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Riminvite
La Dek Naŭ Antikvaj Poemoj,
kortuŝas legantojn jarmile.
Geedzaj sopiroj larmbrile,
missortaj plendoj, veoj, ĝemoj.
Spegule pri realaj temoj.
Versaĵoj legiĝas facile.
La Dek Naŭ Antikvaj Poemoj,
kortuŝas legantojn jarmile.
Pensigas sociaj problemoj.
Aŭtuna gril' aludas trile.
Ĉio simfonias bonstile.
En ĉina beletro jen gemoj :
La Dek Naŭ Antikvaj Poemoj.
(Guozhu. 2008-07-05)

Koncize
pri la <Dek Naŭ Antikvaj Poemoj>
<Libro de Poezio> estas la plej frua antologio de poemoj en la antikva Ĉinio. La poemoj
en la antologio datiĝis ekde la 11-a jc a.K. ĝis 6-a jc a.K. En la <Libro de Poezio>, la ĉefa
formo de versoj estas tiu kun kvar ideogramoj en ĉiu verso (kvarsilaba verso). Poste, la
kvarsilaba versformo en la ĉina poezio evoluis iom post iom al la kvinsilaba (kaj pli poste
al sepsilaba, diverssilaba...).
La plej fruaj kvinsilabaj poemoj en la klasika ĉina poezio formiĝis en Han-dinastio (206 a.K.
- 220 a.K.), dank' al influo de popolkantoj. En la poemaro <Yuefu de Han-dinastio>
kolektiĝis multe da popolkantoj en la kvinsilaba versformo.
Influate de tiaj popolkantoj, literaturistoj de Han-dinastio ankaŭ iom post iom imite versis
multajn poemojn kun kvin ideogramoj en ĉiu verso. El tiuj la plej sukcesa, plej fama grupo
da kvinsilabaj poemoj, versitaj de literaturistoj, estas la <Dek Naŭ Antikvaj Poemoj>,
aperinta en la lastaj jaroj de la Orienta Han-dinastio (22 - 220 p.K.). Ĝi estas honore
nomata kiel “la Patrino de Poezio”kaj markas la maturiĝon de la poemformo kvinsilaba.
Jam perdiĝis la nomoj de la verkintoj de la <Dek Naŭ Antikvaj Poemoj>. Supozeble tiuj
poemoj ne estas verkitaj de unu sama poeto nek en sama tempo. Xiao Tong, kronprinco
de Liang-regno (502 - 557 p.K.) de la Sudaj Dinastioj (420 - 589 p.K.), kolektis ilin en la
“Krestomatio” kompilita de li sub la titolo “Dek Naŭ Antikvaj Poemoj”, kaj tiele ĝi fariĝis
la propra nomo por tiuj 19 poemoj.
Sentoj prikantitaj en la <Dek Naŭ Antikvaj Poemoj> gxenerale temas pri tri specoj:
unue, ĉagreno pro la disiĝo, ekz-e <Vintra Frosto Draste Turmentas>(XVII) kaj <El
Malproksimo Gasto Venas>(XVIII);
due, aflikto pro malsukceso en la ambicio, ekz-e <Turo Altas Norde-okcidente>(V) kaj
<Hodiaŭ Okazas Festeno>(IV);
trie, maltrankvilo pro la necerteco kaj mallongeco de homa vivdaŭro, ekz-e <Homo Vivas
Malpli ol Jarcenta>(XV) kaj <Mortintoj Pli kaj Pli Malproksimaj>(XIV).
Ĉar la tri sentspecoj ĉiuj estas el la fundamenta tonalo, komune posedata de homaro. Tial,
kiam oni legas la 19 antikvajn poemojn, la legantoj ofte miksis pretervole sian senton en la
legado kaj facile vekiĝis la eĥoj. Do estas facile kompreneble kial la <Dek Naŭ Antikvaj
Poemoj> cirkulis pli ol mil jarojn, ĝuante ŝaton de legantoj.
La lingvo de la <Dek Naŭ Antikvaj Poemoj> estas simpla kaj natura, kun viveca kaj trafa
priskriboj. Ĝi okupas gravan pozicion en la evoluo de la ĉina kvinsilaba poemo. Multaj
eruditoj ĉu antikvaj kaj nuntempaj donis al ĝi altan takson.
Antaŭe, oni povas trovi esperantan tradukon nur por unuopaj pecoj el la <Dek Naŭ
Antikvaj Poemoj> (en EPĈ aŭ CRI). La nuna esperantigo far Guozhu unuafoje legiĝas en
kompleta teksto.

DEK NAŬ ANTIKVAJ POEMOJ
I.Iri, iri
Iri, iri, senĉese iri,
disiĝis ni tiel intimaj,
trans dekmil lioj nur sopiri
en mondekstremoj malproksimaj.
Baras la vojo malfacila.
Kiam revido por ni estas ?
En vento ĉevalo profila.
Birdo en sia nesto nestas.
Jam pli kaj pli foraj ni paŝis.
Vesto larĝas tagon post tagoj.
Flosaj nuboj la sunon kaŝis,
Homo ne revenas en vagoj.
Sopiro igas min maljuna,
jaraĝoj velkas senrevene.
Ne plu zorgi pri misfortuna.
Bonan farton akiri pene!

II. Verde...
Verde, verdas herboj apud bordo.
Dense, densas jen salik' en korto.
Ĉe fenestro belulin' sopiras
pri karulo, kore ŝi suspiras.
Per ornam' konsoli sin ŝi vanas,
dume ŝia svelt' pli diafanas.
Iam sort' ŝin aktorino faris.
Kaj nun al vagema viro paris.
Ho, forvagis jaron li post jaro,
mordis ŝin solec' en buduaro.

III.Verde verdas
Verde verdas cipresoj sur monto.
Multe multas ŝtonoj en rivero.
Kiam homo vivas en la mondo,
similas al dista pasaĝero.
Lasu nin amuzi per drinkĝuo,
kaj kontentigi per alkoholoj.
Per ĉevalĉaro tra avenuo,
veturi al famaj metropoloj.
Kiel pompas la ĉefurboj landaj !
Nobeloj vizitas kun kondukoj.
Apud stratoj grandaj kaj malgrandaj,
viciĝas domoj de princoj dukoj.
Du palacoj unu al alia
sidas, kun portaloj je cent futoj.
Post ĉeesto en festen' orgia,
kial mornas en trist-persekutoj ?

IV.Hodiaŭ
Hodiaŭ okazas festeno.
Kiom ravas la ĝoj' emfaze!
Muzikilludo en soleno.
Nova sono sorĉas ekstaze.
Kion la bonvirtulo diras,
tra la muziko mi komprenas.
Kvankam ĉiuj tion deziras,
tamen malkaŝi ne konvenas.
Kiam ni en la mondo vivas,
nur al polvo egalas ŝajne.
Kial ne rapide aktivas,
ĉasi la gravan rangon gajne !
Per tio la povron eviti,
por ne en ŝimado penŝviti.

V. Turo altas...
Turo altas norde-okcidente.
Ĝin traŝvebas nuboj firmamente.
Pavilonon fretas gravuraĵoj,
kaj ŝtuparon inter tri etaĝoj.
Supre ekaŭdiĝas kant', ario.
Kiel trista ho, la melodio!
Kiu povas ĝin muziki? Kiu?
Krom edzino de Qiliang*, neniu!
Kanton nun dissendas vent' malĝoje,
kaj ripetas foje ŝi refoje.
Ĉe la plej kortuŝa mezario
nin penetras jam melankolio.
La kantant' neniam ŝparas penon,
tamen kiu repagas komprenon?
Ni fariĝu cignoparo flava,
flugu alten kaj en kuno rava!
*Qiliang: oficisto de Qi-regno en epoko de Printempo kaj Aŭtuno (770-476 a.K.).
Informiĝinte pri lia morto en milito, lia edzino sinmortigis post dek tagoj da lamentado.

VI. Transrivere...
Mi lotusojn plukis transrivere,
pompis tie orkide' prospere.
Kien mi donaci ilin volas?--Al edzinjo kara, kiu foras.
Hejmvilaĝon mi rigardas triste,
sed ĝi en nebul' nun dronas diste.
Kiel korŝiriĝe ni bedaŭras,
ke disiĝ' por ni senfine daŭras.

VII. Arĝente
Arĝente brilas lun-apero.
Ĉe muro grilo trilas korte.
Pri vintro montras la Kulero,
kaj steloj viciĝas bonorde.
Perlaj rosoj sur herboj blankas.
Sezonoj alternas subite.
Sur arbo cikado ĉirpkantas,
kaj flugis hirundoj forglite.
Miaj kunlernintoj sukcesis
rangojn ĉasi altfluge nuben.
Amikecon nian forgesis,
kaj flegme forlasis min ruben.
Pokalo, sed vinon ne tenas.
Bubalo, sed ŝarĝon ne tiras.
Fidelo se ankaŭ malplenas,
kion vanta famo utilas ?

VIII.Svelta bambuo
Svelta bambuo kreskas sola,
radikiĝis ĉe Taishan-monto.
Mi edziniĝis al vi vola:
kiel kuskut' al usne-frondo.
Kuskuto kreskas en serioj.
Decas al geedzoj renkontoj.
Ni geedziĝis trans mil lioj,
sed nun nin disigis mil montoj.
Pro sopiro oldas vizaĝo.
Tarde via ĉaro alvenas.
Mi, kiel floro en freŝaĝo,
atendas, ke vi min alprenas.
Manko de ĝustatempa pluko,
mi velkos kun herboj aŭtunaj.
Vi kreskas sub virta eduko,
ĉu gravas miaj faroj nunaj?

IX. Korte...
Korte, floras arbo speciala,
kaj verdjuno tra folioj brilas.
Por donaci al amato kara,
florojn mi de branĉoj nun ekŝiras.
Min saturas jen arom' vuala,
sed ĝin sendi vane mi aspiras.
Kion signas tiu flor' banala?
ke mi longe, flame vin sopiras!

X.Diste distas
Diste distas la Bovisto-stelo.
Brile brilas la Teksistin-stelo.
Svelte svelte per paro da manoj,
klake klake ŝi teksas laŭ planoj.
Tutan tagon preti malsukcesas,
sed larmoj pluve flui ne ĉesas.
La Rojo estas basa kaj klara.
Kiom longas la distanco bara ?
Base basa la Rojo sin trovas.
Ame ame babili ne povas !

XI.Per ĉaro
Per ĉaro veturas mi hasta
al dista loko en tristsento,
rigardante al kampo vasta:
Balancas cent herboj en vento.
Nenion malnovan plu vidis.
Oldiĝo alvenas senbrue.
Fortunon se tempo decidis,
kial klopodi ne pli frue ?
Ĉu povus longdaŭri homvivo,
sen firmeco de ŝtono, oro ?
Pereo sekvas post vivtrivo,
nur bonfamo restas trezoro.

XII.Alta muro
Alta muro en oriento,
ronde ĉirkaŭ la urbo zone.
Abrupte blovas kirla vento.
Herboj velkas aŭtun-sezone.
Sezonoj alternas senĉese.
Forkuras jaro tro facile !
Matene, amaras ekscese.
Nokte, griloj ĉagrenas trile.
Lasu deziron al agordo.
Kial sin bridi per modelo ?
Belulinoj multas en nordo.
Kiel sorĉaj kun jada belo !
Per silka surtuto sin vestas,
muzikon ludas en kastelo.
Kiel tristaj la sonoj estas.
Kordoj urĝas sub pluk-akcelo.
Prefere for la rita baro,
sed hezite, ĉu pri renomo ?
Mi volas iĝi hirundparo,
fari neston en via domo !

XIII. Orientan pordon...
Orientan pordon mi trapasis.
Sur la norda monto tomb' amasis.
Ĝemsusuras poploj jen malĝoje,
dum funebras pinoj apudvoje.
Sube kuŝis la mortint' obstine,
por li daŭras noktobskur' senfine.
Li dormadas ŝtone en Infero,
eĉ jarmil' ne vekos lin el tero.
Kvar sezonoj haste forrapidas.
Nia viv' ne pli ol ros' validas,
tiom kurte kiel efemero,
kaj tra l' mondo ni nur pasaĝero
urĝe al la destinita morto,
eĉ saĝulojn kaptos same l' sorto.
Ĉu efikas eliksiro multe ?
Ofte nur pereis oni stulte.
Preferinde per nektar' nin ravu,
kaj ni vestojn silkajn mode havu!

XIV.Mortintoj
Mortintoj: pli kaj pli malproksimaj.
Sed vivantoj: pli kaj pli intimaj.
Rigardi tra urbpordo post pasoj:
nur tombaj montetoj en amasoj.
Plugis antikvajn tombojn kamparo.
Hakis arbojn por brulligna faro.
Inter poploj ventsibloj lamentas.
Veaj susuroj ĝeme turmentas.
Kvankam mi volas hejmen reveni,
tamen senhelpe nur vanas peni.

XV.Homo vivas
Homo vivas malpli ol jarcenta,
ofte sub jarmila zorg' turmenta.
Kurtas tago, longas nokt' sen heloj.
Kial ne ekskursi kun kandeloj.
Anstataŭ atendi nur futuron,
prefere kaptu nunan plezuron!
Tre ŝpareme vivas malsaĝuloj,
fine iĝos mokaj celtabuloj.
Feiĝo de Wang Ziqiao* legenda,
nur fikcia sonĝo malfidenda !
* Wang Ziqiao (ĉ.565 a.K. - ĉ. 549 a.K.), kiu feiĝis sub helpo de taoisto laŭ legendo.

XVI.Jarfine
Jarfine premas nuboj supere.
Talpogrilo trilas en angulo.
Malvarma vento pikas severe.
Mankas vintra vesto al vagulo.
Post donac' de vesto novedzina,
kial rapidis via foriro ?
Mi dormas sola tra nokt' senfina,
en sonĝo vin vidas kun sopiro.
Ke vi ridante min bonvenigas,
transdoni bridon laŭ nupta beno.
Ho, mi revas ke ni veturigas
man-en-mane en kuna reveno !
Vi venas, sed resti malpli tage,
eĉ sen intimi en buduaro.
Sen flugilparo por flugi sage,
ne povas vin sekvi trans nubaro.
Amrigardoj al vi ĝojon donis.
Vekiĝinte mi sopiris kore.
Senhelpe en ĉagreno mi dronis.
Larmoj robon makulis dolore.

XVII.Vintra frosto
Vintra frosto draste turmentas,
ankaŭ la nordvento kruela.
Pro tristo nokton longa sentas.
Supre brilas vicaro stela.
Monatmeze la luno plenas,
sed post tagoj malrondas faze.
El malproksimo gasto venas,
leter-portas al mi donace.
Unue pri longa sopiro,
poste pri disiĝo kortranĉa.
Metis en manikon sen tiro,
skrib' tri jarojn restas senŝanĝa.
Mia koro fidele bonas,
sed mi timas ke vi ne konas.

XVIII.El malproksimo
El malproksimo gasto venas,
brokaĵ-portas al mi donace.
Dekmil lioj disige ĝenas.
Sed geedzoj intimas grace.
Brokaĵ' kun ornam' de ajks-paro,
taŭga geedza litkovrilo !
Pri longa sopiro deklaro.
Nedisligebla nodo-milo.
Per gluo en lako por ligi.
Kiu povas ilin disigi ?

XIX Kiel brila…
Kiel brila la lun' sin ŝovas,
mian liton prilumas plene.
Triste mi endormi ne povas.
Mi leviĝis, iri promene.
Kvankam ĝoje vojaĝas homo,
preferas reveni pli frue.
Solece mi iris el domo.
Al kiu diri triston plue ?
Senhelpe en ĉambron revenis.
Pluvaj larmoj sur vesto plenis.

世界语版《古诗十九首》序诗
(Guozhu. 2008-07-05)
古诗十九首，感动历千年。夫妇长相思，时乖命多蹇。
题材映现实，诗句朴素言。古诗十九首，感动历千年。
问题发深省，蟋蟀鸣夜间。汇成交响曲，瑰宝美名传。
古诗十九首，感动历千年。

Ĉina Originalo de la <Dek Naŭ Antikvaj Poemoj>
古诗十九首原文
之一
行行重行行，与君生别离。相去万余里，各在天一涯。道路阻且长，会面安可知。
胡马依北风，越鸟巢南枝。相去日已远，衣带日已缓。浮云蔽白日，游子不顾返。
思君令人老，岁月忽已晚。弃捐勿复道，努力加餐饭。
之二
青青河畔草，郁郁园中柳。盈盈楼上女，皎皎当窗牖。娥娥红粉妆，纤纤出素手。
昔为娼家女，今为荡子夫。荡子行不归，空床难独守。
之三
青青陵上柏，磊磊涧中石。人生天地间，忽如远行客。斗酒相娱乐，聊厚不为薄。
驱车策驽马，游戏宛与洛。洛中何郁郁，冠带自相索。长衢罗夹巷，王侯多第宅。
两宫遥相望，双阙百余尺。极宴娱心意，戚戚何所迫？
之四
今日良宴会，欢乐难具陈。弹筝奋逸响，新声妙入神。令德唱高言，识曲听其真。
齐心同所愿，含意俱未申。人生寄一世，奄忽若飙尘。何不策高足，先据要路津。
无为守贫贱，坎轲长苦辛
之五
西北有高楼，上与浮云齐。交疏结绮窗，阿阁三重阶。上有弦歌声，音响一何悲！
谁能为此曲，无乃杞梁妻。清商随风发，中曲正徘徊。一弹再三叹，慷慨有余哀。
不惜歌者苦，但伤知音稀。愿为双鸿鹄，奋翅起高飞。
之六
涉江采芙蓉，兰泽多芳草。采之欲遗谁，所思在远道。
还顾望旧乡，长路漫浩浩。同心而离居，忧伤以终老。
之七
明月皎夜光，促织鸣东壁。玉衡指孟冬，众星何历历。白露沾野草，时节忽复易。
秋蝉鸣树间，玄鸟逝安适。昔我同门友，高举振六翮。不念携手好，弃我如遗迹。
南箕北有斗，牵牛不负轭。良无盘石固，虚名复何益？
之八
冉冉狐生竹，结根泰山阿。与君为新婚，兔丝附女萝。兔丝生有时，夫妇会有宜。
千里远结婚，悠悠隔山陂。思君令人老，轩车来何迟！伤彼蕙兰花，含英扬光辉。
过时而不采，将随秋草萎。君亮执高节，贱妾亦何为！
之九
庭中有奇树，绿叶发华滋。攀条折其荣，将以遗所思。
馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足贵，但感别经时。

之十
迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终日不成章，泣涕零如雨。
河汉清且浅，相去复几许。盈盈一水间，脉脉不得语。
之十一
回车驾言迈，悠悠涉长道。四顾何茫茫，东风摇百草。所遇无故物，焉得不速老。
盛衰各有时，立身苦不早。人生非金石，岂能长寿考？奄忽随物化，荣名以为宝。
之十二
东城高且长，逶迤自相属。回风动地起，秋草萋已绿。四时更变化，岁暮一何速！
晨风怀苦心，蟋蟀伤局促。荡涤放情志，何为自结束！燕赵多佳人，美者颜如玉。
被服罗裳衣，当户理清曲。音响一何悲！弦急知柱促。驰情整巾带，沉吟聊踯躅。
思为双飞燕，衔泥巢君屋。
之十三
驱车上东门，遥望郭北墓。白杨何萧萧，松柏夹广路。下有陈死人，杳杳即长暮。
潜寐黄泉下，千载永不寤。浩浩阴阳移，年命如朝露。人生忽如寄，寿无金石固。
万岁更相送，贤圣莫能度。服食求神仙，多为药所误。不如饮美酒，被服纨与素。
之十四
去者日以疏，生者日已亲。出郭门直视，但见丘与坟。古墓犁为田，松柏摧为薪。
白杨多悲风，萧萧愁杀人！思还故里闾，欲归道无因。
之十五
生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游！为乐当及时，何能待来兹？
愚者爱惜费，但为後世嗤。仙人王子乔，难可与等期。
之十六
凛凛岁云暮，蝼蛄夕鸣悲。凉风率已厉，游子寒无衣。锦衾遗洛浦，同袍与我违。
独宿累长夜，梦想见容辉。良人惟古欢，枉驾惠前绥。愿得常巧笑，携手同车归。
既来不须臾，又不处重闱。亮无晨风翼，焉能凌风飞？眄睐以适意，引领遥相［目希］。
徒倚怀感伤，垂涕沾双扉。
之十七
孟冬寒气至，北风何惨栗。愁多知夜长，仰观众星列。三五明月满，四五蟾兔缺。
客从远方来，遗我一书札。上言长相思，下言久离别。置书怀袖中，三岁字不灭。
一心抱区区，惧君不识察。
之十八
客从远方来，遗我一端绮。相去万余里，故人心尚尔。
文彩双鸳鸯，裁为合欢被。著以长相思，缘以结不解。
以胶投漆中，谁能别离此？
之十九
明月何皎皎，照我罗床纬。忧愁不能寐，揽衣起徘徊。
客行虽云乐，不如早旋归。出户独彷徨，愁思当告谁！
引领还入房，泪下沾裳衣。

