铺条玛瑙路 
 
太阳走了 
象喝醉了酒 
 
果然跌倒了 
在天之尽头 
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Sunsubiro sur la maro 

sur la blua maro 
voj’ agata pavimiĝas 
 
Sun’ foriris 
kvazaŭ en ebrio 
 
ĝi stumbl-falis vere 
ĉe la fino de l’ ĉielo 

刘征（1926—） 

木偶探海记 
木偶想测量大海的深浅， 
他到海上考察了一番。 
回到海滩上召开大会， 
向听众介绍他探海的观感： 
 
"人们常说海是很深的， 
其实，这是不可靠的传言。 
我在海上走了几千里地， 
海水只能没过我的脚面。 
我躺在海上东摇西晃， 
海水也只能沾湿我的后肩。 
我生怕自己的体验不可靠， 
还特地观察了海鸥和海燕， 
他们从高空俯冲下来， 
浪花也只在胸脯下轻轻飞溅……" 
 
话没说完，全场乱起来了： 
老蚌掩着嘴唇嗤嗤地笑， 
螃蟹举起大锤咚咚地敲， 
连沉默的石子也又蹦又跳。 
木偶直气得浑身发抖， 
用手拍着讲台大声叫道： 
"你们为什么样不好好听讲？ 
你们为什么乱吵乱闹？ 
难道我没有到海上去考察？ 
难道我的见解是主观臆造？" 
 
怎么能跟木偶说得清楚呢？ 
一个简单的道理他不知道： 
要获得真知就要深入下去， 
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浮在表面上什么也得不到。 

Liu Zheng (1926-) 
Pupo sondas la maron 

Por sondi l’ profundecon de la maro 
li faris sur la mar’ esplorojn jen persone. 
Li post reven’ kunvenon okazigis sur la plaĝo 
kaj peris siajn spertojn altasone: 
 
“Jen oni ofte diras, ke profundas la maro, 
sed fakte tio estas nefidinda onidiro. 
Mi iris sur la maro je kelkmil lioj, 
marakv’ atingis miajn pieddorsojn nur dum mia iro. 
Kuŝante sur la maro mi skuiĝis dekstren kaj maldekstren, 
marakvo nur malsekigis mian postan ŝultron. 
Timante, ke mi havas nefidindan sperton, 
mi speciale observadis mevojn kaj petrelojn. 
Ekplonĝas ili el ĉielo l’ alta 
onderoj nur leĝere sur ilian bruston ŝprucas saltaj…” 
 
Antaŭ ol li findiris, l’ aŭskultantoj ektumultas: 
maljuna konk’ kovrante l’ buŝon siblas ride, 
la krabo levas martelegon kaj frapadas brue, 
eĉ silentema ŝtono saltas jen akride. 
La pupo tremas tra la korpo pro kolero, 
li frapas la pupitron kaj laŭtvoĉe krias: 
“Kial vi ne aŭskultas al mi bone 
kaj tiel bruas en pelmelo? 
Ĉu mi ne spertis sur la maro? 
Ĉu mia dir’ ne estas vero?” 
 
Kiel ni povus klare diri al li? 
Li ja ne konas simplan veron: 
se oni volas sperti, li ja devas profundiĝi, 
se nur supraĵe, li sukcesas fali en malkleron. 

李瑛（1926—） 

黄河落日 
等了五千年 
才见到这庄严的一刻 
在染红一座座黄土塬之后 
太阳，风风火火 
望一眼涛涌的漩涡 
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终于落下了 
辉煌的、凝重的 
沉入滚滚浊波 
 
淡了，帆影 
远了，渔歌 
此刻，大地全在沉默 
凝思的树，严肃的鹰 
倔强的陡峭的土壁 
蒿艾气息的枯黄的草色 
 
只有绛红的狂涛 
长空下，站起又沉落 
九万面旌旗翻卷 
九万面鼙鼓云锣 
一齐回响在重重沟壑 
颤动的大地 
竟如此惊心动魄 
 
醉了，洪波 
亮了，雷火 
辛勤地跋涉了一天的太阳 
坐在大河上回忆走过的路 
历史已成废墟 
草滩，爝火 
峥嵘的山，固执的 
裸露着筋络和骨骼 
黄土层沉积着古东方 
一个英雄民族的史诗和传说 
 
远了，马鸣 
断了，长戈 
 
如血的残照里 
只有雄浑沉郁的唐诗 
一个字一个字 
像余烬中闪亮的炭火 
和浪尖跳荡的星星一起 
在蟋蟀鸣叫的苍茫里闪烁 

Li Ying (1926-) 
Subiranta suno super la Flava Rivero 

post kvin mil jaroj 
aperas la solena horo 
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post kiam ruĝigas ĝi terasojn el loeso 
la sun’ kun arda flamo 
ekrigardinte akvokirlon turbulantan 
finfine falas  
la splenda kaj solena 
jen sinkas en torentajn kaj malklarajn ondojn 
 
paliĝas ombr’ de veloj 
malproksimiĝas la kantvoĉo de fiŝistoj 
dum ĉi moment’ la ter’ silentas 
enpensiĝanta arbo, serioza aglo 
obstina kaj apika muro el la tero 
koloro flava de herbaro kun absinta la odoro 
 
nur ruĝaj furiozaj ondoj, 
sub la ĉielo vasta, jen leviĝas jen falsinkas 
naŭdek mil flagoj flirtas 
naŭdek mil gongoj kaj tamburoj 
resonas inter valoj 
la tremetanta tero 
skuigas tiom koron kaj animon 
 
ebrias altaj huloj 
eklumas tondra fajro 
la suno, kiu pene vadas dum la tuta tago 
ekrememoras pri l’ irita voj’ sidante ĉe l’ rivero 
la histori’ jam estas reduktita al ruino 
herboza sablobordo, scintilanta fajro 
imponaj montoj kun obstino 
nudigas siajn ostojn kaj muskolojn 
en tavoloj el loes’ akumuliĝas la epopeo kaj legendo 
de l’ naci’ heroa en l’ antikva oriento 
 
malproksimiĝas la ĉevalaj henoj 
rompiĝis longa lanco 
 
en lumo sunsubira 
nur riveliĝas tristaj kaj sonfortaj Tang-poemoj 
vorto post vorto 
samkiel braĝofajr’ glimanta en la cindro 
kune kun steloj la dancantaj sur ondpintoj 
scintilas en nebulo plena je la grilaj ĉirpoj 
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公刘（1927—2003） 

运杨柳的骆驼 
大路上走过来一队骆驼, 
骆驼骆驼背上驮的什么? 
青绿青绿的是杨柳条儿吗? 
千枝万枝要把春天插遍沙漠. 
明年骆驼再从这条大路经过, 
一路之上把柳絮杨花抖落, 
没有风沙,也没有苦涩的气味, 
人们会相信：跟着它走准能把春天追着. 

Gong Liu (1927-2003) 
Kameloj transportantaj salikojn 

Sur granda voj’ alvenas vico da kameloj, 
jen kion ili portas sur la dorso? 
Junverdaj, ĉu ’stas vergoj de salikoj? 
Mil kaj mil salik-vergojn oni plantos sur dezerta tero. 
Venontan jaron, kiam la kameloj iros sur ĉi tiu vojo, 
laŭlonge de la vojo ili skufaligos flokojn de l’ salikoj, 
sabl-vento ne leviĝos nek flariĝos amara aero, 
do, oni kredos, ke printempon sur la vojo oni certe trovos kun espero. 

罗洛（1927—1998） 

信念 
信念是一株树 
一株坚强的高山柏 
在险峻的群峰中 
高山柏站在崖层上 
长年不息的风 
像无数发怒的雄狮 
向它奔袭而来 
 
高山柏站立着 
不弯腰，不屈膝 
它的带着绿叶的树梢 
向上扬起 
 
在它头上 
是祖国的蓝天 
在它的脚下 
是祖国的崖层 
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它的根牢牢地 
扎在崖层深处 
 
信念是一株树 
一株坚强的高山柏 
永远站立在 
坚实的崖层上 

Luo Luo (1927-1998) 
Konvinko 

konvinko estas arbo 
la firma cipres-arbo 
inter apikaj kaj danĝeraj montopintoj 
ĝi staras sur rok-klifo 
la vento blovas tutan jaron 
kiel sennombraj la leonoj 
sin ĵetas al ĝi furioze 
 
la cipres-arbo staras 
nek sin klinante nek falante sur genuojn siajn 
arbkrono ĝia kun folioj verdaj 
sin tenas supren 
 
jen super ĝia kapo 
estas ĉiel’ la blua de l’ patrio 
jen sube de piedoj siaj 
apogas la rok-klifo de l’ patrio 
radikoj ĝiaj firme 
enŝovas sin profunde en rok-klifo 
 
konvinko estas arbo 
la firma cipres-arbo 
ĝi ĉiam staras 
sur la solida rokoklifo 

洛夫（1928—2018） 

诗的葬礼 
把一首 
在抽屉里锁了三十年的情诗 
投入火中 
字 
被烧得吱吱大叫 
灰烬一言不发 
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它相信 
总有一天 
那人将在风中读到 

Luo Fu (1928-2018) 
Funebra ceremonio de poemo 

amo-poemo 
ŝlosita en tirkesto tridek jarojn 
estas ĵetita en la fajron 
la vortoj 
kriegas sible en brulado 
ĝi kredas 
ke iun tagon 
la homo legos ĝin en vento 

罗门（1928—2017） 

伞 
她靠着公寓的窗口 

看雨中的伞 
走成一个个 
孤独的世界 

想起一大群人 
每天从人潮滚滚的 

公车与地下道 
裹住自己躲回家 
把门关上 

 
忽然间 
公寓里所有的住屋 
 

全都往雨里跑 
直喊自己 
也是伞 

 
她愕然站住 
把自己紧紧握成伞把 

而只有天空是伞 
雨在伞里落 
伞外无雨 

Luo Men (1928-2017) 
Ombreloj 

ŝi apogas sin al la fenestro de l’apartamento 
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 kaj rigardas la ombrelojn en la pluvo 
   iri unu post alia 
   kiel dezertecaj mondoj 
ekpensante pri homgrupoj 
kiuj ĉiutage en homplenaj 
   busoj kaj subteraj trajnoj 
   sin enŝovas por hejmenreiri 
    kaj la pordon fermi. 
 
jen subite 
ĉiuj ĉambroj de l’ apartamento 
 
    kuras en la pluvon 
     krie sin nomante 
      ankaŭ ja ombreloj 
 
ŝi ekstaras kun surprizo 
kaj ekprenas sin mem firme kiel ombrelotenilon 
    dum ĉielo estas jen ombrelo 
     pluvo falas ene de ombrelo 
      ekster la ombrel’ ne falas pluvo 

蓉子（1928—） 

晨的恋歌 
不知道夜莺何事收敛起它的歌声， 
晨星何时退隐—— 
你轻捷的脚步为何不系带铜铃? 
好将我早早从沉睡中唤醒! 
 
让朝风吹去我浓浓的睡意， 
用我生命的玉杯， 
祝饮尽早晨的甜美。 
早晨的空间是宽阔而无阻滞的，  
紧随着它欢欣与骄傲的步屉，  
我要挽起蔑筐， 
将大地的彩虹收集! 
 
啊!你轻捷的脚步为何不系带铜铃， 
直等我自己从沉睡中醒来， 
晨光已扫尽山岭。  
 
猛记起你有千百种美丽， 
想仔细看一看你的容额， 
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——日已近午 
何处再追寻你的踪影!  

Rong Zi (1928-) 
Amkanto de mateno 

Oni ne scias, kiam najtingalo ĉesis kanti, 
kiam jam retiriĝis matenstelo— 
Kial vi paŝas facilmove jen sen sonorilo kupra la tintanta, 
tiel ke frue vekas min vi povas el profunda sonĝa sfero! 
 
La matenvent’ forblovu mian dikan dormemadon, 
per jadpokalo mia  
plensate trinku dolĉon de l’ mateno. 
La matenspaco vastas kaj ne stagnas. 
Mi sekvas ĝiajn paŝojn kun fiero kaj ĝojpleno 
kaj volas preni bambukorbon per la brako, 
kolekti ĉielarkojn super ter’ kun peno! 
 
Ho, kial paŝas facilmove vi sen sonorilo kupra la tintanta, 
ĝis mi vekiĝos el profunda dormo spontanee, 
jam tiam la sunlumo kovros montojn trae. 
 
Mi pensas pri diversaj viaj milmil beloj 
kaj volas pririgardi zorge viajn vangojn 
—jam Sun’ atingas la zeniton de l’ ĉielo,  
kie povus mi sukcesi trovi vian spuron en lumhelo! 

傅仇（1928—1985） 

夜景 
森林抱住一个月亮， 
针叶撒出万缕青光； 
一串串明明朗朗的珠宝， 
一串串星星，挂在树枝上。 
 
好一个醉人的童话般的夜景， 
好一个迷人的安静的海洋。 
 
我听见树木在轻轻呼吸， 
嫩草在发芽，幼苗在生长； 
一根新针叶悄悄生出来， 
刺着飞鼠，在梦中抖抖翅膀。 
 
好一个醉人的童话般的夜景， 
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好一个迷人的安静的海洋。 
 
我听见森林的心脏在跳跃， 
树根底下泉水咚咚响； 
一颗颗露珠像失眠的野鸽， 
闪着绿的眼睛白的光。 
 
好一个醉人的童话般的夜景， 
好一个迷人的安静的海洋。 
 
我听见森林伸展手臂的声音， 
树枝摇摇，好像在收聚星光； 
送给未来的晴朗的早晨， 
送给光华灿烂的旭阳。 
 
好一个醉人的童话般的夜景， 
好一个迷人的安静的海洋。 
 
我听见的这一切，是生命的音响， 
这里面也含有我的呼吸，我的声音； 
这一切，都是属于我的祖国， 
为了明天，这一切都在快快地成长。 
 
好一个醉人的童话般的夜景， 
好一个迷人的安静的海洋。 

Fu Chou (1928-1985) 
Nokta pejzaĝo 

Ĉirkaŭprenas lunon la arbaro, 
tra pinglofolioj jen filtriĝas dekmil lumradioj palaj. 
Nu, grapoloj post grapoloj da juveloj klare brilaj 
kaj grapoloj post grapoloj da steloj pendas sur branĉaro. 
 
Kia ebriiga kaj fabela la pejzaĝ’ de nokto, 
kia rava kaj kvieta maro! 
 
Jen mi aŭdas arbojn spiri delikate, 
junajn herbojn ŝosi kaj plantidojn kreski en arbaro. 
Unu nova pingl-foli’ elŝoviĝinta kaŝe 
pikas flugan muson kaj ĝi eksvingas flugilojn sonĝe. 
 
Kia ebriiga kaj fabela la pejzaĝ’ de nokto, 
kia rava kaj kvieta maro! 
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Aŭdas mi batadi l’ koron de l’arbaro, 
kaj lirladi l’ fonton sub la arbradikoj. 
Rosaj gutoj ŝajnas rokkolomboj la sendormaj 
kaj la blanka lumo brilas en ilia okulparo. 
 
Kia ebriiga kaj fabela la pejzaĝ’ de nokto, 
kia rava kaj kvieta maro! 
 
Aŭdas mi la sonojn de brak-etendiĝo de l’ arbaro, 
balancantaj branĉoj verŝajne kolektas stelan lumon 
por donaci ĝin al mateno la serena 
kaj donaci ĝin al matena suno. 
 
Kia ebriiga kaj fabela la pejzaĝ’ de nokto, 
kia rava kaj kvieta maro! 
 
Ĉio, kion aŭdas mi, ’stas sonoj de la vivo, 
ĝi entenas ankaŭ miajn spirojn, voĉon de sentimentalo. 
Apartenas ĉio ĉi al mia patrolando. 
por morgaŭo ĉio ĉi kreskadas kun plezuro. 
 
Kia ebriiga kaj fabela la pejzaĝ’ de nokto, 
kia rava kaj kvieta maro! 

余光中(1928-2017) 

蛛网 

暮色是一只诡异的蜘蛛 

蹑水而来袭 

复足暗暗地起落 

平静的海面却不见踪迹 

也不知要向何处登陆 

只知道一回顾 

你我都已被擒 

落进它吐不完的灰网里去了 

Yu Guangzhong (1928-2017) 
Araneaĵo 

krespusk’ similas araneon insideman 
kiu vadante akvon nin atakas 
kaŝeme movetante siajn krurojn 
sur la kvieta maro ne troviĝas spuro ĝia 
neniu scias kien surbordiĝos ĝi 
jen kiam turnas nian kapon ni returnen 
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tuj ni konscias nin kaptataj 
falantan en senliman grizan reton ĝian  

当我死时 

当我死时，葬我，在长江与黄河 

    之间，枕我的头颅，白发盖着黑土。 

 

在中国，最美最母亲的国度， 

 

我便坦然睡去，睡整张大陆， 

 听两侧，安魂曲起自长江，黄河 

  两管永生的音乐，滔滔，朝东。 

 

这是最纵容最宽阔的床， 

    让一颗心满足地睡去，满足地想， 

 从前，一个中国的青年曾经， 

在冰冻的密西根向西了望， 

 

想望透黑夜看中国的黎明， 

 

用十七年未餍中国的眼睛 

  饕餮地图，从西湖到太湖， 

    到多鹧鸪的重庆，代替回乡。 

Kiam Batos Hor’ de Mia Morto 
Kiam batos hor’ de mia morto 
enterigu min ja inter la Rivero Flava kaj Janzi-rivero 

kaj surkusenigu mian kapon 
kun grizblankaj haroj sur la nigra grundo. 
En Ĉinio, la plej bela, patrineca lando 
 
mi trankvile endormiĝu, sur la tuta vasto 

ambaŭflanke sonas rekviemo el al du riveroj 
kiel du eterne-vivaj muzikiloj, torentantaj orienten 
 
La plej larĝa , la plej indulgema lit’ ĝi estas 
kie unu kor’ kontente dormas kun profundaj pensoj 
iam juna ĉino 
en la fridigita Miĉigan’ rigardis okcidenten 
tra mallumo por aŭroron serĉi en Ĉinio 
 
per okuloj siaj kiuj vid-fiksiĝis sur ŝin sep dek jarojn 

avideme kovris li la mapon, de la Okcidenta Lag’ al Taihu Lago 
plue al turt-multa Chongqing, kvazaŭ li rehejmenirus. 
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乡愁 

小时侯 

乡愁是一枚小小的邮票 

我在这头 

母亲在那头 

长大后 

乡愁是一张窄窄的船票 

我在这头 

新娘在那头 

后来呵 

乡愁是一方矮矮的坟墓 

我在外头 

母亲呵在里头 

而现在 

乡愁是一湾浅浅的海峡 

我在这头 

大陆在那头 

Hejmsopiro 
Kiam estis mi infano, 
mia hejmsopiro ŝajnis poŝtomark’ malgranda. 
Mi ĉe ĝia unu flanko ĝemis, 
kaj la panjo ĉe l’ alia. 
 
Kiam mi plenkreskis, 
mia hejmsopiro kaŝis sin sur ŝipbilet’ mallarĝa. 
Mi— ĉiama veturanto, 
novedzino mia— atendant’ malĝoja. 
 
Poste, ho ve, 
eĥis mia hejmsopir’ en tomb’ malalta. 
Mi ekstere staris, 
mia panj’ interne kuŝis. 
 
Sed nun 
mia hejmsopiro fluas kiel la Markolo malprofunda. 
Veas mi ĉi-borde, 
transe la Ĉeftero. 

乡愁四韵 

给我一瓢长江水啊长江水 

酒一样的长江水 

醉酒的滋味 
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是乡愁的滋味 

给我一瓢长江水啊长江水 

 

给我一张海棠红啊海棠红 

血一样的海棠红 

沸血的烧痛 

是乡愁的烧痛 

给我一张海棠红啊海棠红 

 

给我一片雪花白啊雪花白 

信一样的雪花白 

家信的等待 

是乡愁的等待 

给我一片雪花白啊雪花白 

 

给我一朵腊梅香啊腊梅香 

母亲一样的腊梅香 

母亲的芬芳 

是乡土的芬芳 

给我一朵腊梅香啊腊梅香 

Kvar Strofoj Pri Hejmveo 
donu, donu al mi jen da Jangzi-akv’ ĉerpilon 
vinsimila akvo 
ebriiĝo de vino samas 
kiel drono en hejmveo 
donu, donu al mi jen da Jangzi-akv’ ĉerpilon 
 
donu, donu al mi ruĝan malusfloron 
sangeruĝan floron 
brulo de bolanta sang’ similas 
al brulvundo de hejmveo 
donu, donu al mi ruĝan malusfloron 
 
donu, donu al mi blankan neĝfloreton 
blankan kiel letero-papero 
atendado de elhejma leteraro 
jen egalas atendadon de hejmveo 
donu, donu al mi blankan neĝfloreton 
 
donu, donu al mi bonodoran umefloron 
patrinŝajnan bonodoran umefloron 
la aromo de patrino 
la aromo de hejmlando 
donu, donu al mi bonodoran umefloron 
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等你, 在雨中 

等你, 在雨中, 在造虹的雨中 

蝉声沉落, 蛙声升起 

一池的红莲如红焰, 在雨中 

 

你来不来都一样, 竟感觉 

每朵莲都像你 

尤其隔着黄昏, 隔着这样的细雨 

 

永恒, 刹那, 刹那, 永恒 

等你, 在时间之? 在时间之内, 等你, 在刹那, 在永恒 

 

如果你的手在我的手里, 此刻 

如果你的清芬 

在我的鼻孔, 我会说, 小情人 

 

诺, 这只手应该采莲, 在吴宫 

这只手应该 

摇一柄桂浆, 在木兰舟中 

 

一颗星悬在科学馆的飞檐 

耳坠子一般的悬着 

瑞士表说都七点了  忽然你走来 

 

步雨後的红莲, 翩翩, 你走来 

像一首小令 

从一则爱情的典故里你走来 

 

从姜白石的词里, 有韵地, 你走来 

Vin atendas mi en pluvo 
Vin atendas mi en pluvo, en la pluv’ graveda jen je ĉielarko 

cikad-ĉirpoj kvietiĝis, kaj ran-kvakoj ekeksplodas 
je ruĝ-lotusfloroj plenas la lageto, kiel ruĝaj flamoj en la pluvo 
 
tutegalas ĉu vi venas aŭ ne, mi eĉ sentas 

ĉiu lotusflor’ similas al vi 
jen precipe en krepuska kovro, en vualo pluva delikata 
 
eterne aŭ tempete, tempete aŭ eterne 

vin atendas mi en tempo iksa aŭ fiksita, vin atendas mi, ĉu temepte aŭ eterne 
 
nun se via mano en la mia en tiu ĉi momento 

kaj se via freŝa elspireto 
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en naztruoj miaj, al vi mi dirus, karulino mia 
 
nu, ĉi mano devus pluki lotussemojn, en ĝarden’ la imperia 

tiu man’ skuetu la remilon 
en boat’ el magonia ligno 
 
stelo alte pendas super la kupolo de l’ scienca halo 

kiel pendolanta orelringo 
la horloĝo l’ sepan batas, subite vi alpaŝas 
 
vi alpaŝas tra postpluvaj lotusfloroj, kaj leĝere kaj gracie 

kiel poemet’ skandita 
pri la anekdoto ama 
 
vi alpaŝas ritme 
el poemoj antikvtempaj 

我之固体化 

在此地，在国际的鸡尾酒里， 

我仍是一块拒绝溶化的冰—— 

常保持零下的冷 

和固体的硬度。 

 

我本来也是很液体的 

也很爱流动，很容易沸腾， 

很爱玩虹的滑梯。 

 

但中国的太阳距我太远 

我结晶了，透明且硬， 

且无法自动还原。 

Mia Solidigo 
ĉi tie, en koktelo la internacia 
mi restas glacipec’ degeli rifuzanta — 
malvarma kun temperaturo de nul-grado 
rigida kiel solidaĵ’ senŝanĝa 
 
mi origine estas tre tre likva 
fluema kaj bolema 
ludema gliti sur la ĉielarko 
 
sed fore distas sun’ la ĉina 
mi kristaliĝas, diafana kaj solida, 
neebla ree veni al mi mem. 
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高缨（1929—2019） 

等待 
快来吧，同夜晚的雾一道来，我的木嘎， 
快来吧，同天上的露一道来，我的木嘎， 
阿大阿嬷睡着了，老牛在圈里不吭声了， 
黄狗不再吠叫，公鸡也不再把翅膀拍打， 
我悄悄地跨出门坎，走进这密林深处， 
我像孤零的星儿，等待那迟出的月芽…… 
 
你是山上的青松，我就是枝上的松鼠， 
你是宽阔的山坡，我就是坡上的山茶， 
好像落叶飘进小河，已被流水冲走， 
我的心早已掉进你的心，被它溶化， 
好像你的猎枪打落了半天的飞雁， 
我是那受伤的雁，凝着爱情的血花。 
 
可是，木嘎哟，你可曾听说吗—— 
那一天我看见三块石头从山顶滚下， 
有三个媒人，像乌鸦似的走进我的家， 
他们夸奖我家的羊，夸奖我的美丽， 
他们给我父母三十三两银子，三十三个荞粑， 
喝完了一坛酒，吃光了一锅肉， 
父亲母亲抹抹嘴，答应把我出嫁…… 
哦，我哭泣，我叫嚷，我咒骂—— 
大凉山已经是个自由的天地， 
为甚么还要把我的骨头换银子， 
把我的血换酒喝，把我的肉换荞粑！ 
 
快来吧，同林间的疾风一道来，我的木嘎， 
快来吧，同山中的野羊一道来，我的木嘎， 
我要跟你去那遥远的地方，再也不回家！ 
在森林里，我们盖一座小房屋， 
你烧麂子让我充饥，我用涧水为你烧茶…… 
 
木嘎哟，我的嘴没有喊你，心儿却在喊你， 
快来吧，难道你不知道我的心搅着乱麻？ 
我数着天上的星，摘着地上的草叶， 
数了九十九遍星，摘了九十九根草， 
可还是看不见你的影子啊，我的木嘎…… 
 
夜风在树叶上睡着了，露水吻着我的头发， 
一只睡醒的甲虫，在我裙子边上悄悄地爬…… 
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听，听，有人追我来了！追我来了！ 
我听见石头乱，我听见他们撞断树桠， 
哦，哦，我全身颤抖，我心儿猛跳， 
快来救我，快来救我，我的木嘎！ 
听，听，是一只老虎在大树背后叫…… 
哦，顽皮的老虎，可爱的老虎你出来吧， 
上一次你骗了我，这一次我一点也不怕， 
出来吧，快投进我的怀抱，我的好木嘎…… 

Gao Ying (1929-2019) 
Atendo 

Rapide venu, kune kun nebulo la vespera, mia Muga, 
rapide venu, kune kun ĉiela roso, mia Muga, 
gepatroj endormiĝis kaj maljuna bovo ne eligas muĝon en la stalo, 
la flava hundo ne plu bojas, kokoj ne plu frapas la flugilojn, 
mi kaŝe pasis trans al sojlon kaj eniras la profundon de l’ arbaro, 
mi kiel orfa stel’ atendas l’ elvenantan tarde lunon… 
 
Vi estas pino sur la monto kaj mi la sciuro sur la branĉo, 
vi estas larĝa la deklivo kaj mi kamelio sur ĝi, 
samkiel falfolio flirtis en la rivereton kaj forfluis kun akvfluo, 
jen mia kor’ jam frue falis ja en vian koron kaj fandiĝis kun ĝi, 
samkiel la sovaĝansero pafita de ĉaspafilo via en aero, 
mi estas la sovaĝanser’ vundita kun sangfloroj de la amo. 
 
Tamen, ho, mia Muga, ĉu vi iam aŭdis— 
en tiu tago mi tri ŝtonojn vidi falruliĝi el montsupro, 
tri svatistinoj jen eniris mian hejmon kiel korvoj, 
prilaŭdis ili l’ ŝafojn de la famili’ kaj mian belon, 
kaj donis al gepatroj miaj tridek tri taelojn da arĝento kaj tridek tri poligonkukojn, 
ili eltrinkis vazon da alkoholaĵo kaj finmanĝis kaldronegon da viando, 
viŝinte l’ buŝon miaj patro kaj patrin’ konsentis edzinigi min… 
Mi ploris, kriis, sakris— 
la monto Daliang estas jam liberigita regiono, 
kial ja por arĝento ŝanĝi miajn ostojn! 
kial por vino ŝanĝi mian sangon, por poligonkukoj ŝanĝi mian karnon! 
 
Rapide venu, kune kun la vento el l’ arbaro, mia Muga, 
rapide venu, kune kun sovaĝaj kaproj el la monto, mia Muga, 
mi volas iri kun vi al la foro, ne revenos plu al mia hejmo! 
En la arbaro ni konstruu etan domon, 
vi bakos la kapreolaĵon por mi, kaj mi per rojakv’ prepari teon por vi… 
 
Ho, Muga, mi ne vokas vin per la buŝo, sed per la koro, 
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rapide venu, ĉu vi ne sciiĝas, ke kanabe konfuziĝas mia koro? 
Kalkulas mi la stelojn sur ĉielo kaj deŝiras herbfoliojn sur la tero, 
kalkulas mi stelojn naŭdek naŭ fojojn kaj deŝiras naŭdek naŭ herbojn, 
mi tamen ne ankoraŭ vidas vian ombron, mia Muga… 
 
Sur arbfolio nokta vento endormiĝis, roso kisas miajn harojn, 
skarabo vekiĝinta rampas en kvieto sur la rand’ de mia jupo… 
Jen aŭdu, aŭdu, iu min persekutas! iu min persekutas! 
Mi aŭdas ŝtonojn malorde ruliĝi, branĉojn disrompiĝi. 
Aĥ, aĥ, trakorpe mi tremetas, mia koro forte batas, 
rapide venu savi min, rapide venu doni al mi savon, mia Muga! 
Aŭskultu, tigro muĝas jen malantaŭ granda arbo… 
Ho, petolema kaj aminda tigro jen elvenu, 
lastfoje vi min trompis, kaj ĉifoje mi ne timas iomete, 
elvenu kaj rapide ĵetu vin en mian sinon, mia bona Muga… 

孙静轩（1930—2003） 

我对孩子说 
一个小女孩站在二十世纪的门口 
睁大了又黑又亮的眼睛向我提问 
“老爷爷，什么是历史？” 
我说，孩子，最好不要问 
回答你太沉重 
真的，历史是个猜不透的谜 
是一部读不懂的书 
是一个没有入口也没有出口的隧道 
是一首没有歌词的变奏曲 
走你自己的路吧，你属于下一个世纪 
所有的沉重由我们承担 
对于你，对历史的无知 
也许是最大的幸福 

Sun Jingxuan (1930-2003) 
Mi diras al knabino 

knabino staras ĉe la sojlo de dudeka la jarcento 
kun malfermitaj nigre brila okulparo ŝi demandas 
“Maljuna avĉjo, kio estas historio?” 
infanj’, mi diras, pli bone ne demandu 
ĉar la respondo estos peza 
ververe, l’ historio estas la enigm’ nedivenebla 
nekomprenebla libro 
tunel’ sen enirej’ kaj elirejo 
variacio sen kantteksto 
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do iru vian propran vojon, apartenas vi jen al sekvanta la jarcento 
ni surŝultrigu ĉiujn pezojn 
al vi senscio pri l’ historio 
probable estas la plej granda feliĉego 

王辽生（1930—） 

自然之恋 
从原始碧茵摘一片滴露草叶 
从现代沃野摘一朵黑郁金香 
我扬帆远航 
 
我的目标是大自然 
那儿的山色不加修饰所以永葆纯真 
那儿的云彩不受污染所以长存洁光 
我原是从那儿来的所以我要回去 
我将粉碎阻碍我前行的名波利浪 
 
不料你居然敢于此时此际大胆出现 
并且扇你黝黑的羽翼企图剪断我的畅想 
我忍无可忍：以草叶和黑郁金香作武器 
武器失败，我又掷出我的心脏 
我教你和我一同死亡 
你果然中计，也掏出一颗向我掷来 
你我拥抱着倒进船舱 
望着那两颗重叠为一的心脏 
飞进了自然之乡 

Wang Liaosheng (1930-) 
Amo al la naturo 

plukinte el la primitiva verdtapiŝo herbfolion kun rosero, 
ŝirinte de sur la moderna sovaĝej’ tulipon nigran, 
mi hisas velon por vojaĝo al la foro 
 
celloko mia estas la naturo 
pejzaĝ’ tiea senornamas, do ĝi tenas sincerecon por eterne 
tieaj nuboj ja nepoluitas, tial ili montras ĉiam puran lumon 
ĉar mi de tie venis, tial mi reiri devas tien 
mi volas ja frakasi l’ ondojn de renomo kaj profito kiel baron al antaŭenmarŝo 
 
neatendite vi eĉ montras vin aŭdaca ĉi-momente 
kaj svingas vian nigran flugilparon por distranĉi mian liber-penson 
mi povas ne reteni min, mi prenas herbfolion kaj tulipon nigran kiel batalilojn 
sed ili ne sukcesas venki, kaj mi ĵetas mian koron 
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mi volas ke ni mortu kune 
vi vere falas en kaptilon mian, kaj do ĵetas vian propran koron al mi 
vi kaj mi stumblas en ŝipholdon 
vidante l’ kunpremitajn korojn 
enflugi en la landon de l’ naturo 

白桦（1930—2019） 

船 
我有过多次这样的奇遇， 
从天堂到地狱只在瞬息之间； 
每一朵可爱、温柔的浪花， 
都成了突然崛起、随即倾倒的高山。 
 
每一滴海水都变脸变色， 
刚刚还是那样美丽、蔚蓝； 
旋涡纠缠着旋涡， 
我被抛向高空又投进深渊…… 
 
当时我甚至想到过轻生， 
眼前一片苦海无边； 
放弃了希望就象放弃了舵柄， 
在暴力之下只能沉默和哀叹。 
 
今天我才有资格嘲笑昨天的自己， 
为昨天落叶似的惶恐感到羞惭； 
虚度了多少年华， 
船身多次被礁石撞穿…… 
 
千万次在大洋里撒网， 
才捕获到一点点生活的经验， 
才恍然大悟， 
啊！道理原是如此浅显： 
 
你要航行吗？ 
必然会有千妖百怪出来阻拦； 
暴虐的欺凌是它们的游戏， 
制造灭亡是它们唯一的才干。 
 
命中注定我要常常和它们相逢， 
因为我的名字叫做船； 
面对强大于自身千万倍的对手， 
能援救自己的只有清醒和勇敢。 
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恐惧只能使自己盲目， 
盲目只能夸大魔鬼的狰狞嘴脸； 
也许我的样子比它们更可怕， 
当我以生命相拼，一往无前！ 
 
只要我还有一根完整的龙骨， 
绝不驶进避风的港湾； 
把生命放在征途上， 
让勇敢来决定道路的宽窄、长短。 
 
我完完全全的自由了， 
船头成为埋葬它们的铁铲； 
我在波浪中有节奏地跳跃， 
就象荡着一个巨大的秋千。 
 
即使它们终于把我撕碎， 
变成一些残破的木片； 
我不会沉沦，决不！ 
我还会在浪尖上飞旋。 
 
后来者还会在残片上认出我， 
未来的诗人会喟然长叹： 
“这里有一个幸福的灵魂， 
它曾经是一艘前进着的航船……” 

Bai Hua (1930-2019) 
Ŝipo 

Mi spertis tiajn aventurojn fojrefoje: 
dum momentet’ mi falus el la paradizo al l’ infero. 
ĉiu aminda kaj tenera ondo 
subite levis sin kaj tuj montglitis kun kruelo. 
 
Gut’ da marakvo ĉiu ŝanĝis siajn vangojn kaj koloron 
anstataŭ la vizaĝo bela kaj lazura. 
Vortico implikiĝis kun vortico, 
mi jen ĵetiĝis soren kaj tuj suben al abism’ obskura… 
 
Mi tiam eĉ ekpensis ja pri memmortigo, 
antaŭ okuloj miaj kuŝis senlima amara maro. 
Rezigni la esperon ja signigas forlasi rudstangon, 
sub la perfort’ mi nur elektis silentiĝon kaj suspirojn laŭ fatalo. 
 
Hodiaŭ mi ekrajtas moki pri mi hieraŭa, 
kaj hontas pri la hieraŭa falfoli-simila tim-paniko. 
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Mi multajn bonajn jarojn ja pasigis vane, 
ŝipkorp’ multfoje traboriĝis de rokpiko… 
 
Mi mil kaj dekmil fojojn ĵetis reton sur la maro 
tiel ke mi rikoltis pokon da spertaĵoj de la vivo, 
kaj tuj komprenis: 
ho, l’ kaŭzo estas tiel simpla jen en efektivo. 
 
Ĉu volas vi vojaĝi? 
Milo kaj mil’ da monstroj baras vin tutcerte. 
Perforta tiranado ’stas ilia ludo, 
ili nur povas krei pereadon tiom lerte. 
 
Mi ofte trafas ilin laŭ destino mia, 
ĉar mia nomo estas ŝip’ en vero. 
Antaŭ l’ rival’ potenca ja miloble ol mi, 
nur mensklareco kaj kuraĝ’ min savi povas el sufero. 
 
Paniko nur min igas blinda, 
blindeco nur troigas la ferocajn trajtojn de l’ demono. 
Plejeble mia vizaĝtrajtoj estas pli minacaj ol ĝi, 
kiam mi riskas mian vivon por antaŭeniri ja sen drono. 
 
Se nur mi kompletan kilon havas, 
neniel mi eniras en havenon pro ventpelo. 
Metinte l’ vivon sur la kurson de la navigado, 
kuraĝe mi decidu la longecon al la celo. 
 
Mi tute sentas min libera, 
la pruo jam fariĝas por mortigi ilin la ŝovelilo fera. 
Mi sur la ondoj ritme saltas, 
verŝajne min svingante sur pendol’ fabela. 
 
Eĉ se finfine ili min disŝirus  
kaj mi fariĝus disrompitaj lignosplitoj, 
neniel deprimiĝos mi, neniel! 
Ankoraŭ fluge kirlos mi sur ondoj kun ekscito. 
 
Venontoj povos min rekoni el tiuj lignaj pecoj, 
poetoj ontaj laŭdos kun suspiro: 
“Ĉi tie iam trovis sin feliĉa la animo, 
ĝi estis naviganta ŝipo en antaŭeniro…” 
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舒兰（1931—） 

瓶竹 
我生活得很好 
而且 
仅凭一点清水 
 
虽然 
在有限的日光中 
我的枝叶 
仍能履行光合作用 
 
虽然 
根须伸了又伸 
却总不能触及 

生我的乡土 

Shu Lan (1931-) 
Bambuoj en vazo 

mi vivas tre bone 
kaj plie 
depende ja nur de iome da akvo 
 
do, kvankam 
en la limigita sunlumo 
ho, miaj folioj kaj branĉoj 
plenumi povas la fotosintezon 
 
kvankam mi 
etendas pli kaj pli radikojn 
mi tuŝi ne povas 
 nasklokan la teron 

柯原（1931—） 

无题 
一百个聪明人 
回答不了 
一个傻瓜提出的问题； 
 
一根棍棒 
却能够回答 
一百个聪明人提出的问题。 
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Ke Yuan (1931-) 
Sentitole 

Cent saĝuloj  
ne povas jen respondi 
demandon elmetitan ja de unu malsaĝulo, 
 
dume bastono unu 
respondi povas 
demandon elmetitan ja de mil saĝuloj.. 

芦萍（1931—） 

没有靠岸的船 
你用感情编织着一块洁白的绢 
送给我做了航行的帆 
我不怕浪花打湿了双脚 
大风摇晃着支撑事业的桅杆 
我是一条远航的船 
 
真希望你等待在岸上 
看航标灯伸延过来的思念 
 
多少个不眠的日日夜夜 
在大江里捕捞着生活的夙愿 
事业与爱情是两只船桨 
我曾把残月摆渡成浑圆 
可我离岸还很远，很远 
 
真希望你伫立在岸边 
宛如一座雕像在我心间 

Lu Ping (1931-) 
Nealbordiĝinta boato 

vi per sentoj teksis pecon da purblanka tolo 
ĝin donacis al mi kiel velon de vojaĝo 
mi ne timas, ke onderoj malsekigas paron da piedoj 
skuas la venteg’ la maston subtenantan mian entreprenon 
mi ’stas la boato vojaĝanta al la foro 
 
vere mi esperas, ke atendas vi sur bordo kun deziro 
kaj rigardas signallumon etendanta l’amsopiron 
 
en sennombraj tagoj kaj sendormaj noktoj 
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mi retkaptas viv-aspirojn el rivero 
amo kaj l’ afero estas du remiloj 
mi remadis de lunarko al plenluno 
sed mi tre tre malproksimas de l’ bord-duno 
 
vere mi esperas, ke vi staras ĉe la bordo 
kiel statuet’ en mia kora korto 

瘂弦（1932—） 

秋歌  
——给暖暖  

落叶完成了最后的颤抖  
荻花在湖沼的蓝睛里消失  
七月的砧声远了  
暖暖  
 
雁子们也不在辽夐的秋空 
写他们美丽的十四行诗了 
暖暖 
 
马蹄留下踏残的落花  
在南国小小的山径  
歌人留下破碎的琴韵  
在北方幽幽的寺院  
 
秋天，秋天什么也没留下  
只留下一个暖暖  
 
只留下一个暖暖  
一切便都留下了  

Ya Xian (1932-) 
Aŭtuna kanto 

al Nuannuan 
falfolioj finis sian lastan tremon 
fragmitfloroj malaperis en serena blu’ en lago 
en julio sonoj de la lavbatiloj flugas foren 
Nuannuan 
 
en vastspaca la aŭtuna blu’ sovaĝanseroj ne plu 
skribas siajn belajn versojn de sonetoj 
Nuannuan 
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ĉevalhufoj lasis surtretitajn florojn 
sur vojeto de l’ sudlando 
kaj kantisto lasis disrompitajn muzikpecojn de l’ liuto 
en la norda templo de l’ kvieta nordo 
 
La aŭtuno, ĝi nenion lasis 
nur krom Nuannuan 
 
ĝi restigas Nuannuan 
ĉio estas restigata 

宫玺（1932—） 

最后的飞翔 
一只受伤被缚的鹰， 
终于挣脱绳索， 
奋力冲上了天空！ 

 
可是绳索撕去它一条腿， 
鲜血淋漓， 
心肝如迸！ 
 
为了重获自由， 
即使只有片刻， 
它也甘愿付出被缚的生命； 
 
为了最后的飞翔， 
它聚集起周身的力量， 
忍受着难以忍受的剧痛！ 
 
盘旋着，盘旋着， 
一圈、一圈、一圈…… 
向大地倾洒无尽的柔情！ 
 
啊！…… 
山河收留了它的羽毛和血肉， 
蓝天拥抱了它不死的魂灵！ 

Gong Xi (1932-) 
La lasta flugo 

Vundita aglo 
finfine liberigis sin el ŝnurligado 
kaj strebe ĵetas sin al la ĉielo! 
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Sed ŝnur’ deŝiris ĝian kruron 
kun freŝa sang’gutanta 
kaj koro kaj hepat’ krevantaj. 
 
Por reakiri la liberon 
eĉ nur momentan 
ĝi donas sian kunligitan vivon kun prefero. 
 
Por lasta flugo 
ĝi ja kolektas fortojn tra la korpo, 
suferas ĝi neelteneblan la doloron! 
 
ĝi ĉirkaŭflugas  
rondon post rondo… 
por verŝi la senliman senton al la tero! 
 
Aĥ!… 
monto kaj river’ akceptas ĝiajn plumojn kaj sangkarnon, 
ĉielo blua ja brakumas ĝian senmortan animon! 

邵燕祥（1933—2020） 

陌上桑 
感谢你给我 
嫩嫩的桑叶 
我咀嚼陌上的阳光 
清明的丝丝雨 
 
为了你作茧自缚 
为了你蹈火赴汤 
一丝一缕闪耀着 
清明雨，陌上的阳光 
 
生命后的生命，随你 
走向世界外的世界 
千里万里丝绸路 
回头望陌上的桑叶 

Shao Yanxiang (1933-2020) 
Morusarbo sur la kampo 

mi dankas vin pro via dono 
de delikataj la morusfolioj 
mi maĉas la sunlumon sur la kampo 
kaj pluvostriojn dum Qingming-sezono* 
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por vi kokonon mi elfaras kaj enfermas min 
por vi mi spitas brulon kaj dronadon 
fadeno silka ĉiu brilas 
per pluvoperlo kaj sunlumo sur la kampo 
 
La vivon post la vivo mi vin sekvas 
irante de mondeto al mondeto 
sur dekmil-lia silka vojo 
mi turnas kapon por rigardi vin morusfoliojn 

*Qingming-sezono komenciĝas je la 4-a. 5-a aŭ 6-a de aprilo. 

周良沛（1933—） 

珍珠 
已经不知道什么是光明， 
牢黑得不知道自己可有眼睛， 
一天，放风开禁，打开窗门， 
反被阳光突然戳得眼花头晕。 
 
我一直——等，等，等， 
我总是——信，信，信， 
相信地上的房子都能打开窗门， 
等见到阳光不会眼花头晕。 
 
像沙在珠蚌里磨磨磨， 
像珠在蚌沙里滚滚滚， 
在等得难熬中，还等， 
在信得难以相信中，还信。 
 
对同志友爱，对长者尊敬， 
有难相互支持，只有一片真心， 
流逝的岁月，当人遇不幸， 
时光只像珠沙磨珠磨得越珍。 
 
最终，它只能是无价的， 
生活的信念，真理的追求， 
璀璨纯净的感情—— 
一颗真的珠，真的心…… 

Zhou Liangpei (1933-) 
Perlo 

Mi jam ne scias kio estas lumo, 
kaj dubas ĉu okulojn mi posedas pro mallumo de karcero. 
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Jen iutage la giĉeto malfermiĝas kaj mi licas elpromeni, 
sed ĝi blindiĝas kun vertiĝo pro l’ sunluma helo. 
 
Mi ĉiam atendas, atendas kaj atendas, 
mi ĉiam kredas, kredas kaj kredadas kun trankvilo, 
ke ĉiuj domoj sur la tero povas ovri la fenestron 
tiel ke mi ne kapturniĝas nek vertiĝas sub sunbrilo. 
 
Mi kvazaŭ sabl’ frotanta en la konko 
kaj kvazaŭ perlo turniĝanta en konksabla ŝlimo, 
atendas kaj atendas kvankam kun malpacienco, 
kaj kredas, kvamkam malfacile, kun obstino. 
 
Mi amas kamaradojn kaj respektas oldaĝulojn, 
en malfacil’ ni helpas unu la alian kun sincera koro. 
Dum temp’ forpasas, kiam homoj dronas en mizero, 
la perlo aldoniĝas en konksabla froto per pli da valoro.  
 
Finfine ĝi fariĝos jen senpreza: 
konvinko pri la vivo, ĉaso al la vero 
kaj brile klara sento— 
ĝi estas vera perl’ kun vera koro de fidelo… 

郑愁予（1933—） 

错误 
我打江南走过 

那等在季节里的容颜如莲花的开落 
 
东风不来，三月的柳絮不飞 
你底心如小小寂寞的城 
恰若青石的街道向晚 
音不响，三月的春帷不揭 
你底心是小小的窗扉紧掩 
 
我达达的马蹄是美丽的错误 
我不是归人，是个过客…… 

Zheng Chouyu (1933-) 
Eraro 

  mi trapasis la sudlandon 
la mieno atendanta ŝajnas lotusfloraj ovr’ kaj falo 
 
sen alveno de l’ oesta vent’, ne flugas salikkvast’ en marto 
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via kor’ similas la solecan etan urbon 
kun ŝtonplataj stratoj ĉe vespero 
sen voĉbru’ la marto ne malfermas la kurtenon de l’ printempo 
via koro estas fenestret’ fermita strikte 
 
tiktakad’ de miaj hufoj ’stas eraro bela  
mi ne estas hejmenrevenanto, sed nur prepasanta gasto 

饶阶巴桑（1935—） 

母亲 
我吸吮着母亲的奶头， 
还不曾想过捏泥娃娃和捉迷藏， 
还不曾想过天空和陆地， 
可是心里却有一个模糊的印象： 
“世间再也没有什么 
比母亲的胸脯还宽广！” 
 
我从遥远遥远的边疆， 
渡过了长江和黄河， 
虽然我还没有走到长白山， 
但是我在心底轻声地说： 
“世间再也没有什么 
比祖国的胸脯更宽广！” 

Rabgyai Basang (1935-) 
La patrino 

Mi suĉis cicojn de l’ patrino, 
ankoraŭ ne pensante pri knenado de kotfiguroj kaj kaŝludo, 
nek pri l’ ĉielo kaj la tero, 
sed en la koro havas mi impreson svagan: 
“Nenio en la mondo  
pli larĝas ol la brusto de l’patrino!” 
 
Mi de tre fora la limregiono 
transpasis la riveron Jangzi kaj la Flav-Riveron, 
kvankam ankoraŭ ne ĝisatingis mi la monton Changbai, 
mi tamen diras base en la koro: 
“Nenio en la mondo  
pli larĝas ol la brusto de la patrolando!” 
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金波（1935—） 

如果我是一片雪花 
如果我是一片雪花， 
你猜，我会飘落到 
什么地方去呢? 
 
我愿飘落到小河里， 
变成一滴水， 
和小鱼小虾游戏。 
 
我愿飘落到广场上， 
堆个胖雪人， 
望着你笑眯眯。 
 
我更愿飘落到妈妈的脸上， 
亲亲她，亲亲她， 
然后就快乐地融化。 

Jin Bo (1935-) 
Se mi neĝero estus  

Se mi neĝero estus, 
divenu, kien do mi flugus? 
 
Mi volus fali rojen, 
fariĝi gut’ da akvo 
kaj ludi kun fiŝetoj kaj peneoj. 
 
Mi volus flirti sur la placon 
kaj amasiĝi en neĝhomon grasan, 
ridantan larĝe al vi. 
 
Mi volus despli al vizaĝo la patrina 
ŝin kisi, kisi kun amemo, 
kaj fine jen degeli ĝoje. 

刘湛秋（1935—） 

中国的土地 
你可知道这块神奇的土地 
埋藏若黄金般的相思 
一串串杜鹃花嫣红姹紫 
激流的三峡传来神女的叹息 
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冬天从冻土层到绿色的椰子林 
蔷薇色的海浪抚爱着沙粒 
 
你可知道这块神奇的土地 
黄皮肤，黑头发是那样美丽 
敦厚的性格像微风下的湖水 
顽强勇敢又如长江一泻千里 
挂霜的葡萄下跃动着欢乐 
坚硬的核里已绽开复兴的契机 

Liu Zhanqiu (1935-) 
La tero de Ĉinio 

ĉu vi ja scias, ke sur la mirinda tero 
jen kaŝas sin l’oreca amsopiro 
grapoloj da azalefloroj buntas en prospero 
alŝvebas la feinaj suspiradoj el la rapidfluoj de l’Tri Gorĝoj 
en vintro de la tundro al kokosarbaro verda 
marondoj rozkoloraj frapas sablon kun tenero 
 
ĉu vi ja scias, ke sur la mirinda tero 
la flava haŭto kaj hararo nigra tiom belas 
la karaktero de honesto ŝajnas la lagakvo en zefiro  
obstino kaj bravec’ similas al torenta la Jangzi-rivero 
sub prujn-trafitaj la vinberoj saltas ĝoje 
en duraj kernoj ĝermas jam la revigliĝa ŝanco en apero 

非马（1936—） 

也是一种演出 
灰茫茫的雪地上 
一棵光秃秃的树 
摆着生硬笨拙的姿势 
一动不动地站在那里 
 
没有花叶的妆扮 
没有蝉鸣鸟语的伴奏 
没有白云蓝天的布景 
独自在荒谬暗淡的舞台上 
苦苦 
等待果陀 
 
作为仅有观众的我 
不禁为这严肃认真的演出 
热烈鼓掌叫好 
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并且答应自己 
绝不在幕落灯熄之前 
急急离座出场 

Fei Ma (1936-) 
Tio ankaŭ estas prezento 

sur la griza tero neĝkovrita 
nuda arbo 
en rigida kaj mallerta pozo 
staras jen senmove 
 
sen la floroj kaj folioj kiel ornamaĵoj 
sen cikada ĉirpo kaj birdkantoj kiel akompano 
sen nubaro blanka kaj ĉiel’ la blua kiel la dekoracio 
sola sur scenejo  
ĝi atendas Godot 
 
mi, spektanto l’ ununura 
por la serioza, konscienca prezentad’ nereteneble 
varme manklakadas kaj huraas 
kaj promesas al mi 
ke neniel antaŭ l’ kurtenfalo kaj lampestingiĝo 
mi hasteme lasos la sidilon kaj foriros 

梁上泉（1936—） 

月亮里的声音 
——给月琴手沙玛乌兹 

你的胸怀竟如此宽广， 
抱住了一个圆圆的月亮； 
你的长裙拖着红霞， 
从凉山飞到北京的舞台上。 
 
听着月亮里的声音， 
几疑是天上的嫦娥下降； 
你用琴弦跟听众谈心， 
又分明是个彝族姑娘。 
 
月亮里只有个广寒宫， 
月琴里却有你整个家乡； 
通过你会说话的手指， 
把我引到你放羊的远方。 
 
一曲倾诉着奴隶的苦难， 
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像山顶郁结着不化的银霜， 
森严的寨堡里有娃子在呼号， 
一滴热泪燃起一星火光。 
 
一曲庆贺奴隶的解放， 
两弦间就是一条欢腾的金沙江， 
雪白的荞子花开在两岸， 
牧人的舞影跃入水中央。 
 
最后一曲献给山区的未来， 
弹得星星落在孩子的书桌上， 
惊喜地望着那美丽的现实， 
一半像神话，一半像幻想…… 
 
掌声的急雨把我催回剧场， 
幕布的黑云把你深深掩藏； 
归来的路上琴音还很明朗， 
正像这深夜里满街的月光。 

Liang Shangquan (1936-) 
Sonoj en la luno 

—dediĉe al Shama Wuzi, plenlun-gitaristino* 
Via brusto estas tiom larĝa, 
ke vi brakotenas rondan lunon en la sino. 
Via longa jupo trenas ruĝajn nubojn, 
flugas vi el Liangshan al Pekino. 
 
Aŭskultante al la sonoj el la luno, 
mi konjektas, ke feine avataras vi per vento 
Vi babilas kun spektantoj per kvar kordoj, 
vi knabin’ de Yi-naciec’ prezentas vin en evidento. 
 
En la luno staras sole la palaco Frosto, 
dum vilaĝo via tute trovas sin en la plenlun-gitaro. 
Jen per viaj parolpovaj fingroj 
vi kondukas min al fora la paŝtejo por ŝafaro. 
 
La unua melodi’ rakontas pri suferoj sklavaj, 
kiel blanka prujn’ nedegelebla sur la monto; 
en vilaĝoj sombraj aŭdiĝas infanaj tristaj krioj, 
unu varma larmoguto ekbruligas fajron en rakonto. 
 
Kaj la dua jen gratulas sklavojn pri emancipiĝo, 
ŝajne la rivero Jinsha ĝoje saltas inter kordoj du, 
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la neĝblankaj poligonaj floroj pompas ambaŭborde, 
ombro de dancantaj la paŝtistoj reflektiĝas meze de akvflu’. 
 
Melodi’ la lasta estas dediĉita al la onto de la monta regiono, 
sur la pupitrojn de infanoj ĝiaj tonoj falas stele, 
kiuj ĝoje kaj surprize gapas la realon belan, 
kvazaŭ duonmitan, duoniluzian jen mistere… 
 
Laŭda manklakado kiel pluvo pelas min reveni al teatro, 
la kurtenoj kiel nigraj nuboj ŝirmas vin en la brakumo. 
Klaras la muzik’ ankoraŭ ĉe l’ oreloj sur revena vojo mia, 
ĝuste kiel sur la tuta strato en profunda nokto la lunlumo. 

*Lun-gitaro: ĉina kvarkorda lunforma plukinstrumento, ludata ĉe la sino 

孙友田（1936—） 

一片洁白的羽毛 
一片洁白的羽毛 
从蓝天悠然飘落…… 
告别了风声鹤唳 
告别了鸟语花香 
告别了翅膀 
告别了飞翔 
曾与彩云亲近过 
曾与晨雾拥抱过 
曾经躲过猎枪的子弹 
曾经闯破纠缠的网罗 
曾经穿行于丛林的绿意 
曾经栖息于清冷的月色 
曾经严寒酷暑 
曾经风霜雨雪…… 
一片洁白的轻薄 
轻薄得可泣可歌 

Sun Youtian (1936) 
Purblanka plumo 

purblanka plumo 
leĝere falas el ĉiel’ la blua… 
ĝi adiaŭis vent-ululojn 
ĝi adiaŭis birdan babiladon kaj aromon floran 
ĝi adiaŭis la flugilojn 
ĝi adiaŭis la flugadojn 
ĝi iam intimiĝis kun koloraj nuboj 
ĝi iam ĉirkaŭprenis la maten-nebulon 
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ĝi iam ja eviti l’ kuglon de la ĉaspafilo 
ĝi iam trud-disrompis l’ implikantan kaptil-reton 
ĝi iam flugis tra la verdo de ĝangalo 
ĝi iam nestis sur la frida lunolumo 
ĝi travivis froston kaj varmegon 
ĝi travivis vento-prujnon kaj pluvneĝon… 
ĝi estas peco da purblanka leĝereco 
la leĝereco indas prikantadon pro heroa vivo sia 

张长（1938—） 

失落的笑声 
春天，白云把水田拭得像一面面明镜， 
播种的社员赤着脚踏过了雨后的田埂， 
和着种子，什么地方撒出了一把笑， 
落下了，就再也看不见踪影。 
 
七月的黄昏，八月的早晨， 
耘锄儿捣着大地，一问再问， 
禾苗只摇头，默默不语， 
露珠在闪烁，像诡谲的眼睛。 
 
九月的田野刮起一阵秋风， 
金色的谷穗前仰后合，笑个不停。 
哦！准是那春天的种子窃取了社员的笑， 
今天，却以千万倍的代价偿还它的主人。 

Zhang Chang (1938-) 
Perditaj ridsonoj 

Printempe blankaj nuboj viŝas akvokampojn pure brilaj kiel la spegulojn, 
la kamparanoj disŝutantaj semojn jen transtretas postpluvajn kampeĝojn, 
kaj ĵetas semojn kune kun manpleno da ridsonoj ie, 
ridsonoj falis sed ne plu videblis ja senspure. 
 
Vespere de julio kaj matene de aŭgusto, 
la ŝpatoj fosas grundon de la tero, demandante fojrefoje, 
rizplantoj nur skuadas sian kapon en silento, 
roseroj glimas kiel okuletoj multvariaj. 
 
Septembre sur la kampoj jen atakas la aŭtuna vento. 
rizspikoj orkoloraj ridas skuiĝante malantaŭen kaj antaŭen. 
Ho, certe la printempaj semoj ŝtelis la ridadon de la kamparanoj,  
hodiaŭ ili rekompencas siajn mastrojn dekmiloble. 
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林泠（1938—） 

造访 
你必然惊异，异日的游伴 
将十年的冷漠 
在你家的门环下摇落 
 
倘若时间是誓言，我已撕毁了 
时间的记录，那远远携来的一身泥土 
已为这小城的风沙拂尽 

Lin Ling (1938-) 
Vizito 

vi certe miras, la iama ludkunulo 
forskuas la dekjaran flegmon 
sub la pordringoj jen de via pordo 
 
se tempo estus ĵur’, mi jam disŝiris 
registrojn de la tempo, l’ alportita koto de la foro 
jam forviŝiĝis de l’ ventsablo de l’ urbeto 

张秋生（1939—） 

爱读诗的鱼 
池塘里有一群 
爱读诗的鱼儿 
他们读写在落叶、花瓣 
和水草丛里的诗句 
 
每读一首 他们都 
张大嘴巴说好—— 
 
于是他们吐出的 
一串串泡泡 
也成了一行行 
美丽的诗…… 

Zhang Qiusheng (1939-) 
Fiŝoj, kiuj ŝatas legi versojn 

en lageto naĝas grup’ da 
fiŝoj, kiuj ŝatas legi versojn. 
ili legas versojn nur sur falfolioj kaj petaloj 
kaj poemojn inter herboj 
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post legado de poemo unu  
ili larĝe ovras sian buŝon kaj ekdiras “bone” 
 
la serio da bobeloj  
elvomitaj jen de ili 
ankaŭ ja fariĝas 
belaj versoj… 

雷抒雁（1942—2013） 

星星 
仰望星空的人 
总以为星星就是宝石 晶莹 透亮 没有纤瑕 
飞上星空的人知道 那儿有灰尘 石渣 
和地球上一样复杂 

Lei Shuyan (1942-2013) 
Steloj 

tiuj rigardantoj al stelplena la ĉielo 
ĉiam opinias, ke la steloj estas gemoj, klarkristalaj, travideblaj, senmakulaj 
tiuj ascendintoj sur stelplena la ĉielo scias, ke troviĝas tie polvo kaj ŝtoneroj 
ili ja kompleksas kiel sur la Tero 

席慕容（1943—） 

一棵开花的树 

如何让你遇见我 

在我最美丽的时刻 

 

为这 

我已在佛前求了五百年 

求佛让我们结一段尘缘 

佛於是把我化做一棵树 

长在你必经的路旁 

 

阳光下 

慎重地开满了花 

朵朵都是我前世的盼望 

 

当你走近 

请你细听 

那颤抖的叶 

是我等待的热情 
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而当你终於无视地走过 

在你身後落了一地的 

朋友啊 

那不是花瓣 

那是我凋零的心 

Xi Murong (1943—) 
Floranta Arbo 

kiele renkontigi vin jen kun mi 
en la momento kiam mi plej belas 
 
por tion realigi 
mi preĝis al Buda’ jam kvin cent jarojn 
por nia amligiĝo 
Budao fine ŝanĝis min en arbon 
kreskantan ĉe la vojo frekventita de vi 
 
en la sunlumo 
diskrete pompas floroj 
—sopiroj miaj antaŭvivaj 
 
proksimiĝante 
vi aŭskultadu atenteme 
foliojn tiujn tremetantajn 
—atenda vervo mia 
 
vi tamen preterpasis ignorante 
la falintaĵojn post vi 
amik’ 
aĥ, tiuj estas ne petaloj 
sed mia koro velkiĝinta 

抉择 

假如我来世上一遭 

只为与你相聚一次 

只为了亿万光年里的那一刹那 

一刹那里所有的甜蜜与悲凄 

 

那麽 就让一切该发生的 

都在瞬间出现吧 

我俯首感谢所有星球的相助 

让我与你相遇 

与你别离 
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完成了上帝所作的一首诗 

然後 再缓缓地老去 

Elekto 
se mi venus al la mondo 
nur por unufoja renkontiĝo kun vi 
nur por la momento en dekmil lumjaroj 
por la dolĉon, triston de l’ momento ĝui 
 
do, ĉio ĉi okazu 
kaj prezentiĝu dum momento 
kapkline danku mi al ĉiuj steloj pro la helpo 
por ke mi kaj vi renkontiĝu 
kaj jen disiĝu 
laŭ la poem’ far Dio 
kaj maljuniĝu malrapide 

信仰 

我相信 爱的本质一如 

生命的单纯与温柔 

我相信 所有的 

光与影的反射和相投 

 

我相信 满树的花朵 

只源於冰雪中的一粒种子 

我相信 三百篇诗 

反复述说著的 也就只是 

年少时没能说出的 

那一个字 

 

我相信 上苍一切的安排 

我也相信 如果你愿与我 

一起去追溯 

在那遥远而谦卑的源头之上 

我们终於会互相明白 

Kredo 
mi kredas ke l’ esenc’ de amo 
egalas al pureco kaj mildec’ de vivo 
mi kredas jen al ĉiu 
reflekt’ kaj intersend’ de lum’ kaj ombro 
 
mi kredas ke la floroj plenkovrantaj l’ arbon 
nur originas el la semo sola en glacio 
mi kredas ke en tri cent versoj 
nu, tio, kio prezentiĝas ripetfoje 
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’stas l’ ununura vorto, kiun 
ne elbuŝigis oni en juneco 
 
mi kredas ĉion aranĝitan de l’ Ĉielo 
mi ankaŭ kredas, ke se vi volontos 
postsekvi l’ distan fonton de humilo 
finfine ni interkomprenos 

为什麽 

我可以锁住笔 为什麽 

却锁不住爱和忧伤 

 

在长长的一生里 为什麽 

欢乐总是乍现就凋落 

走得最急的都是最美的时光 

Kial 
mi povas ŝlosi mian plumon. kial 
ne povi ŝlosi amon kaj ĉagrenon 
 
dum longa vivo, kial 
ĉiam ĝoj’ velkiĝas ĉe apero 
la plej bela temp’ forpasas plej rapide 

盼望 

其实 我盼望的 

也不过就只是那一瞬 

我从没要求过 你给我 

你的一生 

 

如果能在开满了栀子花的山坡上 

与你相遇 如果能 

深深地爱过一次再别离 

那麽 再长久的一生 

不也就只是 就只是 

回首时 

那短短的一瞬 

Sopiro 
fakte tio, kion mi sopiras 
’stas nur tiu momenteto 
mi neniam vin postulis 
doni al mi vian tutan vivon 
 
se ni renkontiĝus sur la montalio 
plena je disfloraj gardenioj, se ni 
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havus amon ardan foje antaŭ ol disiĝi 
kiom ajn, do, longa vivo 
estas nur nenio alia ol 
la momento kurta 
en rememoro nia 

alia versio 
Sopiro 

tio, kion mi sopiras, fakte 
estas nur tempeto 
mi neniam petas, ke vi donas 
vian tutan vivon 
 
se sur la montdeklivo kovrita de gardenioj 
mi ja renkontiĝus kun vi, se ni 
jen disiĝus post profunda amo 
 
do la vivo, kiel ajn longlongus, 
’stas nur, ’stas nur 
retrorigardante, la tempeto kurta 

送别 

不是所有的梦都来得及实现 

不是所有的话都来得及告诉你 

内疚和悔恨 

总要深深地种植在离别後的心中 

 

尽管他们说 世间种种 

最後终必成空 

我并不是立意要错过 

 

可是我 一直都在这样做 

错过那花满枝桠的昨日 

又要错过今朝 

 

今朝 仍要重复那相同的别离 

馀生将成陌路 

一去千里 

在暮霭里 

向你深深地俯首 

 

请为我珍重 

尽管他们说 世间种种 

最後终必 终必成空 
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Adiaŭado 
ne ĉiuj sonĝoj jen sukcesas realiĝi 
ne ĉiuj vortoj eblas aldiriti al vi 
kaj memriproĉo kaj pentado 
profunde ĉiam plantiĝas enkore post forlaso via 
 
laŭdire ĉiaj amvarioj en la mondo 
finfine, ja malplenos 
mi tamen penas tion perdi 
 
kontraŭe tion ĉiam mi faradas 
mistrafi jam morgaŭon disflorantan 
kaj eble l’ hodiaŭon 
 
hodiaŭ ripetiĝos la disiĝo sama 
ja nekonatoj ni fariĝos poste 
jen malproksime je mil lioj 
en la krepusk’ vespera 
profunde mi la kapon klinos al vi 
 
por mi prizorgu vin mem 
ignoru l’ onidiron, ke enmondaj amvarioj ĉiaj 
finfine, finfine malplenos 

alia versio 
Adiaŭado 

ne ĉiuj sonĝoj 
laŭvole realiĝos 
ne ĉiujn vortojn 
mi al vi diros laŭdezire 
rimorso ĉiam radikiĝos en la koro post disiĝo 
kvankam asertas oni 
ke la ĉiaĵoj en la mond’ finfine neniiĝos 
 
ne decideme mi intencas perterlasi 
sed 
mi ĉiam faras tion 
por preterlasi hieraŭon plenan je florbranĉoj 
kaj ankaŭ hodiaŭon 
 
hodiaŭ reaperos la disiĝo sama 
fremduloj ni fariĝos ekde tiam 
aparte je mil lioj unu de alia 
en krepusk’ profunde mi la kapon klinas al vi 
bonvole 
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pri vi mem zorgu jen por mia bono 
kvankam asertas oni 
ke la ĉiaĵoj en la mond’ finfine neniiĝos 

雨中的了悟 
如果雨之後还要雨 
如果忧伤之後仍是忧伤 
 
请让我从容面对这别离之後的 
别离 微笑地继续去寻找 
一个不可能再出现的 
—你 
Kompreniĝo en pluvo 

se pluvo sekvas pluvon 
se la ĉagreno ripetadas 
bonvole lasu min vizaĝi al disiĝ’ post 
disiĝo 
ridete serĉi senrompite 
neeble aperontan homon  
—vi 

诀别 
不愿成为一种阻挡 
不愿 让泪水 
沾濡上最亲爱的那内张脸庞 
于是 在这容黑暗的时刻 
我悄然隐退 
请原谅我不说一声再会 
而在最深最深的角落里 
试着将你藏起 
藏到任何人 任何岁月 
也无法触及的 距离 

Eterna disiĝo 
Mi ne volas esti bariero 
kaj ne volas  
ke la larmoj 
malsekigu tiujn plej intimajn vangojn 
 
do, en tiu ĉi malluma horo 
mi kviete retiriĝas 
pardonu, ke mi ne diris al vi adiaŭon 
tamen en la plej profundan kor-angulon 
mi provas kaŝi vin 
por ke neniu kaj nenia tempodaŭro 
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vin povu tuŝi  
ĉe l’ distanc’ proksima 

茉莉 

茉莉好像 

没有什么季节 

在日里在夜里 

时时开着小朵的 

清香的蓓蕾 

 

想你 

好像也没有什么分别 

在日里在夜里 

在每一个 

恍惚的刹那间 

Jasmeno 
jasmeno ŝajne 
spitante ĉiajn sezontempojn 
ĉu tage ĉu ennokte 
prezentas kelkatempe siajn etajn 
aromajn florburĝonojn 
 
sopiro al vi 
ŝajne en la sama maniero 
ĉu tage ĉu ennokte 
ekzistas ja en ĉiu 
tranca penso 

十字路口 

如果我真的爱你 

我就不会忘记 

 

当然 我还是得 

不动声色地走下去 

说 这天气真好 

风又轻柔 

还能在斜阳里疲倦地微笑 

说 人生极平凡 

也没有什么波折和忧愁 

可是 如果我真的爱过你 

我就不会忘记 

 

就是在这个十字路口 

年轻的你我 曾挥手 
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从此分离 

Vojkruciĝo 
se mi vin amas el la koro 
neniam mi forgesas 
 
mi, kompreneble, devas 
senemocie iri pluen 
mi povas diri: kiel bela la vetero 
la vent’ karesas milde 
rideti lace povas ni en sunsubira lumo 
mi povas diri: kiel ordinara l’ vivo 
sin trovas nek zigzagoj nek ĉagrenoj 
sed se mi amas vin elkore  
neniam mi forgesas 
 
nu, ĝuste ĉe ĉi tiu vojkruciĝo 
mi kaj vi, junaj, svingis ĝisrevidon 
por apartiĝi senrevene 

艺术家 

你已用泪洗净我的笔 

好让我在今夜画出满池的烟雨 

而在心中那个芬芳的角落 

你为我雕出一朵永不凋谢的荷 

浮生若梦 

我爱 

何者是实 何者是空 

何去何从 

Artisto 
penikon vi jam lavis pure per larmakvo via 
por ke mi povu pentri pluvon sur lageto 
ĉe tiu kor-angulo plena je aromo 
lotuson nevelkeblan vi elĉizis por mi 
homviv’ similas sonĝon ravan 
mi amas 
realon aŭ malplenon 
nu, tio ’stas elekto mia 

无悔的人 

她曾对我许下 

一句非常温柔的诺言 

而那轮山月 

曾照过她在林中 年轻的 

皎洁的容颜 
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用芳香的一瞬 来换我 

今日所有的忧伤和寂寞 

在长歌痛苦的人群里 

她可知道 我仍是啊 

无悔的那一个 

Senpenta homo 
ŝi iam donis al mi 
promeson dolĉan, mildan 
la luno en la monto 
prilumis, en l’ arbaro, sian junan 
kristalajn vangojn 
per la moment’ aroma, ŝi akiris ŝanĝe 
solecon kaj melankolion mian nunan 
en homamas’ suferojn prikantanta 
ĉu vere ŝi sciiĝas, ke mi restas 
ankoraŭ tiu, kiu ja neniam pentas 

十六岁的花季 

在陌生的城市里醒来 

唇间仍留着你的名字 

爱人我已离你千万里 

我也知道  

十六岁的花季只开一次 

但我仍在意裙裾的洁白 

在意那一切被赞美的 

被宠爱与抚慰的情怀 

在意那金色的梦幻的网 

替我挡住异域的风霜 

爱原来是一种酒 

饮了就化作思念 

而在陌生的城市里 

我夜夜举杯 

遥向着十六岁的那一年 
Flora dekses-jara aĝo  

en fremda urb’ vekiĝas mi 
ĉe miaj lipoj via nom’ ankoraŭ restas 
jam mil-mil-mejlojn, kara mia, distas mi de vi 
mi scias 
nur unufoje ja okazas disflorad’ dum la sezon’ de dekses-jara aĝo 
sed mi alttaksas la pur-blankan baskon 
la senton admiratan 
dorlatan kaj konsolan 
mi altetaksas la oritan sonĝan reton 
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kiu min ŝirmas kontraŭ prujno en fremdloko 
komprenas mi nun, amo estas vino 
kiam vi drinkas, ĝi fariĝas kor-sopiro 
en fremda urbo 
mi levas vin-pokalon ĉiun nokton 
min direktante al la aĝ’ de dek ses jaroj 

溶雪的时刻 
当她沉睡时 

他正走在溶雪的小路上 

渴念着旧日的 

星群 并且在 

冰块互相撞击的河流前 

轻声地 

呼唤着她的名字 

而在南国的夜里 

一切是如常的沉寂 

除了几瓣疲倦的花瓣 

因风 

落在她的窗前 
La moment’ de neĝ-degelo 

kiam ŝi peze dormis 
li iris sur vojeto la neĝ-degelinta 
kun steloj malnov-tempaj 
en lia menso kaj ĉe l’rivero,  
kie la glacipecoj kunpuŝiĝis  
vokante ŝian nomon 
dum en la suda nokto 
silenta ĉio jen kiel kutime 
krom la petaloj lacaj, kiuj per ventpelo 
fal-lokis antaŭ ŝian fenestreton 

青春的衣裾 

我是一条清澈的河流 

绕过你伫立的沙洲 

在那个晴朗的夏日 

有着许多白云的午后 

你青青的衣裾 

在风中飘摇 

倒映在我心中 

又象一条温柔的水草 

带着甜蜜的痛楚 

我频频回顾 

我将流过不再重回 
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此生将无法与你再相会 

我知道 冬必将来临 

芦花也会凋尽 

两岸的悲欢将如云烟 

只留下群星在遥远的天边 

在冰封之前 

我将流入大海 

而在幽暗的孤寂的海底 

我会将你想起 

还有你那 

还有你那 

青春的衣裾 

Basko de Juneco 
river’ mi estas travideble klara 
ĉirkaŭfluante vian sablan insuleton 
je la somera posttagmez’ sunbrila 
kun blankaj nuboj traflosantaj 
la basko de juneco via 
svingiĝas en la vento 
respegulante en korfundo mia 
ja kiel milda akv-herbero 
kun dolĉaj la doloroj 
mi retrorigardas foje-refoje 
forfluas senrevene 
kun vi mi ne plu dum la vivo renkontiĝos 
mi scias, ke alvenos vintr’neeviteble 
fragmitaj floroj velkiĝos senhelpe 
malĝoj’ kaj ĝojo ambaŭborde vaporiĝos 
nur restos steloj sur la firmamento dista 
jen antaŭ glaciiĝo de la tero 
mi fluos en la maron 
ĉe la marfund’ malhela kaj soleca 
mi vin pripensos 
kaj vian, vian 
junecan baskon 

傅天琳（1945—2021） 

梦话 
你睡着了你不知道 
妈妈坐在身旁守候你的梦话 
妈妈小时候也讲梦话 
但妈妈讲梦话时身旁没有妈妈 
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你在梦中呼唤我呼唤我 
孩子你是要我和你一起到公园去 
我守候你从滑梯一次次摔下 
一次次摔下你一次次长高 
 
如果有一天你梦中不再呼唤妈妈 
而呼唤一个陌生的年轻的名字 
那是妈妈的期待妈妈的期待 
妈妈的期待是惊喜和忧伤 

Fu Tianlin (1945-2021) 
Vortoj diritaj en la sonĝo 

dormante vi ne scias 
ke via panj’ atendas viajn vortojn en la sonĝ’ sidante apud vi 
en infaneco ankaŭ Panjo diris vortojn en la sonĝo 
sed kiam ŝi en la sonĝ’ parolis, ŝia panjo ne apudis ŝin 
 
vi en la sonĝ’ min vokis, vokis min 
infan’, vi volis, ke mi iru al la parko kune kun mi 
atendis mi vin gliti el la tobogano fojrefoje 
vi jam elkreskis post glitfalo ĉiufoja el la tobogano 
 
se iutage vi ne plu en sonĝo vokos “panjo” 
sed vokos junan nomon de la fremda viro 
tio estas l’ atenditaĵ’ de via panj’, l’ atenditaĵ’ de via panjo 
l’ atenditaĵo estas ja surprizo kaj ĉagreno 

章徳益（1946—） 

我与大漠的形象 
大漠说：你应该和我相像 

 
它用它的沙柱、它的风沙 
它的怒云、它的炎阳 
设计着我的形象 
— 于是，我的额头上，有了风沙的凿纹 
— 于是，我的胸廓中，有了暴风的回响 
 
我说：大漠，你应该和我相像 
 
我用我的浓荫、我的笑靥 
我的旋律、我的春阳 
设计着大漠的形象 
— 于是，叶脉里，有了我的笑纹 
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— 于是，花粉里，有了我的幻想 
 
大漠有了几分像我 
我也有几分与大漠相像 
我像大漠的：雄浑、开阔、旷达 
大漠像我的：俊逸、热烈、浪漫 
大漠与我 
在各自的设计中 
塑造着对方的形象 
 
生活说：我以我的艰辛设计着你的形象 
我说：我以我的全部憧憬设计着世界的形象。 

Zhang Deyi (1946-) 
Figuroj de mi kaj Gobio 

Gobio diras: vi simili devas al mi 
 
per siaj sabl-kolonoj, ventosablo, 
koleraj nuboj kaj ardanta suno 
ĝi modlis al mi la figuron 
—pro tio mi ekhavis sur la frunto spurojn cizelitajn de ventsablo 
—pro tio eĥas jen en mia brusto la ŝtormvento 
 
mi diras: ho, Gobio, vi similas al mi 
 
per miaj densa ombro, ridetantaj vangoj 
dancritmo kaj printempa suno 
mi modlis al Gobio la figuron 
 
—pro tio en foliaj vejnoj estas miaj rid-linioj 
—pro tio en polen’ sin trovas miaj iluzioj 
 
Gobi’ similas iom al mi  
mi ankaŭ ja similas iom al ĝi 
mi havas karakterojn de Gobio: imponecon, spacvastecon kaj grandanimecon 
ĝi havas miajn karakterojn: belaspekton, varmkorecon kaj romantikecon 
mi kaj ĝi 
en nia propra desegnado 
ja modlas la figuron unu de l’ alia 
 
la vivo diras:mi per mia fortostreĉa peno modlas al vi la figuron 
mi diras: mi per tuta mia perspektivo modlas la figuron de la mondo 

 

- 253 - 
 



陈所巨（1947—2005） 

一千双眼睛和两双眼 
夜蛐蛐在弹奏七弦琴， 
柳丝把夜幕织得又厚又浓。 
啊，一千双晶亮的眼睛， 
偷窥着两双美丽的眼睛。 
 
四扇心灵的窗户洞开着， 
流溢着蜜一般的爱情， 
那爱的火焰在闪耀， 
夜幕盖不住它的光明。 
 
夜没有耳朵(一只也没有) 
听不见恋人们细语轻轻， 
夜有着眼睛(一千双眼睛) 
看见了一个迅速而热烈的吻。 
 
不要躲闪，不要羞赧， 
啊，原来她看见有那么多盯着的眼睛。 
那些遥远的眼睛的影子， 
忽闪忽闪，像一个个调皮的精灵。 
 
她投出了一个石子， 
河里的眼睛慌忙躲闪，乱撞乱碰； 
他指了指天空， 
那里却还有许多眼睛。 
 
两双眼睛笑了，笑得美丽， 
两千双眼睛笑了，笑得真诚。 
爱是我们永恒的权利， 
白天爱的端正，夜里爱的温存。 
 
天上有一千双眼睛， 
河里有一千双眼睛。 
岸边有两双美丽的眼睛， 
眼睛看着眼睛，眼睛爱着眼睛。 

Chen Suoju (1947-2005) 
Mil paroj da okuloj kaj du paroj da okuloj 

En nokto griloj ludas citron kun sep kordoj, 
salikaj vergoj teksas la noktkurtenon dike, dense. 
Ho, ho, mil paroj da okuloj, brilaj kaj kristalaj, 
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rigardas kaŝe du beletajn parojn da okuloj. 
 
Kvar fenestretoj de l’ animo larĝe malfermitas, 
miela amo fluas inter ili, 
la fajro ama flagras, 
la noktvual’ ne povas kovri l’ lumon de l’ okuloj. 
 
La nokto ne orelojn havas (havas neniun) 
kaj ne povas aŭdi basan flustron de la geamantoj. 
La nokto havas ja okulojn (mil paroj da okuloj) 
kaj vidas varman kaj rapidan kison. 
 
Ne sentu honton nek evitu. 
Ho, tiom da okuloj rigardantaj ŝi jam vidas. 
La malproksimaj ombroj de okuloj tiuj 
jen kaj jen flagras kiel petolemaj elfoj. 
 
Ŝtoneton ŝi elĵetas, 
l’ okuloj en river’ evitas haste kunpremiĝe en pelmelo. 
Perfingre li ekmontris la ĉielon, 
troviĝas tie multaj okuloj ankoraŭ. 
 
Ekridas bele la du paroj da okuloj, 
du mil paroj da okuloj ridas tre sincere. 
La amo estas nia rajt’ eterna, 
taglume oni amas bonkondute, nokte kun tenero. 
 
Mil paroj da okuloj ’stas sur la ĉielo, 
mil paroj da okuloj ’stas en la rivero. 
Ĉeborde ’stas du belaj paroj da okuloj, 
du okulparoj vidavidas unu la alian kun aminklinemo. 

罗青（1948—） 

逃狱的月亮 
各式各样的烟囱 
重重叠叠的 
在空中竞相书写 
各种新发明的化学方程式 
把天空写得昏头胀脑 
几乎无法呼吸 
 
于是天空开始忽冷忽热扭曲变形 
有如一快巨大无比的压克利玻璃 
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在要落未落将碎未碎之际 
却隐约反映出 
一轮误入工业园区的月亮 
正急急忙忙 
翻出高高的铁丝网 
落荒而逃 

Luo Qing (1948-) 
Eskapanta luno 

diversspecaj kamentuboj 
unuj apud la aliaj 
vete skribas sur ĉielo 
nove inventitajn la kemiajn ekvaciojn 
tiel ke l’ ĉiel’ vertiĝon sentas 
kaj apenaŭ spiras 
 
Nu, l’ ĉielo torde deformiĝas varme aŭ malvarme 
kiel senkompare granda plastovitro 
kiu ĉe l’ okaz’ de tuja falo aŭ ĉe l’ rand’ de disrompiĝo 
malklare reflektas 
la erarvaganta lun’ en la kvartalo industria 
kiu haste  
jen transgrimpas la ferdratan reton altan 
kun panik’ eskapas 

食指（1948—） 

相信未来 
当蜘蛛网无情地查封了我的炉台， 
当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀， 
我依然固执地铺平失望的灰烬， 
用美丽的雪花写下：相信未来。 
 
当我的紫葡萄化为深秋的露水， 
当我的鲜花依偎在别人的情怀， 
我依然固执地用凝霜的枯藤， 
在凄凉的大地上写下：相信未来。 
 
我要用手指那涌向天边的排浪， 
我要用手掌那托起太阳的大海， 
摇曳着曙光那支温暖漂亮的笔杆， 
用孩子的笔体写下：相信未来。 
 
我之所以坚定地相信未来， 
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是我相信未来人们的眼睛—— 
她有拨开历史风尘的睫毛， 
她有看透岁月篇章的瞳孔。 
 
不管人们对于我们腐烂的皮肉， 
那些迷途的惆怅，失败的苦痛， 
是寄予感动的热泪，深切的同情， 
还是给以轻蔑的微笑，辛辣的嘲讽。 
 
我坚信人们对于我们的脊骨， 
那无数次地探索、迷途、失败和成功， 
一定会给予热情、客观、公正的评定， 
是的，我焦急地等待着他们的评定。 
 
朋友，坚定地相信未来吧， 
相信不屈不挠的努力， 
相信战胜死亡的年轻， 
相信未来，热爱生命。 

Shi Zhi (1948-) 
Kredu je l’ futuro 

Kiam la araneaĵ’ sigelas mian kuirfornon senkompate, 
kiam la restanta fum’ de cindr’ lamentas pri malriĉa la obskuro, 
mi obstine ja platigas l’ senesperan cindron 
kaj per bela neĝo skribas: kredu je l’ futuro. 
 
Kiam miaj purpuraj vinberoj transformiĝas al l’ aŭtuna pluvo, 
kiam miaj freŝaj floroj kuŝas ja en sino aliula por sekuro, 
mi obstine per prujn-kovrita velka vergo 
skribas sur dezerta tero: kredu je l’ futuro. 
 
Mi permane volas montri ondojn la svarmantajn al la ĉielrando, 
mi permane volas ja apogi l’ maron sub la suna brulo 
kaj svingante belan, varman la plumingon de l’ aŭrora lumo, 
skribas en infana stilo: kredu pri l’ futuro. 
 
Mi ja firme kredas je l’ futuro, 
ĉar mi kredas la okulojn de futuraj la homaro: 
ŝi posedas okulharojn, kiuj povas peli polvon de la historio 
kaj pupilojn havas, kiuj povas ja travidi la ĉapitrojn de la jaroj 
 
Rilatante nian putriĝintajn haŭton, karnon, 
niajn vojperdintajn splenojn kaj mizeron de fiasko, 
mi ignoras ĉu kortuŝajn larmojn oni donas kaj profundan simpation, 
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aŭ rideton malestiman oni donas kaj sarkasman mokon sub la masko. 
 
Rilatante niajn spinon kaj sennombrajn esploradojn, erarvagojn, 
malsukcesojn kaj sukcesojn, mi ja firme kredas ke 
oni certe faros juĝon varman, objektivan kaj justecan, 
jes, mi ja atendas lian juĝon maltrankvile tre. 
 
Ho, amikoj, firme kredu je l’ futuro 
je la neflekseblaj penoj en laboro 
kaj je la juneco konkeranta l’ morton, 
kredu je l’ futur’ kaj amu l’ vivon per la koro. 

梅邵静（1948—） 

三片叶子 
三片嫩叶像三只绿色的小鸟儿， 
骄傲地站在树桩上。 

 
树桩只发出这一条绿茎， 
绿茎上只有这三只小鸟。 
 
多可爱的小东西啊， 
它们还要为砍断的树桩歌唱。 
 
即使只有这三片绿叶也要向世界呼喊， 
让人们永远憧憬那被剥夺的满树春光。 

Mei Shaojing (1948-) 
Tri folioj 

Tri folioj delikataj ŝajnas tri birdetoj verdaj 
staras sur arbstump’ fiere. 
 
Sur l’ arbstump’ nur unu verda tigo elŝoviĝas 
kaj sur ĝi nur ĉi tri etaj birdoj staras. 
 
Ho, amindaj estaĵetoj tiom belaj 
jen ankoraŭ kantas por la hakrompita arbostumpo. 
 
Eĉ nur tri folioj verdaj ankaŭ krias al la mondo 
por ke homoj ĉiam ja aspiru al la tuta arbo senigita je printempa lumo  
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张烨（1948—） 

外白渡桥 
月光潺潺流淌在外白渡桥 
我永远爱你 
除非哪天你不再爱我 
这就是你爱的深度了 
我的神情蓦然黯淡，为自己的魅力 
不能将你的心儿永久占有 
你下半句话不说出该有多好 
你下半句话不说出我会感动幸福 
幸福有时候是瞬间的满足 
但我发现自己愈加爱你 
由于你的坦率，诚实 
由于你音色温存，深沉如桥下的波澜 
是的，即使你哪天不爱我 
我还是爱你的 
不然世上就不存在痛楚的无望的爱了 
这情感我必须深藏，必须深藏 
只有岁月才能证实 
但我不愿这样的一天降临在 
夜深人寂的外白渡桥 
你甜柔的眼神漾开了我的微笑 
可你不知道，不知道月光像淡黄微酸的 
柠檬汁缓缓流注我心头 

Zhang Ye (1948-) 
Ĝardena Ponto 

lunlumo lirle fluas ĉe l’Ĝardena Ponto 
mi amas vin por ĉiam 
krom se vi ne plu amus min en iu tago 
profundon de la amo al mi tio montrus 
abrupte mi desapontiĝas, ĉar mi povas ne per ĉarmo 
okupas vian koron por eterne 
 
se vi ne l’ sekvajn vortojn dirus 
se vi ne l’ sekvajn vortojn dirus, mi feliĉon kaj kortuŝitecon sentus  
kelkfoje la feliĉo estas sent’ momenta 
mi tamen trovas, ke mi des pli amas vin 
pro viaj honesteco kaj sincero 
pro via voĉ’ tenera kaj profunda kiel ondpelado sub la ponto 
jes, eĉ se vi ne amus min en iu tago 
mi restos aminklina al vi 
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alie en la mondo ne ekzistus la dolora, senespera amo 
kiun mi devas kaŝi ja profunde, devas kaŝi ja profunde 
nur tempo povos esti atestanto 
sed mi ne volas, ke la tago falos 
ĉe la Ĝardenan Ponton en kvieta nokt’ sen homa bruo 
rigardo dolĉa via ridetigas miajn vangojn 
sed vi ne scias, ke l’ lunlumo kiel acideta kaj flaveta 
citrona suko malrapide fluas jen en mian koron 

桂兴华（1948—） 

2020年冬，还想听傅聪 
久居海外的傅聪，今天，终于又出来谢幕了。 
但是，没有任何掌声。 
四周围，一片哀叹。还有惋惜。还有怀念。 
都想起了同一张脸，曾经也这样低垂。 
那是他的父亲，从那一封封的家书里，投来了关切…… 

        
此刻： 
我回到了好多年前的上海音乐厅。 
那一夜，虽然钢琴漆黑，外衣漆黑，但他的座椅上，还是露出了红垫一角。 
那时候，他始终没讲一句话，就用手指发言。 
一会儿引来金子般的阳光，一会儿又狂泻着雨。 
 
琴键上，滑动着一个艺术世家的平仄。 
明显老化的腮帮，在不断摇动。 
他的指尖，仿佛只有八岁半，疾奔出得得得的马蹄声！ 
他高高地扬起手，劝观众停止鼓掌。 
停顿处，让那条老布被单上的历史，和我，都作为临时加座的观众，陷入过沉思。 
谁，也不敢出声。 
而他在从容地擦汗。就这么擦了一次…… 
 
前几天，冷冰冰隔离病房里的他，也许没有汗。 
只留下电视新闻里的那几个字： 因感染新冠病毒在英国逝世，享年86岁…… 

Gui Xinghua (1948-) 
En la vintro de 2020 mi ankoraŭ volas aŭskulti al Fu Cong 

Hodiaŭ, Fu Cong, kiu loĝis longe en fremdland’ aperas fine por esprimi sian dankon ĉe 
 kurtenfalado, 

aŭdiĝas tamen manklakad’ nenia. 
Ĉirkaŭe regas vesuspiroj kaj lamentoj kaj sopiroj. 
En ĉies penso riveliĝas la vizaĝo sama, iam mallevita. 
Ĝi estas la vizaĝ’ de lia patro, kiu montras zorgojn en la hejmaj leteroj al li… 
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Dum ĉi momento 
enpense mi revenus al la Muzikhalo de Ŝanhajo. 
En tiu nokto, kvankam peĉe nigris la piano, peĉe nigris la survesto, tamen sur sidloko lia 
 malkaŝiĝis anguleto de l’ kuseno ruĝa. 

Tiu-momente li nenion diris, anstataŭe li parolis per fingroj. 
Jen li kondukis orajn sunradiojn jen la torentantan pluvon. 
 
Sur klavoj de l’ piano glitas lertaj notoj de l’ artista familio. 
Liaj videble oldiĝantaj vangoj skuiĝas senĉese. 
Jen liaj fingropintoj, kvazaŭ tiuj de okjarulo, arpeĝigas galopantajn sonojn de ĉevalaj hufoj! 
Li alten levas manon por haltigi la manklakojn de l’ aŭskultantaro. 
Dum paŭzoj lasas li la historion de la tola littouko kaj min esti kromaj aŭskultantoj, kaj 
 nepensiĝi en silento. 

Neniu kuraĝas eligi voĉon. 
Li dume kun aplomb’ forviŝas ŝviton, kaj nur unufoje… 
 
Kelkajn tagojn antaŭe, eble li ne havis ŝviton en malvarma izolita la malsanulejo. 
Nu restas tiuj kelkaj vortoj en televida novaĵ-programo: je la aĝo de okdek ses jaroj li 
forpasis en Angluj’ pro infektad’ de kronviruso… 

叶延滨（1948—） 

一棵树在雨中跑动 
一棵树在雨中跑动 
一排树木在雨中跑动 
一座大森林在雨中跑动 
风说，等等我，风扯住树稍 
而云团扯住了风的衣角 
一团团云朵拥挤如上班的公交车 
不停踩刹车发出一道道闪电 
为什么，为什么，为什么？ 
哭泣的雨水找不到骚乱的原因 
雷声低沉的回答：我知道是谁 
当雷声沉重地滚动过大地 
它发现它错了 
所有的树都立正如士兵 
谁也不相信有过这样的事情 
——一棵树在雨中跑动…… 

Ye Yanbin (1948-) 
Arbo kuras en la pluvo 

arbo kuras en la pluvo 
vic’post vic’ da arboj kuras en la pluvo 
arbarego kuras en la pluvo 
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vento diras “min atendu” kaj retiras arbopintojn 
kaj la nuboj tiras la vestbaskon de la vento 
nubomasoj kunpremiĝas kiel homoj en la buso por laboro 
bremso puŝatas senĉese, fulmoj jen kaj jen atakas 
kiel? kial? kial? 
la ploranta pluvmantel’ ne povas trovi l’ kaŭzon de l’ tumulto 
tondro obtuze respondas “mi ja scias, kiu tion faras” 
kiam tondro peze rulas sin sur tero 
trovas ĝi, ke ĝi malpravas 
ĉiuj arboj rekte staras kiel la soldatoj 
do, neniu kredas, ke tiaĵ’ okazis 
— arbo kuras en la pluvo… 

陆萍（1949—） 

你在闪烁什么 
你跃动在湛蓝的思想大草原 
挑逗我披着红绸的灵感 
一阵旋飞的风动里 
你牵着我灵魂后院中的烈马 
翩然而至 
 
这是我骄傲的全部 
在世界上尽情展露 
所有偶然回首的人 
将无一例外地 
被一种诗的性感征服 
 
你还闪烁什么呢 

Lu Ping (1949-) 
Pro kio vi flagras? 

vi saltadas sur lazura la savano de la penso 
kaj incitas mian inspiron vualitan per sateno ruĝa 
en atako de ventkirlo 
vi kondukas la stalonon el la posta korto de animo mia 
kaj alvenas kun leĝero 
 
tio estas mia tuta fiereco 
kaj sin montras plene en la mondo 
ĉiuj retrorigardantoj la hazardaj 
senescepte 
konkeritas de seksallogeco poezia 
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pro kio vi ankoraŭ flagras 

北岛（1949—） 

走吧 

走吧， 

落叶吹进深谷， 

歌声却没有归宿。 

 

走吧， 

冰上的月光， 

已从河面上溢出。 

 

走吧， 

眼睛望着同一片天空， 

心敲击着暮色的鼓。 

 

走吧， 

我们没有失去记忆， 

我们去寻找生命的湖。 

 

走吧， 

路呵路， 

飘满了红罂粟。 

Bei Dao (1949—) 

Foriru 
Foriru, 
folioj blove falas en profundan valon, 
kantvoĉ’ ne konas sian finan ripozejon. 
 
Foriru, 
lunlumo sur glacio 
filtriĝis jam el la surfac’ rivera. 
 
Foriru 
okuloj fiksrigardas al ĉiel’ la sama, 
la koro batas la tamburon krepuskecan. 
 
Foriru, 
ni ne ankoraŭ perdas rememoron, 
ni serĉu l’ lagon de la vivo. 
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Foriru, 
jen vojo, vojo 
kovriĝas per papavoj ruĝaj. 

回忆 

烛光 

在每一张脸上摇曳 

没有留下痕迹 

影子的浪花 

轻击着雪白的墙壁 

挂在墙上的琴 

暗中响起 

仿佛映在水中的桅灯 

窃窃私语 

是的，昨天 

 

用手臂遮住了半边脸， 

也遮住了树林的慌乱。 

你慢慢地闭上眼睛： 

是的，昨天…… 

 

用浆果涂抹着晚霞， 

也涂抹着自己的羞惭。 

你点点头，嫣然一笑： 

是的，昨天…… 

 

在黑暗中划亮火柴， 

举在我们的心之间。 

你咬着苍白的嘴唇： 

是的，昨天…… 

 

纸叠的小船放进溪流， 

装载着最初的誓言。 

你坚决地转过身去： 

是的，昨天…… 

Rememoro 
kandellumo 
flagris sur vizaĝo ĉiu 
forlasante spuron ajnan 
ondfloretoj de la ombro 
frapetadis muron blankan 
lir’ surmure pendigita 
eksonadis neatente 
kvazaŭ mastlampoj enakve 
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flustris ja sekrete 
jes, hieraŭ... 
 
mano kovris la duonvizaĝon 
ankaŭ la konfuzon de l’ arbaro 
vi malrapide fermis okulparon 
jes, hieraŭ... 
 
ŝirmis vi per beroj vesperruĝon 
ankaŭ vian propran tim-hontemon 
kapbalancis vi ridete: 
jes, hieraŭ... 
 
alumeton vi bruligis 
vi ĝin tenis inter niaj koroj 
vi mordetis viajn lipojn palajn: 
jes, hieraŭ... 
 
metis vi paperboaton en akvfluo 
kiu portis nian ĵuron amkomencan 
vian korpon turnis vi decideme: 
jes, hieraŭ... 

岸 

陪伴着现在和以往 

岸，举着一根高高的芦苇 

四下眺望 

是你 

守护着每一个波浪 

守护着迷人的泡沫和星星 

当呜咽的月亮 

吹起古老的船歌 

多么忧伤 

 

我是岸 

我是渔港 

我伸展着手臂 

等待穷孩子的小船 

载回一盏盏灯光 

 

桔子熟了 

 

桔子熟了 

装满阳光的桔子熟了 
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让我走进你的心里 

带着沉甸甸的爱 

 

桔子熟了 

表皮喷着细细的水雾 

 

让我走进你的心里 

忧伤化为欢乐的源泉 

 

桔子熟了 

苦丝网住了每瓣果实 

 

让我走进你的心里 

找到自己那破碎的梦 

 

桔子熟了 

装满阳光的桔子熟了 

Bordo 
kun int’ kaj anto kune 
la bord’ levtenas altan fragmitaron 
kiu rigardas ĉirkaŭen 
jen vi 
gardas ĉiun ondon 
ĉarman surfon , stelojn 
kiam singultas la luno 
vi blovludas boatkanton 
tiel tristan 
 
bord’ mi estas 
fiŝhaven’ mi estas 
mi etendas ambaŭ brakojn 
atendante la boaton de malriĉa knabo 
portantan boatlampojn 
la oranĝoj maturiĝas 
 
la oranĝoj maturiĝas 
la oranĝoj plenaj je sunlumo maturiĝas 
 
lasu min eniri vian koron 
kun pezega amo 
 
la oranĝoj maturiĝas 
ĝiaj ŝeloj jen ŝprucigas akv-vaporon delikatan 
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lasu min eniri vian koron 
la ĉagreno iĝas font’ de ĝojo 
 
la oranĝoj maturiĝas 
la amaraj filamentoj volvas ĉiun fruktopecojn 
 
lasu min eniri vian koron 
por serĉi mian sonĝon rompiĝintan 
 
la oranĝoj maturiĝas 
la oranĝoj plenaj je sunlumo maturiĝas 

迷途 

沿着鸽子的哨音 

我寻找着你 

高高的森林挡住了天空 

小路上 

一颗迷途的蒲公英 

把我引向蓝灰色的湖泊 

在微微摇晃的倒影中 

我找到了你 

那深不可测的眼睛 

Erarvagado 
laŭ fajfado de kolombo 
mi vin serĉas 
altaj arboj baras mian vidon al ĉielo 
sur vojeto 
leontod’ erarvaganta 
min kondukas al la blua-griza lago 
en spegula bild’ enakva flagretanta 
mi vin trovas 
la okulojn nesondeblajn 

明天，不 
这不是告别 
因为我们并没有相见 
尽管影子和影子 
曾在路上叠在一起 
象一个孤零零的逃犯 
 
明天，不 
明天不在夜的那边 
谁期待，谁就是罪人 
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而夜里发生的故事 
就让它在夜里结束吧 
Morgaŭ, Ne 

Tio ne estas adiaŭ’ 
ĉar ni ne renkontiĝis 
kvankam ombr’ kaj ombr’ 
interkovriĝis sur la voj’ 
kvazaŭ soleca eskapant’ 
 
Morgaŭ, ne 
morgaŭ ne transas la nokton 
tiu atendas, kiu pekas 
rakonto okazinta nokte 
finiĝu en la nokt’ 

彗星 
回来，或永远走开 
别这样站在门口 
如同一尊石像 
用不期待回答的目光 
讨论我们之间的一切 
 
其实难以想象的 
并不是黑暗，而是早晨 
灯光将怎样延续下去 
或许有彗星出现 
拖曳着废墟中的瓦砾 
和失败者的名字 
让它们闪光、燃烧、化为灰烬 
 
回来，我们重建家园 
或永远走开，象彗星那样 
灿烂而冷若冰霜 
摈弃黑暗，又沉溺于黑暗之中 
穿过连接两个夜晚的白色走廊 
在回声四起的山谷里 
你独自歌唱 

Kometo 
revenu, aŭ foriru por eterne 
ne staru ĉe la pordo tiel 
samkiel ŝtonstatuo 
por ke ni pridiskutu ĉion nian 
per la rigard’ neatendanta eĥojn 
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en fakt’ la malfacile imagebla 
ne estas la mallumo, sed mateno 
jen kiel la lamplumo daŭros 
aperos eble jen kometo 
tiranta rubon el ruino 
kaj nomojn de malsukcesuloj 
nu ili brilu, brulu kaj cindriĝu 
 
revenu, ni hejmlandon rekonstruu 
aŭ iru for por ĉiam, kiel la kometo 
brilanta sed glacie frida 
lasanta sed falanta ree en mallumon 
tra l’ blanka koridor’ liganta po du noktojn 
en la eĥanta valo de ĉirkaŭe 
vi kantas sola 

无题 

对于世界 

我永远是个陌生人 

我不懂它的语言 

它不懂我的沉默 

我们交换的 

只是一点轻蔑 

如同相逢在镜子中 

 

对于自己 

我永远是个陌生人 

我畏惧黑暗 

却用身体挡住了 

那唯一的灯 

我的影子是我的情人 

心是仇敌 

Sentitole 
al la mond’ 
nekonat’ mi estas por eterne 
mi ne konas lian lingvon 
nek li kona silentemon mian  
tio, kion ni ja interŝanĝas 
nur ioma malestim’ 
kvazaŭ renkontiĝ’ en la spegul’ 
 
al mi mem 
nekonat’ mi estas por eterne 
mi mallumon timas 

- 269 - 
 



tamen kovras mi per mia korp’ 
l’ ununuran lampon 
mia ombro estas mia amatin’ 
mia koro tamen malamik’ 

一切 

一切都是命运 

一切都是烟云 

一切都是没有结局的开始 

一切都是稍纵即逝的追寻 

一切欢乐都没有微笑 

一切苦难都没有泪痕 

一切语言都是重复 

一切交往都是初逢 

一切爱情都在心里 

一切往事都在梦中 

一切希望都带着注释 

一切信仰都带着呻吟 

一切爆发都有片刻的宁静 

一切死亡都有冗长的回声 
Ĉio 

ĉio estas sorto 
ĉio estas fluga nubo 
ĉio estas ek’ sen fino 
ĉio estas efemera ĉaso 
ĉia ĝoj’ malhavas ridon 
ĉia mizereg’ malhavas larm-makulon 
ĉia lingv’ ripetas en si 
ĉia kontaktiĝo ŝajnas la unuafoja 
ĉia amo loĝas en la koro 
ĉia pasintaĵ’ okazas en la sonĝo 
ĉia esper’entenas noton 
ĉia kred’ entenas ĝemon 
ĉia erupcio ekas post momenta paco 
ĉia mort’ postlasas longan eĥon 

空白 
贫困是一片空白 

自由是一片空白 

大理石雕像的眼睛里 

胜利是一片空白 

黑鸟从地平线涌来 

显露了明天的点点寿斑 

失望是一片空白 

在朋友的杯底 
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背叛是一片空白 

情人的照片上 

厌恶是一片空白 

那等待已久的信中 

时间是一片空白 

一群不祥的苍蝇落满 

医院的天花板 

历史是一片空白 

是待续的家谱 

故去的，才会得到确认 

Malpleno 
malpleno estas malriĉeco 
malpleno estas libereco 
en la okuloj de marmora la statuo 
triumfo estas ja malpleno 
alsvarmas nigraj birdoj el la horizonto 
montrante la makulojn antaŭmortajn de morgaŭo 
malpleno estas senespero 
ĉe l’ taso-fundo de amiko 
malplen’ perfido estas 
sur fot’ de amatino 
enu’ malpleno estas 
en la letero longe atendita 
malpleno estas tempo 
aret’ da misaŭguraj muŝoj flugas 
sur la plafonon de la hospitalo 
malpleno estas historio 
Nur genealogi’ la daŭrigota 
kaj la pasinta gajnos konfirmigon 

夜归 
经历了空袭警报的音乐 

我把影子挂在衣架上 

摘下那只用于 

逃命的狗的眼睛 

卸掉假牙，这最后的词语 

合上老谋深算的怀表 

那颗设防的心 

一个个小时掉进水里 

像深水炸弹在我的梦中 

爆炸 

听见了我的恐惧 
Nokta Reveno 

spertinte la alarm-muzikon de aeratako 
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la veston mi pendigas sur la breton 
forprenas l’ okulparon hundan 
uzita por eskapi 
kaj falsajn dentojn, tiuj lastaj vortoj 
la malnaivan poŝhorloĝon fermas 
la koro garde-protektata 
en akvon falas hor-post-hore 
verŝajne en mia sonĝ’ torpedoj 
eksplodus 
aŭdiĝas mia timo 

关于传统 

野山羊站立在悬崖上 

拱桥自建成之日 

就已经衰老 

在箭猪般丛生的年代里 

谁又能看清地平线 

日日夜夜，风铃 

如纹身的男人那样 

阴沉，听不到祖先的语言 

长夜默默地进入石头 

搬动石头的愿望是 

山，在历史课本中起伏 
 

Pri tradicio 
sovaĝa kapro staras sur la klifo 
l’ arkponto ekde ĝia konstruiĝo 
kaduka jam fariĝis 
en jaroj kiam la histrikoj multis 
jen kiu povis vidi klare l’ horizonton 
tagnokte, ventosonoriloj 
samkiel tatuitaj viroj 
malĝojaj, povis ne aŭskulti l’ voĉon de prapatroj 
silente longaj noktoj fandas sin en ŝtonoj 
deziro movi ŝtonojn venas  
al montoj, kiuj ondas en lern-libroj historiaj 

无悔的人 

禁忌的花草  

是历史的粮食  

螺钿的天空下  

纸蝴蝶梦见  

一个石头的家族  

那颗胸中的红色棋子  

驱使我向前  
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我是王或者卒  

的影子，我遮蔽  

隔岸的风云  

激情  

第五十代的耗子们  

挥舞着长鞭 

Senpenta Homo 
tabuaj floroj, herboj 
la greno historia estas 
sub la ĉielo konk-kolora  
paperaj papilioj sonĝas 
pri l’ famili’ de ŝtonoj 
en brusto mia la ŝakpeco ruĝa  
antaŭen min instigas  
mi estas ombr’ de reĝo  
aŭ la peono, mi vualas 
de vento kaj nubaro trans la bordo 
la emocion 
la ratoj de la kvindeka generacio 
la longan vipon svingas 

高伐林（1950—） 

燧石 
我是燧石 
我棱角分明 

 
我没有金刚石和祖母绿雍容华贵 
也不如汉白玉或者翡翠典雅 
我不曾雕成印玺 由诸侯拼命地争夺 
也不配戴在摩登女郎的纤纤手指 
或者在她们奶油般的脖子上悬挂 
我更比不上漂移的冰川砾石 
能成为地质论文里沉甸甸的砝码 
 
我是燧石 
我只有一个请求 
请拾起我 
——敲打 
 
是的 狠狠地敲打！ 
一瞬间 真正的我挣开灰白的茧壳 
从心灵深处 彩色的生命之光迸发 
敲打吧 敲打会证明我 
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即使一万年沉睡在沼泽 山洼 
也决不是 一粒废渣 
而是一点凝固的火 
一颗沉默的星 
一朵坚硬的花 
敲打吧 敲打会重现那一片往事 
绚丽得像梦境中的朝霞 
人类正是找到了我 
才在荒芜中创造了文化 
从楔形文字到金字塔 
从彩陶 大乘佛教到徐悲鸿画马…… 
 
我是燧石 
请记住我的体会吧 
智慧之火 不是天外飞来 
本来就埋在你的他的或她的脚下…… 

Gao Falin (1950-) 
Siliko 

silik’ mi estas 
kun klaraj eĝoj kaj anguloj 
 
mi ne ’stas tiel luksa kaj valora kiel diamanto kaj smeraldo 
nek tiel eleganta kiel verda jado kaj marmoro blanka 
mi iam ne ĉizitas kiel regna sigelilo, avidita de feŭdĉefoj 
nek rajtas surportiti sur la sveltaj fingroj de laŭmodulinoj 
nek alpenditi sur ilia butereca kolo 
des malpli mi komparas kun la glaĉera rulŝtoneto 
kiu fariĝas eble la pezilo grava en la disertaĵo pri geologio 
 
silik’ mi estas 
mi nur elmetas unu peton: 
bonvole min levprenu 
kaj donu batojn al mi 
 
jes, forte batu min 
dum momenteto vera mia memo elbaraktas el grizblanka kokon-ŝelo 
la bunta lumo de la vivo ŝprucas el la animfundo mia 
martelu min, la martelado povas pruvi, ke mi 
dormante peze dekmil jarojn en marĉej’ aŭ valo 
neniel estas senutila la skorio 
sed bulo da koagulinta fajro 
silenta stelo 
hardita floro 
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martelu min, la martelado povas ja reaperigi tiujn pasintaĵojn 
brilantajn kiel matenruĝo en la sonĝo 
ĝuste ĉar la homaro trovis min 
ŝi kreis la kulturon en la dezerteca tero 
de kejnoskrib’ al piramido 
de l’ antikvaj pentritaj argilaĵoj, Mahajano al ĉevaloj la pentritaj de Xu 
Beihong… 
 
silik’ mi estas 
memoru miajn spertojn 
la fajro de la saĝ’ ne flugis el ĉielo 
ĝi origine kuŝas jen sub la piedoj viaj, liaj, ŝiaj… 

芒克（1950—） 

阳光中的向日葵 

你看到向日葵了吗 

你看它，它没有低下头 

而是把头转向身后 

就好象是为了一口咬断 

那套在它脖子上的 

那牵在太阳手中的绳索 

 

你看到它了吗 

你看到那棵昂着头 

怒视着太阳的向日葵了吗 

它的头几乎已把太阳遮住 

它的头即使是在没有太阳的时候 

也依然在闪耀着光芒 

 

你看到那棵向日葵了吗 

你应该走近它 

你走近它便会发现 

它脚下的那片泥土 

每抓起一把 

都一定会攥出血来 

Mang Ke (1950—) 
Sunfloro en sunlumo 

ĉu vi rimarkas la sunfloron 
jen ĝi ne klinas sian kapon 
tamen aldorsen turnas 
por, ŝajne, morde rompi  
la volvitan ĉirkaŭ sia nuko 
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kaj la tiritan de la suna mano ŝnuron 
 
ĉu vi ĝin vidas 
levitan kapon ĝian 
koler-rigardon al la suno ĝian 
preskaŭ kovras ĝia kap’ la sunon 
eĉ sen sunlumo kapo ĝia 
ankoraŭ brilas per radioj 
 
ĉu vi rimarkas la sunfloron 
aliri al ĝi vi proksimen devas 
tiele trovi apud ĝi vi povas 
el ĝia subpieda tero 
manpleno da tereroj 
gutetas sango ĉe premeto 

alia versio: 
Helianto en sunlumo 

ĉu vidas vi  
ĉu vi ja vidas l’ helianton en sunlumo 
jen ĝi ne l’ kapon klinas 
tamen ĝin turnas posten 
verŝajne por romp-mordi unuspire 
ligitan ĉirkaŭ sia kolo 
la ŝnuron mantenitan de la suno 
 
ĉu vidas vi 
la helianton kun la kap’ levita alte 
kolere rigardanta al la suno 
jen ĝia kapo preskaŭ ŝirmas sunon 
kaj ĝia kapo eĉ sen suno 
ankoraŭ brilas per radioj 
 
ĉu vi ja vidas tiun helianton 
vi devas jen alproksimiĝi al ĝi 
proksime al ĝi vi ja trovas 
ke ĉiun man-pinĉaĵon da kot-grundo sub piedo ĝia 
vi povas ja elpremi  
en via man’ la sangon  

李小雨（1951—） 

夜 
岛在棕榈叶下闭着眼睛 
梦中，不安地抖动肩膀 
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于是，一个青椰子掉进海里 
静悄悄地，溅起 
一片绿色的月光 
十片绿色的月光 
一百片绿色的月光 
在这样的夜晚 
使所有的心荡漾，荡漾...... 
隐隐地，轻雷在天边滚过 
讲述着热带的地方 
绿的故乡...... 

Li Xiaoyu (1951-) 
Nokto 

sub palmfolioj la insulo tenas sian okulparon jen fermita 
ensonĝe maltrankvile ĝi skuigas siajn ŝultrojn 
pro tio verda kokosfrukto falas en la maron 
kviete ŝprucas 
unu tavolon da lunlumo verda 
kaj dek tavolojn da lunlumo verda 
kaj cent tavolojn da lunlumo verda 
en tia nokto 
ondadas ĉiuj koroj… 
ruliĝas svage la tondreto ĉe la ĉielrando 
rakonto sin prezentas pri l’ tropika loko 
hejmloko verda… 

严力（1951—） 

还给我 
请还给我那扇没有装过锁的门 
哪怕没有房间也请还给我 
请还给我早晨叫醒我的那只雄鸡 
哪怕已经被你吃掉了 
也请把骨头还给我 
请还给我半山坡上的那曲牧歌 
哪怕已经被你录在了磁带上 
也请把笛子还给我 
 
请还给我 
我与我兄弟姐妹们的关系 
哪怕只有半年也请还给我 
请还给我爱的空间 
哪怕已经被你污染了 
也请把环保的权利还给我 
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请还给我整个地球 
哪怕已经被你分割成 
一千个国家 
一亿个村庄 
也请你还给我 

Yan Li (1951-) 
Redonu al mi 

redoni volu al mi l’ pordon sen seruro 
eĉ se sen ĉambroj, ho, redonu al mi 
redoni volu al mi l’ kokon min vekantan en mateno 
eĉ se vi ĝin formanĝus 
redonu ankaŭ al mi ĝiajn ostojn 
redoni volu al mi l’ madrigal’ sur la deklivo 
eĉ se vi jam registrus sur magnetan bendon 
redonu ankaŭ al mi l’ fluton 
 
redonu al mi 
jen la rilaton inter mi kaj miaj fratoj kaj fratinoj 
eĉ se nur duon-jaran la rilaton, ja al mi redonu 
redoni volu al mi l’ spacon de la amo 
eĉ se vi jam poluus ĝin 
redoni volu al mi l’ rajton de medi-protekto 
 
redoni volu al mi la terglobon tutan 
eĉ se vi jam ĝin tranĉus 
al mil’ da landoj 
aŭ al cent milionoj da vilaĝoj 
redoni volu ankaŭ al mi 

多多（1951—） 

致太阳 
给我们家庭，给我们格言 
你让所有的孩子骑上父亲的肩膀 
给我们光明，给我们羞愧 
你让狗跟在太阳后面流浪 
给我们时间，给我们劳动 
你在黑夜中长睡，枕着我们的希望 
给我们洗礼，让我们信仰 
我们在你的祝福下，出生然后死亡 
查看你和平的梦境、笑脸 
你是上帝的大臣 
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没收人间的贪婪、嫉妒 
你是灵魂的君王 
热爱名誉，你鼓励我们勇敢 
抚摸每个人的头，你尊重平凡 
你创造，从东方升起 
你不自由，像一枚四海通用的钱 

Duo Duo (1951-) 
Al la suno 

donante al ni familiojn kaj maksimojn 
vi lasas ĉiujn infanetojn rajdi sur la ŝultroj de la patro 
donante al ni lumon kaj hontemon 
vi lasas hundon vagabondi kaj sekvadi l’ sunon 
donante al ni l’ tempon kaj laboron 
vi dormas longe en malluma nokto, sur la kapkusenon de espero nia 
vi donas al ni kredon kaj baptadon 
ni vivas de naskiĝo al la morto sub benado via 
kun viaj pacaj sonĝoj kaj vizaĝo ridetanta 
vi estas kortegano de la Dio 
kaj konfiskante avidecon kaj ĵaluzon de la homa mondo 
vi estas suvereno de l’ animo 
ŝatante la renomon vi instigas nin al kuraĝeco 
kaj karesante ĉies kapon vi estimas banalecon 
vi kreas kaj leviĝas el la oriento 
vi ne liberas kiel monero cirkulanta tra kvar maroj 

舒婷（1952—） 

致橡树 

我如果爱你—— 

绝不像攀援的凌霄花， 

借你的高枝炫耀自己: 

我如果爱你—— 

绝不学痴情的鸟儿， 

为绿荫重复单调的歌曲; 

也不止像泉源， 

常年送来清凉的慰籍; 

也不止像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪。 

甚至日光。 

甚至春雨。 

不，这些都还不够! 

我必须是你近旁的一株木棉， 

做为树的形象和你站在一起。 

根，紧握在地下， 
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叶，相触在云里。 

每一阵风过， 

我们都互相致意， 

但没有人 

听懂我们的言语。 

你有你的铜枝铁干， 

像刀，像剑， 

也像戟， 

我有我的红硕花朵， 

像沉重的叹息， 

又像英勇的火炬， 

我们分担寒潮、风雷、霹雳; 

我们共享雾霭流岚、虹霓， 

仿佛永远分离， 

却又终身相依， 

这才是伟大的爱情， 

坚贞就在这里: 

不仅爱你伟岸的身躯， 

也爱你坚持的位置，脚下的土地。 

Shu Ting (1952—) 

Al kverko 
se vin amus mi, 
mi malkiel la kampsid’ rampanta, 
pavus pere de branĉaro alta de vi. 
se vin amus mi, 
ne imitus mmi la am-avidan birdon 
kiu gurdas amon al la verda ombro per enua la ari’. 
jen mi estu fonto 
mi tutjare sendas friskan la konsolon al vi  
aŭ mi estu montopint’ apika 
por pliigi vian alton kaj imponon 
eĉ sunlumo 
eĉ printempa pluvo 
ne, ĉi tio ĉio ne sufiĉas! 
mi ja devas esti kapokujo apud vi 
kreski unu apud la alia 
kun radikoj niaj interplektiĝantaj sub la tero 
kun folioj niaj intertuŝantaj en nuboj 
ĉiufoje je ventblovo 
ni salutas unu al la alia 
sed neniu nian lingvon konas 
vi posedas bronzajn branĉojn sur la fera trunko, 
jen similajn al ponard’ kaj glavo 
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kaj al halebardo 
dum mi havas ruĝajn grasajn florojn 
similajn al la pezaj veoj 
kaj al bravaj torĉoj 
ni kundividas fridan fluon, ventan tondron, fulmofajron 
ankaŭ ni ja kunĝuas nubnebulon, brumon, ĉielarkon 
kvazaŭ ni ĉiam apartigus nin 
sed dumla vivo ni interligiĝas 
tio ja estas vera amo 
ĉi tie trovas sin fidelo: 
mi amas ne nur vian korpon  
sed ankoraŭ vian persistecon kaj la teron sub vi  

alia versio: 
Dediĉe al kverko 

Se mi vin amus, 
mi ne suprenrampus sur vi kiel hedero 
por pavi per viaj altaj branĉoj. 
Se mi vin amus, 
mi ne kondutus kiel pasia birdo 
kantanta monotone por folioj verdaj, 
nek kiel fonto 
sendanta freŝan la konsolon ĉiam, 
nek kiel la apika monto 
pliiganta vian alton, 
beliganta vian imponecon. 
Eĉ se ne estas sunradioj, 
ja tio estas vera amo! 
Se la printempa pluv’ ne falas, 
neniom tio jen sufiĉas. 
Mi devas esti kapok-arbo apud vi, 
kiel arbfiguro, staras kun vi. 
radikoj niaj ĉirkaŭbrakas sub la tero, 
folioj niaj intertuŝiĝas en la nuboj. 
Kiam ventblovo pasas, 
ni interŝanĝas salutojn, 
sed neniu 
komprenas nian lingvon. 
Vi havas viajn bronzan trunkon kaj ferajn branĉojn 
kiel lanco, glav’ kaj halebardo; 
mi havas miajn brile ruĝajn florojn 
similajn al suspiroj pezaj, 
ankaŭ al la kuraĝaj torĉoj. 
Ni kune rezistu froston, tondron, uraganon, 
kunĝuu ni la fluantan nebulon, ĉielarkon; 
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ni ŝajnas havi disiĝon eternan, sed dumvivan kunloĝadon, 
lojalo kuŝas ĝuste tie. 
Ne nur mi vian korpon amas, 
sed ankaŭ la situon kiun vi firmkaptas 
kaj l’ teron sub piedoj viaj. 

向北方 

一朵初夏的蔷薇 

划过波浪的琴弦 

向不可及的水平远航 

乌云像癣一样 

布满天空的颜面 

鸥群 

却为她铺开洁白的翅膀 

 

去吧 

我愿望的小太阳 

如果你沉没了 

就睡在大海的胸膛 

在水母银色的帐顶 

永远有绿色的波涛喧响 

 

让我也漂去吧 

让阳光熨贴的风 

把我轻轻吹送 

顺着温暖的海流 

漂向北方 

1980.8 

Al la nordo 
rozo en frusomero 
tanĝas la lir-kordojn de marondoj 
por navigi al neatingebla la nivelo 
grizaj nuboj kiel muskoj 
plene kovras la vizaĝon de l’ ĉielo 
grup’ da mevoj 
svingas blankajn la flugilojn por ŝi 
 
do ekiru 
la sunet’ de mia deziro 
se vi falos en subiro 
restu sur la brust’ de l’ maro 
super la meduza litvualo 
certe muĝos verda ond-spaliro 
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lasu min alŝvebi 
per la vento glatigita de l’ sunbrilo 
min forblovu kun trankvilo 
per varmflua forto 
al la nordo 

aŭguste,1980 
alia versio 

Norden 
rozo en somer’ komenca 
tranĉas kord-similajn ondojn 
velas horizonte al neatingebla for’ 
nigraj nuboj kiel musk’ 
plene kovras la vizaĝon de l’ ĉiel’ 
meva grup’ por 
ŝi etendas pure blankajn flugilparojn 
 
iru for 
mia dezirata eta sun’ 
se vi falos 
dormu en la sin’ de l’ mar’ 
kun meduz-arĝenta vualsupro supre 
akompane de muĝado de verdaj ondoj 
 
ankaŭ flosu mi tiele 
glat-gladita de sunlum’ la vento 
blovu min leĝere 
laŭ la varmaj maraj fluoj 
norden, norden 

这也是一切 

--答一位青年朋友的《一切》 

不是一切大树， 

都被暴风折断； 

不是一切种子， 

都找不到生根的土壤； 

不是一切真情， 

都流失在人心的沙漠里； 

不是一切梦想， 

都甘愿被折掉翅膀。 

不，不是一切 

都像你说的那样！ 

不是一切火焰， 

都只燃烧自己 

而不把别人照亮； 
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不是一切星星， 

都仅指示黑暗 

而不报告曙光； 

不是一切歌声， 

都掠过耳旁 

而不留在心上。 

不，不是一切 

都像你说的那样！ 

不是一切呼吁都没有回响； 

不是一切损失都无法补偿； 

不是一切深渊都是灭亡； 

不是一切灭亡都覆盖在弱者头上； 

不是一切心灵 

都可以踩在脚下，烂在泥里； 

不是一切后果 

都是眼泪血印，而不展现欢容。 

一切的现在都孕育着未来， 

未来的一切都生长于它的昨天。 

希望，而且为它斗争， 

请把这一切放在你的肩上。 

Tio ankaŭ estas ĉio 
—responde al Ĉio de amiko 

Ne ĉiuj grandaj arboj 
povas esti blove derompitaj de vent-pikoj; 
ne ĉiuj semoj 
povas trovi grundon por siaj radikoj; 
ne ĉiuj veraj sentoj 
povas perdiĝi en dezert’ de l’ koro; 
ne ĉiuj revoj 
volas rompi al si la flugilojn de valoro. 
Ne, ne ĉio, 
kiel vi asertas pri tio! 
Ne ĉiuj fajroj 
forkonsumas sin mem, 
anstataŭ doni lumon al aliaj personoj; 
ne ĉiuj steloflagroj 
markas nur mallum-teroron,  
anstataŭ heroldi aŭroron; 
ne ĉiuj kantsonoj 
forpasas preter la orelo, 
anstataŭ restigi sin en la korĉelo. 
Ne, ne ĉio, 
kiel vi asertas pri tio. 
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Ne ĉiuj alvokoj ne ricevas reagon; 
ne ĉiuj perdoj ne povas ricevi repagon; 
ne ĉiuj abismoj mortojn ja egalas; 
ne ĉiuj mortoj sur la malfortajn falas; 
ne ĉiuj animoj 
povas esti piedpremitaj kaj putriĝi jen en ŝlimoj; 
ne ĉiuj finoj 
estas larmoj kaj sangverŝo, sen ridesprimoj. 
Ĉio nuna je estont’ gravedas, 
ĉio onta el hieraŭo sin elĵetas. 
Esperon kovu kaj batalu por li, 
kaj metu sur ŝultrparon vian ĉion ĉi. 

alia versio 
Ĉi tio ankaŭ estas ĉio 

Ne ĉiuj arboj grandaj 
rompiĝas sub la ŝtormo; 
ne ĉiuj semoj 
ne povas trovi grundon por radikoj; 
ne ĉiuj veraj sentoj 
sorbiĝas en dezerto de la homa koro; 
ne ĉiuj sonĝoj 
volonte rompas sian flugilparon. 
Ne, ne ĉiuj, 
ne kiel vi asertas, 
ne ĉiuj flamoj 
nur per si mem forbrulas 
sen doni lumon al aliaj; 
ne ĉiuj steloj 
nur mallumon indikas 
sen heroldi aŭroron; 
ne ĉiuj kantoj 
nur forflugas ĉe oreloj 
sen sin restigi en la koro. 
Ne, ne ĉiuj 
ne kiel vi asertas! 
Ne ĉiuj alvokoj ne rikoltas respondojn; 
ne ĉiuj perdoj ne meritas kompensojn; 
ne ĉiuj abismoj estas mortoj; 
ne ĉiuj pereoj falas sur la malfortulojn; 
ne ĉiuj animoj 
povas subpremati piede, putriĝi en kotaĵo;  
ne ĉiuj rezultoj estas larmoj kaj sangspuroj 
sen montri ridan fizionomion. 
Estantec’ de ĉio gravediĝas per estonto, 
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estonta ĉio kreskas el morgaŭo sia. 
Esperu ni, kaj luktu por ĝi, 
bonvole metu ĉion ĉi sur viajn ŝultrojn. 

当你从我的窗下走过 

当你从我的窗下走过， 

祝福我吧， 

因为灯还亮着。 

灯亮着—— 

在晦重的夜色里， 

它像一点漂流的渔火。 

你可以设想我的小屋， 

像被狂风推送的一叶小舟。 

但我并没有沉沦， 

因为灯还亮着。 

灯亮着—— 

当窗帘上映出了影子， 

说明我已是龙钟的老头， 

没有奔放的手势，背比从前还要驼。 

但衰老的不是我的心， 

因为灯还亮着。 

灯亮着—— 

它用这样火热的恋情， 

回答四面八方的问候; 

灯亮着—— 

它以这样轩昂的傲气， 

睥睨明里暗里的压迫。 

呵，灯何时有鲜明的性格? 

自从你开始理解我的时候。 

因为灯还亮着， 

祝福我吧， 

当你从我的窗下走过…… 

Kiam preteriras vi fenestron mian  
Kiam preteriras vi fenestron mian, 
donu al mi benon, 
ĉar la lamp’ ankoraŭ lumas. 
Lumas lampo — 
en plumb-peza nokto, 
kiel drivas lumpunktet’ sur fiŝ-boato. 
Vi imagi povas, ke kabano mia 
ja similas al boat’ puŝata de ventego. 
Tamen mi ne kadukiĝas, 
ĉar la lamp’ ankoraŭ lumas. 
Lumas lampo— 
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Kiam ombr’ projekciiĝas sur la fenestrokurteno, 
tio ja indikas, ke mi estas maljunul’ senila, 
sen mangestoj viglaj, kaj la dors’ pli ĝiba ol antaŭe, 
sed ne mia kor’ oldiĝas, 
ĉar la lamp’ ankoraŭ lumas. 
Lumas lampo— 
jen ĝi reciprokas per amsento fajra 
la salutojn de l’ diversdirektoj; 
lampo lumas— 
jen ĝi per fier’ impona 
strab-rigardas la subpremon en mallum’ kaj lumo. 
Kiam, ho, la lampo havas distingeblan karakteron? 
Ekde kiam vi min ekkomprenis. 
Ĉar la lamp’ ankoraŭ lumas, 
benu min, 
kiam preteriras vi fenestron mian. 

呵，母亲 

你苍白的指尖理着我的双鬓 

我禁不住象儿时一样 

紧紧拉住你的衣襟 

呵，母亲 

为了留住你渐渐隐去的身影 

虽然晨曦已把梦剪成烟缕 

我还是久久不敢睁开眼睛 

 

我依旧珍藏着那鲜红的围巾 

生怕浣洗会使它 

失去你特有的温馨 

呵，母亲 

岁月的流水不也同样无情 

生怕记忆也一样退色呵 

我怎敢轻易打开它的画屏 

 

为了一根刺我曾向你哭喊 

如今带着荆冠，我不敢 

一声也不敢呻吟 

呵，母亲 

我常悲哀地仰望你的照片 

纵然呼唤能够穿透黄土 

我怎敢惊动你的安眠 

 

我还不敢这样陈列爱的祭品 

虽然我写了许多支歌 
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给花、给海、给黎明 

呵，母亲 

我的甜柔深谧的怀念 

不是激流，不是瀑布 

是花木掩映中唱不出歌声的枯井 

Aĥ, patrino 
Per pala fingropinto vi ordigas 
la harojn ĉe mia tempi’ 
nereteneble mi ekkaptas firme 
la baskon de la vest’ de vi 
Aĥ, patrino, 
por ke figuron vian tiru mi 
kvankam la matenruĝo 
la sonĝon jam distondis je fumstri’  
mi ne kuraĝas jen dumlonge ovri 
okulojn miajn pro anksi’ 
 
Ankoraŭ mi trezoras kaj konservas 
la ruĝan skarpon kun konsci’ 
timante ke lavad’ perdigas 
specifan vian mildon de magi’. 
Aĥ, patrino, 
tempfluo same senkompatas 
mi ankaŭ timas, ke l’ memorlini’ 
senkoloriĝas jen malfreŝe 
kiel mi povus ĝin malfermi kun defi’ 
 
Mi iam plore kriis al vi 
pro dorno kun kolera emoci’ 
Sed nun eĉ se mi jen surportus 
surverte vepran kronon 
mi ne kuraĝus plendi per ĝemkri’ 
Aĥ, patrino, 
mi ofte vian foton ja rigardas triste 
eĉ se alvoko mia povus sen raci’ 
penetri la kovritan teron de la tombo 
mi ne kuraĝus ĝeni vin en longa dormebri’. 
 
Ankoraŭ ne mi ja kuraĝus 
eksponas l’ oferaĵojn por am-ceremoni’ 
kvankam mi verkis multe da laŭdkantoj 
pri floroj, maro kaj aŭror’ en bild-vari’ 
Aĥ, patrino, 
sopiro mia al vi, dolĉa kaj profunda 
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ne estas rapidfluo nek akvfal’ des pli 
sed akvomanka puto, kiu ne kapablas 
eligi kanton jen kun bela melodi’. 

流水线 

在时间的流水线里 

夜晚和夜晚紧紧相挨 

我们从工厂的流水线撤下 

又以流水线的队伍回家来 

在我们头顶 

星星的流水线拉过天穹 

在我们身旁 

小树在流水线上发呆 

 

星星一定疲倦了 

几千年过去 

它们的旅行从不更改 

小树都病了 

烟尘和单调使它们 

失去了线条和色彩 

一切我都感觉到了 

凭着一种共同的节拍 

 

但是奇怪 

我惟独不能感觉到 

我自己的存在 

仿佛丛树与星群 

或者由于习惯 

对自己已成的定局 

再没有力量关怀 

Muntoĉeno 
en la montoĉen’ de l’ tempo 
nokton sekvas nokt’ kompakte 
ni retiriĝas el la muntoĉeno de fabriko 
kaj hejmiras en linioj muntoĉene 
super nia kapo 
kuŝas tra la ĉielvolb’ la muntoĉen’ de steloj 
apud liniaro nia 
etaj arboj stuporiĝas sur la muntoĉeno 
 
certe steloj jam laciĝas 
kelkmil jaroj jam forpasis 
sed neniam ili ŝanĝas sian vojiradon 
etaj arboj ĉiuj jam malsanas 
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fum’ kaj monotono 
jam senigis ilin je kolor’ kaj svelto 
ĉion mi jam sentas 
pere de l’ komuna takto 
 
tamen strange 
tio, kion mi ne povas senti 
estas mia ekzistado 
ŝajne la arbetoj kaj stelaro 
eble pro kutimoj siaj 
ne plu havas forton zorgi 
pri la nuna situaci’ fiksita 

自画像 
她是他的小阴谋家 
  
祈求回答，她一言不发 
需要沉默时她却笑呀闹呀 
叫人头晕眼花 
她破坏平衡 
她轻视概念 
她像任性的小林妖 
以怪诞的舞步绕着他 
她是他的小阴谋家 
  
他梦寐以求的，她拒不给予 
他从不想望的，她偏要求接纳 
被柔情吸引又躲避表示 
还未得到就已害怕失去 
自己是一个旋涡，还 
制造无数个旋涡 
谁也不明白她的魔法 
她是他的小阴谋家 
  
招之不来，挥之不去 
似近非近，欲罢难罢 
有时像冰山 
有时像火海 
时时像一支无字的歌 
聆听时不知是真是假 
回味里莫辩是甜是辣 
他的，他的 
她是他的小阴谋家 
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Memportreto 
Ŝi estas lia konspiristo eta. 
 
Nenian vorton ŝi eligas al postulo peta, 
kaj bruajn ridojn spite al silent’, 
kaj lian kapon turni ĉiam estas preta. 
Detruas ŝi jen ekvilibron, 
jen malestimas nociojn senzorge. 
Kaprica kiel la kobold’ enarbareta, 
ŝi per groteskaj paŝoj dancas ĉirkaŭ li. 
 
Ŝi estas lia konspiristo eta. 
 
Al kion li aspiras, ŝi ne sin montras ceda 
kaj akceptas ĉion ekster lia imagpovo. 
Evitas ŝi alfronte al altiro l’ ampeta; 
ŝi timas perdon, antaŭ ol konkeri. 
Estiel kirl’ mem ŝi ankoraŭ faras 
sennombrajn kirlojn jen per fort’ impeta. 
Neniu konas ŝian magiokapablon. 
 
Ŝi estas lia konspiristo eta. 
 
Ŝi ne respondas al alvoko lia, sed kun kor’ diskreta, 
malfacile li forlasas ŝin pro ŝia ŝajna dislokigo. 
Kelkfoje ŝi similas al la mont’ glacia, 
kelkfoje al la maro fajroĵeta, 
kelkfoje al la kant’ senvorta. 
Aŭskultis kaj neniel li distingis veran de la pseŭda. 
Gustumis kaj li ĉiam hezitis inter dolĉa kaj lang-pika. 
Lia, lia 
Ŝi esta lia konspiristo eta. 

黄昏 
我说我听见背后有轻轻的足声 

你说是微风吻着我走过的小径 

我说星星像礼花一样缤纷 

你说是我的睫毛沾满了花粉 

我说小雏菊都闭上了昏昏欲睡的眼睛 

你说夜来香又开放了层层迭迭的心 

我说这是一个生机勃勃的暮春 

你说这是一个诱人沉醉的黄昏 

Vesperkrepusko 
mi diris, ke malantaŭ ni jen sonas la malpezaj paŝoj  

- 291 - 
 



vi diris, ke la brizo kisas la de ni iritan padon 
mi diris, ke la steloj buntas kiel artfajraĵo 
vi diris, ke poleno kovras miajn okulharojn 
mi diris, ke lekantoj fermas sian okulparon pro dormemo 
vi diris, ke enoterfloroj jen malfermas sian tavolozan koron 
mi diris, ke malfrua primavero regas plena je vigleco 
vi diris, ke vesperkrepusk’ invitas nin al ebrieco 

熊召政（1953—） 

渔暮 
这暮色，又被觅草的孤鹭剪乱    
慵悃的舞翅抹暗了放倒的青山     
借与晚风作韵的莲花     
一支支，斜斜地簪出水面     
朦胧，亦如湖空冰盘的娇美啊     
清香与暮色揉成的江南 
 
小舟从江浦中荡出了     
桨影铺成的长廊，绿荷正自盈栏     
栏外，视线停落的地方     
曲曲屏山已不见浮动     
船底下，游鱼戏逐的浮萍    
却在将波浪的方向交换   

Xiong Zhaozheng (1953-) 
En vesperkrepusko 

ardeo herbserĉanta ja denove tranĉas en pecetojn la vesperkrepuskon 
langvora la flugilsvingado svage stompas spegulitajn verdajn montojn 
per ritmo de l’ vespera vento lotusfloroj 
oblikve staras sur akvosurfaco 
nebule kaj belete kiel sur la lago kun glacia luno sur ĉielo 
en la Sudland’ miksita per krepusk’ kaj delikata bonodoro 
 
boat’ remiĝas el malprofundejo de la lago 
la koridor’ formiĝas de pagajaj ombroj kun lotusfloroj kiel balustrado 
tra l’ balustrado la rigardo sin etendas 
zigzagaj mont-ekranoj ne plu moviĝetas en flosado 
sub la boato akvolentoj ĉasluditaj de naĝantaj fiŝoj 
ja interŝanĝas la direktojn de la ondoj 
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马丽华（1953—） 

日午 
透耀着我充满着我 
净化了灵魂如晶体般澄澈 
天空没有云翳 
身旁没有阴影 
 
太阳与我 
垂直为最明亮的角度 
静止成任何随意的姿势吧 
只要不张开眼睛 
便与阳光融作一体 
心为之激动又复归宁静 
爱因之升华后更加深沉 

Ma Lihua (1953-) 
La suno ĉe tagmezo 

ĝi plenigas min per lumo penetranta 
kaj purigas la animon travideble kiel la kristalo 
grizaj nuboj ne aperas sur ĉielo 
min apudas nenia malhela ombro 
 
mi kaj la suno 
formas la plej brilajn punktojn perpendikulare 
senmoviĝe jen en ajna poz’ laŭvola 
se nur mi ne ovras la okulojn 
mi kaj l’ sunlum’ fandiĝas kune 
revenas al kvieto mia kor’ post ekscitiĝo 
am’ fariĝas pli profunda pro la sublimiĝo 

于坚（1954—） 

阳光只抵达河流的表面 
阳光只抵达河流的表面 
只抵达上面的水 
它无法再往下 它缺乏石头的重量 
可靠的实体 介入事物 
从来不停留在表层 
要么把对方击碎 要么一沉到底 
在那儿 下面的水处于黑暗中 
像沉底的石头那样处于水中 
就是这些下面的水 这些黑脚丫 
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抬着河流的身躯向前 就是这些脚 
在时间看不见的地方 
改变着世界的地形 
阳光只抵达河流的表面 
这头镀金的空心鳄鱼 
在河水急速变化的脸上 缓缓爬过 

Yu Jian (1954-) 
Sunlum’ atingas nur l’ akvsurfacon 

Sunlum’ atingas nur l’ akvsurfacon 
nur l’ akvon supran 
kaj ĝi ne povas plu malsupreniĝi, al ĝi mankas ŝtona pezo 
sed la fidinda ento, se ĝi intervenas en aliajn kozojn, 
neniel haltas sur tavol’ la supra 
ĝi aŭ frakasos l’ alian partion aŭ mem sinkas ĝis la fundo 
sub tie l’ akv’ sin trovas en mallumo 
kiel la ŝton’ sinkinta ĉe la fund’ de l’ akvo 
do, ĝuste tiuj akvoj, nigraj piedetoj, 
eltenas la riveran korpon kaj l’ piedoj ĝin antaŭirigas 
en lok’ la nevidebla de la tempo 
ĝi ŝanĝas la terformon de la mondo 
sunlum’ atingas nur surfacon de l’ rivero 
tiu orita krokodilo kun malplena korpo 
rampadas lante sur vizaĝ’ la variante rapidema de la riverfluo 

梁小斌（1954—） 

中国，我的钥匙丢了 
那是十多年前， 
我沿着红色大街疯狂地奔跑， 
我跑到了郊外的荒野上欢叫， 
后来，我的钥匙丢了。 
 
心灵，苦难的心灵， 
不愿再流浪了， 
我想回家， 
打开抽屉、翻一翻我儿童时代的画片， 
还看一看那夹在书页里的 
翠绿的三叶草。 
 
而且， 
我还想打开书橱， 
取出一本《海涅歌谣》， 
我要去约会， 
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我向她举起这本书， 
做为我向蓝天发出的 
爱情的信号。 
这一切， 
这美好的一切都无法办到， 
中国，我的钥匙丢了。 
 
天，又开始下雨， 
我的钥匙啊， 
你躺在哪里？ 
我想风雨腐蚀了你， 
你已经锈迹斑斑了。 
不，我不那样认为， 
我要顽强地寻找， 
希望能把你重新找到。 
 
太阳啊， 
你看见了我的钥匙了吗？ 
愿你的光芒， 
为它热烈地照耀。 
我在这广大的田野上行走， 
我沿着心灵的足迹寻找， 
那一切丢失了的， 
我都在认真思考。 

Liang Xiaobin (1954-) 
Ĉinio, mia ŝlosilo perdiĝis 

Antaŭ pli ol dek jaroj 
mi laŭ la ruĝa strat’ freneze kuris. 
Kurinte al la ĉirkaŭurba sovaĝej’ mi ĝoje kriis, 
kaj poste mia ŝlosilo perdiĝis. 
 
Anim’, animo en mizero 
ne volis plu vagadi. 
Mi volis hejmeniri 
por ovri la tirkestojn kaj foliumi l’ fotojn de knabeco 
kaj pririgardi inter la folioj de la libro 
la verdan trifolian herbon. 
 
Kaj plie 
mi volas ovri l’ libronŝrakon, 
elpreni l’ poemaron de Heine 
kaj iri rendevui. 
Levante l’ libron al ŝi, 
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mi prenis ĝin ja kiel amsignalon 
ĵetitan al ĉielo la blua. 
Ĉio ĉi tio, 
ĉio ĉi tio bela povus esti nerealigebla.  
Ĉini’, mia ŝlosilo perdiĝis. 
 
Denove pluvas. 
Mia ŝlosilo, 
kie vi kuŝas? 
Mi pensus, ke l’ ventpluvo erozias vin, 
kaj vi jam plenas de rustomakuloj. 
Ne, mi ne pensas tiel. 
Mi volas vin serĉadi kun obstino, 
kaj denove mi sukcesos trovi vin. 
 
Ho, Suno, 
ĉu vi jam vidis la ŝlosilon de mi? 
Deziras mi,  
ke via varmo brilu por ĝi. 
Mi iras sur la vasta kampotero 
kaj ĝin serĉadas laŭ la piedspuro de l’ animo. 
Pri ĉio jam perdita 
mi konscience pensas. 

杨炼（1955—） 

大雁塔 
1.位置 

孩子们来了 
拉着年轻母亲的手 
穿过灰色的庭院 
 
孩了们来了 
眼睛在小槐树的青色衬裙间 
象被风吹落的 
透明的雨滴 
幽静地向我凝望 
 
燕子喳喳地在我身边盘旋…… 
 
我被固定在这里 
已经千年 
在中国 
古老的都城 
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我象一个人那样站立着 
粗壮的肩膀，昂起的头颅 
面对无边无际的金黄色土地 
我被固定在这里 
山峰似的一动不动 
墓碑似的一动不动 
记寻下民族的痛苦和生命 
 
沉默 
岩石坚硬的心 
孤独地思考 
黑洞洞的嘴唇张开着 
朝太阳发生无声的叫喊 
也许，我就应当这样 
给孩子们 
讲讲故事 

Yang Lian (1955-) 
La pagodo Dayan 

1.  Situo 
infanoj venas 
prenante l’ manon de l’ patrino 
irinte tra la griza korto 
 
infanoj venas 
iliaj okuletoj inter la subjupo verda de soforo eta 
similas travideblajn pluvogutojn 
blovitaj de la vento 
kaj ili min rigardas en kvieto 
 
hirundoj ĉirpas, flugas ĉirkaŭ mi… 
 
mi estas tie ĉi fiksita 
jam de mil jaroj 
en ĉina 
antikva metropolo 
mi staras kiel homo 
kun dikaj kaj fortikaj ŝultroj, kun la kap’ levita alte 
vizaĝe al senlima l’ orkolora tero 
mi estas tie ĉi fiksita 
senmove kiel monto 
senmmove kiel tomboŝtono 
enkore gravurante la suferon kaj la vivon de l’ nacio 
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silento 
la dura koro de la roko 
pripensas en soleco 
kun nigraj lipoj malfermitaj 
mi al la sun’ senvoĉe krias 
mi devas eble esti tiamaniera 
al la infanoj 
rakonti la historietojn 

梁平（1955—） 

蚂蚁的故事  

终于  

蚂蚁爬上大象的耳边  

这是一次非常了不起的旅行  

 

该死的大象和以前一样没有感觉  

蚂蚁不会生气  

恋爱中的蚂蚁楚楚动人  

 

大象成为蚂蚁的偶像有点时间了  

与蚂蚁的梦有关  

与大象倒地睡觉的习惯有关  

 

那天蚂蚁就在草地上  

那天蚂蚁幸福得无与伦比  

那天风雨交加蚂蚁全然不知  

 

蚂蚁醒来的时候  

只剩下满世界倒下的草叶  

而沉重的草叶，压得蚂蚁喘不过气  

 

蚂蚁从草叶的缝隙中挣扎出来  

离开队伍，开始寻找大象  

她要把那些誓言说给大象听  

 

蚂蚁相信自己是大象的唯一  

蚂蚁站在大象的耳朵上  

把天边的炸雷当成了自己的噴嚏  

 

天空该属于我。蚂蚁说：  

大地该属于我。蚂蚁继续说：  

森林的每个地方都该有我的交椅！  
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耳大无用。大象依然无动于衷  

又偏偏在这时摇了摇头  

蚂蚁失踪了，估计不再楚楚动人……  

Liang Ping (1955-) 
Rakonto pri formiko 

finfine 
formik’ surgrimpas la orelon elefantan — 
mirige la vojaĝo penlabora 
 
la elefant’ damninda ne sensentas laŭkutime 
ne koleriĝas la formiko 
ĉar ŝi, en amo, tenas sin alloga 
 
delonge l’ elefant’ fariĝis jen idolo ŝia 
koncernas tio l’ sonĝon de l’ formiko 
kaj la kutimon lian fali teren por dormado 
 
sur la herbejo la formiko tiutage 
promenis, ĝoja senkompare 
eĉ ne sciante pluvatakon 
 
vekiĝis la formiko 
falintaj herbfolioj ĉirkaŭ ŝi mem 
pezege premis ĝis ŝi ja anhelis 
 
ŝi elbaraktis el la herbfolioj 
foriris de la grup’ por serĉi l’ elefanton 
ŝi volas al li diri sian voton 
 
ŝi kredas sin sola amatin’ por l’ elefanto 
starante sur orelo lia 
misprenis ŝi la tondron kiel sian ternon 
 
ĉielo apartenas al mi, diris ŝi 
la tero apartenas al mi, ŝi aldonis, 
mi devas lokon ja okupi en arbaro! 
 
oreloj senutilaj. li ankoraŭ apatiis 
kaj skuis sian kapon ĝuste ĉe ĉi-tempo 
senspuris la formiko kune kun allogo ŝia... 
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王小妮（1955—） 

我感到了阳光 
我从长长的走廊走下去…… 
啊，迎面是刺眼的窗子， 
两边是反光的墙壁, 
阳光，我， 
我和阳光站在一起！ 
 
啊，阳光原是这样强烈， 
暖的让人凝住了脚步， 
亮的让人憋住了呼吸。 
全宇宙的人都在这里集聚。 
 
我不知道还有什么存在， 
只有我，靠着阳光, 
站了十秒钟。 
十秒，有时会长于一个世纪的四分之一。 
终于，我冲下楼梯，推开门， 
奔走在春天的阳光里…… 

Wang Xiaoni (1955-) 
Mi sentas sunlumon 

Mi iras laŭ la longa koridoro… 
Ho, fronte okulpikas la fenestro, 
kaj ambaŭflankas lum-reflektaj muroj. 
Sunlumo, mi 
mi kaj l’ sunlumo staras kune! 
 
Ho, la sunlumo estas tiom forta, 
ke ĝia varm’ haltigas homajn paŝojn, 
ke ĝia klar’ retenas homajn spirojn. 
La homoj de la tuta univers’ ĉi tie kolektiĝas. 
 
Mi ja ne scias, kio alia ekzistas. 
Nur mi sub la sunlumo 
je dek sekundoj staras. 
Kelktempe dek sekundoj longas pli ol la kvarono de jarcento. 
Finfine kuras mi malsupren laŭ l’ ŝtuparo, ovras pordon 
kaj iras tien kaj ĉi tien en sunlumo de l’ printempo… 
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欧阳江河（1956—） 

寂静 
站在冬天的橡树下我停止了歌唱 
橡树遮蔽的天空像一夜大雪骤然落下 
下了一夜的雪在早晨停住 
曾经歌唱过的黑马没有归来 
黑马的眼睛一片漆黑 
黑马眼里的空旷草原积满泪水 
岁月在其中黑到了尽头 
狂风把黑马吹到天上 
狂风把白骨吹进果实 
狂风中的橡树就要被连根拔起 

Ouyang Jianghe (1956-) 
Kvieteco 

starante sub la vintra kverko mi jam ĉesis kanti 
la ĉielpart’ ŝirmita de la kverk’ subite falas kvazaŭ ununokta neĝo 
la neĝ’ daŭranta unu nokton ĉesis fali en mateno 
kantinta la ĉevalo nigra ne revenas 
okuloj ĝiaj peĉe nigras 
la vasta stepo en okuloj ĝiaj akumule plenas je larmeroj 
la tempo en ĝi nigras ĝis ekstremo 
feroca vento blovas la ĉevalon al ĉielo 
kaj blankajn ostojn en la fruktojn 
la kverko en la vento tuj elradikiĝos 

汪国真 (1956-2015) 

只要彼此爱过一次 

如果不曾相逢 

也许 

心绪永远不会沉重 

如果真的失之交臂 

恐怕一生也不得轻松 

一个眼神 

便足以让心海 

掠过飓风 

在贫瘠的土地上 

更深地懂得风景 

一次远行 

便足以憔悴了一颗 

羸弱的心 
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每望一眼秋水微澜 

便恨不得 

泪水盈盈 

死怎能不 

从容不迫 

爱又怎能 

无动于衷 

只要彼此爱过一次 

就是无憾的人生 

Wang Guozhen (1956-2015) 

Se nur ni amus unufoje 
Se ni ne renkontiĝus, 
neniam niaj sentoj pezus senmotive. 
Se ni maltrafus la bonŝancon 
neniam kvietiĝus ni dumvive. 
 
Nur unu ekrigardo 
ciklonon povas levi tra la kor’ 
pejzaĝon belan komprenigi  
sur la sterila tero en angor’ 
 
Nur unu ekskursado 
magrigi povas koron la gracilan. 
Ekvido je rivero la aŭtuna 
eltiras larman fluon la facilan 
 
Al morto oni iras ne hasteme, 
sed ja senemocias ne al am-apert’. 
Se nur ni amis unufoje, 
jen estas senbedaŭra spert’. 

也许 

也许，永远没有那一天 

前程如朝霞般绚烂 

也许，永远没有那一天 

成功如灯火般辉煌 

也许，只能是这样 

攀援却达不到峰顶 

也许，只能是这样 

奔流却掀不起波浪 

 

也许，我们能给予你的 

只有一颗 
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饱经沧桑的心 

和满脸风霜 

Eble 
Eble ne ekzistus tia tago: 
kiel matenruĝo buntus via onto. 
Eble ne ekzistus tia tago: 
kiel lustroj lumus via glor-rakonto. 
Eble nur ekzistus tia sceno: 
Grimpi sen montpinton eĉ atingi. 
Eble nur ekzistus tia sceno: 
Flui ja sen ajnajn ondojn svingi. 
 
Eble ni prezenti povos 
al vi nur  
koron tralavitan de tempo-torent’ 
vangojn eroditajn per glaci’ kaj vent’. 

我不期望回报 

给予你了 

我便不期望回报 

如果付出 

就是为了有一天索取 

那么，我将变得多么渺小 

如果，你是湖水 

我乐意是堤岸环绕 

如果，你是山岭 

我乐意是装点你姿容的青草 

人，不一定能使自己伟大 

但一定可以 

使自己崇高 

Mi ne volas rekompencon 
Se mi faras donon al vi, 
mi ne volas rekompencon. 
Se mi pagus 
por kovi pet-intencon 
kiel sensignifa ja fariĝus mi! 
 
Se vi estus lago, 
mi volontus esti digo ĉirkaŭanta vin. 
Se vi estus monto 
mi volontus estis herboj dekorantaj vin. 
 
Hom’ fariĝi granda ne certas 
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sed, jes  
sin nobligi li asertas. 

默默的情怀 
总有些这样的时候 
正是为了爱 
才悄悄躲开 
躲开的是身影 
躲不开的 却是那份 
默默的情怀 
月光下踯躅 
睡梦里徘徊 
感情上的事情 
常常说不明白 
 
不是不想爱 
不是不去爱 
怕只怕 
爱也是一种伤害 
Silenta Sento 

Ekzistas ĉiam tiaj kazoj 
ĝuste por amafero 
mi min ja kaŝas 
sed kaŝiteblas nur la korpo 
nekaŝebla tamen estas  
la silenta sento 
 
Vagado en lunlumo 
en sonĝo hezitado 
komplikoj sentaj 
tre ofte 
ne konas vortojn 
 
Ne ĉar mi ne sopiras amon 
ne ĉar mi ne konkeras amon  
mi nur timas 
ke am’mem formus vundon 

热爱生命 

我不去想是否能够成功 

既然选择了远方 

便只顾风雨兼程 

我不去想能否赢得爱情 

既然钟情于玫瑰 
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就勇敢地吐露真诚 

我不去想身后会不会袭来寒风冷雨 

既然目标是地平线 

留给世界的只能是背影 

我不去想未来是平坦还是泥泞 

只要热爱生命 

一切，都在意料之中 

Am’ al la vivo 
mi ne pensas pri mia sukces’ 
direktante min al celo en foro 
mi nur spite iru sen ajn ĉes’ 
 
mi nek pensas, ĉu mi gajnos ŝian amon 
ĉar mi korinklinas al rozfloro 
mi kuraĝe verŝu mian sincergamon 
 
mi nek pensas, ĉu atakas pluvo frida  
ĉar mi celis al la horizonto 
mi antaŭeniru nur kun vol’ decida 
 
mi nek pensas, ĉu ebenas aŭ zigzagas la futuro 
ĉar mi amas vivon 
ĉion regos mi kun prikalkulo 

怀想 

我不知道 

是否 还在爱你 

如果爱着 

为什么 会有那样一次分离 

我不知道 

是否 早已不再爱你 

如果不爱 

为什么 记忆没有随着时光 

流去 

回想你的笑靥 

我的心 起伏难平 

可恨一切 

都已成为过去 

只有婆娑的夜晚 

一如从前 那样美丽 

Pripenso 
mi ne scias 
ĉu mi amas vin  
se jes 
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kial jam okazis tia disiĝ-fin’ 
 
mi ne scias 
ĉu de longe mi ne amis vin per ĉas’ 
se ne 
kial rememoro ne forfluis  
kun temp-pas’ 
 
kiam ridmienas vi en mia mens’ 
mia koro ondas kun tang-sku’ 
bedaŭrinde ĉio 
jam fariĝis la pasinta pens’ 
nur ĉarmplenaj noktoj  
jen fascinas ĉiam kun intens’ 

剪不断的情愫 

原想这一次远游 

就能忘记你秀美的双眸 

就能剪断 

丝丝缕缕的情愫 

和秋风也吹不落的忧愁 

谁曾想 到头来 

山河依旧 

爱也依旧 

你的身影 

刚在身后 又到前头 

Nefortondebla amsento 
mi volus per vojaĝ’ 
forgesi vian belan okulparon 
fortondi kun kuraĝ’ 
fadenojn de l’ amsento 
kaj triston neblovitan eĉ de ventsovaĝ’ 
 
sed ekster mia prikalkul’ nun 
river’ kaj mont’ neŝanĝaj restas 
senŝanĝa restas ankaŭ l’ am’ 
figuro via 
sin trudas antaŭ min ĉiam 

是否 

是否 你已把我遗忘 

不然为何 杳无音信 

天各一方 

是否 你已把我珍藏 
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不然为何 微笑总在装饰我的梦 

留下绮丽的幻想 

是否 我们有缘 

只是源头水尾 

难以相见 

是否 我们无缘 

岁月留给我的将是 

愁绪萦怀 寸断肝肠 

Ĉu 
ĉu vi min jam forgesis  
alie, kial sen informiĝo  
ni loĝas unu de alia 
 
ĉu vi jam min trezore kaŝis 
alie, kial via ridmieno mian sonĝon 
ornamas jen per belaj revoj 
ĉu nia amligiĝo 
ja estas du polusoj 
neniam renkonteblaj 
 
ĉu destinitas ni disiĝaj 
dronigos jaroj  
nin per ĉagren’ kaj doloro 

假如你不够快乐 

假如你不够快乐 

也不要把眉头深锁 

人生本来短暂 

为什么 还要栽培苦涩 

打开尘封的门窗 

让阳光雨露洒遍每个角落 

走向生命的原野 

让风儿熨平前额 

博大可以稀释忧愁 

深色能够覆盖浅色 

Se vi ne sufiĉe ĝojus 
Se vi ne sufiĉe ĝojus 
Ne kunŝovu brovojn triste 
Homa vivo kurtas 
Kial varti amarecon 
 
jen malfermu longe la ŝlositan pordon 
lasu lumon regi en angulo ĉiu 
iru al la stepo de la vivo 
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lasu venton gladi vian frunton 
 
la vastec’ dilui triston povas 
malhelan koloron povas kovri l’ helan 

自爱 

你没有理由沮丧 为了你是秋日 彷惶 

你也没有理由骄矜 为了你是春天 把头仰 

秋色不如春光美 

春光也不比秋色强 

形象 

告诉我们 

--沉思是一种美丽 

Memamo 
deprimiĝi vi havas motivon nenian 
jen por vi aŭtuno 
vagas sencele 
nek motivon fieraĉi 
por vi jam printempo 
levas sian kapon 
vid’ aŭtuna ol la primavera ne pli belas 
nek printempa lum’ pli ol l’ aŭtuna helas  
figuroj 
diras al ni 
—medito estas speco de beleco 

豪放是一种美德 

我从眼睛里 

读懂了你 

你从话语里 

弄清了我 

含蓄是一种性格 

豪放是一种美德 

别对我说 

只有眼睛才是 

心灵的真正折射 

如果没有语言 

我们在孤寂中 

收获的只能是沉默…… 

Malkaŝemo estas bonvirto 
el okuloj viaj  
mi vin bone legas  
el paroloj miaj  
vi komprenas min 
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implicito estas karaktero 
malkaŝemo apartenas al bonvirto 
 
ho, ne diru al mi 
ke okuloj nure 
estas refraktado de la koro 
se ne estus lingvo 
ni nin trovus en soleco 
nur rikoltus silentemon… 

淡淡的云彩悠悠地游 

爱，不要成为囚 

不要为了你的惬意 

便取缔了别人的自由 

得不到 总是最好的 

太多了 又怎能消受 

少是愁多也是忧 

秋天的江水汨汨地流 

淡淡的雾 

淡淡的雨 

淡淡的云彩悠悠的游 

Maldensaj nuboj naĝas glate 
am’ fariĝu ne malliberita 
por plezuro via  
onin ne senigu vi je libereco 
neakireblaĵ’ plej bonas 
decas ne troaĵo por ĝuado 
multo kaj malmulto ambaŭ ĝenas 
fluas lirle la river’ aŭtuna  
 
maldensa nebulo 
maldensa pluvo 
maldensaj nuboj naĝas glate 

顾城 (1956—1993) 

案件 

黑夜 

象一群又一群 

蒙面人 

悄悄走近 

然后走开 

 

我失去了梦 
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口袋里只剩下最小的分币 

“我被劫了” 

我对太阳说 

太阳去追赶黑夜 

又被另一群黑夜 

所追赶 

Gu Cheng (1956—1993) 
Kazo 

nigra nokto 
kiel grup’ kaj grupo 
da maskitaj homoj 
proksimiĝas al mi ŝtele 
flustras 
kaj foriras 
mi la sonĝon perdas 
la moneroj senvaloraj restas jen en miaj poŝoj 
“estas mi rabita” 
al la sun’ mi diras 
nigran nokton pelas jen ĝi 
tamen grup’ da nigraj noktoj 
ĝin postĉasas 

回归 

不要睡去，不要 

亲爱的，路还很长 

不要靠近森林的诱惑 

不要失掉希望 

 

请用凉凉的雪水 

把地址写在手上 

或是靠着我的肩膀 

渡过朦胧的晨光 

 

撩开透明的暴风雨 

我们就会到达家乡 

一片圆形的绿地 

铺在古塔近旁 

 

我将在那儿 

守护你疲倦的梦想 

 

赶开一群群黑夜 

只留下铜鼓和太阳 
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在古塔的另一边 

有许多细小的海浪 

悄悄爬上的沙岸 

收集着颤动的音响…… 

Reveno 
ne endormiĝu, jen ne 
la vojo estas longa, kara 
ne proksimiĝu al la tento de arbaro 
ne perdu la esperon 
 
bonvole per neĝakvo frida 
adreson skribu sur la manon 
aŭ apogante vin al mia ŝultro 
pasigu matendaŭron svagan 
 
la ŝtormon diafanan levu 
por ke ni atingu hejmlokon 
kun ronda tero verda 
kuŝanta apud pagodo antikva 
 
mi tie 
gardados vian lacan sonĝon 
forpelos gregojn da mallumaj noktoj 
restigos kaj tamburojn bronzajn kaj la sunon 
 
ĉe aliflanko de la pagodo antikva 
multmulte da marondoj etaj 
sur sablan bordon rampas ŝtele 
la trilajn sonojn kolektante… 

王家新（1957—） 

叶芝 
我再一次从书架上取下你的书 
端详你的照片; 
你诗人的目光仍洞察一切 
使人忍不住避开 
 
我投向大街。 
(我们在逃避什么？) 
你终生爱着一个女人 
也仍在这个城市走着， 
—你写出了她 
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她就为此永远活着。 
在英语里活着 
在每一道激流和革命中 
活着。 
她属于尘世。 
但她永远不知道她那双 
激情的，灰蓝色的眼睛 
属于天空。 
这就是命运！ 
这已不是诗歌中的象征主义， 
这是无法象征的生活。 
折磨一个人的一生。 
这使你高贵的目光永不朝向虚无。 
 
于是你守望着整个大地 
—像一道投向滚滚流放的目光， 
像承受一种最啮心的火焰， 
像是永不绝望的绝望 

Wang Jiaxin (1957-) 
Yeats 

refoje mi elprenas vian libron el bretaro 
kaj pririgardas vian foton. 
rigard’ de vi poet’ ankoraŭ restas penetrema 
kaj igas min eviti ĝin 
 
dum mi direktas la rigardon al la strato 
(kion ni penas jen eviti?) 
dum tuta vivo vi virinon amis 
kaj ŝi ankoraŭ iras en ĉi urbo 
—vi ŝin priskribis— 
ŝi ĉiam vivas pro priskribo via. 
ŝi vivas en la angla lingvo, 
en ĉiu rapidfluo kaj revolucio 
ŝi vivas 
ŝi apartenas al la homa mondo 
sed ŝi neniam scius, ke okuloj ŝiaj 
fervoraj kaj grizbluaj 
ja apartenas al ĉielo 
ĉi tio estas sorto! 
ĉi tio estas ne la simbolismo en poezio 
sed estas ĝi la simbolebla vivo 
kiu turmentas tutan vivon de la homo 
rigardon vian tio igas direktita neniam al Nenieco 
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do, gvatas vi la tutan teron 
kiel rigard’ ĵetita al ekzila rapidfluo 
kiel la fajro eltenanta kor-ronĝadon 
kaj kiel senesper’ de neniama senespero 

宋琳（1959—） 

水壶 
从水壶中的黑暗到躯体的黑暗， 
是浑然不觉间来临的夜。 
我划亮火柴，坐回桌前， 
回忆起日落前写下的诗中的一行。 
 
夜更深了，山上有雪， 
崖边那颗星被擦洗得更加明亮。 
从黄昏起它就在那儿漫游， 
它大概渴了，像一只蟋蟀沉寂下来。 
 
现在只有水壶在独自歌唱， 
像厨房里的蟋蟀呼唤另一只 
荒野的蟋蟀。它也在呼唤我的嘴唇， 
去轻触温暖的、雪水茶的芳菲。 
 
多奇妙，一只水壶，从不问我是谁， 
随时都能给我安慰。 
哟优美的弧形，妇人般的柔顺， 
水倾出又倾入，欠缺了又满盈。 
 
而我知道，有一个匠人打制了这只 
不知年代、灰色曲柄的水壶。 
我熟悉孤寂中的欲望之渴， 
倘若我出门，它或将伴我远行。 

Song Lin (1959-) 
Akvokruĉo 

De la mallum’ interne de la akvokruĉ’ al tiu de la korpo 
estas la nokto alvenanta jen nerimarkite. 
Frotbruliginte alumeton kaj residiĝinte al la tablo, 
mi nun ekrememoras unu verson la de mi skribitan antaŭ sunsubiro. 
 
La nokt’ pli profundiĝas, neĝo kuŝas sur la monto, 
la stelo ĉe klifrando lavŝvabritas des pli brila. 
Ĝi de vesperkrepusk’ vagadas tie, 
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verŝajne ĝi soifas kaj ekmutas kiel grilo. 
 
Nur akvokruĉ’ nun sola kantas, 
ĝi ŝajnas grilo en la domo alvokanta la alian 
grilon en sovaĝej’. Ĝi ankaŭ vokas miajn lipojn 
por tuŝi la aromon de l’ neĝakva teo. 
 
Mirinde vere, akvokruĉo, ignorante kiu mi ’stas, 
ĉiumomente donas al mi la konsolon. 
Ho, bela flulinia formo, virineca obeemo, 
elverŝo kaj enverŝ’ de akvo, plenigado je akv-manko. 
 
Mi scias, ke elfaris metiist’ ĉi tiun 
akv-kruĉon tempo-nekonatan jen kun griza kurb-tenilo. 
Mi konas la deziron en soleco por sensoifigi, 
se mi veturos, ĝi min akompanos al la foro. 

李晓泉（1960—） 

风 

风吹向我 

从缝隙一直吹进 

一间、两间 

风在掏空思想的小房子 

几段炊烟，几颗灯盏 

 

这样，不到黎明时分 

风就会将我吹亮 

 

风又像吹动另一个人 

吹动她耳间的玉佩 

从她的身后一直吹到月下花前 

风在吹动两个人 

 

一个被掏空，一个被吹远 

Li Xiaoquan (1960—) 
Vento 

al mi vento blovas 
tra fendoj rekte 
en ĉelon kaj alian ĉelon 
malplenigante pensoĉelojn 
kun kuirfumoj kaj lamplumo 
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se tiel, ĝis ĉe l’ aŭrorhoro 
la vento blove min heligos 
 
ĝi ŝajne blovas al knabino 
blovmovas ŝiajn orelringojn 
de ŝia dorso ĝis rendevuejo 
ĝi blovas al mi kaj ŝi 
 
malplenigitis unu, kaj alia forblovitis 

看云 

看云的时候，没有想你 

思绪被平放在一块草地上 

云像一驾马车，驮着大片浪花 

和水草，一种从没有过的宁静 

装点着午后 

 

往事的气球，悬挂在草叶上 

几只虫子爬过，抚摸到里面的空 

耳朵里流过白云，听不到鼓点 

它们洗劫了所有的回忆 

 

看云的时候，漫不经心 

一只鸟经过天空，轻易地忽略了 

它温暖的绒毛，鹅黄的喙 

还有小小的心跳 

Spekti Nubojn 
spektante nubojn, mi ne pensas pri vi 
metitas penshumoro sur herbej’ ebena 
la nuboj kvazaŭ ĉar’ ŝarĝita per onderoj 
kaj akvoplantoj, la kvieto neniam spertita 
dekoras posttagmezon 
 
balon’ pasea pendas sur herbero 
insektoj rampe tuŝas balonan malplenon 
en oreloj fluas nuboj, sensonigas tamburadon 
forprenas ili ĉiujn rememorojn 
 
spektante nubojn, senzorgeme 
facile mi ignoras, kiam birdo preterflugis, 
lanugojn varmajn kaj flavetan bekon ĝiajn 
kaj la batad’ de ĝia eta koro 
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黄昏在爆裂 

黄昏在爆裂，纷纷扬扬 

一瓣金黄豆荚，从天边 

直至爆裂到乡村的土路上 

 

卖豆腐的女人在灯火里 

吆喝出质朴生活，镶边轮廓 

 

整段的黑 

躲在高悬的檐子下 

女人正从身体里抽出一节节鞭子 

温柔的手起落 

窗口光阴 

无一不留下伤痕 

Krepusko kreviĝas 
krepusko kreviĝas pluvŝajne 
orflava fabguŝo de la horizonto 
diskrevas jen ĝis la kotvoj’ de vilaĝo 
 
toŭfu-vendistino en lamplumo 
kolporte elkrias la simplan vivstilon 
 
la nigro tutkorpa 
sin kaŝas sub la tegmentrand’ altpendanta 
virino eltiras ĉen-vipon el sia korp-eno 
je ŝia mansvingo tenera 
tempdaŭr’ ĉe fenestro 
ricevas cikatrojn ja neeviteble 

黑大春（1960—） 

秋日咏叹 
我醉意朦胧游荡在秋日的荒原 
带着一种恍若隔世的惆怅和慵倦 
仿佛最后一次聆听漫山遍野的金菊的号声了 
丝绸般静止的午后，米酿的乡愁 
 
原始的清淳的古中华已永远逝去 
我不再会赤裸着脚返回大泽的往昔 
在太阳这座辉煌的寺庙前在秋虫的祷告声中 
我衔着一枚草叶，合上了眺望前世的眼睛 
 
故国呵！我只好紧紧依恋你残存的田园 
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我难分难舍地蜷缩在你午梦的琥珀里面 
当远处的湖面偶尔传来几声割裂缭绫的凄厉 
那是一种名贵的山喜鹊呵！它们翎羽幽蓝 
 
到了饮尽菊花酒上路的时候了 
那棵梧桐像位知心好友远远站在夕阳一边 
再次回过头，疏黄的林子已渐渐暗?下来 
风，正轻抚着我遗忘在树枝上的黑色绸衫 

Hei Dachun (1960-) 
Ario en aŭtuna tago 

mi vagadas ebri-sente sur aŭtuna sovaĝejo 
kun antaŭcentjara spleno kaj langvoro 
kvazaŭ lastafoje aŭskultante al klarionsonoj de la oraj krizantemoj tra la monto 
posttagmezo silke muta, hejmsopiro elfarita el riz-alkoholo 
 
primitiva kaj tutpura l’ antikva Ĉinio jam forpasis por eterne 
mi ne plu reiros nudpiede al la pasinteco de Daze-vilaĝo  
antaŭ la impona templo de la suno, en preĝsonoj de la insektoj aŭtunaj 
mi buŝprenas herbfolion, fermas okulparon rigardintan la antaŭan vivon en miraĝo 
 
ho, l’ antikva regno! mi nur alkroĉiĝas al ruinigita la restanta kampĝardeno via 
mi min bulas kun malemo apartiĝi en via tagmeza sonĝ-sukceno 
el la fora lag’ alŝvebas kelkaj tristaj kaj korŝiraj krioj jen okaze 
ili estas altvaloraj montaj pigoj kun malhellazuraj plumoj de soleno 
 
kiam vi post eltrinkad’ de krizantema vin’ suriros vojon 
tiu platanarbo kiel kora amikino staras fore ĉe la suno subiranta sveni 
vidate refoje, la arbaro pale flava jam laŭgrade malheliĝas 
vent’ karesas mole l’ nigran silkan veston sur arbbranĉo forgesitan de mi 

陈东东（1961—） 

雨中的马 
黑暗里顺手拿起一件乐器。黑暗里稳坐 
马的声音自尽头而来 
雨中的马。 
 
这乐器陈旧，点点闪亮 
像马鼻子上的红色雀斑，闪亮 
像树的尽头 
木芙蓉初放，惊起了几只灰知更雀 
 
雨中的马也注定要奔出我的记忆 

- 317 - 
 



像乐器在手 
像木芙蓉开放在温馨的夜晚 
走廊尽头 
我稳坐有如雨下了一天 
我稳坐有如花开了一夜 
雨中的马。雨中的马也注定要奔出我的记忆 
我拿过乐器 
顺手奏出了想唱的歌 

Chen Dongdong (1961-) 
Ĉevalo en la pluvo 

mi laŭvole muzikilon ekprenas sidante en mallumo 
sonoj de l’ ĉevalo alŝvebas el la ekstremo 
la ĉevalo en la pluvo 
 
la muzikilo malnovas glimante de punkto al punkto 
kiel la ruĝaj lentugoj sur la nazo de la ĉevalo flagras 
kiel sur la arbpinto 
hibiskfloroj ekfloras, ke kelkaj grizaj rubekoloj tuj leviĝas en paniko 
 
la ĉevalo en la pluvo laŭdestine forgalopos el mia memoro 
kiel la muzikilo en la mano 
kiel hibiskfloroj floras en la milda nokto 
ĉe la fino de la koridoro 
mi sidas firme kiel pluvo falas la tutan tagon 
mi sidas firme kiel floroj disfloras la tutan nokton 
la ĉevalo en la pluvo. ĝi laŭdestine forgalopos el mia memoro 
mi ekprenas la muzikilon 
kaj ludas la kanton laŭvole, kiun mi volas kanti 

韩东（1961—） 

山民  
小时候，他问父亲 
“山那边是什么” 
父亲说“是山” 
“那边的那边呢” 
“山，还是山” 
他不作声了，看着远处 
山第一次使他这样疲倦 
 
他想，这辈子是走不出这里的群山了 
海是有的，但十分遥远 
他只能活几十年 
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所以没有等他走到那里 
就已死在半路上了 
死在山中 
他觉得应该带着老婆一起上路 
老婆会给他生个儿子 
到他死的时候 
儿子就长大了 
儿子也会有老婆 
儿子也会有儿子 
儿子的儿子也还会有儿子 
他不再想了 
儿子也使他很疲倦 
 
他只是遗憾 
他的祖先没有像他一样想过 
不然，见到大海的该是他了 

Han Dong (1961-) 
Montano 

en knabeco li damandis al la patro 
“Kio estas trans la monto?” 
“Estas mont’,” respondis Patro 
“Tie kaj trans tie?” 
“Mont’, ankoraŭ monto” 
li eksilentas kaj rigardas al la foro 
la unuan fojon mont’ lin igas tiom laca 
 
pensas li, ke dum la tuta vivo li ne povas iri trans la montoj 
mar’ ekzistas, sed ĝi malproksimas 
li nur povas vivi kelkdek jarojn 
tial antaŭ ol atingi tien 
li jam mortos dum la vojo 
en la monto 
li konsideras, ke li devos porti la edzinon kun si 
ŝi naskos al li filon 
kiam li mortos 
jam plenkreskos lia filo 
lia fil’ edzinon havos 
kaj la filo havos sian propran filon 
kaj la filo de la filo havos sian filon 
li ne plu pripensas 
lia filo ankaŭ igas lin tre laca 
 
li nur havas la bedaŭron 
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liaj praprapatroj ne tiele pensis kiel li 
do, alie tiu, kiu vidas maron, devus esti li 

骆一禾（1961—1989） 

为美而想 
在五月里一块大岩石旁边 
我想到美 
河流不远 靠在一块紫色的大岩石旁边 
我想到美 雷电闪在离寂静 
不远的地方 
有一片晒烫的地衣 
闪耀着翅膀 
在暴力中吸上岩层 
那只在深红色五月的青苔上 
孜孜不倦的公蜂 
是背着美的呀 
在五月的一块大岩石的旁边 
我感到岩石下面的目的 
有一层沉思在为美而冥想 

Lou Yihe (1961-1989) 
Medito pri beleco 

maje ĉe rokego 
pri belec’ mi pensas 
ne fore de l’ river’, min apogante al purpura la rokego 
pri beleco mi ekpensas, fulmotondras ĉe la loko 
nemalproksime de la kvieteco 
pecego da likeno varma pro sunumo 
briletas per flugiloj 
sorbitas al la roko en perforto 
sur verdaj muskoj de l’ skarlata majo 
tiu senlaca vir-abelo 
ja portas belon sur la dorso 
apud rokego de la majo 
mi sentas sub la rok’ la celon 
tavolo da enpens’ meditas pri beleco 

吉狄马加（1961—） 

长城 
说你是一个启示 
那是因为你超城了时间 
说你是一个象徵 
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那是因为从月球上望你 
你是一个民族的符号 
说你是一个梦想 
那是因为在中国人的心里 
你甚至比生命还要重要！ 

Jidi Majia (1961-) 
La Granda Muro 

revelaci’ vin oni nomas  
ĉar vi transpasas tempon 
simbolo vi nomatas 
ĉar vi vin montras kiel la nacia signo 
kiam rigardas oni de la luno 
la revo vi nomatas 
ĉar en la koro de la ĉinoj 
vi estas eĉ pli grava ol la vivo 

陆忆敏（1962—） 

美国妇女杂志 
从此窗望出去 
你知道，应有尽有 
无花的树下，你看看 
那群生动的人 
 
把发辫绕上右鬓的 
把头发披覆脸颊的 
目光板直的、或讥诮的女士 
你认认那群人，一个一个 
 
谁曾经是我 
谁是我的一天，一个秋天的日子 
谁是我的一个春天和几个春天 
谁？曾经是我 
 
我们不时地倒向尘埃或奔来奔去 
挟着词典，翻到死亡这一页 
我们剪贴这个词，刺绣这个字眼 
拆开它的九个笔划又装上 
 
人们看着这场忙碌 
看了几个世纪了 
他们夸我们干得好，勇敢、镇定 
他们就这样描述 
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你认认那群人 
谁曾经是我 
我站在你跟前 
已洗手不干 

Lu Yimin (1962-) 
Usona porvirina gazeto 

rigardante jen el tiu ĉi fenestro 
vi ekscias, ke toviĝas ĉio bezonata tie 
sub senflora arbo, vidu 
tiun grupon da virinoj la emocivekaj  
 
kun haroj turnitaj al dekstra tempio 
kun haroj kovrantaj la vangojn 
kun rigida ekrigard’ aŭ mokmieno 
vi konas unu grupon, ĉiun el ili 
 
kiu iam estis mi 
kiu estas mia tago, la aŭtuna tago  
kiu estas mia unu aŭ pluraj printempoj 
kiu? iam estis mi 
 
ni falas al la polvo de tempo al tempo aŭ klopodas tien kaj tien 
kun vortaro en la man’ ni turnas ĝin ĝis la paĝ’ de morto 
ni eltondu kaj gluu tiun vorton, kaj brodu tiun vorton 
diserigu la vorton kaj remuntu ĝin 
 
oni rigardas la scenon de klopodado 
dum pluraj jarcentoj 
ili laŭdas nin pro nia bona laboro, kuraĝeco kaj aplombo 
ili tiele faras tian priskribon 
 
rekonu tiun grupon da virinoj 
kiu iam estas mi 
mi staras antaŭ viaj okuloj 
mi jam ĉesis fari tion 

张世明（1962—） 

淹没 

暮色可以淹没村庄 

却不能淹没蛙鸣 
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大雪可以淹没万物 

却不能淹没春天 

 

然而一个女人 

你根本无法想象 

她在一瞬间 

绽放的花容月貌 

轻而易举 

就淹没了一个世界 

Zhang Shiming (1962-) 
Vualado 

krepusko ja povas vuali vilaĝon 
Sed ne la kvakadon de ranoj 
 
neĝego ja povas vuali la mondon 
tamen ne la scenon printempan 
 
jen tamen mirinda belec’ de virino 
— neniu kapablus imagi — 
dum unu momento 
kiun ŝi elmontras 
tre tute facile 
vualas la tutan homrondon 

华清（1963—） 

风中之柳 
它把少女一样的发梢 
向上撩了一下，恰到好处地 
又落下来。水面的波纹 
刚好记下这一刻，又将这发梢 
捋了一下，如同一面 
荡着涟漪的镜子 

 

它的腰肢摆了起来，把整个秋天 
扭成了一件杏黄色的旗袍 

Hua Qinq (1963-) 
Saliko en vento 

Ĝi eklevis harojn kiel junulino 
iom supren kaj faligis ilin  
en konvena tempo. 
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Ondlinioj sur akvosurfaco 
ja registris ĉi momenton. 
Ĝi denove glate movis harojn 
kiel ondetanta la spegulo. 
 
Ĝia talio jen eksvingiĝis 
tiel ke l’ aŭtuno tuta ja fariĝis 
abrikotkolora robo. 

郑单衣（1963—） 

如果你是玫瑰 

如果你是玫瑰 

就请在这火红的夏季深深鞠躬 

 

你是我前天的花朵，也是我后天的花朵 

如果你爱我 

如果你是玫瑰就燃烧着幸福！ 

 

就踏着正步，穿过梦魇 

把你的刺，深深留在我肉中 

 

可我，并不在这儿 

我是在更高的空中行走 

 

如果你是玫瑰 

就把沉重的头转向我夏天的道路 

就低垂、就紧紧贴住自己的脊背 

 

如果你爱我 

如果你是玫瑰就痛苦着虚无！ 

Zheng Danyi (1963—) 
Se vi estus roz’ 

se vi estus roz’ 
riverencu en ĉi fajra somero profunde 
 
ambaŭ floroj antaŭhieraŭa kaj postmorgraŭa vi ja estus 
se vi amus min 
se vi estus rozo, flamu per feliĉ’ 
 
do vi marŝu tra inkub’ 
piku vian dornon jen en mian karnon 
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sed mi — ne ĉi tie restas 
vagas mi en la ĉiel’ pli alta 
 
se vi estus roz’ 
turnu vian pezan kapon al somera vojo mia 
pendiĝu malalte, alkroĉigu firme vin al via first’ 
 
se vi amus min 
se vi estus roz’, doloru en malpleno 

蔡天新 (1963—) 

唯一的爱 

唯一的爱生活在我的内心 

她披上血液的外衣 

思想沿着经络生长 

 

唯一的爱存在语词之间 

声音象白色的羽毛 

飞翔在蓝天的睡眠里 

 

唯一的爱裸露在阳光下 

在一只铁皮罐头里边闪耀 

—已经被我吃掉多年 

Cai Tianxin (1963—) 
La ununura amo 

la ununura amo vivas en interno mia 
ŝi portas superveston sangan 
laŭ korpkanaloj ŝia penso kreskas 
 
la nura am’ ekzistas inter vortoj 
jen kiel blankaj plumoj ŝia voĉo 
flirtadas en dormado de l’ ĉielo blua 
 
la ununura amo sin eksponas en sunlumo 
briladas ŝi en ladbotelo 
— de multaj jaroj formanĝita de mi 

再远一点 

再远一点 

我们将看到 

人群像砂粒 

堆砌在一起 
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彼此相似 

 

再远一点 

我们将看到 

房屋像贝壳 

或仰或卧 

难以分辨 

 

再远一点 

我们将看到 

城市在陷落 

市民们纷纷出逃 

搭乘超员的旅客快车 

 

再远一点 

Pli fore 
pli fore 
ni vidos 
homgrupon kiel sablo-grajnojn 
amasigitajn kune 
similajn unu al l’ alia 
 
pli fore 
ni vidos 
domvicojn kiel konkojn 
kuŝantajn aŭ surdorse aŭ surventre 
neklare difinitajn 
 
pli fore 
ni vidos 
ke urboj falas 
loĝantoj disen fuĝas 
por paki sin en troŝarĝitan rapidvagonaron 
 
pli fore 

绿血 

我从北方回来，夜已经很深 

我进屋后返身关门 

发现了台阶下的树叶 

这是从被台风刮倒的 

法国梧桐上掉下来的 

树的躯干已被拖走 

我好像看见一摊血 
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淤积在地上 

我记得双亲大人喜欢 

在树下乘凉，稍歇 

谈论他们的孙子 

我甚至记得他们 

费劲吐出褐色瓜子的情景 

那是在去年夏天 

今年夏天，我不知道 

今年夏天他们将怎样度过 

Verda Sango 
de norde mi revenis en profunda nokto 
endomiĝinte, kiam fermis mi la pordon 
mi trovis arb-foliojn sub ŝtuparo 
falintajn el platano 
blov-renversita de uragano 
l’ arbkorp’ jam fortiriĝis 
mi ŝajnis vidi flakon sangan 
stagnantan sur la tero 
en mia rememor’ gepatroj miaj amis 
sin refreŝigi kaj ripozi sub la arbo 
pri siaj nepoj babilante 
ankoraŭ rememoras mi, ke ili 
ĝueme senŝeligas melonsemojn brunajn 
okazis tio en somer’ lastjara 
ĉi-jare, tamen, mi ne scias 
kiel pasigos ili la someron 

西川（1963—） 

十二只天鹅 

天鹅 

没有阴影 

 

那相互依恋的十二只天鹅 

难于接近 

 

十二只天鹅——十二件乐器—— 

当它们鸣叫 

 

当它们挥舞银子般的翅膀 

空气将它们庞大的身躯 

托举 

 

一个时代退避一旁，连同它的 
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讥诮 

 

想一想，我与十二只天鹅 

生活在同一座城市！ 

 

那闪耀于湖面的十二只天鹅 

使人肉跳心惊 

 

在水鸭子中间，它们保持着 

纯洁的兽性 

 

水是它们的田亩 

泡沫是它们的宝石 

 

一旦我们梦见那十二只天鹅 

它们傲慢的颈项 

便向水中弯曲 

 

是什么使它们免于下沉？ 

是脚蹼吗？ 

 

凭着羽毛的占相 

它们一次次找回丢失的护身符 

 

湖水茫茫，天空高远：诗歌 

是多余的 

 

我多想看到九十九只天鹅 

在月光里诞生！ 

 

必须化作一只天鹅，才能尾随在 

它们身后—— 

靠星座导航 

 

或者从荷花与水葫芦的叶子上 

将黑夜吸吮 

Xi Chuan (1963—) 
Dek du cignoj 

cignoj 
sen la ombro 
 
tiuj dek du cignoj ame kunvivantaj 
alireblas malfacile 
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ili kiel muzikiloj 
gakas sian ĥoron 
 
kiam ili svingas siajn flugilparojn 
arĝentblankajn 
aerfluo iliajn grandajn korpojn 
alte levas 
 
flanken unu tempo fadis kune 
kun sarkasmo sia 
 
pensu, mi kaj dek du cignoj 
vivas en la sama urbo! 
 
la dekduo ĉe la lago brilas 
nu maltrankvilige 
 
inter anasfloko ili tenas 
puran sovaĝecon 
 
akvo servas kiel land’ ilia 
ŝaŭmoj kiel iliaj gemoj 
 
ĉiufoje kiam sonĝas ni pri ili 
jen vizias koloj fieraj iliaj 
kliniĝantaj en la akvo 
 
kio liberigas ilin de sinkado? 
ĉu iliaj palmpiedoj? 
 
pere de aŭguroj la plumaraj 
fojrefoje ili trovas perditajn talismojn 
 
vasta lag’, profunda la ĉiel’: poemoj 
estas superfluaj 
 
kiel mi deziras vidi naŭdek naŭ cignojn 
novnaskiĝi en lunlumo! 
 
transformiĝi cign’ mi devas, tiel sekvi 
povas mi malantaŭ ili — 
min orientigas l’ astroj 
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aŭ sur la folioj de lotusoj kaj akvohiacintoj 
suĉas la malluman nokton 

海子（1964-1989） 

面朝大海，春暖花开 

从明天起，做一个幸福的人 

喂马、劈柴，周游世界 

从明天起，关心粮食和蔬菜 

我有一所房子，面朝大海，春暖花开 

从明天起，和每一个亲人通信 

告诉他们，我的幸福 

那幸福的闪电告诉我的 

我将告诉每一个人 

给每一条河每一座山取一个温暖的名字 

陌生人，我也为你祝福 

愿你有一个灿烂的前程 

愿你有情人终成眷属 

愿你在尘世获得幸福 

我只愿面朝大海，春暖花开 

Haizi（1964-1989） 
Alvizaĝe al la maro, kun printempaj floroj en prospero 

De morgaŭ, volas mi feliĉa homo esti 
Ĉevalon bredi, haki lignon kaj veturi tra la mondo 
De morgaŭ mi ekzorgos pri nutraĵoj kaj legomoj 
Mi havas domon, alvizaĝe al la maro, kun printempaj floroj en prospero 
 
De morgaŭ mi ekkorespondos kun karuloj ĉiuj 
Rakontos pri feliĉo mia jen al ili 
Mi tion, kion la feliĉa fulmo diris,  
Al ili ĉiuj diros  
 
Kaj donos varmajn nomojn mi al ĉiu monto kaj rivero ĉiu  
Fremdulo, ankaŭ mi prezentu bondeziron al vi 
Deziras mi estonton brilan al vi 
Deziras mi al vi kuniĝon kun amata de vi ino 
Deziras mi al vi akiri feliĉecon en la homa mondo 
Mi volas nur vizaĝi al la maro, kun printempaj floroj en prospero 

七月不远 

——给青海湖 请熄灭我的爱情 

七月不远 

性别的诞生不远 
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爱情不远—马鼻子下 

湖泊含盐 

 

因此青海湖不远 

湖畔一捆捆蜂箱 

使我显得凄凄迷人 

青草开满鲜花。 

 

青海湖上 

我的孤独如天堂的马匹 

(因此 天堂的马匹不远) 

 

我就是那个情种： 诗中吟唱的野花 

天堂的马肚子里唯一含毒的野花 

(青海湖 请熄灭我的爱情！) 

 

野花青梗不远 医箱内古老姓氏不远 

(其他的浪子 治好了疾病 

已回原籍 我这就想去见你们) 

 

因此爬山涉水死亡不远 

骨骼挂遍我身体 

如同蓝色水上的树枝 

 

啊！ 青海湖 暮色苍茫的水面 

一切如在眼前！ 

 

只有五月生命的鸟群早已飞去 

只有饮我宝石的头一只鸟早已飞去 

只剩下青海湖 这宝石的尸体 

暮色苍茫的水面 

Juli’ ne foras 
—dediĉe al Qinghai Lago, bonvole estingu mian amon 
juli’ ne foras 
naskiĝo de genroj ne foras 
ne amo foras—ĝuste sub la nazo de ĉevalo 
la lag’ entenas salon 
 
do, Qinghai-Lag’ ne foras 
ĉe la lagrand’ troviĝas ja stakoj da abelujoj 
min igas izolita sed alloga: 
en verdaj herboj pompas freŝaj floroj 
 
sur Qinghai-lago 
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soleco mia ŝajnas surĉiela la ĉevalo 
(pro tio la ĉevalo surĉiela ja ne foras) 
 
mi estas tiu galantulo: la sovaĝa floro en poemo 
la nura venena sovaĝa floro en la ventro de l’ ĉevalo surĉiela  
(Qinghai-lago, bonvole estingu mian amon!) 
 
la verdaj tigoj de sovaĝaj floroj ja ne foras 
l’ antikvaj familiaj nomoj en medikamenta kesto ja ne foras 
(aliaj vagabondoj kiuj resaniĝis pro malsano 
jam al hejmlok’ revenis, mi volas nun viziti ilin) 
 
trans montoj kaj riveroj, tial, la morto ne foras 
skeleto pendas jen tra mia tuta korpo 
kvazaŭ branĉoj sur la blua akvo 
 
ho, Qinghai-lago, la akvosurfaco en krepuska lumo 
ĉio prezentiĝas antaŭ okulparo! 
 
aro da birdoj kun nur kvinmonata vivo jam forflugis 
la unua birdo trinkinta mian gemon jam forflugis 
nur restas Qinghai-lago, la kadavro de la gemo 
l’ akvosurfaco en krepuska lumo  

你的手 

北方 

拉着你的手 

手 

摘下手套 

她们就是两盏小灯 

我的肩膀 

是两座旧房子 

容纳了那么多 

甚至容纳过夜晚 

你的手 

在他上面 

把他们照亮 

于是有了别后的早上 

在晨光中 

我端起一碗粥 

想起隔山隔水的 

北方 

有两盏灯 

只能远远地抚摸 
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Via mano 

la nordo 
je l’ mano tiras vin 
la mano 
demetas gantojn 
du etaj lampoj ili estas 
du miaj ŝultroj 
malnovaj domoj estas  
entenas tiom 
eĉ tiujn noktojn 
kaj via mano 
sur lia supro 
prilumas ilin 
 
do sekvis la mateno de disiĝo 
en matenlumo 
tenante bovlon da rizkaĉo 
mi pensis pri transmonta kaj transakva 
la nordo 
du lampoj tie 
karesi povas nur de malproksime 

新娘 

故乡的小木屋、筷子、一缸清水  

和以后许许多多日子  

许许多多告别  

被你照耀  

 

今天  

我什么也不说  

让别人去说吧  

让遥远的江上船夫去说 

有一盏灯 

是河流幽幽的眼睛 

闪亮着  

这盏灯今天睡在我的屋子里  

 

过完了这个月，我们打开门  

一些花开在高高的树上  

一些果结在深深的地下 
Novedzino 

kabano, manĝobastonetoj, vaz’ da pura akv’ hejmlokaj 
kaj multaj postaj tagoj 
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jen de vi estas prilumataj 
 
hodiaŭ 
mi diru ja nenion 
mi lasu onin diri 
mi lasu diri l’ boatiston sur rivero malproksima 
ekzistas lampo 
ĝi estas malhela okulo de l’ river’ flagranta 
ĝi dormas ĉi-nokte en mia domo 
 
post tiu ĉi monat’, la pordon ni malfermu 
sur alta arbo kelkaj floroj elkreskiĝos 
sub ter’ profunda kelkaj fruktoj produktiĝos 

蒋雪峰（1965—） 

祈祷 
雪山啊 
别让他们 
都上来了 
给神留一座 
做蒲团吧 
 
诗人啊 
像树分泌出树脂 
那样写诗吧 
 
长夜啊 
卸下重负 
让拉车的人睡一会儿吧 
 
人们啊 
享不完的福 
吃不完的苦 
都留下来 
做继往者的口粮吧 
 
福田坝啊 
让我回到 
有炊烟有外婆有甘蔗林的 
穷日子吧！ 
 
就是死也要种下燕麦的人 
骑着一朵白云走了 
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他养大的马还在等他 
 
爱人啊仇人啊 
是一个人吗？ 
请让一让 
你们挡住了 
从天而降的阳光 
 
神啊请您帮助我 
让我把自己交给日子 
同时也能领回自己 

Jiang Xuefeng (1965-) 
Preĝo 

Aĥ, neĝomontoj, 
ne lasu ilin ĉiujn 
ja supreniĝi. 
Restigu unu pinton jen al Dio 
kiel sidokusenon! 
 
Aĥ, la poetoj, 
kiel arbo sekrecianta rezinon, 
verku viajn versojn! 
 
Aĥ, longa nokto, 
malŝarĝu la pezon 
kaj lasu ĉar-tiranton dormi iom! 
 
Aĥ, homoj, 
donu viajn neelĉerpeblajn feliĉojn 
kaj senfinajn amarojn 
al viaj posteuloj 
kiel iliajn nutraĵojn! 
 
Aĥ, Futian-Ebenejo, 
lasu min reiri 
al tiuj suferplenaj tagoj 
kun kuirfumo, avnjo kaj sukerkan-plantejo! 
 
L’ ulo, kiu kreskigis avenon 
ĝis sia lasta spiro,  
jam foriris rajde sur nubo, 
dum la ĉevalo, kiun li nutris, ankoraŭ lin atendas. 
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Aĥ, amato, aĥ, malamiko, 
ĉu vi estas la sama homo? 
Bonvolu stari flanken, 
vi jam baras 
la sunlumon el la ĉielo. 
 
Aĥ, Dio, 
bonvolu helpi min! 
Lasu min doni memon al mi 
kaj regi min mem. 

白连春（1965—） 

稻 

稻是一粒很小的东西 

放到牙上才能嚼碎 

阳光的黄内藏的是泪的白 

在有水的地方稻是水稻 

在没有水的地方稻是旱稻 

稻的壳是父亲的辉煌 

照了我一生 

稻的汁是女儿的酸楚 

苦了我一生 

稻是一粒很小的东西 

拿在手里很轻 

但我总是一次一次俯下身 

疲惫又虔诚 

稻很脆弱 

牙轻轻一咬就碎了 

为了稻的熟 

我爱了一生 

Bai Lianchun (1965—) 
Rizo 

ĝia grajno tre tre eta 
la maĉaĵo nur por dentoj 
larma blank’ en suna flavo 
en akvkampo kreskas akva rizo 
seka riz’ vegetas sen akvoprovizo 
la rizŝelo estas glor’ de Patro 
min prilumas dum la tuta vivo 
la rizsuko estas amarec’ de Filino 
min penigis dum la tuta vivo 
ĝia grajno tre tre eta 
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tre malpeze en la mano 
tamen ĉiam mi fojrefoje min kurbigis 
laca kaj sincera 
ĝi fragila estas 
rompiĝema ja facile sub dentpremo 
por maturiĝo ĝia 
mi ja donas al ĝi amon dum la tuta vivo 

土豆 

悄悄地爬着前进 

对于泥土底下无边的黑暗土豆一句话 

也不说 它只是悄悄地爬着前进 

穿过石头的缝隙 穿过阳光和雨水 

冰冻的烽火 穿过时间的战场 

土豆 悄悄地爬着前进 

从不曾停止过 

它的力量来自种它进泥土的手 

以及渴望庆祝它的胜利的眼睛 

还有那个等待用它来填饱的 

肚 这不是一个人的饥饿 

而是一个民族的饥饿 土豆 

在泥土底下无边的黑暗中悄悄地 

爬着前进 至今没有迷路 

是因为一个人闪烁的灵魂 

在把它默默地指引 

Terpomo 
antaŭen rampas ĝi kviete 
silenta restas ĝi al la malhelo 
sub la tero 
antaŭen ĝi sin ŝovas 
tra ŝtonaj fendoj, tra sunlum’ kaj pluvo 
tra frosta miltfajr’ kaj tempa batalejo 
kviete ĝi antaŭen rampas 
neniam ĉesas 
ĝi ĉerpas forton de la man’ de kultivanto 
de la okuloj jen soifaj je triumfo ĝia 
kaj de la ventro plenigota per ĝi 
malsat’ individua tio ne ’stas 
sed la nacio tuta, ĝi kviete 
subtere rampas en mallum’ senlima 
ĝis nun ne perdas vojon 
nur ĉar anim’ flagranta 
direktas ĝin silente 
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雪山 

两头牦牛 

在月亮下面 

把它们热乎乎的呼吸吹到 

对方的脸上 

一只鸟回到自己的内心 

它飞了整整三十年 

有点累了 

风还在扫雪 

风扫雪已经扫了九万九千九百九十九遍 

风要把被雪埋住的泥土扫出来 

风也许想种点什么 

没有炊烟 

母亲的米饭的香味 

早在半路上就消失了 

我也将消失 

最后到达的 

是一个梦 

Neĝmonto 
en la lunlumo 
du gruntbovoj 
alblovas unu sian varman spiron 
al la vizaĝ’ alia 
returnas birdo en korfundo 
ĝi flugis tridek jarojn tutajn 
jam iom laca 
ankoraŭ l’ vent’ balaas neĝon 
jam preskau centmil fojojn ĝi balais 
la vento volas elbalai grundon sub la neĝo 
probable por kreskigi ion 
ne kuirfum’ videblas 
l’ arom’ de rizo kuirita de Patrino 
dumvoje jam elvaporiĝis 
mi ankaŭ ja elvaporiĝos 
finfine mi atingos 
jen mian propran sonĝon 

陈鱼（1965—） 

梦见自己 

我梦见自己ĉ 

是异族 长着面具ĉ 

面具薄膜一样 敷在脸上ĉ 
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我对着镜子 揭下来ĉ 

一层又一层ĉ 

却分不出哪一层ĉ 

是我自己ĉ 

我梦见自己不知自己的ĉ 

底细 一次又一次地跑出去ĉ 

就是在那时ĉ 

我遇见我在演戏 而我弄不清ĉ 

是我的哪一个在演，而里面的ĉ 

你的光芒使我的每一层ĉ 

都朝你暗自生长ĉ 

我的头在梦里开始 朝向你ĉ 

强烈的歪斜ĉĉ 

 

水深火热 黑暗漫长ĉ 

我开始闹解放ĉ 

唱起一支革命的歌曲 我ĉ 

要在身体里建造一个向内的国度ĉ 

创造一种异类的生存道德ĉ 

我的民主参照另一些异类和部族ĉ 

如变态的虫蝶或蛇的幸福ĉ 

规定我在固定的节气ĉ 

蛹化 蜕壳和ĉ 

神秘地改变美妙地飞舞ĉĉ 

 

黑暗中的劳碌 使我不像ĉ 

女王坐在自己的国度ĉ 

我更像个女巫ĉ 

而我应该能用手绘ĉ 

向你细致地描画我自己ĉ 

我对着镜子对着空白ĉ 

以又一阵革命激情ĉ 

想象我一往情深的面目ĉ 

并长出一身ĉ 

自我描绘的本领 却ĉ 

忘了赶在长成之前ĉ 

长出一双手 也忘了ĉ 

赶在讲话之前ĉ 

长出嘴巴ĉ 

我就这么僵着身子ĉ 

在梦里望着你ĉ 

无法动弹也无从表达ĉ 
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Chen Yu (1965—) 
Sonĝ’ pri mi mem 

mi sonĝis pri mi mem 
kiel alitriban’ kun mask’ 
maldika gaze algluita survizaĝe 
mi antaŭ la spegul’ deprenas 
tavolon post tavol’ 
sed mi ne povas identigi 
kiu tavolo estas mi mem 
mi sonĝis pri mi mem sed konis ne 
identecon mian, foj-refoje mi elkuris 
jen ĝuste tiam 
mi vidas min prezenti teatraĵon, sensukcese 
divenas kiu el mi tion fari, dum en la ludado 
tavolon ĉiun mian spronas via lumo 
sekrete kreski al vi 
ensonĝe mia kap’ komencas al vi 
flankiĝi forte 
 
en suferiga longlonga tenebr’ 
komencas mi min emancipi 
revolucian kanton kantas mi 
jen volas mi konstrui landon en la korp’ 
moralon la alienitan de ekzisto krei 
demokratio mia kopiiĝas laŭ l’ feliĉ’ de fremdaj triboj 
do, kiaj anormalaj vermoj, papilioj aŭ serpentoj 
mi estas limigita en sezonoj difinitaj 
pupiĝi, senŝeliĝi kaj 
mistere transformiĝi, bele flirti 
 
penado en mallumo malebligas al mi 
simila al reĝin’ en ŝia propra land’ sidanta 
mi male pli similas jen al sorĉistino 
mi tamen povas pentri per la mano 
detale paŭsi min mem al vi 
mi antaŭ la spegul’ kaj blank’ 
tuj ekscitita de pasi’ revolucia 
imagas al mi l’ deziratan fizionomion 
kaj la kapablon ŝvelparolan, sed 
forgesas, antaŭ mia maturiĝ’, 
kreskigi al mi mano-paron, kaj 
tuj antaŭ mia ekparolad’ 
fabriki al mi unu buŝon 
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mi kun rigida korp’ 
rigardas vin ensonĝe 
senmove, senparole 

北村（1965—） 

一首诗 

诗应该是能吟诵的 

能上口上心 

能在饥饿时被大地吸入 

并且感到甘甜 

诗应该念着念着 

就唱起来了 

唱着唱着就飞起来了 

诗应该有羽毛 

用我的心和它的翅膀 

使我随时能起身离去 

 

诗使白天明亮 

夜晚变黑 

有时诗会摘下眼睛 

让我佩带 

看见另一个自然的天空 

我熟悉的人都在飞来飞去 

他们的脸上没有痛苦 

只有信仰和 

雪白的表情 

 

诗应该一碰就发出好听的声音 

使漫长的一生变得可以描述 

成为可以邮寄的肖像 

呈现在宝座前 

诗使人感到口渴 

诗人额上出色的光环 

让人头晕 

当他神圣的形象破碎之后 

神的脸从后面浮现出来 

这就是诗人的一生 

Bei Cun (1965—) 
Unu poemo 

poemo devas kaj legebli kaj ĉantebli 
ĝi povas elbuŝiĝi kaj okupi l’koron 
ĝi povas esti ensorbita de malsata tero 
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kun gusto dolĉa 
ĝi devas dum legado 
fariĝi melodi’de ĉanto 
kaj dum ĉantad’ekflugi 
ĝi devas havi plumojn 
per mia kor’kaj ĝiaj plumoj 
ĝi min sorigas je ajn tempo 
 
poemo tage pli briligas 
pli malheligis nokte 
kelktempe ĝi deprenas okulparon 
per kiu eblas 
mi vidi la ĉielon de natur’ alia 
konatojn miajn flugi tien kaj ĉi tien 
sur kies vizaĝo naĝas ne suferoj 
nur kredo firma 
neĝblankaj vangesprimoj 
 
poemo devas soni orelplaĉe je ekfrapo 
ĝi igas longan vivon priskribebla 
fariĝas la portreto poŝtsendebla 
kaj prezentata antaŭ la altaro 
ĝi soifigas homojn 
la aŭreol’ surkape de l’ poeto 
vertiĝaj igas homojn 
post la rompado de figuro sankta lia 
alnaĝas la vizaĝ’ de Di’ deposte 
jen tio estas la tutvivo de l’ poeto 

阿九（1966—） 

故乡 

我常在蓝天碧水边， 

做一个回家的人。 

无论走到哪里，我都来自外省。 

没有一寸月光养我做她的儿子， 

没有一间屋宇 

情愿当我的故乡， 

因我的背包里尽是思想的灰烬。 

 

虽然我的父母自有他们的来历， 

我却从来没有真的找到 

他们所说的那里： 

对祖先，那是伤心之地， 
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对儿孙，那是乌有之乡。 

但是，我必须有一个故乡。 

是的我必须有！ 

这是我能喊出的 

最伟大的词语，是我的最强音。 

A Jiu (1966—) 
Hejmvilaĝo 

Mi ofte vagas inter blua la ĉiel’ kaj klara akvo, 
volante hejmreveni kiel ordinaraj homoj. 
Sed kien ajn aliri, mi min sentas fremda al la loko. 
neniu colo da lunlum’ min vartas kiel sian filon, 
neniu domo 
volas min protekti kiel hejmvilaĝo, 
ĉar en dorssako mia nur troviĝas penso-cindro. 
 
Gepatroj miaj havis sian devenlokon, 
neniam tien tamen mi eltrovis, 
jen kien ili priskribadis: 
la loko por prapatroj — malĝojiga, 
la lok’ por posteuloj — neekzista. 
Mi tamen devas havi hejmvilaĝon. 
Jes, mi ja devas havi! 
La vortoj, kiujn mi eligas, 
prezentas mian la plej fortan voĉon — la plej grandaj vortoj. 

戈麦（1967—1991） 

远航  
水手难忘的梦  
同摇橹一同烂掉  
走过的  
飘着油汁的航程  
 
那一个红色的港湾  
那一个迷人的仲夏夜  
妻子温玉的手  
吻逝离别的杯  
 
而梦无情地烂掉了  
白鲈鱼可怜的肚皮  
翻现在船尾  
浮着永恒的遗笑  
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锡兰岛那不可到达的梦境  
电视机的屏幕上  
水手白亮的面孔惊愕着  

Ge Mai (1967-1991) 
Vojaĝo al la foro 

la neforgesebla sonĝo de l’ maristo 
jam putriĝis kune kun la julo 
veturinte 
l’ ole-makulitan kurson 
 
tiu ruĝa fiŝ-haveno 
tiu ĉarma nokto mid-somera 
mola mano de l’ edzino 
la kisita glaso pro disiĝo 
 
sed la sonĝo senkompate putris 
la povrinda ventr’ de perko 
montras sin pro turniĝado ĉe la pobo 
la eterna rid’ postmorta flosas 
 
la insul’ Simhalauipa en nealirebla sonĝo 
sur l’ ekrano de televidilo 
la vizaĝo blanka de maristo brilas pro surprizo 

林新荣（1970—） 

樟树林里 
想多待一会儿 
在簌簌落着神秘与虚无的樟树林里 
这里的孤独无人打扫 
这里的野草 
蛛网晶莹着，在一爿阳光里 
两爿阳光里，晃荡，再晃荡 
快流到暮色的溪流 
还有一小片寂寥 

Lin Xinrong (1970-) 
En kamforarbaro 

mi volas resti pli da tempo 
en la kamforarbaro, kie falas nenieco kaj mistero 
neniu tie balaadas la solecon 
tieaj sovaĝ-herboj sur la tero 
kun ros’ kristala, en sunhela rondo 
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en la alia rond’, skuiĝas kaj skuiĝas kun leĝero 
la rojo fluas tuj proksime al vesperkrepusko 
ankoraŭ tenas iom da kvieta atmosfero 

刘清泉（1970—） 

现在 

现在是早晨八、九点钟，我与你们的太阳有点误会。  

天空只比房檐稍高，小孩子在抱怨高不可攀。  

我一看见高度高度就死盯着我：  

你怎么知道时间在成长？  

 

现在我读一些初学者的稿子，现在  

你们的老师在讲台上打盹。  

我从头读到尾，情节不敢动人；  

我好像明白了最后，以及最后后面的某种停顿。  

 

雨开始变小，那走来走去的是  

熟悉的疾病和领导威猛的咳嗽声。  

而你们正襟危坐，这让我觉得谁都不那么老实。  

变小的雨和更大的雨双管齐下，  

失去了泪水和血的象征。  

 

现在心从低处倾向更低，现在  

一枚硬币就能让你们望眼欲穿。  

我改几个句子，发几声牢骚；  

心如止水其实就是痴呆的浪漫，我甚至  

在删除的文字里透视你们。  

 

一点点累，一点点心慌……  

这片刻的扁执值得珍惜。  

而你们对幸福心有余悸，而我  

仍提着空竹篮怀想好水。  

于是你们住进了你们的小屋，你们的  

家园我从此不再过问。  

 

现在我的办公室成了初夏的避难，我  

室外的蝉儿唱得无奈。  

青草要黄，我是否可以慢慢欣赏，  

抒发我的爱怜、尊敬和不屑？  

 

要是你们明了我的心思我将惭愧；  

要是现在突降黑暗我将从零开始：  

努力工作，做你们真心的朋友。  
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Liu Qingquan (1970-) 
Nun 

Nun estas la ok-naŭ-a en mateno, 
ioma miskompren’ okazas inter mi kaj via suno. 
nur altas iom la ĉiel’ pli ol la domfirsto, 
plendas buboj pri la negrimpebla alto. 
L’ alteco fikse min rigardas je rigardo mia: 
kiel vi scias, ke la tempo kreskas? 
 
Nun legas mi la manuskriptojn de novicoj, nun 
ĉe la podio via instruist’ dormetas. 
Mi legas de komenco ĝis la fino, 
intrig’ altira ne sin trovas; 
mi ŝajne jen komprenas l’ elnodiĝon 
kaj iun paŭzon tuj malantaŭ l’ elnodiĝo. 
 
La pluv’ malintensiĝas, tio, kio iras tien, reen 
jen estas la konataj kaj malsanoj kaj potencaj tusoj de gvidantoj. 
Vi sidas seriozmiene, mi nenian honestecon sentas. 
Malgrandiĝanta kaj pli granda pluvoj falas kune, 
simbol’ de sango-ŝvit’ perdiĝas. 
 
Nun koro malleviĝas plu, nun 
monero povas ja eksciti vian avidemon. 
Kun kelkaj plendoj mi korektas frazojn; 
la kora apati’ signifas idiotan romantikon, mi eĉ 
travidas vin tra l’ forstrekitaj vortoj. 
 
Ioma laco, iom da konfuziteco... 
ĉi-momenteta obstineco indas je prizorgo. 
Enkore vi karesas timon kontraŭ la feliĉo, kaj mi 
bambuan korbon tenas prirevante akvon. 
Do loĝas vi en vian etan domon, vian 
ĝardenon mi ne plu enmetas en la zorgon. 
 
Nun mia oficej’ fariĝas la azilo frusomera, 
cikadoj ĉirpas ja senpove ekster mia ĉambro. 
Vizaĝe al la flaviĝintaj verdaj herboj, 
ĉu povas mi aprezi senhasteme, 
esprimi miajn amkompaton, respektecon kaj maldegnon? 
 
Ekhontas mi se vi komprenas mian penson; 
mi ekus de komenco se subite falus ja mallumo: 
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labori pene kaj jen amikiĝi kun vi kor-sincere. 

何山川（1971—） 

雨中的雕像 

泪流满面 

你站在我的面前 

我此刻才来  才进入你 

空旷的视野 

与爱情无关吗 

长年累月的苦修中  你是否 

已经醒悟 

叶子飘落不分季节 

 

雨是云的歌 

它们是天空的梦 

生命的杯形花  盛满 

幸福的珍珠 

你与我之间 

是否也有这样的音乐 

无法拒绝黑夜的到来 

黑夜里我们更深刻地爱 

He Shanchuan 
Statuo en pluvo 

kun larmoj sur vizaĝo plena via 
vi staras tuj en mia fronto 
ĉe ĉi momento venas mi, eniras 
en vian vastan rigardkampon 
ĉu tio ne rilatas al la amo? 
en multajara perfektiĝ’ asketa, ĉu vi 
jam venas al kompren’ vekiĝe: 
folioj sen distingo de sezonoj flugefalas 
 
pluvado estas kant’ de nuboj 
kaj l’ sonĝo de l’ ĉielo 
la pokalforma flor’ de l’ vivo 
plenĝas je la perloj de l’ feliĉo 
ĉu inter mi, vi 
ekzistas la muziko 
neeble rifuzanta nokt-alvenon 
la nokt’ malluma naskas nian amon pluan 
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我们还在茅屋里 

一千零一夜过去了  也不曾 

停顿  我们会把故事 

讲下去 

 

不会再有人走进这片树林 

大雪已经封山  所有开向 

我们的列车都已经无限延期 

 

我们会把故事讲下去 

没有一场雪是我们所不能够 

承受的  我们不玩他们的游戏 

 

就是动用八百座山的冰雪 

也无法把鸟声冻住 

就是发射九百颗核弹 

也不能够把茅屋夷为平地 

 

即使在黑暗中   

我们也能够看见   

众神之中  只有她   

如花似玉 

Ni Ankoraŭ Troviĝas en la Ĥato 
kvankam pasis mil kaj unu noktoj 
ni neniam nian amrakonton ĉesas 
daŭre rakontadi 
 
ne plu homoj povas iri en arbaron nian 
ĉar neĝeg’ la monton hermetikas 
ĉiuj trajnoj veturantaj en direkto nia 
jam senlime prokrastiĝis 
 
ni daŭrigos nian rakontadon 
ne neĝego por ni 
’stas neeltenebla 
ni ne en ilia ludo partoprenu 
 
eĉ per neĝo kaj glaci’ de okcent montoj 
oni povus ne frostigi birdĉirpadon 
eĉ per bombardad’ de atombomboj naŭcent 
oni povus ne redukti nian ĥaton al la tero 
 
eĉ en peĉ-mallumo 

- 348 - 
 



ankaŭ ni ja povas vidi 
inter ĉiuj dioj, nur ŝin 
aspektantan bele kiel flor’ kaj jado 

杏花 

有人在敲门。 

进来一个头发湿漉漉的女人。 

 

“你怎么了，小乔?”我问。 

“你说只有杏花敢于为爱情私奔。” 

 

白天和一群女孩子在郊外 

看见一树杏花时， 

我的确这样说过。 

 

“我就是杏花！”小乔正说着， 

又有人在敲我的门了。 

Abrikotfloro 
Aŭdiĝis pordfrapado. 
Virin’ envenis kun malsekaj haroj. 
 
“Kio, Ĉonj’, okazas al vi?” mi demandis. 
“Nur abrikotflor’ kuraĝas amfuĝi, vi diris.” 
 
Tage kun fraŭlinoj ludis mi en ĉirkaŭurbo, 
vidinte abrikotan arbon, 
tiujn vortojn mi ververe diris. 
 
“Abrikotfloro mi ja estas!” Ĉonj’ asertis, 
kiam aŭdiĝis pordfrapad’ alia. 

雾 

猫的 

柔软的身子 

在平静的水面 

悄悄地悄悄地 

匍匐着 

许是怕惊破了 

水中的月 

 

趁着 

天上有些微云 

我偷偷地偷偷地 

抬眼看她 
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透过乳色的纱巾 

传神的黑眸 

正吃着我 

Nebulo 
la supla korpo 
de kato 
sur la trankvila akvsurfaco 
kviete kaj malpeze 
ŝtelrampis eble 
por ne surprizige dispecigi 
la lunon en la akvo 
 
mi, profitante 
la lumon de nuberoj surĉielaj 
sekrete kaj sekrete 
okulojn miajn levis por ŝin vidi 
tra la gaztuko laktkolora 
pupiloj nigraj esprimplenaj 
min estis manĝantaj 

信 

你寄来的信 

被我  撕碎 

捣烂成浆糊模样 

制成一个一个面包 

 

饥饿的时候 

我就拿出来 

吃掉 

Leteroj 
La leteroj de vi poŝtsenditaj 
estis disŝiritaj de mi 
kaj pulpitaj en kaĉaĵon 
el ĝi mi elfaris panojn 
 
kiam mi malsatas 
mi elprenis ilin 
kaj formanĝis 

血色罗裙 

朝阳下一池红莲 

旋风般的舞步 

一阵阵柔嫩地蠕动 

光艳的一闪  恍如一场春梦 
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又如柔嫩的芦苇般脆落 

你唱着一支永远唱不完的歌 

我的感觉在温馨的歌声中逝流 

如雨天的树在料峭的春寒中颤抖 

 

在我眼里  你整个人都神圣 

Sangruĝa jupo 
ruĝnimfeoj en basen’ sub matensuno 
ciklonŝajnaj dancaj paŝoj 
ekmoviĝoj delikataj 
brile fulmas kvazaŭ en printempa sonĝo 
leĝerskuas kiel fragmittigoj 
vi kantadas la senfinan kanton 
mia senso vaporiĝas en kantad’ varmeta 
kiel se enpluva arbo tremis en printempa frosto 
 
en okuloj miaj, via tuta korpo sanktas 

喝茶的时候  喝茶就是了 

亦浓亦淡  被冲泡成 

口渴时的思念 

天地的精华  慢慢地释放出来 

进城来看我的母亲说可以 

明目  清心 

这来自故乡高山上的 

香气  在体内循环时 

窗外的浓雾  突然消散 

一切看起来 

的确  如杯里重新舒展开的茶叶 

 

难怪  八年前在寺里 

与喋喋不休的我对坐了 

大半天的师父 

只说了一句 

喝茶的时候  喝茶就是了 

Do Trinku Teon Kiam Venas Tempo por Te-trinkado 
aŭ densa aŭ maldensa, teo infuzitas 
en sopiregon de soifo 
l’ esenco de ĉiel’ kaj ter’ eliĝas lante 
patrino mia elkampara diris, ke ĝi povas 
klarigi okulparon, kvietigi l’ koron 
dum la aromo tea el hejmloka monto 
cirkulis tra la korpo 
subite la nebulo densa malaperis el la vido 
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ŝajnigis ĉio 
ververe kiel tefolioj disvolviĝis ankoraŭfoje 
 
ne surprizige, en la templ’ antaŭ ok jaroj 
vizaĝe al mi parolema sidis 
longtempe la abato 
certigis al mi unu frazon 
do trinku teon kiam venas tempo por te-trinkado 

陈忠村（1975—） 

失眠 
夜很亮 我很难入睡 
窗外的树站得很高 
把月亮携在腰间 威胁 
 
三只蝙蝠爬在窗的外沿 
与我共饮这半轮月光 
惊叫的蝉迷失在星群中 
翻过身 摸一摸受压的头发 
不能说明为何失眠？ 
 
我亲眼看见虚构的情节 
吸干了奶牛的乳房 

Chen Zhongcun (1975-) 
Sendormeco 

la nokt’ tre helas, ke mi malfacile endormiĝas 
tre alte staras arboj ekster la fenestro   
la lunon ili tenas ĉe sia talio por ĝin minaci 
 
tri vespertoj sidas sur la ekstera rando de l’ fenestro 
dividante kun mi la duonan lunon 
cikadoj kriantaj en paniko perdiĝis inter steloj 
turninte la korpon kaj palpinte l’ harojn subpremitajn 
mi ne scias la kialon de sendormeco 
 
mi propraokule vidis fikciajn intrigojn 
suĉmalplenigi la mamojn de l’ bovino 

陈允东（1978—） 

我从远方带回众多颜色 

赶到德令哈，夜已无声 
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黑暗笼罩远处的山脉和戈壁  
我们在一家清真面馆大声朗诵诗歌 
司机默默饮酒，饮下一天的行程 
他们的面庞风霜凝结 

 

大片的雪和森林覆盖鸟兽的足迹 
白色的呼吸从屋檐落下 
灯笼挂在木梁上，是仅有的红  
这里是雪乡，我不远千里来此  
遁一片茫茫，照亮身体里沉默的河 

 

在木栏围场，一群湖泊从天空降临 
这天空庞大，高高的蓝，孤单的蓝 
俯视人间的花、酒、连绵的草木 
我经过这里，太阳、月亮、星星 
经过这里，人们以此为众多湖泊命名 
去敦煌的路上，要与沙漠相遇  
那年老月深的黄铺在眼前  
让尘世的恐惧不值一提 
必须要从人类的血管里抽出一瓶烈酒 
敬那一轮盛大的月，它清澈，看天圆地阔 

 

走过的地方大于我，我总要适时归来 
带回众多颜色，这颜色巨大  
会在我的一生中停留，看我长出白发 
也会在我成为困兽之时 
说出活下去的秘密 

Chen Yundong (1978-) 
Mi alportas multe da koloroj el la foro 

Kiam ni atingis Lingdeha, nokto jam kvietiĝis. 
Mallum’ vualis montojn kaj Gobion en la foro. 
Ni laŭte deklamis poemojn en halala nudelmanĝejo. 
La ŝoforoj silente drinkis, glutante la tagan kurson, 
ilia vizaĝo kovriĝis per prujno. 
 
Vasta blanka neĝo kaj arbaro ŝirmas birdspuron, 
blankaj spiroj falas el alero. 
Lanterno sur la trabo prezentas nuran ruĝon. 
Ĉi tie estas neĝa vilaĝo, mi venas defore mil liojn 
serĉi blankiĝon por prilumi  
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la silentan riveron en mia korpo. 
 
En Mulan-ĉasejo grupo da lagoj el la ĉielo, 
kiu vastas kun alta bluo kaj soleca bluo 
kaj kiu rigardas suben florojn, vinon kaj herbojn 
en la homa mondo. 
Mi preterpasas ĉi tien, suno, luno kaj steloj 
ankaŭ preterpasas ĉi tien. Homoj nomas  
lagojn per tiuj astroj. 
 
Sur la vojo al Dunhuang oni renkontas dezerton. 
Tiu flavo centjara etendiĝas antaŭ okuloj, 
supervenkante ĉiujn timojn de la mondo. 
Oni devas eltiri botelon da alkoholo el homaj sangvazoj 
por oferi ĝin al la luno klara inter tero kaj ĉielo. 
 
La lokoj iritaj de mi plias ol mi, kaj mi revenos en ĝusta tempo, 
kunportante miriadon da koloroj tiom enormaj 
kiuj restas dum mia vivo, vidante ĝis kreskos miaj blankaj haroj 
kaj kiuj, kiam mi fariĝos besto kaptita, 
eldiros la sekreton por vivi plue. 

楼河（1979—） 

似水流年 

雨太大 

我在屋檐下收起伞 

避雨,江南的气候 

气候里几个静止的人 

被减少的森林素描 

树,他有兰色的血 

和不可知的命运,星夜的恐惧 

哦,不,我的固执 

一种童年的病症 

似水流年 

 

一个人在天空下动了动手指 

我回家的时候父亲在修理收音机 

电波在村庄上空 

虚空的绸缎 

或者说忧郁的晚钟,花枝变轻 

形式的花蕾,形式的肉 

父亲动用了工具,敲击,敲击 

磁铁的声响发出 
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多么老迈的歌唱家 

他从歌曲中取出肉体 

似水流年 

 

教室里的一排排学生 

一个教师间断的发音 

又圆又小,他孤独的眼珠 

好象水中的茶叶,漂泊 

这教室是否会变成平原 

它宽阔的样子还有昨天的语音 

一个人头颅伸出,说: 

所有的人都去摘四十年后的棉花 

一群羊走着走着就变成了石头 

一群人走着走着就变成了棉花 

他们都等着,一个怀孕的女人 

象云朵一样出现 

呵,似水流年   

Lou He (1979—) 
Tempo fluas kiel akvo 

torenta pluvo 
mi fermis la ombrelon sub alero 
por ŝirmi, en klimato sude de Yangzi-rivero 
sin trovis kelkaj homoj senmovema 
ja kiel skizo kontraŭ la arbar’ malpliiĝinta 
l’ arbaro havas bluan sangon 
kun la fatalo nesondebla kaj teror’ stel-nokta 
ho, ne, obstino mia 
malsan’ knabeca mia estas 
jen tempo fluas kiel akvo 
 
en la aero ies fingr’ moviĝis 
riparis mia patr’ radioricevilon hejme 
radiaj ondoj pendis super la vilaĝo 
malplena satenaĵo 
aŭ la melankolia nokta sonorilo 
jen flora branĉo malpeziĝis 
formalaj karno kaj burĝonoj 
la patro prenis ilojn, batis kaj martelis 
magneto sendis sonojn 
tro olda la kantisto 
elprenis karnan korpon li el tiu kanto 
jen tempo fluas kiel akvo 
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klasĉambre vic’ kaj vico da lernantoj 
kaj intermita voĉ’ de instruisto 
solecaj okulgloboj liaj, rondaj kaj malgrandaj 
similis al flosantaj tefolioj en la akvo 
ĉu la klasĉambro ebenaĵ’ fariĝos？ 
aspekto vasta ĝia kaj la voĉo hieraŭa 
elŝoviĝis unu kap’, dirante: 
kotonon la postkvardekjaran ĉiuj pluku 
irante greg’ da ŝafoj iĝis ŝtonoj 
irante grup’ da homoj iĝis kotoneroj 
atendis ili ĉiuj — in’ graveda 
aperos kiel nubo 
jen tempo fluas kiel akvo 

郑小琼（1980—） 

雨滴 
雨滴似孤寂的音符被荒野吞没 
失明的永恒已被暴力深深割伤 
那么多人 像雨滴一样屈服 
牧场囚禁起自由的月光 
它纤细的脚 宛若银子 
轻轻摇晃 不可倾诉的怜悯 
悲伤、无奈已被大地收藏 
雨水把弱者的声音镶嵌大地 
他们的渴望长出旺盛的青葱 
泥土的沉默是一次心灵的宴请 
树木弯曲成孤单的爱 它忍受 
时间的枝条的疼与给予 碧玉的 
伤口像浑浊的河流 它水银样的 
灵魂没有沮丧 也没有老化 
更不会腐朽 像露珠样的人群 
尘世的草叶间短促的闪亮又凋零 
在河流与大地上死而复生 

Zheng Xiaoqiong (1980-) 
Pluvguto 

pluvguto, kiel soleca noto, estas voritaj de la sovaĝejo 
vidpov-perdinta eterneco jam estas profunde tranĉ-vundita de perforto 
tiom da homoj, kiel pluvgutoj, estas subigitaj 
paŝtejo enprizonigas la liberajn lunlumon 
ĝiaj delikate maldikaj piedoj, kiel arĝento, 
leĝere skuiĝas, neelverŝebla kompato 
tristo, senrimedeco jam konservitaj de la tero 
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pluvakvo inkrustas la teron per la krioj de malfortuloj 
el ilia soifeco elkreskas vigloplenaj junverdeco 
la silento de la koto estas festeno por l’ animo 
arbo kurbiĝas al la soleca amo, ĝi eltenas 
doloron kaj donadon de la tempaj vergoj, smeraldaj 
vundoj similas malklaran riveron, ĝia hidrarg-eska 
animo ne suferas de deprimiĝo nek de oldiĝo 
des malpli de putriĝo, kiel ros-simila homamaso 
mallongtempe flagras kaj velkas inter la herboj sur la homa mondo 
mortas kaj renaskiĝas sur la rivero kaj la tero 

小西 

合欢 
打开窗，都是合欢。 

粉色的花居多，米黄色的只有一树 

穿白裙子的女孩站在树下格外醒目。 

每个人的呼吸，都被甜美 

赋予更多的想象。 

我走过去抱住它的腰，它的手正指向远处—— 

浮在海面上的是座极小的山 

但一抹青翠 

仍压住了大片不安的深蓝 

Xiaoxi 
Akacioj 

Ekster fenestro 
plene disfloras akcioj. 
Rozetaj floroj multas 
nur unu arbo kun rizflavaj floroj. 
Knabino en blanka jupo 
sub arbo aspektas tre okulfrape. 
Ĉies spiro dotitas de dolĉo kaj belo 
per pli da imago. 
Mi aliras kaj ĉirkaŭprenas ĝian talion, 
ĝia fingro montras al la foro— 
eta monto flosas sur la maro 
per strio da junverdo 
ĝi superbelas 
vaston da malkvieta malhelbluo. 
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胡翠南 

雨后初晴  
大雨在洪水之后停止 

死过的草会在春雷后再次苏醒 

 
小人儿总是盼望长大，快一点，再快一点 

“他的羽毛渐丰，刚好有飞的勇气” 

蒲公英啊 

风一吹就四处流浪 

我喜欢在窗前听大雨弹奏 

旷野中少年在敲门 

老人躲在窗帘后举棋不定 

 
腾空的马蹄溅起草茎花叶 

时光理当如此 

一株年轻的芨芨草在泥泞中再次起立 

我历经过的事物 

披上宽恕的新衣 

Hu Cuinan 
Eksereniĝo post pluvo 

Pluvego ĉesis post diluvo. 
Mortintaj herboj refoje 
vekiĝos post printempa tondro. 
 
Etuloj ĉiam esperas plu kreski 
rapide, pli rapide. 
“Lia plumaro jam plenas  
kun sufiĉa kuraĝo por flugi.” 
Ha, leontodoj 
vagadas tuj je ventblovo 
en diversaj direktoj. 
Mi ŝatas aŭskulti ĉe l’ fenestro 
al muzikado de pluvego. 
En sovaĝejo knabego frapas je la pordo, 
oldulo malantaŭ fenestro kurteno 
hezitas kun malcerteco. 
 
Ĉevalhufoj saltantaj 
levŝprucas herbtigojn kaj florojn. 
Tempo pasas tiele. 
Juna herbo denove stariĝas 
el la kota maso. 
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Miaj travivaĵoj sin vestas 
per mantelo de indulgo. 

宗小白 

容器  
事物的因果关系让人费解 

比如将水注入水杯 

水就渐渐不再沸腾了 

 

比如独自一人呆久了 

就会习惯和另一个自己 

和谐相处 

 

就不会那么强烈的感受到 

不被需要的痛苦了 

 

我知道孔子对颜回说完 

“君子不器”，这话之后 

内心的痛苦也像满溢的水 

 

但他的痛苦并不是因为 

内心的沸腾不见了 

 

也不是因为看着自己 

和另一个自己和解了 

 

我知道所有容器的悲伤 

并不是因为水 

Zong Xiaobai 
Ujo 

Malfacilas kompreni la rilaton 
inter kaŭzo kaj rezulto: 
ekzemple, verŝi akvon en glason 
kaj ĝi ne plu bolas. 
 
Homo, ekzemple,  
kiu restas sola sufiĉe longe, 
kutimos vivi kun alia memo 
en akorda harmonio, 
kaj ne plu sentos 
la suferon esti nebezonata. 
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Mi scias, ke Konfuceo 
diris al sia lernanto: 
“Homo devas esti grandanima, 
sed ne limigita kiel ujo.” 
Lia doloro en la koro 
superfluis kiel akvo, 
 
sed lia doloro rezultis 
ne pro malapero de lia kora bolo 
 
nek pro tio, ke li vidas, 
ke li akordas kun alia memo. 
 
Mi scias, ke la tristo de ĉiuj ujoj 
naskiĝas ne pro akvo. 

卢山  

在尘世  
再次沐浴到阳光真好，冬日的阳台上 

晾晒着妻子的毛衣。晚风摇曳着她的影子 

我仿佛重新品尝了活着的味道。 

我刚刚从疾病的修道院里毕业， 

拿到了一张关于人情世故的哲学学位证。 

 
大雪不远，立冬为证。疾病制造了 

一场泥泞的交通事故。 

晚风扬起一日的浮尘，树木从黄昏里折回藤蔓。 

我的病历本旁边端坐着一盆雏菊， 

俨然一位风华正茂的年轻中医。 

Lu Shan 
En homa mondo 

Vere bone baniĝi en sunlumo denove. 
Sur la balkono en vintro 
sunumiĝas la lanpulvero de l’ edzino, 
vespera vento skuas ŝian ombron. 
Mi ŝajne gustumas refoje 
la saporon esti vivanta. 
Mi ĵus diplomitiĝis el 
la abatejo de malsanoj, 
kaj havigis al mi atestilon 
de doktoreco pri homaj kondutoj. 
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Ekvintriĝo jam alvenis, 
neĝego ne estas fora. 
Malsanoj kaŭzis trafikan akcidenton. 
Vespera vento levis polvon ĉe tagfino, 
arboj en krepusko fermas sin per lianoj. 
Apud mia notlibreto pri malsano 
sidas en serioza pozo poto da lekantoj, 
kvazaŭ juna kaj sangvina kuracisto 
de ĉina tradicia medicino. 

孙思 

一场雨 
一场雨 
起源于哪里，它的水从哪里来 
是一片云，还是一条河 
每次的来与去，有没有 
命定的秩序 
  
一场雨下来 
最先浇湿的是植物、房屋 
生灵，还是人心 
  
让太阳走开 
让三万里月光隐没，让天地微澜 
让所有生灵草木，低头接纳 
  
让一种宽广的透明 
直抵万物本心，之后 
藏起一身的肉欲 
  
这样的雨，是不是 
有我们不知道的，无数可能 
  
它从上而下的清洗 
普通天盖地的清洗 
还原了什么 
  
一块石头还原了俊朗 
一朵花还原成女子 
一棵树还原了六根清净 
落叶还原成鸟在飞 
  
人呢，被清洗后 
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还原成什么，能否丢掉愚痴不化 
回到人之初 
  
即便有，还原也只在一瞬间 
或更短的时间 
  
人世间一切 
都在往前走，人、动植物、河流、日子 
一切有生命的，无生命的 
都无法停下，回头 
  
我们曾经的爱 
也不能，那些黄昏那些夜晚 
我们说过的甚至起过誓的日日暮暮 
你侬我侬的日日暮暮 
  
过了就过了 
再回不来 
  
没有什么能改变 
一场雨也不能 

Sun Si 
Unufoja pluvado 

unufoja pluvado 
de kie ĝi originas, de kie ĝia akvo devenas 
ĉu de peco da nubo aŭ unu rivero 
ĉiufoje ĝiaj veno kaj foriro, ĉu tio 
havas destinitan vicon 
 
pluvo falas 
verŝ-malsekigitas la unuaj estas plantoj, domoj 
viv-estaĵoj kaj la koro de homoj 
 
la suno foriru 
la dekcent-lia lunlumo kaŝiĝu kaj vanuu 
ĉiuj estaĵoj kaj plantoj klinu la kapon kaj ricevu 
 
iu larĝa travideblo  
rekte atingu la koron de ĉiuj estaĵoj, kaj poste 
kaŝu la tutkorpan voluptecon 
 
ĉu tia pluvo havas 
sennombrajn eblecojn, kiujn ni ne konas 
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ĝi lavpurigas de supre malsupren 
ordinare lavpurigas de la ĉielo ĝis la tero 
kion ĝi revenigas 
 
unu ŝtonpeco revenas al belaspekto kaj elstareco 
unu floro revenas kiel fraŭlino 
unu arbo revenas al la stato de pureco super malvirtoj 
falfolioj revenas kiel flugantaj birdoj 
 
al kia stato la homo revenas 
post lavpurigo, ĉu li povus forĵeti obstinan stultecon 
kaj revenos al la origino de si mem 
 
eĉ se li povus, tia stato daŭrus momenton 
aŭ pli mallongan temperon 
 
ĉio en la homa mondo 
ĉiuj antaŭenmarŝas, homoj, animaloj, plantoj, riveroj kaj tagoj 
ĉio vivantaj kaj senvivaj 
ne povas halti nek returni la kapon 
 
la iama amo inter ni 
ankaŭ ne povas, tiuj tagoj kaj vesperoj 
eĉ tiuj tagoj kaj noktoj kiujn ni priĵuris kaj priparolis 
tiuj tagoj kaj noktoj dum kiuj ni kveris intime 
 
la pasintaj estas pasintaj 
ne plu revenos 
 
nenio povas fari ŝanĝojn 
nek pluvado 

韩瀚 

重量 
她把带血的头颅， 
放在生命的天平上， 
让所有苟活者， 
都失去了 
——重量。 
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Han Han 
Pezo 

Ŝi metis sian kapon kun fluanta sango 
sur la pesilon de la vivo, 
igante ĉiujn, kiuj vivas la malnoblan vivon, 
tuj perdas— 
la pezon. 

 

周瑟瑟 

橙子  
在遥远的湖南 
有无数间橙子工厂 
隐藏在墨绿的树丛中间 
橙子滚滚 
从机器传送带一端 
奔向自由 
还有源源不断的 
橙子到来 
我们爬上橙子工厂楼顶 
眺望远处大片橙子树林 
它们果实累累 
像一只只体态丰满的母鸡 
蹲在湖南的山坡上 
我要走到它们体内 
才能吮吸到雨水、阳光 
和夜露的甜蜜 
当我们一群人离开时 
橙子飞满了天空 
橙子的欢叫 
让我们频频回头 
那是两年前的好时光 

Zhou Sese 
Oranĝoj 

en malproksima Hunan 
troviĝas sennombraj prilaborejoj de oranĝoj 
kaŝitaj inter malhelverdaj arboj 
oranĝoj ruliĝas 
de unu fino de transport-bendo 
al libereco 
kaj senĉese alruliĝas 
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novaj sennombraj oranĝoj 
ni grimpas sur la tegmenton 
de prilaborejo de oranĝoj 
kaj rigardas al vastejo da oranĝ-arboj  
plene ŝarĝitaj je fruktoj 
kvazaŭ korpulentaj kokinoj 
kaŭrantaj sur la deklivoj de Hunan 
mi volas eniri ilian korpon 
tiel ke mi povas suĉi 
pluvon, sunlumon 
kaj dolĉon de nokta roso 
kiam nia grupo foriris 
oranĝoj flugis plene en la aero 
ĝojkrioj de oranĝoj 
altiris niajn kapturnojn de tempo al tempo 
tio estis bona tempo antaŭ du jaroj 

摩萨 

鹰的世界 

1 
当金凤凰 
在朝霞的燃烧中 
朝着太阳 
飞向献身的旅程 
鹰，在阴冷的雪山 
飞向沉默 

2 
鹰 
一首穿透力极强的诗 
驾驭浩渺的意境 
在稿笺的地平线上盘旋 

 
3 

飞翔的高度是一种痛苦 
胆魄却追求痛苦的高度 
鹰，把高度 
悬在痛苦的双翼上 

4 
鹰，无声地滑翔 
灵感，黑幽幽地 
飞掠诗的黄昏 

5 
钢铁般的羽毛 
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在长风的气流中 
张开，鲜红的野玫瑰 
在游弋的暗影里 
仰望鹰的伟岸 

6 
在魔幻的梦境里 
在梦境的月夜中 
鹰以真实的飞翔 
掠过沉睡的回忆 

7 
深奥莫测的天空 
云的海洋 
波动光的大潮 
天空和海洋的图腾 
由风 
嵌印在鹰的翅膀上 

8 
当黑色的掠影 
消失在蔚蓝的天宇 
溶化在深不可测的茫远 
鹰，像我的思维 
化进庄严的宁静里 

9 
高空的寒冷 将 
冷峻描绘得具体 
鹰，因孤独而变得神圣 
即使恐怖的哀鸣 
也能召唤欲望和勇敢 

10 
鹰有时是阴郁的 
尤其在阴郁的天气里 
一切虚幻都变得悲切 
而鹰的眼睛 
却大写着大风暴的诺言 

11 
鹰，在眼眶里漫游 
眼神像秋天一样遥远 
而瞳仁后面的春天 
离我的心灵很近 

12 
全身插满了钢铁般的意志 
把年代和历史翻越 
在高耸的思想里 
有燃烧的雪峰 鹰 
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栖息在挂满冰柱的穴洞 

Mosa 
La Mond’ de l’ Aglo 

1. 
kiam la fenikso ora 
en la brulo matenruĝa 
jen celante al la suno 
flugas sur vojaĝo sinofera 
l’ aglo ĉe neĝmonto frosta 
flugas al silento 
 

2 
l’ aglo 
la poemo tre penetra 
jungas la sencsituacio vasta 
ŝvebas super horizont’ de skribpapero 
 

3 
l’ alto fluga estas ja sufero 
tian alton kuraĝec’ alcelas 
l’ alton l’ agl’ pendigas 
sur mizeran flugilparon 
 

4 
l’ agl’ senvoĉe glitas 
sombre la inspiro 
flugas tra krepusk’ poema 
 

5 
la ŝtalecaj plumoj 
en aerfluoj de la vento 
etendiĝas, puncaj sovaĝrozoj 
en flagranta ombr’ malhela 
alrigardas l’ aglan grandiozon 
 

6 
en prestidigita sonĝo 
en lunnokt’ de l’ sonĝo 
l’ agl’ per vera flugo 
ŝvebas tra la rememor’ dormanta 
 

7 
la ĉiel’ mistera 
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nuba maro 
tajdo ondbrilanta 
la totemo de la ĉiel’ kaj maro 
pere de la vento 
inkrustiĝas sur la agla flugilparo 
 

8 
kiam la obskura ombro fluga 
malaperas en ĉiela bluo 
sin dissolvas en nemezurebla foro 
l’ aglo kiel mia pensfadeno 
jen fandiĝas en kviet’ solena 
 

9 
frosto en aero alta 
konkretigas fridon 
l’ agl’ fariĝas 
sankta pro soleco 
eĉ kriĉado trista 
ankaŭ povas ja elvoki 
la deziron kaj kuraĝon 
 

10 
l’ aglo kelkatempe splenas 
des pli en veter’ melankolia 
ĉiuj malplenaĵoj ĉagreniĝas 
dume l’ okuloj aglaj 
skribas larĝe la tempestan jeson 
 

11 
l’ agl’ vagflugas en okulokavoj 
distas la rigardoj kiel aŭtunveno 
sed printemp’ malantaŭ la pupiloj 
tre proksimas ja al mia koro 
 

12 
vol’ ŝtaleca jen ingiĝas tra la korpo 
superŝvebas jarojn, historion 
en sublimaj pensoj 
jen sin trovas la neĝpint’ fajranta 
l’ aglo sidas 
en la kavo kun glacipendaĵoj 
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杨柳红 

致母亲 

1988年12月27日的香港大雨，晚与母亲通话又闻北京落雪 

 

下雨的天气 

在冬日里 

怎能不让我想念 

我的季节 

——那等雪的日子 

以及那份降雪的欢喜 

你也一定知道 

我浑身湿湿地站着接雨 

脸上淌着些水粒粒 

心里想说的那篇话 

拿着听筒时 

呆呆的丑模样 

 

你是爱  你是温暖 

你是冬天里厚厚的雪 

你是恒久的 

在所有我能够感知的地方 

我把你贮存 

你是唯一属于我的 

而我也属于你 

无论多喧闹 

无论多么遥远 

无论这里的冬天给不给我雪 

我会深深地沉浸 

深深地埋进 

你的爱 

你的温暖 

你的厚厚的 

雪里…… 

Yang Liuhong 
Dediĉe al mia patrino 

En Hongkongo pluvegis je la 27-a de decembro, 1988. Kiam mi konversaciis telefone kun mia 
patrino, mi informiĝis pri neĝado en Pekino 

vetero pluva 
en tempo vintra 
min sopirigas senmotive 
jen al sezono mia— 
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tiuj tagoj por atendi neĝon 
kaj l’ ĝojo ĉe neĝfalo 
vi certe scias 
ja kion mi paroli volis 
kiam mi en pluvo staris 
kun akvgutoj survizaĝe 
kaj agmanieron stultan mian  
kiam mi ektenis la aŭdilon 
 
vi ’stas am’ kaj varmo 
vi ’stas dik-tavola neĝo 
vi ’stas ja eterna 
jen en ĉiuj lokoj eksenteblaj de mi 
mi vin ja konservos 
vi tutsole apartenas al mi 
kiel ajn bruema 
kiel ajn distanca 
ĉu al mi donacas neĝon la ĉi-tia vintro aŭ ne 
profunde mi min trempos 
profunde mi min enterigos 
   en vian amon 
      en vian varmon 
         en vian dikan 
            tavolon de neĝeroj... 

高怀军 

新的一天 
新的一天 
我会将昨天的事 
处理的干干净净 
用期望的心情 
给我想往的人 
一种无声的力量 
 
就象卖火柴的小女孩 
用一根火柴 
为你在冬季取暖 
虽然光芒微弱 
但 
我将作最大的努力 
给你在暗处带来光明 
让你静听 
希望的呼唤 
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不想让你的梦想 
在我的指尖上悄悄的流失 
那样我明天 
就会孤独的老去 
失去我的所爱 
风不会在拥有我 
雨不会在光顾我 
我的心田 
也不会有回首往事 
在这春天里 
我的朋友，和我所爱的人 
我将用我的笔墨 
为你挡住一切的病痛 
祝您们春季快乐 

Gao Huaijun 
Nova tago 

en la nova tago 
mi la hieraŭajn aĵojn 
forigos ja senspure 
kun la sento atendema 
donos mi al mia sopirata homo 
ian senparolan forton 
 
kiel alumetvendanta la knabino 
mi per unu alumeto 
vin varmigas en la vintro 
kvankam feblas ĝia lumo 
tamen 
mi klopodos kiel eble plej multe 
jen alporti al vi lumon en malhelo 
lasi vin aŭskulti 
vokojn de espero 
por ke via revo 
ne vanuu kaŝe el de miaj fingropintoj 
morgaŭ se tiele 
maljuniĝos mi solece 
perdos kion mi tre amas 
vento min posedos ne plu 
pluvo min vizitos ne plu 
en kora kampo mia 
ne okazos la retrorigardo al paseoj 
en ĉi primavero 
miaj amatino kaj amikoj 
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mi per mia plumo kaj inko 
ŝirmos vin jen kontraŭ ĉiuj morboj 
mi deziras al ni ĝojon en sezon’ printempa 

小海 

帽子 

早上 

一阵大风 

想像中的一顶帽子 

飞了 

 

一顶灰毡帽？ 

太阳帽？ 

黄军帽？ 

 

一顶帽子 

飞翔在半空中 

已经看不见了 

你反正看不见 

我跟自己说 

Xiao Hai 
Ĉapo 

matene 
en ventoĥor’ 
la ĉapo imagita 
sorflugis for 
 
ĉu feltoĉapo griza? 
la ĉapo sunrezista? 
aŭ ĉap’flaveta militista? 
 
jen ĉapo 
drivadis en aerofrapo 
jam malaperis 
“neniel vi ja vidis,” 
nu, al mi mem mi kveris 

棒槌 

近来的冬天 

（散文诗） 

近来的冬天，我常常依靠怀念，给自己取暖。 
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尽管一张张越飘越远的落叶，是不再新鲜的容颜，记忆中花开的体温，一样能嗅到熟悉

的从前。 

同一个季节相遇，又在另一个季节离开。我们是同一枝条上同一叶片的两面，始终相亲

相依，又永远不得相见。 

繁灿和凋谢，一定是前世的谁布置的悬念，安排在我们一生的遭遇里，还要来世的谁去

继续递延？ 

同样的牵挂，是一条忽隐忽现的直线，把这一头的我和那一头的你系在一起：命若琴弦

却又藕断丝连。 

这不再经典的情节，老是在不同的事件中固执地循环。这个冬天，我点燃的怀念，依旧

无法烘干里面的一句潮湿语言。 

一壶浓了又淡，淡了又浓的茶，坐在炉火上沉思，从早晨一直泡到夜晚。想对自己给以

温暖的人，就不能不饮尽怀念。 

当你手握茶杯，扑面的气息，多么像亲切的身影，越过千山万水，踏响吱吱呀呀的残雪，

经由一条秘密小道进入内心花园，把那年送走的燕子，重新唤回到眼前。 

其实我们再难相逢，尽情发挥的想象也成了江面上袅起的水烟，让最后的浪漫漂浮起一

缕缕虚幻。 

窗外空寂的天空下，流动的暮云还能诉说什么？这个时候，手持这样的诗意情怀，就像

手持一束常青的松枝，插进一段日渐老起来的时光里，看清香的味道如何再一次漾进长夜睡

眠。 

以后的冬天，依靠我们的怀念，也许才可以挣脱寒冷的纠缠。 

Bang Chui 
En Pasinta Vintro 

(Proza Poemo) 
  En pasinta vintro, mi, pere de sopiroj, ofte min varmigis. 
  Kvankvam la folioj defalintaj, kiuj flirtis pli kaj pli forforen, ne plu estis kun freŝaj vangoj, la 
temperaturo de florado en la memoro same povas flari la konatan estintecon. 
  Ni, renkontiĝinte en la sama sezono kaj disiĝinte en la alia, similas la du flankojn de la sama 
folio sur la sama branĉo, kiuj intime ligiĝas unu kun la alia, sed neniam intervidiĝas. 
  Prosperiĝo kaj velkiĝo certe aranĝitis kiel flagra enigmo destinita tute en la antaŭmorta mondo. 
Kaj kiu daŭrigos tiun labirinton en la postmorta mondo? 
  La sama korligo estas rekta linio jen aperanta jen malaperanta, liganta min ĉe ĉi fino kaj vin ĉe 
la alia. Nia sorto ŝajnas liuta kordo kaj tamen rompita lotusradiko kun nerompitaj fibroj. 
  La sentnodo, kiu ne plu estas klasika, ĉiam obstine cirkulas en malsamaj aferoj. En la pasinta 
vintro, la sopiro, kiun mi ekbruligis, povis ankoraŭ ne baksekigi ajnan frazon interne. 
  Kruĉo da teo, kiu ŝanĝiĝas de forteco al malforteco kaj inverse, sidas sur la forno meditante. Por 
repagi tiun, kiu donis al vi varmon, vi devas fintrinki sopirojn. 
  Kiam vi tenas te-tason en la mano, vian vizaĝon karesas la aromo, vere similanta al la intima 
figuro. Transpasinte montojn kaj riverojn, piedpreminte knare la postrestantan neĝon kaj enirinte 
la koran ĝardenon pere de sekreta vojeto, ni revoku antaŭ niajn okulojn la hirundojn, kiujn ni 
liberigis tiun jaron. 
  Fakte estas malfacile por ni renkontiĝi. La imago plene disvolvita ankaŭ fariĝis akva fumo 
incitita super la akvosurfaco de la rivero. Lasu la lastan romantikon flosi kiel strioj da malpleno. 
  Kion povas diri la krepuskaj nuboj sub la vaste malplena ĉielo ekster la fenestro? En ĉi tiu 
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momento, kiam ni mantenas ĉi tian poezian senton, tio similas al enŝovado de fasko da ĉiamverdaj 
pinbranĉoj en maljuniĝantan sunlumon por vidi, kiel la delikata aromo fluas en la dormon 
longnoktan. 
  Dum sekva vintro, ni, pere de niaj sopiroj, eblos nin liberigi de la implikado de frosto. 

英树 

想念北方 

想念阳光下檐角的残雪 

一如停顿的白鸽 

想念北方 

想念夜晚回家时的灯光 

一如我的爱人闪亮的眸子 

 

想念北方 

想念   如一条皮鞭 

将北方狠狠抽打 

想念北方 

北方   是望眼欲穿的家乡 

我正经受被穿透的疼痛 

 

想念北方 

我愿意踮脚跨过北方的雪泥 

用僵硬的手指 

为我的爱人掖好红色的围巾 

想念北方 

没有人愿意在陌生的城市 

留下疲惫的身影 

象一阵风  迷失来去的方向 

 

想念北方 

想念所有北方的印记 

想念北方 

北方就在我梦乡的隔壁 

 

想念北方 

其实  我每天只想念两次 

白天到夜晚一次 

夜晚到白天一次 

Ying Shu 
Sopiro al la nordo 

sopir’ al nordo iras 
sopiro al restanta neĝo 
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ĉe tegmentrando en sunlumo 
jen kvazaŭ kolombar’ sidanta 
sopir’ al nordo iras 
sopiro al endomaj lampoj 
kiam mi hejmrevenas 
jen kvazaŭ brilaj la pupiloj la edzinaj 
 
sopir’ al nordo iras 
sopiro, kvazaŭ leda vipo, 
krakadas brue sur la nordo 
sopir’ al nordo iras 
ĉar la hejmlok’ ĝi ‘stas soife sopirata 
mi nun suferas la doloron de trapiko 
 
sopir’ al nordo iras 
mi volus perpiede 
transiĝi super norda neĝkotaĵo 
per la rigidaj fingroj 
por ŝov-ordigi ruĝan la koltukon 
de mia edzineto 
sopir’ al nordo iras 
neniu volas en fremdurbo 
restigi sian elĉerpitan ombron 
jen kvazaŭ vento perdiĝinta 
 
sopir’ al nordo iras 
sopir’ al ĉiuj nordaj markoj 
sopir’ al nordo iras 
la nord’ situas ja tuj apud mia sonĝo 
 
sopir’ al nordo iras 
sopiras vere mi dufoje ĉiutage 
de tag’ ĝis nokto unufoje 
de nokt’ ĝis tago alifoje 

乐思蜀 

不一样的鸟 

黑羽毛，长尾巴 

我跟你们不同 

我单飞，有远大前程 

而你们早习惯了 

拉帮结伙，走街窜巷 

让别人统称麻雀 
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孤独时我也想 

跟你们混在一块啊 

但你们一天到晚叽叽喳喳的 

而我只喜欢偶尔 

吱啾一两声 

Le Sishu 
La Malsama Birdo 

kun nigra plumar’kaj longa vosto 
mi malsamas ol vi 
sola flugas mi al brila estonteco 
dum vi jam kutimiĝis 
al la grupa ludo en stratoj 
— paseroj jen vi estas 
solace ankaŭ mi tre emas 
min miksi kun vi are 
sed vi senĉese fipepas tuttage 
mi emas nur eligi 
okazajn pepojn 

陈建正 

站在护栏上的少女 

清晨，晨雾还没散去 

烦躁的空气不断从地面升起 

有人在马路上跑步 

有人在大树下想念心思 

 

她，十五六岁了吧 

穿一身白裙子 

站在马路边的护栏上 

张开美丽的双臂 

像天使在飞 

 

不到三米高的护栏 

她在享受什么呢 

闭上眼睛 

风从耳边轻轻吹过 

小鸟的歌唱多么美妙 

 

经过的车都打了个盹 

然后又匆匆而去 

我刚把车开到这里 

就目睹了这一切 
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天气不错  心情很好 

一种生活的激情 

让我久久感动 

Chen Jianzheng 
Kanbino staranta sur balustrado 

frumatene nebulo ankoraŭ restadas 
enua aero leviĝas el tero 
sur stratoj troviĝas kurantoj 
sub arboj videblas pensantoj 
 
ŝi, dekkvin- aŭ dekses-jarulo, 
starante sur la balustrado 
etendas brakparon laŭlarĝe 
jen kvazaŭ fluganta anĝelo 
 
ĉe la balustrado nur alta malpli ol tri metrojn 
en blanka jupeto 
kion ŝi priĝuas 
kun la okulparo fermita 
la vento leĝera l’ knabinajn orelojn karesas 
la birda kantad’ plezurigas fascine 
 
la aŭtoj abrupte haltetas ĉi tie 
kaj poste hasteme forkuras 
kiam mi aŭtstiras ĉi tien 
mi ĉion rigardas 
la bela vetero, la bona humoro 
l’ aspiro al vivo 
kortuŝas min horojn kaj horojn. 

陈晓霞 

广场 

我在雨中 

准备用一生 

从广场走过 

 

灯光照亮广场的黑暗 

于是我看见 

广场裸露的冰凉皮肤 

 

路灯站成一排 

那光宛如亲人的眼睛 

- 377 - 
 



亲切安详，有话要说 

我想，能否交换一下 

让路灯独自回家 

我站在广场上 

挺直着身体 

点亮别人的路 

Chen Xiaoxia 
Placo 

en pluv’ 
per mia tuta vivo 
mi volas la placon trairi 
 
heligas lampoj la mallumon placan 
mi vidas 
la nudan, fridan haŭton de la placo 
 
la strataj lampoj staras en spaliro 
aspektas kiel la okuloj de karuloj 
intimaj kaj kvietaj, parolpretaj 
ĉu eblus ŝanĝi l’ rolojn, mi imagas 
la stratajn lampojn iri hejmen solaj 
dum sur la plac’ mi staru 
kun korpo rektigita 
prilumi l’ vojon por aliaj. 
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