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Pri la aŭtorino

La aŭtorino
Chiung Yao, pseŭdonimo de Chen Zhe, kiu naskiĝis en Chengdu, Ĉinio je la dudeka de aprilo
de 1938-a jaro. Ŝi estas populara verkistino, scenaristino kaj produktorino de filmoj kaj
televidserioj. En 1949-a jaro, ŝi veturis kune kun sia patro de la ĉeftero de Ĉinio al Tajvano, kie
post sia diplomiĝo el supera mezlernejo ŝi komencis sian karieron de verkado. Ŝi jam verkis pli ol
sesdek priamajn romanojn.《En profunda korto》estas unu el ŝiaj elstaraj romanoj. Nun ŝi vivas en
Tajpeo de Tajvano.

Notoj de tradukinto:
Ĉe eldoniĝo de ĉi tiu traduko, mi unue volas esprimi mian dankon al miaj alillandaj
samideanoj Michael Lennartz (Germanujo) kaj Vladimír Türk (Ĉeĥujo), kiuj zorgeme
tralegis mian malneton kaj elmetis multajn valorajn proponojn por polurado. Sen la
helpo kaj subteno de ili kaj aliaj samideanoj, tiu ĉi traduko ne povus esti tiom bona,
kiom mi imagis.
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Parto Unu
Spirito sur Ruino
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1.
Fang Siying suriris la ponton.
Starante ĉe la balustrado de la ponto, ŝi silente observis la fluakvon sub la ponto. Sube, la

fluejo ne tiom larĝis, sed la bordo plene pavimita per rulŝtonetoj kaj ŝtonpecoj okupis grandan
areon. El lirlanta fluo multaj rokoj alte elstaris kun fiera pozo. La fluakvo torentis malsupren de
ĉiuj interspacoj inter rokoj, levante sennombrajn bobelojn kaj kirlojn. La maja suno disŝutis siajn
radiojn sur la riversurfacon kun miloj kaj miloj da rebriloj. La sonoj de kuranta riverfluo ŝajnis
melodio delikata kaj softa. Ŝi staris tie kelkan tempon. La riverfluo, la ŝaŭmoj, la rokoj kaj kirloj
ĵetis ŝin en ekstazo, emocio kaj ravo. Palpante la pontan balustradon, ŝi profunde enspiris la aeron
kun la miksita odoro de pinoj, bambuoj kaj grundo. Poste, ŝi malrapide iris direkte al la alia
ekstremo de la ponto, kie jam malproksimis de la urba centro. Tie larĝa kota vojo rekte etendiĝis
antaŭen, ĉe kies maldekstra flanko troviĝis deklivo kun pinoj kaj bambuoj prospere kreskantaj, kaj
ĉe la dekstra vasta kamparo kun dise lokitaj farmdomoj.

Transirinte la ponton, ŝi returnis sian kapon kaj vidis la surskribon sur la ponta fosto: “Ponto
de Pinoj kaj Bambuoj, rekonstruita en 1955”.

Ŝi iom kuntiris siajn brovojn. La nomo “Ponto de Pinoj kaj Bambuoj” ne estas malbona, sed
kial oni ne konstruis ĝin per ligno? Kiel malplezuriga ponto konstruita per cemento! Tamen, ĝi
estas praktike utila. Ŝi povis observi la radspurojn de frekventadaj aŭtomobiloj sur la kota vojo. Ĉi
tie estas la antaŭurbo de Tajpeo. Multaj riĉuloj, kiuj malŝatas la bruegon de Tajpeo, preferas loĝi
en proksima ĉirkaŭurbo. Kaj plie, ĉi tie estas famkonata pejzaĝejo! Ŝi kredis, ke plu antaŭe
troviĝas multaj superaj riĉe ornamitaj loĝlokoj kun pavilonoj.

Transpasinte la ponton, ŝi vidis vojmontrilon kelkajn paŝojn antaŭe, kiu legiĝis “Templo de
Pinoj kaj Bambuoj”. La sago sur tabulo montris al surdekliva pado, ĉe kies ambaŭ flankoj staris
rektaj pinoj. Templo de Pinoj kaj Bambuoj! Ĝi estis relative konata templo, al kiu multaj kredantoj
kaj turistoj frekventis. Ĉu ŝi? Ĉu ŝi ankaŭ pilgrimos al ĝi? Ĉe la enirejo de la pado ŝi haltis
momenton. Kaj poste, ŝi, ekskuinte sian kapon, deiris de la pado kaj plu antaŭeniris laŭ la larĝa
kota vojo.

La sunlumo post tagmezo varme brilis. Majaj tagoj jam ne estis friskaj plu. Ŝi aŭtomate kiel
eble plej malrapidigis siajn paŝojn, ĉar perlis ŝvito sur ŝia frunto. Ŝi haltis kaj forviŝis ŝviton de sur
la frunto per mantuko. Fronte, sidis pluraj blankaj domoj, tute novaj, evidente nove konstruitaj, tre
rafinite kaj bele. Ŝi pririgardis la domojn, kaj post tio, iom kuntirinte siajn brovojn, ŝi parolis al si,
“Kion vi volas fari? Kien vi volas iri?”

Ŝi ne donis respondon al si mem. Tamen, ŝi mekanike antaŭeniris, malrapide kaj peze.
Preterpasinte vilaojn kun ĝardenoj, ŝi trovis la kamparon ĉe ambaŭ vojflankoj fariĝi terasoj kun
tearbedoj. Jen la ĝardeno de tearbedoj! Ŝi konfuzite rigardis unu teplantejon post alia. Jam
proksimiĝas la tempo por pluki tefoliojn, ŝi nebule pensis. Post paso de granda peco da vojo, li
haltis subite. Ŝian rigardon allogis granda konstruaĵo ĉe vojrando. Konstruaĵo? Ne, tio nur ESTIS
konstruaĵo — sed nun ruino postlasita de incendio. Ŝi gapis la difektitan konstruaĵon. Juĝate el la
brikoj, tegoloj, la aĵura ferpordo de la ĝardeno postlasitaj, ĝi estis luksa loĝdomego. Makadamita
pado branĉita de la vojo kondukis al la aĵura ferpordo, malantaŭ kiu staris alta saliko. La pordo
estis duone malfermita. Herbaĉoj prospere kreskis piede de ĉirkaŭmuro. Sur la aĵura ferpordo jam
kovriĝis sennomaj rampaĵoj kun longe pendantaj ĉiroj kaj verdaj folioj. Ĉe rando de la
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makadamita pado ankoraŭ staris ligna tabulo preskaŭ kaŝita en abundo de herbaĉoj. Aŭtomate
alirinte ĝin, ŝi flankenŝovis herbaĉojn kaj vidis la skribaĵon gravuritan sur ĝi.

Ĉu la delikata surskribo “Hanyan Bieno” kortuŝis ŝin? Ĉu la homa scivolemo regis ŝin? Ŝi ne
povis fari klarigon al sia tiutempa humoro. Kiam ŝi ekrigardis tiujn vortojn, el ŝia korfundo leviĝis
kurioza sentimento. “Hanyan Bieno”, “Hanyan Bieno”! Kiaj homoj loĝis tie? Kia historieto okazis?
Kiu povas rakonti al ŝi? Incendio? Kiel ĝi okazis?

Ŝi aliris la aĵuran ferpordon. Rigardante internen tra la malfermita pordo, ŝi vidis la ĝardenon
senbride invaditan de herbaĉoj, inter kiuj aperis unu aŭ du ruĝaj rozujoj en disflorado. Kelkaj altaj
banjanarboj, de sur kiuj pendis spirradikoj pro multjara manko de pritondado, aspektis kvazaŭ
kelkaj kadukaj maljunuloj kun longaj barboj. La densa ombro de verdaj folioj donis profundecon
de la korto. Malantaŭ la banjanarboj situis la forbruligita konstruaĵo kun falintaj muroj,
enkaviĝinta tegmento kaj fenestroj, preskaŭ ĉiuj kun rompitaj vitroj. Tamen el tio oni ankoraŭ
povis imagi al si la antaŭan bele konstruitan duetaĝan domon, ŝajne kun multaj ĉambroj, kun
zigzaga koridoro, kun delikate malgranda balkono, kun ĉizita balustrado kaj kun vitralaj fenestroj.
Imageble ĉi tie certe regis prospera spektaklo de vivado: en la ĝardeno plenplenis kuriozaj floroj...
kiaj homoj loĝis en tiuj ĉambroj? Kun granda atentemo ŝi pririgardis la nudan framon de la
domego, nigre fumaĵitan eksteran muron, la karbiĝintajn fenestrojn kaj pordon, trabojn defalintajn
sur la tero... Herbaĉoj laŭvole kreskadis, rampantoj kun dornoj etendiĝis, tra fenestroj, de interne
eksteren, kaj de ekstere internen... Ho ve! Tiu ĉi domego! Tiu ĉi amaso da ruino! Neniu jam
troviĝas ĉi tie! Ŝi eligis profundan suspiron. Ĉiuspeca ruino donas impreson de tristo kaj senton de
soleco kaj forlasiteco. Ŝi enpaŝis la ĝardenon (se ĝi povas esti kalkulata kiel vera ĝardeno), kaj
aliris apud du ruĝajn rozujojn. Nuntempe estis majo, la sezono por pompa disflorado de rozujoj.
Tiuj ĉi du rozujoj ankaŭ disfloris en prospero. Interplektiĝinte inter herbaĉoj kaj veproj, ili
aspektis iom kompatinde. Klinante sian korpon, ŝi deŝiris du rozojn kaj tenis ilin en la mano. Fikse
rigardante freŝajn kaj delikatajn petalojn, ŝi eligis suspiron. Tenante la florojn kun densa parfumo,
ŝi aliris al la ruino.

Ŝi sentis grandan lacon, ĉar ŝi jam paŝadis preskaŭ la tuan posttagemzon. Je la dua horo ŝi
eliris de la loĝejo, sed nun la suno jam komencis subiri. Suririnte kelke da ŝtonaj ŝtupoj, ŝi sidiĝis
sur la falintan murpecon, kun rozoj en la mano. Apoginte sian mentonon per la mano, ŝi
ĉirkaŭrigardis kaj firme kaptiĝis de la dezerta ĉirkaŭaĵo.

Ŝi ne sciis, kiel longe ŝi sidis tie tiamaniere. La vesperkrepusko jam alnaĝis nerimarkite. La
subiranta suno borderis la ruinon per milda orkoloro kaj vespera brizo ŝin atakis per iom da
malvarmo. Ĉirkaŭprenante siajn nudajn brakojn per la manoj, ŝi rigardis la ombron ĵetitan de la
alta nefalinta muro pli kaj pli larĝiĝanta, longvostan lacerton preterkuranta inter rampantoj, la
rozojn en herbaĉoj tremantaj en vespera blovo, kaj... Fulmis tra ŝia menso la priskribo: la prospero
de ĉiuj floroj formortas kun la ruino...

Sekve de tio, sennoma varmo leviĝis en ŝiajn okulkavojn kaj ŝia vidkampo nebuliĝis. Ŝi
droniĝis en revo pri la antaŭaj ĝojo, gajaj babiloj... kaj amo. Ŝi eĉ kredis la verecon de la
amhistorieto de ŝi imagita, la ama rakonto inter geviroj en forgesiteco, kompreneble
interplektiĝanta kun doloro, barakto, larmoj, miskompreno kaj eksplodo... Larmoj rulfalis de ŝiaj
vangoj. Ferminte siajn okuojn, ŝi nevole elbuŝigis alian longan vespiron.

Subite, ŝi surpriziĝis pro brueto. Malferminte siajn okulojn, ŝi direktis siajn okulojn al la fonto
de brueto. Ŝi ege surpriziĝis. Tie, en la ombro de rompitaj muroj, tegoloj kaj brikoj, viro malrapide
stariĝis... Ŝi estis tiel surprizigita, ke ŝi preskaŭ ekŝrikis, ĉar ŝi ne trovis, krom ŝi mem, alian
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homon, kiu evidente alveninte tien antaŭ ŝi, sensone kaŭriĝis ĉe la murangulo, kiel fantomo.
Kovrante sian buŝon per la mano kaj retenante sian krion, ŝi rigardis la viron kun larĝe malfermitaj
okuloj. Li eliris el la ombro kun promenbastono en unu mano kaj alia mano apoganta la muron,
alfronte al ŝi. Ŝia koro violente batadis, ĉar ŝi sciis, ke, banante en la lumo de subiranta suno, ŝi
klare vidiĝis de li, jam delonge, kiu sin kaŝis tie dumtempe. Sed tuj ŝi trovis, ke ŝi eraris. Tiu viro
malrapide moviĝis antaŭen, frapetante la teron per la promenbastono kaj palpante la ĉirkaŭajn
murojn. Kun malfermitaj okuloj, li vidis nenion… li estis blinda!

Ŝi eligis longan spiron kaj malrapide demetis la manon kovrintan la buŝon, sed tuj ŝin kaptis
alia kompatema sento. Ŝi fikse rigardis lin, liajn malfacilajn, malglatajn kaj stumblajn movojn
inter ruino. Li ne estis tiel juna, iome pli-ol-kvardek-jara. Vivo klare ĉizis siajn spurojn sur lia
vizaĝo, kiu eksponiĝis senerare en la rebrilo de la subiranta suno. Sur lia mieno legiĝis melankolio,
sorto-atakiteco, vigleco kaj sentimento. Sen paro da senbrilaj okuloj, li estis preskaŭ bel-aspekta.
Li havis dense nigrajn brovojn, kaj rektan kaj distingan nazon. Lia firme fermata buŝo impresis
per obstineco kaj malbonhumoro. Lia vestaĵo tute ne estis ĉifonaĵoj, sed male, li estis vestita dece
kaj bonorde. Liaj eŭropa kostumo kaj kravato bone sidis, kaj lia promenbastono nigre lakita kun
ora kapo estis cirita brile. Ĉio ĉi tio indikis, ke li ne estis vagabondo, sed ĝentlemano en la
mondumo. Tamen kial li kaŝe kaŭriĝis inter la ruino?

Li palpe antaŭeniris, paŝante inter rompitaj tegoloj, brikoj kaj veproj kovrantaj la teron.
Kelkfoje li stumblis kaj li baraktis stariĝi stabile. La subiranta suno projekciis inter herbaĉojn lian
ombron, longan kaj solecan. Lia palpado kaj baraktado ŝajnis tragedia, senhelpa kaj preskaŭ
malespera. Larmoj denove malsekigis ŝiajn okulojn. Kia tragedio! Ĉu troviĝas io pli trista ol
invalideco? Vidante, ke li sin direktis renkonte al amaso da rompita muro, ŝi nereteneble eksaltis.
Senpripense, ŝi sin ĵetis antaŭen kaj stabiligis lin tuj antaŭ ol li stumble estis falonta. Anhelante, ŝi
kriis, “Ho, sin gardu!”

La viro ekhavis subitan surprizon kaj, haltinte, ekstuporis. Poste, li, vane direktante sian
senbrilajn okulojn al ŝi, singardeme kaj forte demandis, “Kiu? Kiu?”

Por momento, ŝi ne donis respondon. Ŝi nur stupore rigardis la vizaĝon antaŭ si. Tio estis la
unua fojo dum ŝia 30-jara vivado legi la profundan mizeron kaj senpaciencan sopiremon sur la
vizaĝo de viro. Pro manko de respondo, li refoje laŭtvoĉe demandis, “Kiu? Kiu ĵus?”

Reveninte al si mem, ŝi faris enspiron kaj respondis per stabila voĉo, “Estas mi, sinjoro.”
“Vi!” li malbonhumore diris, “sed kiu vi estas?”
“Mia familia nomo estas Fang, kaj mia nomo estas Siying,” ŝi sin prezentis kontraŭvole,

sentante absurdecon en la koro. Memprezentado! Kial ŝi devas prezenti sin mem? “Vi ne konas
min,” ŝi diris flegme, “kiel preterpasanto, mi, pro scivolemo, eniris por pririgardi la ruinon
postlasitan de fajrego.”

“Oh,” li atenteme aŭskultis al ŝi. “Do, ĉu la vespirado, kiun mi ĵus aŭdis, devus esti iluzio? Ĉu
la vivanta homo, kiu troviĝas ĉi tie, ne devus esti rigardata kiel fantomo?” li malĝoje diris, kvazaŭ
al si mem.

“Fantomo?” Iom kuntirinte siajn brovojn, ŝi enpense rigardis al li. “Ĉu vi atendas fantomon?”
ŝi senpripense eligis tiujn vortojn, ĉar ŝi vidis malesperan esprimon sur lia vizaĝo.

“Kio?” En lia voĉo sin trudis iom da koleremo. “Kion vi diris?”
“Ho, nenion,” ŝi respondis, esplorante la vizaĝon antaŭ si. Kiel kolerema homo li estas! “Mi

nur miras, kial vi sidis meze de ruino.”
“Do, kaj vi? Kial vi venas al ĉi tiu ruino?”
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“Mi jam diris al vi. Pro scivolemo,” ŝi diris, “mi estus vizitinta la Templon de Pinoj kaj
Bambuoj.”

“Sola?”
“Jes, mi ne havas amikojn en Tajvano. Mi estas elmigrinto. Mi venas al Tajvano por ferii. Mi

jam loĝas en Usono dek kelkajn jarojn.”
“Oh.” Ŝajne li tute ne interesiĝis pri ŝiaj informoj, sed li zorgeme aŭskultis ŝin, kun atentemo

de blindulo. “Sed vi bone parolas la ĉinan lingvon.”
“Ĉu jes?” Fulmis apenaŭ videbla rideto sur la angulo de ŝia buŝo. Ŝi sciis, ke ŝi parolas la

ĉinan lingvon nebone, ĉar ŝi loĝis kvin aŭ ses jarojn en la medio sen ĉinoj, kaj ŝi eĉ ne parolis unu
vorton de la ĉina lingvo, tiel ke ŝia prononcado de la ĉina lingvo estas miksita kun fremda akĉento.

“Jes, bone,” li diris ravite kun suspiro. “Ĉu vi portas rozon kun vi? Mi jam flaris la bonodoron
de la floro.”

“Mi havas du rozojn. Mi plukis ilin en la ĝardeno.”
“La ĝardeno…” li ekhezitis. “Ĉu troviĝas floroj tie?”
“Jes, troviĝas du rozujoj inter herbaĉoj.”
“Herbaĉoj…” Inter liaj brovoj tuj aperis multe da rektaj sulketoj. “Ĉu ĉie troviĝas herbaĉoj ĉi

tie?”
“Jes, herbaĉoj kaj ruino.”
“Herbaĉoj kaj ruino!” li mallaŭte diris per pala kaj vaka voĉo.” Ĉi tie prosperis floroj kaj

arboj.”
“Mi povas imagi tion.” Ŝi iom kortuŝiĝis, ŝokite de la mieno de la viro. “Vi certe bone konas ĉi

tiun lokon.”
“Konas? Pli ol konas. La loko estas mia. Mia domo, mia ĝardeno, kaj mia hejmo.”
“Ho,” ŝi gapis al li. “Do, vi jam perdis multon?”
“Unu mondon,” li diris mallaŭte, preskaŭ aŭdeble nur al si.
“Kiel la fajrego okazis?” Ŝi ne povis kaŝi sian scivolemon. Antaŭ ol li respondis, ŝi hasteme

demandis, “Ĉu iu ajn mortis en la fajrego?”
“Ne, neniu.”
“Bone, do.” Ŝi eligis spiron. “La ĝardeno kaj domo povos esti rekonstruitaj.”
“Rekonstruitaj!” Li hmis tra la nazo. “Neniu povos rekonstrui Hanyan-bienon, neniu plu, nur

se…” li haltis pro ploremo. Sin turnante sian kapon al la ĉielo, li subite elvekiĝeme demandis,
“Tempo malfruas, ĉu?”

“Jes, la suno jam subiris.”
“Do, mi devas foriri,” li hasteme diris, esplore tuŝante per sia promenbastono la tersurfacon

kovratan de herbaĉoj kaj rompitaj ŝtonpecoj.
Lia senrimedeco vekis kompaton ĉe ŝi kaj ŝi aŭtomate lin apogis. “Kie vi loĝas?” ŝi demandis.
“Proksime, nur kelkajn paŝojn.”
“Do mi akompanu vin ĝis via hejmo, ĉar mi ne havas aliajn aferojn por fari.”
“Ne!” li tuj diris, preskaŭ ofendite. “Mi povas iri per mi mem. Mi konas ĉi tiun lokon kiel

miajn fingrojn! Cetere, mi ankoraŭ ne pretas hejmenreveni! Mi devas iri por preni mian filinon.”
“Filino!” Post paŭzeto, ŝi fikse rigardis la viron antaŭ sia vizaĝo. “Ĉu vi havas filinon?

Kiomaĝan? Kie ŝi troviĝas? Ĉu vi renkontos ŝin tie?”
Liaj brovoj tuj kuntiriĝis. “Ĉu tio koncernas vin?” li diris senĉirkaŭfraze, “Vi ja emas ŝovi vian

nazon en alies vazon!”
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Ŝia vizaĝo tuj ruĝiĝis. Ŝi ĵetis sian rigardon al la horizonto. La suno jam subiris, lasinte la lastan
hele skarlatan nubaron sur la malproksiman montpinton. “Mi nur faris laŭvolan demandon,” ŝi
softe diris. “Mi jam diris, ke mi ne havas amikojn ĉi tie. Do, mi…” ŝi englutis tion, kion ŝi volis
diri.

Evidente la viro jam ekkomprenis el tio ŝian solecon, ĉar li malstreĉis la kuntiriĝon de siaj
brovoj, kaj ĉe lia buŝangulo alnaĝis pli-malpli milda esprimo, kiu moderigis la rigidecon de
muskoloj sur lia vizaĝo kaj aspektigis lin afabla kaj amema. “Pardonon,” li hasteme diris,
“Lastatempe mi ĉiam havas malbonan humoron.” Por ripari la maldececon, kiun li ĵus prezentis, li
memvole respondis al ŝiaj demandoj.” Mia filino estas dekses-jara kaj ŝi lernas en ĉi-tiea publika
elementlernejo. Ordinare ŝi revenis hejmen per si mem. Hodiaŭ, ĉar mi jam estas ekstere, mi
prefere renkontos ŝin.”

“Mi akompanu vin, ĉu bone?” ŝi varme diris, “Mi ne havas aliajn aferojn, neniom.”
“Se tio plaĉus al vi,” li diris kun flegma kaj nevarma tono. Ŝi ĵetis ekrigardon al li. Ŝi sciis, ke li

opinias, ke li certe renkontas la plej enuigan kaj interveneman nenionfaranton, sed ŝi ignoris tion,
kion li pripensis.

Rigardante lin, ŝi avertis, “Atenton! Antaŭ vi troviĝas amaso da ŝtonoj. Pli bone estas iri
ĉiflanke!” Ŝi donis apogon al li. “Mi apogas vin por iri, ĉu?”

“Ne necese!” li diris laŭtvoĉe.
Ŝi retenis siajn vortojn. Ili ĉirkaŭiris la ruinon. Kiam ili eniris la ĝardenon, kie mankis

stumbligaj lignaĵoj kaj ŝtonpecoj, liaj paŝoj plirapidiĝis. Ŝi trovis, ke li vere bone konas ĉi tiun
lokon. Tiam ŝi ankaŭ trovis tion, kion ŝi ĵus neglektis: tra la ĝardeno kuŝis cementa vojo ne
invadita de herboj, kio indikis, ke homoj ofte frekventis laŭ ĝi. Do, vere ofte li venas al la ruino?
Kion ĉi tiu blinda viro faras en la ruino? Ĉu li meditas pri la pasinteco ĉi tie? Ĉu li serĉas la
pasintajn rememorojn? Ŝi nereteneble okule esploris, secrete kaj zorgeme, la vizaĝon de la viro
apud si. Nun, li atenteme iris sian vojon, kvazaŭ li tute forgesus ŝian ekziston. Sur lia vizaĝo regis
ĉagreno, flegmo, seriozeco kaj nesondebleco. Laŭ la vojo, irinte nelonge, ŝi vidis tre luksan vilaon
ĉe la vojrando: du ruĝaj grandaj pordklapoj, alta ĉirkaŭmuro, nete pritonditaj banjanarboj
pavilonformaj videblaj super la ĉirkaŭmuro. En la muro troviĝis duetaĝa domo tegita per
bonkvalitaj koloraj kaheloj, kun belaj murlampoj kaj originalaj rondframaj fenestroj. Sur la ruĝa
pordo en la ĉirkaŭmuro pendis tabulo kun oraj vortoj sur nigra fono: Loĝejo de Familio Bai. Ŝi
ĵetis alian ekrigardon al li.

“Ĉu la domego ĉe la vojrando estas via hejmo, sinjoro Bai?” ŝi demandis.
Li ekmiris. “Kiel vi scias, ke mia familia nomo estas Bai?” li tuj demandis.
“Estas simple. Vi diris, ke via hejmo estas proksima, kaj tiu ĉi domego estas unusola eleganta

konstruaĵo en ĉirkaŭaĵo. Laŭ via vestaĵo, vi devas esti la mastro de ĉi tiu domego. Kaj plie, sur la
pordo pendas la tabulo de ‘Loĝejo de Familio Bai’.”

“Ba,” li malstreĉis la muskolojn sur la vizaĝo. “Vi havas riĉan povon de asociado. Kio vi estas?
Verkisto?”

“Mi ne havas tian talenton, sed interesiĝas pri verkado,” ŝi diris, fikse rigardante al li. “Mi
studis edukadon en Usono kaj mi instruis en elementa lernejo kvin jarojn.”

“Vi povas konverti vian karieron al verkado. Ŝajne vi priserĉas rakontojn! Vi faras viziton al
ruino, trovas blindulon, el kiu vi deziras elpremi epizodojn por via verko simila al Jane Eyre,
Wuthring Heights aŭ Rebecca,” li malvarme diris kun iom da sarkasmo.

“Hm!” ŝi nevole elbuŝigis. “Vi eraras, sinjoro Bai. Mi ne interesiĝas pri via rakonto.”
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“Ĉu ne?” Ŝi diris nenion plu. Silenteme ili iris grandan pecon da vojo. Poste, ŝi vidis la
elementan lernejon, el kies pordo elsvarmis geknaboj duope aŭ triope. La lernejo, kun la
nomtabulo “Zhengxin Publika Elementa Lernejo” ĉe la pordo, situis sur la altaĵo de la urbeto.
Estis klare, ke ili venis malfrue, ĉar la lerneja kurso jam finiĝis. Multaj infanoj forkuris en la
direkto al la interno de la urbeto, kaj unu aŭ du el ili venis renkonte al ili. Ili haltis. Fang ĵetis
zorgeman rigardon al tiuj infanoj, kiuj, surhavante blankajn ĉemizojn kaj malhelbluajn kalsonetojn
aŭ jupojn, pelis unu la alian, petole kaj inciteme ludante, kiel ĉirpantaj birdoj… Kiel vivecaj kaj
ĝojaj ili estis!

“Ili jam hejmenrevenis post la lerneja kurso,” diris la blindulo.
“Jes.” Ŝia spirado iome rapidemis, ĉar ŝi soifis vidi, kia estas la filino de la viro. “Eble via

filino jam revenis hejmen.”
“Eble,” diris la viro sen atentemo.
“Ĉu ŝi estas altstarura? Aŭ malalta? Beleta?” Ŝi varme kaj dezireme okule priserĉis la

infanojn. “Kiel ŝi aspektas?”
“Ankaŭ mi esperas, ke oni priskribu ŝian aspekton al mi!” li murmuris. “Aĥ!” Ŝi mirplene

rigardis al li. “Eĉ vi mem ne scias… aĥ!” Kompatema kaj trista sento leviĝis al ŝia brusto. Jes, li
estas blinda! Li ne scias, kiel lia filino aspektas! Sed… ĉu li estas blinda dum multaj jaroj? “Mi
devas hejmeniri. Ŝi certe jam troviĝas en la hejmo.” Li turnis sian korpon.

“Oh, momenton!” ŝi kriis, ĉar ŝi tuj rimarkis knabineton ĉe la lerneja pordo, kiu eliris sola,
kun malalta staturo, pala kaj malforta, kun longaj harplektaĵoj, kaj kun vizaĝesprimo de
frumatureco. Kun saltanta koro, ŝi certigis al si sian juĝon: tio estas lia infano! Certe! La infano
aspektas simile al sia patro, tiel versimile kiel ŝi neniam vidis antaŭe. Densaj brovoj, grandaj
okuloj, rekta nazdorso kaj eĉ la melankolia vizaĝesprimo estas kopio de ŝia patro. “Mi jam vidis
vian infanon!” ŝi diris anhelante. “Ŝi vere estas beleta infano!”

“Kiel vi certas…” La mira krio interrompis la finitan parolon de la patro. La knabineto jam
vidis ilin. Kun ekkrio, ŝi elane sin ĵetis renkonte kaj salutis anhele, “Paĉjo, paĉjo!” Ŝi sturmis al li
kaj firme ekkaptis lin je la mano tenanta la promenbastonon. Ŝi havis paron da grandaj kaj brilaj
okuloj. Kun raviteco kaj dorlotemo, ŝi kapleve rigardis al sia patro. Ŝia pala vizaĝo nun ruĝiĝis pro
ĝojo kaj ekscitiĝo. Ŝi spiradis mallonge kaj rapideme. “Paĉjo! Ĉu vi venas por renkonti min? Ĉu
jes? Paĉjo!” Kriante, ŝi ĉirkaŭiris ĉe la genuoj de sia patro. Kiel maldika kaj malgranda ŝi estas!
Dekjara? Ŝi ŝajnas ne atingi ses jarojn, kiel eta herbo, kiu ekrompiĝus je ventblovo. Ŝia pala haŭto
aspektas preskaŭ diafane. Kiel fragilan vivon ŝi havas!

“Mi promenadas, kaj preterpase, mi venas por scii, ĉu vi jam finis la kurson,” monotone diris
la patro, ne influite de la ĝojego de sia filino. Tiu monotoneco de lia voĉo preskaŭ iritis Fang
Siying-on. Ĉu vi eĉ ne sentas kiom via filino vin amas? Stultulo! Ĉu vi eĉ ne scias, kiel la eta
animo soifas je amo? Stultulo! Ĉu vi iam bone zorgis pri ŝi? Kiel kruela patro! Se vi ne povas vidi,
vi minimume povas senti tion! “Oh, paĉjo!” La infano ne senesperiĝis pro la monotona parolo de
la patro. En la pupiloj, per kiuj ŝi supren rigardis al sia patro, brilis simplaj kredo kaj adoro, kaj
krome iom da respekto kaj timo. Apoginte sian vangon sekrete sur la mandorson de la patro, ŝi
ekscitite demandis, “Ĉu vi venas sola? Ĉu Yazhu kaj Maljuna You ne akompanas vin?”

“Tiu onklino akompanis min ĉi tien. Diru dankon al ŝi!” La blindulo precize montris la
pozicion, kie Fang staris. La knabino turnis sian vizaĝon al ŝi. Dum momento, Fang sentis la
impulson tiri ŝin en sian sinon. Kiel ĉarma etulino! Kiel dorlotinda etulino! Ŝi eĉ volontus oferi
ĉion en la mondo por akiri la rideton de ŝi.
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“Aĥ, onjo, dankon al vi!” La infano iom klinis sian talion al ŝi, sed ŝi ne volontis forlasi sian
patron, kun sia maneto firme tenanta la patron je la mano. Post kiam ŝi malzorgeme ĵetis tiun
frazon, ŝi turnis al sia patro la vizaĝon brile brulita de ĝojo. Ŝi ĝojplene diris, “Mi helpe irigu vin
hejmen, paĉjo! Singardu! Ĉe via piedo troviĝas fosaĵo!”

“Bone, konduku min, Tingting.” La patro lasis sian filino subteni lian manon. Tamen,
evidente, li ne vere bezonis helpon, sed li faris tion nur por konsole plezurigi ŝin. “Ni hejmeniru!
Jam estas malfrue.”

“Ĝis revido, onjo!” La infano ne forgesis diri adiaŭ al ŝi. Post tio, subtenante la manon de la
patro, ŝi iris en la direkto al la larĝa kota vojo.

Fang Siying okule akompanis la dorsojn de la patro kaj filino. La vespera krepusko jam
vualiĝis nebule. La du dorsfiguroj kvazaŭ iris en maldensa nebulo, flosantaj kaj iluziaj. En tiu
momento, sennoma acideco leviĝis ĝis la gorĝo de Fang Siying, kiu ekhavis fortan senton de
forlasiteco. Ŝi vidis iliajn figurojn malgrandiĝi, malproksimiĝi, perdiĝi en krepusko… Ŝi stupore
kaj senmove staris, kun malsekiĝintaj okulkavoj.
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2.
Post dekorado kaj ordigo, la malgranda ĉambro unupersona, asignita al Fang Siying fariĝis

klara, freŝa kaj plezurige bonorda. Super la fenestro pendis nova helverda kurteno kun striita
desegno, sur la lito sterniĝis kremkolora kaj kafkolora littuko, sur la malgranda kana te-tableto
kovriĝis aĵura kroĉetita tablotuko, sur du kanseĝoj metiĝis po unu kuseno el nigra sateno, sur la
skribotableto staris lampo kun kremkolora kovrilo, en la verde glazurita florvazo enmetiĝis kelkaj
junverdaj bambuetoj, kiujn ŝi ĵus plukis el la malantaŭa montdeklivo, kaj sur la malgranda
tualettablo disŝutiĝis kelkaj pecoj de simplaj kosmetikaĵoj.

Kun ĉio pretigita, ŝi falsidiĝis en la seĝon antaŭ la skribtablo. Ĉirkaŭrigardinte, ŝi naskis
nebulan kaj nekredeblan senton. Nu, antaŭ kelkaj monatoj, ŝi ankoraŭ havis altsalajritan laboron
kaj luksan apartementon fore fremdlande, dum nun ŝi restas, kiel instruistino, en la elementa
lernejo en la ĉirkaŭurbo de Tajpeo. Tute nekredeble! Ŝi ankoraŭ rememoris, kion diris al ŝi s-ro
Zhang el la Eduka Ministro, kiu prezentis ŝin al ĉi tiu elementlernejo:

“Fraŭlino Fang, mi ne havas sufiĉe da informoj pri vi. Laŭ via kvalifiko en edukado, estas
facile por la Eduka Ministro enkonduki vin al ajna universitato kiel docenton. Kial vi insiste
elektas ĉi tiun Zhengxin Publikan Elementlernejon? Kiel instruistoj de elementlernejo oni havas
nealtan salajron kaj malfacilan taskon, kaj plie devas koni la ĉinan fonetikan signaron.”

“Mi konas la ĉinan fonetikan signaron. Estu libera de zorgoj, s-ro Zhang. Mi pruvos min taŭga
por la tasko,” estis ŝia tiama respondo. “Mi ne volas fariĝi docento. Infanoj plaĉas al mi, dum
studentoj en universitato iom timigos min!”

“Tamen, kial vi insistas pri Zhengxin? Kio pri aliaj elementlernejoj?”
“Oh, ne. Mi nur celas al Zhengxin, ĉar mi ŝatas la medion tie.”
Nun ŝi jam restis en la amasloĝejo por instruistoj de Zhengxin Elementlernejo. Apogante sin al

la fenestro, ŝi povis vidi verdajn montojn en malproksimo, montdeklivon ekster la lernejo, dense
plantitajn te-arbedojn sur la deklivo kaj tiujn sporade kreskantajn bambuarojn. Jes, ĉi-tiea pejzaĝo
estis pitoreska kiel pentraĵo, sed ĉu tio, kio rezolute restigis ŝin ĉi tien kiel instruistinon, estis nur
ĉi-tiea medio? Aŭ ia kaŭzo nekomprenebliga? Ŝi ankoraŭ rememoris pri la miro kaj surprizo
montritaj de lernejestro Liu, ĉirkaŭ-40-jara, diketa, kaj bonhumora virino. “Aĥ, fraŭlino Fang,
estas tro humilige por vi instrui ĉi tie!”

“Ne, tiun laboron mi deziris jam delonge,” ŝi diris, sciante, ke ŝia diplomo de magistro akirita
eksterlande surprizis la lernejestrinon.

“Do, ĉu vi volontus labori kiel instruisto de la sesa klaso?”
“La sesa klaso? Mi timas, ke mi ne povas kompetenti en instruado de lernantoj, kiuj baldaŭ

ricevos diplomojn. Se eble, kio pri la kvina klaso? Pli bone instrui malĉefan lernobjekton.” La
kvinan klason tiu knabino estis enironta post someraj ferioj.

Tiel ŝi asigniĝis instrui al la kvina klaso matematikon.
Du tagojn proksime al la komenco de la semestro, ŝi havis tempon ĉirkaŭiri por pririgardi kaj

konatiĝi kun aliaj instruistoj. Antaŭ la tualettablo, ŝi kontenteme mezuris sin: haroj ligitaj
malstrikte sur la verto, delikate pudrita vizaĝo, paro da miopaj okulvitroj, kaj kompleto da simpla
malhelblua vestaĵo. Jam ŝi ekhavis la aspekton de instruistino.

Kun mansako, ŝi eliris el la amasloĝejo por promeni ekster la lernejo. Ĉe vesperkrepusko, la
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ebenaĵo de kamparo sub la subiranta suno ravigis konfuze. Elirinte la pordon, ŝi antaŭeniris laŭ la
vojo, ambaŭflankita de malaltaj te-arbedoj nete plantitaj en la kamparo. Rigardante te-arbedojn, ŝi
imagis al si la te-kolektadan sezonon: ĉie troviĝas te-kolektantinoj kun bambuĉapelo sur kapo
ligita per kaptuko kaj kun manoj kaj piedoj volvitaj per tolo, kiuj klinas la talion kun korbo en
mano, kio vere prezentas vivecan scenon.

Post nelonga irado, ŝi vidis la loĝejon de familio Bai. En la rebrilo de la subiranta suno
aspektis tre bele la domo, ekster kies ĉirkaŭmuro sieĝis te-arbedoj. Ŝi haltis momenton. Ĝuste tiam
la ruĝa pordo malfermiĝis, kaj elkuris elane aŭtomobilo Chevrolet fabrikita en 1964 en la direkto
al Tajpeo, levante nubon da polvo. Aŭtomobilo Chevrolet fabrikita en 1964! Nun estas 1965. Kiel
prodigeme la mastro kondutas! ŝi pensis. En Usono, la studentoj el aliaj landoj kutimiĝas interesiĝi
pri aŭtomobiloj, kiam ili estas liberaj, kaj tiun kutimon ŝi jam formis. Tial ŝi povis, je la unua vido
de preskaŭ ĉiuspecaj aŭtomobiloj, nomi ties markon kaj fabrikjaron.

Preterpasinte la domon de familio Bai, ŝi baldaŭ vidis Hanyan Bienon, kies ruino post bruligo
forte allogis ŝin. Post momenta hezito, ŝi eniris en la feran pordon. La rozfloroj ankoraŭ restis en
pompa disflorado tie. Deŝirinte du branĉojn kun floroj, ŝi staris tie kaj fikse rigardis al la ruino
dum kelka tempo. Poste, sin turninte, ŝi eliris. Ĉe la horizonto la subiranta suno flamis bele. Ŝi
faris profundan enspiron. Sufiĉe! Ŝi sentis sin plena je varmo kaj forto. “Mi neniam bedaŭros pri
mia elekto!” ŝi parolis al si.

Reveninte en sian ĉambron, ŝi enmetis la du rozojn en la florvazon sur la skribotablo. La
skarlato de rozoj kaj junverdo de bambufolioj kontrastantaj reciproke bele ravigis per fantazio. La
tutan vesperon, ŝi alvizaĝis la vazon distrite. Sub la malalte pendanta noktvualo alŝvebis kvakado
de ranoj kaj ĉirpado de insektoj de tempo al tempo. Ŝi aŭskultis, kaj post iome ŝi eligis mallaŭtan
kaj softan suspiron. Eltirinte la tirkeston de la skribotablo, ŝi elprenis staketon da leterpapero kaj
komencis skribi angle leteron, kiu legiĝis jene:

Kara Yali,
Mi sentas grandan bedaŭron, ĉar mi jam decidis restigi min en Tajvano kaj

ne reiri al Usono. Mi esperas, ke vi ne koleriĝu kontraŭ mi. Mi benas, ke vi trovu
virinon pli bonan ol mi. Mi ne povas klarigi kial. Nur… nur okaza epizodo. Tiun
postagmezon de majo, mi, puŝite de kaprica impulso, iris al la antaŭurbo kaj fariĝis
sorĉita de amaso de ruino kaj knabino…”

Ŝi ne finis la leteron. Demetinte la plumon, ŝi faris longan deprimitan suspiron. Tio ne povas
esti bone klarigita, nek Yali povas kompreni tion por eterne, ĉar ŝi ne povas komprenigi lin. Li eĉ
prenos ŝin kiel frenezulon. Nun, ŝi gapis la du rozojn en stuporo. Nur la ĉielo scias, kial ŝi decidis
resti ĉi tie. Viro malproksime en alia lando volas edzinigi ŝin. Jam estas la tempo edziniĝi por ŝi,
kiu jam atingis la aĝon de tridek jaroj. Nur la ĉielo scias! Ŝi eble vere freneziĝas!

La trian tagon post la komenco de la semestro, ŝi staris en la klasĉambro. Klarigante la
lecionon, ŝi fiksis sian rigardon al la knabino sidanta meze de la unua vico. Tiam ŝi eksplikis la
rakonton pri koko kaj kuniklo en la sama kaĝo, sed la knabino ne direktis sian rigardon al la nigra
tabulo. Apogante sian mentonon per siaj manetoj, ŝi rigardis erarvage al fenestro. Sur ŝia pala
vizaĝeto ludis esprimo de atentemo, kio ankaŭ altiris la rigardon de la instruistino al la fenestro.
Malantaŭ la fenestro troviĝis lerneja tereno kun dikega banjanarbo sur la fono de flosantaj blankaj
nuboj en malproksima ĉielo. Haltinte en klarigado pri leciono, ŝi ekkriis subvoĉe, “Bai Tingting!”
La knabino tamen tute ne aŭdis kaj ankoraŭ absorbiĝis en rigardado al la fenestro. Nereteneble
eliginte tuseton, la instruistino iome levis sian voĉon, “Bai Tingting!” La knabino ankoraŭ ne
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aŭdis ŝin. Ŝia paro da nigraj okuloj aspektas malhele profundaj, kiuj tute ŝajnas ne aparteni al
knabino, kaj ŝia atentema mieno des malpli ŝajnas tiu de knabino. Kio akaparas la animon de la
knabino?

Fang kunŝovis siajn brovojn kaj plialtigis sian voĉon, “Bai Tingting!” Ĉifoje la knabino aŭdis.
Pro surprizo ŝi saltetis kaj sin starigis. Per paro da okuloj plenaj je paniko, ŝi senpalpebrume
rigardis al Fang. Ŝiaj lipoj tremetis kaj ŝiaj mincaj fingroj nervoze kaptis la lernolibron sur la
pupitro. Ŝi duonvoĉe elbuŝigis, “Oh, instruistino?” Ŝia tono timema kaj pardonpeta tute konkeris
Fang-on. Nevole malstreĉinte la kuntiriĝintajn brovojn, Fang aliris al ŝia pupitro. La knabino,
levinte la vizaĝon, rigardis al ŝi, kun mieno de pasiva atendo de riproĉo.

“Vi ne aŭskultis min,” la voĉo de Fang neatendite mildis. “Kion vi pririgardis?” Bai Tingting
malsekigis siajn lipojn per langpinto. La milda tono kaj bonkoraj okuloj de la instruistino
kuraĝigis ŝin. “Birda nesto troviĝas sur la arbo,” ŝi diris mallaŭte. “Birdino senĉese enflugas kun
manĝaĵo en buŝo. Mi pririgardis, ĉu birdido enas?”

Fang turnis sian kapon. Vere, inter densaj branĉoj kaj folioj, birda nesto firme sidis sur la
forko de branĉo. Returninte sian kapon, ŝi pafis atenteman rigardon al la knabino. Ŝi havis nenian
kaŭzon por riproĉi ŝin. “Do, sidiĝu. Atente aŭskultu, alie, kiel vi povas ekhavi komprenon?” Post
paŭzeto, ŝi aldonis, “Post lerneja tasko, venu al ripozĉambro por instruistoj. Mi volas interparoli
kun vi.”

“Oh? Instruistino?” Sur la vizaĝo de la knabino denove alnaĝis esprimo de paniko.
“Ne timu,” ŝi premetis ŝiajn ŝultrojn per siaj manoj. Kiel maldikaj kaj malgrandaj ĉi tiuj ŝultroj

estas! “Nenio speciala, nur babilado. Sidiĝu! Revenu al nia lernolibro. Ne zorgu pri tiuj birdidoj.”
Je la kvina posttagmeze. Post la ceremonio de flagmalhisado. Sidante en la ripozejo por

instruistoj, Fang vidis la knabinon eniri malrapide. Sur ŝia tablo kuŝis mallferme la ekzercokajero
de la knabino. Ŝi neniam vidis tiel fuŝfaritajn ekzercojn: ĉiuj 14 ekzercoj de aritmetiko estis eraraj,
eĉ absurde eraraj. Ŝi eĉ mire scivolis, kiel ŝi eltrenis sin tra la lernado de la kvara klaso. Nun, la
knabino staris timeme antaŭ ŝi. Ŝiaj du mincaj brakoj elmontriĝis el sub la manikoj de blanka
ĉemizo, tiom mincaj, ke ili kvazaŭ rompiĝus je tuŝeto. En la koro de Fang nereteneble ŝveliĝis
forta kaj neeldirebla kompato kaj tremo. Kia estas ĉi tiu knabino? Kian vivon ŝi vivas? Ĉu ŝia
familiestro eĉ ne atentas pri ŝia malforta korpo?

“Instruistino,” la knabino leĝere vokis, kun la kapo malalte klinita.
“Venu, Bai Tingting.” Fang altiris ŝin al si kaj okulmezuris ŝian malfortan kaj belan vizaĝeton.

“Ĉu vi tute komprenas, kion mi klarigis pri la leciono?”
“Oh, instruistino,” vokante, la knabino des pli malalte klinis sian kapon.
“Ne komprenas?” Fang provis mildigi sian voĉon. “Se vi ne komprenas, vi devas demandi al

mi. Ĉu vi scias? Viaj ekzercoj estas tre malbone faritaj!”
La knabino suspiris mallaŭte.
“Kiel? Ĉu vi havas demandojn? Diru al mi,” ŝi demandis pacience.
“Mi nur ne komprenas,” diris la knabino suspire, “kial kokoj kaj kunikloj estas fermitaj en la

sama kaĝo. Kiel ĝena afero! Kaj plie, la kapoj de kokoj kaj tiuj de kunikloj tute malsamas, kial oni
devas kalkuli kiom da kapoj kaj kiom da piedoj ili havas adicie! En mia hejmo ankaŭ Maljuna
You bredas kokojn kaj kuniklojn. Mi ne estas tiel ĝenata kalkuli iliajn kapojn kaj piedojn," ŝi
elspiris alian suspiron.

"Aĥ!" Fang stuporiĝis, ne sciante, kiel respondi antaŭ tiu naiva vizaĝo. "Tio estas nur metodo,
metodo de kalkulado. Ĉu vi komprenas?" ŝi klarigis mallerte. La knabino fiksis sian paron da
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naivaj okuloj sur ŝin kaj ekskuis sian kapon.
"Ĉu tio instruas al ni, kiel malsimpligi la problemon?" demandis la knabino.
"Ha! Matematiko funkcias tiel. Ĝi provas vian cerbon per multaj metodoj kaj trejnas vian

kalkulpovon. Kaj vi devas akcepti tian trejnadon. Kiam vi plenkreskiĝos estonte, vi renkontos
multe da problemoj kaj solvos ilin per tio, kion vi nun lernas. Ĉu vi scias?"

"Mi scias," la knabino mallevis siajn palpebrojn, kun plia suspiro. "Mi estas stulta, mi pensas."
"Ne, ne pensu tiel," Fang tuj intermetis, prenante la du manetojn de la knabino en la siajn. Ŝia

rigardo senkompare tenera restis sur ŝia vizaĝo. "Mi pensas, ke vi estas tre saĝa kaj aminda
infano."

Du nuboj da ruĝo alflugis al la vangoj de la knabino. Rapide levante siajn okulharojn, ŝi pafis
sian rigardon al Fang, la rigardon kun hontemo, konsolo kaj ĝojo. Sur ŝia buŝangulo fulmis
delikata rideto, kiu reliefigis sian amindan mienon.

"Diru al mi, kiuj konsistigas vian familion," Fang nereteneble demandis, kun io dubinda pri la
maldikeco kaj malforteco de la infano.

"Paĉjo, panjo, Yazhu kaj Maljuna You," senpripense respondis la knabino kaj tuj klarigis,
"Yazhu estas servistino, kaj Maljuna You, ŝoforo kaj ĝardenisto."

"Oh," post momenta stuporo, Fang zorgeme okulmezuris ŝin. "Sed..." ŝi demandis mallaŭte,
"ĉu via panjo ŝatas vin?"

La knabino, ekscitite pro surprizo, tuj levis siajn okulharojn kaj rekte rigardis al Fang per siaj
agresemaj nigraj okuloj. "Kompreneble ŝi ŝatas min!" ŝi preskaŭ elkriis. Ŝiaj vangoj ruĝiĝis pro
ekscitiĝo. Forte anhelante, ŝi aspektis multe ofendite kaj malamikece. "Ili ĉiuj ŝatas min, paĉjo kaj
panjo!" Mallevinte siajn okulharojn, ŝi forte ekmordetis sian malsupran lipon per siaj malgrandaj
blankaj dentoj. Ŝi denove levis sian kapon. En ŝiaj okuloj jam vanuis la malamikeco, anstataŭ kiu
naĝis preskaŭ petemo. "Instruistino Fang," ŝi mallaŭte diris, "Ne aŭskultu al alies kalumnio, ne
aŭskultu! Estas vere, ke miaj gepatroj montras amemon al mi! Mi vere ne trompas vin!" Sur ŝia
eta vizaĝo estiĝis tiel serioza esprimo, ke fulmis doloro tra la koro de Fang Siying. Kiel kompreni
"ne aŭskultu al alies kalumnio"? Okule ekzamenante la knabinon, ŝi rememoris pri la maja
posttagmezo, la blinda patro, kaj ĉi tiu knabino...

Ŝi faris enspiron. "Nu, Bai Tingting, neniu dubas, ke viaj gepatroj amas vin!" Ŝi palpis ŝiajn
harojn kaj trovis unu harligon malstreĉiĝi. Ŝi turnigis la infanon dorse al si kaj streĉis ŝian harligon.
Post tio, ŝi returnis ŝian vizaĝon al si. "Faru demandon al viaj gepatroj, ĉu bone?"

"Bone."
"Demandu al viaj gepatroj, ĉu ili volontus restigi vin plian horon en la lernejo, tiel ke mi povos

ripari vian lernadon de aritmetiko. Post lernohoroj, vi venos al mia ĉambro kaj mi riparos vian
lernadon de la bazaj scioj, alie vi postrestiĝos en la klaso. Ĉu vi scias?”

“Bone, instruistino.”
“Do, foriru.”
“Ĝis revido, instruistino.” La knabino pafis ekrigardon al ŝi, en kies okuloj brilis io speciala,

milda, infaneca kaj inklinema, kio premegis ŝian koron. Ŝi sciis, ke la knabino ŝatas ŝin, kaj ŝi des
pli sciis, ke ŝi vivas en soleco, ĉar iom da amo kaj zorgo alportas al ŝi grandan ĝojon. Vidinte ŝin
jam retiriĝinta ĉe la pordo de la ripozejo, ŝi nereteneble ŝin voke haltigis, “Kaj pliajn vortojn, Bai
Tingting!”

“Instruistino?” Haltinte, la knabino returnis sian kapon kaj rigardis al ŝi.
“Ĉu vi havas junajn gefratojn?”
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“Ne.”
“Ĉu vi estas la solfilino?”
“Jes.”
“Ĉu vi havas geavojn?”
“Mia avino mortis antaŭ tri jaroj. Kaj mia avo mortis delonge, mi neniam vidis lin.”
“Oh,” Fang enpense fiksrigardis al ŝi. “Nu, mi ne havas pliajn demandojn. Foriru.” Bai

Tingting foriris. Sidante peze en seĝo, Fang ankoraŭ absorbite rigardis al la pordo, kie la knabino
malaperis. Nevole ŝi mordetis la gumkapon de krajono per siaj dentoj kaj formordis pecon de la
gumo. Ŝia enpensiĝo rompiĝis je alveno de instruistino.

“Mi vidis, ke vi faris demandojn al Bai Tingting. Ĉu ŝi miskondutis?” demandis la instruistino
kun rideto.

“Oh,” Fang levis sian kapon. Antaŭ ŝi staris Li Yusheng, juna bonhumora instruistino, kiu
gvidis la kurson de la ĉina lingvo al la kvina klaso. Jam ŝi instruis tri jarojn en ĉi tiu lernejo. Krom
instruado de la ĉina lingvo, ŝi funkciis kiel ĉefinstruistino en la klaso, en kiu Bai Tingting lernis.
“Nenio,” Fang diris, “ĉar ŝi ne akiris bonajn notojn en aritmetiko, mi kuraĝige alparolis al ŝi. Ŝi
estas speciala infano!”

“Jes, tre speciala tipo!” diris Li. Altirinte seĝon, ŝi sidiĝis kontraŭ Fang. “Se vi legas eseojn
skribitajn de ŝi, vi neniel kredas, ke tiuj eseoj produktiĝas el la mano de 11-jarulino?”

“Kiel? Bone skribitaj?”
“Bonege! Ŝia riĉa imagpovo vin mirigas!” Li skuis sian kapon kaj suspire diris, “Tia infano

kun inteligenteco en unu flanko plej ĝenas. Dumtempe ŝi estas la infano kun problemo en ĉi tiu
lernejo. Ĉiujare ni diskutas pri ŝia avancado al pli alta klaso, ĉar ŝi ĉiam estas malforta en
aritmetiko, sed mirige forta en lernobjekto de la ĉina lingvo! Tamen, ne trompiĝu de la knabino. Ŝi
ja estas inteligenta diableto!”

“Trompiĝi de ŝi?” Fang nekomprene demandis, “Kion vi volas diri? Ĉu ŝi mensogas?”
“Mensogas?!” Instruistino Li faris troigan rideton. “Ŝi estas la unuaklasa lertulo en mensogado!

Vi ekscios pri tio pli poste.”
“Kiel?” Fang nekomprene kunŝovis siajn brovojn.
Li Yusheng alproksimiĝis al ŝi. “Vi estas novevenanto. Vi certe ne scias pri la rakontoj de ŝia

familio,” diris Li kun mistera mieno. Ekde estiĝo de la homaro, inoj havas la kapablon dissemi
rakontojn.

“Rakontoj?” Fang plue kunŝovis siajn brovojn. “Kiaj rakontoj?” Ŝi firme fiksrigardis al Li
Yusheng. Antaŭ ŝiaj okuloj riveliĝis la figuro de la blindulo.

“La patro de Bai Tingting estas Bai Peiwen, ĉu vi scias pri tio?”
Fang ekskuis la kapon.
“Ve, vi vere scias nenion!” diris Li. “Lia riĉeco kaj influo estas konataj de ĉiuj. Ĉu vi vidas la

ĝardenojn de te-arbedoj ekster la lernejo? Ili ĉiuj apartenas al Familio Bai! Krome, en Tajpeo, li
posedas enorman fabrikon de te-prilaborado. Ĉi-tieaj lokanoj diras, ke neniu povas taksi lian
riĉecon. Li estas tiom riĉa, ke li bruligis sian domegon sendomaĝe.”

“Kio?” Fang Siying surpriziĝis. “Kion vi diris? Bruligis? Kiu bruligis?”
“Ĉu vi rimarkis la bruligitan domegon, kiu nomiĝas Hanyan Bieno?”
“Jes.”
“La domego apartenis al Familio Bai. Oni diras, ke Bai Peiwen mem bruligis la domon!”
“Bai Peiwen mem?” Kuntiriĝis la brovoj de Fang. “Kial?”
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“Unuj diras, ke la domo estis hantanta, kaj aliaj diras, ke, ĉar la domo rememorigas lin pri lia
mortinta edzino, li simple bruligis ĝin. Tamen, post bruligo, li pentas. Tial li ofte vizitas la
bruligitan ruinon por priserĉi la spiriton de sia edzino.”

“Lia edzino?” Fang pligrandigis siajn okulojn. “Ĉu vi diris, ke lia edzino jam mortis?”
“Jam mortis lia unua edzino, kiu ankaŭ estas la propra patrino de Bai Tingting. Nun li havas la

duan edzinon.”
“Oh.” Fang englutis salivon. Ŝia rigardo fiksiĝis distrite sur la ekzercokajeron de Bai Tingting

sur la tablo.
“Oni diras, ke Bai Tingting ne estas la sanga filino de Bai Peiwen,” daŭrigis Li, kvazaŭ ŝi

intence rivelus la rakonton poiome, por ke la aŭskultantino surpriziĝu plu kaj plu.
“Kio?” Vere, Fang rapide levis la kapon kun vaste malfermitaj okuloj je miro. “Kion vi diris?”
“Laŭdire, okazis, ke lia unua edzineto estis bela kaj timida, sed ŝi ne havis bonan devenon. Ŝi

estis laboristino en lia fabriko en Tajpeo, kaj li enamiĝis al ŝi manie. Malgraŭ la oponado de sia
familio, li edzinigis ŝin. Post du jaroj de ilia geedziĝo Bai Tingting naskiĝis. Kaj tiam okazis
neatenditaĵo. Oni diras, ke li trovis la amaferon inter sia edzino kaj la intendanto de te-plantejoj.
Kun granda kolero, li forpelis sian edzinon el la hejmo, kiu memmortige sin ĵetis en la riveron.
Ankaŭ la intendanton li forpelis. Pro tio, oni diras, ke Bai Tingting estas la filino de la intendato
anstataŭ lia.”

“Ho!” Fang malfacile eldiris, “sed…” ŝi ekpensis pri la simileco inter Bai Tingting kaj ŝia
patro.

“Ĝuste pro tio,” ne atentante pri la konfuzon de Fang, Li daŭrigis laŭvole, “Bai Tingting
denaske neniam ĝuas la ŝaton de sia patro. Post kiam ŝi ekhavis duonpatrinon, ŝia vivo des pli
malboniĝis. Kaj krome, ŝia patro blindiĝis…”

“Ĉu li estas blinda multajn jarojn?”
“Ne malpli ol ses aŭ sep jaroj.”
“Kiel li blindiĝis?”
“Mi ne scias klare,” La instruistino ekskuis sian kapon. “Mi aŭdis, ke li vundiĝis en fajrego.

Ĉiaokaze, en tia legendeca familio, ajna rakonto povas naskiĝi. Kiu scias, kiel li blindiĝis?”
“La duonpatrino ne ŝatas Bai Tingting-on?”
Li Yusheng faris implicitan rideton. “Certe Bai Tingting diris al vi, ke ŝia patrino tre amas ŝin,

ĉu ne?” ŝi demandis. “Mi ne parolos plu. Se vi interesiĝas pri la knabino, vi povos elfosi multajn
rakontojn el ŝi. Vi estas studanto pri edukado kaj infana psiko. Tiu ĉi knabino estas la plej bona
studobjekto. Senĝene kontaktu ŝin ofte, kaj poste, mi kredas,” ridetante, ŝi rigardis al Fang. Ĉiuj
en la lernejo sciis, ke tiu instruas ĉi tie nur pro interesiĝo pri la knabino, sed ne por perlaborado
kiel aliaj instruistoj. “Ŝi donos al vi miregon! Provu!”

Leviĝinte, Li ĵetis rigardon eksteren tra la fenestro. La suno jam subiris, kaj la vesperkrepusko
ensvarmis de ekstere. En la ripozĉambro, aliaj instruistoj jam foriris.

“Oh,” ŝi surprizite diris, “nia babilado daŭris ĝis malfrua horo. Mi devas foriri.” Ŝi, kiu loĝis
en Tajpeo, hasteme ekprenis mansakon kaj diris adiaŭ.

“Ĝis revido!” Fang okule akompanis ŝin malaperi. Kaj ŝi, ankoraŭ sidante en la seĝo, rigardis
tra la fenestro la nebulan krepuskon silente, absorbite kaj longatempe.
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3.
Aŭdiĝis malpezaj frapetoj sur la pordo.
“Envenu!” kriis Fang Siying, levante sian kapon el super la librotablo.
Puŝmalfermiĝis la pordo. Bai Tingting envenis kun librosako sur la dorso, kaj fermis la pordon

post si. Kun dolĉa rideto, ŝi mallaŭte diris, “Mi venas, instruistino.”
“Bone. Sidiĝu, Tingting.” Fang alŝovis kanseĝon al ŝi kaj sidigis ŝin. Poste, okule

ekzamenante ŝin, ŝi ridete diris, “Ĉu vi scias, ke vi jam multe progresis post unu monato de
lecionriparado. Videble, vi ne povas ne fari bone, sed ne volontas fari bone, ne volontas fari bone
kun zorgemo.”

Mallevinte siajn brovojn, la knabino eligis suspiron.
“Jen vi suspiras denove,” Fang priŝerce diris, “De kiu vi lernas pri suspiremado? De viaj

gepatroj?”
“De mia patro — aĥ!” La knabino ekpensis pri io. Ŝi eltiris koverton el la librosako kaj

transdonis ĝin al Fang, ridante, “Mi preskaŭ forgesis tion. Mia patro volas, ke mi donu ĝin al vi.”
“Kio estas tio?” Fang perplekse ricevis la koverton kaj malfermis ĝin. Troviĝis en ĝi staketo da

dek 100-dolaraj monbiletoj. La rideto malaperis el ŝia vizaĝo. Rigardante al la knabino, ŝi
demandis, “Por kio estas ĉi tio?”

“Mia patro diris, ke vi ne senpage riparu miajn lecionojn. Ĉi tio estas dankesprimo, la pago por
lecionoj.”

“La pago por lecionoj?” Fang ne povis reteni rideton. Ŝi enmetis la monbiletojn en la koverton
kaj redonis ĝin al la knabino, dirante, “Redonu ĝin al via patro, ĉu? Diru al via patro, ke mi riparas
viajn lecionojn ne por pago. Ne mankas al mi mono. Se vi pagas, ĉio iras nenature. Ĉu vi
komprenas? Prenu ĝin hejmen!”

“Sed…” La knabino urĝeme diris, “Mia patro ordonis al mi transdoni ĝin al vi. Se mi reportos
hejmen, mia patro koleriĝos.”

Fang ekstuporis. “Via patro…” ŝi heziteme demandis, “ofte koleriĝas kontraŭ vi?”
“Ne, ne!” La knabino laŭtvoĉe kriis, “Mia patro neniam koleriĝas kontraŭ mi, neniam! Li

amas min, ĉu vi scias?” Ŝi eligis spiron kaj fikse rigardis al Fang. Kaj ŝi abrupte ŝanĝis sian tonon
kaj diris softe, milde kaj infanece, “ Hieraŭ estis mia naskiĝtago.”

“Ĉu jes?” Fang falis en alian stuporon, ne sciante, kion la knabino volas esprimi.
“Jes, mi mem forgesis pri tio.” La knabino rigardis al ŝi per paro da rondigitaj okuloj, honestaj

kaj naivaj. “Kiam mi hejmenrevenis post lerneja kurso, mi vidis grandan tritavolan torton,
kandelojn kaj florojn en la ĉambro, kaj mi ŝtoniĝis pro miro. Mia patro eklevis min en la aero kaj
diris ‘Feliĉan naskiĝtagon, mia etulino!’” Eliginte alian spiron, la knabino montris senlimajn
kontentecon kaj ĝojon. “Mia patro ĉiam nomas min etulino. La kaŭzo kial li nomas min tia, mi
pensas, estas tio, ke li ne povas vidi mian altecon pro sia blindeco. Poste panjo metis en mian
sinon tre belan skatolon ligitan per ruĝa silka banto. Instruistino Fang, divenu,” ekbrilis la okuloj
de la knabino, “kio troviĝis en ĝi?”

“Do kio troviĝis ene?” Fang koncentriĝis en aŭskultado.
“Granda pupo!” diris la knabino anhelante. “Ĝi havas orajn longajn harojn, malfermeblajn kaj

fermeblajn okulojn, blankan gazan jupegon. Oh, instruistino, vi ne povas imagi, kiel bela ĝi estas.
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Venontfoje, mi alportos ĝin al vi por pririgardi, ĉu bone? Ĝin mia panjo aĉetis persone en Tajpeo,
ĉar ŝi scias, ke mi ŝatas pupojn. De mia infanaĝo, ŝi aĉetas multajn diverspecajn pupojn. Mi havas
ŝrankon speciale kiel deponejon de miaj pupoj. Mi donas nomon al ĉiu pupo. Mi nomis nigran
pupon karbeto kaj malbelan pupon pajaco. Nun divenu, kian nomon mi donis al tiu nova pupo.”

“Kian nomon?”
“Orbuklo. Ĉu la nomo estas bona? Se vi vidus ĝiajn orbuklon kaj platnazon!.”
“Bona nomo,” diris Fang, gapante ŝian vizaĝon plenan je infaneco. Dum tiu momento, sur ŝia

infaneca vizaĝo troviĝis neniom da plenkreskula melankolio, kiun ŝi legis antaŭe.
“Ĉar vi jam havas multe da pupoj, kial via panjo ankoraŭ donacis al vi pupon?”
“Kial!” La knabino alte levis siajn brovojn. “Se estas nur sola pupo, ĝi certe enuas. Ju pli

multe, des pli bone, kompreneble. Tiel, ili povas ludi kune, manĝi kune kaj dormi kune kaj ne plu
enuas.”

Fang kompateme rigardis al la knabino. Tio estas la ĉagreno de solnaskitaj infanoj!
“Ĉu vi ordinare sentas enuon, Tingting?” ŝi softe demandis.
“Oh, ne!” la knabino tuj respondis. “Mi ne sentas enuon. Panjo ĉiumomente restas ĉe mi.

Matene ŝi kombas kaj plektas al mi la harojn. Kvankam Yazhu ankaŭ povas helpi min kun
harplektado, mia panjo mem faras tion, timante, ke tiu dolorigas min. Poste ŝi akompanas min
matenmanĝi, okule sekvas min ekster la pordon por iri al la lernejo. Nokte ŝi sidas ĉe mi, kiam mi
faras hejmtaskojn, kaj zorgeme enlitigas min. Post mia endormiĝo, ŝi ankoraŭ zumas lulkanton…
oh,” ŝi direktis sian ravitan rigardon eksteren tra la fenestro. La brilo de feliĉo lumigis ŝian
vizaĝon. “Ŝi estas la plej bona panjo en la mondo!”

“Ho,” kunmetinte sian atenton, Fang diris, “Estas via feliĉo havi tian panjon. Do, ni ne babilu
pri via panjo. Elprenu vian lernolibron de aritematiko!”

“Aj!” suspirinte, la knabino bedaŭreme eltiris sian rigardon el ekstere de la fenestro. Kvazaŭ
petege, ŝi rigardis al Fang, dirante, “Ĉu necesas elpreni la libron? Ĉu vi ne ŝatas aŭskulti min?”

“Oh, mi ŝatas, Tingting,” tuj diris Fang, prenante ŝiajn manojn en la siajn. “Tamen, Tingting,
lernado ankaŭ estas grava…” abrupte haltinte en parolado, ŝi gapis la paron da ŝiaj manoj. Ŝi
surprizite kaj ekscitite vokis laŭtevoĉe, “Tingting!”

La knabino subite surpriziĝis, kaj volis tuj eltiris siajn manojn, sed Fang jam firme prenis ilin,
ne lasante ŝiajn manojn liberaj.

“Tingting!” Fang anhelis, “Kio okazis al vi? Diru al mi, kio okazis.” Sur la polmoj, dorsoj kaj
pojnoj de ŝiaj manetoj plenis blupurpuraj sangkovritaj kaj ŝveliĝintaj vundoj, videble kaŭzitaj de ia
batado, kia punvergo. Nun, pro la firma prenado de Fang, la knabino sentis tian doloron, ke ŝi
senĉese faris enspirojn, sed ŝi eltenis kaj brave rigardis al Fang. Ŝi klare diris, “Mi… stumble
falis.”

“Stumble falis?” Fang ekkriis, ekscitite ekster si. “Ĉu stumblado povas kaŭzi tiajn vundojn?
Tingting, vi prefere diru la mi la veron, alie mi kondukos vin al via patro. Mi volas scii, kio
okazis!”

“Ne, instruistino!” La knabino surpriziĝis panike. Kaptante la instruistinon, ŝi streĉe kaj petege
kriis, “Ne, instruistino! Ne diru tion al mia patro! Mi petas! Instruistino, neniel faru tion!”

“Sed kio okazis al vi? Diru, diru al mi!” Fang, prenante ŝiajn ŝultrojn, skuis ŝin. “Ĉu iu batis
vin? Ĉu iu malbone traktis vin? Diru!”

“Instruistino!” La knabino kolapsis psike. Ĉiuj kamuflaĵoj forlasis ŝin dum momento. Ŝi
ekkriis triste, kaj larmoj rapide svarmis en ŝiajn okulkavojn. Kun pala vizaĝo kaj tremantaj lipoj, ŝi
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skuiĝis kiel falanta folio en frosta vento. Per voĉo petega kaj trista, ŝi kriis, “Mi petas, ke vi ne
demandu plu! Ne demandu plu, mi petas, instruistino!”

“Ni iru!” Stariĝinte, Fang kaptis la knabinon. “Ni iru al via hejmo. Mi volas paroli kun viaj
gepatroj!”

“Ne!” Kriante, la knabino ĉirkaŭbrakumis Fang-on. Kun sia larmokovrita vizaĝeto en ŝia sino,
ŝi diris plorsingultante, “Ne diru al mia patro, mi petas! Bona instruistino, mi petas vin! Mia patro
scias nenion, li nenion scias. Li estas blinda kaj vidas nenion. Ne diru al li, alie li koleriĝos kaj ne
povas elteni. La kuracisto diris, ke li ne povas koleriĝi, ĉu vi scias? Instruistino, mi petas, ke li ne
sciiĝu pri tio. Panjo faris tion ĝuste por kolerigi lin… Oh, instruistino!” Ŝi firme enŝovis sian
kapon en ŝian sinon, sufokiĝinte de plorsingultoj.

La koro de Fang krampiĝis. “Ĉu vi diris… vi diris…” ŝi haste spiradis, “ke via panjo faris tion?
Ĉu ŝi batis vin?” ŝi demandis malfacile kaj nekredeme.

“Em, instruistino, nepre ne diru tion al mia patro! Ne diru al li, ĉu? Instruistino!” la knabino
daŭre plorsingultis kaj petegis.

“Oh, Tingting.” Fang faris engluton de salivo kaj ekpalpebrumis: ŝi devas kvietigi sin unue.
Levante ŝian mentonon, ŝi okule ekzamenis ŝian larmokovritan magran vizaĝon. Kiu scias, kiel
granda ŝarĝo pezas sur la koro de ĉi tiu infaneto! “Diru al mi la veron. Mi promesas, ke mi ne
diros al via patro,” ŝi diris, “Kiu batis vin? Ĉu via panjo?”

La knabino kapojesis.
Fag eksentis korpremon. Ŝi firme ekfermis siajn okulojn kaj forturnis la kapon. Post longa

momento, ŝi returnis sian kapon kun larmoplenaj okuloj. “Tamen, vi ĵus diris, ke via panjo tre
amas vin kaj ŝi estas la plej bona panjo en la mondo!”

“Instruistino!” petegis la knabino, kompatinde rigardante la instruistinon.
“Ĉion vi teksis, ĉu ne?”
La knabino refoje kapojesis.
“Ĉu via naskiĝtago?” Fang daŭre demandis, “Ankaŭ vi mensogis, ĉu ne? Hieraŭ tute ne estis

via naskiĝtago, ĉu?”
La infano honteme mallevis la kapon.
“Kial vi teksis ĉion ĉi tion?”
La infano restis senparola.
“Pro kio?”
Ŝia kapo kliniĝis pli malalten.
“Mi ne volas, ke vi kredu, ke mia panjo ne amas min.” Ŝia voĉo flustre mallaŭtis. “Mi timas,

ke vi diros tion al mia patro.”
“Ĉu via panjo ofte batas vin? Kial?”
La knabino levis siajn okulharojn. En ŝia larmoplena okulparo troviĝis melankolio de

plenkreskulo. Dum momento, ŝia vizaĝeto, jam ne plu naiva nek infaneca, fariĝis prudenta, saĝa
kaj matura.

“Vi certe scias, ke ŝi ne estas mia propra panjo,” ŝi diris malforte. Ŝia voĉo kvietiĝis sen
plendo, sen malamo. “Mi ne povas postuli, ke ŝi amu min kiel mia propra panjo, ĉu? Plie, mia
patro malbone traktas ŝin kaj pro tio ŝi koleriĝas. Ŝi elverŝas sian koleron sur min, tiel ke ŝi
provokas koleron ĉe mia patro.” Ekskuinte sian kapon, ŝi, kun aminda kaj tolerema mieno, rigardis
al Fang. “Mi ne donas al ŝi ŝancon. Mi ne lasas mian patron sciiĝi pri tio. Instruistino, gardu la
sekreton por mi, ĉu bone?”
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La koro de Fang tordiĝis pro tio, kion la knabino rakontis, kaj ŝi sentis acidecon en la nazo.
Kiel mizera infano! Kian pekon ŝiaj gepatroj faris, tiel ke la magra infano eltenas turmentojn
korpe kaj psike! Ŝi zorgeme okulekzamenis la knabinon dum longa tempo. Poste, ŝi firme altiris
ŝin al sia sino kaj karesis ŝiajn suplajn harojn. Kun tremeto, ŝi diris, “Bone, Tingting, mi konsentas,
ke mi ne diros tion al via patro, sed vi devas promesi, ke vi neniam mensogu al mi kaj diru ĉion al
mi, ĉu?”

“Bone.”
“Kaj krome,” Fang sentis fridan tremon, “ne incitu vian panjon. Se ŝi volos bati vin, forfuĝu,

forfuĝu foren, forfuĝu ĉe min. Ĉu vi komprenas? Stulta etulino! Ne lasu ŝin tuŝi vin, eĉ je unu
fingro! Ĉu vi scias, Tingting?” La knabino kapleve rigardis al ŝi, kun okuloj plenaj de adoremo kaj
amemo. Ĉar infanoj ĉiuj estas sensivaj kreitaĵoj, ili scias, kiu vere tenere amas ilin.

“Bone, instruistino,” ŝi diris. Per hezitema kaj malrapidema tono, ŝi daŭrigis, “Ne vin turnu al
mia panjo, ĉu bone? Sciu, mia panjo ne estas malbona. Ŝi nur havas malbonan humoron. Ŝi ne
meritas riproĉon, vi scias. Kelkatempe paĉjo kverelegis kun ŝi, kaj li insultis ŝin,” fiera brilo
montriĝis en ŝiaj okuloj, “ke ŝi ne estas milone bona ol mia propra patrino. Ve, se mia propra
patrino ne mortus!” ŝi profunde suspiris kaj eksilentis.

Fang perplekse rigardis al la knabino. Kian familion ŝi havas? Ŝi ne volis profundiĝi en
pripensado. Sed, kia infano ŝi estas?

“Instruistino!” Envenis Tingting, puŝmalfeminte la pordon de Fang. Dum la tagmeza
tempdaŭro por ripozo, la instruistino dronis en kontemplado, kuŝante oblikve sur la lito.

“Por kio, Tingting?”
“Mia patro invitas vin al vespermanĝo ĉe ni ĉivespere. Li petas, ke mi irigu vin al nia hejmo,

ĉu bone, instruistino?”
“Al vespermanĝo.” Fang ekstuporis. “Kian aferon li havas por renkonti min? Ĉu estas speciala

dato hodiaŭ?”
“Ne. Mia patro nur diris, ke li invitas vin al vespermanĝo.”
“Do, kial?” Fang enpense ridetis. “Kion vi diris al via patro pri mi?”
“Mi nur diris al mia patro, ke vi ŝatas min. Li pridemandis al mi multon, kaj mi diris ĉion al

li.”
“Kion li pridemandis?”
“Li demandis, ĉu vi estas afabla, ĉu vi havas bonan temperamenton, kaj ĉu vi estas bela.”
“Kion vi diris?” demandis Fang ridetante.
“Mi diris,” la knabino, kun dolĉa rideto sur la vizaĝo, aliris al la litrando kaj ameme apogis sin

al ŝi. “Mi diris, ke vi estas la plej bona, la plej afabla kaj la plej bela instruistino en la mondo!”
“Oh,” Fang nereteneble ridetis. “Kia infano!”
“Jen iru al nia hejmo! Ĉu bone?” ŝi petis, skuante la brakon de Fang. “Iru, ĉu bone? Mia

patrino ne estos hejme ĉivespere.”
“Ĉu via patrino ne estos hejme?” demandis Fang atenteme.
“Ŝi iris al urbo Taichung kaj revenos post tri tagoj.”
“Ĉu ŝi ofte forestas hejme?”
“Jes.”
Post momenta enpensiĝo, ŝi kapjesis, dirante, “Bone, mi iros.”
“Bonege!” hurais Tingting, montrante ĝojan kaj plezuran mienon al Fang. Poste, ŝi abrupte

ekhavis longan vizaĝon kaj singardeme diris, “Vi ne diskonigu la sekreton inter ni.”
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“Kompreneble ne!” Fang diris, “Estu trankvila!”
“Bone. Do mi iros al vi ĉe ripozejo por instruistoj post lerneja kurso! Ni piediru rehejmen, nur

kelkajn paŝojn fore.”
“Mi scias.”
La knabino ekridetis, ekscitita. Sin turninte, ŝi rapide elkuris. Longe post ŝia elkurado, Fang

ankoraŭ sentis, ke en la ĉambro tintile eĥis ŝia rida parolo: “Vi estas la plej bona, la plej afabla kaj
la plej bela instruisto!”

Ekskuinte sian kapon, ŝi stariĝis el la lito kaj iris al la tualettablo. En la spegulo aperis
enpensiĝanta kaj iome ĉagrenanta vizaĝo kaj paro da perplekaj kaj ĝenataj okuloj. Ekzamenante
sin en la spegulo, ŝi nodigis siajn longajn harojn sur la verto per malnovtipa hartubero, surportis la
okulvitrojn kaj delikate ruĝumis siajn lipojn… Ŝia mano ekhaltis en la aero. Alvizaĝe al la spegulo,
ŝi maltrankvile kaj mokeme murmuris, “Kion vi faras nun, Fang Siying? Li estas blindulo! Li tute
ne povas vidi vin!” Forĵetinte lipruĝigilon, ŝi peze sidiĝis en la seĝon kaj falis en deprimitan
pripensadon.
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4.
Prenante la maneton de Tingting, Fang eniris en la pordon de la bieno de Familio Bai.
Ĝi estis ĝardeno kun vasta spaco. Meze de la ĝardeno etendiĝis larĝa aŭtovojo. En florbedoj

estis plene plantitaj diversspecaj floroj: krizantemoj, siriaj kaj ĉinaj hibiscoj, kaj kamelioj. Laŭ
ambaŭ flankoj de la betona vojo bonorde staris po spaliro da cipresoj kaj kelkaj banjanarboj
pritonditaj ronde kaj ombrelforme. La ĝardeno impresis bonorde, freŝe kaj lukse, sed al ĝi mankis
eleganteco, precipe, je ŝia eltrovo, neniu rozujo troviĝis sur la tuta tereno. Laŭ Fang, kiu tre ŝatis
rozojn, tio estis bedaŭrinda manko. La domo estis duetaĝa konstruaĵo, al kiu aldoniĝis remizo, kie
parkis helblua Chevrolet. Suprenirinte kelkajn ŝtupojn, Fang puŝmalfermis du grandajn
pordklapojn kaj ŝi jam sin trovis en luksa salono, kies planko estis pavimita per tabuloj de
pampelmusligno kaj kie troviĝis kompleto da malhelruĝaj sofoj, antaŭ kiuj sterniĝis diketa ruĝa
tapiŝo. Ĉe ambaŭ flankoj de la salono staris po fenestropordo kun pendanta kurteno de blanka
gazo. La du aliaj muroj estis masonitaj per krudaj ruĝaj brikoj, sur kiuj pendis pentraĵoj de
abstrakta skolo. Kvankam la tuta salono estis lukse meblita, ĝi tamen impresis ŝin, kiel la ĝardeno,
per pli da riĉeco, sed malpli da eleganteco. Se ŝi estus la dekoranto de la salono, ŝi certe adoptus
kremkoloran kaj kafkoloran tonojn. En ŝiaj okuloj, ruĝo povis aplikiĝi al litĉambro kaj tiu en
salono ne estis de bona gusto.

“Instruistino, bonvole sidiĝu,” krie diris Tingting, kaj poste laŭtigis sian voĉon, “Yazhu!
Yazhu!”

Envenis okulplaĉa servistino, kiu portis bluan antaŭtukon, kaj rigardis ridmiene al Fang.
“Yazhu, jen estas instruisto Fang. Alportu tason da teo al ŝi!” diris Tingting. Mallaŭtiĝante, ŝi

demandis, “Kie estas mia paĉjo?”
“Supre,” Yazhu fingromontris la supran etaĝon, ridetante kuraĝige al la knabino. Vidinte tion,

Fang komprenis, ke la servistino tre ŝatas sian etan mastrinon. “Via panjo jam foriris
antaŭtagmeze,” ŝi daŭrigis aŭtomate. Rideto intensiĝis sur ŝia bonkora kaj juna vizaĝo.

“Ĉu vere?” La knabino levis siajn brovojn, kaj ĝojo tuj brilis sur ŝia vizaĝeto. Tenante sian
librosakon, ŝi tuj diris, “Mi iru vidi paĉjon sur supra etaĝo!” Returninte sian kapon, ŝi parolis al
Fang, “Instruistino, atendu momenton. Mi tuj akompanos mian paĉjon malsupreniri!” Rigardante
ŝin duobli sian paŝadon laŭ la ŝtupoj, Fang sidiĝis en sofon. Tiumomente, ŝi rimarkis, ke la ŝtuparo
troviĝas trans la manĝejo, kiu ligiĝas kun la salono, nur apartigita per blanka aĵura ekrano.

Yazhu alportis tason da teo kun delikata aromo, kaj Fang akceptis ĝin, la blankan fajnan
porcelanan tason, en kiu freŝe verdaj tefolioj kolorigis la tutan tason da akvo per helverdo. Ŝi suĉis
te-akvon per trinketo. Kiel aroma! Kiel palatoplaĉa! Ĝi certe estas el la te-plantejo de Familio Bai!
Ŝi ekpensis pri la te-plantejo kaj te-prilaborejo de Familio Bai, kiujn Li Yusheng menciis al ŝi. La
buŝpleno da te-akvo enfluis kun delikata dolĉeco ĝis ŝia interno. Ŝi tuj sentis mensan konfuzitecon
kaj malfacile klarigeblan strangan humoron tra sia korpo. Kio troviĝas en tio? Ŝi abrupte rektigis
sian korpon. Strio da malvarmo kuris tra ŝia spino, kaj eta voĉo el ŝia interno petis, “Foriru de ĉi
tie! Foriru de ĉi tie! Foriru de ĉi tie!”

Kial? Ŝi rezistis, rezistis kontraŭ la malfacile klarigebla forto. Ŝi sentis sian kapon iom
turniĝema, sian vidon iom malklara, sian spiriton iom konfuzita… kvazaŭ ŝi fuŝus gravan aferon.
La voĉo en ŝia interno plilaŭtiĝis, kriante, “Foriru de ĉi tie! Foriru de ĉi tie! Foriru de ĉi tie!”
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Kio okazas al mi? Ĉu mi estas ensorĉita? Pensante, ŝi forte svingis sian kapon, kaj jen ĉio
kalmis kaj malaperis. Sammomente, prenante la manon de sia patro, Tingting malsupreniris laŭ la
ŝtuparo. La knabino montris rideton sur la plena vizaĝo, dum la vizaĝo de la blindulo estis malhela,
serioza kaj sensenta.

“Paĉjo, jen estas instruistino Fang!” Tingting kondukis sian patron antaŭ la sofon.
“Bonan tagon, sinjoro Bai,” salutante, Fang laŭkutime etendis sian manon, sed tujtuje, ŝi trovis,

ke ŝia salutito ne kapablas vidi, kaj ŝi hasteme retiris sian manon.
“Oho!” Lia vizaĝesprimo subite ŝanĝiĝis, kaj singardemo rampis sur lia vizaĝo. Li tuj

demandis, “Ĉu ni intervidiĝis? Ŝajnas, ke mi aŭdis vian voĉon de kie mi ne scias.”
“Jes,” Fang malkaŝeme konfesis, “antaŭ kelkaj monatoj, mi renkontis vin sur la ruino de

Hanyan Bieno. Kaj post kelka babilado, mi akompanis vin ĝis la pordego de la lernejo.”
Li denove ohois. Eble pro tio, ke la vortoj “Hanyan Bieno” en la parolo tuŝis lian nervon, lia

vizaĝo ektordiĝis. Kaj samtempe li ŝajne estis skuita. “Ĉu vi estas la knabino, kiu volas kolekti
materialojn por verki,” li parolis kvazaŭ al si mem.

“Vi eraras,” diris Fang kun retenita rido. “Mi neniam diris, ke mi volas kolekti materialojn por
verki, kaj krome mi ankaŭ ne estas knabino, ĉar mi jam ne plu estas tiel juna.”

“Ĉu ne?” li demandis penseme, kaj sidiĝis en sofon. Turninte sian kapon, li diris al sia filino,
“Vi ne diris al mi, Tingting, ke instruistino Fang estas la onklino, kiu akompanis min al la lernejo
tiutage.”

“Oh,” Tingting aspektis iome surprizite, rigardante al Fang kun larĝe malfermitaj okuloj. “Mi
jam ne povas rememori pri tio, paĉjo, mi ne rekonis ŝin.”

“Infanoj ne povas havi tiel bonan memoron,” diris intervene Fang, ĉirkaŭrigardante, kaj ŝi
volis ŝanĝi la paroltemon. “Via salono estas bele aranĝita, sinjoro Bai.”

“Ĉu ĝi donas al vi bonan impreson?” li demandis. “Ĉu la ruĝa koloro? Mia edzino faris tion,
mi pensas.” Li eklevis siajn ŝultrojn. “Ruĝa, nigra kaj blua koloroj pensigas pri kafejoj en Parizo.
En salono, oni prefere uzas kreman kaj kafan kolorojn.”

“Oh,” Fang ektremis kaj ŝi fikse rigardis al li. “Kial vi ne dekoris ĝin per krema kaj kafa
koloroj?”

“Kial? Koloroj servas al tiuj, kiuj kapablas aprezi kolorojn. Ĉiuj koloroj estas egale nenio por
mi, ĉar mi ne povas vidi. Do lasu ŝin, kiu povas vidi, dekori laŭ sia plaĉo. La salono ne estas
aranĝita de mi.”

Radio da ĉagreno fulmis tra la koro de Fang. Rigardante al Bai Peiwen, la patro de la knabino,
ŝi ne sciis, kion diri.

“Mia filino diris al mi, ke vi metas grandan zorgon sur ŝin.”
“Tion mi devas fari, ĉar ŝi estas mia lernanto!” Fang tuj eldiris. Tuj poste, ŝi trovis tiujn

vortojn hipokrita ĝentilaĵo, tiel ke ŝia vizaĝo ruĝiĝis pretervole.
“Ĉu nur pro tio, ke ŝi estas via lernanto?” Bai premis ŝin per tiuj akraj vortoj.
“Kompreneble ne tute,” Fang maltrankvile ekridetis. Turninte sian kapon, ŝi rigardis al

apudstaranta Tingting kun okulplaĉa rideto. Etendinte sian manon, ŝi tiris ŝin en sian sinon, ridete
dirante, “Via filino kaj mi estas ligitaj sorte. Je la unua vido, mi jam ekhavis ŝaton al ŝi.”

“Mi tre ĝojas aŭskulti tiujn vortojn,” diris Bai. Sur lia vizaĝo alnaĝis neofta rideto. Poste, li
diris al Tingting, “Tingting, diru al Yazhu, ke ŝi alportu manĝon. Mi jam malsatas, kaj nia gastino
ankaŭ malsatas, mi supozas.”

Elturniĝinte el la sino de Fang, Tingting rapide kuris eksteren. Tiam Bai Peiwen abrupte
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demandis kun mallaŭtigita kaj dezirema voĉo, “Diru al mi, fraŭlino Fang. Ĉu mia infano estas tre
aminda?”

“Oh!” Fang ekhavis la senton de ŝtoniĝo, kaj ne povante regi sian tonon, varme diris, “Sinjoro
Bai, vi devus kompreni ŝin, ĉar ŝi estas via filio!”

“Ĉu vi diras…”
“Ŝi estas la plej aminda infano en la mondo!” ŝi preskaŭ kriis.
“Kiel strange,” diris Bai enpense, “ŝi diras, ke vi estas la plej bona instruistino en la mondo,

kaj vi asertas, ke ŝi estas la plej aminda infano. Laŭ mi…” Li restis senparola dum momento. “Vi
ambaŭ ja estas destinitaj al reciproka laŭdado.” Ĉe tio Fang ruĝiĝis senkaŭze.

Tingting kure revenis. Post nelonge, Yazhu dismetis manĝilarojn sur la tablo. Manĝantoj
konsistis el tri personoj: Bai Peiwen, Bai Tingting kaj Fang Siying. Yazhu preparis entute ses
pladojn kaj supon, riĉan manĝon. Videble ŝi rigardis Fang-on kiel honoran gastinon. Kun
scivolemo, Fang fikse rigardis Bai-on en manĝado, ne sciante dubeme, kiel blindulo povas trovi la
bovlojn en ĝustaj lokoj, sed ŝi tuj trovis, ke ne malfacilas por Bai manĝi, ĉar Tingting atenteme
zorgas pri sia patro. Manĝante preskaŭ nenion, ŝi senĉese prenadis manĝaĵojn per manĝbastonetoj
en la bovlon de sia patro, dirante, “Jen estas kuboj de kokidaĵo, paĉjo. Jen estas legomo kaj freŝaj
fungoj, paĉjo.”

“Mi ĉerpis bovleton da supo por vi, paĉjo. Jen ĝi estas tuj antaŭ vi.”
Ŝia voĉo sonis tiel milde kaj ameme, impresante, ke ŝajnis natura afero por ŝi zorgi pri sia

patro, kaj videble ŝi provis eviti maltrankviliĝon de la zorgato. Tiu sceno tiom kortuŝis kaj
surprizis Fang-on. Tiu ne sciis, kiu zorgas pri manĝado de la blindulo, kiam Tingting havas
lecionojn en la lernejo. Ŝajne travidinte la perplekson de Fang, Tingting ridete diris al ŝi, “Kutime
mia patro ne malsupreniras por manĝo. Hodiaŭ li malsupreniris honore al vi. Ni preparis gamelon,
tiel ke li oportune prenas manĝon.”

“Oho,” eĥis Fang, ne sciante, kiel respondi. Ŝi, nur sentis, ke ĉio, kio okazis antaŭ ŝiaj okuloj,
plenigis ŝian koron per amareco, kaj ŝiaj okuloj malsekiĝis pretervole. Manĝado finiĝis en relative
silentema etoso. Post manĝado, ili revenis en salonon. Post kiam ili sidiĝis, Yazhu preparis aliajn
du tasojn da teo. Prenante tason en la mano, Fang fikse rigardis la verdetan likvon en la taso,
demandante ridete, “Ĉu tiuj estas tefolioj el la te-plantejo de Familio Bai?”

Bai Peiwen eligis unu cigaredon kaj precize bruligis ĝin. Lia mano kun fajrilo haltiĝis en aero
momente. Kvankam lia paro da senvidaj okuloj aspektis malvigle, liaj buŝanguloj kaj brovoj
tamen estis esprimriĉaj. Fang rimarkis, ke moka esprimo alnaĝis al lia buŝangulo. “Vi jam aŭdis
pri la te-plantejo de Familio Bai,” li diris.

“Jes. Ĉi tie estas urbeto, kaj plie Familio Bai estas tro fama.” Fang rekte rigardis al Bai. Tio
estas la avantaĝo, ke oni povas senskrupule okulmezuri kaj esplori la blindulon, kiam oni sidas
vidalvide al blindulo.

“La plej bona speco de teo estas tiu kun rozflora bonodoro. Estas domaĝe, ke vi ne povas ĝui
ĝin nuntempe,” li diris distreme.

“Kial ne?” Ŝi fikse rigardis lin.
“Ni jam ne plu produktis tiun specon delonge.” Lia vizaĝesprimo impresis iom triste. Li

silentis longan tempon, kvazaŭ profundiĝante en pensado. Poste, li subite turnis sian kapon,
demandante, “Ĉu vi troviĝas ĉi tie, Tingting?”

“Jes.” La knabino hasteme aliris kaj kaptis la manon de sia patro. “Jen mi estas ĉi tie!”
“Bone,” li diris, kun iom da ordona tono. “Supreniru nun por fari hejmtaskojn. Mi volas
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interparoli kun instruistino Fang pri kelkaj aferoj. Ne ĝenu nin!”
“Bone,” diris malrapide kaj obeeme Tingting, sed ŝi ne tuj moviĝis pro tio, ke ŝi pli malpli

inkliniĝis al la interparola rondo. Alvizaĝe al Fang, ŝi senĉese palpebrumadis, komprenigante, ke
ŝi ne malkaŝu la sekreton inter ili. Fang ridete kapjesis por trankviligi ŝin.

Ne elteninte plu, la blindulo laŭtigis sian voĉon, “Nu, ĉu vi ankoraŭ ne supreniras, Tingting?”
“Oh, jam, mi jam foriras,” kriante senĉese, la knabino unuspire enkuris manĝejon kaj

rapideme suprenkuris.
Post kiam sia figuro tute malaperis, Fang klinis sin malantaŭen en sofo. Trinketinte gluton da

te-akvo, ŝi, rigardante atenteme la viron antaŭ si, treniĝeme demandis, “Oh? Sinjoro Bai?”
Li profunde suĉis la cigaredon sen paroli dum kelka tempo, kaj silente elŝprucis fumon. Post

longe, li eligis abruptan demandon, “Kiom da jaroj vi havas, fraŭlino Fang?”
Ĉe tio, ŝi ekstuporis momenton kaj iom maltrankviliĝis, ŝajne por eviti ion. Ŝi elturniĝeme

diris, “Mi jam diris al vi, ke mi ne estas tro juna, nek tiel maljuna. Eksterlande oni ne tiel bruske
demandas pri la aĝo de fraŭlino, kiel vi.”

“Sed nun ni troviĝas enlande.” Li, tirinte siajn ŝultrojn, forlasis la paroltemon kaj pludemandis,
“Vi estas ankoraŭ ne edzinigita. Kial?”

Ŝi denove stuporiĝis. “Ho, sinjoro Bai,” ŝi diris flegme, “mi ne scias, kion vi volas scii. Vi
invitas min ĉi tien por enketi pri mia travivaĵoj, ĉu ne?”

“Kompreneble ne,” li diris, “ mi nur trovas tion stranga, kial la bela ino kiel vi forlasis la
luksan vivon en Usono kaj laboras kiel instruistino en la kamparo.”

“Bela?” Ŝi eklevis siajn brovojn. “Kiu diris al vi, ke mi estas bela?”
“Tingting.”
“Tingting?” Ŝi ekridetis. “Tio estas nur infana parolo.”
“Se mi ne eraras,” li diris senĉirkaŭfraze post kiam li elblovis bulon da fumo, “vi suferis ian

malsukceson de sento en Usono, ĉu? Tial vi restadas ĉi tie por kuraci vian vundon, aŭ por eviti
kelkajn aferojn, travivaĵon de amo aŭ unu personon, ĉu ne?”

Fang tute dronis en stuporo. Ŝi gapis al li longan tempon, ne sciante, kion ŝi devas diri. Kaj
post longe, ŝi eligis malpezan elspiron kaj malforte ekkriis, “Ho, sinjoro Bai!”

“Nu, ni ne babilu pri ĉi tio,” li tuj diris, “mi pardonpetas, ke mi menciis ĉi tion. Mi nur volas
scii, ĉu vi ne revenos al Usono dum mallonga tempo.”

“Mi pensas, ke ne.”
“Do, tre bone.” Li ekbalancis la kapon. La cigareda stumpo preskaŭ brulis ĝis liajn fingrojn,

kaj li palpis sur la tablo por trovi la cindrujon. Ŝi aŭtomate ŝovis ĝin en lian manon. Li akceptis la
ujon kaj estingis la cigaredan stumpon. Li diris duonvoĉe, “Dankon.” Ŝi ne respondis. Ŝi silente
trinketis teon, iome distriĝema.

“Mi esperas, ke miaj tiuj vortoj ne malgajigu vin,” li diris base kaj mildvoĉe kun iom da
bedaŭro.

“Ho, ne, neniel,” ŝi ekvigliĝis.
“Do, mi volas interparoli pri mia celo inviti vin ĉi tien, ĉu bone?”
“Jes.”
“Mi kredas…” li paŭzis momenton, “ke vi vere ŝatas Tingting-on.”
“Jes.”
“Tial mi esperas, ke vi transloĝiĝu ĉe nin.”
“Oh? Sinjoro Bai?” ŝi ekskuiĝis de surprizo.
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“Tio, kion mi volis diri, estas inviti vin ĉe nin kiel guvernistinon de Tingting. Mi divenas, ke
ŝia lernado ne estas tiel bona, ĉu ne?”

“Ŝi povos sin plibonigi…”
“Sed, ŝi bezonas bonan instruiston,” li intermetis.
Ŝi maltrankvile ekmovis sian korpon.
“Ho, sinjoro Bai…” ŝi heziteme diris, “Se mi ne loĝos en via hejmo, mi ankaŭ povos ripari

ŝian lernadon. Fakte, ĉiutage…”
“Jes, mi scias,” li rompis ŝian parolon, “ke vi faras tion unu horon ĉiutage, sed vi ne akceptas

pagon. Vi ŝajne ne estas tiu, kiu jam ricevis edukadon en Usono.”
Ŝi ne parolis.
“Mi scias,” li daŭrigis, “ ke vi ne donas atenton al mono. Do, mi pensas, ke se mi dirus al vi,

ke vi ricevos altan pagon, tio certe ne kortuŝus vin.”
Ŝi ankoraŭ ne parolis.
“Kiel pri tio, fraŭlino Fang?” li sin klinis iome antaŭen.
“Ho,” ŝi perplekse kuntiris siajn brovojn. “Mi ne bone komprenas, sinjoro Bai. Se vi

konsideras, ke unu horo por ripari ŝian lernadon ne sufiĉas, mi povos pliigi la tempon ĝis du aŭ tri
horoj. Ĉiuvespere mi alvenos ĉi tien post vespermanĝo, kaj reiros hejmen post riparado. Mi kredas,
ke ne necesas por mi loĝi ĉi tie.”

Li eligis alian cigaredon, kaj lia vizaĝesprimo aspektis iome urĝeme.
“Fraŭlino Fang,” li malfacile diris, mordetinte siajn lipojn, “mi kredas, ke vi aŭdis pri miaj

onidiroj.”
“Jes,” ŝi diris mallaŭte.
“Do, ĉu vi komprenas min?” Li peze spiris, kun sombra mieno. “Ŝi estas infano, kiu perdis

sian patrinon.”
“Jes,” ŝi ankaŭ ekmordetis siajn lipojn.
“Do, vi devas kompreni. Mi ne nur volas havigi al la infano guvernistinon, sed ankaŭ personon,

kiu povas vere atenti pri ŝi, flegi ŝin kaj zorgi pri ŝi, tiel ke ŝi kreskadas sane kaj ĝoje.”
“Sed, mi aŭdis…” ŝi sentis sian voĉon seka kaj obtuza, “ke vi jam havigis al la infano

duonpatrinon.”
Li ekŝokiĝis, kaj longa peco da cigareda cindro falis sur lian ĉemizon. Li ekhavis longan

vizaĝon. Dum momenteto, li aspektis kaj pale kaj maljune, kaj lia voĉo fariĝis mallaŭtigita kaj
subpremita.

“Tio estas unu el la kaŭzoj, kial mi invitas vin ĉi tien,” li diris, kun iom da malfacile
neretenebla ekscito. “Sciu, ŝi ne estas ordinara infano. Se ŝi estus traktita maljuste, ŝi neniel dirus
unu vorton pri tio antaŭ mi. Eĉ se ŝi estus torturita ĝis morto, ŝi ankoraŭ prenus min ĉirkaŭ mia
kolo, dirante, ‘Kiel mi ĝojas!’ Ĉu vi komprenas, fraŭlino Fang?”

Ŝi subite deturnis sian kapon flanken, sentante du varmajn fluojn ŝpruciĝi en ŝiajn okulojn, tiel
ke ŝia vidkampo fariĝis malklara. Io kortuŝa, ekscita kaj preskaŭ ĝojiga fulmis en ŝi. Oh, ĉi tiu
patro ne estas tiel senscia, nekomprenebla nek nezorgema pri sia infano, kiel ŝi imagas! Ŝi
ekmovis siajn palpebrojn kaj nerimarkite forviŝis larmojn de la vangoj. Dum ĉi tiu momento, ŝi
fine komprenis, komprenis la triston apartenantan al la blindulo. Tiu ĉi homo ne sole havigas al sia
filino protektanton, li eĉ petas helpon de ŝi!

“Kiel pri tio, fraŭlino Fang?” li demandis urĝeme.
“Oh, mi…” ŝi falis en konfuzitecon. “Mi ne scias… Mi pensas, ke mi devas konsideri pri tio.”
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“Pri kio konsideri?”
“Vi scias, ke mi estas instruisto de Zhengxin Lernejo, kaj Tingting mia lernanto. Se mi nun

servus kiel ŝia guvernistino, tio ŝajnas ne deca kaj krome kaŭzus klaĉojn de aliaj…”
“Hm! Kia sensencaĵo!” li diris rikane, “Multas instruistoj de elementaj lernejoj, kiuj servas

kumule kiel guvernistoj. Vi neniel estas ununura guvernisto. Se vi vere donas atenton al tio kaj
volas eviti klaĉojn, do, rezignu la oficon de Zhengxin Lernejo! Mi donos duoblan pagon, kiun vi
ricevas de Zhengxin Lernejo.”

Ŝi nereteneble montris flegman rideton. Nebulo da abomeno estiĝis en ŝi. Ŝi ne komprenis,
kial tiuj riĉuloj emas atingi la celon per mono, kvazaŭ ili povus aĉeti per mono ajnan aĵon en la
mondo.

“Ĉu vi alkutimiĝas fari tiajn aĉetojn?” ŝi diris moke. “Sed tre domaĝe, ke mi simple estas…”
“Lasu do,” li interrompis ŝin. Stariĝinte, li lerte iris al la ĝisplanka fenestro kun sia dorso al ŝi.

Li diris mallaŭte kaj morne, “Ŝajnas, ke mi uzis eraran metodon, sed vi ne povas nei, ke tiu
metodo estas la plej efika por solvi problemojn. Nu, se mi diras, ke Tingting vin bezonas, ĉu tio
efikas?”

En ŝia koro fontis acideco. Ŝi aŭde distingis el la tono de la viro senhelpecon kaj petemon.
Stariĝinte, ŝi laŭvole alproksimiĝis al li. Ekster la fenestropordo brilis luno kaj, sub la lunlumo,
disflorantaj floroj skuiĝis, ĵetante ombrojn sur la teron. Profunde enspirinte, ŝi rigardis altan
florarbeton, dirante, “Kiel bona rozujo!”

“Kio?” li surprizite ekkriis, kvazaŭ elektrofrapite. “Kion vi diris? Rozujo? Ĉu troviĝas rozujoj
en mia ĝardeno?”

“Oh, ne, mi erare nomis ĝin.” Ŝi fikse rigardis al lia paliĝinta vizaĝo. “Ĝi nur estas hibiska
arbeto. Mi ne scias… Ĉu vi ne ŝatas rozojn? Kial? Vi devus ŝati ilin, ĉar ili estas la plej bonodoraj,
dolĉaj kaj belaj, precipe la flavaj rozoj.”

Li kaptis per mano la anson sur la fenstropordo, kun rigidigitaj muskoloj sur sia vizaĝo.
“Ĉu vi ŝatas rozojn?” li demandis senemocie.
“Kiu ne ilin ŝatas!” ŝi respondis ankaŭ senemocie. Rigardante ekster la fenestron, ŝi staris

kelkan tempon. Poste, ŝi subite ekvigliĝis. Turninte sian kapon, ŝi direktis sian rektan rigardon al li,
kaj diris decideme, “Ĵus mi jam faris pripenson, sinjoro Bai, kaj mi akceptas vian inviton. Sed mi
ne povas rezigni la oficon de Zhengxin Lernejo. Tial mi loĝos ĉe vi. Ĉiutage mi kaj Tingting kune
iros al la lernejo kaj revenos kune. Mi esperas, ke mi havu apartan ĉambron, salajron de 2000
dolaroj, kaj— tutan liberecon.” Post paŭzo, ŝi aldonis, “Mi transloĝiĝos ĉi-sabate!” Sin turninte, ŝi
iris al sofo kaj prenis sian mansakon.

Li urĝeme turnis sian kapon, kun brilanta vizaĝo.
“Ĉu decidite?” li demandis.
“Decidite!”
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5.
Sabate posttagmeze Fang Siying ne donis lecionojn. Tuj post ŝia tagmanĝo, Tingting enkuris

en ŝian ĉambron, kriante, “Instruistino Fang, tuj foriru! Maljuna You jam venas por veturigi vin
per aŭto.”

“Ho!” Fang iom kuntiris siajn brovojn kaj tuj poste ekridetis. “Via patro ja havas klaran
memoron pri tio.”

“Ĉu via kofro jam estas ordigita? Mi venigu Maljunan You por forporti ĝin!” kriante, Tingting
elkuris rapide.

Starante en la ĉambro, Fang ekhavis konfuzitan kaj absurdan senton dum momento. Kio
okazas? Ĉu mi vere transloĝiĝos al Familio Bai? Tio ŝajnas neebla, absurda kaj nebone konsiderita.
Ŝi ankoraŭ rememoras pri la surpriza vizaĝesprimo de lernejestro Liu kaj Li Yusheng, kiam ili
aŭdis pri tu ĉi informo. Ŝi ankaŭ konas grandan malaprobon en ili koro. Sed neniu donis admonon.
Ŝi scias, ke en la okuloj de lernejestro kaj aliaj, ŝi ĉiam estas groteska kaj nekomprenebla figuro,
kiun ili ne povas imagi. Fakte, ŝi ja sentas sin absurda! Ĉiu el ŝiaj nervoj eĉ sugestas al ŝi, ke
eraras ŝia decido transloĝiĝi al Familio Bai. Ĝi estas tre komplika familio. Se ŝi implikiĝos en ĝin,
ŝi rikoltos nenion bonan! Sed, ŝi ne povas rezisti kontraŭ tiu potenca allogo, kiu devigas ŝin
transloĝiĝi. Vere magipova estas Familio Bai — Hanyan bieno, la ruino, la blindulo, la knabino
kaj tiuj forpasintaj rakontoj… magie regas ŝin, ke ŝi neniel sukcesas rezisti. Aŭ, iutage ŝi vere
verkos novelon, kiel Jane Eyre, en kiu troviĝas ruino, blindulo, guvernistino… Ŝin kaptis subita
frostotremo. Kiel stranga koincido! Nun en ĝi mankas freneza virino. Ĉu vere kaŝiĝas freneza
virino en la granda korto de Familio Bai?

Tingting kure revenis, kaj ŝi anhelis pro ir-reira kurado. Sur ŝia frunto algluiĝis buklo da haroj
malsekaj de ŝvito. Ŝiaj vangoj ruĝiĝis pro kurado, sed ŝiaj okuloj brilis de ekscito. Malantaŭ ŝi
staris maldika kaj alta viro je la aĝo de ĉirkaŭ kvardek jaroj, bonorde vestita per blanka ĉemizo kaj
griza okcidentstila pantalono. Lia figuro estis malgrasa kaj rekta. Kontaktinte la rigadon de la viro,
Fang nereteneble ektremis — lia rigardo estis akra.

“Ĉu fraŭlino Fang? Mi estas Maljuna You. Sinjoro Bai sendas min por renkonti vin.”
“Oh, dankon,” ŝi diris. Ŝi ekŝovis la okulvitrojn sur la nazo, esperante, ke ŝi aspektu iom

majesta. “La kofro estas tie. Tio ĝenas vin.”
Ekpreninte la kofron, li eliris. Fang iris al la oficejo de lernejestro por transdoni la ŝlosilon.

Kaj poste, ŝi enaŭtomobiliĝis. Ĉirkaŭprenante la malgrasajn ŝultretojn de Tingting, ŝi rigardis
ekster la fenestron. Laŭ ambaŭ vojflankoj rapide retiriĝis malantaŭen te-plantejo. La te-plantejo de
Familio Bai! Ŝia menso denove falis en distriĝemon. Kion ŝi mem faras finfine? La aŭta veturado
nur daŭris tri minutojn. Yazhu alkuris malfermi la pordegon, kaj la aŭto englitis la ĝardenon de
Famlio Bai kaj haltis antaŭ la vitra pordo de ĉefa domo. Tingting la unua elaŭtiĝis, kriante,
“Instruistino Fang, mi konduku vin al via ĉambro. Ne zorgu pri la kofro. Maljuna You portos ĝin
supren.” Prenante la manon de Fang, Tingting eniris la salonon per saltetantaj paŝoj. Tra la
senhoma salono, ŝi, prenannte Fang-on je la mano, rapidis supren laŭ ŝtuparo. Abrupte ŝi haltigis
siajn paŝojn. Kiam ŝi levis la kapon por rigardi supren, gajeco tuj malaperis el ŝia vizaĝo kaj ŝiaj
lipetoj paliĝis. Ankaŭ Fang surprizite haltis. Ŝi direktis sian rigardon supren kaj ŝia rigardo ektuŝis
tiun de virino. Tiu estis tre ĉarma virino, kiu tute malsamis ol Fang imagis pri duonpatrino. Ŝi
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havis ovalan vizaĝon, pintan mentoneton, paron da grandaj kaj brilaj okuloj, delikatajn brovojn kaj
malgrandan buŝon. Sur ŝia vizaĝo troviĝis nenio kritikinda. Se oni insistus disfendi harojn pri la
mankoj sur ŝia vizaĝo, oni povus aserti, ke ŝia vizaĝesprimo estas tro flegma, tro severa kaj tro
apatia. Ŝia staturo estis ankaŭ bone formita kun moderaj dikeco kaj alteco. Ŝi surportis rozkoloran
bluzon kun blua bordero, larĝ-manikan kaj strikt-talian, kiu aspektis tre bele kaj ŝike kaj bone sidis
sur ŝi. Ŝiaj pufitaj haroj plektiĝis en multajn fasketojn da bukloj, kio havigis al ŝi iom da
langvoreco kaj mildigis la survizaĝan flegmon. De sur ŝiaj oreloj pendis rozkoloraj grandaj ringoj,
pendolante petoleme kaj kokete. Ŝi estis lerta en tualetado, kaj krome, ŝi estis ankoraŭ tre juna, nur
iom pli ol tridek jarojn. Ŝia vestaĵo plie malpliigis ŝian aĝon. Fang sentis grandan bedaŭron por ŝi,
ke se Ba Peiwen ne estus blinda, li neniel montrus malvarmon al ĉi tiu juna kaj ĉarma edzino.

Samtempe kiam Fang okulekzamenis tiun virinon, tiu ankaŭ ŝin okule esploris sekrete. Fang
divenis, ke la impreso, kiun ŝi mem donis al la virino, certe estas multe malpli bona ol tiu donita
de la virino al ŝi. Ŝi devas aspekti kiel tipa instruistino: miopaj okuloj, eksmoda hartubero sur la
kapo kaj nigra ĉinstila robo sur la korpo. Ŝi legis malklaran kaj malestiman rideton sur la vizaĝo
de la virino. Poste, tiu kviete diris, “Bonvenon, fraŭlino Fang.”

“Ĉu vi estas sinjorino Bai?” demandante, ŝi malrapide supreniris, ankoraŭ tenante Tingting-on
je la mano.

“Jes,” la sinjorino faris ekrideton deteniĝeman kaj nesondeblan. “Tingting kondukos vin al via
ĉambro,” ŝi diris, modere montrante sian identecon de gastigantino. “Pro okupiteco mi ne
prizorgas vin. Mi esperas, ke vi alkutimiĝu al loĝado en nia hejmo, kaj des pli, ke Tingting ne tro
ĝenu vin.”

“Ŝi faros nenian ĝenon,” ridete diris Fang, rigardante al ŝiaj okuloj, grandaj, belaj kaj
profundaj. “Tingting estas bonkonduta knabino. Ni jam familiariĝis unu al la alia.”

“Ĉu jes?” La sinjorino, kun ekrideto, direktis sian rigardon al Tingting. Fang tuj sentis
ektremon de la maneto, kiu prenis la ŝian, kaj konsole ekpremis ĝin. Dum ĉi tiu momento, stranga
kaj kompreniga sento interligis ŝin kaj Tingting-on, kvazaŭ ili fariĝus aliancanoj por kontraŭbatali
ion ŝultron ĉe ŝultro.

Sinjorino Bai, kun mano sur la balustrado, komencis malsupreniri laŭ la ŝtuparo, kun rektigita
spino kaj noble eleganta irmaniero. Trance rigardante al ŝi, Fang trovis tiujn irmanieron kaj
vizaĝesprimon tiel konataj — tipa sinteno de riĉa sinjorino. Malsuprenirante, ŝi diris, “Nu, tio
estas bona. Lasu Tingting-on gvidi vin. Ŝiaj okuloj jam ne plu direktiĝis al Fang. Rekte rigardante
al maljuna You, kiu supreniris, manprenante la kofron, ŝi diris, “Maljuna You, pretigu
aŭtomobilon kaj veturigu min al Tajpeo.”

“Jes,” respondis maljuna You kaj portis la kofron rekte supren.
Prenante Tingting-on je la mano, Fang daŭrigis supreniradon. Ŝi aŭdis sinjorinon Bai klare

ordoni, “Yazhu, ne atendu min por vespermanĝo. Mi ne revenos por manĝi.”
Atinginte la supran etaĝon, Tingting revigliĝis. Ŝi ĝoje fingromontris al Fang la ĉambron de la

patro, tiun de la patrino kaj la ŝian. Fang trovis la domon delikate desegnita. Sur la supra etaĝo
troviĝis eta halo meblita per kompleto da malgrandaj sofoj, florbreto, telefono kaj aliaj. Krom la
eta halo sidis nur kvar ĉambroj po du ĉe unu flanko unu kontraŭ la alia, kaj koridoro kuŝis inter ili.
La cirkloforma balkono ĉirkaŭvolvis la tutan domon. Ŝi divenis, ke ĉiu ĉambro certe havas irejon
kondukantan al la balkono. Bai Peiwen kaj lia edzino loĝis en la kontraŭaj ĉambroj, kaj Fang kaj
Tingting en aliaj kontraŭaj ĉambroj. La najbara ĉambro de Tingting estis tiu de sinjorino Bai, kaj
tiu de Fang estis la ĉambro de sinjoro Bai.
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“Kial viaj gepatroj ne loĝas en la sama ĉambro?” demandis Fang.
“Ili konstante loĝas tiamaniere,” nemire respondis Tingting kaj klarigis al Fang, “Via ĉambro

estis por gastoj antaŭe. Nun vi loĝas en ĝi, kaj ni ne plu havas ĉambron por gastoj.”
“Ĉu ofte gastoj venas al via hejmo?”
“Neofte. Nur onklo Gao venas loĝi ĉi tie unu aŭ du fojojn ĉiujare.”
“Onklo Gao?”
“Jes, onklo Gao. Li estas bona amiko de mia patro!” Tingting daŭrigis, “Li funkciigas

agrokulturejon en la sudo kaj neofte venas. Eĉ se li alvenos, tio ne gravas. Li povos loĝi en
malsupra etaĝo.” Tirante ŝin, Tingting tuj enkuris la ĉambron pretigitan por Fang, kaj gaje kriis,
“Jen vidu! Ĉu vi ŝatas ĝin, instruistino Fang?”

Trafita de atako de vertiĝo, Fang devis mane apogi sin kontraŭ la muro por stabiligi sin. Kia
ĉambro ĝi estas! Ŝi sin lokis en palaco, kiun ŝi dezirus delonge. Kun konfuziteco kaj absorbiteco,
ŝi ekzamenis la ĉambron. Sur la planko sterniĝis pure blanka tapiŝo, de fenestro pendis kurteno
kun desegnaĵo de orkoloraj floroj sur nigra fono, staris bela dupersona lito kun blanka balustrado,
blanka tualettablo kun orkolora rando kaj malgranda blanka skribotablo… Ĉio estis de mikso de
blanka, nigra kaj ora koloroj. Tamen sur la lito sterniĝis brilruĝa kovrilo, kiu mildigis malvarman
senton kaŭzitan de blanka kaj nigra koloroj, kaj pliigis varmon al la tuta ĉambro. En la muro
troviĝis malgranda bretaro destinita por antikvaj objektoj. En ĝia mezo estis oblonga kadro, en kiu
estis metita marmora skulptaĵo — figuroj de greka mito, delikate ĉizitaj kaj vivsimilaj. El ĉi tiuj
aĵoj tio, kio plej ekscitis Fang-on, estis la freŝaj flavaj rozoj metitaj en florvazo el nigra marmoro,
kiu staris apud tablolampo kun kovrilo el blanka gazo sur blanka litotableto kun orkolora rando.

“Ĉu vi ilin ŝatas, instruistino Fang? Ĉu vi ilin ŝatas?” kriante, Tingting senĉese skuis la brakon
de Fang.

“Ho, mi ilin ŝatas, vere — ŝatas,” dirante, Fang apogis sin kontraŭ la muro, sentante sin tre
laca. Ŝi direktis sian rigardon al la du vitraj fenestropordoj. Ekster la fenestroj vere troviĝis
balkono, kiu povis konduki al ajna ĉambro. Sur la balkono staris kelkaj potoj da lekantoj. Estis
ĝuste la sezono, en kiu lekantoj komencis floradi. Tiuj flavaj floroj pompis en sunlumo. Pluen
trans la balkono videblis ondanta montdeklivo kaj parceloj da te-plantejo.

“Instruistino, vi certe ne ŝatas…” diris la knabino senteme.
“Oh, ne, ne, mi ŝatas, vere,” Fang hasteme interrompis ŝin. Altirinte ŝin en la sinon, ŝi mallaŭte

demandis, “Diru al mi, Tingting, ĉu la ĉambro estas aranĝita kiel antaŭe.”
“Kompreneble ne,” la knabino ekridetis, “nur tapiŝo ne estas ŝanĝita, kaj aliaj mebloj estas

nove anstataŭigitaj. Oni aĉetis ilin en la meblobutiko postulata de mia patro.”
“Kaj tiu skulptaĵo?” Fang demandis, montrante la skulptaĵon el marmoro.
“Ĝi estas nia propra havaĵo. Antaŭe ĝi troviĝis en la ĉambro de mia patro. Li diris, ke li tute ne

vidas ĝin, kaj petis min transporti ĝin al via ĉambro.”
“Oho.” La rigardo de Fang falis sur la botelon da rozfloroj, kiu evidente estis aĉetitaj, ĉar ne

troviĝis rozujoj en la ĝardeno de Familio Bai. Ŝi aliris al la lito kaj sidiĝis sur la litrandon, sentante
grandan svenemon. La ĉambro saturiĝis per forta aromo de rozfloroj. La varma sunlumo de frua
aŭtuno oblikve penetriĝis tra la vitraj fenestropordoj. Floroj, sunlumo kaj la ĉambra etoso ĉiuj estis
ebriigaj.

“Ĉu vi kontentas, fraŭlino Fang?” Basa vira voĉo timigis Fang-on. Turninte sian kapon, ŝi
vidis la maldikan kaj altstaturan figuron de Bai Peiwen oblikve apogantan al la pordkadro kun
malfermitaj klapoj. Li senbrue alvenis, kio igis Fang-on supozi, ĉu li jam staris tie dum longa
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tempo, kaj ĉu li jam aŭdis la dialogon inter Tingting kaj ŝi. Ŝi stariĝis. Kvankam li ne povis vidi, ŝi
subkonscie sekvis ĝentilecon. Ŝi diris, “Tio estas iom tro zorgeme aranĝita, sinjoro Bai.”

“Mi ne scias, ĉu oni harmonigis kolorojn laŭ mia intenco.”
“La koloroj bone akordiĝas.” Ŝi fikse rigardis al li. Kvankam la blindulo ne povas vidi, li estas

sperta pri koloroj. “Mi ne atendis, ke vi estas fakulo en harmonigo de koloroj.”
“Tion mi ellernis,” li diris malrapide, “Mi iam vivis kun fakulo de kolorharmonigo.”
“Oh,” ŝi eĥis. Kaj ŝi balais la internon de la ĉambro per sia rigardo. “Fakte, ne necesas por vi

zorgi pri tio,” ŝi diris maltrankvile, “tio vere vekas zorgojn ĉe mi!”
“Kvazaŭaŭtoro devas loĝi en la ĉambro, en kiu la inspiro facile naskiĝas,” li ridete diris.
“Kvazaŭaŭtoro?”
“Vi volas kolekti materialojn por verki, ĉu ne?” Lia rideto fariĝis pli videbla, sed subite li

retiris sian rideton. “Loĝu ĉi tie, fraŭlino Fang!” li diris serioze. “Mi promesas al vi, ke vi povos
trovi materialojn por verki, por verki romanon!”

“Ĉu mi diris, ke mi volas kolekti materialojn por verki?” Fang trovis tion kaj amuza kaj
ĉagrena. “Mi…”

“Ne diru!” li interrompis ŝin. “Mi pensas, ke mi konas vin.”
Ŝi ŝtoniĝis dum momento. Kiel arbitra li estas! Koni ŝin! Ĉu li vere “konas” ŝin? Eklevinte

siajn brovojn, ŝi ne volis disputi kun li. Irinte al la mezo de la ĉambro, ŝi malfermis la kofron, kiun
maljuna You enportis, por ordigi la enhavon. Akre aŭskultinte ŝiajn movojn, la blindulo diris, “Vi
certe esperas ripozi sola, mi pensas. Ni eliru, Tingting!”

“Oh,” ekkriis Tingting, “mi helpu instruistinon Fang ordigi, ĉu bone?” Ŝi turnis sian kapon al
Fang. “Mi helpu al vi pendigi la vestaĵojn, ĉu bone?”

“Lasu ŝin resti ĉi tie, sinjoro Bai,” diris Fang, “Mi volas, ke ŝi helpu min ĉi tie kaj iom babilu
kun mi.”

“Do, bone, ĝis baldaŭ.” Li ekbalancis la kapon, turnis sin kaj foriris.
Fang elprenis vestarkojn el la murŝranko, kaj post kiam Tingting helpis pendigi ŝiajn vestojn

sur la arkojn, ŝi denove pendigis ilin en la murŝranko. Okupiĝante pri pendigo, Tingting senĉese
parolis, elmetante siajn opiniojn, “Instruistino, vi havas multajn belajn vestojn, kiaj ĉi tiu ruĝa, ĉi
tiu flava, ĉi tiu helverda… Kial vi ne surmetis ilin? Vi ĉiam preferas surmeti vestojn nigran,
blankan, kafkoloran kaj malhelbluan… Kial?”

“Tiel vestite, mi aspektas kiel instruistino!” Fang diris ridete.
“Se vi lasas viajn harojn pendantaj malsupren, ne surmetas okulvitrojn kaj surmetas ĉi tiun

helpurpuran veston, vi certe aspektas okulplaĉe,” diris Tingting, levante purpuran vesperkostumon
kun arĝentkolora bordero.

“Oh, knabinaĉo, ĉu vi volas instrui al mi, kiel beligi min!” diris Fang, eksplodante per rido.
“Tamen, vi surmetis ĝin antaŭe, ĉu ne?”
“Kompreneble.”
“Kial vi ne surmetas nun?”
“Mi nun ne havas ŝancon. Tio estas vesperkostumo, kiun oni surmetas por bankedo, ĉu vi

scias?” Fang pendigis la veston en la murŝrankon. Poste, ŝi subite haltis kaj altiris la knabinon,
demandante, “Ĉu vi ŝatas belajn vestojn?”

“Jes,” la knabino kapjesis. “Mia patrino havas multajn belajn vestojn.”
“Kaj vi?” demandis Fang. “Mi nur vidas vin en lerneja uniformo.”
Mallevinte sian kapon, Tingting piede ludis kun la kvasto de la litkovrilo. “Ĉiutage mi devas
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sidi en lecionoj kaj ne havas tempon por surmeti belajn vestojn, eĉ se mi havus ilin…” ŝi diris
sinĝene kaj mallaŭte.

“Ho,” Fang ekhavis komprenon. Rektiginte sian korpon, ŝi daŭre pendigis unu veston post la
alia en la murŝrankon. Kaj samtempe ŝi malpeze diris, “Tingting, helpu min ordigi rapide. Poste,
konduku min al via ĉambro por pririgardi, ĉu bone?”

“Bone!” ĝoje diris Tingting.
Pro malmulte da havaĵoj de Fang, ĉio estis tute ordigita nur post mallonga tempo. Sekvante

Tingting, Fang alvenis al ŝia ĉambro. Ĝi estis relative granda, kaj zorgeme aranĝita per skarlataj
tapiŝo kaj fenestrokurtenoj. La lito, skribotablo kaj libroŝranko estis aranĝitaj tiel bonorde kaj pure,
ke Fang surpriziĝis, ĉar ĝi ne aspektis kiel la ĉambro por aliaj knabinoj. En ŝia imago, sur la
planko de la ĉambro devus dise kuŝis ludiloj, kiaj pupoj, ursetoj kaj katetoj, aŭ amaso da
porinfanaj legaĵoj, kiuj mankis ĉi tie. Ĝi nur estis pura kaj bonorda dormoĉambro.

“Bone, Tingting,” Fang diris ridete, “Montru al mi viajn pupojn.”
“Pu…u…p…ojn,” Tingting diris balbute.
“Jes ja!” Fang ĵetis ameman rigardon al la knabino. “Viajn nigrokulan, malbelan kaj

blondabuklan pupojn…”
Tingting paliĝis kaj rideto malaperis ĉe ŝiaj lipoj. Ŝi rigide rigardis al Fang.
“Kiel pri tio?” demandis Fang nekompreneme.
La knabino mallevis sian kapon.
“Kio okazas, Tingting?” Fang fariĝis pli perpleksa.
La knabino levis siajn okulojn kaj direktis timeman ekrigardon al Fang. Ŝia vizaĝeto aspektis

pli pale kaj larmeroj plenis en ŝia paro da grandaj okuloj. Kun petema mieno, ŝi tremete kaj
kompatinde diris, “Vi certe scias pri tio, instruistino, ĉu?”

“Scii? Pri kio scii?” Fang altiris la knabinon al si. Sidiĝinte sur la litrandon, ŝi permane levis
ŝian mentonon kaj zorgeme fiksrigardis ŝian timeman vizaĝeton. “Kio okazas do?”

Post kelkatempa silento, tiu deiris kaj levis la kapkusenon, el kiu ŝi elprenis umon kaj timeme
prezentis ĝin al Fang. En ŝiaj manoj troviĝis krude farita tola pupo kun rompitaj brakoj kaj kruroj,
eĉ ĝia kapo svinge pendanta nur kun kelkaj fadenoj ligitaj al la kolo. Krome, ĝia vestaĵo estis jam
ĉifonita; la vizaĝo farita el blanka katuno nigris simile al la grundo, eĉ la brovoj ne distingeblis.

Ricevinte la tolan pupon, Fang demandis kun miro, “Kio…kio estas tio?”
“Mia pupo,” murmuris la knabino, kiu sentis vundiĝon pro ŝia vizaĝesprimo. “Mi pensas, ke ĝi

ne tre okulplaĉa.”
“Sed, sed… kaj viaj aliaj pupoj?”
Tingting tuj levis sian kapon. Kuraĝe kaj decideme direktante sian okulojn al Fang, ŝi unuspire

diris, “Mi ne havas aliajn pupojn, sed nur tiun ĉi, kiun mi trovis sur la malantaŭa montdeklivo.
Nigraokula, malbela kaj blondabukla… ĉiuj estas ĝiaj nomoj, kaj mi donis al ĝi plurajn nomojn.”

Kun larĝigitaj okuloj, Fang vidis la knabinon repreni la pupon permane kaj vane bonigi ĝian
ĉifonitan vestaĵon. Ŝi eĉ ne povis eligi vorton pro stuporo. Kian familion de riĉulo ŝi havas! Kun
preme mordetantaj lipoj, ŝi sentis eksciton interne kaj malsekajn okulojn. Kaj ŝia ĉiu nervo
konvulsiis por la knabino. Post longa tempo, ŝi revenis al sia konscio. Karesante ŝiajn harojn, ŝi
diris konsole kaj sincere, “Tiu ĉi pupo estas tre aminda, Tingting. Post du tagoj, mi pensas, mi
povas fari novan veston al ĝi.”

“Ĉu vere? Ĉu vi faros tion?” ŝiaj okuloj radiis.
“Jes, mi faros tion,” diris Fang, kies larmoj preskaŭ elkuris el ŝiaj okuloj. Ŝi ne volus pririgardi
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ŝian vestŝrankon. Ŝi povis imagi al si, kio sin kaŝas en ĝi. Vidinte, ke Tingting bonorde demetis la
pupon, ŝi altiris ŝian manon, dirante, “Ni faru ekzercojn vespere anstataŭ posttagmeze hodiaŭ. Nun,
ĉu vi volas akompani min promeni ekstere?”

“Bone!” la knabino hurais.
“Do, rapidu! Diru tion al via pacĵo. Poste ni iru!”
Tingting fluge forkuris.
Post duonhoro, Fang kaj Tingting sin trovis starantaj antaŭ la ruino de Hanyan Bieno. Fikse

rigardante al la rompitaj muroj kaj brikoj, Tingting sopireme diris, “Oni diras, ke mia mortinta
panjo ofte hantas ĉi tien.”

“Kio?” demandis Fang. “Kiu diris tion?”
“Ĉiuj diras tion,” Tingting rigardis la malplenan framon de la domo. “Mi esperas, ke mi vidos

ŝin. Mi ne timas ŝian reaperanton.”
Fang ekŝtoniĝis. “Ke ne ekzistas reaperantoj, ĉu vi scias?”
“Jes,” la knabino firme diris. “Panjo povos reveni. Mia paĉjo kaj mi atendas ŝian reaperadon.”
“Ĉu iu vidis ŝian reaperanton?” demandis Fang enpenseme.
“Jes. Multaj diras, ke ili vidis. Lastsemajne, iun nokton, Yazhu preteriris ĉi tie. Ŝi ĵuris, ke ŝi

vidis virinan ombron promeni en la malplena ĝardeno, kaj ŝi kure fuĝis al la hejmo pro timego. Se
estus mi, mi ne forkurus kaj alproksimiĝus al ŝi por alparoli.”

“Oj, ne faru tian fantazion,” diris Fang maltrankvile. Ŝi plej malamis, ke plenkreskuloj
inokulas la pensojn pri fantomoj en geknabojn. “Ni foriru.”

“Ĉu vi timas?” demandis Tingting.
“Mi ne timas!”
“Ne timu mian panjon,” ŝi daŭrigis kun varma rigardo. “Mia panjo estas plej afabla kaj

aminda.”
“Jes? Kiel vi sciis pri tio?”
“Paĉjo diris!”
“Oho!” Fang haltis. Ŝi denove ĵetis sian rigardon al la ruino de la kaduka domo sin kaŝanta

inter sovaĝaj herboj, veproj kaj rampaĵoj. Ŝi imagis al si la antaŭan sendifektitan domon, kaj kiel
vivis ĉi tie la “afabla kaj aminda” mastrino kaj ŝia amema edzo kun paro da brilaj okuloj. Ŝi
absorbiĝis en imagado. Apud ŝi la knabineto ankaŭ staris, absorbite imagante al si sian mortintan
patrinon.
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6.
La unuan nokton, kiam Fang ekloĝis en la domo de Familio Bai, ŝi maldormis.
Kuŝante sur la luksa litego kun manoj sub sia kapo, ŝi gape rigardis al la vitra lustreto pendanta

el la plafono. Ĉe la litkapo aromo de rozfloroj atakis ŝian nazon. Ekster la fenestro la lunlumo
mildis kiel akvo, kaj la nokta zefiro blove karesis la fenestrajn kurtenojn. En la tuta domo regis
silento. Ŝi kuŝis senmove. Kvankam ŝi estis tre laca, ŝi ne emis endormiĝi. Ŝi nur sentis
maltrankvile ondantajn pensojn en la kapo. Ŝi serĉis en la memoro tiutagan posttagmezon: kion ŝi
faris tiam? Ŝi promenadis kun Tingting en la pinarbaro sur la montdeklivo, kaj ŝirkolektis du
junajn bambuoj en bambuaro. Poste ili paŝadis laŭvole. Kiam ili atingis la randon de la ponto ĉe
bambuaro, ŝi diris al Tingting, “Ni kolektu ŝtonetojn sub la ponto, ĉu bone?”

Tiu hezitis iomete. Kun neordinara mieno, ŝi ĵetis abomemindan rigardon al la rivereto. Fang
mirplene demandis, “Ĉu vi ne ŝatas ŝtonetojn en la rivereto do?”

“Ne estas tiel,” ŝi skuis la kapon. Poste, montrante la rivereton, ŝi diris, “Ĝuste en la rivereton
mia propra patrino ensaltis kaj dronis en ĝi.”

“Ho,” Fang rapide ekkuntiris siajn brovojn. Kial plenkreskuloj lasas siajn infanojn sciiĝi pri
tiuj malfeliĉaĵoj! Ili eĉ ne konsideras, ĉu tiuj animetoj povas elteni tion! Kiel kruela vi estas, Bai
Peiwen!

“Ili diris, ke tiun tagon la rivereto ŝveliĝis. Kaj plie la ponto estis puŝrompita de fluakvo pro la
tajfuno de antaŭa tago. Tial, paĉjo diris, ke panjo falis pro mispaŝo. Ĉi tie ne estis lampoj kaj tiun
nokton estis tre mallume. Ŝi certe ne vidis, ke la ponto jam estis rompita.”

“Kiel vi sciiĝas multe pri tio?”
“Tion ĉiuj scias. Ili babilis pri tio malantaŭ mia dorso, pensante, ke mi ne povas aŭdi. Ili

ankoraŭ diris…” La knabinon kaptis subita malvarma ektremo.
Ne! Ĉu ili ne volas teni la sekreton pri la deveno de la knabino? Ektirante la manon de

Tingting, Fang tuj venis al la alia temo de la parolo, “Ni ne plu babilu pri tio, Tingting. Vi
konduku min al la Templo de Pinoj kaj Bambuoj por nin distri, ĉu bone? Mi aŭdis, ke la templo
estas tre fama, sed mi neniam vizitis ĝin.”

“Bone! Mi konduku vin tien.” Tiel ili iris al la templo laŭ la vojeto inter pinarbaro. Ili grimpis
laŭ la ŝtonŝtuparo, ambaŭflanke de kiu staris junverdaj pinoj en silento. La pinoj ŝirmis ilin
kontraŭ la sunlumo kaj ili surpaŝis la ŝtupojn kovritajn per malhela musko. Ĉirkaŭe regis
nepriskribebla soleneco kaj kvieto. Post longa tempo, grimpinte multe da ŝtupoj, ili fine venis
antaŭ la templon. Floroj kaj arbedoj dense kreskis antaŭ ĝia pordo, antaŭe kaj malantaŭe staris
pinarbaro, kaj dekstre kaj maldekstre troviĝis bambuaro. Pro tio oni nomis ĝin “Templo de Pinoj
kaj Bambuoj”. En ĝi Avalokiteŝvaro estis kultata. Antaŭ la templa navo ŝvebis spirale incensfumo.
Kaj antaŭ la pordo staris grandega bronza kvarpieda incensbruligujo, en kiu sennombraj
incens-vergetoj brulis. Starante antaŭ la pordo, oni povis pririgardi la urbon Tajpeo en
malproksimo tra la ĉirkaŭa pitoreskejo.

Antaŭ la templo ili staris dum kelka tempo. Tingting, svingante sian manon, diris, “Instruistino,
ĉu vi ne petas paperslipon pri sortodivenado!”

Kun malseriozeca konduto, ŝi vere bruligis fasketon da incensvergetoj kaj petis paperslipon,
sur kiu legiĝis la jenaj vortoj kun tre ambigua senco:
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“Geedziĝo kaj riĉeco sendependas de la homa volo,
certe la vantulon vanigos la dezir’ altcela en parolo,
homoj, kiuj blinde trovas sin en labirinto nur komprenas,
ĝis la lun’ elvenos kaj disdividiĝos dika nubtavolo.”
Kun streĉita kolo, Tingting rigardis scivoleme kaj demandis, “Kion ĝi diras, instruistino? Kion

vi deziras el sortodivenado?”
Ĉifinte la slipon, Fang ridete respondis, “Mi deziras tion, kion mi volas, dum ĝi diras tion,

kion ĝi volas. Nu, Tingting, estas malfrue. Ni devas reiri.”
Kiam ili atingis la domon, estis tempo por vespermanĝi. Sinjorino Bai ankoraŭ ne revenis, kaj

sinjoro Bai ordonis porti sian porcion al supra etaĝo, tiel ke nur ambaŭ Fang kaj Tingting
altabliĝis. Ĉar ŝi kuradis tien kaj reen ekstere la tutan posttagmezon, Tingting havis bonan apetiton
kaj unuspire englutis du bovlojn da rizoj, dum Fang manĝis malmulte. La bona apetito de Tinging
gajigis ŝin. Rigardante Tingting-on, ŝi demandis, “Ĉu vi manĝas sola en ordinara tempo, dum via
paĉjo restas sur la etaĝo kaj via panjo forestas?”

“Jes,” respondis Tingting, “mi ne manĝas ofte.”
“Ne manĝi?”
“Estas tre seninterese por mi manĝi sola. Mi rifuzis manĝi. Kelktempe, Yazhu devigis min

manĝi, kaj mi nur manĝis iomete.”
Ne mirinde, ke la knabino estas tiel magra! Rigardante al Tingting, Fang faris decidon interne.

Ŝi volas, ke la knabino normaliĝos, gajiĝos kaj bonsaniĝos. Nuntempe ŝia lernado siavice fariĝas
malpli grava. Post vespermanĝo, Fang urĝis ŝin finfari ekzercojn sub ŝia superrigardo kaj helpis
ŝin ripari la mankon en aritmetiko. Poste, ŝi petis al ŝi elpreni tiun rompitan pupon. Ŝi elspezis unu
kaj duonon da horoj por fliki kaj bonigi ĝin. Ĉar ŝi ne havis pecetojn da tolo, ŝi eĉ disŝiris sian
propran subjupon, per kies silkpeco kaj punto ŝi elfaris novan bluzon por la pupo. Dum kudrado,
Tingting ĉiam staris sur genuoj apud ŝi, ĝojmiene rigardante ŝin en laborado, kaj helpis ŝin, jen
transdonante pinglon jen fadenon. Post kiam ŝi fine prilaboris la pupon, Fang stariĝis el la tapiŝo,
ridete dirante, “Bone, via pupo aspektas pli bele.”

Tingting ĵetis adoreman rigardon al Fang. Kaj ŝi fiere okule ekzamenis sian pupon kaj
alpremis ĝin al sia brusto, murmure dirante, “Bona pupo, mia tre tre aminda pupo.”

Ĉe tio Fang tre emociiĝis. Pro malfrua tempo, ŝi urĝis ŝin enlitiĝi post sinbanado. Vidinte, ke
ŝi surmetas piĵamon kaj sin enŝovas sub la litkovrilon, Fang sin klinis por ordigi ŝian vatitan
litkovrilon. Ĝuste dum ĉi tiu momento, la knabino subite levis sian korpon, ĉirkaŭprenis ŝian
kolon per siaj brakoj, altiris ŝian kapon kaj ekkisis per malseketaj lipetoj sur ŝia vango, hasteme
dirante, “Mi vere amas vin, instruistino.” Post tiuj vortoj, ŝi, pro hontemo, forlasis Fang-on, kaj sin
turninte, enŝovis sian kapon en kapkusenon por afekti endormiĝi. Starante en stuporo, Fang ne
moviĝis por longa tempo. Tiu neatendita ago de Tingting tre emociis kaj ekscitis ŝin, tiel ke ŝi ne
povis sin regi. Kun malsekigitaj okuloj, ŝi eĉ ne povis havi klaran vidon tra siaj okulvitroj, sur kiuj
flosis tavolo da vaporo. Post longa momento, vidinte ke Tingting ne turniĝadas plu, ŝi ĵetis alian
rigadon al ŝi kun klinita korpo super ŝi. Vere la knabino dronis en profunda dormo post tuttaga
laciga irado. Kun vesuspiro, ŝi kovris ŝian frunton per kiseto kaj duonvoĉe diris, “Dormu bone,
infano. Havu dolĉan sonĝon.”

Eliginte alian suspiron, ŝi retiriĝis el ŝia ĉambro kaj tirfermis la pordon. Tiam, ŝi trovis, ke Bai
Peiwen staras ĉe la kruĉiĝo de la saloneto kaj koridoro, kun sia vizaĝo al ŝi. Ŝi sciis, ke li havas
akrajn orelojn. Ŝi, alpaŝante, salute diris, “Ĉu vi ankoraŭ ne enlitiĝas?”
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“Venu ĉi tien kaj sidiĝu dum momento,” diris Bai.
Ŝi alpaŝis kaj sidiĝis sur la sofon en la saloneto. Tie, krom murlampo, aliaj lampoj ne estis

ŝaltitaj, kaj regis nur malhela kaj milda lumo. Apogante oblikve kontraŭ la fenestropordo, li diris
kviete, “Vi jam okupiĝis la tutan possttagmezon. Laŭ mi, vi elkore prizorgas la infanon, ĉu ne?”

“Mi prizorgas ŝin, ĉar ŝi estas tre ‘malriĉa’,” ŝi respondis.
“Malriĉa?” Li ekŝtoniĝis. “Kion vi volas indiki per tiu vorto?”
“Mi neniam vidis alian infanon, kiu estas pli mankoplena ol ŝi!” ŝi diris iom ekscitite. “Al ŝi

mankas varmo, mankas amo, mankas zorgiteco kaj mankas ĉio!”
“Ĉu vi riproĉas min?” li demandis.
“Mi ne kuraĝas vin riproĉi, sinjoro Bai,” ŝi diris, penante mildigi sian ekscitecon. “Sed, donu

pli da amo al ŝi, sinjoro Bai. Ŝi vin bezonas!” En ŝia voĉo troviĝis iom da peta tono.
Li eksentis kortuŝitecon. “Mi scias,” li diris, ĉi-foje kun voĉo sincera kaj elkora. “Vi certe

pensas, ke mi estas nerespondecema patro. Tamen, sciu, ke mi kutime ne scias, kiel zorgi pri la
infano, kaj des malpli, kiel trakti ŝin. Tiu knabino ofte vekas en mi dolorajn rememorojn. Nu,
fraŭlino Fang, ĉu vi aŭdis pri ŝia propra patrino, mi pensas?”

“Jes, iomete,” ŝi diris duonvoĉe, “ŝi estas bona virino, kiu indas je via rememorado dum la tuta
vivo.”

Li dronis en meditado. “Ofte pro momenta konfuziteco en menso, oni emas fari eraron
neripareblan dum la tuta vivo. Se ŝi ankoraŭ vivus…” Li faris profundan enspiron kaj daŭrigis
impulse en tono dolora kaj aspira, “Mi volontas oferi ĉion mian por reakiri ŝian vivon!”

“Oh, sinjoro!” ŝi ekkriis pretervole. Ŝi kortuŝiĝis. Sur lia vizaĝo, ŝi vidis ardajn varmon kaj
doloron, kiuj ŝin frapis. Ŝi sentis konfuzitecon, perplekson kaj senhelpecon.

“Oh,” li tuj venis al sia konscio. Maltrankvileco naĝis sur lia frunto. Li tuj cedis, dirante
elturniĝeme, “Pardonon, fraŭlino Fang. Bonvole pardonu min. Mi ne devus diri al vi tion. Mi
perdis sinregadon, mi pensas.”

“Oh, ne, sinjoro Bai,” ŝi diris hasteme kun sentoj ondantaj en si. Ŝi pentis, ke ŝi eltiris el li tiun
parolon. Stariĝinte, ŝi diris rapideme, “Mi sentas elĉerpitecon, sinjoro Bai. Mi volas reiri al mia
ĉambro. Ĝis morgaŭ, sinjoro Bai!”

“Momenton,” li diris sentive. “Ŝajnas, ke vi iom timas min, fraŭlino Fang.”
“Ne,” ŝi ekhavis kontraŭvolan ektremon, sentante sin tre malforta.
“Ne timu min, fraŭlino Fang,” diris la viro brustvoĉe. “Bonvole pardonu min pro miaj

malĝentileco kaj malprudenteco, kiujn kaŭzas mia malofta kontaktado kun aliaj, precipe kun inoj.
Mi preskaŭ forgesas ĝentilecon kaj dececon en interparolo.”

“Oh, vi estas bonkora, sinjoro Bai,” ŝi diris iom rigide, “Mi ne timas vin, neniam. Do, ĝis
revido, sinjoro Bai.”

Sin turninte, ŝi hasteme reiris en sian ĉambron, tiel hasteme, kvazaŭ fuĝante de io.
Nun kuŝante en la lito, kun fikasa rigardo al la plafono, ŝi neniel endormiĝis. Tio, kion ŝi

spertis dumtage, sin prezentis en ŝia menso bildon post bildo, tiel klare kaj tiel vivece. Ŝi neniel
sukcesis forskui la figurojn de la patro kaj filino de antaŭ siaj okuloj. La blindulo pasigas tristajn
tagojn kaj la knabino troviĝas en kompatinda situacio. Kiel doni helpon al ili? Ĉu denove trovi la
pereintan edzinon kaj patrinon por ili ambaŭ? Ŝi eksentis malvarman tremon. La nokta vento kun
aŭtuna frosto enblovis tra fenestro garnita per kulvualo. Nokto jam profundiĝis.

Ŝi ĵetis rigardon al brakhorloĝo. Estis proksime al la unua horo. Ĉirkaŭe regis silento.
Sinjorino Bai ankoraŭ ne rehejmiĝis. Preninte la anglalingvan libron Fiero kaj Antaŭjuĝo, ŝi
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komencis legi ĝin distrite. Fakte ŝi ne povis koncentri siajn pensojn nek ŝia rigardo povis fiksiĝi
sur la libro longe. Leginte kelkajn liniojn, ŝi ĉiam pretervole levis siajn okulojn al la envazaj rozoj
aŭ al la skulptaĵo por mediti senvorte. Oni ne sciis, kiom da tempo forpasis. Ekhupado surprizis
ŝin. Tiu sinjorino Bai revenas. Kial sonorigi la hupon? En tiel kvieta profunda nokto! Ĉu ŝi ne
kunportas la ŝlosilon al la dompordo? Demetinte la libron, ŝi aŭskultis subkonscie. La aŭto veturis
en la ĝardenon. La aŭtopordeto frapfermiĝis, eligante grandan bruon. Kaj sekvis klakaj paŝoj de
altkalkanumaj ŝuoj irantaj en la salonon. Poste, ŝi supreniris la etaĝon, kantante per laŭta voĉo. Ŝi
vere havis belan voĉon. La kanto, kiun ŝi kantis, ne estis la laŭmoda, sed la malnova poemo
muzikigita:

Loĝas vi ĉe la Janzi-rivera fin’,
kaj mi loĝas ĉe malsupra basen-ter’.
Mi sopiras, sed laŭ vol’ ne vidas vin,
trinkas ni la saman akvon de l’ river’...

Tamen ŝi ne finkantis la kanton kaj abrupte interrompis kantadon, kvazaŭ ĝenite de io. Fang ne
aŭdis la pordon de la najbara ĉambro malfermiĝi, sed nun ŝi aŭdis la retenatan kaj koleran voĉon
de Bai Peiwen, kiu mallaŭte muĝis, “Ailin!”

Ailin? Ĉu tio estas la nomo de sinjorino Bai?
“Kio? Ĉu vi? Bai Peiwen?” La tono de la virino estis akuta kaj provoka. “Kian aferon vi

havas?”
“Ĉu vi volas brue veki dormantojn de la tuta domo?”
“Oh? Ĉu vi timas, kiun mi voĉe vekas? Tiun vian guvernistinon? Haha!” Ŝia ridsono akutiĝis.

“Ne timu, ke mi voĉe vekas ŝin. Se vi ne estus blinda, vi trovus, ke ŝi ankoraŭ ne endormiĝis!
Lamplumo elfiltriĝas el la pordfendo de ŝia ĉambro. Mi vetu, ke ŝi aŭskultas nian interparolon kun
streĉitaj oreloj!”

“Ailin!”
“Ha, mi diru al vi, Bai Peiwen, ne ludu artifikon antaŭ mi. Mi ne scias, por kio vi venigis tiun

guvernistinon al la hejmo. Sed, mi ne ŝatas ŝin, ĉar en ŝiaj okuloj videblas ŝtelista rigardo, mi diras
al vi, ŝtelista rigardo!”

“Ailin! Ĉu vi freneziĝas! Kiom da vino vi jam drinkis?” En lia voĉo plenis indigno kaj
senhelpeco, kaj plie kun iom da maltrankvileco. “Ĉu vi povus diri malpi da vortoj?”

“Malpli da vortoj? Kial? Estas vi, kiu paroligas min starante antaŭ mi! Ĉu vi timas nun? Ĉu vi
timas, ke aŭdas ŝi, tiu, por kiu vi aranĝis dekoradon de ŝia ĉambro kaj kiun vi venigis per ĉiuj
rimedoj? Maljuna virgulino! Ha! La blinda mastro kaj guvernistino, mi atendas rigardi, kiel la
afero de vi ambaŭ disvolviĝos! Tio estas bonaj materialoj por novelverkado!”

“Fermu vian buŝaĉon, vi malnobla kaj obscena!” Lia voĉo tremetis, kaj tiuj vortoj videble
elpafiĝis el inter liaj dentoj.

“Kio? Malnobla kaj obscena? Ĉu vi diris, ke mi estas malnobla kaj obscena?” ŝi plilaŭtigis
sian voĉon. “Vere obscena estas la sinjorino, kiu ĵetis sin en la riveron. Eĉ se mi estus obscena, mi
tamen ne naskis bastardon al vi!”

Klara kaj sonora frapado. Evidente estis Bai Peiwen kiu vangofrapis sian edzinon. Fang
anticipis, ke sekvos pli granda ŝtormo. Ŝi aŭskultis maltrankvile. Sed male fariĝis kviete ekstere.
Neniu sono aŭdiĝis dum longa momento. Tamen, kvazaŭ pasus jam jarcento, Fang aŭdis Ailin-on
diri per retenata, dentogrincanta kaj malamoplena voĉo, “Bai Peiwen, se vi refoje batos min, ne
riproĉu min pro mia venena faro. Mi volas ruinigi ĉion vian!”
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“Do ruinigu!” li diris en tono basa kaj trista. “Kion alian mi havas, kiun vi povas ruinigi? Ĉio
mia jam estas ruinigita tuttute.”

Pordoknarado montris al Fang, ke li jam reiris en sian ĉambron. Kun retenata spiro, ŝi ne povis
moviĝi dum longa momento, sentante, ke ĉiu ŝia muskolo estas rigida kaj ĉiu ŝia nervo dolora. Tiu
interparolo, kiun ŝi aŭdis, igis ŝin tiel surprizita, tiel nekredebla, kaj plie ŝi ekhavis tiel pezan,
intensan kaj humiligitan senton. Gapante al la plafono, ŝi ne povis endormiĝi plu. Ŝi jam delonge
divenis la malbonegan rilaton inter geedzoj Bai, sed ne atendis, ke ili staras tiel antagonisme. Kia
familio! Sed kio pri ŝi mem? Kian rolon ŝi ludas, implikiĝante en ĉi tiun familion? Nur
simplanima guvernistino? Jen, aŭdu ĵusan paroltonon de Ailin! “Fang Siying, vi malpravas,
malpravas, malpravas!” Ŝi parolis al si per la sama vorto sinsekve. Post tio, ŝin atakis subita
stuporiĝo. Tra ŝia menso fulmis la ideo: retiriĝu! Se mi forlasu, estas ankoraŭ ne malfrue. Do mi
retiriĝu! Tamen... tamen... kio pri la senpatrina knabino?

La sekvantan matenon, Fang ellitiĝis jam longe post la naŭa horo. Feliĉe estis dimanĉo kaj ne
necesis por ŝi iri al la lernejo. Post tualetado, ŝi malsupreniris la ŝtuparon. Ŝin renkontis flugrapide
Tingting kun naiva, gaja kaj infaneca mieno.

“Ĉu vi havis bonan dormon, instruistino?”
“Jes,” ŝi nereteneble oscedis.
“Mi atendas vin por matenmanĝi kune.”
“Kaj via paĉjo?”
“Li jam manĝis supre.”
“Kaj via panjo?”
“Ŝi ankoraŭ dormas.”
“Ho.” Fang altabliĝis por preni matenmanĝon, sed ŝi montris sin distrema. Tingting fiksis

senteman rigardon sur ŝi. Pro ŝia silentemo, la knabino ne kuraĝis ekparoli. Post manĝado, Fang
sidiĝis en sofon. Altirinte Tingting apud sin, ŝi mallaŭte diris, “Tingting, mi loĝigu min en la
lernejon denove kaj mi venu ripari viajn lecionojn ĉiutage.” La knabino paliĝis.

“Pro kio? Ĉu mi nebone kondutas? Ĉu mi tro lacigis vin?” ŝi demandis ĉagrene. Tute
malaperis la sunlumo el ŝia vizaĝo.

“Ho, ne, tio ne koncernas vin...” diris Fang, malvigle kaj lace.
“Do, pro kio?” Tinging timeme rigardis al ŝi per paro da tristaj kaj petemaj okuloj. Tio

konkeris ŝin. “Instruistino, mi estu bonkonduta kaj obeema. Ne foriru, ĉu bone?”
“Kiu volas foriri?” demandis voĉo. Levinte la kapon, Fang vidis Bai Peiwen-on malsupreniri

laŭ la ŝtuparo. En sia hejmo li moviĝis lerte kaj facile sen uzi apogbastonon.
“Jen vi, paĉjo,” diris Tingting maltrankvile, “Retenu instruistinon Fang! Ŝi diris, ke ŝi volas

loĝigi sin en la lernejon denove.”
Bai ŝtoniĝis, sin tenante senparola longe. Ankaŭ Fang silentis. En aero saturiĝis doloriga kaj

embarasiga etoso. Post kelka tempo, Bai duonvoĉe diris, kvazaŭ al si mem, “Ŝi estas vere forta.
Mi eĉ ne povas reteni guvernistinon!”

Lia tono pikvundis Fang-on. “Ho, sinjoro!” ŝi ekkriis. “Ne diru tion!”
“Kion alian mi devas diri?” Sur lia vizaĝo videblis nenia esprimo kaj lia voĉo sonis malplene

kaj malproksime. “Ŝi ĉiam estas venkema, por eterne!”
“Sed...” Fang diris urĝeme, “mi ankoraŭ ne vere foriris!”
“Do, vi volas resti ĉi tie, ĉu?” li demandis rapide. Vigleco reaperis sur lia vizaĝo.
“Mi... aj... mi volas...” ŝi balbutis, sed fine, ŝi eligis abrupte, “Jes, mi restu ĉi tie.” Ĉe tio, ŝi
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malklare sentis interne, ke ŝi falis en lian kaptilon. Tamen ŝi ankoraŭ ĝojis, ke ŝi diris tion, kaj ŝi
tiom ĝojis, kvazaŭ liberiĝinte el la kateno en la koro, ke ŝi mem trovis sian parolon miriga.
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7.
Ekde tiu nokto, Fang venis al la kompreno, ke tute ne ekzistas amikeco inter ŝi kaj sinjorino

Bai. Pli ol tio, ili, preskaŭ dekomence, fariĝis malamikoj. Fang anticipis, ke estos tagoj malfacile
trakteblaj poste. En la komencaj tagoj, ŝi tenis singardemon, atendante la tempeston venontan en
iu ajn tempo. Tamen nenio okazis. Ŝi trovis, ke ŝi preskaŭ ne vidas Ailin-on. Ĉiumatene, kiam ŝi
iris al la lernejo kun Tingting, Ailin ankoraŭ estis en la lito. Posttagmeze, kiam Fang revenis
hejmen kun Tingting, Ailin probable jam eliris delonge kaj ŝia foresto daŭris ĝis la profunda nokto.
Tiaj tagoj pasis trankvile. Kaj malaperis iom post iom ŝiaj maltrankvileco kaj timemo, kiujn Fang
ekhavis en komenca tempdaŭro, kiam Fang ekloĝis en la hejmo de Bai.

Nun Fang ekabsorbigis sin en zorgado pri la farto de Tingting. Por matenmanĝo, ŝi certigis, ke
Tingting prenu glason da lakto, kaj ovon. Por tagmanĝo, Tingting manĝis el la kunportata gamelo,
kies enhavon Fang persone kaj Yazhu kune preparis laŭ diskutita menuo por pliigi la nutrecon kaj
variecon de la manĝaĵo. Dume Fang mem manĝis en la manĝejo de la lernejo, ĉar ŝi neniam
alkutimiĝis preni manĝon el gamelo. Nun la vespermanĝo fariĝis plej serioza, ĉar oni ne scias de
kiam Bai Peiwen ŝatis malsupreniri por preni manĝon. Dum manĝado, ofte aŭdiĝis ridaj paroloj de
Tingting kaj montriĝis milda zorgemo de Fang. Bai Peiwen malofte ekparolis, sed li ofte spertis
ĉion ĉirkaŭ li per akra sento. Kelktempe, li haltigis la moviĝon de manĝbastonetojn nur por
atenteme aŭskulti babiladon inter Fang kaj Tingting.

Ŝanĝado de Tingting estis rapidema: ŝiaj vangoj sane ekruĝiĝis, ŝia staturo mirige plialtiĝis, ŝia
manĝado obliĝis... La plej granda ŝanĝo estis ŝia ridado senĉesa dum la tuta tago, arĝenttintile
fluganta tra la tuta domo. Ŝia ĝojema karaktero jam plene manifestiĝis. Ŝajne ŝi havis
neelĉerpeblan ĝojon tra la tuta korpo. Tuttage ŝi birde alkroĉigis sin al Fang. Eĉ bonkora Yazhu,
kun larmoj, diris al Fang, “La knabino kreskas pli kaj pli bone. Jam de longe ŝi bezonis
prizorganton kiel instruistinon Fang.”

Fang trankvile okupiĝis pri sia nuna laboro, eĉ dronante en la ĝojo el la laboro. Portempe ŝi
forgesis Usonon kaj Yali. Jes, Yali, li letere riproĉis ŝin per tiaj severaj vortoj, kiaj malsaĝulino,
frenezulino kaj sensenta kaj senrespondeca virino. Li faru kion li volas. Li ĵetu insultajn vortojn
laŭplaĉe. Ŝi havas komprenon pri Yali. Post tri monatoj, li amikiĝos kun alia fraŭlino, ĉar li emas
esti soleca.

Bai Peiwen iris al Tajpeo dufoje en ĉiu semajno. Fang sciis, ke li iras al sia fabriko por
prizorgi negocajn aferojn. La manaĝero de la fabriko estis pli-ol-kvindek-jara maljunulo kun
familia nomo He, kiu ofte vizitis Domon Bai por fari raportaĵojn aŭ telefone interkonsiliĝis kun
Bai pri la aferoj en fabriko. Fang mirplene trovis, ke, kvankam kripla, Bai povas pritrakti tiujn
aferojn senprokraste, ĝisfunde kaj decideme. Ĉiufoje, kiam Fang aŭdis lin telefone ordoni al
manaĝero He, kion fari, ŝi ekpensis kun lamenta suspiro, “Se li ne estus blinda!” Se li ne estus
blinda, kio okazus do? Ŝi ofte fokusigis sian atenton sur tiun vizaĝon, la viran vizaĝon, firman,
decideman kaj aplomban... Se foriĝus melankolio ĉe liaj brovoj, kaj tristo kaj senhelpeco ĉe liaj
buŝanguloj, li aspektus bele! Sufiĉe bele! Ŝi ofte kontemplis stupore pri li. Antaŭ dek jaroj, kiam li
estis juna sen kripleco, kiel li statis? Liaj tagoj trankvile forglitis. Ĉu trankvile? Ĉu vere trankvile?

Dimanĉe posttagmeze. La unuan fojon Fang forlasis Tingting-on kaj iris sola al Tajpeo, kie ŝi
faris multajn aĉetojn. Revenante kun pakitaj aĉetitaĵoj en siaj brakoj, ŝi surprizite trovis, ke
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Tingting, sidante sur la ŝtuparo en la ĝardeno, mienis ĉagrene, kun la kapo apogita per brakoj.
“Kial vi sidas ĉi tie, Tingting?” ŝi demandis mirigite.
“Mi atendas vin,” diris kompatinde la knabino, kies buŝangulo ekkonvulsiiĝis. “Venontfoje,

kiam vi iros al Tajpeo, kunportu min, ĉu bone? Mi kondutos bone, kaj ne ĝenos vin.”
“Ha!” Fang apenaŭ retenis ridon. “Tingting, vi jam fariĝis alkroĉiĝema. Devu esti sendependa!

Nu, ĝojiĝu. Mi jam revenas nun, ĉu? Ni supreniru. Mi volas montri ion al vi.”
La knabino ekhezitis. “Ne eniru tuj,” ŝi diris mallaŭte.
“Kio okazis?” Fang demandis mirigite. Post momenteto, ŝin trafis subita surprizo, ĉar ŝi jam

vidis la purpuraĵon sur ŝia vango grandan kiel tason. Vidante la lezon, ŝi klinis sian korpon kaj
demandis, “Kie vi ricevis tiel grandan kontuzon? Ĉu vi stumble falis teren?” Skuinte la kapon, la
knabino mallevis siajn palpebrojn.

“Panjo kaj paĉjo havis teruran kveleradon,” ŝi diris.
“Ĉu via panjo ne eliris?”
“Ne. Ŝi ankoraŭ troviĝas en kolero en salono nun.”
“Pro kio ili kverelis?”
“Pro mono. Panjo volis sumon da mono, sed paĉjo ne donis.”
“Oh, mi komprenas.” Fang kompreneme ĵetis rigardon al la kontuzo sur ŝia vango. “Do vi

ricevis revenĝon de via panjo pro tio denove. Ĉu ŝi pinĉis vin?”
Antaŭ ol la knabino respondis, la vitra pordo subite malfermiĝis. Levinte sian kapon, Fang tuj

vidis, ke Ailin staras en la pordo kun kolera mieno. Kun rektigita svelta korpo, tiu staris kaj fiksis
siajn belajn, sed glacie malvarmajn okulojn sur Fang. Aŭtomate Fang rektigis sian korpon,
renkonte al ŝia rigardo, atendante ŝian parolon.

“Vi nenecese demandu al ŝi,” aŭdiĝis malvarma kaj seka voĉo de Ailin. “Mi povas diri al vi, ke
mi pinĉis ŝin. Kion do?”

“Vi...vi ne devus pinĉi ŝin!” Fang aŭdis sian voĉon kolera, kuraĝa, tremanta kaj forta. “Ŝi ne
ofendis vin, kaj vi ne devus elŝuti vian koleron sur la infanon!”

“Hm!” El la okuloj de Ailin ŝprucis fajro. “Kiu vi estas? Ĉu vi rajtas zorgi pri la aferoj de mia
familio? Vi estas guvernistino de mi pagata je dumil dolaroj ĉiumonate. Ĉu vi estas konsiderata
kiel defendanto de Tingting? Jes, mi batis ŝin. Ĉu tio koncernas vin? La leĝo ankoraŭ ne difinas,
ke patrino ne rajtas puni sian infanon. Mi batis ŝin, pro tio, ke ŝi ne volas konduti bone, ŝi
mensogas, ŝi agas ŝtele kiel la fantomo de sia mortinta patrino! Jes, mi batis ŝin! Kion vi povas fari
al mi?” dirante, ŝi rapide levis sian manon kaj donis klakan vangfrapon al Tingting, antaŭ ol Fang
komprenis, kion ŝi volas fari. Tingting, kiu staris tremanta ĉe Fang, ne atendis, ke ŝi ricevos baton
ĝuste ĉe ĉi tiu momento, tiel ke la klarsona vangfrapo solide falis sur ŝian vangon kaj pro tio ŝi
preskaŭ stumble falis teren sen firma staro. Fang eligis panikan ekkrion, kaj ĉiuj pakaĵoj en ŝia
brakumo disĵetiĝis teren pro etendiĝo de ŝiaj brakoj. Ŝi sin alĵetis kaj sukcesis subteni Tingting-on.
Starante antaŭ Tingting, ŝi ekscitiĝis, kaj eĉ freneziĝis, kun miksitaj sentoj de suprizo kaj doloro.
Anhelante, ŝi gapis al Ailin, kaj tremante tra la tuta korpo pro ekscitiĝo, kriis, “Vi ne rajtas bati ŝin!
Vi ne rajtas! Vi...” Ŝi ne plu povis eligi vortojn. Indigno ŝtopis ŝian gorĝon kaj streĉigis ŝian
spiradon.

“Ĉu mi ne rajtas fari tion?” La brovoj de Ailin alte leviĝis. Ŝi aspektis minaceme. “Vi foriĝu!
Hodiaŭ mi nepre batu ĉi demoneton ĝis la morto! Ni vidu, ĉu ŝi ankoraŭ ludas la rolon de
kompatindulineto!” Denove ŝi sin alĵetis. Fang rapide puŝis Tingting-on malantaŭ sian dorson kaj
elstarigis sin ĉe la fronto. Dum ĉi tiu momento, ŝi havis nenian alian ideon ol protekti la infanon,
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eĉ oferi sian vivon. Ailin, kiu jam sin alĵetis, kelkfoje etendis sian manon por kapti la infanon kaj
malsukcesis pro tio, ke Fang intervenis per barado. Sekve ŝi kvazaŭfreneze frapadis la korpon de
Fang, kiu eltenis kaj obstine protektis la knabinon.

Ailin komencis akute insulti, “Kial vi ŝovas vian nazon en alies vazon? Kiu dungis vin kiel
korpgardiston? Vi maljuna fraŭlinaĉo! Vi sorĉistino kun anormala psiko! Tuj foriĝu malproksimen!
Tiu ĉi eta bastardino ne estas via propra! Se vi vere volas insiste zorgi pri ŝi, ni atendu kaj vidu. Mi
suferigos vin pro tio!”

Subite aŭdiĝis eksploda voĉo de Bai Peiwen, “Ĉu vi freneziĝas denove, Ailin!”
“Bone, venas alia intervenanto!” diris Ailin, anhelante. “Ŝajnas, ke vi havas grandan potencon!

Kia alianco! Blindulo, maljuna fraŭlinaĉo kaj eta bastardino! Kia potenco! Mi ne povas riski
ofendi vin, sed ni pesu la aferon! Ni atendu kaj vidu!” Post tio, forlasinte ilin, ŝi grandpaŝe rapidis
en remizon. Sen la ŝoforo Maljuna You, ŝi mem startigis la aŭton kaj fulme forveturis.

Siaflanke, pro tia ofendiĝo, Fang neniel povis regi siajn sentojn. Eĉ sen ekzameni la vundon de
Tingting, ŝi senkonsidere sturmis preter Bai Peiwen, suprenkuris la ŝtuparon kaj sin ĵetis en sian
ĉambron. Ferminte la pordon, ŝi faligis sin sur la liton, demetis siajn okulvitrojn kaj komencis
ploregi laŭtvoĉe.

Post momenta plorado, ŝi aŭdis malpezan frapadon je la pordo. Kvankam ŝi ignoris tion, la
porda anso turniĝis kaj la pordo puŝmalfermiĝis. Iu alkuris al ŝia litrando. Ŝi sentis, ke Tingting,
plorsingultante, puŝetis ŝin, mallaŭte kaj milde kriis, “Instruistino, ne ploru! Instruistino!”

Levinte la kapon, ŝi vidis tra larmvualo la ruĝan kaj ŝvelintan vangon de la knabino. Permane
karesante ŝian vunditan vangon, Fang altiris ŝin en sian sinon, kun neniel retenebla plorado.
Plorante, ŝi dolore laŭte eligis, “Tingting! Ho ve, vi etulino kun amara sorto!”

Inspirate de ŝiaj vortoj, Tingting sentis tristecon el interne. Ĉirkaŭprenante la talion de Fang, ŝi
enŝovis sian kapon profunden en ŝian sinon kaj eksplodis per ploro. Ĝuste kiam ili ambaŭ ploradis,
Bai Peiwen malpeze eniris. Starante longan momenton, li eligis longan suspiron.

“Mi bedaŭras, fraŭlino Fang,” li diris kun interna doloro.
Forviŝinte siajn larmojn, Fang, post longa momento, sukcesis fini sian ploradon. Ŝi puŝlevis

Tingting-on kaj viŝis per mantuko la vangon de la knabino. Jam nun ŝi povis regi sin. Munginte
sian nazon kaj profunde spirinte, ŝi altrudis rideton kaj diris al Tingting, “Ne ploru, bona infano.
Estas mia kulpo plorigi vin. Nun, lavu vian vizaĝon kaj alportu miajn pakaĵojn el sube, ĉu bone?”

“Bone,” obeeme diris Tingting. Ĉirkaŭprenante la kolon de Fang, ŝi kisis ŝian vangon kaj
malsuprenkuris la ŝtuparon.

Ĉi tie Fang silentis longe, dum Bai restis senparole. Fine ŝi la unua rompis la silenton. “Kial
ankoraŭ teni tian geedziĝon?” ŝi demandis mallaŭte.

“Ŝi volas eksedziniĝi,” li diris, “sed ŝi postulas kiel la kondiĉon de eksedziĝo, ke mi donu al ŝi
la tutan fabrikon. Kiel mi povus promesi?”

“Kial vi edzinigis ŝin?” Li silentis. Ŝi sentis sian spiradon peza.
“Mi estas blindulo!” li senpripense diris, ambaŭsence.
Ŝi sentis tordiĝantan doloron interne. Ŝi stariĝis, volante lavi sian vizaĝon en banĉambro, sed

Bai peteme ekkris, “Ne foriru!”. Ŝi haltis, stupore rigardante al Bai.
“Diru al mi,” lia voĉo urĝis kun doloro kaj petemo. “Kiel vi eniris mian familion?”
“Vi dungis min,” Fang diris kun treniĝa kaj malforta voĉo.
“Jes, mi vin dungis,” li murmuris, “sed, de kie vi alvenis? Je tiu posttagmezo de majo, de kie

vi alvenis? De alia mondo?”
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“Jes, de alia mondo,” ŝi respondis, sentante malvarmon tra la spino. “De la alia bordo de la
maro, de la alia flanko de la terglobo.”

Bai volis paroli plu, sed anhelante eniris Tingting kun pakaĵoj en sia brakumo. Alirinte, Fang
transprenis tiujn pakaĵojn kaj metis ilin sur la liton. Bai ne plu parolis, sed li ne foriris. Sidante en
la seĝo ĉe la skribotablo, li, kun enpensema mieno, atenteme kaj akrasente aŭskultis ĉion ĉirkaŭ si.

“Alvenu, Tingting,” vokis Fang, kiu venigis ŝin al la litrando. Poste, ŝi malfermis la pakaĵojn
unu post la alia. Ĉiufoje, kiam ŝi malfermis unu pakaĵon, la knabino eligis mirplenan ekkrion kaj
pli rondigis siajn okulojn. Ĝis kiam ĉiuj pakaĵoj malfermiĝis, la knabino, jam apenaŭ spirante, kun
ruĝiĝinta vizaĝo kaj tremantaj lipoj, balbutis, “Instru...istino, por kio vi...vi...aĉetis tia-aĵojn?”

“Ĉio ĉi tio estas por vi, Tingting,” diris Fang, puŝante tiujn aĵojn antaŭ Tingting-on.
“Instru...istino!” tiu ekkriis mallaŭte, nekredeme per mano tuŝetante ilin. Tie kuŝis tri delikate

faritaj pupoj, kies okuloj povis fermiĝi kaj malfermiĝi. Unu el ili, kun abundo da blondaj haroj,
surhavis luksan balet-jupon; la dua estis knabo kun lentug-plena vizaĝo, kiu tenis pilk-batilon; la
tria estis eĉ negreto. Krom tiuj pupoj, tie kuŝis ankaŭ tri kompletoj da vestoj: unu estis blua jupo
kun orkoloraj butonoj, la alia aŭtun-kostumo el skarlata veluro, kaj la tria pure blanka kostumo.
Tingting tuŝetis jen ĉi tiun jen tiun, dum ŝia vizaĝo paliĝis. Levinte la kapon, ŝi, kun pupiloj
malsekigitaj de larmeroj, rigardis Fang-on kaj mallaŭte demandis, “Kial vi...vi aĉetis ĉion ĉi tion?”

“Kio? Ĉu ili ne plaĉas al vi?” Fang altiris la knabinon al si kaj direktis profundan rigardon al ŝi.
“Jen, vidu, tiu estas Orbuklo, tiu Arlekeno kaj tiu Karbeto. Kun ili, via pupoj ne plu estas solecaj,
ĉu ne? Pri tiuj vestoj, Tingting, mi diru al vi, ke knabinoj ŝatas beligi sin. Ĉu vi volontas provi ilin,
ĉu ili sidas al vi bone aŭ ne? Mi pensas, ke ne estas problemoj.”

“Oho!” la knabino eligis ekkrion. Fine ŝi eksentis la verecon de la afero. Larmoj ruliĝis sur
ŝiajn vangojn. Ŝi profunde enŝovis sian kapon en la sinon de Fang, por ke ŝi povu kaŝi siajn
larmojn fluantajn pro granda ĝojo. Poste, ŝi levis sian kapon kaj alrapidis al la litrando. Ŝi ekprenis
jen ĉi tiun pupon jen alian, kaj pririgardis jen ĉi tiun veston jen alian, ripetante la jenajn vortojn,
“Oh, instruistino! Oh, instruistino! Oh, instruistino! Oh, instruistino...” Kaj ŝi levis la pupon kun
orkoloraj bukloj kaj alrapidis al sia patro, kun ĝojaj krioj, “Paĉjo, palpu ĝin! Paĉjo, instruistino
Fang donis al mi multe da bonaĵoj, tiel multe, tiel multe, tiel multe! Oh! Paĉjo! Ĝin palpu!”

Bai malpeze palpis la pupon senparole. Lia vizaĝesprimo estis enpensema kaj nesondebla. “Nu,
instruistino, ĉu mi povas porti ĉi tiujn aĵojn en mian ĉambron?” Tingting levis sian vizaĝeton kaj
rigardis Fang-on.

“Kompreneble jes,” Fang diris. Ŝi sciis, ke la knabino volas ĝui la subitan ĝojon per si mem tuj
post fermo de la pordo. “Ankaŭ vi devas prezenti ĉi tiujn novajn pupojn al via malnova pupo, kiu
jam solece silentis por longa tempo. Kaj krome, ne forgesu provi tiujn vestojn!”

Kun tiuj aĵoj en sia brakumo, la knabino enkuris sian ĉambron.
Starante ĉe la lito, Fang malrapide kolektis pakpaperojn, skatolojn kaj pakŝnuretojn. Restante

kun Bai en la sama ĉambro sola, ŝi ekhavis senton de streĉiteco kaj premiteco. Precipe la
enpensemo kaj nesondebleco sur la vizaĝo de Bai igis, ke ŝi neniel povis legi tion, kion li pripensis
en la koro.

“Ĉu vi, per tiu ĉi maniero, riproĉas la patron, kiu neglektas sian filinon?” li diris finfine.
“Mi ne havas intencon riproĉi iun ajn...”
“Do, ĉu vi ‘punas’ min?” li demandis sen malstreĉiteco.
Fang haltis kaj rigardis en la neflekseblan vizaĝon de Bai.
“Male, viaj vortoj plenas je riproĉo kaj malkontento al mi!” ŝi deklaris, iome kolere. “Puni? Ĉu
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mi rajtas puni? Mi nur estas guvernistino salajrata je du mil dolaroj ĉiumonate.
“Vi estas tiom kruela diri tiujn vortojn!”
“Via edzino ja diris tiujn vortojn!” Ŝi emfazis “vian edzinon”, antaŭ ol ŝi metis paperojn en la

rub-korbon.
“Kruele? Tiu ĉi mondo ja estas kruela. La plej kruela estas, ke vi ambaŭ vundas la animon de

la knabino. Ŝin vi molestas kaj malbone traktas. Se mi ne restigus min pro la infano, mi ne restus
ĉi tie eĉ unu horon pli!”

“Ĉu jes?” La voĉo de Bai sonis tiom base. Ĉe lia frunto aperis tuŝo de doloro. “Ĉu vi pensas,
ke mi ne amas tiun knabinon?”

“Ĉu vi ŝin amas?” Fang alkroĉigeme demandis. “Do, ĉu vi ne scias, ke ŝia vestŝranko
malplenas, ke ŝia nura ludilo estas la pupo, kiun ŝi trovis ĉe la montdeklivo, ke ŝi vivas en revoj
kaj tuttage ŝpinas amzorgojn kaj kompatemon, kaj vi eĉ ne scias, ke ŝi aspektas maldike kaj pale!”

Bai ricevis frostotremon. “Neniam oni diras al mi tion,” li diris, kun tremanta voĉo. “Ŝi similas
al sia propra patrino, kiu eltenis grandan suferon sub peza premo por atingi trankvilon... Ŝi tute
similas al sia propra patrino!”

Kunpremiĝo ekis ĉe la korfundo de Fang. Denove mencio pri “propra patrino”! Ŝi timis aŭdi
tiujn du vortojn. “Vi havas bonan infanon,” ŝi intence evitis la temon pri “propra patrino”. Ŝi diris
sincere, “Amu ŝin bone, sinjoro Bai! Kvankam ŝi ne havas patrinon, ŝi tamen havas patron!”

“Ĉu ŝi estas bela?” demandis Bai.
“Jes, ŝi similas al vi.”
“Ŝi similas al mi?” Bai ekŝtoniĝis. “Mi esperas, ke ŝi similu al sia propra patrino! Ŝia propra

patrino estas belulino.” Denove temis pri “propra patrino”! Fang deturnis sian kapon.
Subite, elpreninte ion el la vesta poŝo, Bai donis ĝin al Fang kaj diris, “Ĝin malfermu!”
Fang falis en stuporon. Subkonscie ŝi ĝin prenis. Ĝi estis malgranda korforma skatoleto

delikate farita kaj reliefe ornamita per du rozoj. Ŝi malrapide malfermis ĝin kaj trovis en ĝi
inkrustitan foton. Gapante al tiu senkoloriĝinta foto, ŝi staris senmove ŝtoniĝanta.

La foto montris paron: la viro, kiu sendube estis Bai Peiwen, aspektis june kaj bele, kun paro
da brilaj okuloj, plenaj je energio kaj vigleco, amo kaj feliĉeco, kaj la virino, havis longajn harojn
pendantajn ĝis la ŝultroj kaj blankajn dentojn kaj brilajn okulojn, kun neordinara mildeco sur la
vizaĝo kaj sonĝeca raviteco en la okuloj, kaj kun dolĉa rideto ĉe la maldikaj lipoj. Kiam ŝi rigardis,
ŝiaj okuloj nereteneble malsekiĝis.

“Ĝi estas la nura foto, kiun mi ankoraŭ konservas ĝis nun. Hanyan ne ŝatis fotiĝi, kaj ĝi estas
la ununura.”

“Hanyan?” ŝi murmuris per tiu nomo.
“Oh, ĉu mi iam ne diris al vi, ke Zhang Hanyan estas ŝia nomo? Post kiam ni geedziĝis, mi

nomis nian domon Hanyan Bieno. Hanyan (nebulfumo)! Ŝia persono similas al ŝia nomo: leĝera,
libera kaj eleganta!”

“Ĉu vi ankoraŭ sopiras al ŝi nun?” demandis Fang kun ioma sufero.
“Jes, mi sopiras al ŝi mian tutan vivon!”
Fang ektremis. Ŝi fermis la korforman skatoleton kaj redonis ĝin al li. Ŝi nereteneble zorgeme

esploris lian vizaĝon vivecan kaj sentoplenan, dum li ŝajne dronis en revo.
“Ĉu vi kredas je spiritoj, fraŭlino Fang?” li demandis.
“Ne,” Fang ekrigidiĝis. “Mi pensas, ke mi ne kredas, almenaŭ mi ne tre kredas, ĉar mi ne vidis

ilin.”
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“Sed ŝi ekzistas.”
“Kiu ekzistas?” Fang surpriziĝis.
“Hanyan!”
“Kie ŝi estas?”
“Ĉirkaŭ mi. En la ruino de Hanyan Bieno. Mi povas senti, ke ŝi ekzistas.”
“Oho, sinjoro Bai,” Fang plirondigis siajn okuloj. “Vi timigas min!”
“Jes?” Lia tono sonis iom eksterordinare. Lia penso vagis, kien oni ne scias. “Iun nokton antaŭ

kelkaj tagoj, mi iris al la ruino de Hanyan Bieno kaj mi aŭdis ŝiajn paŝojn, ŝiajn vesuspirojn kaj eĉ
susuradon de ŝiaj vestoj.”

“Oh, sinjoro Bai!”
“Mi asertas al vi, ke ŝi ja ekzistas.” Lia tono estis firma kaj fervoro naĝis sur lia vizaĝo. Fang

estis konfuzita, perpleksigita kaj kortuŝita de lia vizaĝesprimo. “Ŝi vere ekzistas!” li daŭrigis,
dronante en enpensemo kaj iluzio. “Ĉu vi kredas pri tio, fraŭlino Fang?”

“Eble...” Fang balbutis, “pro via profunda sopiremo, vi... ekhavis halucinon.”
“Halucinon!” ekkriis Bai. “Mi ne havas halucinon! Mi havas akran senton. Blindulo havas pli

akran senson super ordinaraj homoj. Mi scias, ke ŝi estas ĉe mi!”
Fang konsternite rigardis la entuziasmiĝintan vizaĝon, bruligitan per forta doloro kaj sopiremo.

Unu viro atendas unu spiriton. Ĉu tio eblas? Ŝi ektremis, multe tremis. Poste, ŝi aliris kaj staris
antaŭ Bai-on. Permane premetante la ŝultron de Bai, ŝi sincere diris, “Dio benu vin, sinjoro Bai.
Bondeziron al vi, sinjoro Bai. Mi deziras, ke vi iam trovos vian feliĉecon, sinjoro Bai.”

Kun larmoj, ŝi hasteme foriris por vidi Tingting-on provi tiujn vestojn en sia ĉambro.
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8.
Ĉirkaŭ 15-a aŭ 16-a de la monato laŭ luna kalendaro. La luno estis tiel ronda kiel granda. La

tuta kaduka ĝardeno, la ruino, la fera pordo kaj la rompitaj muroj estis farbitaj arĝente kaj vualitaj
per nereala nebulsimila gazo. Sub la lunlumo la ruino de disfalinta domo similis al pentraĵo, al tiu
en sonĝo aŭ al nereala vizio. Tamen ĉio tio estis klare videbla. Ĉiu briko, ĉiu tegolo, ĉiu herbo kaj
ĉiu arbo tute eksponiĝis en la lunlumo.

Fang Siying malpeze eniris la ĝardenon kun rampantaj herboj en nebula vualo. Ŝi sciis, ke ŝi
ne devas ĉi tien veni ankoraŭfoje, sed ŝi venis, denove venis, kvazaŭ senforma forto altirus, puŝus
kaj manipulus ŝin, tiel ke ŝi ne povis regi sin. En lunlumo, ŝi surtretis noktajn rosojn, kaj la
misteran noktan aeron, kaj ankoraŭfoje eniris la lokon plenan de magio. La malplena ŝelo de la
domo staris en lunlumo, pecoj kaj pecoj de rompitaj muroj sieĝataj de sovaĝaj herboj ĵetis siajn
ombrojn tie kaj ĉi tie. La rampantaĵoj, kiuj etendis siajn branĉetojn kaj ĉirojn tra fenestroj, similis
al manoj soifantaj al pluvo kaj rosoj. La du rozujoj ankoraŭ disfloris inter sovaĝaj herboj kaj la
brila koloro de iliaj floroj, kontraste kun la lunlumo, similis al du gutoj da freŝa kaj ruĝa sango.

Kun molplandumaj ŝuoj sur piedoj, Fang sensone aliris kaj deŝiris rozon kaj enŝovis en
butontruon de sia ventmantelo. Surportante kremkoloran longan vestmantelon kaj kun belaj longaj
haroj pendantaj, ŝi ne surhavis okulvitrojn, ĉar en tia malluma nokto, okulvitroj utilis neniom. Laŭ
la cementa pado en la ĝardeno, ŝi iris rekte antaŭ la ruinon, kie troviĝis kelkaj ŝtupoj plene
kovrataj per musko. Du dikpezaj kaj antikv-stilaj pordklapoj el sabina ligno nun estis
duonmalfermitaj oblikve. Kiam ŝi eniris, ŝi renkontis fridan aeron, tenebran kaj humidan. Farinte
profundan enspiron, ŝi transpasis la rompitajn brikojn, tegolojn kaj trabojn sur la tero. La luno
rekte ĵetis la lumon surteren tra la sentegmenta domo. Ŝi rigardis sian ombron sur la rubo, kun
flirtantaj longaj haroj kaj vestaĵoj en brizo.

Preterpasinte plurajn rompitajn murojn kaj meblajn kadavrojn, ŝi eniris la estintan ĉambron,
kie jam nun la muroj estis falintaj, pordo kaj fenestroj forbruligitaj, planko malaperinta, kaj
sovaĝaj herboj senbride kreskis el la fendoj de tiuj meblaj kadavroj. Levante sian kapon, ŝi povis
vidi parton de la dua-etaĝa planko kaj senpere la brilan lunon sur la ĉielo tra la detruita loko de la
etaĝ-planko. Mallevante sian kapon, ŝi vidis duonon da skribtablo forbruligita ĉe fenestro, la
skribtablo, kies skulptita rando videbligis ĝian antaŭan luksan rafinitecon. Ŝi aliris kaj subkonscie
etendis sian manon por eltiri la tirkeston. Ĉu ŝi volis trovi, kio troviĝis en ĝi? Ŝi mem ankaŭ ne
sciis pri tio. Pro longtempa neuziteco, ĝi ne cedis, sed ŝia eltiro faligis la tuan skribtablon, eligante
laŭtan sonon, pro kiu ŝi desaltis timigita. Kiam ĉio ĉirkaŭ ŝi ree kvietiĝis, ŝi reprenis trankvilon el
la timo. Subite ŝi trovis, ke kuŝas malgranda kajero sur la brikoj malantaŭ la falinta skribtablo. Ŝi
aliris kaj levprenis ĝin, kies angulo estis forbruligita kaj restaĵo ŝimiĝis pro humideco. Ĝia nigra
kovrilo montris, ke ĝi estis notlibro. En lunlumo, malferminte ĝin, ŝi ne povis deĉifri tiujn vortojn
skribitajn per plumo, kiuj dissolviĝis pro humideco, por ne paroli pri delikata malgrandeco de tiuj
vortoj. Ŝi enmetis la kajeron en la poŝon de sia ventmantelo, kaj turninte sin, volis foriri, sed
subite ŝi haltis.

Ŝi aŭdis klarajn paŝojn renkonte al ŝi. Kun plirapidiĝantaj korbatoj, ŝi volis forkuri de ĉi tie,
sed ŝi ne povis moviĝi, kvazaŭ firme najlite al la tero. Starante, ŝi apogis sin al la muro kaj kaŝis
sin en la ombron ĉe murangulo. Ŝi aŭdis sonojn de stumblado kaj murmuradon de monologo. Tuj
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poste ŝi vidis lin, kies maldika kaj longa figuro staris en lunlumo, kiu briligis la oraĵon tegitan sur
lia lambastono. Ŝi eligis faciligitan elspiron. Tio ne estis monstro nek fantomo. Tio estis li ——
Bai Peiwen, kiu denove venis por serĉi la spiriton de sia edzino. Ŝi nereteneble longe elspiris, kio
lin surprizis. Li rapide faris du paŝojn antaŭen kaj vane etendis siajn manojn, urĝeme kriante, “Kie
vi estas, Hanyan?”

Ne, ne, mi ne ludas tian rolon! Pripensante, ŝi moviĝis al alia rompita muro. Mi devas foriri,
tuj foriri, kaj mi ne povas ludi la rolon de spirito.

“Respondu al mi, Hanyan!” li ordone kriis mallaŭte. Li daŭrigis antaŭeniron kaj per la mano,
kiu ne tenis lambastonon, palpis la aeron ĉirkaŭe. Lia voĉo estis urĝema kaj varmplena. “Mi jam
aŭdis vin, Hanyan. Mi scias, ke vi estas ĉi tie. Vi neniel povas forkuri. Respondu al mi, Hanyan,
mi petas.”

Fang retenis siajn spirojn kaj restis silenta. Ŝi ne kuraĝis eligi iom da sono kaj nur fikse
rigardis la blindulon antaŭ si. En lunlumo, tre klare riveliĝis lia vizaĝo, bruligita de lia fanatika
sopiremo kaj turmentita de forta sufero. Pro nerespondo, li daŭrigis moviĝon antaŭen en ĝusta
direkto. Fang trovis, ke ŝi estas jam alpremita al murangulo kaj ke estas tre malfacile por ŝi foriri
sensone.

“Parolu, Hanyan, mi petas! Mi scias, ke tio absolute ne estas mia halucino. Vi estas ĉi tie!
Hanyan, ĉiu nervo de mi scias, ke vi estas ĉi tie! Hanyan, ne estu tiom kruela! Iam vi estis tiom
milda kaj bonkora, Hanyan. Mi serĉadas kaj atendadas vin tagnokte, ĉu vi ne domaĝas tion?”

Li alpremis sin pli proksimen. Fang penis moviĝi. Ŝi surtretis tegolon kaj eliĝis sono de
krevado. Pro tio, Bai tuj ekkaptis per mano kaj Fang haste elturniĝis. Li maltrafis. Li haltis,
spiregante rapideme kaj neregule. Lia vizaĝo tordiĝis pro sufero. “Ĉu vi evitas min, Hanyan?” Lia
voĉo aŭdiĝis ĉagrene kaj triste. “Mi scias, ke vi certe min malamas, ĝisoste malamas. Kion mi
povas diri, Hanyan? Kiamaniere mi povus akiri vian pardonon? Dum ĉi tiuj dek jaroj, mi jam
sufiĉe suferas, ĉu vi scias? Mia koro, same kiel ĉi tiu forbruligita domo, jam fariĝis ruino, ĉu vi
scias? Mi rifuzis operacion al miaj okuloj, ĝuste pro tio, ke mi volas puni min mem kaj mi devas
meriti blindecon! Pro kio mi fariĝis blinda antaŭ dek jaroj? Ĉu vi komprenas, Hanyan?” Lia tono
aŭdiĝis pli triste. “Pensu, Hanyan, kiel firma kaj memfida mi iam estis. Sed kiel nun? Mi havas
nenian volon, sed nur unu deziron kaj unu peton, oh, Hanyan!”

Li jam haltis tuj antaŭ ŝi, tiel proksime, ke eĉ lia varma elspiro sentigis ŝian vizaĝon. Ŝi ne
povis moviĝi kaj neniel povis moviĝi, kvazaŭ ŝi estus hipnotigita de lia petema kaj suferplena
voĉo kaj de lia turmentata mieno. Stupore gapante, ŝi aŭskultis lian neinterrompantan korverŝiĝon,
“Hanyan, se vi volus puni min, ĉi tiuj dek jaroj jam sufiĉas, ĉu ne? Vi estis bonvirta, bonkora kaj
fervora, kaj neniam lasis min esti maljuste traktita, sed nun donu pardonon al mi! Mi estas
malkaŝe montranta la plej fieran kaj memfidan koron ĉe viaj piedoj, ĉu vi scias? Hanyan, kio ajn
vi estas, ĉu fantomo aŭ animo, mi ne plu lasu vin forgliti, neniel!”

Li abrupte etendis sian manon kaj ŝin kaptis. Fang eligis softan ekkrion. Ŝi volis forkuri, sed
lia forta mano ŝin tenis. Deĵetinte sian lambastonon, li altiris ŝin en sian sinon kaj tuj firme tenajlis
ŝin per ambaŭ manoj. Ŝi baraktis el lia virseksa potenca brakumo, sed vane. Ŝi do ĉesis moviĝi kaj
pasive staris tie, rigardante lian ferocan, ekstazan kaj masklan vizaĝon.

“Oho, Hanyan!” li kriis mire, karesante ŝiajn vangojn kaj harojn per la mano. “Vi estas varma,
sed ne frida kiel la spiritoj. Vi ankoraŭ havas tiajn longajn harojn, via tuta korpo ankoraŭ elspiras
la aromon de rozoj, oh!” li voke kriis. Lia voko vringiĝis el lia interno, tiom varma kaj suferplena.
La okuloj de Fang estis nebule malsekigitaj de larmoj kaj sur ŝiaj vangoj rulis du grandaj larmoj,
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kiujn li jam tuŝis. Li sonĝece murmuris, “Vi ploras, Hanyan, ĉu? Vi ploru, Hanyan, vi rajtas plori.
Estas mia kulpo. Mi lasis vin havi sufiĉe da suferoj kaj ofenditeco. Hanyan, ploru laŭ via volo, laŭ
via volo!”

Fang vere plorsingultis. Ŝi ne povis elteni ĉion ĉi tion, kio tuŝis ŝiajn inseksan kaj plej
malfortajn nervojn. Ŝi vere ploris, ĉagrene kaj aflikte.

“Oh, ploru, mia etulineto! Hanyan, mia etulineto, ploru!” Li daŭrigis, “Mi nur petas, ke vi ne
fumece malaperu el mia brakumo. Se tiel, mi mortos. Aĥ! Aĥ, Hanyan!” Li ŝovis siajn lipojn al ŝia
vango kaj komencis suĉi ŝiajn larmojn. Lia tremanta, retenita kaj malklara voĉo daŭre sonis, “Vi
ne malaperos, Hanyan? Ĉu ne vere? Vi ne fariĝos tiom kruela. Oh, ĉielo! Kian ĝojegon mi havas
nun, kian ĝojegon!” Sekve liaj lipoj subite glitis al la ŝiaj. Li firme alpremis sin al ŝi kaj firme
ĉirkaŭprenis ŝin. Liaj lipoj fajre varmaj kaj furioze insistaj prezentis lian postulemon el la tuta
animo. Ŝi ne povis spiri nek pensi nek rezisti... Ŝi sentis molecon kaj malfortecon tra la korpo; ŝia
penso vagis malproksimen; ŝiaj piedoj ŝajnis treti sur nuboj, senforte kaj leĝere. Aŭtomate ŝiaj
brakoj ĉirkaŭprenis lin je la kolo. Kun fermitaj okuloj, ŝi lasis larmojn flui sur ŝiaj vangoj. Ŝi
mallaŭte ĝemis, fandiĝante en vizian kaj sonĝecan senton. Subite ŝi surprizite reprenis sian
konscion kaj sentis atakon de frosta tremo tra sia spino. Kion ŝi faras nun? Kial ŝi lasas lin preni
ŝin por la spirito de Hanyan? Kun ektremo, ŝi abrupte rektigis sin kaj tuj forpuŝis lin plenforte.
Anhelante, ŝi retiris sin flanken kaj palpis sian vojon al breĉo de rompita muro. Vidante, ke li sin
alĵetas al ŝi, ŝi tuj transgrimpis la breĉon kaj, eliginte mallaŭtan ekkrion, ŝi per ĉiuj siaj fortoj
forrapidis, kvazaŭ forfuĝante de plago, ĝis ekster la ĝardeno. Ŝi aŭdis lin freneze krii malantaŭ ŝi,
“Hanyan! Hanyan! Hanyan!”

Ŝi kuradis per ĉiuj siaj fortoj tre malproksimen kaj ankoraŭ aŭdis lin disŝire kriegi, “Hanyan,
revenu! Hanyan, revenu! Hanyan, revenu!”

Kurinte ĝis la ĉefa pordo de Domo Bai, ŝi elpoŝigis ŝlosilon al la flanka pordo kaj malfermis
ĝin, kun tremantaj manoj, furiozaj korbatoj kaj konfuzita kapo. Enirinte, ŝi rapidis al sia ĉambro
tiel hasteme, ke ŝi preskaŭ frapis sin kontraŭ viro. Ŝi haltis kaj levinte sian kapon vidis maljunan
You, kiu estis levprenanta la ruĝan rozon falintan de sur ŝi.

“Fraŭlino Fang, via rozo!”
Dirante tion, li transdonis al Fang la rozon. Ŝi ĵetis rigardon al li, kies rigardo estis akra kaj

esplorema. Hasteme preninte la rozon, ŝi demandis, kvazaŭ kaŝante ion, “Ĉu vi ankoraŭ ne
enlitiĝis?”

“Mi atendas sinjoron Bai. Li ankoraŭ ne revenis.”
“Oh,” ŝi eĥis. Kun la rozo en la mano, ŝi rapidis en la domon, ankoraŭ sentante, ke la akra

rigardo de maljuna You longe fiksiĝas sur ŝia dorso.
Suprenirinte, kiam ŝi eniris sian ĉambron, ŝi eksentis sin senforta kaj emis kolapsi. Ferminte la

pordon, ŝi faligis sin peze sur la liton kaj kuŝis senmove longan tempon. Poste ŝi sidiĝis kaj
malrapide demetis siajn ventmantelon kaj ŝuojn. Sur ŝiaj vestoj kaj ŝuoj ankoraŭ algluiĝis herberoj
el Hanyan Bieno, kaj la rozo jam ĉifiĝis en erojn. Surmetinte la piĵamon, ŝi sin kuŝigis, sed ŝi ne
povis trankviligi sin pro konfuzita koro. La kiso, kiun li allasis sur ŝiajn lipojn, ankoraŭ klare
senteblis. Krome, ŝi eĉ trovis, ke ŝi ne abomenas tiun kison, sed male ke ŝi konstante havas ravitan,
suferplenan kaj molan senton. Ŝi ne ŝatis tiun senton, ĉar ĉiu nervo de ŝia animo havis
pikdoloron——subpremitan, kontraŭdiran kaj afliktan pikdoloron. Ŝi ne aŭdis la sonojn de lia
reveno al lia ĉambro. Ĉu li ankoraŭ faras vanan priserĉadon sur la ruino? Sur la tenebra, trista kaj
malhele frida ruino! Ŝi ŝajne viziis lian figuron kaj malgrasajn kaj petemajn manojn etenditajn al
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la ĉielo. Palpado kaj palpado, vokado kaj vokado, priserĉado kaj priserĉado... Sed, kie estas lia
Hanyan? Kie finfine?

Ŝi algluis sian vizaĝon al siaj manplatoj. Kia suferplena kaj aflikta sopiremo! Kial li ankoraŭ
ne revenis? Tie malvarmas la roseroj sur la verda musko kaj atake blovas nokta vento. Kial
ankoraŭ ne revenis? Ŝi subite memoris pri la nigra kajero. Ŝi elprenis ĝin el la poŝo de sia
ventmantelo kaj ĝin malfermis. La vortoj en ĝi estis apenaŭ rekoneblaj. En la lamplumo, ŝi
zorgeme ĝin pririgardis. Ĝi estis simpla notlibro, en kiu skribiĝis sporadaj aferoj kaj hazardaj
pensoj:

La 5-an de junio
Hodiaŭ ni komencis pluki tefoliojn. Tiuj kolektantaj knabinoj kantis belvoĉe ekster la fenestro.
La 8-an de junio
“Ŝi” denove venis ĝeni min. Mi sentas suferojn en la koro. Mi ne scias, kion fari. Mi absolute

ne lasas Peiwen sciiĝi pri tio. Mi pensas, ke mi... (La sekva parto estis forbruligita.)
La 11-an de junio
Mi decidis skribi iom. Ofte mi havas malbonaŭguran senton. Mi devas noti multajn aferojn.
La 12-an de junio
Tuttage Peiwen laboris en la fabriko. “Ŝi” puŝas mian spiriton al la rando de disrompiĝo. Gao

propraokule vidis ĉion. Li diris, ke li volas sciigi ĉion al Peiwen, sed post mia petema persvado, li
promesis ne fari tion.

La 15-an de junio
Tuttage Peiwen restas hejme, kaj mi helpis al li ordigi la kontojn de la fabriko. Mi ne volas, ke

li forlasu min. Mi amas lin! Mi amas lin! Mi amas lin!
La 17-an de junio
Mi devas noti tion. Mi devas... (La sekva parto estis forbruligita.)
La 18-an de junio
Gao insistis, ke mi ne vivu tiel. Li ekscitite diris, ke Peiwen estas stultulo kaj blindulo.
La 22-an de junio
Mi staras ĉe la sojlo de freneziĝo. Mi pensas, ke mi certe freneziĝos. Hodiaŭ “ŝi” pridemandis

min pri informoj de miaj prapatroj, sed mi ne povis parkere citi. Aĥ!
La 24-an de junio
Mi esperas, ke Peiwen ne estu tiom okupita, mi ja esperas! Por Peiwen, mi povas oferi ĉion,

ĉion!
La 25-an de junio
Kiaj tagoj! Peiwen, vi ne devus riproĉi min. Mi jam suferis tiom multe, ĉu vi ankoraŭ min

riproĉas? Peiwen, kiel kruela vi estas, kiel kruela, kiel kruela! Mi ploradis la tutan tagon. “Ŝi” diris
al mi... (La sekva parto estis forbruligita.)

La 26-an de junio
Gao akompanis min la tutan tagon, timante, ke mi volas mortigi min.
La 29-an de junio
Mi decidas verki iom, kiel etan libron. Mi volas noti ĉion pri mi kaj Peiwen.
La 30-an de junio
Mi komencis verki. Ĉio iras glate.
La 5-an de julio
Mi sentas min tre laca, kaj mi iom febras hodiaŭ.
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La 8-an de julio
Mi povas senti, ke tempesto estas alvenonta, kaj krome Peiwen forestas de la hejmo. Mi

okupiĝas pri verkado super la tablo tuttage. Ĉe vesperiĝo, subite... (La sekva parto estas
forbruligita.)

La 9-an de julio
Vere! “Ŝi” faris ĝenon denove. Oh, la ĉielo! Hodiaŭ torentas pluvo. Ke Peiwen iris al la fabiko,

mi ne povis elteni tion. Mi kuris eksteren en pluvo kaj malsekiĝis. Gao revenigis min hejmen.
La 20-an de julio
Post malsaniĝo, mi aspektas enue kaj mallaboreme. Peiwen ne estas tiom komprenema al mi,

kaj pro tio mi sentas mian koron rompita.
La 22-an de julio
Malforta tra la tuta korpo, mi havas nek klaran vidon nek koncentriĝeman atenton. Kvankam

mi volas verki, mi tamen ne havas forton por fari tion, kion mi volas. Gao persvadis min al ripozo,
asertante, ke mi estas morte pala kaj marasma.

La 25-an de julio
Mi daŭrigis verkadon. Tre laca.
La 26-an de julio
La bebo estas naskiĝonta dum la dua tagdeko. Mi sentas doloron en la tuta dorso tuttage. La

kuracisto diris al mi, ke mi havos malfacilan akuŝon pro mia malforta korpo.
La 27-an de julio
Estas varmege kaj la suno brulas. “Ŝi” ordonis al mi legi al ŝi la libron Historio de Sinjorino

Diao. Mi ne scias, kion ŝi volas (La sekva parto estas forbruligita.)
La 28-an de julio
Mi svenis kelkfoje. Gao venigis kuraciston. Mi petis, ke li ne diru tion al Peiwen, ĉar tiu vere

estas okupita. Tio ne estas lia kulpo.
La 30-an de julio
Febra kaj soifa, mi staras ĉe la sojlo de morto. Mi devas finverki la libron. Oh, la ĉielo! Mi ne

volas morti.
La 31-an de julio
Peiwen kaj Gao kverelegis. Ĉu Peiwen kredas tiujn vortojn? Mi penis ellitiĝi por verki, sed mi

falis pro mia malforteco.
La 1-an de aŭgusto
Kiajn vertiĝon kaj vizion mi havas! Peiwen, ne forlasu min! Peiwen, mia amo, mia koro, mia

mondo!
...
Ŝi abrupte fermis la notlibron kaj ne volis legi plu. Tiuj fragmentoj kaj nekompletaj notoj

dolore tordis ŝian koron kaj vringis larmojn el ŝiaj okuloj. Enŝlosinte la notlibron en tirkeston de la
lit-tableto, ŝi reiris al la lito kaj kuŝigis sin. Ŝi aŭskultis kun streĉitaj oreloj, kaj Bai ankoraŭ ne
revenis. Nur la pinoj kaj bambuoj sur la deklivo eligis softan kaj plendeman murmuradon.
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9.
Frumatene Tingting diris al Fang, ke Bai malsaniĝis. Tuj fulmis tra la koro de Fang forta

dubemo kaj malkvieto. Malsaniĝi? Ŝi ne sciis, je kioma horo li revenis lasttnokte. Antaŭ tio ŝi jam
endormiĝis pro lacego. Tamen kiam ŝi fosis en sia memoro pri la lastnokta okazaĵo, ŝi ankoraŭ
dronis plene en amara ekscito kaj ŝi ankoraŭ memoris, kiel ŝi kruele forlasis lin sola sur la ruino.
Malsaniĝi? Ĉu malsaniĝi fizike aŭ mense? Ŝi ne sciis. Kiom malfacile estis por ŝi esprimi sian
zorgemon siaflanke kiel guvernistino!

“Kiu malsano?” ŝi demandis al Tingting.
“Mi ne scias. Maljuna You jam veturis al Tajpeo por venigi kuraciston Liu. Tiu estas la

kuracisto de mia patro, ankaŭ de mi dum ĉi tiuj jaroj.”
“Ĉu vi jam vidis lin?” Ŝi nereteneble demandis, ne povante bridi siajn malkvieton, ĉagrenon

kaj suferplenan zorgemon.
“Kiun? Ĉu kuraciston Liu?”
“Ne, vian patron.”
“Jes. Mi ĵus vidis lin. Li petis al mi eliri. Mi pensas, ke li febras, ĉar li turniĝadas surlite.”
“Oho,” Fang fiksis sian rigardon tra la fenestro al la ĉielo, kie flosis kelkaj blankaj nuboj. Kiel

fragilaj estaĵoj estas la homoj! Kiu povus elteni kaj fizikan kaj mensan turmentojn? Kial? Kial vi
volas serĉadi spiriton sur la ruino? Kion vi jam eltrovis? Tio estas nenio alia ol turmento al vi mem.
Ŝi alpremis sian manon al siaj lipoj—Zhang Hanyan en lia sonĝo! Kaj nun, ĉu li ankoraŭ kredas,
ke tio estas la spirito de Hanyan, kiun li kisis lastnokte? Ŝi divenis, ke li estas tute certa pri tio. Aĥ,
kiel implikita amsento!

“Kio okazas al vi, instruistino Fang?”
Tingting rompis ŝian enpensiĝon. Jes, ŝi devas elturniĝi el la sento, kiu ŝin obsedas. Ŝi devas!

Tia-aĵo estas timiga, suferiga kaj ĉagreniga! Oh, Fang Siying, Fang Siying, vi estas firma ino, via
koro trankvilas kiel kvieta akvo, vi jam estas hardita, nevundebla kaj firma kiel monto, sed, kio pri
vi? Ŝanceliĝi? Oh, ne! Ŝin kaptis frosttremo, kaj ŝi tuj rektigis sian spinon.

“Oh, rapidu, Tingting, alie ni malfruos al la lernejo.”
“Ĉu ni povas ne iri al la lernejo?” demandis Tingting, maltrankvile rigardante al la

ĉambro-pordo de sia patro.
“Ni telefonos al Yazhu tagmeze, ĉu bone?” admonis Fang, “Mi supozas, ke via patro nur

malvarmumis. Ne gravas.”
Ili iris al la lernejo. Tamen la tutan tagon Fang aspektis distriĝeme. Ŝi eĉ faris erarojn en

korektado de ekzercoj kaj leciondonado, kaj emis fali en profundan enpensemon. Ne atendinte ĝis
tagmezo, ŝi jam telefonis al Domo Bai kaj diris al Yazhu, “Tingting volas sciiĝi pri la stato de la
malsano de sia patro.”

“Kuracisto Liu diris, ke li malvarmumis kaj krome li trafis surprizan timigon. Nun li havas
altan febron. Kuracisto Liu preskribis medikamentojn, kiujn mi jam aĉetis. Li havas malbonan
humoron kaj malpermesas al iu ajn eniri lian ĉambron!”

“Oh,” ŝi eksentis kunpremiĝon de la koro. “Ĉu ne necesas enhospitaliĝi?”
“La kuracisto diris, ke ne necesas, des pli, ke la sinjoro ne volas enhospitaliĝi.”
“Oh, do, mi ne havas alian aferon por diri.”
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Demetinte la aŭdilon ŝi ekhavis pli malordajn sentojn. Lastnokte! Lastnokte mi ne devus iri al
la ruino! Mi des malpli devus teni min silenta, tiel ke li prenis min por la spirito. Tiu amplena kaj
soifa kiso kaj tiuj vortoj el la animo! Kaj ĝisraŭkiĝaj vokoj: “Hanyan, revenu! Hanyan, revenu!
Hanyan, revenu!”

Aĥ! Kiajn aferojn mi faras do? La situacio fariĝos pli kaj pli komplika. Ŝi jam avertis al si
mem, ke ŝi ne devu eniri ĉi tiun familion. Sed nun, ĉu ŝi povus ekhavi tempon por elturniĝi? Ĉu ŝi
ankoraŭ povus elturniĝi? Ĉu ŝi volontus elturniĝi? Se ŝi ne plu elturniĝus, kio okazus al ŝi? Aĥ!
Tiuj ĝenaj pensoj, kiel malordaj grimpantaĵoj sur la ruino de Bieno Hanyan, jam nedisapartigeble
interplektiĝis. Post posttagmezaj lecionoj, Fang kunportis Tingting-on reveni al Domo Bai. Ekster
ŝia atendo, Ailin eĉ troviĝis en la salono. Kun cigaredo brulanta, ŝi staris ĉe fenestro, fiksante sian
rigardon tra la fenestro al la montoj en malproksimeco. Fang unuafoje trovis ŝin fumanta. Tiu, sen
densa ŝminko, aspektis iom lace kaj marasme, kaj la helverda koloro ĉe okulkavoj perfidis ŝian
maldormecon. Kun iom malordaj mallongaj haroj, ŝi surhavis ordinaran kaj blu-satenan
noktorobon. Je la vido de Ailin, Tingting sin montris ektremanta kaj retiriĝema, kaj ŝi afekte
salutis, “Panjo!”

Turninte sian kapon, Ailin ĵetis al ŝi flegman rigardon. Kvankam tiu rigardo entenis nenian
varmon, tamen estis ĝojinde, ke ĝi ne direktiĝis malamike. Evidente ŝi kovis multajn aferojn sur la
koro, kaj ŝi eĉ kontraŭkutime balancis sian kapon al ili. Ŝi ordonis, “Tingting, iru vidi vian paĉjon
kaj demandi kion li volas manĝi.”

Konsternite dum kelka tempo, Fang subite sentis, ke ŝi bezonas fari alian takson pri Ailin. Ĉu
tiu marasmiĝas pro la malsano de Bai? Ĉu tiu vere estas kruela kaj senkompata kiel ŝi konsideras?
Aŭ—ĉiu ajn malfeliĉa geedziĝo estas kaŭzita de pluraj kaŭzoj—ĉu estas juste se ĉiuj respondecoj
atribuiĝas al Ailin?

Suprenirinte, Tingting unue frapis je la pordo de sia patro. Pro nenia respondo, ŝi malpeze
puŝmalfermis ĝin. Starante ĉe la pordo, Fang enrigardis la malhelan ĉambron kun fermitaj
fenestroj, hermetike kovritaj per ruĝaj veluraj kurtenoj. Bai kuŝis sur granda lito, kun okuloj
fermitaj, kvazaŭ en dormo. Fang volis tiri Tingting-on eksteren, kiam Bai subite demandis, “Kiu
tio estas?”

“Mi,” Fang tuj respondis. “Mi kaj Tingting. Ni volas vidi, ĉu vi fartas pli bone.”
Regis silento sur la lito. Kaj poste, Bai ordonis, “Eniru!”
Fang kaj Tingting eniris. Tingting alrapidis al la litrando kaj prenis la manon de la patro. Ŝi tuj

panike kriis, “Paĉjo, kiel febre varma vi estas!” Li eligis suspiron. Li sin montris malforta, soleca
kaj senhelpa. Vidinte la paksakon de medikamento kaj kruĉon, Fang prenis la papersakon, sur kiu
skribiĝis “unu pilolo en ĉiu kvara horo”, kaj malferminte ĝin, ŝi vidis, ke la dozo estas por du tagoj
kaj ankoraŭ restas dek unu piloloj. Ŝi surprizite demandis, “Ĉu vi ne prenis medikamenton
regule?”

“Preni medikamenton?” Bai kuntiris brovojn, kun senkonsila mieno. “Mi pensas, ke mi jam
forgesis.”

Fang volis diri ion, sed ŝi retenis sin. Kun glaso da akvo, ŝi iris al la litrando kaj diris, kun
altrudita rideto, “Mi pensas, ke mi devas ludi la rolon de flegistino portempe. Sinjoro Bai, bonvole
prenu pilolojn.”

Tingting helpis al sia patro sidiĝi, kaj Fang enmanigis la pilolojn al li kaj almetis la glason al
liaj lipoj. Li tuj prenis ĝin, kaj kvazaŭ banante sin en la favora pluvo, je eklevo de kapo, trinkis la
akvon ĝis la lasta guto. Poste li falkuŝigis sin al la kapkuseno, anhelante. Grandaj ŝviteroj rulfalis
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de sur lia frunto kaj nenormalaj ruĝaĵoj kaŭzitaj pro febro sin montris sur liaj vangoj. Ŝajne kun
ioma distriĝemo, li delire murmuris, “Mi tre soifas, ho ve, mi malsatas kaj soifas jam dek jarojn.”

Fang denove eksentis tordan doloron en la koro. Ŝi rigardis al Bai, kies mieno estis distordita
de freneza konfuziteco, kaj kies blindaj pupiloj senmove kaj stulte gapis, kun iom da senhelpa
tristo kaj malespera timemo. Ŝi supriziĝis. Ŝia koro kunpremiĝis kaj sendis doloron al ĉiu ŝia
nervo. Lia malsano estis multe pli serioza ol ŝi anticipis. Ŝi iom brulis de indigno, kiu direktiĝis al
aliaj familianoj. Ĉu neniu el ili flegas lin ĉe litrando? Li ne kapablas vidi kaj samtempe grave
malsaniĝas, sed estas neniu, kiuj povas alporti al li akvon! Povas esti, ke li ankoraŭ ne manĝis la
tutan tagon.

“Tingting,” ŝi haste ordonis, “vi malsupreniru kaj diru al Yazhu, ke ŝi preparu kaĉon kaj iom
da sekigitaj viandpecetoj. Kiel ajn malsana, li devas preni manĝon, ĉu ne? Kiel li povus resaniĝi
sen manĝado?”

Ĉe tio, Tingting tuj malsuprenkuris. Starante en la ĉambro, Fang ĉirkaŭrigardis. Trovinte, ke la
aero en la ĉambro estas malbona, ŝi iris al la fenestro kaj ĝin malfermis, lasante la kurtenon
pendanta por eviti alblovojn al la paciento. Pro malbona lumiĝo, ŝi ŝaltis la lampon. Pensante, ke
la lampoj en la ĉambro servas al la blindulo nur kiel ornamaĵoj, ŝi tuj eksentis erupcion de
kompatemo. Reirinte antaŭ la liton, ŝi subkonscie ordigis la littolaĵojn, kaj subite ŝia mano estis
kaptita de varmega mano.

“Oh, sinjoro Bai,” ŝi mallaŭte ekkriis surprizite. “Kion vi volas fari?”
“Ne foriru,” li petis anhele.
“Mi ne volas foriri!” ŝi diris kontraŭvole, provante eligi sian manon el la lia.
“Ne, ne, ne foriru,” li murmuris, prenante ŝian manon pli firme. “Hanyan, ĉu vi estas

Hanyan?” Oh, ne, ne, li ripetas tion denove! Neniel mi akceptas tion, absolute ne! Ŝi plenforte
eltiris sian manon. Ŝi aŭdis sian voĉon soni glacie kaj seke, “Vi eraras, sinjoro Bai. Mi estas Fang
Siying, la guvernistino de via filino. Mi ne scias, kiu estas Hanyan, mi neniam scias.”

“Fang—Si—ying?” li diris la nomon per treniĝema voĉo, ŝajne penante priserĉi ion en la
fundo de sia memoro. Lia mensostato ankoraŭ estis en malordo. “Kio estas Fang Siying?” li diris,
perplekse kaj konfuzite. “Mi ne povas rememori. Iom konata. Fang Siying? Oh, oh, ne zorgu pri
tiu Fang Siying. Hanyan, vi alvenas, ĉu ne?” Etendante sian manon, li soife palpis en la malplena
aero.

Fang desaltis de la litrando. Ŝia koro doloris, forte doloris, kaj ŝia vido malklariĝis. Bai
abrupte sidiĝis en la lito, kaj lia mano svinganta en la aero faligis la glason sur la littableto, tiel ke
akvo el la glaso disverŝiĝis sur la tapiŝon. Fang hasteme alrapidis por starigi la glason. Forte
spiregante, Bai baraktis en sia halucino. Pro tio, ke li ne povis alpalpi la manon, kiun li deziris
kapti, li abrupte eligis korŝiran frenezan ekkrion, “Hanyan!” Lia krio sonis tiel laŭte, ke Fang
eksaltis el sia haŭto. Tuj sekve, levinte sian kapon, ŝi vidis Ailin-on stari ĉe la pordo, kies vizaĝo
similis al frostiĝinta glacio. La okuloj de tiu lasta tenebre fiksiĝis sur lia vizaĝo, tiel penetraj kiel
du akraj glavoj. Se li havus vidkapablon kaj senson, certe li estus pikvundita aŭ pikdolorigita. Sed
nun li jam perdis sian konscion kaj falis en komaton pro ardanta febro, baraktante subkonscie. Lia
kapo senĉese skuiĝis sur la kapkuseno kaj lia ŝvito malsekigis la ĝian tegilon. Li konstante
elmurmuris la vokojn kaŝitajn en la profunda fundo de la koro, “Hanyan, Hanyan, mi petas al vi,
bonvolu... mi petas al vi... laŭ beno de Dio! Savu min... Hanyan! Aĥ, kion mi faris al vi, Hanyan?
Aĥ, kion maldecan mi jam faris?...”

Ailin eniris, kun rektigita spino kaj rigida bela kolo, tiel lante kiel moviĝanta marmora statuo.



- 53 -

Haltinte ĉe lia lito, ŝi klinis sian kapon por pririgardi. Nun ŝia glacia rigardo ekbruliĝis pro ia hato
kaj indigno. Ĉe ŝia buŝangulo altrudiĝis preskaŭ kruela rikano. Levinte la kapon, vid-al-vide al
Fang, ŝi klare diris per pli malpli rapida kaj pli malpli alta voĉo, “Jen estas tiel. Hanyan! Hanyan!
Hanyan! Ĉu dumtage aŭ nokte, ĉu sobre aŭ senkonscie, li vokis senescepte tiun nomon. Se via
malamiko estas homo, vi povas batali kontraŭ li, sed se tio estas spirito, kion vi povus fari kontraŭ
ĝi?”

Fang staris en stuporo. Dum ĉi tiu tempeto, ŝi ekhavis multe pli profundan komprenon pri
Ailin ol tiun obtenitan dum du monatoj ekde kiam ŝi ekloĝis ĉi tie. Rigardante Ailin-on, ŝi neniam
eksentis kompaton al ŝi kiel en nuna tempeto. Amo ja estas fragila kaj delikata floro, kiu ne povas
elteni trosekecon dum jaroj! Malsekiginte siajn lipojn per la langopinto, Fang mallaŭte kaj
kontraŭvole diris, “Sinjorino Bai, li troviĝas en febro!”

“En febro?” Ailin iom levis siajn brovojn. “Por tiu spirito, li jam dronas en febro dek jarojn!”
Ŝajne por atesti tiujn vortojn de Ailin, li forte skuis sian kapon sur la kapkuseno kaj svingis siajn
manojn antaŭ si, kvazaŭ elbaraktante el ia kateno, senĉese bruante, “For, for, ne ĝenu min. Ŝi
alvenas, Hanyan! Ŝi alvenas! Aĥ, ne ĝenu min, ne kovru mian rigardon, mi jam vidas ŝin. Hanyan!
Hanyan! Hanyan! Aĥ, abomeninda nebulo, tro densa, ĝi kovras mian vidon, ĝi kovras mian vidon,
ĝi kovras mian...” Li anhelis kiel tuj mortonta besto. Liaj manoj senĉese kaptadis, gratadis kaj
svingadis en la aero. “Aĥ, ne kovru mian vidon, for, for! Ne kovru mian vidon! Aĥ, Hanyan!
Hanyan! Bonvole, mi petas vin, ne foriru, Hanyan!...”

Iritite, Ailin deturnis la kapon. El ŝiaj okuloj ŝajne ŝprucis fajro. Firme kunpreminte manojn en
pugnojn, kun alte levita kapo, ŝi sputis el inter la dentoj, “Vi mortu, Bai Peiwen! Nun ke vi amas
ŝin, vi devus iri kun ŝi subteren jam frue! Vi mortu! Post via morto, vi povus eltrovi ŝian spiriton!
Vi mortu!”

Fininte sian parolon, ŝi tuj deturnis sian korpon kaj grandpaŝe eliris el la ĉambro. Laŭtigante
sian voĉon, ŝi kriis, “Maljuna You, pretigu aŭton. Mi volas veturi al Taizhong! Yazhu, supreniru
por paki miajn aĵojn!”

Fang subkonscie kure sekvis ŝin ĝis la ĉambra pordo, volante voke haltigi Ailin-on kaj restigi
ŝin, al kiu ŝi havis multe da vortoj por elverŝi... Tamen ŝi faris nenion kaj diris nenion. Kiam ŝi
returnis sin al lia flanko, rigardante lian ŝajne flamantan vizaĝon kaj aŭskultante liajn delirojn kaj
vokojn, ŝi sentis sin nur tre malforta, timema kaj senhelpa.

Kiam Tingting revenis el sube, ŝin panikigis la aspekto de ŝia patro. Per maneto ŝi nervoze
kaptis Fang-on, kaj tremante demandis, “In...struistino, ĉu paĉjo... estas... mortonta?”

“Ne babilaĉu!” Fang tuj respondis. “Li havas febron kaj iom malklaran konscion. Ĝis kiam la
febro foriĝos, li resaniĝos.” Alportinte kuvon da malvarma akvo el la banĉambro, Fang vringis
malvarman lavtukon kaj ĝin metis sur lian frunton. Tuj kiam la lavtuko varmiĝis, ŝi anstataŭis ĝin
per alia malvarma. Tiuj malvarmaj lavtukoj ŝajne iom komfortigis lin. Liaj deliroj reduktiĝis kaj li
ne plu svingis siajn manojn. Post horo, li eĉ eniris en duondormecon. Tamen lia dormo ne estis tiel
stabila. De tempo al tempo li surprizite moviĝis aŭ kriante vekiĝis. Ĉiufoje li sin trovis en
malklara konscio, kaj poste endormiĝis kun malklara kapo.

Ailin foriris kun malgranda vojaĝsako. Fang sciis, ke ŝi revenos almenaŭ post tri tagoj. Ŝi ne
sciis, kiel la geservistoj pensas, ke Ailin forlasis lin en serioza malsano kaj vojaĝas al Taizhong
ĉi-momente. Bonkora Yazhu kaŝe skuis sian kapon. Kaj maljuna You? Kun senesprima vizaĝo, li
sin montris deteniĝema, silentema kaj nesondebla.

Post vespermanĝo, Fang kaj Tingting reiris al la supra etaĝo. Fang provis manĝigi al Bai iom
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da kaĉo, sed li neniel sobriĝis pro persista febro, tiel ke ŝi petis al Yazhu forporti la kaĉon. Ĝis
ĉirkaŭ la naŭa, ŝi insiste petadis Tingting-on al la lito por dormi, kaj tiu fakte jam ne povis elteni
sian elĉerpitecon.

Post kiam la infano endormiĝis, Ailin foriris kaj geservistoj retiriĝis je dorma tempo, la tutan
domon regis kvieto kaj silento. Fang ankoraŭ restis ĉe Bai kaj ŝanĝis la lavtukojn sur lia frunto. Ŝi
volvis per lavtuko la glacipecojn el varmobotelo kaj metis ĝin sur lian febrantan frunton. Pro tio,
ke glacipecoj rapide degelis, ŝi devis, de tempo al tempo, forviŝi la defluantan akvon per alia seka
lavtuko por eviti malsekiĝon de littolaĵon kaj kapkuseno. Pro alta febro li sin montris malkvieta.
Li senĉese deliris, ĝemis kaj baraktis, kaj kelkfoje li subite konsciiĝis sobra, demandante per laca,
senforta kaj raŭka voĉo, “Kiu estas ĉi tie?”

“Tio estas mi, Fang Siying,” respondante, ŝi kaptis la ŝancon igi lin preni pilolojn. Tamen kiam
li troviĝis en komato, ŝi ne sciis, kiel igi lin preni pilolojn.

Vesuspirinte, li deturnis sian kapon flanken kaj mallaŭte diris, “Vi jam faris sufiĉe da penoj,
ĉu?”

Ŝi ne donis respondon. Lia sobriĝo daŭris nur momenteton. Post tio, li tuj falis en deliradon kaj
inkubsonĝon. Foje li eĉ surprizite laŭte ekkriis, “Ne foriru! Ne foriru! Akvo ŝveliĝas, montoj
disfalas, pontoj rompiĝas! Ne foriru, Hanyan!” Li kriis tiom triste kaj mizere, kaj liaj manoj
nervoze gratis kaj pugniĝis en la aero, tiel ke ŝi nevole kaptis ilin per siaj propraj manoj. Li tuj
premis ŝin al si, tre forte. Lia voĉo muĝis rapideme, interrompe kaj konfuzite, “Ne foriru! Ne
foriru, ĉu? Hanyan? Vi ne foriru, vi estas bonkora...bonvirta...kompatema... Tiu akvo ne dronigos
nek forkaptos vin. Vi estas mia... vi estas mia...vi estas mia...”

Per febranta mano li palpis ŝiajn vizaĝon kaj harojn. Ŝi deprenis siajn okulvitrojn kaj metis ilin
sur la littableton. Refoje ŝi kontentigis lin pasive kaj kontraŭvole. Ŝi lasis lin palpi ŝin kaj kapti ŝin
en sia tenajlo, aŭskultante lian subpremitan, deliran, flamantan kaj mallaŭtan monologo. “Mi amas
vin, Hanyan. Ne foriru, ne foriru. Vi povas laŭplaĉe bati min, insulti min kaj koleriĝi kontraŭ mi,
sed ne foriru de mi. Ekstere pluvas. Vi ne povas eliri, alie vi malvarmumiĝos... Ne eliru, ne foriru!
Hanyan... la plej amata de mi, mia koro, mia vivo. Vi estas ĉi tie, vi estas ĉi tie, parolu iom.
Hanyan, ne, ne, ne parolu... parolu nenion. Vi estas ĉi tie, do tio estas bona...”

Li kaptis ŝin tiom forte, kvazaŭ timante, ke ŝi forfuĝus je malstreĉiĝo de lia mano. Lia tenado
dolorigis ŝin. Sidante sur la tapiŝo ĉe la lito, ŝi cedis al lia firma prenado al ŝia mano. Ŝia kapo
ripozis sur lia lito sub lia palpado. Ŝi ne volis moviĝi nek veki lin el la bela sonĝo. Tamen ŝiaj
larmoj el la okulanguloj sensone fale glitadis sur la kotonan litkovrilon. Ŝi plorsingultis kun
dampita voĉo, dum ŝia koro gutadis per sango. Post momento, ŝi sentis, ke lia kaptado iom
malfirmiĝis kaj lia delirado fariĝis nedeĉifrebla murmurado. Ŝi malrapide levis sian kapon kaj
vidis, ke li jam endormiĝis kun okuloj fermitaj. Ŝi prenis la gutantan lavtukon de sur lia frunto kaj
ektuŝis lian frunton. Dankon al la ĉielo! Lia febro jam seniĝis. Ŝi eltiris la malsekigitan
kapkusenon, sed ŝi ne trovis dummomente la sekan por anstataŭi ĝin, kaj ŝi devis alporti sian
propran kapkusenon el sia ĉambro. Ŝi helpis al lia kapo kuŝi sur la sekan kapkusenon kaj forviŝis
akverojn kaj ŝviterojn de sur lia frunto per lavtuko. Post kiam ĉio estis en ordo, ŝi sentis sin tre
laca kaj senforta. Ŝi ne kuraĝis tuj foriri, timante, ke io neatendita okazos al li. Altirante longan
seĝon, ŝi sidiĝis ĉe la lito, dirante al si, “Mi ripozu nur momenton.”

Kiam ŝi kuŝis en la seĝo kun fermitaj okuloj, laceco tuj sieĝis ŝin de ĉiuj flankoj. Ŝi eligis
mallaŭtan vesuspiron, kaj preskaŭ samtempe falis en profundan dormon. Kiam ŝi vekiĝis, sunlumo
jam riveliĝis sur la tuta fenestrokurteno. Surprizite ŝi eksaltis kaj tiam trovis lankovrilon sur si.
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Kiu ŝin kovris per ĝi? Ĵetinte sian rigardon al la lito, ŝi vidis, ke Bai kuŝas tie, sobra kaj pura.
Aŭdinte ŝian moviĝon, li tuj salutis, “Bonan matenon, fraŭlino Fang.”

Kioma horo estas nun? Ŝi ekrigardis la brakhorloĝon. Kvin minutojn post la deka! Kio okazis
al ŝi? Ŝi jam maltrafis la matenajn lecionojn. Ŝi nereteneble kriis, “Terure! Mi malfruas.”

“Mi jam petis al Tingting akiri unutagan forpermeson por vi,” li diris. Kvankam li aspektis
laca kaj marasma, li jam resaniĝis nemalmulte.

“Oh,” ŝi eksentis hontemon kaj malkvietecon. Preninte siajn okulvitrojn sur la littableto, ŝi
nevole diris, “Mi ĝojas vidi, ke vi resaniĝis. Via malsano venas rapide kaj ankaŭ foriras rapide.
Kion vi volas manĝi?”

“Mi jam manĝis kaĉon.” Li diris, “Vi preparigis ĝin por mi hieraŭ.”
Ŝi iom ruĝiĝis. Ŝia malkvieteco pliiĝis. Ĉu mi mem dormis tiom profunde! Do, eĉ Tingting kaj

Yazhu vidis min dormi ĉi tie! Ŝi turnis sin kaj pretis eliri eksteren de la ĉambro, dirante,
“Memorigu vin pri prenado de piloloj. Nun estas tempo por tio denove. La piloloj troviĝas ĝuste
sur la littableto ĉe via flanko.”

“Se vi estas helpema, transdonu ilin al mi,” li diris.
Hezitinte iom, ŝi aliris, verŝis glason da akvo kaj prenis unu pilolon. Kiam ŝi donis ilin al li, li

sidigis sin fortostreĉe per siaj manoj. Vere post forta febro, li sentis sin kapturna. Ŝi nereteneble
donis al li helpon per mano. Post kiam li prenis la pilolon, vidinte lin rekuŝiĝi sur la kapkusenon,
ŝi volis foriri, kiam li vokis, “Fraŭlino Fang!”

Ŝi haltis, gapante al li.
“Mi esperas, ke mi ne kaŭzis tre grandan ĝenon al vi lastnokte, precipe, ke mi ne montris mian

maldecan konduton al vi.”
Dum momento, ŝi rigidiĝis. “Oh, neniom, sinjoro.”
“Do, antaŭ ol vi eliras el la ĉambro,” li aldonis, kun ekstreme milda voĉo, “akceptu miajn

dankemon kaj pardonpeton. Mi dankas al vi pro ĉio ĉi tio. Se mi faris pekon, bonvole pardonu min
laŭeble.”

“Oh,” ŝi estis iom surprizita kaj konfuzita. “Mi jam diris, ke tute neniom. Nu, ĝis la revido,
sinjoro.”

Ŝi hasteme eliris el la ĉambro, urĝe kaj rapide. Rekte enirinte sian propran ĉambron, ŝi ankoraŭ
neniel komprenis, kial li havas tiajn specialajn eksciton kaj ĝojon sur sia vizaĝo kaj en sia voĉo.
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10.
Post lavado de siaj vizaĝo kaj buŝo, starante antaŭ la spegulo, Fang zorgeme ekzamenis sin.

Tranokta laceco lasis nemulte da spuroj sur ŝia vizaĝo, sed nur nekomprenemo kaj perplekseco en
ŝiaj okuloj iom pliiĝis. Suspirinte, ŝi brosis siajn longajn harojn, dum ŝi nevole rememoris, kion
Tingting diris, “Se vi malligas viajn harojn, ne surhavas okulvitrojn kaj portas purpuran bluzon, vi
certe aspektas tre bele.”

Nun ŝi jam malligis la harojn sen okulvitroj, ĉu ŝi vere aspektis bele? Ŝi zorgeme okulmezuris
sin en la spegulo. Ne, ne, mi ne estas tiel bela kiel Ailin. Ŝi efektive estas belulino. Tamen... kial
mi komparu min kun Ailin pri beleco? Ŝi rigardis en la spegulon. Vi estas freneza. Kion vi
fantazias en via cerbo? Ĉi tiea medio ne konvenas al vi, ĉu vi ne vidas tion? Vi aspektas marasme
kaj pale. Vi devus edziniĝi al Yali en Usono kaj naski aron da viglaj infanoj, sed ne resti ĉi tie en
stuporo kun gapanta paro da grandaj okuloj! Vi frenezas! Vi vere havas malklaran kapon. Ekde tiu
maja posttagmezo, vi jam perdis vian animon, kiu jam estas forlogita de la ruino de Hanyan Bieno.
De tiu posttagmezo vi faris nenion pravan. En Hanyan Bieno troviĝas perversa magio, kiu vere
perdigis vian animon.

Ŝi murmure parolis al si mem, dum la harbroso centfoje glatigis ŝiajn harojn. Ŝi ne aprobis, ke
li, kontraŭ ŝia volo, petis unutagan forpermeson por ŝi, sed ŝi gratulis sin pro la unutaga
senokupiteco. Ĵetinte la broson sur la tualettablon, ŝi lerte volvis siajn harojn en hartuberon
malantaŭ la kapo per kelke da longaj harpingloj kaj eksurhavis okulvitrojn. Tiu aspekto estis pli
bona, kiu donis al ŝi senton de sekureco. Iu frapetis je la pordo, kaj ŝi respondis per “eniru”. La
pordo malfermiĝis. Kun granda bukedo da flavaj rozoj, Yazhu eniris kaj ridete rigardis Fang-on.
Ekmire ŝi demandis, “Kion vi volas fari, Yazhu?”

“La sinjoro petis min aĉeti ĝin survoje al legombazaro. Li ordonis, ke mi metu ĝin en la
ĉambron de fraŭlino Fang,” diris Yazhu, sur kies ronda vizaĝo troviĝis nenia kaŝemo. Alirinte al la
bretaro, ŝi prenis la florvazon, verŝis akvon en ĝin kaj enŝovis rozojn unu post alia.

“Mi faru tion.” Fang prenis la rozojn, bonorde tondis la tigojn per tondilo kaj malrapide ŝovis
ilin en la vazon. Antaŭe ŝi estis lertulo en aranĝado de floroj kaj pri tiu arto havis grandan
intereson. Tamen, hodiaŭ, ŝi sin montris distriĝema, iom malatenta kaj mirplena. Flavaj rozoj!
Flavaj rozoj! La unuan tagon, kiam ŝi ekloĝis ĉi tie, troviĝis florvazo da flavaj rozoj en ŝia ĉambro.
Nun flavaj rozoj denove! Kvankam li estas blinda, li tamen ne havas blindan menson. Kion li
volas fari per tio? Yazhu ne tuj foriris. Starante flanke, ŝi ridete rigardis ŝin aranĝi la florojn. Al
Fang ŝi ĉiam kovis adoremon. Laŭ ŝia opinio, ekde kiam Fang eniris Domon Bai, la familio
ekhavis hejmecan etoson, viglecon kaj vivecon, tial ŝi multe pli ŝatis fraŭlinon Fang ol sian
propran mastrinon. “Ĉu vi estis laca lastnokte, fraŭlino Fang?” ŝi serĉis vortojn por demandi.

“Oh,” Fang iom ruĝiĝis, “devas esti, ke iu flegas la pacienton, vi scias.”
“Jes,” Yazhu eĥis. “Estas vere bone, fraŭlino Fang, de post kiam vi venis ĉi tien. Ĉio

ŝanĝiĝis.”
“Kial vi diris tion?” demandis Fang nekompreneme.
“Ankaŭ Tingting dikiĝas, la sinjoro babilemas kaj ridetemas, kaj la sinjorino ne tiel kverelas

nek insultas ĉiutage,” dirante, Yazhu sin direktis al la pordo. “Mi iru al la kuirejo. Maljuna You
diris, ke hodiaŭ vespere gasto estas invitita al vespermanĝo.”
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“Gasto?” Fang ekmiris. “Sinjoro Bai estas malsana, kaj la sinjorino foriris al Taizhong. Kial
oni invitas gaston?”

“Ankaŭ mi ne scias. La sinjoro volis, ke maljuna You venigu lin per telegramo. Hodiaŭ
frumatene, maljuna You iris sendi telegramon.”

“Oh?” Fang sin montris dubema. Hodiaŭ frumatene okazis tiom da aferoj. Mi esperas, ke
maljuna You ne vidis min kuŝanta sur la seĝo. Sendi telegramon? Kia gasto estas tiel grava? Ĉu li
estas amiko de Bai en negocado? Post kiam Yazhu malsupreniris, ŝi jam bone aranĝis la florojn kaj
lavis al si la manojn. Ĵetinte rigardon tra la fenestro, ŝi vidis la aŭtunan sunon lumi brile. Ŝi eliris
el la ĉambro, volante iom promeni en la ĝardeno. Preterirante la ĉambropordon de Bai, ŝi ĵetis
ekrigardon tra la malfermita pordo. Ŝajne li endormiĝis. La fenestrokurteno jam distiriĝis flanken
kaj la bela sunlumo disverŝiĝis en la tuta ĉambro. Ŝi ŝtele eniris, volante kuntiri la kurtenon aŭ
fermi la fenestron, ĉar la homo postfebra ne povis elteni alblovojn. Kiam ŝi iris al la fenestro, li
diris trankvile en la lito, “Fraŭlino Fang?”

Surprizite, ŝi turnis sian kapon kaj diris retiriĝeme, “Mi pensis... pensis, ke vi dormas.”
“Mi jam dormis sufiĉe dum nokto,” li diris, “Ĉu vi bonvolus sidi ĉe la litrandon dum

momento?” Fang aspektis heziteme. “Ĉu vi timas min? Jes?” li mallaŭte diris, “Mi ne timas,
fraŭlino Fang, kial vi ofte evitas min?”

“Mi ne,” diris Fang malforte.
“Do, fermu la pordon kaj sidiĝu ĉi tien. Se vi volontus doni al mi helpon, mi dankegus vin.”

Fang ne moviĝis. “Kiel, fraŭlino Fang?” Post paŭzeto, li daŭrigis, “Mi scias, ke vi certe abomenas
ĝenantan blindulon, ĉu ne?”

“Oh, ne,”respondis Fang. Irinte al la pordo, ŝi fermis ĝin kaj returnis sin al la litrando. “Bone,
sinjoro.”

“Ĉu vi volontus legi ion al mi?”
“Legi ion?” Fang perpleksiĝis.
“Jes. Post kiam miaj okuloj perturbiĝis, mi ne povas legi librojn. Mi pensas, ke mia animo jam

sekiĝis. Se vi volontus legi ion al mi, tio signifas, ke vi faras bonan aferon.”
“Kion vi esperas, ke mi legu por vi?”
Fosinte sub la kapkuseno, li elprenis faskon da ŝlosiloj kaj donis ĝin al ŝi. Je ŝia konsterniĝo, li

diris kviete, “Per la plej malgranda ŝlosilo el ili, malfermu la tirkeston ĉe la malsupra parto de la
littableto. En ĝi troviĝas ligna skatolo. Bonvole alportu ĝin al mi.”

Ŝi perplekse rigardis lin. Kion li volas fari? Vere ŝi estis konfuzita. Ŝi esperis, ke lia menso ne
vage flugas. Per la ŝlosilo, ŝi malfermis la tirkeston, en kiu kuŝis ruĝligna skatolo fajne ĉizita. Kun
ĝi en la mano, ŝi ekmiris, ĉar la tuta surfaco de la skatolo plenis de ĉizitaj rozoj, kiuj ĉiuj estis
vivece skulptitaj. Metinte la skatolon sur la liton, ŝi diris, “Nu? Sinjoro Bai!”

“Ĝin malfermu!” Li spiris iom urĝeme.
Kun ioma retiriĝemo, ŝi ĵetis ekrigardon al li kaj restis longe senmova. Povante ne plu atendi,

li urĝis, “Malfermu ĝin!”
Kiam ŝi apertis la skatolon, ŝiajn okulojn trafis blindiga brilo. La skatolo estis apartigita en du

fakoj, en unu el kiuj troviĝis senescepte virinaj ornamaĵoj kiaj broĉoj, braceletoj, kolieroj kaj
fingroringoj... ĉiuspecaj kun altvaloro kaj supera kvalito, kaj en la alia kuŝis kajero kun kovrilo el
ruĝa veluro, volvita per rubando el nigra sateno.

Li mallaŭte diris, “Elprenu la kajeron kaj fermu la skatolon... Oh, fraŭlino Fang, ĉu vi jam
aŭdis, kion mi diris? Kial vi ne moviĝas?”
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“Oh, mi... jes.” Ŝi elprenis la kajeron kaj tuj fermis la skatolon.
“Remetu la skatolon en la tirkeston. Ĝi estas la unusola aĵo, kiu elsaviĝis el tiu brulego. Ĉu vi

jam faris tion, fraŭlino Fang?”
“Je...es.”
“Nu, sidiĝu.”
Ŝi sidiĝis.
“Malfermu la kajeron. Ek, legu por mi.”
Ŝi ĵetis profundan rigardon al li, kaj malrapide malfermis la kajeron je la unua paĝo. Ŝi

eksentis kunpremiĝon de la koro kaj steletoj saltadis antaŭ ŝiaj okuloj. Lastnokta malmulta
dormado kaŭzis tian distriĝemon kaj vertiĝon. Ŝi faris profundan enspiron, koncentris sian atenton
kaj rigardis la skribaĵojn sur la unua paĝo: Forlasitaj manuskriptoj de amata edzino Zhang
Hanyan.

“Kio okazas al vi, fraŭlino Fang?”
“Oh, mi iom lacas. Mi ne bone dormis lastnokte, mi pensas,” ŝi nevole diris, volante eviti la

nunan taskon.
“Tamen, ĉu vi volontus legi kelkajn alineojn por mi?” li insistis.
Senhelpe ŝi eligis suspiron. “Bone, se vi insistas pri tio.”
Mallevinte la kapon, ŝi turnis la unuan paĝon kaj komencis legi la tekston. La paĝoj de la

teksto, kiu konsistis el delikataj kaj malgrandaj vortoj nete skribitaj sur la kremkoloraj leterpaperoj
kun fona desegno de rozfloroj, estis zorgeme kaj delikate binditaj. Komence troviĝis tre kortuŝa
poemeto kaj ŝi softvoĉe legis:

“Tiutage renkontiĝe inter floroj,
Mi ĉuis vin, kia vol’ en via kor’?
Vi mallaŭte flustris ĉe orelo mia,
‘Mi vin volas! Mi vin volas kun fervor’!’
Ankaŭ mi sekrete al vi softe kveris,
‘Mi vin amas! Mi vin amas per favor’!’
Tamen kiu tago estas jen ĉi tago?
Kial kun mi ne parolas vi, sinjor’?
Mi vere ne scias pri deziro via,
Nek vi pri sekreto mia en memor’.
Nur kukol’ lamente krias en arbaro,
‘Ve, pli bone vi disiĝu, disen for!’”
Malpeze levinte sian kapon, ŝi ĵetis ekrigardon al li. Li kuŝis surdorse tie kun interplektitaj

manoj sub sia kapo. Li gapis per paro da siaj nevidpovaj pupiloj larĝe malfermitaj, kaj prezentis
sian vizaĝesprimon seriozan, profundan kaj absorbitan. La doloro en la fundo de ŝia koro pliiĝis
kaj pliiĝis... ĝis ĝi fariĝis forta premo subpremanta ŝiajn nervojn. La tasko de legado estis por ŝi
kruela kaj suferiga. Du gutoj da larmoj rulfalis de sur ŝiaj vangoj, kaj ŝi kaŝe forviŝis ilin. Dum ŝi
legis plu, ŝi eligis tremantan voĉon:

“Mi ankoraŭ rememoras pri tiu tago kaj tiu varmega posttagmezo. Starante sur la placo kie
oni sunumis tefoliojn, kun kapo, manoj kaj piedoj volvitaj per indiga tolo, mi vidis la tefoliojn
flosadi antaŭ miaj okuloj. Tiam kion mi pripensis? En mia cerbo ekzistis nek sonĝo nek poemo nek
prirevita princo. Mi sentis malplenon kaj solecon. Mi similis al sun-sekigita tefolio, jam perdinte
jun-verdan koloron. Tamen, ĝuste en tiu posttagmezo, ardigita de la suno, mia vivo tute
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ŝanĝiĝis...”
Ŝi subite sentis, ke ŝi ne povas daŭrigi legadon, almenaŭ ne volontas legi plu. Ŝi ĉesis kaj,

levinte sian kapon, stupore rigardis lin. Tiu ekmoviĝis kaj turnis sian vizaĝon al ŝi.
“Kio okazas?” li demandis.
Abrupte ŝi stariĝis. Ĵetinte la kajeron sur la liton, ŝi ekscitite diris per tremanta voĉo,

“Pardonon, sinjoro Bai, mi ne povas plu legi por vi. Mi estas tre laca kaj volas ripozi momenton.”
Ĉe tio, malgraŭ liaj reago kaj opinio, ŝi direktis sin al la pordo kaj, malferminte la pordon, rapide
eliris. Apogante sin kontraŭ la pordo fermita, ŝi staris longan tempon kun fermitaj okuloj. Ŝia koro
ŝajnis bolanta akvo senĉese ruliĝanta. Post longa tempo, ŝi malfermis la okulojn kaj surprizite
vidis maljunan You stari senparole antaŭ ŝi kaj fikse rigardi ŝin.

“Oho!” ŝi panike ekkriis. “Kion vi faras ĉi tie, maljuna You? Vi timigas min.”
Maljuna You iom klinis sian korpon, esprimante neordinaran estimon.
“Pardonon,” li diris, kun paperpeco en la mano, “Jen estas telegramo. Mi volas doni ĝin al la

sinjoro.”
“Oh,” ŝi haste iris flanken, dirante, “Ĉu vi legos ĝin al li?”
“Jes,” li diris, senteme rigardante ŝin. “Aŭ fraŭlino Fang eniru kaj legu ĝin al li.”
“Oh, ne.” Ŝi celis al la ŝtuparo. “Vi eniru,” dirante, ŝi rapide malsupreniris. Ŝi ne ŝatis la

rigardon de maljuna You, la rigardon, kiu igis ŝin tre sinĝena. Li estis tre akra-senta persono. Kiel
li opinias pri ŝi?

Posttagmeze, ŝi decidis iri al la lernejo. Ŝi trovis, ke sen ĉeesto de Tingting, Domo Bai
plenigas ŝin per senforma premforto kaj streĉas ŝian ĉiun nervon, kiel streĉitan kordon, kiu
rompiĝemas se plia forto aldoniĝas. En la lernejo, post kiam ŝi instruis nur du klashorojn, alvenis
la telefonvoko el Domo Bai. Ŝi levis la aŭdilon, kaj la parolanto ĉe alia fino estis eĉ Bai Peiwen.
“Ĉu estas fraŭlino Fang?” demandis li, iom urĝeme.

“Jes.”
“Oh,” li eligis faciligitan spiron. “Mi pensas, ke vi...”
“Kiel?”
“Oh, lasu do.” En lia voĉo ree pleniĝis vigleco. Kio do vekis tiel grandan eksciton en lia voĉo?

“Nur pli frue vi revenu, ĉu bone?”
“Mi reiros kun Tingting. Ĉu vi...havas aferon?”
“Oh, ne. Neniom.”
Demetinte la aŭdilon, ŝi eksentis konfuzon, ĥaoson kaj maltrankvilecon en la koro. Kion Bai

artifikas? El lia parolo, ŝajne li maltrankvilas pri ŝia foriro el la hejmo aŭ ŝia forlaso sen adiaŭo.
Tamen, eĉ se ŝi forlasus sen adiaŭo, ĉu tio estas grava afero por li? Sidante malantaŭ la skribtablo,
ŝi gapis al la ekzercaj kajeroj kaj ne povis daŭrigi korektadon. Tiuj vortoj antaŭ ŝiaj okuloj flosis...
naĝis... flosis... naĝis, kaj fine fariĝis tiu poemeto:

“Tiutage renkontiĝe inter floroj,
Mi ĉuis vin, kia vol’ en via kor’?
Vi mallaŭte flustris ĉe orelo mia,
‘Mi vin volas! Mi vin volas kun fervor’!’
...”
Kiel alkroĉiĝema kaj bela sentimento! Tamen ankaŭ venos la tago de “Ve, pli bone vi disiĝu,

disen for!” Aĥ, kion oni povas kredi dum la vivo? Kaj kion oni povas prilaŭdi? Kun tiaj
korinklinemo kaj sopiremo, Bai ne estas senama homo! Se Zhang Hanyan sciiĝus pri tio subtere,
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ĉu ŝi volontus daŭrigi la amrilaton kun li? Pensante, ŝi prenis plumon, kaj instigate de subita
kaprico, imitis la tonon de Zhang Hanyan kaj aldonis strofon al tiu poemo:

“Multaj pasintaĵoj jame forgesitas,
Kaj forpasis kun vent’ dankemo kaj rankor’.
En du mondoj nin kunigas korinklino,
Pro disiĝ’ dekjara kreskas kor-dolor’.
Ĉu la renkontiĝo eblus sur ĉielo?
Mallaŭtvoĉe kuku-kriis la kukol’,
‘Tuj revenu, tuj revenu, tuj de for’!’”
Finskribinte, ŝi eksentis zumadon en siaj oreloj kaj rapidan frapadon de la koro, kaj ŝia vizaĝo

terure febre brulis. Stariĝinte, ŝi verŝis glason da akvo kaj trinkis malrapide, sed ŝia korbatado
ankoraŭ ne povis trankviliĝi. Metinte la poemeton inter la paĝojn de la libro, ŝi lante paŝis antaŭ la
fenestron kaj ĵetis sian rigardon al malproksimo. Sur la deklivo ekster la lerneja tereno kuŝis pecoj
kaj pecoj de junverdaj te-plantejoj, ŝajne en la sezono de kolektado de tefolioj. Post lernohoroj,
prenante Tingting-on je la mano, ŝi reiris al Domo Bai, tre silentema sur la tuta vojo. Kun speciala
kaj maltrankvila sento, ŝi eĉ timis vidi la du ruĝajn pordklapojn de Domo Bai. Ŝi ne sciis, kial ŝi
spiras tiom urĝeme kaj kial ŝia koro batas tiom rapide. Ĉu io okazos? Ŝi kunpremis siajn lipojn,
kaj eĉ ŝvitis ŝia mano, kiu prenis Tingting-on.

Enirinte Domon Bai, ŝi vidis maljunan You lavi la polv-kovritan Chevrolet-aŭton en la korto.
Kiam li ekvidis ilin, rideto eknaĝis ĉe liaj lip-anguloj kaj liaj akraj okuloj brilis ameme. “Tingting,
rapide supreniru. Via onklo Gao jam alvenis. Li estas en la ĉambro de via paĉjo!” li diris.

“Onklo Gao?” jubilis Tingting. Forlasinte la manon de Fang, ŝi sturmis en la salonon, kriante,
“Onklo Gao! Onklo Gao! Onklo Gao!”

Fang eksentis froston ĉe la fundo de la koro. Onklo Gao? La ĉielo! Kio li estas? Dio scias! Li
ne estu.... Ŝi stuporiĝis konfuzita kun membroj moliĝantaj kiel kotono. Ŝi trovis, ke ŝi ne povas
movi sian menson, eĉ tute ne kapablas pensi! La dentradoj en ŝia cerbo jam stopiĝis. Mekanike
enirinte la salonon, ŝi stupore staris. Aŭdiĝis bruaj ridoj kaj paroloj el supra etaĝo. Kun la rido kaj
akutvoĉa kriado de Tingting miksiĝis vira, serena kaj fervora voĉo, “Tingting, vi etulino! Vi
aspektas pli kaj pli bela! Pli kaj pli aminda! Venu! Vi nepre konduku min intervidiĝi kun via
instruistino Fang! Ĉu ŝi estas malsupre de la etaĝo?”

Fang surpriziĝis. La unua ideo fulmis tra ŝia menso: mi foriru, tuj foriru! Tamen ŝi jam ne
havis tempon por foriri. Apenaŭ ŝi sin turnis, kiam aŭdiĝis paŝbruo malsupreniranta la ŝtuparon,
kune kun ĝoja kriado de Tingting, “Instruistino Fang, jen estas mia onklo Gao!”

Jes, ŝi ne povas forkuri kaj ŝi devas fronti la realon. Malrapide turninte sian kapon, ŝi rigide
rigardis vid-al-vide al la viro, kiu havis altan staturon, bruan haŭton kaj paron da brilaj kaj
esprimplenaj okuloj. Alirinte, ŝi malrapide etendis sian manon. “Saluton, sinjoro Gao,” ŝi diris
sensente, “Agrable konatiĝi kun vi.”

“Oh,” la viro rigidiĝis, rekte rigardante ŝin, eĉ ignorante ŝian etenditan manon. Iliaj okuloj
renkontiĝis kaj neniu el ili ekparolis dum longa tempo. Fine, kvazaŭ vekiĝinte el dormo, li trudis
rideton al sia vizaĝo. Li ekprenis ŝian manon kaj skue premis ĝin, ĝoje dirante, “Ankaŭ mi ĝojas
konatiĝi kun vi, fraŭlino Fang.” Ĉe tio, li turnis sian kapon al Tingting, kiu staris apude, “Ĉu vi
devu supreniri por akompani vian paĉjon, Tingting? Li ankoraŭ ne povas ellitiĝi pro malsano.
Krome, mi metis donacon ĉe via paĉjo por vi kaj petu ĝin de li.”

“Bone!” jubile kriis Tingting kaj unuspire impetis al la supra etaĝo.
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Sinjoro Gao aliris pli proksimen al Fang, kaŝinte la rideton sur la vizaĝo. Liaj okuloj
senpalpebrume restis sur la vizaĝo de Fang. Kun akra, penetrema kaj kritikema rigardo, li
malrapide skuis sian kapon. “Mi neniel kredas tion,” li diris.

“Li sendis telegramon por venigi vin, ĉu ne?” ŝi flegme demandis. “Mi devus diveni, ke li
venigos vin. Li ne estas tiel ventkapa kiel mi imagas.”

“Li bezonas paron da okuloj.”
“Do pro tio li venigas vin! Fakte li nun ne bezonas okulojn, kaj nur bezonas la

antaŭ-dek-unu-jarajn okulojn.”
Li gapis al ŝi mirplene kaj poste, okule mezuris ŝin de la kapo ĝis la piedoj, kvazaŭ penetrante

per sia rigardo en ŝiajn ostojn. Post tio, li faris profundan enspiron, “Vi ŝanĝiĝis! Vi vere
ŝanĝiĝis!”

“Kiel la spirito el la alia mondo, ĉu mi povus teni min senŝanĝa?” ŝi replikis ankoraŭ flegma.
Li daŭre okule mezuris ŝin. “Tamen tio ne taŭgas al vi.”
“Kio?”
“Per la okulvitroj, la hartubero, la vestaĵo...vi ne povas kamufli vin. Kiel ajn vi ŝanĝas vian

aspekton, tiuj, kiuj renkontas vin, tuj rekonas vin. Demetu viajn okulvitrojn, Hanyan!” Hanyan?
Hanyan? Hanyan? Se tiu nomo estas ĝuste vokata, ĉiuj kamuflaĵoj elvaporiĝas. Hanyan—la nomo
jam dronas en forgeso dek jarojn, la nomo estas enterigita dek jarojn, la nomo formortis antaŭ dek
jaroj! Sed nun, ĉu ŝi jam reviviĝas? Reviviĝas? Reviviĝas? Ŝi aŭdis sonojn el sur la ŝtuparo, kaj
levinte sian kapon, ŝi vidis, ke Tingting, prenante Bai-on je la mano, malrapide malsupreniras laŭ
la ŝtuparo. Lia vizaĝo estis pala kaj marasma, sed lia mieno streĉita kaj ĝojplena. Kaptante la
balustradon de la ŝtuparo, li demandis kun tremanta voĉo, “Ĉu vi jam rekonas ŝin, Lide? Ĉu tio
estas ŝi?”

Oh, ne, ne, Gao Lide, vi ne povas eldiri la veron! Se vi eldirus, ĉio estus finita! Oh, ne, ne,
Gao Lide, vi ne povas eldiri! Zhang Hanyan jam mortis! Ŝi mortis jam antaŭ dek jaroj! Levinte
siajn okulojn, ŝi peteme rigardis Gao-on, kaj deturnis sian plendeman rigardon al Bai. El la seka
ĝorĝo eliĝis lia trista voĉo, “Ne! Bai Peiwen! Tio ne estas ŝi! Jam antaŭ dek jaroj, Zhang Hanyan
estis mortigita de vi!” Ĉe tio, ekmallumiĝis antaŭ ŝiaj okuloj. Ne povante stabile stari sur la
ondanta tero, ŝi falis kun vizaĝo al la tero kaj perdis sian konscion.
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11.
La suno, kiel granda fajra pilko, minace ĵetis siajn radiojn sur la teron. Mez-somero de

Tajvano estis kapturnige arda. Parkinte sian aŭton ĉe la pordego de la fabriko, Bai Peiwen
elaŭtiĝis. Varma ondo tuj lin atakis kaj la varmega suno blindige brilis super lia kapo. Kiam li
eniris la fabrikon, lin renkontis la delikata aromo de tefolioj en la aero, miksita kun bonodoro de
jasmenfloroj, pure dolĉa kaj freŝa, kiu ĉiam plaĉis al lia flarsenso. Profunde enspirinte, li sentis sin
pli vigla, kvazaŭ la ardanta aero estus plejparte forpelita de la aromo de tefolioj. Preterlasante la
prilaborejon, li aŭdis monotonan kaj enuigan zuman bruadon, kiun eligis bakforno kaj frotmaŝino
de tefolioj. La majstro ĉe la bakforno levis sian kapon kaj salute kapsignis al Bai. La fajro brulis
sub la maŝino, igante la tutan prilaborejon bakkesto. La majstroj kaj la laboristinoj abunde ŝvitis.
Starinte momenton ĉe la pordo de la prilaborejo, li iris pluen. Sur la te-sunuma tereno, tri aŭ kvar
laboristinoj kun bambua ĉapelo sur la kapo, kies manoj kaj piedoj estis vinditaj per tolo kontraŭ la
arda suno, senĉese turnis la ĵus plukitajn tefoliojn per bambuaj rastiloj. Vidinte lin, ili ne ĉesis
labori nek direktis sian atenton al li. Kiel mastro li malproksimis de ili en hierarkio, kaj ilin regis
laborestro.

Trairinte la te-sunuman terenon, li eniris sian oficejon, kiu estis la ununura ĉambro klimatizita
en la tuta fabriko krom fridiga tenejo. Ĉiutage li laboris tie ses aŭ sep horojn. Kiam li forestis, tiu
ĉi ĉambro servis kiel akceptejo. Najbare de lia ĉambro estis la oficejo por aliaj superaj oficistoj,
kiaj direktoro Zhao kaj kontisto Zhang. Pli malproksime staris ripozejo por laboristinoj, manĝejo
kaj loĝejo. Tiu ĉi domo entenis kvin grandajn ĉambrojn, kiuj, kune kun prilaborejo, te-sekiga
ĉambro kaj fridiga tenejo, konsistigis U-forman komplekson. En vaka loko de la komplekso
troviĝis te-sunuma tereno. Laŭ la skalo, lia fabriko de te-prilaborado estis la plej granda en Tajpeo.
En aliaj fabrikoj, frotado kaj bakado de tefolioj ankoraŭ estis plenumitaj per manlaboro, dum Bai
jam anstataŭigis manlaboradon per maŝinoj. Pro tio, en lastaj jaroj, la fabriko ekspansiis multe kaj
negocado ankaŭ rapide pliiĝis. En entreprenado kaj kreivado, li montris sian unikajn konojn kaj
kapablojn. Tial, kvankam la fabriko estis fondita de lia patro, la vera prospero tamen estiĝis nur
post lia morto. Kontisto Zhang, kiu servis en la fabriko dekkelkajn jarojn, ofte diris al la nove
nomumita direktoro Zhao, � Kvankam nia juna mastro aspektas pedante kaj malforte, li tamen
estas dekoble kapabla ol lia patro en entreprenado! Nur de tri jaroj li transprenis la fabrikon, sed la
negocado jam pliiĝis pli ol dekoble!

La filozofio de Bai Peiwen estis senĉesa investado. Li reinvestis ĉiun sumon da mono, kiun la
fabriko profitis, por aĉeti maŝinojn, konstruigi domojn kaj fridigan tenejon... Li altigis la kvaliton
de la produktaĵoj, tial kelkaj grandaj vendejoj de te-produktaĵo en Tajpeo jam fariĝis liaj fiksaj
klientoj. Kaj poste eksterlandaj mendoj alvenis sinsekve, tiel ke lia te-plantejo jam ne povis liveri
sufiĉan provizojn al aĉetantoj. Pro tio li aĉetis te-plantejojn kaj plibonigis la metodon de plantado.
Oni ne sciis, kiel li faris tion: en aliaj te-plantejoj oni rikoltas tefoliojn maksimume kvinfoje
ĉiujare, trifoje en printempo kaj dufoje en aŭtuno, dum en liaj propraj, oni ofte havas sep aŭ ok
rikoltojn, ĉiufoje kun ne malbona kvalito de te-folioj. Tial la famo de “Tefolioj de Bai” estis tre
konata en la rondo.
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Enirinte la oficejon, Bai apenaŭ sidiĝis, kiam direktoro Zhao eniris kun fasko da mendiloj en
la mano. Li staris antaŭ Bai, dirante, “Alvenis la mendilo el Japanio, kiu mendas ‘Langon de
Birdo’. Mi timas, ke ni ne povas produkti tiom. Te-vendejoj Xinxin kaj Qingxiang ankaŭ mendas
‘Langon de Birdo’, kiu ŝajnas furora ĉijare.”

“Lango de Birdo” estas speco de verda teo, konata de te-ĝuantoj. Ĝi devas esti farita nur per
ŝosoj eksklusive, sed ne toleras ajnan folion miksitan, tial oni per multe da ŝosoj povas produkti
nur iom da “Lango de Birdo”, kaj sekve de tio, ĝi estas multekosta.

“Kiom Japanio mendas?” Bai demandis.
“Mil kestojn.”
“Ni akceptu!” diris Bai.
“Ĉu ni povas? Ili postulas, ke ni faru liveradon en tri monatoj, sed oni rikoltos aŭtunajn

tefoliojn en oktobro. Se ni ne povos fari liveradon laŭ difinita dato, ili postulas monpunon.”
“Atendu. Mi telefonu por informo.”
Bai turnadis la telefonnumeron de la hejmo kaj la parolanto estis servistino Alan. Li demandis,

“Ĉu estas sinjoro Gao ĉirkaŭe?”
“Li ĵus revenis el te-plantejo.”
“Petu al li paroli.” Gao alvenis. Bai demandis lakone, “Kiel statas la te-plantejo, Lide? Mi

volas rikolti tefoliojn en unu monato, ĉu eble? Mi akceptis la mendon el Japanio.”
“Kion la mendilo postulas?”
“Lango de Birdo.”
“Ha!” la parolanto ĉe alia fino ridete diris, “Do, mi nur staru en la te-plantejo kaj alvoku

venton kaj pluvon. Kaj poste mi blovu al la te-arbetoj per fea elspiro kaj kriu, ‘Kresku! Kresku!
Kresku! Mi volas vidi, ĉu ili povas kreskigi la foliojn.”

“Ne ŝercu! Donu al mi vorton, jes aŭ ne?”
“Jes!” asertis la parolanto decideme kaj simple.
“Tio estas via aserto, Lide. Se oni ne povos fari rikolton je difinita tempo, mi kulpigos vin!”
“Estu trankvila, Peiwen! Mi neniam malbonigas vian aferon, ĉu?”
“Do, ĝis vespere!”
“Momenton!”
“Kio?”
“Via patrino volas, ke vi revenu por vespermanĝo!”
“Ho.” Bai demetis la aŭdilon. Rigardante al direktoro Zhao, li ekbalancis la kapon, ridante,

“Estu tiel. Ni akceptas.”
“Tiu sinjoro Gao vere havas rimedon por reagi,” nereteneble diris direktoro Zhao. “Ŝajnas, ke

te-arbetoj obeas lin.”
“Li ja estas fakulo!” diris Bai. “Ĉu vi havas aliajn aferojn?”
”Ĉi tiuj dokumentoj bezonas subskribadon. La mastro de Shengda Komerca Firmao invitis vin

al sabata vespermanĝo, kaj li jam donis al vi sep aŭ ok telefonvokojn.”
“Shengda? Kien ili vendos?”
“Al sudorienta Azio.”
“Ni antaŭe komisiis la tuton al Hongji, ĉu ne? Donu al mi la kontrakton kun Hongji kaj ni

decidu post kiam mi ekzamenos ĝin. Fakte Hongji agas ne malbone, escepte de ĝia hezitema
pagado. Kiom-monatan kambion ĝi pagis al ni lastfoje?”

“Ses-monatan.”
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“Kiel nedeca pago! Kiom da monatoj estas difinita laŭ la kontrakto?”
“Ŝajne tri monatojn.”
“Do donu al mi la kontrakton kaj mi ĝin kontrolu unue.” Bai transprenis dokumentojn kaj

kontrolis ilin unu post alia. Sin turnante, la direktoro volis foriri, kiam Bai voke haltigis lin.
“Momenton, direktoro Zhao.”

“Sinjoro Bai?”
“Mi vidis, ke la laboristinoj en la bakfornegejo ŝajne suferas multe pro la alta temperaturo.

Diru al kontisto Zhang, ke oni instalu klimatizilon tie, kaj listigu la elspezon en kont-artikolon por
instalaĵoj. Tuj agu. Ju pli rapide, des pli bone.”

“Bone.” la direktoro ekridetis. “Se tiel, oni konkuros por la laboro en la bakfornegejo.”
Post kiam li retiris sin el la oficejo, Bai, malantaŭen klininte sin en la seĝon, ekstudis la

kontraktojn en la mano kaj substrekis kelkajn lokojn modifindajn. Kiam li volis telefone alvoki
kontiston Zhang, li vidis grupon da laboristinoj streĉite kaj brue preterkuri la fenestron. Surprizite,
li stariĝis kaj malfermis la pordon. Ĉiuj kuris en la direkto al la te-sunuma tereno. Laŭ la direkto, li
vidis amason da homoj kunpuŝiĝantaj sur la tereno kaj pririgardantaj, kio okazis. Kaptinte
direktoron Zhao, kiu ankaŭ alkuris tien, li demandis, “Kio? Kio okazas?”

“Laboristino svenis sur la tereno.”
“Svenis?” Kun ekmiro, li rapide paŝis al la tereno. La arda suno lumis fajre kaj eĉ varmigis la

cementan plankon de la tereno. Elirinte el la klimatizita oficejo, li sentis la varman aeron ankoraŭ
pli vaporumanta. Ne mire, en tia vetero, ke la laboristino svenis. Ili devus alterni la skipojn. Kiu
povus elteni tian eksponiĝon sub la ardega suno? Li impetis al la grupo kaj kriis, “Flanken! Donu
spacon al ŝi por enspiri pli da aero!”

Post kiam laboristinoj tiris sin flanken, li alpaŝis kaj vidis la laboristinon surdorse kuŝanta sur
la tero, ankoraŭ kun bambua ĉapelo sur la kapo. Sub la ĉapelo, krom okuloj kaj nazo, ŝia tuta
vizaĝo estis vindita per indiga tolo kaj ankaŭ ŝiaj manoj kaj piedoj volvitaj per indiga tolo.
Laboristinoj, kiuj laboris sub la suno, kutime ekipis sin tiel por eviti sunbrulumon de la haŭto.
Kaŭriĝinte, Bai ekrigardis ŝin kaj, levinte la kapon, ĵetis rigardon al la suno radianta rekte
malsupren. Li sciis, ke nun la plej grava afero estas movi ŝin al la ombra kaj malvarmeta loko kaj
senigi tiujn vindaĵojn. Senpripense li levis ŝin en sia brakumo. Kun ŝi en sia sino li eksentis ŝian
malpezan kaj sveltan korpon, kiu ekmirigis lin. Li transportis ŝin en sian oficejon kaj diris al
sekvanta direktoro Zhao, “Pli malvarmigu la ĉambron! Rapide!”

La direktoro turnis la butonon al pli malalta temperaturo, dum li kuŝigis ŝin laŭlonge sur la
sofon kaj forigis la bambuĉapelon kaj tolon kovrantan ŝian vizaĝon. Post senigo de la tolo, bela
kaj karbonigra hararo akvofale pendis malsupren, kaj samtempe montriĝis pala kaj belaspekta
vizaĝo. La delikateco de la vizaĝo mirigis lin: la alta frunto, kurbaj brovoj, du vicoj da longaj
okulharoj ĉe la fermitaj palpebroj, malgranda kaj iom kuspita nazo kaj firme fermitaj lipoj
sensangaj kaj kompatindaj. Ŝtoniĝinte kelkajn sekundojn, li tuj rapide forigis la tolon volvitan
ĉirkaŭ ŝiaj pojnoj kaj malkunigis la butonon ĉe la kolumo de ŝia ĉemizo, demandante la direktoron,
“Kiel nomiĝas la laboristino?”

La direktoro ĵetis ekrigardon al ŝi. “Ŝi ŝajnas nove-veninto. Nur la laborestrino konas ŝian
nomon.”

“Venigu la laborestrinon, kaj alportu alian malvarman lavtukon.”
La laborestrino, pli ol tridekjara, nomiĝis Cai Jinhua, kiu jam laboris pli ol dek jarojn en la

fabriko. Rigardante al Bai Peiwen, ŝi respektoplene diris, “Ŝia nomo estas Zhang Hanyan. Ŝi venis
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antaŭ tri tagoj. Ŝajnas al mi, ke ŝi ne estas en bona sano, sed ŝi insistis, ke ŝi povas...”
“Zhang Hanyan?” Bai interrompis ŝin. Kiel elegante la nomo sonas! “Ĉu ŝi loĝas en la

amasloĝejo de nia fabriko?”
“Ne, mankas vaka lito. Ŝi deziras loĝi en amasloĝejo, sed nun ni povas fari nenion pri tio.”
“Kial vi ne lokis ŝin en laborpostenon en te-sekigejo?”
“Ho, sinjoro Bai,” Cai ekridetis kontraŭvole. Ĉielo scias, kiel malfacile servi kiel laborestro!

Kiu ne konkuras por malpeza kaj komforta laboro? Kiu devas labori rekte sub la suno! Se ĉiuj
volas labori en te-sekigejo, kiu el ili laboru sur te-sunuma tereno? “Ĉar ŝi estas mallerta
nove-veninto, mi ne kuraĝas loki ŝin sur aliajn postenojn.”

“Oh,” Bai ekbalancis sian kapon, rigardante Zhang Hanyan-on kuŝantan sur la sofo, kiu,
maldika kaj malalta, surhavis la veston kun desegno de ruĝaj floretoj sur blanka fono, kaj kies
haŭto estis blanka kaj delikata kaj kies fingroj maldikaj kaj longaj. Tiel delikata, ŝi ne estas
destinita por labori. “Kie ŝi loĝas?”

“Mi ne scias,” Cai diris iom sinĝene. “Poste mi demandos al ŝi pri tio. Se mi scius pli frue, ke
ŝi ne povas elteni...”

“Sufiĉe,” li eksvingis sian manon. “Foriru! Lasu ŝin ripozi momenton ĉi tie. Mi timas, ke ŝi ne
povos daŭrigi sian laboron hodiaŭ. Kiam ŝi revenos al la konscio, donu unutagan forpermeson al ŝi
por ripozi. Foriru do.” Cai foriris.

Kovrata per malvarma lavtuko sur la frunto kaj kuŝanta en klimatizita ĉambro duontage, ŝi fine
revenis al konscio. Ŝi iom kuntiris la brovojn kaj levetis la longajn okulharojn, montrante paron da
kristale klaraj okuloj en malklara vualo. Post tio, ŝiaj okulharoj kuniĝis kaj ŝiaj brovoj kuntiriĝis
pli strikte. Ŝi provis movi sin, eligante mallaŭtan ĝemon.

“Ŝi sobriĝis,” diris la direktoro.
“Mi supozas, ke ŝin jam ĝenas nenio,” Bai trankviliĝis. “Ankaŭ vi foriru. Lasu ŝin kuŝi sur la

sofo dum pli da tempo.” La direktoro eliris el la ĉambro.
Bai rekte paŝis al Zhang Hanyan kaj sidiĝis sur la malaltan tableton antaŭ la sofo. Kun krucitaj

manoj antaŭ sia brusto, li kviete kaj zorgeme okule mezuris tiun junan vizaĝon: la pinta mentoneto,
la bela kaj svelta konturo de la kolo, la malfortaj ŝultroj... La knabino ja similis fajnan kaj
miniaturan artaĵon. Ŝiaj iom kuntiriĝantaj brovoj logas amemon, ŝiaj ventumile flagrantaj
okulharoj kortuŝis kaj tiuj etaj lipoj, mallaŭte ĝemantaj lipetoj... Ŝi vere vekiĝis. Abrupte ŝiaj
longaj okulharoj leviĝis kaj malfermiĝis paro da panikitaj okuloj grandaj, profundaj kaj nigraj kiel
du malhelaj lagetoj. “Kio...okazas al mi?” ŝi demandis malpeze kaj malforte, provante sidiĝi.

“Ne moviĝu!” Bai premis ŝian ŝultron per la mano. “Vi pli bone kuŝu pli da tempo. Vi svenis
dum kelka tempo.”

Ŝi pligrandigis siajn okulojn kaj dubeme rigardis lin. Post longa tempo, ŝi oh-is kompreneme
kaj mallevis siajn okulharojn malforte. Klinante sian kapon flanken, ŝi rigardis la teron kaj
fingrumis subkonscie la baskon de la vesto, eligante tre longan suspiron.

“Mi vere estas sentaŭga,” ŝi parolis al si. “Mi povas fari nenion.”
Tiu softa kaj pentema monologo kurigis strion da miriga kaj kompatema sentimento tra lia

koro. Kuŝante tie, pala kaj malforta, ŝi embarasiĝis en tiaj izoliteco kaj senhelpeco, ke li
nereteneble ekhavis fortan impulson konsoli ŝin, eĉ protekti ŝin.

“Vi laboris longan tempon,” li diris rapide. “Tian veteron neniu povas elteni. Ne
maltrankviliĝu. Mi povas ordoni, ke ili transpostenigu vin al te-sekigejo aŭ bakfornegejo.”

Ŝi rigardis lin kviete, kun esplorema mieno, ankoraŭ iom kuntiriĝante la brovojn. “Ne zorgu
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pri mi, sinjoro Bai,” ŝi diris mallaŭte kun hontemo kaj maltrankvileco. Tio, kio ŝin plej panikis,
estis kuŝi en tia stato antaŭ viro. Pri Bai ŝi jam ekhavis plenan konon, ekde la unua tago, kiam ŝi
eniris la fabrikon. Ŝi sciis, ke ĉiuj en la fabriko kaj respektas kaj kredeme adoras la junan mastron.
En la okuloj de laboristinoj, li preskaŭ estis la kombinaĵo de homo kaj diaĵo: juna, belaspekta,
decidema, entreprenema, plibonigema kaj zorgema pri geservistoj. Tiam ŝi ekkkomprenis, kial oni
ŝatas lin, tiom afablan kaj tiom mildan.

“La laboro sur la te-sunuma tereno ne estas la plej peniga. Mi devas ellerni ĝin,” ŝi diris.
“Ĉiuokaze, la laboro ĉiam bezonas laboristinon. Se mi ne laboras tie, iu alia devas.”

“Kiu rekomendis vin al ni?”
“Laboristino de via fabriko, kun nomo Yan Lili. Vi ne konas ŝin, mi pensas. Ŝi estas mia

najbarino.”
Li penetreme rigardis ŝin. Tiam ŝi jam sidiĝis, forpreninte la lavtukon de sur sia frunto. Kun

longaj haroj pendantaj ĝis la ŝultroj, ŝi havis pure blankajn dentojn kaj brilajn okulojn, iom
retiriĝema, multe pli delikata kaj timida, kaj plej rimarkinde eleganta. Li nevole ekgapis al ŝi.

“Tiu laboro ne taŭgas al vi,” li diris instinkte.
“Mi esperas, ke vi ne volas maldungi min per tiuj vortoj,” dirante iom panikite, ŝi peteme

rigardis lin, kun radio da ĉagreno en la okuloj.
“Ho, ne, mi ne volas fari tion,” li diris haste. “Mi nur sentas, ke tiu laboro estas plej peniga por

vi. Vi ŝajnas tiom milda kaj malforta, ke vi ne povas elteni la penigan laboron, mi timas.”
Ŝiaj okulharoj malleviĝis, kaj post momento, kiam ili ree leviĝis, ŝiaj okuloj aspektis pli pure

klaraj. Ŝi malstreĉis la kuntiriĝintajn brovojn kaj prezentis kompatindan rideton ĉe la buŝangulo.
Tiu rideto eĉ pli kortuŝis lin ol ŝia brov-kuntiriĝo. Ridetante, ŝi diris kvazaŭ mokante sin mem,
“Mi iam faris pli penigan laboron.”

“Kian laboron?”
Ŝi tenis sin silenta. Post longa tempo, ŝi ree rigardis en lian vizaĝon, ankoraŭ kun rideto ĉe la

buŝangulo, sed kun nekompreniga kaj majesta mieno.
“Bonvole ne demandu min pri tio, sinjoro Bai. Vi devas kompreni, ke la sufero, kiu trafas min

fizike, estas nenio al mi. Labori ĉi tie plezurigas min. Estas tre facile por mi trovi nepenigan
laboron, sed mi ne volas, ke mi lasu mian vivon erodiĝi senlume en mia juna aĝo.”

Bai eksentis kortuŝiĝon. Ĉu tio estas parolo el la buŝo de laboristino? Rigardante ŝin fikse, li
demandis, “Ĉu vi vizitadis lernejon?”

“Mi estas abituriento.”
Abituriento? Imagu! Ŝi estas eĉ lernantino diplomiĝinta el supera mezlernejo! Ŝi dungiĝis kiel

laboristino en te-fabriko! Mirplene gapante al ŝi, li estis tute konfuzita de ŝi en sia menso. Kia
junulino ŝi estas? Ĉu ŝi nur volas serĉi kelkajn travivaĵojn ĉi tie? Aŭ ĉu ŝi volas sperti alispecan
vivon pro tio, ke ŝi legis tro multe da legendaj noveloj? “Ĉar vi estas abituriento, vi ŝajne nenecese
prenas ĉi tiun laboron, kaj vi povas trovi pli bonan okupon!”

“Mi trovis kaj ankaŭ prenis ĝin, sinjoro Bai,” ŝi ridetis, iom feble. “Mi ne povas trovi decan
laboron, ĉar mi ne havas konatan dunganton nek garantiulon nek rekomendanton. Kaj krome, la
diplomo de abituriento ne tiom valoras kiom vi imagas. Cetere, mi ankaŭ dungiĝis kiel komizo,
skribisto, sekretario, kaj fine mi trovis, ke mi vendas ne laborforton nek intelekton, sed junecon.
Mi eĉ prenis la malplej bonan... Fine, mi elektis vian fabrikon, kiu estas la plej bona el la lokoj,
kie mi iam laboris.”

Li restis silentema momenton, rigardante en ŝian beletan vizaĝon. Li venis al la kompreno, kiel



- 68 -

malfacile junulino serĉadas laboron en la socio, precipe tiuj belaj junulinoj, ĉar troviĝas ĉie
kaptiloj, kiuj atendas ilian enfalon. Li suspiris en la korfundo kaj sentis bedaŭron pri ĉi tiu
junulino kun eleganta nomo Zhang Hanyan.

“Ĉu la laboro estas necesa al vi?”
“Jes.”
“Kial?”
”Por pagi ŝuldon.”
”Pagi ŝuldon? Ĉu vi estas ŝulda? Kaj viaj gepatroj?”
“Mi ne havas gepatrojn.” Deprimiĝinte, ŝi apogis sian vangon per la mano, sidante tie. Ŝiaj

okuloj pli kaj pli malheliĝis. “En mia infaneco miaj gepatroj mortis, kaj mi jam ne povas
rememori, kiel ili aspektis. Mia malproksima parenco alportis min al Tajvano. La geedzoj havis
nur idiotan filon. Ili min vartis kaj edukis ĝis kiam mi diplomiĝis el la supera mezlernejo. Kaj
poste, ili subite diris al mi, ke mi edziniĝu al la idioto...” ŝi montris malpezan rideton, rigardante
lin. “Jen estas mia rakonto. Mi ne volis, kaj rompiĝis la amsento inter ni. Mi transloĝiĝis eksteren
kaj mi perlaboris monon por repagi al ili la ŝuldon, kiun mi akumulis dum dekkelkaj jaroj.”

“Tio ne pravigeblas!!” li diris iom indigne. “Kiom vi devas repagi al ili?”
“Du cent mil dolarojn.”
“Kiom vi perlaboras ĉi tie ĉiumonate?”
“Mil dolarojn.”
Ho ĉielo! Kiom longe ŝi devas laboradi por repagi la ŝuldon! Li direktis sian rigardon al ŝi, kiu

evidente jam klinis sian kapon al sia sorto. Ŝia fordonema kaj obeema mieno igis, ke li volis
elkore pravigi ŝin pro la maljusteco. “Vi povas ne repagi ilin, ĉar ili ne diris pli frue, ke la kondiĉo
por varti vin estas edzinigi vin al la idioto! Laŭ leĝoj, ili ne povas sin pravigi. Nenecesas doni
atenton al ili!”

“Laŭ leĝoj, ili ne povas sin pravigi, sed laŭ homaj sentoj, mi ŝuldas multe al ili!” Ŝi eligis
eksuspiron kaj ree iom kuntiris siajn brovojn. “Vi ne komprenas. Mi ruinigis ilian dumvivan
esperon. En iliaj okuloj, mi estas maldankema... Tial mi volontas repagi al ili la sumon da mono
por moderigi la pezon sur mia konscienco.” Levinte siajn okulharojn, ŝi rigardis lin kviete kun
pridemanda mieno. “La ŝuldo de la homa vivo estas malfacile kalkulebla, ĉu ne? Oni ofte ne povas
juĝi, kiu ŝuldas al kiu.”

Li fiksrigardis ŝin. Li aprecis ŝin! Liaj ĉiuj konscioj kaj pensoj aprecis ŝin. Kaj krome, iom
post iom, forta kaj mirplena sento elŝprucis el lia koro. Li neniel atendis, ke ekzistas tia figuro
inter liaj laboristinoj! Kvazaŭ eltrovinte perlon en amaso da sablo, li ne povis kaŝi sian ravan kaj
emocian senton. Stariĝinte, li abrupte diris decideme, “Vi devas tuj forlasi ĉi tiun laboron!”

“Ho, sinjoro?” ŝi surpriziĝis. Ŝia buŝo ĵus revivigita paliĝis. “Mi bedaŭras, ke mi svenis. Mi
certigu al vi...”

“Vi ne povas certigi al mi ion,” li ridete interrompis ŝin, ĵetante sian mildan rigardon sur ŝian
vizagon. “Se vi nun restus sub la suno pliajn du horojn, vi ankoraŭ svenus! Vi ne kapablas
plenumi ĉi tiun taskon.”

“Ho, sinjoro?” Ŝi rigardis supren al li, pasive kaj senhelpe. Ŝiaj tremetantaj lipoj prezentis ŝin
ankoraŭ pli kompatinda.

“Do, ekde morgaŭ, vi eklaboros en mia oficejo. Mi bezonas homon, kiu povas helpi al mi fari
skriban laboron, ordigi kaj ellabori kontraktojn, subskribi kaj disdoni fakturojn. Post momento mi
ordonos al maljuna Zhang almeti alian skribtablon ĉi tien. Ekde morgaŭ vi...”
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Ĉe tio, ŝi eksaltis el la sofo, je lia neatenditeco. Sur ŝia vizaĝo videblis neniom da ĝojo, sed
male paniko, timideco, retiriĝemo kaj kvazaŭa esprimo de vunditeco. “Ho, ne, ne, sinjoro,” ŝi
haste diris. “Mi ne volas akcepti ĉi tiun taskon.”

“Kial?” li gapis al ŝi mirplene.
Ŝi fermis sian okulojn kaj mallevis sian kapon. Kiam ŝi relevis sian kapon, larmoj jam ŝveliĝis

en ŝiaj okuloj kaj la pupiloj trempataj en larmoj sin montris tiom nigraj, tiom brilaj kaj tiom tristaj.
Kun tremanta voĉo, ŝi diris, “Mi bedaŭras, sinjoro Bai. Vi povas aserti, ke mi ne konas vian
favoron. Mi ne povas akcepti, mi ne volas akcepti, ĉar, ĉar...” Ŝi faris enspiron. Larmoj glitis
malsupren de ŝiaj vangoj ĝis ŝiaj moviĝemaj lipoj. “Kvankam mi estas sensignifa, soleca kaj
senhelpa... mi tamen ne bezonas kompaton nek simpation. Mi volas vivteni min per miaj propraj
fortoj. Mi dankas vin pro via favoro, sinjoro Bai, sed bonvole montru vian komprenemon al mi...
Mi jam havas nenion krom porcio da memrespekto.” Findirinte, ŝi impetis al la pordo, sen rigardi
al li. Antaŭ ol li vekiĝis el surprizo, ŝi jam malfermis la pordon kaj elkuris. Postkurinte ĝis la
pordo, li rigardis ŝian rapide malaperantan dorsfigureton en la koridoro kaj nevole ŝtoniĝis tie. Li
neniel atendis, ke lia propono eĉ vundis tiun delikatan kaj malfortan koron. Tamen en la profundo
de sia koro li eksentis skuon unuafoje dum sia tuta vivo. Li estis skuita profunde, profunde,
profunde.
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12.
Kuŝante sur la lito en sia ĉambreto, Hanyan stupore rigardis la plafonon, kun siaj manoj sub la

kapo. Vaporeca varma aero pleniĝis en la ĉambreto. La sunsubira rebrilo oblikve prilumis la
dekoloriĝintan fenestrokurtenon el blua tolo. Sen ajna ventblovo en la aero, la ĉambreto estis
varmege sufoka kiel granda bakforno. Ŝiaj nuko kaj mallongaj haroj ĉe la frunto malsekiĝis de
ŝvito. La kotona matraco sub ŝia korpo elsputis varmon kiel fajreto. Turninte sin sur alian flankon,
ŝi ĵetis la longajn haroj de nuko al verto kaj faris longan elspiron, kiu ankaŭ estis varma. Ekster la
fenestro staris alta muro de alia fabriko. La griza kaj malnova muro punktita per kafokoloraj
makuloj kaj pluvaj postsignoj prezentis nenian estetikan belecon. Tiu posttagmezo estis longa kaj
laciga, sekigita de la suno, senodora, sengusta kaj senkolora.

Hodiaŭ ŝi ne iris al laboro, kaj kiel ŝi povis pasigi la sekvajn tagojn? Ne labori, ne. Bai Peiwen
jam diris, ke ŝi ne estas taŭga kiel laboristino. Se ŝi daŭrigus sian laboron en la fabriko, ŝi nur
pliigus ŝarĝon. Ŝi absolute ne utiligus la simpation de viro kiel la ŝtuparon supren. Ŝi ne povas
akcepti la laboron proponitan de li, kaj krome, ŝi ne plu povas labori en tiu te-prilaborejo kaj devas
elserĉi alian elirejon. Jes, alian elirejon! Kiel simplaj la du vortoj! Sed kie estas ŝia elirejo? Antaŭ
la pordo kuŝas nur la sakstrato.

Ŝi sidiĝis sur la lito, ŝvitmalseka tra la korpo, multe suferante. Ŝi rememoris la poemon de Su
Shi “kun glacieca haŭto kaj jadecaj ostoj, ŝi malvarmeta sen ŝvito”. Ŝajnas, ke tiu “ŝi” ne restis en
ĉi tiel sufoka ĉambro, alie ŝi ne havus “glaciecan haŭton kaj jadecajn ostojn”. Ŝi eksuspiris. Ĉiu
ajn poezieca ĉarmo bezonas subtenon de ekonomia forto! Realo estas kruela vipo, kiu povas
forpeli ĉiujn poeziecajn ĉarmojn. Stariĝinte, ŝi malfermis la malantaŭan pordon, kiu kondukis al
malgranda korto, kie troviĝis pumpilo por eltiri akvon, ĉar oni ne disponis pri kranakvo ĉi tie.
Malantaŭ la korteto staris la domo de la luanto, de kiu ŝi luis la ĉambreton kontraŭ 200 dolaroj
ĉiumonate. Fakte, ŝia ĉambreto estis konstruita de la luanto, kiu utiligis la spacon de la korteto. Je
ŝia ĝojo, la ĉambreto havis du pordojn: unu kondukanta al la korteto, kaj la alia al strateto, tiel ke
ŝi povis libere en- kaj eliri. Enirinte la korteton, ŝi pumpis pelvon da akvo kaj portis ĝin en la
ĉambreton. Ŝi trempis siajn tutan vizaĝon kaj brakojn en la malvarmetan akvon, kio donis al ŝi
friskon. Rektiginte sin, ŝi prenis la speguleton de sur la tablo (ĉar ne troviĝis tualeta spegulo en la
ĉambro) kaj esplore rigardis sin. Sub distaŭzitaj haroj elmontriĝis ŝia pala vizaĝo kaj soleco
pleniĝis en ŝiaj senbrilaj grandaj okuloj. Demetinte la spegulon, ŝi eligis longan suspiron. Sidiĝinte
ĉe la tablo, ŝi elprenis plumon kaj skribis sur papero, “Ju pli malriĉa mi estas, des pli mi devas min
respekti. Ju pli humila mi estas, des pli alte mi devas min taksi. Ju pli sensignifa mi estas, des pli
mi devas min domaĝi.” Finskribinte, ŝi sentis sin multe refreŝigita kaj eĉ la sufoka varmo ŝajne
nemalmulte malaperis. Kombinte siajn harojn kaj ŝanĝinte helbluan veston, ŝi decidis eliri por
kelka tempo. Antaŭ ol ŝi eliris, ŝi aŭdis frapadon je la pordo. Ŝi ekmiris. Kiu faris viziton al ŝi? Al
ŝia ĉambro neniam venis gasto.

Kiam ŝi malfermis la pordon, ŝi ankoraŭ pli ekmiris. Ĉe la pordo staris ridetanta viro, rekta,
alta kaj ordema... Li estis eĉ Bai Peiwen!

“Ho,” ŝi kriis surprizite. “Mi ne atendis... mi vere ne pensas, ke vi...”
“Ne tre facile por mi trovi vian loĝejon,” li diris ridete. Sen ŝia invito, li jam memvole envenis

kaj senzorgeme okule mezuris ĉi tiun simplan ĉambron. Li daŭrigis, “Mia aŭto ne povis atingi ĉi
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tien, kaj mi nur parkumis ĝin ĉe la fino de la strateto.”
“Kiel vi sciiĝas pri mia adreso?” ŝi demandis. Ferminte la pordon, ŝi iris al la tablo kaj verŝis

tason da akvo. “Pardonon, mi nur havas simplan boligitan akvon.”
“Ha, ne tre facile,” li diris, oblikve apogante sin kontraŭ la tablo kaj rigardante ŝin. “Mi turnis

min al Cai Jinhua por informo, kaj ŝi turnis sin al Yan Lili...” Li fikse rigardis ŝin. “Kial vi ne
venis al la fabriko?” li demandis kun mallaŭta sed peza voĉo. Rideto malaperis de sur lia vizaĝo
kaj en liaj okuloj brilis premanta lumo, kiu rekte fiksiĝis sur ŝia vizaĝo.

“Oh!” Ŝi eksentis strangajn korbategojn kaj lia rigardo igis ŝin retiriĝema. “Mi eksiĝis el la
laboro, sinjoro,” ŝi diris mallaŭte.

Senparole li rigardis ŝin, riproĉe, esploreme kaj iom malkontente. Sin turninte kaj vidinte la
paperon sur la tablo, li ekprenis ĝin kaj fikse rigardis la skribaĵojn. Post longa tempo, li demetis la
paperon, kaj, levinte la kapon, rigardis ŝin kviete. “Ni interbabilu, ĉu bone?”

“Jes, sinjoro Bai,” ŝi diris iom streĉite.
Sidiĝinte sur la seĝon ĉe la tablo, li direktis sian rigardon al ŝi. Senrimede malpeze suspirinte,

ŝi ankaŭ sidiĝis sur la litrandon kontraŭ li, ĉar troviĝis nur unu seĝo en la ĉambro. Levinte
palpebrojn, ŝi renkontis lian rigardon, kun pasiva mieno.

“Kial vi eksiĝis el la laboro?” li demandis.
“Vi jam diris, ke tiu laboro ne taŭgas al mi.”
“Mi havas laboron taŭgan por vi.”
“Sinjoro!” ŝi ekkriis peteme.
Li prenis de sur la tablo la paperon en la mano kaj ekbalancis la kapon.
“Tio estas, kion vi volas esprimi, ĉu ne?” li demandis, fiksrigardante ŝin. “Kia homo mi estas,

laŭ via opinio? Ĉu mi volas venigi vin al mia oficejo kiel ornaman florvazon? Ĉu vi, pro via
memrespekto, povas rifuzi alies favoron laŭplaĉe? Mi volis doni al vi helpon, sed tio rezultigis
vian senlaborecon. Ĉu via ago ne embarasigas min? Ho, fraŭlino Zhang,” li preme rigardis ŝin kun
brilantaj okuloj. “Ĉu vi ne agas iom troe?”

Ŝi fiksrigardis lin tiom mirplene kaj senhelpe. Movetante siajn lipojn, ŝi balbutis, ”Ho, sinjoro
Bai, vi... vi ne devus paroli tiel. Tio, kion vi... vi tiel diris, simple estas... kulpigi min!”

“Mi ne volas kulpigi vin,” li diris seriozmiene. “Vi donis al mi senton, ke mi erare faris tion.”
“Do, kion mi devu fari?” ŝi rigardis lin, kun la kompatinda mieno de senhelpeco.
“Akceptu la laboron, kiun mi aranĝis por vi,” li diris serioze, penante regi sin, ke li ne prezentu

en sia voĉo la mildan senton de simpatio el la korprofundo.
“Ho, sinjoro Bai!” Ŝia voĉo tremetis. “Mi ne deziras, ke vi maltrankviliĝu, sed... sed, sinjoro

Bai...”
“Se vi ne deziras, ke mi maltrankviliĝu,” li interrompis ŝin, “do, ne diru ‘sed’!”
“Sed... sed...”
“Ha, vi tuj diris ‘sed’ denove!” dirante, li penis reteni la ridon. Li devis per la plej granda forto

regi la muskolojn sur la vizaĝo por ne vidigi siajn sentojn. Ŝi fikse rigardis lin, ne sciante, kion fari.
Ĉi tiu viro donis al ŝi la senton de premado, tiel ke ŝi preskaŭ perdis sian spiron. Li aspektis tiom
gigante, tiom memfide kaj tiom agreseme. Antaŭ li ŝi sin montris liliputa, febla kaj sendecida. “Nu,
ni decidiĝu, ĉu?” Li aldonis premon al ŝi, “Venu labori en la oficejo morgaŭ!”

“Ho, sinjoro, ŝi hezitis. “Ĉu vi vere bezonas helpanton?”
“Ĉu vi timas, ke mi ne povas doni al vi taskon, aŭ ke vi havas malaltan salajron?” li demandis.

“Ho, jen, mi ankoraŭ ne diris al vi pri via salajro. Nun vi estas sekretariino. Kompreneble vi ne
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povas esti pagita laŭ ordinara salajro. Ni difinu du mil dolarojn ĉiumonate, ĉu bone?”
Ŝi mallevis sian kapon silenteme.
“Kio pri tio?” li sin montris iom maltrankvila. Sur lia frunto eksudis ŝviteroj pro varmego kaj

sufokeco en la ĉambro. Vespera krepusko invadis la ĉambron. Sidante ĉe litrando, ŝi iom klinis la
kapon. La krepuska lumo borderis per brila orkoloro ŝiajn frunton kaj nazspinon, kaj ŝi aspektis
kiel malgranda statuo, fajne farita artaĵo. Tio igis, ke li ekhavis simpatian senton kaj ne povis
reteni la rampantan pasion en sia koro. Tuj poste li senpacience urĝis, “Kio pri tio?” Ŝi daŭre tenis
sin silentema. “Kio pri tio? Kio pri tio?” li elmetis kaskadon da demandoj.

Subite levinte sian kapon, ŝi rekte rigardis lin. Ŝiaj okuloj brilis kaj tiuj nigraj okulgloboj stele
flagris. Ŝia tuta vizaĝo estis vualita per neordinara lumo kaj prezentis mirindan belecon. Kun
milda kaj obeema voĉo, ŝi softe diris, “Vi jam penis konvinki min per tiom da vortoj, kion mi
povus fari krom akcepti?� Li retenis sian spiradon kelkajn sekundojn. Tuj poste lia sango akcelis
sian kuradon tra la korpo kaj lia koro ekbatis forte kaj rapide, tiel ke li ne povis regi sian ravitecon.
Estis la unua fojo dum lia tuta vivo penetreme rigardi ŝin. Li trovis, ke antaŭ li sidas centprocenta
virino, kaj li mem estas centprocenta viro. Allogite, forte allogite de ŝi, li eĉ timis, ke ŝi forglitos el
liaj manoj. Dum momenteto li jam faris tian decidon, ke li neniel forlasu ŝin! Ŝia malgranda kapo
kaj febla animo estos la trezorejo, kiun oni ne povas prifosi ĝis elĉerpiĝo. Li volas esti tiu
prifosanto kaj li volas investi ĉion lian por prifosi la riĉan ercfonton.

En la sekvantaj tagoj ĝusta pruviĝis lia prikalkulado, ke la animo de tiu junulino vere estis
neelĉerpebla trezorejo. Krom ŝia animo, ŝiaj saĝeco kaj cerbo estis ankaŭ la unuaklasaj. Ŝi
komencis helpi al li ordigi la dokumentojn. La kontraktoj, kiujn ŝi ellaboris, estis bone konstruitaj,
la leteroj, kiujn ŝi respondis, koncizaj, kaj la kontoj, kiuj ŝi kopie skribis, netaj kaj bonordaj... Li
mirplene trovis, ke ŝi vere fariĝis lia helpanto kaj plenumis multajn taskojn asignitajn al ŝi. La
taskoj, kiuj ofte prokrastiĝis nefinitaj dum unu aŭ du monatoj, estis plenumitaj dum kelkaj tagoj en
ŝia mano. Ĉiutage, li esploris ŝin per tute nova rigardo kaj povis trovi ŝian alian bonan kvaliton
nemalkaŝitan.

Li formis la emon iri al la fabriko. Li gratulis sin mem, profunde gratulis sin mem, ke li ne
maltrafis ŝin. Kaj Hanyan? Ŝi jam fariĝis en la fabriko legenda figuro, kiu promociiĝis unupaŝe de
laboristino al sekretariino. Ĉiuj laboristinoj babilis pri tio malantaŭ ŝia dorso, kaj ĉiuj superaj
oficistoj, kiaj direktoro Zhao kaj kontisto Zhang, direktis novan rigardon al ŝi. Tamen ili ne estis
kritikemaj al ŝi kaj ili nur interŝanĝis komprenan rideton. Kiel la juna mastro povus rezisti kontraŭ
la allogo de bebulino? Kvankam Zhang Hanyan ne estis tiom ĉarma kaj bela kreitaĵo, ŝi tamen
estis delikata kaj gracia, afabla kaj milda, ĝuste kiel blanka kaj delikata majfloro. Ili ĉiuj povis
rimarki, ke li pli kaj pli ŝatas resti en sia oficejo tagon post tago, kaj lia rigardo ĉiam aŭtomate
sekvas ŝin. Kiu scias, kiel tio disvolviĝos en estonteco? Ŝajnas, ke la laboristino, kiu svenis sur la
te-sunuma tereno, fariĝos la fama Cindrulino en la fabelo. Nu, oni nomis ŝin Cindrulino sekrete.
Precipe, post kiam ŝi demetis la laborveston de la laboristino, ŝi elmontris sian elegantecon kaj
noblecon en temperamento, kaj pro tio la nomo Cindrulino cirkuladis tra la tuta fabriko. Bai
Peiwen sciis, ke oni certe havas multajn babilojn pri lia konduto malantaŭ lia dorso, sed li donis
nenian atenton al ili. Dum la komencaj tagoj, Hanyan vere sentis sin sinĝena kaj maltrankvila, sed
poste ŝi alkutimiĝis al tio trankvile. Ŝi kondutis tre afable kaj milde al laboristinoj kiel siaj egaluloj,
kaj respektoplene al direktoro Zhao kaj aliaj. Pro tio, ĉiuj homoj, de supre al malsupre, tre ŝatis ŝin
kaj volontis fari ion por plaĉigi ŝin. Eĉ Cai Jinhua, la laborestrino diris al aliaj laboristinoj, “Frue
mi jam sciis, ke ŝi ne estas nia egalulo. La unuan tagon, kiam ŝi venis al la fabriko, mi konsideris
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ŝin nesimpla. Vidu, eble iun tagon, ŝi fariĝos nia mastrino!” Nun ke ekzistis tia ebleco, kiu povus
ŝin malestimi? Kaj plie, ŝi mem estis tiel milda kaj aminda, ke ŝia pozicio fariĝis subtila en la
fabriko. Ankaŭ la rilato inter Bai Peiwen kaj Hanyan iris en subtilan staton.

Tiun tagon, pro okupiĝo pri pli da aferoj en la fabriko, Bai ĉesis labori antaŭ la sesa, kaj li diris
al Hanyan, “Mi invitas vin al vespermanĝo, ĉu bone?”

Kiam ŝi hezitis, li tuj diris, “Ne penu serĉi pretekston por rifuzi min!”
Ne povinte reteni la ridon, ŝi diris, “Vi ne invitas min, sed ordonas al mi! Bone, kien ni iru por

vespermanĝo?”
“Do sekvu mian aranĝon!” Ŝi ekridetis senparole. Dum ĉi tiuj tagoj, ŝi jam konis lin. En kia

ajn okazo, li ĉiam estis la viro, kiu fariĝis la fokuso, kaj cetere, senkonscie li fariĝis ordonanto,
gvidanto kaj “mastro”.

Ili enaŭtiĝis kaj li stiris la aŭton en la direkto al la antaŭurbo, malproksimiĝante de la urbo.
Ekster la aŭta fenestro iom post iom prezentiĝis la verdaj ebenaĵo kaj kampoj, kiujn ŝi rigardis tra
la fenestro. Friska vespera vento enbloviĝis tra la apertita fenestro kaj distaŭzis ŝiajn harojn.
Apogante sian kapon sur la seĝo, ŝi, kun duonfermitaj okuloj, profunde enspiris la malvarmetan
venton miksitan kun odoro de la ebenaĵo, banante sin malstreĉite en la vespera vento.

Stirante la aŭton, li ĵetis ekrigardon al ŝi trans la ŝultron. Ŝi ĝoje kaj memkontente apogis sin
sur la dorso kun siaj longaj haroj flirtantaj. Ĉe ŝiaj lipoj videblis nedistingebla rideto kaj ŝiaj
okulharoj duonfermitaj lasis duoncirklan ombron sub la palpebroj. Ŝia figuro sin montris delikata,
febla kaj ensonĝe leĝera.

“Ĉu vi ne demandis min, kien mi kunportas vin?” li diris.
“Certe al bona loko,” ŝi malklare respondis kun pliiĝanta rideto.
Li eksentis rapidajn korbatojn. “Mi deziras, ke vi tiel fidu min por ĉiam. Mi vere soifas

kunporti vin al mia kampo.”
“Via kampo?”
“Jes,” li diris mallaŭte. “Ĉiu havas sian kampon, la kampon en la koro.”
“Ĉu vi mem kredas, ke via kampo estas bona loko?” ŝi rigardis lin el la duone mallevitaj

okulharoj.
“Jes. Ĝi estas fekunda virga tero.” Li rigardis la antaŭan vojon. “Mankas al mi bona

kultivisto.”
“Kia domaĝo,” ŝi klakis per la lango. “Mi ne estas kampulo, sed se vi bezonas kultiviston, mi

helpos vin serĉi lin.”
“Dankon pro via zorgemo,” li diris el inter dentoj. “Kaj via kampo? Ĉu kultivisto iris en ĝin?”
“Mi ne havas fekundan virgan teron, sed aridan grundon netaŭgan por disflorado kaj

fruktodonado.”
“Jes?” aŭdiĝis lia peza voĉo.
“Jes.”
“Do, ĉu vi volontus doni vian grundon al mi kaj lasi min esplori, ĉu ĝi vere ne taŭgas por

disflorado kaj fruktodonado?”
“Dankon pro via zorgemo,” ŝi imitis lian parolmanieron.
Ĵetinte tuj ekrigardon al ŝi, li vidis ŝin milde rideti. Ŝi malfermis siajn okulojn duonfermitajn

antaŭe kaj rigardis absorbite la senliman verdan pejzaĝon tra la fenestro de la aŭto. Ĉe la rando de
la ĉielo plenis la koloraj nuboj kaj la subira suno estis falanta al la horizonto. Nur post momento,
krespusko vualiĝis, kaj la montoj kaj arboj en malproksimo baniĝis en nebulo, svagaj kiel tiuj en
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ĉinstila pentraĵo de pejzaĝo.
Ili haltis ĉe antaŭurba restoracio, kiu portis la ŝildon kun eleganta nomo “Loĝejo en Monto”.

Situante ĉe la monttalio de Baitou Pitoreskejo, ĝi estis konstruaĵo duon-ĉina kaj duon-japana kun
zigzagaj klostroj, delikataj balustradoj kaj elegantaj salonetoj frontantaj al la montvalo. Ili elektis
saloneton, kie la tablo staris antaŭ pordofenestro, ekster kiu kuŝis klostreto kun balustrado. En
duonluma krepusko, la rigardado malproksimen ĉe balustrado povis ĉirkaŭpreni la ennebulan
montpejzaĝon kaj la sunon duonkaŝitan de smeralda monto.

“Kiel?” li demandis.
“Tre bela!” Ŝi profunde enspiris, apogante sin sur la balustrado. Nereteneble ŝi disetendis siajn

membrojn, starante renkonte al la vento, kiu pufigis ŝian vestaĵon kaj distaŭzis ŝiajn harojn. Ŝi
mallaŭte recitis kelkajn versojn verkitajn de antikva poeto, “Salikoj flirtas en nebula palo, tegoloj
glimas en krepuskvualo, ĉe balustrado spektas mi en staro, subira suno glitas al montaro.” Li
rigardis ŝin sen palpebrumado. Hodiaŭ ŝi estis en pure blanka tali-svelta bluzo kaj mallonga jupo,
starante en vento kiel feino. Ĉu ŝi estis la laboristino volvita per indiga tolo, kiu svenis sur la
te-sunuma tereno? Li eksentis konfuzitecon kaj distriĝemon. Aŭdinte ŝin softe reciti “ĉe
balustrado spektas mi en staro, subira suno glitas al montaro” mildvoĉe, li spertis ankoraŭ pli
grandan ravitecon. Starante apud ŝi, li nereteneble ĉirkaŭprenis ŝian sveltan talion per la mano.

“Ĉu vi legis multe da poemoj?”
“Jes, mi ŝatas ilin,” ŝi diris. “Tagoj estas amaraj por mi, kaj mi legas poemojn. Kiam mi

afliktiĝas, mi laŭtvoĉe legas ilin. Ju pli multe mi legas, des pli profunde mi dronas en la bela
imago, tiel ke mi povas teni min ekster vulgaraj aferoj kaj ekhavi klaran animstaton, kaj ĉiuj
ĉagrenoj kaj afliktoj forlasas min.”

Li penetreme rigardis ŝin. Kiel delikata kaj kortuŝa junulino ŝi estas! Ĉu ŝia kampo estus arida?
Kiel fekunda tero ĝi devas esti! Li devas eniri, nepre okupi ĝin kaj esti la nura mastro de la
fekunda tero!

“Hanyan!” li ameme vokis.
“Jes?”
“Ĉu vi opinias, ke mi estas tre vulgara?” li demandis, sentante, ke li fariĝis triviala kaj

sensignifa antaŭ ŝi.
“Kiel vi povus esti tia? Vi estas firma, zorgema kaj ĝuema pri la homa vivo. Viaj pensoj estas

super ĉiuj vulgaraj. Vi estas la homo kun la plej profundaj pensoj, kiun mi iam vidis antaŭe.”
Lia koro ŝveliĝis plene pro tiuj vortoj, sango rapide fluis tra lia korpo, lia menso vagis tien kaj

reen, kaj lia spirado rapidemis.
“Ĉu vere?” li demandis.
“Jes vere,” ŝi respondis serioze.
“Do, ĉu vi povus malfermi la pordon de via kampo al mi?” li demandis kun retenita spiro.
“Mi ne komprenas, kion vi celas.” Deturninte sian kapon, ŝi montris la ĝardenon kun prosperaj

floroj kaj arboj kaj diris, “Jen estas rozoj. Ĉu vi jam flaras la aromon de rozoj? Mi tre ŝatas rozojn,
precipe la flavajn. Mi ĉiam revas, ke mi havus grandan ĝardenon plenan de rozarbustoj.”

“Ke vi havos grandan ĝardenon, mi promesas tion al vi. Tamen vi ne deturniĝu de nia
konversacio. Vi ankoraŭ ne respondis al mi la demandon.” Ŝi ĵetis al li strangan rigardon.

“Mi jam diris, ke mi ne komprenas, kion vi celas.”
“Do, mi klarigu pli klare...”
Antaŭ ol li finis sian parolon, kelnero alportis pladojn. Rapide turninte sin, ŝi iris al la
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fenestropordo, dirante, “Oni alportas pladojn. Ni manĝu! Mi estas malsata.”
Kun kolereto li rigardis ŝin, kiu la unua residiĝis ĉe la tablo kaj bele ridetis al li. Eliginte

longan spiron el la nazo, li vole nevole reiris al la tablo. Kiam li sidiĝis, ili komencis manĝadon.
Lia rigardo karesadis ŝian vizaĝon, sed ŝi ŝajne ne konsciiĝis pri tio kaj nur silenteme kaj dolĉe
ridetis. Post longa tempo, li rompis la silenton kaj diris subite, “Vi ŝatas poemojn. Ĉu vi konas tiun
poemon?”

“Kiun poemon?” ŝi demandis, levante la paron da naivaj okuloj.
Rigardante ŝin, li malrapide recitis, “Spite al frida flor-pejzaĝo, mi serĉis primaveron jam

malfrue pro domaĝo. Mi scias ne en nuna vivo, kien mi fine povus vidi vin en efektivo? Perfekta
kreitaĵ’ vi estas, neniom da kompren’ pri mia korinklin’ ne restas. Kun vera korinklino al vi, mi
certe staros kun vi sur la sola branĉ’ kun pi’!”

Ŝi rigardis lin, iomete ebria pro drinketado. Ŝiaj okuloj brilis akvece, ŝiaj vangoj ete ruĝiĝis
pro ioma ebrieco, kaj malseke karmiziniĝis ŝiaj lipoj, ĉe kiuj ankoraŭ restis rideto, naiva kaj
infaneca.

“Mi ne scias, kion ĝi esprimas.”
Li fikse rigardis ŝin, iom kolera, sed ŝia figuro ne lin kolerigis. Enspirinte, li diris, “Vi

mistifikas min, Hanyan. Mi sentas, ke vi ĝuas mian suferon. Mi ne povas distingi, ke vi eĉ estas
tiel kruela bubineto!”

Ŝiaj okulharoj malleviĝis kaj la rideto malrapide fadis el ĉe ŝiaj lipoj. Rigardante la tason kaj
pleton antaŭ si, post longa tempo, ŝi eklevis sian kapon malrapide. Sur ŝia vizaĝo ne plu restis la
rideto kaj naiva mieno, sed anstataŭe trista kaj petema vizaĝesprimo, kaj en ŝiaj okuloj glimis
larma brilo.

“Mi ne volas mistifiki vin, sinjoro. Mi ne suferigu vin, sinjoro. Se vi demandas pri mia sento al
vi, mi malkaŝe diru al vi, ke mi admiras kaj adoras vin! Sed ne babilu kun mi pri aliaj temoj. Ni
povas amikiĝi. Iun tagon, vi renkontiĝos kun junulino pli bona ol mi...”

“Kion vi volas diri?” Rigardante ŝin, li subite kompreneme diris, “Ho, mi komprenas. Ĉu vi
pensas, ke mi nur amuziĝas kun vi? Tio kulpigas min, ke mi ne bone esprimas, kion mi volas.
Hanyan, mi malkaŝe demandu al vin, ĉu vi iom ŝatas min?”

Ŝi deturnis sian kapon kaj diris mallaŭte, ”Ni ne babilu pri tio, mi petas!”
“Hanyan!” Li tuj aldonis, “Vi devas respondi al mi!”
“Ne, sinjoro Bai,” ŝi surprizite ekskuis sian malgrandan kapon. “Ne devigu min, mi petas!”
“Hanyan...”
“Mi petas!” Ŝi supren rigardis lin. Ŝia rigardo kun pliiĝanta tristo retenis liajn sekvantajn

vortojn. Li gapis al ŝia vizaĝo paliĝinta pro paniko, ŝiaj tristaj nigraj okuloj kaj tremetantaj lipoj...
Li ne plu havis koron eldevigi ŝin. Vesuspirinte, li deprimite mallevis la kapon, dirante, “Bone!
Ŝajnas, ke mi ne havas bonŝancon hodiaŭ! Nu, ni ne babilu pri tio, sed, ne pensu, ke mi forlasos
vin, Hanyan, mi neniam forlasos vin dum mia tuta vivo.”

“Sinjoro!” ŝi vokis alifoje.
“Sufiĉe! Mi ne ŝatas aŭdi vin nomi min per tiu titolo,” li parolis al si mem, kuntirante siajn

brovojn. “Ŝajnas, ke ŝi ne konas vian nomon.” Returninte sian kapon, li direktis sian vizaĝon al ŝi,
“Bone, ĝoju. Almenaŭ ni manĝu kun plezuro!”
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13.
Aŭtuno alvenis. Sidante ĉe la angulo de sofo, Bai Peiwen tenis ĵurnalon, kiu kaŝis lian vizaĝon,

sed lia rigardo ne restis sur ĝi. Vidante trans la randon de la ĵurnalo, li sekrete kroĉis sian rigardon
al Zhang Hanyan, kiu estis laboranta malantaŭ la tablo. Kun plumo en la mano, ŝi ellaboris
malneton de letero. Ŝi iom klinis la kapon, kun haroj pendantaj ĉe oreloj, duone kovrantaj la
vizaĝon. Ŝi mordetis siajn lipojn per la blankaj dentetoj, kun iom mallevitaj okulharoj kaj
duonfermitaj okuloj ... Ŝi absorbiĝis profunde kaj atenteme. Post longa tempo, ŝi demetis la
plumon kaj levis sian rigardon tra la fenestro. Ĉu nubo flosanta sur la ĉielo aŭ florgrapolo sur
orpluva arbo (Cassia Fistula) ekster la ĉirkaŭmuro, allogis ŝian atenton kaj ŝi subite falis en
pensojn. Ŝiaj okuloj estis nebule vualitaj kaj brovoj iom levitaj, kaj evidente ŝiaj pensoj jam vagis
en nekonata mondo. Ĉu la mondo estas ĉarma? Ĉu mistera? Ĉu nekonata? Demetinte la ĵurnalon,
li abrupte stariĝis. Suprizite de lia movo, ŝi rapide retiris sian rigardon el ekster la fenestro kaj
faligis ĝin sur lian vizaĝon, kaj donis al li hasteman rideton.

“Ne skribu, Hanyan. Forlasu vian laboron,” li diris.
“Pro kio?” ŝi levis siajn brovojn dubeme.
“Venu. Sidiĝu sur la sofon.”
“Mi ankoraŭ ne finskribis ĉi tiun leteron.”
“Ne skribu. Morgaŭ ĝin skribu!”
”Ĉu vi ordonas al mi?” ŝi demandis ridete.
“Jes.”
Ŝi aliris kaj ridete sidiĝis sur la sofon. Ŝi supren rigardis al li sen paroli, kun demanda mieno.

La vangkaveto ĉe ŝia ridetanta buŝangulo jen aperis jen malaperis, kiam ŝi movetis siajn lipojn. Li
aliris kaj staris antaŭ ŝi. Sin subtenante per la mano sur la apogbrako de la sofo, li klinis sin al ŝi
kaj preme rigardis ŝian vizagon, dirante kun subpremita voĉo, “Ĝis kiam vi kaŝludas kun mi?”

“Kaŝludi?” Ŝi flagrigis siajn palpebrojn kaj montris naivan perplekson. “Kion vi volas
esprimi?”

“Vi komprenas tion, kion mi diris!” Liaj okuloj ŝprucis flamojn. “Ne ŝajnigu vin
nekomprenema antaŭ mi!”

“Ho, sinjoro?” Ŝi pligrandigis siajn panikitajn okulojn. ”Ne estu tiel kruela! Vi timigas min.”
Li minace rigardis ŝin, kvazaŭ volante engluti ŝin. Post longa momento li subtenis per la mano

ŝian mentonon kaj krozigis sian rigardon sur ŝia vizaĝo. Ŝiaj okuloj, larĝe malfermitaj, rivelis
honestecon, surprizitecon kaj naivecon, vualitajn kvazaŭ per nebulo, la okuloj, kiuj estis
plenŝarĝitaj je sonĝoj kaj poemoj. Kiajn okulojn ŝi havas, kiuj dolore kirlas lian koron kaj tiras
liajn internaĵojn! Spiregante, li sentis, ke lia tuta sango bolas tra la korpo. Preme rigardante ŝin, li
diris senpripense, “Ne kaŝu vin de mi, Hanyan, mi volas vin!”

Surprizite, ŝi kuntiriĝis en la sofo. En ŝiaj okuloj briletis lumo de preskaŭa teruro. “Ne,
sinjoro,” ŝi diris tremetante.

“Klarigu al mi, kion ‘Ne, sinjoro’ signifas.”
Ŝi tremete kuntiriĝis ankoraŭ pli, kvazaŭ ŝi volus sin kaŝi en la sofon. “Mi ne volontas,

sinjoro,” ŝi diris klare.
Li fikse rigardis ŝin. La peza spirado tremetigis liajn naz-alojn kaj en liaj okuloj brulis fajro,



- 77 -

kiu per varmego minace direktiĝis al ŝi kaj igis ŝin nereteneble tremetadi. “Ĉu vi opinias, ke mi
ludas infanece?” li demandis kun mallaŭta kaj firma voĉo. “Tio, kion mi jam diris, estas, ke vi
edziniĝu al mi. Ĉu vi komprenas? Mi volas edzinigi vin. Ĉu vi komprenas?”

Gapante al li, ŝi skuis la kapon.
Li faligis sian manon sur ŝian ŝultron kaj premis ŝian feblan skapolon, kiu ne povis elteni tian

premadon en lia manego. Li iom streĉis premadon sur ŝian skapolon, tiel ke ŝi eligis doloran
ĝemon. Kuntiriĝante, ŝi direktis siajn grandajn okulojn al li sen ajna palpebrumo, kun firma kaj
rezista forto.

“Kiu li estas?” li demandis.
“Kio?” ŝi ne komprenis.
“Kiu estas mia rivalo? La viro en via koro!”
Ŝi ekskuis la kapon. “Ne,” ŝi diris. “Neniu.”
“Do, kial vi rifuzas min? Ĉu mi ne estas sufiĉe bona? Ĉu mi ne taŭgas laŭ via idealo? Ĉu mi ne

povas pariĝi kun vi?” li diris agreseme.
“Mi ne estas bona. Estas mi, kiu ne povas pariĝi kun vi,” ŝi diris mallaŭte, kun larmoj, kiuj

ŝvelis en siaj okuloj.
“Kion vi volas diri?”
“Indulgu min,” ŝi diris, deturnante sian kapon. ”Mi estas kaj sensignifa kaj humila, kaj vi iam

renkontos la junulinon taŭgan por vi.”
“Mi jam renkontis ŝin,” li diris urĝeme, ”Krom vi mi volas neniun alian. Vi estas nek

sensignifa nek humila. Vi estas la plej nobla kaj la plej korpura el la junulinoj, kiujn mi iam
renkontis. Diru ‘Mi volontas edziniĝi al vi!’”

“Ne, sinjoro.” Ŝi mallevis la kapon kun larmoj falantaj de sur siaj vangoj. “Ne devigu min,
sinjoro.”

Lia mano tenis ŝian ŝultron tiel forte, ke ŝi suferis doloron.
“Ĉu vi ŝatas min? Ĉu vi ne amas min? Ĉu jes?” Li demandis.
“Ne, sinjoro.”
“Krom ‘Ne, sinjoro.’, ĉu vi ankoraŭ povas diri ion alian?”
“Ho, indulgu min!” Ŝi supren rigardis lin, kun senfina trista petemo en siaj larmantaj okuloj. Ŝi,

kun pala kaj marasma vizaĝo, estis malforta kiel eta herbo, kiu ne povis elteni iom da kaprico de
vento kaj pluvo, sed en ŝia personeco troviĝis potenca forto.

Li sciis, ke, eĉ se ŝi estus dispremita, polvigita aŭ bruligita ĝis cindro, oni ne povus subigi ŝin.
Malstreĉinte sian manon kaj rektiginte sian korpon, li kolere rigardis ŝin, dirante, “Mi ankoraŭ ne
estas malnobla ĝis tia grado, ke mi akiras mian amon perforte, sed mi ne indulgas vin. Mi donas al
vi kelkajn tagojn por konsideri mian proponon. Mi admonas, ke vi konsideru serioze.”

Ŝi restis senparola, nur silente rigardante lin.
Turninte sin, li iris al la fenestro kaj bruligis cigaredon. Kutime li malofte fumis kaj escepte se

li estis en malbona humoro aŭ en granda okupiteco, li fumis unu aŭ du cigaredojn. Elblovinte
buŝplenon da fumo, li observis disvastiĝon de la fumo, sentante, ke lia ĉagreno okupanta la tutan
koron estis pli densa kaj dika ol la fumnubo. Tamen ĉiu fibro en lia korfundo, ĉiu sangoguto en
liaj vejnoj kaj ĉiu ĉelo en lia korpo kriis pli forte ol iam antaŭe, “Mi volas ŝin! Mi volas ŝin! Mi
volas ŝin!”

Tri tagoj fulme pasis, dum ŝi marasmiĝis rapide. Ĉiutage, kiam ŝi estis en oficejo, ŝi tenis sin
tre silentema, apenaŭ ekparolanta, sed emis lin kaŝeme rigardi per paro da akvecaj okuloj.
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Siaflanke li ne plu menciis la aferon okazintan antaŭ kelkaj tagoj. Li volis doni al ŝi sufiĉe da
tempo por pripensi, tiel ke ŝi povis bone konsideri la aferon. Li bone sciis, ke, se li agos en hasto,
li eble fuŝos la aferon, kaj ke, kvankam Hanyan aspektas feble kaj malforte, ŝi tamen estas
malcedema kaj obstina en la koro. Sed tri tagoj jam pasis, ŝi ankoraŭ silentis, kio igis lin
neeltenebla. Ĉiutage fronte al ŝiaj pala vizaĝo, malklaraj okuloj kaj febla mieno, li eksentis, ke lia
deziro avide akiri ŝin pli kaj pli fortiĝas. Nun la deziro jam fariĝis brulvunda sufero, kiu lin
bruligis kaj turmentis. Pro tio, same kiel ŝi, li ankaŭ marasmiĝis kaj magriĝis, kaj krome li fariĝis
flamiĝema kaj facile kolerema. Tiun tagon, kiam finiĝis la labortago, ŝi hastis foriri de la fabriko
por elturniĝi el lia gvatema rigardo, sed li baris al ŝi la vojon ĉe la pordego de la fabriko.

“Mi veturigu vin al la hejmo!” li diris simple.
“Ho, ne sinjoro Bai...”
“Enaŭtiĝu!” li ordonis. Ŝi ĵetis ekrigardon al li, kies rigardo estis obstina, deviga kaj

nerezistebla. Ŝi obeeme enaŭtiĝis kaj sidis silenteme, senhelpe tordante siajn manojn sur la plisita
jupo. Li startigis la aŭton. Survoje li restis senvorta kaj ankaŭ ŝi silentis. La aŭto kuris en la
direkto al ŝia loĝejo. Interne de la aŭto regis la aero rigida kaj kondensita.

Atinginte la enirejon de la strateto, li bremsis kaj malfunkciigis la aŭton. Elaŭtiĝinte, li ŝlosis
la aŭtpordon. Ŝi ne kuraĝis rifuzi lian eskorton kaj ili iris en la strateton ĝis la pordo de ŝia loĝejo.
Ŝi malfermis la pordon per ŝlosilo kaj returninte la kapon, diris, “Ĝis la revido, sinjoro Bai.”

Kaptinte ŝin je la manradiko, li donis ekpuŝon al ŝi kaj ŝi eniris la ĉambron. Sekvante ŝin, li
riglis post si la pordon. Kaj antaŭ ol ŝi ekkomprenis, kion li intencis, li forte ĉirkaŭprenis ŝin per
siaj brakoj. Surprizite, ŝi volis elturniĝi el lia brakumo, sed li firme ĉirkaŭprenis ŝin. Levante ŝian
kapon per sia mano, li rapide klinis sian kapon. Liaj lipoj tuj premis la ŝiajn. Anhelante, ŝi penis
repuŝi lin, sed en liaj fortaj kaj solidaj brakoj, ŝi eĉ ne povis moviĝi en lia sino. Li ŝin kisis tiel
arde, tiel furioze, tiel ravite, tiel suĉadante foj-refoje... Ŝi perdis la povon de rezistado, perdis la
konscion de rezistado, kaj ŝi senkonscie ĉirkaŭprenis lin. Kun paraliziĝanta korpo, ŝi nereteneble
ĝemadis, fermis la okulojn kaj reagis al li. Same kiel li, ŝi dronis en fervoro kaj raviteco, kun
bezono kaj soifo el sia korfundo.

“Hanyan,” aŭdiĝis lia retenita voĉo. Lia koro frapadis tamburante kontraŭ lia brusto. “Diru al
mi, ke vi min amas! Diru, Hanyan!”

Ŝi ĝemadis. “Diru, Hanyan! Diru!” Liaj ardaj lipoj softe glitis de ŝiaj lipoj al ŝia vango, al ŝia
orel-lobo, kaj plu malsupren al ŝiaj milda kaj delikata kolo. La spiroj el lia buŝo varme albloviĝis
al ŝia brusto. “Diru, Hanyan! Diru!”

“Uf,” ŝi respondis malklarvoĉe, “mi ne scias...”
“Vi scias!” Li pli firme ĉirkaŭprenis ŝin. “Diru! Diru al mi, ke vi min amas! Diru!” Liaj lipoj

moviĝis supren, frotante ŝiajn kolon kaj mentonon, ree sur ŝiajn lipojn. Post kelka tempo, li
formovis siajn lipojn. “Nu, diru, Hanyan. Ĉu malfacile por vi eldiri tiujn vortojn? Diru! Hanyan,
diru al mi, ke vi min amas! Diru!”

“Uf,” ŝi spiregis, kun ĥaosa menso, sentante sin leĝera kvazaŭ kuŝante en nuboj aŭ flosante en
nebulo. Ĉirkaŭ ŝi ĉio ne plu ekzistis kaj eĉ kunfandiĝis en malpleneco. La nura realo estis lia
ĉirkaŭbrakumo, lia kiso kaj liaj urĝemaj vortoj. “Uf,” ŝi reagis instikte. ”Mi vin amas. Jes, mi vin
amas. Mi ĉiam vin amas, ĉiam.”

“Ho,” li ektremis. Lia tuta animo vibradis kaj jubilis pro tiuj ŝiaj vortoj. “Ho, Hanyan! Hanyan!
Hanyan!” kriante, li rekisis ŝin. “Mi jam atendis tiujn viajn vortojn longe, Hanyan! Vi lertulineto
en turmentado, vi suferigis min multe! Ho, Hanyan!” Kun ŝia vizaĝo en siaj ambaŭ manoj, li gluis



- 79 -

sian frunton al ŝiaj lipoj, fermante siajn okulojn. Liaj tutaj korpo kaj animo baniĝis en la tajdo de
ekstazo kaj li lasis sin mergiĝi kaj puŝiĝi en ĝi laŭplaĉe. “Diru al mi, ke vi edziniĝu al mi, Hanyan!
Diru!”

Ŝi surpriziĝis, kvazaŭ subite vekiĝinte el la rava sonĝo, kaj tujtuje liberiĝis el lia brakumo,
laŭte dirante, “Ne!”

Tio estis obuso, kiu abrupte eksplodis inter ili. Li rektigis sian korpon kaj rigardis ŝin
nekredeme. Ŝi retroiris du paŝojn kaj ŝia korpo kunpuŝiĝis kontraŭ la tablo. Apogante sin kontraŭ
ĝi, ŝi staris tiamaniere, rigardante lin pasive. Li antaŭeniris du paŝojn, kun sia rigardo fiksita sur ŝi,
kaj demandis raŭke, “Kion vi ĵus diris?”

“Mi ne volas edziniĝi al vi, sinjoro,” ŝi diris tre klare.
Post kiam li silentis kelkajn sekundojn, li faris unu paŝon antaŭen kaj haltis antaŭ ŝi. Li

etendis sian manon kaj malpeze fingrumis flanken ŝiajn harojn kovrantajn la vangon. Kun varmaj
kaj mildaj okuloj, li demandis mallaŭte sed firme, “Kial? Ĉu vi opinias, ke mia peto estas ne
sincera?”

“Mi scias vian sincerecon,” ekretiriĝinte, ŝi timide diris, “sed mi ne povas akcepti ĝin.”
Liaj fingroj rigidiĝis. “Bone! Kial?” li demandis pacience. Lia rigardo jam ne plu mildis, sed

fariĝis iom feroca.
“Nia geedziĝo ne donos al vi feliĉon. Kaj vi ne devus edziĝi al laboristino en via fabriko. Mi

ne volontas edziniĝi al vi, sinjoro. Mi sentas mian malsuperecon kaj malindecon.”
“Absurdaĵo!” li sakris. “Vi klare scias pri via pezo en mia koro kaj pri mia preskaŭa adorado

al vi. Kial vi prezentis tiel fian pretekston? Senti malsuperecon kaj malindecon. Se vi servas kiel
laboristino kelkajn tagojn kaj eĉ ekhavas tian senton, do vi estas naiva, absurda kaj senscia! Tiu,
kiu vere sentas malsuperecon kaj malindecon, ne estas vi, sed mi! Vi estas delikata, purkora, nobla,
pripensema, profunda, kapabla... pro kio vi sentas malsuperecon kaj malindecon?”

“Aĥ, ne, ne,” ŝi deturnis la kapon, kun larmoj en okuloj. “Ne priskibu min tiel bona, neniel!
Mi ne estas tia, ne! Ni ne babilu pri tio, ĉu bone? Mi petas!”

“Vi ripetas tion denove, ĉu?” Li deturnis ŝian vizaĝon al si mem. Lia brulanta rigardo restis
sur ŝia vizaĝo kaj penetris en la fundon de ŝiaj okuloj, kvazaŭ li volus travidi kaj penetri ŝin. “Ne
ĵonglu per tiuj vortoj! Hodiaŭ mi neniel forlasu vin!” aŭdiĝis lia voĉo basa sed forta, obstina sed
arbitra. “Mi volas vin. Ĉu vi scias? Ekde kiam vi svenis sur la te-sunumejo, mi jam decidis! Mi
scias, ke vi apartenas al mi, certe apartenas al mi. Vi ja estas la junulino, kiun mi serĉas multe da
jaroj! Se mi ne estus tiel prudenta pri geedziĝo, mi ne edziĝus ankoraŭ en la aĝo de tri dek jaroj.
Mi fidas mian juĝpovon, mi fidas mian vidpovon kaj mi fidas mian senton nefacile ŝanceleblan!
Vi nepre edziniĝu al mi, nepre, Hanyan!”

Ŝi rigardis lin dolorplene, ĉagrene kaj peteme. Ŝia rigardo pikis lian koron, igante, ke lia
brusto plene pufiĝis per avida kaj milda sento, kaj ke li volis senprokraste preni ŝin en sian sinon
kaj volis ŝin posedi, okupi kaj protekti. “Ne, sinjoro Bai...”

“Nomu min Peiwen!”
“Jes, Peiwen,” ŝi diris obeeme, “Mi vin amas, sed mi ne volas edziniĝi al vi kaj vi ne povas

edziĝi al mi, alie oni babilaĉos kaj klaĉos, kio damaĝos via reputacion!”
“Sensencaĵo!” li kriis, “Eĉ se oni faros tion, mi donos nenian atenton al ili!”
“Sed mi devas, Peiwen,” ŝi diris malĝoje.
“Mi ne scias, de kie tiom da skrupuloj venas al vi!” li iom koleriĝis. “Hanyan, Hanyan, estu

senĝena! Geedziĝo estas la afero por ni ambaŭ, sed ne por la tuta mondo, ĉu vi scias pri tio?”
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“Mi...” Retiriĝema kaj peteme, ŝi metis sian tremetantan manon sur lian brakon. “Pardonu al
mi, Peiwen. Pardonu al mi, Peiwen. Mi ne povas edziniĝi al vi, mi ne povas.”

Rigardante ŝin, li ekdubis, ke la afero ne aspektas tiel simple kiel ekstere. Li puŝis ŝin al la lito
kaj sidigis ŝin. Altirinte seĝon, li sidiĝis kontraŭ ŝi kaj firme prenis ŝiajn ambaŭ manojn. Kun
regita ekscititeco, li pacience diris, “Ĉu vi agas laŭ via racio, Hanyan?”

“Jes,” ŝi respondis.
“Do, viaj tiuj motivoj por rifuzi min ne estas pravigeblaj, ĉu vi scias?” Ŝi mallevis la kapon.

“Levu vian kapon kaj rigardu min!”
Ŝi vole nevole levis siajn okulharojn kaj larmoj rulfalis laŭ la vangoj palaj kiel marmoro. Ŝi

komencis mallaŭte plorsingulti. Ŝiaj larmoj perlis, falis kaj disrompiĝis sur la vestobasko. Li
eksentis kirlantan doloron en la koro. Skuante ŝian manon konfuzite, li hasteme diris, “Ne ploru!
Ne ploru, mi petas! Hanyan, mi ne devigas vin. Ĉu mi domaĝas devigi vin? Mi nur tre vin amas
kaj ne toleras perdi vin. Ĉu vi komprenas? Hanyan, bona Hanyan, ne ploru! Mi petas. Se vi plorus
plu, mia internaĵo kreviĝus.” Ŝi ploris pli forte. Li sidiĝis apud ŝin kaj alpremis ŝin al sia sino. Li
konsole frapetis ŝian dorson, karesis ŝiajn harojn, kisis ŝiajn vangojn kaj murmuris konsolajn
vortojn por ĉesigi ŝian ploradon.

Post longa tempo, ŝi sukcesis reteni siajn larmojn. Singultante, ŝi diris, “Se... se mi edziniĝos
al vi, kaj estontece... vi ne plu amos min, mi eĉ... ne havos vizaĝon por plu vivteni min.”

“Kial vi pensas tiel?” li kriis, “Ĉu mi ne amos vin? Mi jam amas vin manie, kial mi ne amos
vin?”

“Ĉar... ĉar vi ne estas tiel bona kiel mi imagas, tiel... tiel...” ŝi balbutis, “tiel purkora.”
“Kial vi diris tion?”
“Vi ne konas mian pasintecon.”
Liaj brakoj ĉirkaŭprenantaj ŝin rigidiĝis.
“Daŭrigu!” li diris ordone.
“Ne devigu min eldiri! Ne devigu min eldiri!” ŝi kriis, kovrante sian vizaĝon per la mano. “Ne

devigu min, mi petas!”
Li fortiris ŝian manon el ŝia vizaĝo kaj iom depuŝis ŝian korpon, tiel ke li povis rekte rigardi

ŝin. Li diris, “Daŭrigu! Mi volas scii, kio okazis.”
Ŝi supren rigardis lin peteme.
“Eldiru!” li ordonis malmole, ne permesante reziston.
Ferminte siajn okulojn, ŝi faris decidon kaj diris, kvazaŭ recitante parkere el libro, “Antaŭ ol

mi venis al la fabriko, mi estis kundancistino en publika dancejo, kie mi servis kvin monatojn kaj
perlaboris kvindek mil dolarojn, kiun mi repagis al miaj adopt-gepatroj. Se io neatendita okazus,
mi eble daŭrigus mian servadon tie.”

Malferminte la okulojn, ŝi direktis fiksrigardon al li. Nun ŝi jam trankviliĝis, kaj pro sia
malkaŝita afero, ŝi decidis alfronti la realon kaj plue malkovri al li la plej privatan sekreton,
kvankam ŝi bone komprenis, ke, se ŝi eldiros ĝin, ŝi tuj perdos lin, ĉar ŝi havis tre bonan
komprenon pri li, kiu tiom fanatike adoras “perfektecon”.

“Daŭrigu!” li urĝis ŝin. Lia rigardo fariĝis timiga kaj liaj fingroj, kiuj tenis ŝiajn brakojn, jam
fridiĝis.

“Iun nokton, kliento invitis min al nokta manĝeto. Li devigis min trinki multe da alkoholaĵo
kaj ebriigis min. Kiam mi sobriĝis, mi trovis, ke mi ne kuŝas en mia hejmo.” Ŝi triste rigardis al li.
“Ĉu vi komprenas? Mi jam perdis mian purecon. En la sama tago, mi trovis, ke mi jam degeneris
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tiom profunde... kaj miaj personeco, digno kaj estonteco forvaporiĝis. Pro tio mi ploradis la tutan
tagon. Poste mi liberiĝis de tiu orgia mondo kaj translokiĝis al ĉi tiu simplaĉa ĉelo, decidinte, ke
mi renovigos min. Tiel mi dungiĝis al via fabriko.”

Dum kelka tempo, li fikse rigardis ŝin. Ili ambaŭ sin tenis silentaj. La vespera lumo jam frue
plenigis la ĉambron. Pro neŝaltado de lampo, la tuta ĉambro estis malluma. Ŝi ne povis legi lian
vizaĝesprimon, sed en lia silento ŝia koro doloris, terure doloris. Ŝia koro fridiĝis, ŝia kapo turniĝis
kaj ŝia tuta entuziasmo glaciiĝis.

Post kiam oni ne sciis kiom da tempo jam pasis, li fine stariĝis kaj iris al la fenestro. Per siaj
tremetantaj manoj, li bruligis cigaredon. Vizaĝe al la fenestro, li elbuŝigis buŝplenon da fumo jen
kaj jen, ĉiam senparola. Kiam li finfumis la cigaredon, li abrupte turnis sin kaj aliris al ŝi. Starante
tie, li rigardis ŝin kapmalleve kaj diris kun la voĉo mallaŭta, vundita kaj dolora, “Vi ne devus diri
tion al mi, vi ne devus.”

Ŝi diris nenion. Ŝiaj okuloj jam sekiĝintaj denove inundiĝis per larmoj.
“Mi deziras, ke mi ne aŭskultus tiujn vortojn, mi deziras, ke ĝi nur estus inkubsonĝo,” li

daŭrigis, dolore ekskuante la kapon. “Vi estas tre kruela, Hanyan.”
Findirinte, li iris al la tablo, prenis la aŭt-ŝlosilon de sur ĝi kaj direktiĝis al la pordo. Sen diri

adiaŭ aŭ aliajn vortojn, li eliris. La sono de pordfermiĝo frakasis ŝiajn menson kaj konscion.
Falinte surdorse sur la liton kun malplena menso, ŝi lasis larmojn disflui kiel senbrida inundo.
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14.
En profunda nokto, Bai Peiwen rapide veturis per sia aŭto sur la montvojo al Wulai. La vento

el la monto blovis renkonte al li kaj penetris en lian kolumon. Sur la zigzaga montvojo troviĝis
nek alia piediranto nek alia aŭto. En tiom kvieta, malvarma kaj profunda nokto, knarado de la
aŭtradoj sur la vojo disrompis la silentan noktan pejzaĝon de la monto. Ekde kiam li eliris el la
ĉambro de Hanyan, li sencele stiris sian aŭton tiamaniere tien kaj reen en la urbo kaj ĉirkaŭurbo.
Kvankam li ne prenis manĝon, li ne sentis malsaton. Lia konscio ĉiam dronis en dolora malespero.
Kun vertiĝo kaj konfuzita menso, li sentis sian koron jen kaj jen konvulsiiĝi kaj ĉiun nervon
premita. Nun, li veturigis la aŭton al la supro de Monto Wulai, ne klare sciante, kion li faros tie,
kaj nur sentante, ke li devas trovi kvietan lokon por trankviliĝi por siaj febre varma kapo kaj
kirlanta doloro en la koro. Proksime al la montsupro, li haltigis la aŭton kaj malfunkciigis la
motoron. Elaŭtiĝinte, li staris en apudvojaj herboj kaj rigardis malklaran kaj ondantan montvalon
sub la lunlumo. La vento spiraliĝis el la valo sible kaj murmure, kun etoso de tristeco kaj soleco,
kaj resonis kaj vibris tra la monta spaco. La lunarko jen aperis jen malaperis inter flosantaj nuboj,
kaj montetoj en la valo variis sub ŝanĝiĝanta lunlumo: klaraj, malklaraj, helaj kaj malhelaj.
Apogante sin kontraŭ eŭkalipta arbo, li bruligis cigaredon kaj ŝprucante cigared-fumon, li
kontemplis la montvalon. Lian menson ankoraŭ okupis ŝiaj vizaĝo kaj okuloj sonĝecaj, plendemaj
kaj tristaj. Li ne povis retiri sin el la batoj de ŝia vera kaj honesta monologo. Ekde sia aĝo de dek
du jaroj, li havis kontaktojn kun multe da junulinoj, inter kiuj ne mankis filinoj de distingitaj kaj
nobelaj familioj, sed li ĉiam konsideris la amon kaj serioza kaj sankta, kaj pro tio li preferis
prokrasti geedziĝon tagon post tago ol plenumi geedziĝon senpripense. Liaj gepatroj, pro lia
obstineco, koleriĝis multfoje. Post la morto de lia patro, lia patrino des pli entuziasme zorgis pri
lia edziĝo. Kiel aliaj maljunulinoj, kiuj havis la tradician ideon de daŭrigo de familia linio, lia
patrino rigore demandis al sia solfilo Peiwen pli ol cent fojojn, “Vi elektas tiun kaj ĉi tiun, sed
kian finfine vi elektos je via kontentiĝo?”

“La plej purkoran, la plej supervulgaran kaj la plej perfektan,” li respondis mediteme. En lia
cerbo pentriĝis la feino, kiun oni neniel povis eltrovi en la homa mondo, kaj por serĉi tiun li ne
volis edziĝi tiel frue. Ĉu la idolo en liaj okuloj povus deveni de la vulgara mondo? Li preskaŭ
perdis sian esperon. Maljuna sinjorino Bai aranĝis serion da rendevuoj kaj prezentis al li
sennombrajn famajn belulinojn, sed li trovis en ili nur pimpajn tualetojn kaj afektadon. Li lamente
diris al sia patrino, “Tiun kun feina allogo, panjo! Mi volas tiun kun feina allogo!”

“Kio estas la feina allogo?” kolere diris la patrino, “Laŭ mi, vi volas tiun kun vulpa odoro!”
De sia infaneco, li kondutis obeeme al sia patrino kaj neniam iris kontraŭ ŝia volo, sed pro ĉi tiu
afero la patrino travivis multe da malĝojo. Obstine li atendis kaj atendis la ŝancon neatingeblan,
kaj fine li renkontiĝis kun Hanyan. Kiel granda ĝojo lin trafis! Kiom da tagoj li pasigis sen dormo
kaj kun tagnokta sopiremo! Tagnokte en lia menso alkroĉiĝis ŝiaj figuro, brova kuntiriĝo kaj rido,
softaj paroloj, timideco kaj mildeco, malforteco kaj aminda ĉarmeco. Li nereteneble sekvis ŝin
ĉiumomente kaj avidis akiri ŝin. Lia avideco bruligis lin kiel fajro kaj turmentis lin konstante.
Hanyan, Hanyan, Hanyan... Li tuttage maĉadis tiun nomon, kiu jam fariĝis reenkarniĝo de diino
kaj la anstataŭanto de ĉio la plej perfekta, la plej purkora, la plej animtuŝiga kaj la plej
supervulgara! Tiu Cindrulino! Li jam volis hasteme ornami ŝin per tiu reĝina krono, sed hodiaŭa
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konversacio kun ŝi jam frakasis lian perfektan revon pri ŝi, kiu havis mankon kiel makuleton en
diamanto, kaj li eĉ dubis, ĉu la makuleto povas esti forigita. Hangyan! Li amare direktis sian
rigardon al la ĉielo. Kial vi devus diri al mi tion? Kial vi devus? Vi jam detruis kaj frakasis ĉion
belan, Hanyan! La nokto pli kaj pli profundiĝis. La vento en profundaj montoj blovis friske kaj
fride, kaj mallaŭta murmurado de pinoj kaj bambuoj vekis tiom da tristeco kaj izoliteco.
Malproksime en la arbaro senĉese ĉirpadis sennoma birdo, ŝajne sola de sia aro. Tiel li staris tie
malgraŭ blovado de montvento, malsekigo de noktaj rosoj, subirado de la luno kaj demoviĝo de la
steloj.... ĝis kiam li jam finfumis la tutan pakon da cigaredoj kaj liaj piedoj sensentiĝis kaj rigidiĝis.
Forĵetinte la lastan cigaredstumpon, li enŝovis sin en la aŭton. Li devis reiri hejmen. Kvankam li
jam estis tri-dek-jara, li ankoraŭ ne povis malobservi la regulojn difinitajn de sia patrino nek volis,
ke ŝi maltrankviliĝu. Startiginte la aŭton, li parolis al si mem, “Estas tiel. Mi prenu ĉi tiun aferon
kiel inkubsonĝon! Ŝi antaŭe servis kiel kundancistino kaj poste kiel laboristino. La virino kun tia
socia pozicio ne konvenas al mi kiel edzino. Imagu, kiel mia patrino diros. Lasu do! Ne pensu pri
tio! Mi prenu tion kiel inkubsonĝon kaj kiel epizodon en mia vivo. Ĉio jam finiĝis.”

Li stiris la aŭton sur la revena vojo. Lia decido donis disŝiran doloron al lia koro. Li sciis, ke
la doloro daŭros longan tempon, kaj li ne povos dummomente liberiĝi de la figuro de Hanyan. La
aŭto rapide glitis en nokta mallumo, transkuris la ponton “Pinoj kaj Bambuoj”, kaj proksimiĝis al
la pordo de la domo.

La domo estis nove konstruita inter te-plantejoj. Li desegnis ĝin, ĉar li lernis en arkitektura
fakultato en universitato. Delonge li volis doni elegantan nomon al la domo, sed li ne sukcesis
elpensi ian konvenan. Li parkis la aŭton ĉe la pordo, kaj timante, ke li surprize vekos la patrinon, li
ne vokis maljunan Zhang per hupado por malfermi la pordon, kaj li mem malfermis ĝin per ŝlosilo
kaj eniris.

La lampo en salono ankoraŭ lumis. Li surpriziĝis. Certe Gao Lide ankoraŭ ne enlitiĝis!
Pensante, li puŝmalfermis la pordon de la salono kaj ekvidis sian patrinon sidi rekte en la sofo kun
senpalpebruma rigardo al li.

“Ho, panjo, ĉu vi ankoraŭ ne enlitiĝis?” li demandis surprizite.
“Ĉu vi scias, kioma horo estas?” ŝi demandis.
“Jes, mi revenas malfrue,” li respondis iom maltrankvile, irante al la ŝranko por verŝi al si

glason da akvo.
“Kio okazis?” la maljuna sinjorino akre rigardis lin.
“Nenio. Estis societema aranĝo,” li malklare respondis.
“Societema aranĝo?” ŝi fikse rigardis lin. “Eldiru honeste. Vi neniam kaŝas ion de mi! Kio

okazis lastatempe? Tuttage vi montriĝas distriĝema. Vi enamiĝas, ĉu ne?”
Denove li surpriziĝis, rigardante ŝin. Li sciis, ke li ne povas kaŝi iun ajn sekreton de ŝi, ĉar la

maljuna sinjorino estis inteligenta, saĝa kaj decidema tipo. Kiam ŝi estis juna, ŝi estis belulino de
distingita familio. La dumviva afero de lia patro prosperis dank’ al ŝiaj helpo kaj apogo. Tial, en la
familio la maljuna sinjoro Bai tenis aŭtoritatecon. Lia patro kaj li ambaŭ respektis, timis, amis kaj
obeis ŝin. Kiel solfilo, li restis ĉe ŝi pli longan tempon kaj nutris preskaŭan adoremon al ŝi, ĉar ŝi
estis nobla, serioza, decidema kaj aŭtoritata.

“Enamiĝi?” Li turnis la glason en la mano. “Ne ĝis tiel serioza grado!”
“Kia junulino ŝi estas?”
“Ne menciu ŝin. Tio jam forpasis,” li mallaŭte diris, rigardante la glason en la mano, kaj li

sentis, ke la disŝira doloro en lia koro pliiĝas.



- 84 -

“Ho,” ŝi fikse rigardis lin sen ignori la mizeron esprimitan ĉe liaj brovoj kaj en liaj okuloj.
“Kio do? Ĉu vi jam perdis la amon?”

“Ne,” li tuj reagis.
“Do, certe la junulino ne estas sufiĉe bona!”
“Jes!” li diris kun pli granda rapideco, kiu mirigis lin mem. “Ŝi estas tre bona! Ŝi estas la plej

bona el la junulinoj, kiujn mi iam vidis.”
“Ho?” ŝi silenteme kaj enpenseme rigardis la vizaĝon okupitan de ĉagreno. “Ĉu vi konatiĝis

kun ŝi en la okazo de societema aranĝo?” ŝi demandis zorgeme.
“Ne.”
“Kian okupon ŝia patro prenas? Komercisto?”
“Ne, ne,” li aldonis. Li demetis la glason, el kiu li ne trinkis eĉ unu gluton. “Ne demandu,

panjo. Mi jam diris, ke ĉi tiu afero jam forpasis. Mi estas laca,” li ĵetis ekrigardon al la ŝtuparo.
“Ĉu vi ankoraŭ ne enlitiĝu?”

“Vi iru enlitiĝi!” diris la maljunulino, rigardante lian dorsfiguron kaj okule sekvante liajn
pezajn, lacajn kaj senfortajn paŝojn supren laŭ la ŝtuparo. Stariĝinte, ŝi iris al la fenestro kaj ĵetis la
rigardon al la floroj en malhelo plenaj en la ĝardeno. Ŝi, ekbalancinte la kapon, murmure parolis al
si, “Forpasis? Finiĝis? Ne, ĉi tiu afero ankoraŭ ne forpasis nek finiĝis. Li vere enamiĝis.”

Jes, la afero ne forpasis nek finiĝis. La sekvantan tagon kiam li iris al la oficejo, li ĉiam
prikalkulis, kion li diros, kiam li vidos Hanyan, kaj kion li diros por ne vundi ŝian koron kaj
komprenigi al ŝi, ke ĉio jam finiĝis. Kompreneble ŝi ne povos resti en la fabriko. Li povos donaci
al ŝi sumon da mono kaj skribi leteron por rekomendi ŝin labori en aliaj lokoj. Dank’ al sia socia
pozicio, li tre facile trovos taŭgan laboron por ŝi. Ĉiuokaze ŝi ne faris grandan kulpon. Eĉ se la
afero finiĝis inter ili, li ne toleros, ke ŝi ree reduktiĝos al kundancistino aŭ laboristino, kaj devas
bone aranĝi ĉion por ŝi. Stirante la aŭton, li alkroĉiĝis al la problemo survoje. Li kredis, ke li jam
kvietiĝis. Sed, ju pli lia aŭto proksimiĝis al la fabriko, des pli forte lia koro batis, kaj des pli rapide
lia sango trafluis. Kaj krome, en sia subkonscio, li komencis atendi la momenton vidi ŝin. Ree ŝia
vizaĝo flosis antaŭ liaj okuloj. Kaj li ŝajne vidis la paron da ŝiaj tristaj okuloj, kiuj gape fiksiĝis
sur li. Eliginte elspiron, li aŭtomate akcelis la aŭton.

Enirinte la fabrikon, li impetis en sian oficejon. Hodiaŭ li malfruiĝis, pensante, ke Hanyan
certe jam troviĝas en la oficejo. Sed, enirinte la pordon, li surpriziĝis, ĉar vaka estis la sidloko de
Hanyan. Tio, kio renkontis lin, estis plenĉambra kvieto. Ŝi tute ne alvenis. Li staris ĉe la pordo
kelkajn sekundojn senmove. Sekve de tio forta kaj malespera ondo sin ĵetis al li kaj englutis lin.
Post longa tempo, li iris malantaŭ sian tablon kaj peze sidiĝis sur la seĝon. Apogante sian kapon
per la mano, li fermis siajn okulojn kaj falis profunde en solecon kaj frustriĝon.

Iu frapis sur la pordo. Li levis la kapon, kaj dummomente sango sin ĵetis en lian kapon. Ŝi
alvenas, li pensis, kaj li preskaŭ nervoze fiksrigardis la pordon. La pordo malfermiĝis kaj envenis
laborestro Cai. Li eligis longan elspiron. La laciga kaj senfortiga sento tuj ekvolvis lin. Li malĝoje
demandis, “Kian aferon vi havas?”

“Yan Lili donis ĉi tiun leteron al mi kaj volis, ke mi transdonu ĝin al vi. Estas fraŭlino Zhang,
kiu konfidis ĝin al Yan por transdoni al vi.”

“Fraŭlino Zhang?” li surpriziĝis kaj ekkomprenis, ke fraŭlino Zhang estas Hanyan.
Transpreninte ĝin, li refoje ne povis bridi la frenezajn korbatojn. Retiriĝante el la ĉambro, Cai
scivole rigardis lin. Ferminte pordo, li sidiĝis en sofon kaj senprokraste ŝirmalfermis la koverton.
Kiam li eltiris la leterpaperon, la delikataj kaj belaj skribaĵoj de Hanyan prezentiĝis antaŭ liaj
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okuloj, “Sinjoro Bai...”
Tia titolado dolore pikis lin, tiel ke li forte ekmordis siajn lipojn. Post tio, li dekomence legis

plu. La letero estis skribita simple kaj mallonge:
“Sinjoro Bai,
Mi tre bedaŭras, ke mi alportis multe da ĝenaĵoj, kaj ankaŭ mi dankas al vi, ke vi donis al mi

multflankajn zorgojn dum ĉi tiuj monatoj. Mi pensas, ke, en nuna cirkonstanco, ne plu estas
oportune por mi labori en via oficejo de la fabriko, tial mi eksiĝis. Mi kredas, ke post nelonge, vi
povos dungi alian por anstataŭi min.

Ne zorgu pri mi. Mi estas nur refoje priludita de la sorto. Mi neniam plendas pri mia malbona
sorto kaj mizera vivo. Ekde nun mi flosas en la maro de homoj. Mi bondeziras al vi profunde! Mi
deziras al vi trovi viajn feliĉon kaj ĝojon!

Hanyan
skribis en lamplumo”

Demetinte la leterpaperon, li ekhavis la senton plenan de amareco kaj acideco en la koro. Ŝi eĉ
ne atendis lian promeson kaj eltiriĝis memvole. Tio devus solvi lian malfacilan problemon, sed
male li kovis neeldireblajn melankolion kaj ĉagrenon. Preninte la leterpaperon, li legis ripetfoje.
Hanyan, vi malpravas, li pensis. Vi nenecese flosas en la maro de homoj, kaj mi donos al vi bonan
aranĝon. Stariĝinte, li paŝis tien kaj ĉi tien de unu flanko al la alia de la ĉambro, almenaŭ pli ol
centfoje. Post tio, li residiĝis ĉe la tablo. Elpreninte koverton, li metis monbiletojn de kvin mil
dolarojn en ĝin kaj skribis letereton:

“Hanyan,
Bonvole akceptu ĉi tiujn kvin mil dolarojn por via vivteno. En sekvaj tagoj mi faros alian

aranĝon por vi. Atendu, kaj neniel rifuzu mian favoron. Unuvorte, vi estas la plej bona el la
junulinoj, kiujn mi iam renkontis. Mi neniam forgesos kaj neniel povos forgesi vin. Tial ne rifuzu
mian amikecon al vi.

Ĉion bonan!
Peiwen”

Sigelinte la koverton kun monbiletoj, li voke venigis Cai Jinhua kaj sendis tiun al la loĝejo de
Hanyan por transdoni ĝin al ŝi. Cai surprizite rigardis lin, kaj foriris obeante lian ordonon. Post du
horoj, ŝi revenis al li kaj metis sur lian skribtablon la monbiletojn de kvin mil dolaroj, la samajn
kiujn li sendis antaŭe. Gapante al la monbiletoj, li kuntiris siajn brovojn kaj demandis, “Ĉu ŝi ne
akceptis?”

“Ne.”
“Kion ŝi diris?”
“Nenion ŝi diris. Ŝi petis min resendi ilin al vi.”
“Ĉu ŝi ne skribis ion?”
“Ne, nenion.” Rigardante lin, Cai iom hezitis, ŝajne volante diri ion, sed retenis sian parolon,

kaj nur gapis al li.
“Kio?” li demandis, “Kion vi volas diri?”
“Ĉu vi jam maldungis fraŭlinon Zhang, sinjoro Bai?” ŝi fine demandis.
“Nu,” li diris malklare. “Estas ŝi, kiu ne volas plu dungiĝi ĉi tie.”
“Ho,” ŝi mallevis la kapon. “Mi pensas, ke ŝi volas labori ĉi tie, alie ŝi ne faligus larmojn,

vizaĝe al via letero.”
Li ektremis. “Ĉu vi diris, ke ŝi ploris?” li demandis maltrankvile.
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“Ŝi ploris tre amare, sinjoro!”
Li firme kunpremis siajn dentojn, kvazaŭ lia koro kuntiriĝus en bulon. Post kiam Cai eliris el

la ĉambro, li sidis tie senmove kaj gapis al la monbiletoj sur la tablo. Dummomente li ekhavis la
impulson, ke li volis veturigi la aŭton al la hejmo de Hanyan, kunportante la monon. Sed li regis
sin. Se li farus tion, kio estus la rezulto? Krom se li ankoraŭ pretas akcepti ŝin... Ne, ne, li ne
povas fari tion! Post kiam li sciiĝis pri tiu peco de ŝia historio, ĉio devas veni al la fino, ĉar li ne
povas ignori tiun fakton. Li kovris sian vizaĝon per manoj kaj mizere skuadis sian kapon sur la
manplatoj. Li ne povas preterlasi la fakton! Li ne povas!

Li ne iris al la hejmo de Hanyan, nek la sekvantan tagon nek la trian tagon. Sed li fariĝis
malpacienca kaj kolerema, maltrankvila kaj marasma. Li rifuzis negocadon, multe koleris kontraŭ
siaj dungitoj, ne povis labori trankvile kaj malvolontis eniri sian oficejon por ne vidi la vakan
sidlokon forlasitan de Hanyan... La kvaran tagon li iris al la fabriko tre frue kaj sidis malantaŭ la
skribotablo, tenante sin eksterordinare silenta. La tutan tagon li ne diris unu vorton nek traktis
ofican aferon nek eliris por tagmanĝo, sed nur stulte kontemplis vizaĝe al ŝia sidloko. Kiam
vesperiĝis, li subite eksaltis kaj eliris grandpaŝe el la fabriko en la direkto al sia aŭto. Malferminte
ĝian pordon, li rapide ŝovis sin en ĝin kaj startigis ĝin senprokraste. Post unutaga pripenso, li
ekhavis klaran komprenon, li fine ekhavis klaran komprenon! Elturninte sin el la tradicia ideo pri
“virgulino”, li vokis la nomon de Hanyan per ĉiuj siaj animo, volo kaj sentoj. Hanyan! Kiel stulta
mi estas! Li kriis en la fundo de sia koro. Kiel tio povus damaĝi vian perfektecon? Vi estas tiel
vera, tiel korpura, tiel bonkora, tiel leĝera kaj tiel alta super aliaj, kiel blanka nubo... Kio povus
damaĝi vian perfektecon? Miaflanke mi eĉ makulas vin per la socia malbonvirto! Kiel stulta mi
estas, Hanyan! Mi estas la plej granda malsaĝulo en la mondo, malsaĝulo la plej stulta, la plej
nepardonebla, la plej kruela kaj la plej vulgara! Mi eĉ pedante stultiĝas doni grandan atenton al
“virgulino”! Ho, Hanyan! Mi vane elspezis tutajn tri tagojn, dum ni ambaŭ enabismiĝas en mizero.
Mi estas malsaĝulo! Mi estas la plej granda malsaĝulo en la mondo!

La aŭto rapidis tra stratoj kaj stratetoj en la direkto al ŝia loĝejo. Lia koro tamburadis pli forte
ol la aŭta motoro. Li volis pli frue vidi ŝin, plej frue! Ĉe la fino de la strateto, li haltigis la aŭton.
Salte elirinte el la aŭto, li impetis en la strateton. Li senceŝe preĝis en la koro: Ne eliru, Hanyan.
Vi devas resti en la hejmo! Mi havas mil vortojn por diri al vi, kaj vi devas resti en la hejmo!
Sed...li repensis: ne gravas, eĉ se vi forestos en la hejmo, kaj mi staros ĉe via pordo kaj atendos ĝis
vi revenos. Mi nepre vidos vin hodiaŭ, nepre!

Ĉe ŝia pordo, kiam li pretis levi sian manon por frapi, li surprizite vidis afiŝon de ruĝa papero
kun tri okulfrapaj vortoj “Bona Domo Luota”. Li tuj preĝis en la koro: Ne, ne, Hanyan, vi ne
povas foriri, absolute ne! Li frapis sur la pordo, sed morta silento regis en la ĉambro.
Malbonaŭgura antaŭsento fridigis lian koron. Li refoje frapis sur la pordo, kaj aŭdiĝis responda
paŝbruo de lignosandaloj. Post momento malfermiĝis la pordo, aperis ne Hanyan, sed maljunulino
kun hartubero. “Ĉu vi volas lupreni la domon?” ŝi demandis.

“Ne, mi volas vidi fraŭlinon, fraŭlinon Zhang,” li hasteme diris.
“Fraŭlino Zhang jam translokiĝis.”
“Translokiĝis?” Li eksentis sian kapon ŝvelanta kaj siajn membrojn malvarmaj. “Kiam ŝi

translokiĝis?”
“Hieraŭ vespere.” Ŝi turnis sin por fermi la pordon. Li tuj faris paŝon antaŭen kaj baris la

fermadon de la pordo. “Ĉu vi scias, kien ŝi translokiĝis, mi petas?”
“Mi ne scias.”



- 87 -

“Ĉu vi scias, kie troviĝas la hejmo de ŝiaj adopto-gepatroj?” li ree demandis kun preskaŭa
malespero en la koro.

“Mi ne scias, mi scias nenion,” ŝi respondis malpacience, volante fermi la pordon.
Elpoŝiginte monbileton de cent dolaroj, li enŝovis ĝin en ŝian manon kaj diris preskaŭ peteme,

“Bonvole lasu min eniri por rigardi, ĉu bone?” En lia koro restis ankoraŭ strio da espero. Ĉar ŝi
translokiĝis hieraŭ, en la ĉambro restas pli aŭ malpli kelkaj aĵoj, kiaj adreso, nomo de parenco kaj
alia indikaĵo. Li devas eltrovi ion, li devas elserĉi ŝin!

Kun mirego kaj ĝojo, la maljunulino tenis en la mano la monbileton. Cent dolaroj! Rento por
duonmonato! Li certe estas riĉa frenezulo! Ŝi haste retiriĝis kaj larĝe flankenŝovis la pordon. Ŝi
ripetade diris, “Rigardu, rigardu laŭ via plaĉo, rigardu tiel longe kiel vi volas!”

Li eniris kaj ĉirkaŭrigardis. En malplena ĉambro ĉio estis pura kaj bonorda. La lito kaj tablo,
kiuj apartenis al la luiganto, ankoraŭ restis tie netranslokitaj. En la ĉambro ŝajne ŝvebis
alkroĉiĝeme la bonodoro de la vestoj de Hanyan, kaj li viziis ŝin, kiu, ankoraŭ kun amemaj okuloj,
iom kuntiris siajn brovojn, sidante sur la litrando. Li forte ekskuis sian kapon kaj, irinte al la tablo,
tirmalfermis tirkeston. En ĝi troviĝis kelkaj blankaj kovertoj neuzitaj kaj malgranda
tablo-kalendaro. Li foliumis ĝiajn foliojn, esperante trovi ion de ŝi skribitan, sed nenion en ĝi. Kaj
aliaj tirkestoj estis tute malplenaj. Ĉirkaŭrigardinte, li ne trovis ŝian ajnan postsignon en la ĉambro.
Kiam li mallevis la kapon, li trovis paperkorbon sub la tablo. Li klinis sin kaj eltiris ĝin. Vere en ĝi
troviĝis multaj eluzitaj paperfolioj. Li pririgardis ilin unu post alia: fakturoj, eltondaĵoj de
literaturaj verkoj, pakpaperoj... Poste li trovis ĉifitan paperbulon. Kiam li malvolvis ĝin, ĝi estis
nenio alia ol la letereto skribita de li al ŝi, sur kiu ŝi markis per multaj krucoj per ruĝa krajono tiel
forte, ke la paperfolio estis difektita. Ĉe malsupra marĝeno de la letereto, li vidis senkoherajn
frazojn skribitajn de ŝi:

“Kiel kruela vi estas, Bai Peiwen! Kiel reala vi estas! Vi ne necesas foririgi min per kvin mil
dolaroj. Mi memvole foriros kaj ne ĝenos vin. Sed mi malamas vin!

Ho, ne, ne, Peiwen, mi ne malamas vin. Se nur vi volontus veni, mi petas, ke vi venu, venu por
savi min! Mi ne plu volas esti sola, mi ne plu volas vagi tien kaj tien. Mi amas vin, Peiwen! Se nur
vi volontus veni, se vi ignorus mian pasintecon, mi volas esti via sklavino rampanta ĉe viaj piedoj!
Ĉu vi ne scias? Vi ne scias pri mia arda atendo de vi nek pri mia freneza amo al vi. Bai Peiwen!
Bai Peiwen! Bai Peiwen! Bai Peiwen!... Savu min, Peiwen! Sed, kial vi ne alvenas? Jam du tagojn.
Vi vere ne venos!

Kiel ordinara vulgarulo, vi forĵetas, abomenas kaj malestimas min. Vi estas nobla sinjoro,
dum mi malpura fiulino!

Kion alian mi povas esperi? Mi ne plu sonĝas. Kiel stulta mi estas! Mi vane pensas, ke vi
ŝanĝos vian eraran opinion. Mi ne plu sonĝas, neniam! Ruiniĝon al mi! Enabismiĝon al mi!
Degeneradon al mi! Mi edziniĝu al tiu idioto! Kio gravas? Hanyan, Hanyan, vi estas nur kotpeco
sub alies piedoj! Peiwen, mi malamas vin, malamas vin, malamas vin, malamas vin!...”

Sennombraj “mi malamas vin” plenigis la malsupran marĝenon de la paperfolio. Li tremetante
tenis ĝin en la mano, kun ŝvito eksudanta sur sia frunto. Nur je la nuna momento, li eksciis, kion li
faris al ŝi, kiel li humiligis kaj vundis ŝian fragilan animon kaj kiel pasie ŝi lin amas. Ŝi eldiris ĉion
sian al li por ne trompi lin. Ŝi pensis, ke li povas doni pardonon al ŝi kaj ekkoni ŝian puran animon.
Sed li? Li eĉ liveris al ŝi kvin mil dolarojn kiel “la pagon de disiĝo”! Li ŝancele sidiĝis sur la
seĝon antaŭ la skribotablo. Apogante sian kapon per ambaŭ manoj, li rerigardis ŝian skribaĵon. Lia
koro kuntiriĝis kaj doloris, lia gorĝo sekiĝis krevonte, lia rigardo malklariĝis kaj lia animo
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tremetis. Li jam travidis la vojon indikitan sur la papero: ŝi iros al la infero. Nur Ĉielo scias, kiun
vojon ŝi elektas, kiam ŝi troviĝas en despero! Nun li tre malamis sin mem. Kial li ne ekkomprenis
unu tagon pli frue? Kial li ne venis ĉi tien hieraŭ nokte! Nun kie ŝi estas? Kie ŝi estas?

“Mi volas trovi vin, Hanyan! Mi volas trovi vin!” Li diris tra inter la premantaj dentoj, “Eĉ se
vi troviĝus en la infero, mi elvenigus vin!”
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15.
Monato forpasis. Hanyan malaperis kiel ŝtono falinta en la maron. Bai Peiwen utiligis mil

rimedojn por serĉi ŝin. Li petis de laboristino Yan Lili informon pri ŝi, publikigis priserĉan
anonceton en ĵurnalo, kaj eĉ sendis ekzameni la registradon de loĝantoj en policejo, sed ŝi ŝajnis
ŝaŭmo malaperinta en la maro kaj donis nenian postsignon.

Li bedaŭris, ke antaŭe li ne demandis ŝin pri la nomoj kaj la adreso de ŝiaj adopto-gepatroj,
kaj nun perdis ĉiujn eblojn. La priserĉa anonceto en ĵurnalo pligrandiĝis kaj daŭris semajnon, sed
neniu telefonvoko de ŝi alvenis. Rapide li malgrasiĝis kaj aspekis marasme. Li ne havis apetiton
nek emon al endormiĝo, kvazaŭ senhejma hundo tuttage. Li ne povis resti hejme eĉ unu minuton,
ĉar li timis, ke ŝi telefonos al la fabriko. Sed en la fabriko li same ne povis teni sin senmova.
Ĉiumomente li eksaltis pro subita timo, viziante, ke ŝi edziniĝis, eĉ al tiu idioto. Kaj pro tio li
ektremetis kaj sentis konvulsion en la koro kaj la tuta korpo. Tamen lia tuta kondutado ne povis
eskapi el la rigardo de lia patrino kaj lia amiko Gao Lide.

Gao estis diligenta junulo, kiu alvenis sola al Tajvano post la okupado de la ĉeftero, kaj lernis
en agrikultura fakultato en universitato, kiel kunlernanto de Bai. Pro intimaj konversacioj, li kaj
Bai fariĝis koramikoj. Tial, post diplomiĝo, li translokiĝis en Domon Bai kaj administris la tutan
te-plantejon, kiun Bai komisiis al li. Aplikante tion, kion li lernis en lernejo kaj kun granda
intereso pri te-kreskigo, Gao eĉ prosperigis la te-plantejon pro sia laboremo. Oni povis rikolti sep
aŭ ok fojojn la tefoliojn en la plantejo de Domo Bai, kio tute ŝuldiĝis al li. Por danki lin, Bai
disponigis al li akciojn kaj pagis al li altan dividendon ĉiujare. Pro tio, Gao ĝuis specialan pozicion
en la familio Bai, kiel koramiko, frato kaj helpanto de Bai.

Tiun nokton Gao kaj maljunula sinjorino Bai estis en la halo, dum Bai paŝadis tien kaj ĉi tien
senĉese en sia ĉambro. Lastatempe, preskaŭ ĉiuvespere, li tiel paŝadis tien kaj reen eĉ ĝis profunda
nokto. En sia dormoĉambro li same paŝadis tiel ĝis tagiĝo.

“Peiwen,” kriis lia patrino nereteneble, “kio okazas al vi?”
“Ho?” Haltinte, li ĵetis nekompreneman ekrigardon al ŝi.
“Ĉu laboristino povus tiel okupis vian animon?” Ŝi fikse rigardis lin.
“Ho, panjo?” li mire demandis, “Kiel vi povus scii...”
“Mi scias ĉion,” ŝi ekbalancis la kapon. “Mi persvadas vin forlasi ŝin! Ŝi ne konvenas al vi,

nek al nia familio. Ŝi nur allogis vin, kaj vi neniel falu en ŝian kaptilon!”
“Panjo!” li reziste protestis, “Vi tute ne scias! Vi tute ne konas ŝin! Tio, kion vi diris, ne estas

justa!”
“Ĉu mi ne scias?” La maljuna sinjorino levis la brovojn. “Tiuspecajn junulinojn mi bone

konas. Mi konsilas, ke vi ne obstine insistu pri via konduto! Jen vidu, kiel ŝi vin turmentas!
Rigardu vin en la spegulo, ĉu vi havas decan aspekton? Vi estas vere stranga. Vi faris elektadon
mil kaj mil fojojn, sed vi nur korinklinas al laboristino en via fabriko, anstataŭ al belaj filinoj de
distingitaj familioj!”

“Ŝi ankaŭ estas abituriento!” li laŭte diris. “Ĉu laboristino malsuperas? Multaj gravuloj
devenis de laboristoj!”

“Kompreneble,” ŝi ekrikanis. “Tiu laboristino tre baldaŭ fariĝos la mastrino!”
“Ne parolu tiel, panjo.” Starante antaŭ sia patrino, li ŝajnis ŝtonstatuo, kun pala vizaĝo kaj
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malserenaj okuloj. “Ŝi fakte ne inklinas edziniĝi al mi. Ŝi jam senspuriĝis de unu monato.”
“Ŝi aperos,” ŝi diris kviete. “Ŝi jam elĵetis la hokon kun logaĵo, kaj iam venos por ĉasaĵo. Sed,

Peiwen, mi diru al vi, ke mi ne volas tian bofilinon.” Li rigide staris tie. Findirinte tiujn vortojn, la
maljuna sinjorino stariĝis kaj rekte supreniris laŭ la ŝtuparo. Li ankoraŭ restis staranta en stuporo
ĝis kiam Gao Lide aliris kaj donis al li bruligitan cigaredon.

“Ŝajnas al mi, ke vi bezonas cigaredon,” Gao diris ridete.
Bai prenis la cigaredon. Eliginte longan suspiron, li deprimite sidiĝis en la sofon, kun siaj

fingroj enŝovitaj profunde en la harojn. Bruliginte cigaredon, Gao sidiĝis kontraŭ li kaj diris kviete,
“Kio do okazis? Eldiru kaj mi donos al vi proponon.”

Levinte la kapon, li ĵetis rigardon al Gao, kies rigardo estis kuraĝiga. Refoje li eksuspiris kaj
forte eksuĉis la cigaredon, el kiu la densa fumo ŝvebis inter la du viroj. Gao sidis kun unu kruro
metita sur la alia kaj mienis senzorge kaj senĝene, dum Bai firme kuntiris la brovojn kun la vizaĝo
plena je malĝojo kaj ĉagreno.

“Kiel panjo sciiĝis pri Hanyan?” li demandis al Gao.
“Ŝi telefonis al direktoro Zhao kaj informiĝis pri tio,” Gao diris. “Nu, ĉu ŝi vere estas

laboristino?”
“Jes.” Ekscitite li kriis, “Se vi vidus la laboristinon! Se vi vidus ŝin!”
Gao ekridetis leĝere. “Kiel ŝi malaperis?” li demandis.
Bai mallevis la kapon kaj denove silentis. Dum kelka tempo ili restis senparolaj. Siaflanke

Gao ne urĝis lin respondi kaj nur elblovis cigared-fumon.
Post tre longe Bai malrapideme diris, “Antaŭ kvar monatoj mi rimarkis ŝin la unuan fojon.” Li

sputis plenbuŝon da fumo kaj fikse rigardis ĝian disvolviĝon. En la ŝvebanta fumo li ŝajne viziis la
vizaĝon de Hanyan malforte, leĝere kaj iluzie duonkaŝitan de fumo. Malrapide li rakontis la
historieton inter si kaj Hanyan tute kaj senrezerve. De Gao li neniam kaŝis sekreton. Finrakontinte,
li apogis sian korpon al la sofo kaj gapis al la plafono. Kun senviglaj okuloj, li diris mallaŭte, “Mi
volonte ŝanĝus la tutan mondon por ŝi! La tutan mondon!”

Enpenseme silentis Gao, kiu estis lerta en pensado. Post kelka tempo, li subite diris, “Ĉu vi
iris al la publika dancejo por peti informojn?”

“Publika dancejo?” Bai surpriziĝis.
“Nu, ŝi servis en publika dancejo antaŭe. Por renovigi sian vivon, ŝi decideme liberiĝis de ĝi

kaj fariĝis laboristino. Sed vi donis batojn al ŝi kaj frakasis ŝian esperon. Se la junulino, kiu
troviĝas en malespero, trovas, ke tiu renovigo ne alportas al ŝi respekton kaj reputacion, kaj des pli,
ke tio ne igas la viron, kiun ŝi amas, havi altan kaj decan opinion pri ŝi, kiel ŝi agus?”

“Kiel?” La frunto de Bai ekŝvitis.
“Ŝi volontas degenerigi sin! Tial ŝi diris, ke ŝi volas flosi sur ondoj, perei kaj degeneri. Ŝi jam

tute senkuraĝiĝis! Nun estas du ebloj pri ŝi: aŭ ŝi jam edziniĝis al tiu idioto aŭ reiris al dancejo kiel
kundancistino. Do, mi proponas al vi serĉi ŝin en dancejo!”

Penetreme rigardante Gao-on, li restis senparola longan momenton. Poste li eksaltis, kaj
ekkaptinte la jakon pendantan sur la seĝdorso, kuris eksteren. Gao surprizite kriis, “Kien vi
kuras?”

“Al dancejo!”
“Kiu dancejo? Ĉu eblas, se vi havas nenian informon pri ĝi?”
“Mi serĉos ŝin de unu dancejo al alia!” Post kiam li impetis eksteren, Gao aŭdis la motoran

bruon de la aŭto. Stariĝinte, li iris al la fenestro kaj okule akompanis lian aŭton, kiu elkuris kiel
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sago. Li eklevis la brovojn kaj iom klinis flanken la kapon. Ŝovinte ambaŭ manojn en la poŝojn de
sia jako, li parolis al si, “Do, mi vere volas vidi tiun Zhang Hanyan-on!”

Pluaj tri tagoj forpasis. Bai iris al pli ol dek kelkaj dancejoj por serĉi ŝin, sed li povis trovi
neniun spuron de ŝi, unuflanke pro tio, ke li ne sciis la nomon, kiun ŝi uzis en dancejo, kaj
aliflanke pro tio, ke li ne havis ŝian foton en la mano. Tial li devis subaĉeti la direktoron de la
dancejo, petante, ke tiu montru al li la fotojn de kundancistinoj. Sed tio ne helpis multe, ĉar multe
da kundancistinoj ne disponigis siajn fotojn. Do, li ofte sidis silenteme en la angulo de dancejo,
forte fumante cigaredon kaj rigardante kundancistinojn, kaj silenteme foriris. Tamen, tiun nokton
li vere vidis ŝin.

Tio estis duaklasa, eĉ triaklasa publika dancejo, kie regis bruo, malordo kaj cigared-fumo, kaj
malgranda bando ludis laŭtan muzikon. En mallarĝa danc-areno interpuŝiĝis paroj de gedancantoj,
kiuj dancis rapidritme. Kaj Hanyan turniĝis en la brakumo de mezaĝulo. En malhela lamplumo,
ŝiaj orelringoj kaj kolĉeno brilis. Kvankam en tia malhela lamplumo, kvankam en tia ĥaosa
interpuŝiĝo, kvankam ŝia aspekto tute malsamis kiel kutime... tamen li rekonis ŝin je la unua vido.
Tuj kiam li eniris la dancejon, li rekonis ŝin! Li sentis rapidajn korbatojn kaj vertiĝon. Li
ektremetis pro surpriziĝo. Sidiĝinte sur sidlokon, li diris kelkajn vortojn al la direktoro kaj
fingromontris ŝin. Poste li subskribis ĉekon al la direktoro de kundancistinoj. Tiu mirplene gapis al
li kaj foiris. Li mendis botelon da vino kaj bruligis cigaredon. Tiamaniere atendante kviete, li
verŝis en sian ventron unu glason da vino post alia. Post longa tempo, lin vualis malluma homa
ombro staranta antaŭ li. Li malrapide levis sian kapon. Jen timida kaj delikata figuro estis volvita
per okcidentstila vesto el nigra veluro, el kies larĝe malfermita kolumo montriĝis ŝia delikate
longa kolo. Ŝiaj malgrasaj kaj malfortaj ŝultroj aspektis pale kaj alloge kompatinde, kaj la brilanta
koliero kroĉiĝis al ŝia delikata kaj glata haŭto. Lia rigardo supren leviĝis kaj tuŝis la ŝian.

Ŝajne ŝin trafis granda skuado. La sango rapide forlasis ŝiajn vangojn kaj lipojn. Ŝi apogis sin
al la tablo per la mano, kun kolapsanta korpo. Li tuj stariĝis kaj ŝin helpis. Poste li sidigis ŝin sur
seĝon. Per tremetantaj manoj li verŝis por ŝi glason da vino kaj donis ĝin al ŝi. Preninte la glason,
ŝi eltrinkis la vinon per unu gluto. Li sidiĝis kontraŭ ŝi kaj fikse rigardis ŝin tra la larma nebulo
abrupte formita. Ŝi aspektis pli malgrase kaj marasme. La tualeta pudro ne povis kaŝi ŝiajn palecon
kaj lacecon, kaj sub ŝiaj okuloj klare montriĝis nigaj ringoj. Ŝiaj longaj okulharoj svingiĝis,
duonkaŝante paron da malklaraj kaj timidaj okuloj. Li mordis al si la lipojn, sentante tordan
doloron profunde en la koro.

“Hanyan!” li mallaŭte vokis. Li per tremetanta mano kovris ŝian maneton sur la tablo. “Kiel
penige serĉi vin!”

Ŝi eltiris sian manon malpeze, levante siajn brovojn. Ŝia rigardo fiksiĝis sur lia vizaĝo la
unuan fojon hodiaŭ nokte, kun ioma prijuĝemo kaj flegmo. “Ĉu vi volas danci, sinjoro?” ŝi
demandis kun frida mieno. “Dankon pro via atentemo al mi!”

“Hanyan!” li kriis, ne sciante, kion diri, pro urĝemo. Ŝia senesprima vizaĝo pikis lin. Li
konfuziĝis kaj streĉiĝis, sentante sian internon dolore turniĝanta. “Hanyan, ne kondutu tiel. Mi
venas pardonpeti de vi kaj kunporti vin eksteren!” li hasteme diris. Liaj manplatoj malsekiĝis de
ŝviteroj.

“Kunporti min eksteren?” ŝi murmuris. “Jes, se vi pagas por ekstera tranoktiĝo, vi povas
kunporti min eksteren.” Ŝi stariĝis kaj rigardis lin kviete. “Ĉu ni eliru nun, sinjoro?”

Li rigardis ŝin, ŝian marasman vizaĝon, ŝian lacan mienon kaj ŝian flegman vizaĝesprimon,
kvazaŭ li estus nur ordinara kundancanto kaj fremdulo tre malproksima de ŝi. Lia koro disŝiriĝis
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de ŝia konduto. Li ekkomprenis, ke ŝi ne volas daŭrigi antaŭan intiman rilaton kun li, kaj ke li jam
perdis ŝin! Iam li tenis ŝin en la mano, sed nun li perdis ŝin!

“Kiel do?” ŝi demandis. “Iri eksteren aŭ danci?”
Li ekgrincis siajn dentojn kaj subite stariĝis. “Bone, ni iru eksteren unue! Antaŭ ĉio ni forlasu

ĉi tiun lokaĉon!”
Ŝi alportis sian ventmantelon. Li helpis al ŝi surŝultrigi ĝin, kaj ĉirkaŭbrakumante ŝian talion,

li eliris kune kun ŝi el la dancejo. Siaflanke ŝi ne rifuzis lian ĉirkaŭbrakumon, kio naskis strion da
espero en lia koro. Fikse rigardante ŝin tra siaj okulharoj, li trovis indiferentecon kaj senzorgemon
sur ŝia vizaĝo. Tio refoje pikis lin.

“Kien ni iru?” ŝi demandis al li.
“Kie vi loĝas nun?”
“Proksime de ĉi tie.”
“Ĉu mi povus sidi kelkan tempon en via loĝejo?”
“Jes,” ŝi eklevis siajn brovojn, “se tio plaĉas al vi.”
Senvorte ŝi nur paŝis antaŭen. La vento de profunda aŭtuno renkonte atakis ilin per penetrema

malvarmeto. Ŝi iom ektremetis kaj li nereteneble firme ĉirkaŭprenis ŝin, kiu ne rezistis. Ili iris sur
la norda strato Zhongshan kaj turnis sin en strateton. Ili eniris apartamentan domon kaj supreniris
al la dua etaĝo. Ŝi elprenis el la mansako ŝlosilon kaj malfermis la pordon de la ĉambro. Nun li sin
trovis en malgranda kaj bela salono, kiu estis nekompareble supera al ŝia antaŭa ĉambreto:
tapetitaj muroj, luksa lustro pendanta el la plafono, gramofono, ŝranko kun kelkdek specoj da vino
eksponitaj, kompleto da elegantaj sofoj, malhele ruĝa fenestrokurteno pendanta ĉe fenestropordo...
Ĉirkaŭrigardante, li sentis malklaran doloron en la koro. Li vidis la tipan ĉambron de
kundancistino, kaj krome li sciis, ke ofte gastoj frekventas ĉi tien.

“La ĉambro estas bone dekoraciita,” li laŭdis malsincere.
“Jes?” ŝi demandis senemocie. “Mi luis ĝin, kune kun ĝiaj mebloj kaj ornamaĵoj. Mi ne faris

ŝanĝon al ĝi. Se ĝi estus mia, mi elektus kreman kaj kafan kolorojn por la salono, blankan, oran
kaj nigran kolorojn por la dormoĉambro, kaj aldonus ruĝan litkovrilon kaj similajn.” Ŝi montris la
sofon, “Bonvole sidiĝu!” Kaj malferminte la cigared-skatolon sur la tableto, ŝi demandis,
“Cigaredon?”

“Ne.”
“Kion vi volas trinki?” Ŝi aliris al la ŝranko kaj elprenis vinglason, “Kion vi emas trinki,

viskion aŭ brandon?”
“Nenion. Mi volas nenion,” li diris ekscitite, fiksante sian rigardon sur ŝin.
“Do, kio pri aliaj trinkaĵoj, oranĝa suko aŭ soda akvo aŭ kokakolao? Vi devas trinki ion, ĉu ne!

Vi jam elspezis tiom multe da mono por mi, kaj miaflanke mi devas bone regali vin!” ŝi diris,
intence evitante lian rigardon.

Alirinte al ŝi, li tenis ŝian brakon per la mano, turnigis ŝian korpon kaj devigis ŝin fronti al li.
Kaj li penetreme rigardis ŝian vizaĝon. Li havis okulojn plenajn je sangaj strioj kaj distaŭzitajn
harojn. Li rapide spiregis, kun pala kaj marasma vizaĝo.

“Sufiĉe!” li diris raŭke. “Ne turmentu min, Hanyan. Mi eraris, mi eraris. Ne turmentu min
plu!” Li ne povis regi sin. Li firme alpremis ŝin en sian sinon kaj ŝovis sian kapon en ŝian
kolumon. “Superŝutu min per via kolero! Batu kaj skoldu min! Kriegu al mi! Diru al mi, ke mi
estas la plej granda malsaĝulo! Sed ne turmentu min per flegmo tiamaniere! Ne kondutu tiel! Sciu,
ke mi faris nenion alian ol serĉi vin dum ĉi tiu monato. Sufiĉas via puno al mi, jam sufiĉas!
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Hanyan, indulgu min!”
Ŝi elbaraktis kaj forsaltis de li. Apogante sin kontraŭ la muro, ŝi gapis al li kun larĝe

malfermitaj okuloj. Ŝia vizaĝo montriĝis morte pala kaj ŝia mieno kaptiĝis de retiriĝemo kaj
konfuziteco.

“Kion... kion vi volas, sinjoro?” ŝi demandis, kvazaŭ li ankoraŭ estus fremdulo.
“Mi volas doni al vi edziĝpeton,” li urĝeme diris. “Mi petas, ke vi edziniĝu al mi. Mi amas vin

kaj mi volas vin.”
Ŝi rigardis lin. Ŝia vizaĝo pli paliĝis kaj laceco riveliĝis en ŝiaj okuloj. Malrapide deturninte

sian kapon, ŝi mallevis siajn palpebrojn.
“Se vi petas mian edziniĝon, do, mi rifuzas, sinjoro,” ŝi diris seke kaj malforte.
“Hanyan!” kriante, li sin ĵetis antaŭ ŝin kaj kaptis ŝiajn manojn. “Mi scias, ke vi koleras

kontraŭ mi kaj vi malamas min. Mi scias. Mi tute scias. Sed ne parolu tiel definitive. Bonvole
donu al mi alian ŝancon. Provu min ankoraŭfoje, Hanyan, mi petas!”

“Ne,” ŝi diris mallaŭte, rigardante malplene tra la fenestro, sen ia vizaĝesprimo. “Vi
malestimas min, kaj konsideras min malpura. Mi ne povas edziniĝi al tiu, kiu min malestimas. Ne,
neniel. Mi jam diris antaŭe, ke mi ne meritas pariĝi kun vi!”

“Ne, ne, Hanyan, ne estas tiel. Estas mi, kiu ne indas je vi. Mi estas vulgara, malgrandanima
kaj egoista. Nun mi jam ekhavas klaran komprenon, ke tiu afero neniom damaĝas vian purecon
kaj bonecon. Mi estas tre malsaĝa, Hanyan! Nun nenio malhelpas nin. Mi ne plu zorgas pri via
deveno kaj via pasinteco. Vi estas la plej perfekta en mia koro. Mi petas, Hanyan, ke vi edziniĝu al
mi, edziniĝu al mi! Hanyan, ne rifuzu min!”

Ŝi ektremis, ankoraŭ rigardante tra la fenestro, sed larmoj ŝveliĝis kaj inundis ŝiajn nigrajn
pupilojn. Ŝiaj lipoj iom moviĝis kaj malforta rideto naĝis al la liprando. “Se vi dirus tiujn vortojn
antaŭ monato,” ŝi diris malgaje, “mi genuiĝus ĉe viaj piedoj kaj kisus ilin. Sed nun tio ne helpas.
Mi jam reiris al la dancejo, kaj mi ne plu revis pri tio. Mi ne edziniĝos al vi, sinjoro Bai. Tamen vi
povas iri al la dancejo. Kiel riĉulo, vi povas pagi miajn servohorojn aŭ pagi por mia eliro kun vi.”

“Ne, Hanyan!” kriante, li peteme skuis ŝin, kaj karesis ŝiajn vangojn kaj harojn. Lia rigardo
arde fiksiĝis sur ŝian vizaĝon. “Mi ne permesas al vi resti en la dancejo, neniel! Mi nepre
edzinigos vin, kion ajn vi diras! Ne estus tiom kruela, Hanyan...”

“Jen vi estas kruela, sinjoro Bai!” dirante, ŝi deturnis sian rigardon de la ekstera pejzaĝo kaj
faligis la rigardon sur lin. Larmoj glitis laŭ ŝiaj vangoj kaj fale gutis sur ŝian veston. “Bonvole
forlasu min kaj ne tedu min,” dirante, ŝi komencis plorsingulti mallaŭte kaj reteneme.

Ŝia plorsingultado disŝiris kaj dolore pikis lian koron. Li ambaŭmane levis ŝian vizaĝon kaj
forkisis ŝiajn larmojn per la lipoj. Li peteme diris, “Indulgu min, indulgu min, Hanyan. Mi estas
kulpa. Mi kondutis kiel azeno. Mi igis vin multe suferi por nenio kaj fali en multajn maljustaĵojn.
Mi estas kulpa. Hanyan, donu al mi ŝancon, la ŝancon al mi por renovigi min kaj ripari mian
kulpon. Mi certigas al vi, Hanyan, ke viaj dumvivaj suferoj jam finiĝis kaj mi donos al vi la plej
dolĉan kaj la plej feliĉan vivon. Hanyan, promesu edziniĝi al mi! Hanyan, promesu tion!”

“Vi... vi pentos pri tio,” ŝi diris plorante, “Iun tagon vi malŝatos kaj forĵetos min...”
“Mi neniel, absolute neniel faros tion!”
“Vi faros tion, ĉar vi jam malŝatis kaj forĵetis min foje. Kaj poste vi ankoraŭfoje faros tion. Mi

timas tiun tagon. Mi ne kuraĝas akcepti vin, mi ne kuraĝas!” Ŝi kovris sian vizaĝon per la manoj.
Plorado tremigis ŝiajn ŝultrojn kaj larmoj falfluis el inter ŝiaj fingroj. “Mi jam diris, ke mi hontas
pri mia malindeco, mi estas humila kaj sensignifa... Mi ne volas edziniĝi al vi, mi ne volas! Iun
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tagon, kiam vi ne plu amos min, tiam vi malbenos min kaj vi pentos... Aĥ, ne, ne,” ŝi skuis sian
kapon inter la manoj. “Forlasu min! Forlasu min! Mi estas tiel humila. Ne ŝerce trompu min...” Ŝi
ne plu povis parolis kaj eĉ povis eligi neniajn sonojn pro dolora plorado. Li perforte tiris ŝian
manon el de ŝia vizaĝo kaj rigardis ŝiajn vizaĝeton terure makulitan de larmoj kaj maljuste
ofenditan kaj retiriĝeman mienon. Lia koro spasme konvulsiiĝis. Li ekkomprenis, kiom serioze li
vundis tiun fragilan koron, tiel ke, ŝi ne plu kuraĝis kredi aŭ akcepti la amon. Li fikse rigardis ŝin
longe kaj profunde, kaj poste li eligis ekkrion kaj timplene altiris ŝin al sia sino. Tremete prenante
ŝian kapon en sian brakumon, li kriis, “Aĥ, Hanyan, kion mi faris al vi? Mi devas esti damnita, mi
devas esti kondamnota en la inferon! Ho, Hanyan, batu kaj malbenu min!”

Levinte ŝian kapon per la mano, li alpremis siajn lipojn al la ŝiaj tremetantaj lipoj. Siaflanke ŝi
ankoraŭ ploris. Plorante, ŝi ĉirkaŭprenis lin tre forte kaj demandis plorsingulte, “Ĉu vi... vi... vi
vere... volas min?”

“Jes, jes, Hanyan! Mia ĉiu osto kaj ĉiu fibro volas vin! Mi volas vin! Mi volas vin, Hanyan!
Ni geedziĝu tuj morgaŭ! Mi pagos por vi la monsumon, kiun vi ŝuldas al viaj adopto-gepatroj, kaj
mi finos anstataŭ vi vian kontrakton kun la dancejo. Hanyan, vi ne plu havos mizerajn tagojn!
Tion mi certigas al vi. Mi protektos vin dum nuna vivo kaj estonta vivo!”

“Vi... ne estas sincera...”
“Mi estas sincera, sincera!” li diris ripetade.
“Vi scias, ke mi ne estas... bona junulino, kaj ne pura, ne...”
Li kovris ŝian buŝon per la mano. “Vi estas bona kaj pura junulino! Vi estas perfekta kiel

neprilaborita jado! Vi estas la junulino, pri kiu mi revadas!”
Ŝi levis sian kapon kaj ŝiaj pupiloj larme vualitaj flagradis. Ŝi rigardis lin longe tiamaniere,

kaj poste timide kaj malforte demandis, “Ĉu vi... ne... pentos?”
“Penti?” Li fikse rigardis ŝin. “Jes, mi pentas, ke mi prokrastis unu monaton kaj ke mi multe

suferigis vin!”
Ŝi mallevis siajn palpebrojn kaj staris senmove.
“Hanyan,” li softe vokis. “Ĉu vi jam pardonis min?”
Sen diri ion, ŝi nur malpeze ĉirkaŭprenis lin, malpeze apogis sin al lia sino kaj malpeze

alpremis sian vangon al lia firma kaj larĝa ŝultro.
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16.
Tiu mateno ŝajnis sonĝo. Tre frue pepado de birdoj antaŭ la fenestro sonis eksterordinare

klare. Malferminte siajn okulojn, Hanyan vidis la fenestron plenan de aŭtuna sunlumo, kiu brile
kaj langvore ĵetiĝis antaŭ ŝian liton. Ŝi ekrigardis la brakhorloĝon. Duono post la oka! Estis tempo
por ellitiĝi. Bai diris, ke li prenos ŝin al la kortumo je la deka. Kaj ŝi devis sin ŝminki kaj ŝanĝi
veston. Sed ŝi sentis sin mola tra la korpo, kvazaŭ starante sur nuboj. Ŝi ankoraŭ ne havis la senton
de realeco pri tio, kion ŝi estis faronta hodiaŭ. Nokte hieraŭ ŝi maldormis ĝis la profundaj horoj.
Ĉu tio estas vera? Ŝi senĉese demandis al si mem. Ĉu ŝi vere fariĝos lia novedzino hodiaŭ? Ĉu ĝi
ne estas sonĝo nek revo?

Antaŭ la lito, la kostumo por novedzino, kiu estis dissternita sur la seĝo, montriĝis neĝe
blanka. Rigardante ĝin, ŝi tuj ekhavis la senton de realeco. Ŝi eksaltis el la lito je la penso, ke ĝi
estos nova kaj okupita tago. Post tualetado, ŝi okule mezuris sin antaŭ la spegulo: la brilantaj
okuloj, kiuj ne perfidas la maldormecon, la humidaj kaj glataj vangoj, la ĝojplenaj brovoj, la
lipangulo kun iom da hontemo... aĥ! Ĉu tiu estas la eta laboristino, kiu svenis sur la sunum-tereno?
Ŝi eligis profundan suspiron. Jes, kiel Peiwen diris, la mizeraj tagoj devas veni al la fino! Poste tio,
kio atendas ŝin, devas esti feliĉa, dolĉa kaj sonĝeca tempdaŭro!

Per harbroso, ŝi malrapide brosis tiujn pendantajn harojn, sed en la spegulo riveliĝis la figuro
de Peiwen anstataŭ la ŝia. Peiwen, la nomo dolĉe glitis tra ŝia koro. Ŝi ŝajne viziis liajn ardajn kaj
soifajn pupilojn kaj aŭdis lian urĝan voĉon.

“Ni tuj geedziĝu, ju pli frue, des pli bone. Mi ne permesu ion ajn apartigi nin unu disde la
alia!”

“Kio povus apartigi nin?” ŝi demandis. Ŝia ridoplena vizaĝo ŝajnis sonĝo kaj ŝia brila
okulparo estis poezieca.

Rigardante ŝin, li tuj sentis frostotremon. “Mi volas vin, mi volas vin tuj kaj tute!” kriante, li
firme ĉirkaŭprenis ŝin. “Mi timas perdi vin, Hanyan. Ni tuj geedziĝu.”

“Vi ne perdos min, Peiwen, ne, krom se vi forpelos min!” Ŝi ankoraŭ ridetis. “Krom tio,
nenia forto povos apartigi nin.”

“Kiu scias?” li diris, kun iom da perplekso kaj ĉagreno en la fundo de siaj okuloj. Poste li
tenis ŝian vizaĝon per ambaŭ manoj kaj diris, “Diru al mi, Hanyan, kian geedziĝan ceremonion vi
deziras, ĉu solenan aŭ luksan?”

“Ne,” ŝi diris, “sufiĉas nur malgranda ceremonio, en kiu troviĝos nur vi kaj mi. Mi ne
bezonas lukson nek multe da partoprenantoj, alie, pro tio, mi streĉiĝos. Mi bezonas nur
malgrandan ceremonion. Ju pli simplan, des pli bonan.”

“Vi estas vere aminda.” Li kisis ŝin. Ŝajnis, ke li jam solvis malfacilan problemon. “Via
opinio estas tute sama kiel la mia. Nu, ĉu vi aprobas notarian geedziĝon?”

“Bone, se vi konsideras tion bona.”
“Ĉu vi jam atingis laŭleĝan aĝon?”
“Ankoraŭ ne. Mi ankoraŭ ne atingis la aĝon de dek naŭ jaroj!”
“Aĥ,” li kompateme rigardis ŝin. “Vi vere estas malgranda novedzino!”
Ŝia vizaĝo ruĝiĝis kaj ŝia timida hontemo igis ŝin pli kortuŝa. Li nereteneble volis kisi ŝin,

kies malgrandaj lipoj montriĝis malseketaj kaj delikataj. Karesante ŝiajn harojn, li demandis, “Ĉu
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via kuratoro estas via adoptopatro?”
“Jes.”
“Ĉu li konsentos subskribi la geedziĝan atestilon, laŭ via opinio?”
“Li faros tion, mi pensas, ĉar li jam akceptis vian pagon.”
“Do, ni geedziĝu post semajno!” Li decideme diris, “Zorgu pri nenio! Post geedziĝa

ceremonio, mi kondukos vin al mia hejmo. Mi volas doni al vi malgrandan surprizon.”
“Sed...” ŝi iom hezitis. “Mi ankoraŭ ne vidis vian patrinon.”
“Vi finfine vidos ŝin. Kial tiel urĝi?’ rapide dirinte, li stariĝis. “Mi tuj iru por prepari ĉion!

Pensu, Hanyan, post semajno, vi fariĝos mia edzino! Ho, mi soife esperas alvenon de tiu tago!”
Nun alvenis tiu tago. Ŝi rigardis sin en la spegulo. Dum tiu semajno, ŝi ĉiam dronis en

kapmalklareco kaj konfuziteco. Ŝi fideme lasis lin aranĝi ĉion. Ŝi kune kun li iris provi kostumojn
por geedziĝo kaj farigis aliajn novajn vestojn. Ŝi helpis al li elekti ŝtofojn kaj disputis kun tajloro
pri la fasonoj de novaj vestoj. Ŝi nur ridetis, sonĝece ridetis. Kiam li elspezis tro multe da mono
por ŝi, ŝi ekkaptis lian manon kaj diris, “Ne agu tiel, Peiwen. Vi eldorlotas min!”

“Mi volas eldorloti vin,” li diris, “ĉar vi devas esti dorlotata denaske!”
Kiaj tagoj tio estas, plenaj de tiel dolĉa frenezeco! Ŝi neniel sentis sin plena dum sia vivo nek

trempiĝis en miela suko kiel nun. Ŝi sentis konfuzitecon pro ĝojego, eĉ ne sciante kio okazas
ĉirkaŭe. Ŝi ne demandis al li pri dekoraciado de la nova loĝejo nek pri aranĝado de la geedziĝa
ceremonio, ĉar ŝi jam metis plenan fidon sur lin kaj oferis sian estontecon al li senrezerve.

Nun ŝi estis fariĝonta lia novedzino. Brosante la harojn, ŝi ridetis pretervole kontraŭ la
spegulo. Post tre longa tempo, ŝi surprizite konstatis, ke la tempo jam ne estas frua. Se ŝi ne pli
rapidus, ŝi maltrafus la tempon por geedziĝa ceremonio. Demetinte la broson, ŝi komencis ŝminki
sin. Antaŭe li volis inviti kelkajn kunulinojn por helpi ŝminki ŝin, sed ŝi rifuzis, timante, ke ili
alportos al ŝi nur bruadon kaj malordigon. Tio, kion ŝi vere volis, estis sonĝeca malgranda
ceremonio. Ŝi nur maldense ŝminkis sin per pudro, kaj anstataŭ hararanĝo farita en beligejo, lasis
siajn longajn harojn pendi nature. Poste ŝi surmetis la kostumon por geedziĝo, surkapigis la
florkronon kaj drapire surmetis la vualon. Starante antaŭ la spegulo, ŝi eĉ ne povis rekoni sin mem.
Volvata en blanka gazo, ŝi ŝajnis nubo, kaj siaflanke ŝi vere kvazaŭ sin trovis sur nubo, ŝvebeca
kaj malklarkapa.

Aŭdiĝis hupado ekstere. Li alvenas! Kun plezuro ŝi atendis starante. Hodiaŭ li ne stiras la
aŭton mem, ĉu? Neniu novedzo ŝoforas persone. Ŝi pensis malklare. Ŝi miris, ke ŝi eĉ pensas pri
tia bagatelo en tia okazo. Paŝoj impetis al la pordo, kaj preskaŭ tuj malfermiĝis la pordo. Kun
bukedo da floroj por novedzino en la levita mano, li enkuris. Ekvidinte ŝin volvatan en geedziĝa
gazo, li ŝtoniĝis. Starante ĉeloke, li gapis al ŝi sen palpebrumado, kaj poste li eligis longan elspiron.
“Hanyan,” li diris konfuzite, “vi vere ŝajnas feino en akompano de blankaj nuboj!”

“Mi ne estas feino,” ŝi murmure diris, ridetante. “Mi nur estas via novedzino.”
“Oho! Mia novedzino!” kriante, li sin ĵetis kaj kisis ŝin. “Ĉu vi amas min, Hanyan? Ĉu vi

amas min?”
“Jes,” ŝi diris, ankoraŭ sonĝece ridetante. “Mi amas vin. Mi volas doni al vi miajn tutan

homon, tutan koron kaj tutan animon!”
Li ektremetis, ekstreme feliĉe ektremetis. Li jam konstatis la fakton en ŝiaj okuloj, ke ŝi jam

konfidas al li sian tutan vivon. De nun li superrege mastros ŝiajn feliĉon kaj ĝojon! Kiamaniere li
devu protekti kaj domaĝi ŝin! “Dankon al la Ĉielo!” li diris, kun serioza kaj solena mieno, firme
premante ŝiajn ambaŭ manojn. “Tio estas la plej trezora donaco, kiun la Ĉielo donis al mi. Mi
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sentas min dankema dum mia tuta vivo.” Lia solena sentimento infektis ŝin, kies mieno ankaŭ
fariĝis solena kaj serioza. Dum ĉi tiu momento, ili ambaŭ absorbiĝis en adoremo al la Kreinto, kiu
kunigas ilin, kaj en emociiĝo pro la aranĝo de la sorto.

“Ho,” li subite vekiĝis. “Ni devas rapidi, sed, antaŭ ol ekiri, pririgardu vian geedziĝan
ringon.”

Li elpoŝiĝis skatoleton kaj apertis ĝin. Ŝi vidis grandan briliantan ringon, sur kiu la granda
radianta diamanto inkrustita inter multaj diamantetoj briletis en sunlumo. Ŝi stuporiĝis kaj la rideto
malaperis de ŝia liprando. Ŝi aspektis tre malkviete. “Vi elspezis multe da mono,” ŝi murmuris,
“Ĉu ĝi estas diamanto?”

“Jes, kun pezo de tri karatoj.”
Ŝi levis siajn brovojn kaj rigardis lin. “Vi ne devus elspezi tiom da mono...” ŝi diris,

“Diamanto estas tro valora por mi.”
“Diamanto plej taŭgas por vi,” li direktis sian profundan rigardon al ŝi. “Vi ŝajnas diamanto,

same tiel brilanta, kristala kaj firma kiel ĝi.” Li refoje kisis ŝin. “Nu, ni devas foriri! Lide eble
atendas en la aŭto malpacience.”

“Lide?” ŝi ŝtoniĝis momenton.
“Gao Lide! Mi jam menciis lin al vi. Li servos kiel atestanto de nia geedziĝo.” Li

ĉirkaŭrigardis la ĉambron. “Ĉu vi jam bone pakis viajn aĵojn? Ĉu vi jam kvitigis la pagon al
luiganto?”

“Jes,” ŝi montris du ledkofrojn ĉe la pordo. “Jen miaj ĉiuj aĵoj ĉi tie. Mi ne havas multe da
havaĵoj.”

“Bone, ni foriru!”
Ĉe la pordo, li subite haltis, kaj rigardante ŝin, serioze diris, “Mi esperas, ke vi ne konsideras

la geedzigan ceremonion tro simpla. Mi ne invitis gastojn nek sciigis aliajn pri ĝi. Mi ne volas
ĝeni parencojn kaj amikojn. Sed vi ne opinias, ke mi ne donas grandan atenton al la ceremonio, mi
pensas. Por mi ĝi estas serioza, solena kaj diskreta.”

“Mi scias,” ŝi diris malaŭte, “Por mi ĝi signifas la samon.”
Kunportante ŝiajn kofrojn, li malsupreniris laŭ la ŝtuparo kune kun ŝi. Pro tio, ke ŝi luis la

meblitan domon, ŝi ne bezonis forportis multe da aĵoj krom siaj vestoj en pakaĵoj. Kiam ili estis
malsupre, Gao Lide ridete iris renkonte al ili kaj helpis al Bai enmeti la kofrojn en la valizujon de
la aŭto. Malferminte la aŭt-pordon, li ridete diris, “Novedzino rapide enaŭtiĝu. Pasantoj estas
rigardantaj vin!”

Ŝiaj vangoj ruĝiĝis. Ŝi subkkonscie ĵetis ekrigardon al Gao, kiun ŝi unuafoje vidis: bruna,
impona, alta, belaspekta kaj humura junulo. Dum ĉi tiu momento, ŝi eĉ ne imagis, ke tiu junulo
iam fariĝos la rifo en ŝia edzina vivo.

Interne de la aŭto, ŝi eksciis, ke Gao stiras la aŭton hodiaŭ. Post kiam la aŭto startiĝis, Bai
subite surpriziĝis kaj diris, “Kiel konfuzita mi estas! Mi eĉ forgesis prezenti vin unu al la alia!”

“Nenecese, Peiwen,” Gao turnis sian kapon kaj ekridetis al ŝi. “Mi pensas, ke ni jam
konatiĝis delonge, ĉu ne, fraŭlino Zhang? Memoru, ke mi eble estas la lasta persono, kiu nomas
vin fraŭlino Zhang!”

Ŝia kapo kliniĝis pli malalte kaj honto naĝis de ŝiaj okulanguloj al la tuta vizaĝo.
Kontisto Zhang jam frue atendis ĉe la kortumo. Vidinte Bai Peiwen kaj Hanyan, li ridete iris

renkonte al ili kaj riverencis por esprimi sian gratulon. Ŝi eksciis, ke li estas la alia atestanto de la
geedziĝo. Ŝi miris, kial Bai venigis lin anstataŭ direktoron Zhao kiel atestanton. Eble pro tio, ke
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Zhang estas la veterano de la fabriko! Tio estis vera malgrand-skala geedziĝa ceremonio. Krom
nov-geedzoj, la du atestantoj, juĝisto, skribisto kaj aliaj de la kortumo, ĉeestis neniuj spektantoj.
La ceremonio plenumiĝis en trankvila, solena kaj serioza etoso. Kiam la ceremoniestro anoncis, ke
la ceremonio plenumiĝis, la nov-geedzoj staris vid-al-vide, ambaŭ ekhavante la sonĝecan senton.
Ŝiaj okuloj malseketiĝis. Kaj la rigardo de Bai, kun senlima amsento kaj korinklinemo, falis sur
ŝian vizaĝon. Li mallaŭte diris, “Finfine vi estas mia, Hanyan.”

Findirinte, li tuj premis ŝin en sian brakumon kaj kisis ŝin profunde, malgraŭ tio, ke la juĝisto
ankoraŭ ne retiriĝis kaj kontisto Zhang kaj Gao ankoraŭ staris apude. Kriante pro surprizo, ŝi
permane forpuŝis lin, dum Gao eksplodis per rido, manklakante. Alirinte, Gao forpuŝetis Bai kaj
ridete diris, “Laŭ fremdlanda kutimo, mi rajtas kisi la novedzinon.” Starante tie, li ridete fikse
rigardis ŝin. Antaŭ ŝia delikata kaj bela vizaĝo, li ekkomprenis, kial Bai estas tiom sorĉita de ŝi,
freŝa kaj delikata kiel akvo, sonĝece milda, bela kiel ekdisfloranta floro en printempo, kaj gracila
kiel malforta saliko en vento. Kaj ŝi estas la junulino, kiun oni malfacile renkontas kaj ne povas
akiri, eĉ se ili renkontas.

“Lasu do, Lide!” Bai rompis la embarason. Preninte ŝian brakon ĉirkaŭ la sia, li diris, “Ĉi tie
estas Ĉinujo. Ni ne konas fremdlandajn kutimojn.”

“Ha!” Gao ĝoje ekridis. “Kiel malavara vi estas! Vi eĉ ne permesas al iu kiseti vian
novedzinon!”

“Jes ja, mi ne permesas!” Bai ridete diris, “Ŝi estas mia. Neniu rajtas ŝin tuŝeti!”
“Ĉu vi jam aŭdis tion, sinjorino Bai?” Gao turnis sin al ŝi. “Vi ĵus edziniĝis al despoteca edzo!

Divenu, kio okazis. Antaŭ via geedziĝa ceremonio, li eĉ ne permesis al mi vidi vin. Li timas, ke
oni forrabos vin!”

“Kiaj sensencaĵoj!” Ridetante, Bai firme prenis ŝin ĉirkaŭ ŝia brako. “Ne aŭskultu lian
babilaĉon. Ni devas reiri hejmen.”

Hejmo! Kurioza sento fulmis tra ŝia koro. Ŝi ne sciis, kia ŝia hejmo estas, ĉar li ĉiam kondutis
en mistera maniero pri ĝi. Sed ŝi ne zorgis pri tio. Eĉ ĉambreto povis servi kiel ilia komforta nesto,
ŝi certigis sin. Hejmo! Ŝi ĉiam aspiras ĝin! Kiel ŝi soifas kaŝi sin tien por ripozigi siajn lacajn
korpon kaj animon dek-naŭ-jarajn!

Ĉe la pordo de la kortumo, Bai turnis sian kapon kaj diris al kontisto Zhang, “Informu ĉiujn
en la fabriko, ke mi jam geedziĝis kun fraŭlino Zhang, kaj samtempe por celebrado donu unutagan
forpermeson al ĉiuj oficistoj kaj laboristoj.”

“Bone, sinjoro Bai,” ridete dirante, kontisto Zhang turnis sin kaj foriris.
Gao kondukis la aŭton antaŭ ilin, kaj ili enaŭtiĝis. Hanyan ankoraŭ surhavis la novedzinan

kostumon kaj tenis la novedzinan bukedon per ambaŭ manoj, kun sonĝeca rideto. Bai firme
brakumis ŝin ĉirkaŭ ŝia talio kaj kroĉis sian rigardon al ŝi, kun profunda amsento kaj senlima ĝojo.

La aŭto forlasis la urban centron kaj transpasis la Bambu-Pinan Ponton. La aŭtuna vento
renkontis ilin, miksite kun delikata bonodoro de pinoj kaj bambuoj. Plue antaŭen troviĝis
te-plantejoj ĉe ambaŭ flankoj de la aŭtovojo. Gao kondukis la aŭton ĉe la vojrandon, bremsis kaj
malstartigis ĝin. Li turnis sian kapon, sen humura mieno, kiun anstataŭis seriozeco kaj trankvileco.
“Sinjorino Bai, rigardu ĉirkaŭen. Tiuj ĉiuj estas te-plantejoj de la familio Bai. Li jam duobligis la
plantejojn en kvin jaroj. Vi edziniĝis al kapabla edzo.”

“Ĉar li havas kapablan kaj fidelan amikon!” Bai daŭrigis lian parolon, ridetante al Gao. Ŝi
ĉirkaŭrigardis, mirante pri la vasteco de la te-plantejoj kaj ankaŭ pri la profunda amikeco inter
Gao kaj Bai. Tre emociite, ŝi nereteneble ekridetis al Gao.
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“Nu, Peiwen,” Gao rigardis al Bai. “La geedziĝa ceremonio jam plenumiĝis. Ankaŭ mi, kiel
via konsilanto, plenumis mian devon. Nun, antaŭ ol atingi la hejmon, ĉu vi ne donos mensan
preparadon al maljuna sinjorino?”

Bai sulkigis siajn brovojn. Hanyan dubeme rigardis jen al Gao jen al Bai, ne sciante, kian
artifikon ili faras. Poste Bai turnis sin al ŝi kaj prenis ŝiajn ambaŭ manojn seriozmiene.

“Hanyan, mi sentas bedaŭron. Mi devas malkaŝi al vi aferon.”
“Kian aferon?” ŝi paliĝis de surpriziĝo. “Ne timigu min.”
“Ne, ne, nenecese paniku,” Bai konsole frapetis ŝian mandorson. “Mi nur malkaŝe diru al vi,

ke mi devis edziĝi al vi sekrete kaj inviti neniajn parencojn kaj amikojn, nur pro tio, ke mi timas la
rezistforton ... de mia patrino.”

Kun pli pala vizaĝo, ŝi larĝe malfermis siajn okulojn. “Ĉu vi... eĉ...” ŝi diris heziteme,
“edziĝis al mi malantaŭ ŝia dorso?”

“Jes. Tiuj, kiuj scias pri la ceremonio, estas mi, vi, Lide kaj kontisto Zhang.”
Ŝiaj lipoj tremetis kaj ŝiaj brovoj malleviĝis.
“Vi... vi volas diri, ke, se via patrino ekscios pri nia geedziĝo, ŝi certe oponos, ĉu ne?”
Lin kaptis ektremo. Li trovis, ke tiu malforta kaj sensiva virineto denove vundiĝis. Li kaptis

ŝian brakon kaj tuj manlevis ŝian mentonon. Rigardante ŝian vizaĝon, li diris, “Sciu, ke la opinio
de la maljunaj ĉiam kontraŭas tiun de la junaj. Kaj cetere, ĉar mi estas solfilo, ŝi ĉiam konsideras
mian geedziĝon kiel sian aferon. Mi ne volas diri, ke ŝi certe oponos, sed se ekzistas tia ebleco, mi
ne permesas, ke ĝi okazu. Tial mi faris tion, ne informinte ŝin.”

Ŝia koro sinkis en profundan glacian kelon. Gapante al Bai, ŝi maltrankvile kaj ĉagrene diris,
“Vi eraras, Peiwen. Vi faris tion kun granda hastemo. Kiam vi subite alportos novedzinon antaŭ
ŝin, kiel ŝi povus akcepti min kaj kiel mi povus renkontiĝi kun ŝi? Vi vere embarasigas min,
Peiwen.”

“Ne maltrankviliĝu, Hanyan. Post kiam ni atingos hejmon, mi supreniros al ŝia ĉambro kaj
unue klarigos ĉion al ŝi. Ŝi akceptos vin, Hanyan, neniu ne akceptos vin. Ŝi akceptos vin, kaj ŝi eĉ
ŝatos vin! Cetere,” li ridetis, volante, ke ŝi ekĝoju, “estas mi, kiu edziĝis al vi, sed ne ŝi!”

Se tio, kion li diris, pravus! Pensante pri tio, ŝi mallevis la kapon. Nun nur unu horon ili estis
geedzoj. Ŝi ne volis montri sian malkontenton pri la afero, kaj krome li faris ĉion ĉi tion malgraŭe,
timante, ke li perdos ŝin. Ekmordante siajn lipojn, ŝi malklare sentis, ke la estonteco absolute ne
estas tiel lumplena kiel ŝi anticipis.

Vidinte ilian interparoladon finiĝi, Gao denove startigis la aŭton. En kuranta aŭto, ŝi ankaŭ
kalkuladis pli rapide ol la rulantaj radoj de la aŭto. Kiam ĝi bremsiĝis antaŭ la du feraj pordklapoj,
ŝi levis sian firman kaj kuraĝan okulparon plenan je espero. Rigardante al li, ŝi diris, “Vi estas
prava, Peiwen. Estu libera de zorgoj. Ŝi ekŝatos min!”

Gao siaflanke rigardis kun malvarmaj okuloj. Li vidis en ŝi firman decidemon. Li sciis, ke ŝi
aplikos diversajn rimedojn por akiri la ŝaton de sia bopatrino, kion konvinke montris ŝia brile
flamanta vizaĝeto. Li vere enviis Bai-on. Ektusinte, li diris, “Ĉu vi ne volas pririgardi vian hejmon,
sinjorino Bai?”

“Pli bone nomu ŝin Hanyan. Ne superŝutu ŝin per sinjorino Bai! Tio malagrabligas min!” Bai
diris.

Hanyan rigardis tra la fenestro de la aŭto. Ŝia rigardo tuŝis la novan lignotabulon starigitan
antaŭ la fera pordo, sur kiu fajne gravuriĝis “Hanyan Bieno”. Kun miksitaj sentoj de surprizo kaj
ĝojo, ŝi turnis sian kapon al Bai kaj balbutis, “Kiel... kiel...”
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“Jen ĝi estas via, Hanyan!” Bai profunde rigardis ŝin. “Via hejmo, via domo, via ĝardeno kaj
via mi.”

“Ho!” Ŝi flagrigis siajn palpebrojn, kun okulkavoj plenaj de larmoj. Poste ŝi flaris la aromon
de lilakoj, kiu enŝoviĝis en ŝiajn naztruojn. La fera pordo malfermiĝis. Ŝi vidis, ke Bai enmanigis
ruĝpaperan paketon al la laboristo, kiu malfermis la pordon, dirante, “Jen gratula mondonaco al vi,
maljuna Zhang. Mi ĵus edziĝis.”

Ŝi ne donis atenton al la surprizita rigardo de la laboristo, sed ŝiaj okuloj jam konfuziĝis de la
sonĝeca ĝardeno, kie ŝi sin lokis kaj kie troviĝis verdaj arboj, profunda korto, miloj kaj miloj da
rozoj en tufoj kaj la ronda bedo plenaj de flavaj rozoj. Elaŭtiĝinte, ŝi stupore staris tie kaj mutiĝis
pro mirego. “Jen la rozoflora bedo, pri kiu vi revas,” Bai diris apud ŝi, “Lide kaj mi cerbumadis
kaj reformigis la antaŭan bedon tia. Mi promesis al vi, ĉu ne?” Ŝi turnis sin. Ĉifoje, malgraŭ
apudstaranta laboristo, Gao Lide kaj la servistino, kiu elŝovis sian kapon el la fenestro de la salono,
ŝi prenis Bai-on per ambaŭ manoj ĉirkaŭ lia kolo kaj kisis lin rapide.

“Dankon, dankon al vi, ke vi donas al mi la hejmon!” ŝi diris, kun brilantaj larmoj en siaj
okuloj. Ĉu troviĝas sombra ombro en la hejmo? Ne! Ne eblas!
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17.
Forlasinte Hanyan en la salono, Bai suprenkuris laŭ la ŝtuparo ĝis la pordo de maljuna

sinjorino Bai kaj haltis kelkajn sekundojn. Enspirinte kelkfoje, li fine eksvingis sian kapon kaj
levinte la manon, frapis sur la pordo. Elinterne aŭdiĝis ŝia tre dignoplena voĉo, “Eniru!”
Puŝmalferminte la pordon, li eniris kaj vidis ŝin ĉe la larĝe malfermita fenestro, kiu rigardis al la
tuta ĝardeno, kie nenio povis eskapi el ŝia superrigardo. Lia korbatado akceliĝis. Do, klarigo ne
necesis, ĉar ŝi jam vidis la scenon de li kaj Hanyan tie. Li fikse rigardis ŝin, kies vizaĝo estis
cindrokolora. “Ĉu vi volas diri ion?” ŝi demandis kun voĉo glacia kaj rigora.

Li fermis la pordon post si kaj antaŭeniris kelkajn paŝojn. Haltinte antaŭ ŝi, li mallevis la
kapon kaj diris, “Mi venas por peti vian pardonon, kaj petas vin akcepti vian bofilinon.”

“Vi finfine edziĝis al ŝi!” ŝi mallaŭte diris. “Eĉ sen sciigi vian patrinon pri tio.”
Ekkunpreminte siajn dentojn, ŝi ektremetis de kolerego. “Vi ne venas por peti min akcepti ŝin, sed
humile ricevi ŝian aŭdiencon!”

“Panjo!” Li timeme diris, “Mi scias, ke mi eraris, sed bonvole donu al mi pardonon!” Li levis
sian kapon kaj direktis sian rigardon al sia patrino. Liaj profundaj okuloj brilis strange. Ektreminte,
ŝi subite sentis, ke ŝi ne konas ĉi tiun filon, kaj ke li ne plu estis tiu knabo, kiu alkroĉiĝis ĉirkaŭ
ŝiaj genuoj, sed jam plenkreskinta, kompleta kaj sendependa viro, en kiu montriĝas sendependa,
vireca kaj agresiva forto. Kvankam lia tono estis milda kaj respektoplena, ĝi tamen entenis la
forton, kiu ne permesis refutadon. “Panjo, vi ne komprenas, ke nenio en la mondo estas por mi pli
grava ol ŝi. Mi ne permesas ion ajn okazi, ĉar mi timas perdi ŝin. Tial mi faris tion! Mi preferas
peti vian pardonon post mia edziĝo ol riski vian rifuzon antaŭtempan!”

La maljuna sinjorino gapis al li. Kiel malkaŝa deklaro! Sed evidente ĝi manifestas, ke li
preferas perdi sian patrinon ol alian virinon! Ĉu tio estas la vojo, kiun la plenkreskinta filo devas
preni? Iun tagon mia pozicio kiel patrino retiriĝos, retiriĝos ĝis angulo... kaj mi cedos ĉion mian al
alia virino! En lia vivo, vi estos ne plu grava nek aŭtoritata, kaj vi jam perdos lin! Sed nun la filo
rigardas vin per tiom honestaj okuloj, kio signifas lian ordonon, ke vi havas nenian elekton krom
akcepti! “Ŝi estas pli grava ol ĉio en la mondo, eĉ ol via patrino!” ŝi murmuris, “vi jam ne
konsideras plu la pozicion kaj memrespekton de via patrino! Vi estas vere bona filo!”

“Panjo!” li ekkris. “Se nur vi akceptos ŝin, vi ekŝatos ŝin. Vi trovos, ke vi ekhavos alian
filinon!”

“Mi ne havas tian bonŝancon por ekhavi ĉi tian filinon!” ŝi flegme diris. “Aŭ mi devas
translokiĝi el ĉi tie. Kio estas ŝia nomo?”

“Hanyan.”
“Jes, Hanyan Bieno! Vi starigis tiun lignotabulon, tiel ke ĉi loko jam fariĝis ŝia mondo. Mi

translokiĝos de ĉi tie kiel eble plej frue por ne esti la obstaklo inter vi ambaŭ!”
Li faris paŝon antaŭen kaj firme premis la manojn de sia patrino. Liaj belaj okuloj montriĝis

afablaj, mildaj kaj honestaj, kaj lia voĉo aŭdiĝis tiel ameme kaj serioze. “Panjo, vi ĉiam estas bona
patrino. Mi ne kredas, ke vi ne havas tian grandanimecon akcepti la bofilinon! Post kiam la patro
edziĝis al vi, vi estis traktata kiel centro de lia mondo, ĉu ne? Vi komprenas amon, panjo! Vi
neniam estas rigida kaj obstina virino. Kial vi ne renkontiĝu kun ŝi unue? Kiam vi vidos ŝin, vi tuj
komprenos min! Vi diris, ke vi volas translokiĝi, kion vi diris dum vi koleris. Ne koleru kontraŭ
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mi, panjo!”
“Mi ne koleris. Mi nur konsideras tion plorinda,” ŝi diris, rigardante lin. “Mi neniam oponas

kontraŭ via edziĝo, male, mi konstante elektadas kaj prezentadas al vi la edzin-kandidatojn. Laŭ
via diro, mi ŝajnas esti la tipo, kiu konkure inter mi kaj la bofilino akiras la filon. Ĉu mi estas tiu
tipo?”

“Vi ne estas,” li diris, “Do, ĉu vi povas akcepti Hanyan-on? Kvankam ŝi ne estas elektita de
vi, ŝi tamen estas profunde amata de mi.”

“Laboristino!” diris malestime la maljuna sinjorino.
“Laboristino!” li diris iom ekscitite, “Jes, ŝi estis laboristino. Kion pri tio? Malgraŭe nun ŝi

estas mia edzino!”
“Finfine ŝi akiras la pozicion, eh?” Ŝi fiksis sian rigardon al li. “Ŝajnas, ke vi diris, ke ŝi ne

tiom ŝatas la pozicion! Kial ŝi edziniĝis al vi?”
“Ŝi vere ne ŝatas ĝin, panjo!” Lia vizaĝo paliĝis. “Vi ne scias, kiom pene mi persvadis kaj

konvinkis ŝin.”
“Jes, mi pensas, ke jes.” Rikano aperis sur ŝiaj lipoj. “Certe estas tre malfacile por vi akiri ŝin!

Tio estas evidenta. Bone, ŝajnas, ke ni devas alfronti la realon. Venigu ŝin supren! Lasu min
pririgardi, kia ulinaĉo ŝi estas!”

Li rigardis sian patrinon profunde, sed ne movis siajn paŝojn.
“Kial vi ankoraŭ ne foriris? Mi jam diris, ke vi venigu ŝin supren! Ĉu vi esperas, ke mi

malsupreniros por peti aŭdiencon de ŝi?”
“Mi suprenirigos ŝin,” li diris mallaŭte sed forte, fiksrigardante ŝin. “Sed, panjo, mi petas, ke

vi ne embarasigu ŝin. Ŝi estas tiel delikata kaj malforta, ke ŝi ne povas elteni ŝtormon. Ŝi jam
multe suferis en sia vivo. Mi esperas, ke mi donos al ŝi havenon, kaj des pli, ke vi prezentos al ŝi
la sinon de bonkora patrino! Ŝi estas tre gracila kaj timida. Bone traktu ŝin, panjo, konsiderante
mian memrespekton! Mi ŝuldos mian dankemon al vi! Panjo, mi opinias, ke vi estas la plej granda
patrino!”

Starante en stuporo tie, la maljuna sinjorino miris pri lia parolo. Ŝi neniam vidis tiel
profundan kaj sinceran senton sur lia vizaĝo nek brilantan lumon en liaj okuloj. Ĝis kia grado li
amas ŝin? Evidente li donis al ŝi la lastan sugeston: bone traktu ŝin, alie vi perdos tuttute vian filon!
Ekkunpreminte la dentojn, ŝi rapide pesis la avantaĝon kaj malavantaĝon de la afero. Teninte sin
silenta kelkan tempon, ŝi mallaŭte diris, “Konduku ŝin ĉi tien!”

Sin turninte, li eliris el la ĉambro kaj malsupreniris. Tiam starante en la salono, Hanyan
atendis maltrankvile. Ankoraŭ kun blanka gaza vualo sur la kapo, ŝi estis volvata per neĝe blanka
kostumo, bela kiel feino en plumaro. Vidinte lin, ŝi zorgoplene demandis, “Ĉu ŝi tre koleris?”

“Ne, trankviliĝu, Hanyan!” Kun rideto, li tenis ŝin ĉirkaŭ ŝia brako. “Ŝi ekŝatos vin. Ni
supreniru. Ŝi volas renkonti vin!”

Ŝi ĵetis dubeman ekrigardon al li, kaj lia rideto iom trankviligis ŝin. Alpremante sin al li, ŝi
malrapide supreniris laŭ la ŝtuparo kaj haltis antaŭ la pordo de la maljuna sinjorino. Frapinte je la
pordo, sed sen respondo, li jam puŝmalfermis la pordon. Hanyan enrigardis. Maljuna sinjorino Bai
sidis en brakseĝo el ruĝa santalligno kun sia dorso al la fenestro kaj sia vizaĝo al la pordo. La
rigardoj de du virinoj renkontiĝis. Hanyan instinkte surpriziĝis. Kiel akra rigardo! Ankaŭ la
maljuna sinjorino ektremis. Kiaj okuloj sonĝece animitaj kaj puraj kiel akvo!

“Tio estas Hanyan, panjo!” Ferminte la pordon, li kondukis ŝin antaŭ la maljunan sinjorinon.
Starante kun manoj pendantaj ĉe la flankoj, Hanyan timide rigardis ŝin kaj mallaŭte vokis,
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“Panjo!” Tiu denove ektremis. Kiel delikatan kaj klaran voĉon ŝi havas kun iom da timemo,
kvazaŭ birdo, kiu timas vundiĝon. Ŝi etendis sian manon kaj milde diris, “Venu! Mi pririgardu vin,
infano!”

Hanyan faris paŝon antaŭen kaj etendis siajn ambaŭ manojn al ŝi. Tiu premis ŝiajn manojn.
Tiuj manoj, delikataj kaj suplaj, ne apartenas al laboristino, kaj ŝi nelonge laboris kiel laboristino!
Pensante tion, ŝi zorgeme okule ekzamenis ŝin. La delikate gracia kaj maldika figuro volvata en
blanka gazo, la fajna kaj milda vizaĝo kun hontemo kaj timideco... jes, ŝi estas bela junulino.
Tamen krom beleco, ŝi posedas ion, ion specialan. Ŝia okulparo, saĝa kaj profunda, entenas
sennombrajn vortojn ŝajne petemajn kaj ŝajne sonĝecajn, kaj sincere direktiĝis al ŝi. La maljuna
sinjorino ekakiris iom da kompreno, kial la junulino povas firme regi lin. Ŝi ekhavas fortan rivalon!
“Vi nomiĝas Hanyan, ĉu ne?” demandante, ŝi daŭre okule ekzamenis ŝin.

“Jes,” ŝi respondis respektoplene. Ŝi rigardis la maljunan sinjorinon: la akra rigardo, la firma
vizaĝo kaj la neŝanceleblaj manoj premantaj la ŝiajn. Ŝi neniel estas ordinarulino! Hanyan fiksis
sian rigardon al ŝiaj okuloj iom malhelaj kaj profunde nesondeblaj, kaj ŝi ne povis juĝi, ĉu ŝi estos
ŝia amiko aŭ malamiko. Ŝi ne povis travidi nek prijuĝi nek esplori ŝin, dum tiu estis tute certa kiel
trakti ŝin.

“Sciu, Hanyan,” ŝi diris, “ke via apero estas multe ekster mia atendo. Mi neniam atendis, ke
mi subite akceptas bofilinon, tial vi devas doni al mi pardonon, ke mi havas nenian preparon en
mia menso.”

La vizaĝo de Hanyan ruĝiĝis. Mallevinte sian kapon, ŝi mallaŭte diris, “Pardonon, panjo,
indulgu nin.”

Indulgu “nin”? ŝi jam ekuzas pronomon “nin”! Ĉe ŝia liprando aŭtomate naĝis strio da rikano,
sed ŝia voĉo aŭdiĝis ankoraŭ milde kaj afable. “Fakte vi nenecese geedziĝis malantaŭ mia dorso.
Mi vere ne estas la tipo, kiu disponas mian filon ekskluzive! Se mi antaŭtempe sciiĝus, vi ne
havus tiel mizeran geedziĝan ceremonion! Ne opiniu, ke ĉiuj bopatrinoj kondutas malgrandanime
kiel tiuj en antikvaj rakontoj, kiuj apartigas edzon disde edzino. Ankaŭ mi avidas je bona
bofilino!” Hanyan mallevis sian kapon pli malalten, sed ŝi ne senkulpigis sin.

“Nun, kiel ajn, vi fariĝis ano de nia familio.” La maljuna sinjorino daŭrigis, “Mi esperas, ke
ni ambaŭ tenu bonan interrilaton. Vi trovos, ke mi ne estas tre malfacile akordiĝema.”

“Panjo!” Hanyan mallaŭte vokis refoje.
Panjo? Panjo? Kiel nature ŝi vokis! La maljuna sinjorino altrudis rideton malfacile

rimarkeblan. “Bone. Nun foriru! Peiwen ordigis la ĉambron en sinsekvaj tagoj, kiel ŝanĝoj de
tapiŝo kaj fenestrokurteno. Mi estas tro malklarkapa por scii, ke li ornamis la ĉambron por
geedziĝo! Foriru, infanoj. Mi ne volas rabi vian tempon. Mi ne volas esti abomeninda kaj
malhelpema maljunulino!”

“Dankon, panjo!” kriante, li per unu tiro prenis Hanjan je la mano kaj urĝeme diris, “Ni
foriru!”

“Ĝis baldaŭ, panjo!” Hanyan milde diris kaj eliris el la ĉambro kune kun li. La maljuna
sinjorino okule sekvis ilin eliri. Ŝiaj fingroj tenis la apogilon de la brakseĝo tiel forte, ke la
gravuraĵo sur la seĝo profunde ŝoviĝis en ŝian karnon kaj dolore pikis ŝin. Ŝi ekhavis rigidan kaj
profundan mienon.

Ferminte la pordon de la patrino, Bai diris hasteme al Hanyan, “Kiel do? Mia patrino ne estas
tiel terura kiel vi imagis!”

Malforte ekridetinte, ŝi diris nenion. Li jam kondukis ŝin al la pordo de la dormoĉambro, kies
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klapoj estis fermitaj. Li diris, “Fermu viajn okulojn, Hanyan!” Kvankam ne sciante, kion li volas
fari, ŝi tamen obeeme fermis siajn okulojn. Ŝi aŭdis la pordon malfermiĝi kaj tuj poste sentis sin
levita en la aeron en lia brakumo. Eliginte ekkrion pro surprizo, ŝi tuj malfermis siajn okulojn. Ĉe
ŝia orelo aŭdiĝis lia voĉo de rido, “Mi volas preni mian novedzinon en mia brakumo en la
ĉambron por geedziĝo!” Demetinte Hanyan el sia brakumo, li aldonis, “Rigardu, Hanyan!
Pririgardu vian hejmon kaj vian dormoĉambron!”

Ŝi ĉirkaŭrigardis. Ondo de ĝojo atake sufokis ŝin. Profunde enspirante, ŝi nekredeme rigardis
la ĉambron: pure blanka tapiŝo, fenestrokurtenoj kun oraj floroj sur nigra fono, blankaj mebloj ĉiuj
kun orkoloraj randoj, la tuta ĉambro kun tono miksita per blanka, nigra kaj ora koloroj escepte de
ruĝa litkovrilo sur la lito, kiu montras belecon kaj luksecon. Cetere sur la malgranda littableto estis
metita vazo kun freŝaj flavaj rozoj, kaj sur la tualettablo staris marmora skulptaĵo —
ĉirkaŭprenantaj geviroj.

“Tiuj estas figuroj en greka mito,” li diris, montrante la sulptaĵon, “Eŭridico kaj ŝia edzo
Orfeo. Ili estas paro kiu ne timas zigzagojn de la vivo, kaj ni same.” Li kisis ŝin en sia brakumo.
“Ĉu ĉi tiu ĉambro plaĉas al vi?”

“Jes, jes,” ŝi respondis anhelante. “Kiel vi scias...”
“Ĉu vi forgesis? Vi jam diris al mi, ke vi esperas ornami la dormoĉambron per blanka, nigra

kaj ora koloroj, kaj dekori la salonon per krema kaj kafa koloroj.”
Ŝi perplekse rigardis lin. “Ĉu vi memoras tion?”
“Mi memoras ĉiun frazon kaj ĉiun vorton diritajn de vi!” li diris. Prenante ŝian vizaĝon per

ambaŭ manoj, li profunde kaj sincere rigardis ŝin, mallaŭte, am-stulte kaj tremete dirante, “Finfine,
finfine, mi finfine akiris vin, kiun mi profunde amas, profunde amas, profunde amas!” Mallevinte
la kapon, li fiksis sian kison sur ŝin. Ferminte siajn okulojn, ŝi sentis bulon en sia gorĝo. La ondo
de ĝojo denove inundis ŝin. Ŝi dronis en raviteco, konfuziteco kaj ensorĉiteco. Du larmoj glitfalis
de sur ŝiaj vangoj. Ŝi sekrete faris ĵuron en la koro, “Li estas la nura viro, al kiu mi oferos miajn
korpon kaj koron. Poste kia ajn ŝtormo trafos min, mi por ĉiam sekvos kaj ne perfidos lin!”

Ŝiaj brakoj ĉirkaŭprenis lin. La fenestrokurtenoj kun orkoloraj floroj sur nigra fono kviete
pendis drapire kaj flavaj rozoj plenigis la ĉambron per delikata aromo.

Post la geedziĝo forpasis la komencaj tri tagoj, dum kiuj ili ambaŭ dronis en blindiga
amsento, ekzalta konfuziteco kaj mensa malklareco. Li ne iris al la fabriko tiujn tri tagojn.
Ĉiumatene, ili estis vekataj de bird-pepado. Ŝi ŝatis promeni laŭ la vojo kovrita per matenaj
roseroj, kaj fortranĉi faskon da rozofloroj kun roseroj. Starante apud ŝi, li helpis al ŝi teni tranĉilon
aŭ florfaskon. Kelkfoje, kun rozo en la mano, ŝi ridete demandis citante versojn, “Mi demandas al
amato mia, kiu belas pli, la floro aŭ edzino via?”

Ŝiaj brilantaj pupiloj, ŝia hontema rideto kaj ŝia ĉarma parolmaniero ofte allogis lin, ke li tuj
aliris al ŝi, ĉirkaŭprenis ŝin sub la matena sunlumo kaj perforte kisis ŝin, kiu baraktis ŝajnigante
rifuzon... Poste, ŝi stamfis kaj ridete diris, kuntirinte la brovojn, “Vidu! Vidu!” Ili faligis multe da
rozopetaloj sur la teron.

Post matenmanĝo, Gao Lide regule iris al te-plantejoj por inspektado kaj kelkfoje gvidis
kamplaboristojn por sterki aŭ sarki. Kaj ili sekvis lin. Ŝi ofte elmetis serion de infanecaj demandoj
kaj montris sian scivolemon pri tefolioj. Iufoje ŝi demandis, “Kial vi produktas la teon nepre per
aldono de jesmenofloroj? Kial ne per aldono de rozofloroj?” Bai kaj Gao mire rigardis unu la alian.
Tio estis bona propono. Poste ili vere kultivis specialajn rozofloretojn kaj elproduktis rozofloran
nigran teon kaj rozoflore aroman teon, kiuj fariĝis unikaj produktoj de la te-plantejoj de la familio
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Bai. Sed pro la alta kosto de tia teo, troviĝis malmultaj aĉetantoj. Ĝi tamen servis kiel la
ekskluziva teo, kiun nur Hanyan ĝuis. Tuttage ŝi trinkis la rozofloran teon, fortondis rozoflorojn
kaj eligis rozofloran aromon el sia korpo.

Inspektado al la te-plantejoj kune kun Gao estis nur ilia preteksto. Post momento, Gao tuj
trovis ilin senspuraj. Trairinte la te-plantejon, ili, mano en mano kaj ŝultro ĉe ŝultro, malrapide iris
en mezon de bambuaro kaj pinaro sur la deklivo. Ŝi ofte kolektis junajn bambuŝosojn kaj
pinbranĉojn por enŝovi ilin kun rozofloroj en vazon, kion ŝi tre ŝatis fari. Delikata ĉarmeco de
rozofloroj kaj majesta imponeco de bambuaj kaj pinaj branĉoj kune enŝovitaj en vazo prezentis
neordinaran guston. Alpremiĝante al li en la malhela ombro de bambuoj kaj pinarboj, ŝi ofte kantis
kanteton, “Ni ambaŭ vivas jen komforte, ni ĵuras kuniĝi ĝismorte. Ni inter floroj restas glue, ĉe
rojo ludas ni tre ĝue. Al mont’ ni ĝoje kantas ĥore, sub luno kveras ni elkore. Sekiĝus eble oceano,
ne ŝanceliĝas nia amo. La luno fazas ja varie, sed firmas nia sento plie. Profundas nia amosento, ni
ĵuras ligiĝi sen pento.”

Vidante, ke ŝi kantas melodie kun tiel milda voĉo, ŝiaj okuloj restas sur li kun profunda sento,
kaj ŝia vizaĝeto radias brile..., li subite haltigis siajn paŝojn kaj forte ekpremis ŝiajn manojn,
kriante, “Oh, Hanyan! Mia amo, mia koro, mia edzino!”

En ĉirkaŭurbo, en la sunlumo de aŭtuno, ili ofte promenadis tuttage. Rojo lirlis sub la ligna
Bambu-Pina Ponto kun antikvostila balustrado, kiun ĉirkaŭaj loĝantoj ofte proponis anstataŭi per
la cementa aŭ ŝtona, timante, ke ĝi ne estas sufiĉe fortika pro multjara uzado kaj ofta transkurado
de aŭtoj. Tamen ŝi ĝuste ŝatis ĝian idilian guston. Sidante sur la balustrado, ili rigardis sunsubiron
ŝultro ĉe ŝultro. Sub la ponto ili, kvazaŭ infanoj, kolektis rulŝtonetojn, kiujn ŝi volis sterni sur la
fundon de florpelvo por kultivi narcisojn. Ĉe akvofluo kreskis pecego kaj pecego da fragmitoj,
kies floroj svingiĝis en vento, prezentante forlasitecon. Kun flirtantaj vestoj ŝi ridete navetis inter
la fragmitfloroj, kvazaŭ senlaca feineto. Ili vizitis la Bambu-Pinan Templon, kie ili solene bruligis
fasketon de incensiloj kaj faris multajn votojn. Ŝi klinis sian kapon, kunmetis ambaŭ manojn kaj
kun longaj okulharoj pendantaj kviete, surgenuiĝis antaŭ Avalokiteŝavo, kaj ŝi mallaŭte preĝis kun
emocia kaj klara voĉo, “Bonvole benu ĉiujn geamantojn en la mondo, ke ili ĝoju samkiel ni ambaŭ.
Bonvole benu ĉiujn junulinojn en la mondo, ke ili havu sian dolĉan amon! Bonvole benu nin, ke ni
ambaŭ ne kverelu nek kontraŭstaru por eterne, kaj ke ni amu unu la alian eterne!”

Ŝi stariĝis. Li prenis ŝian manon, dirante solene, “Mi diru al vi, Hanyan, la Ĉielo kaj la Tero
atestu antaŭ la dioj, ke, se mi vanigos vian volon, la Ĉielo punos min, kaj kondamnos min en la
inferon!”

Kovrante lian buŝon per la mano, ŝi haste diris, “Mi fidas vin. Ne ĵuru plu!”
Avalokiteŝavo ilin rigardis de alte, kun afabla rideto. Ili ne estis adeptoj de religio, sed dum ĉi

tiu momento ili ekhavis pian senton, ke iu diaĵo fikse rigardas ilin en mallumejo.
Vespero estis tempo por geamantoj. En ĝardeno illi kune kaptis la lunlumon, distretis la

ombron de floroj, kaj sidis ŝultro ĉe ŝultro, dronante en senlima amsento. Ŝi stulte kalkulis la
stelojn kaj kolektis noktajn roserojn. Li priridis ŝin kiel feinon vagantan en nokto. Poste li kaptis
ŝin kaj lasis la lunlumon unuigi iliajn du ombrojn. Vidante la ombrojn kuniĝi unu kun la alia, li
diris, “Vidu, mi jam englutis vin!”

“Vi dissolvis min,” ŝi mallaŭte diris, eligante kontentan suspiron. “Mi disvolviĝas en vian
amon, en vian senton kaj en vian koron.”

Nun li prenis ŝian vizaĝon per ambaŭ manoj kaj profunde kisis ŝin. Ankaŭ li dissolviĝis en
ŝian amon, en ŝian senton kaj ŝian koron.
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Tiel forglitis tri tagoj, kiuj ne konis okazaĵojn de la mondo! Dum tiuj tri tagoj, ĉiuj intence
malproksimiĝis de ili, kaj eĉ maljuna sinjorino Bai eviteme kaŝis sin en la ĉambro por ne ĝeni ilin,
kio igis lin plezura kaj ŝin dankema. Ili ne plu havis kaŝitan ĉagrenon, kaj nur tutkore ĝuis la
glason da vino de sia amo plena je densa aromo. Ĝi gustis tiel dolĉa, ke ŝi mirplene diris, “Kiel
stulta mi estis! Iam mi tre timis amon pro tio, ke ĝi vundos min!”

Por tio, kion ŝi diris, li verkis amuzan poemetaĉon: Amo estas pura vino speciale preparita,
drinku ĝin! Ne sulkigu vian frunton ĉagrenita! Ĝi ne vundos vian langon nek buŝon! Ĝi nur igas
vin enamiĝanta, ŝvebanta kaj flosanta, al vi ĉiam mankas vekiĝo spirita!” Post tiom dolĉaj kaj
ebriigaj tri tagoj, li rekomencis trakti oficejajn aferojn, kiuj jam amasiĝis en pasintaj sinsekvaj
tagoj kaj dronigis lin. Ja jam forpasis tiuj tri tagoj dolĉaj, ebriigaj kaj sensciaj pri la okazaĵoj de la
ĉirkaŭa mondo.
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18.
Jes, jam forpasis tiuj tri ebriigaj kaj senprudentaj tagoj.
En la mateno de la kvara tago, kiam Hanyan vekiĝis, jam ne troveblis Peiwen sur la lito.

Mirplene sidiĝinte, ŝi ĉirkaŭrigardis kaj vokis mallaŭte, “Peiwen! Peiwen!” Nenia respondo
alvenis. Surŝultriginte matenan robon, ŝi leviĝis de la lito kaj vidis paperslipon premitan sub la
florvazo sur la littableto. Preninte ĝin, ŝi rekonis lian skribaĵon, kiu legiĝis:

“Hanyan,
Vi dormas tiel dolĉe, ke mi ne volis veki vin. Direktoro Zhao telefonis al mi, dirante, ke

multaj aferoj en la fabriko atendas min por trakti. Mi havos tre okupitan tagon. Mi ne revenos
tagmeze. Mi revenos hejmen ĉirkaŭ je la kvina posttagmeze.

Kison al vi! Mi esperas, ke vi sonĝas pri mi!
Peiwen”

Ŝi nereteneble ekridetis. Alpremante ĝin al siaj lipoj, ŝi kisetis lian signaturon. Ŝi dormis tiel peze,
ke ŝi eĉ ne konsciiĝis pri lia foriro! Ŝi imagis, ke li foriris piedpinte kaj sensone. Kontente
elspirinte, ŝi etendis siajn membrojn malvigle. Sen lia ĉeesto, ŝi ne sciis, kion ŝi devas fari en tiu
tago, kaj ŝi eksopiris al li. Ĝis la kvina posttagmeze ŝi ne povos vidi lin. Kiom longe! Post
tualetado, ŝi malsupreniris. Kun tondilo en la mano, ŝi iris en la ĝardenon por tondi rozflorojn, per
kiuj ŝi volis ŝanĝi la malfreŝajn en la ĉambro. Sunbrila tago denove. La ĵus leviĝintaj matensuno
trairis la arbopintojn kaj disĵetis multe da lumaj makuloj sur la teron. Ŝi tre ŝatis tiujn maljunajn
banjanarbojn kun granda dikeco en la ĝardeno. Iliaj prosperaj foliaroj donis baldakenan ombron,
iliaj fortaj trunkoj staris firme kaj iliaj pendantaj aerradikoj svingiĝis en vento, kio aldonis multe
da gusto al la ĝardeno. La salikarbon ĉe la pordo ŝi ankaŭ tre ŝatis. Ĉiufoje, kiam krepuskiĝis kaj
la nokta vualo ekfalis, la buntaj floroj en la ĝardeno malklare duonkaŝiĝis en arbegaj ombroj kaj
longaj salik-branĉoj, kio memorigis ŝin pri tiuj versoj de Ouyang Xiu “Kiel profundas la korto
grandioze? Jen poploj kaj salikoj en nebulo, kurtenoj pezaj multas morn-etose”, kaj kio sentigis
ŝin troviĝi en poezieca kaj pentraĵeca medio. Tra salikarboj kaj floroj, ŝi iris laŭ la vojeto pavimita
per gruzo. La matenaj roseroj sur petaloj ankoraŭ ne sekiĝis kaj herbejo restis humida. Ŝi surhavis
broditajn tolŝuojn, kies flankoj jam malsekiĝis. Ŝi jam fortondis grandan faskon da flavaj rozfloroj.
Fortondante, ŝi zumis la kanton “ni ambaŭ vivas jen komforte, ni ĵuras kuniĝi ĝismorte”. Poste, ŝi
vidis Gao Lide-on, kiu parolis kun ĝardenisto maljuna Zhang sub maljuna banjanarbo. Vidinte ŝin,
li ĵetis aprecan rigardon al ŝi, kiu, plena je juneco kaj kun feliĉa brilo sur la vizaĝo, surtretis
roserojn, tenante florbukedon en la mano, kaj malrapide paŝis, kantante. Tio estis pentraĵo, kortuŝa
pentraĵo.

“Bonan matenon, sinjorino Bai.” Li ridete salutis ŝin per kapoklino.
“Peiwen jam diris al vi kelkfoje, ke vi nomu min Hanyan. Vi estas forgesema,” ŝi ridete diris.

“Kion vi faras?”
“Forigi afidojn!” dirante, li prenis roz-tigon el ŝia mano kaj montris blankajn punktojn sur ĝi

al ŝi. “Jen ili estas afidoj. Ili estas tre ĝenaj. Mi ĵus diris al maljuna Zhang, kiel forigi ilin. Ili estas
alportitaj de formikoj.”

“Formikoj?” ŝi miris. “Por kio ili alportis tiujn insektojn?”
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“Afidoj povas sekrecii dolĉan likvaĵon, kiun formikoj manĝas, tial tiuj alportis ilin. Kaj cetere
ili povas protekti afidojn. La insekta mondo estas mirinda, ĉu ne?”

Ŝi rondigis siajn okulojn, kun naiva miro sur la vizaĝo. Ŝia mieno estis kortuŝa kaj invita al
amo kaj kompato.

“Peiwen estas okupita denove, ĉu ne?” li demandis.
“Jes,” ŝi subkonscie forigis dornojn sur la roz-tigo, kun iom da soleco. “Li ne revenos ĝis

posttagmezo.”
“Se vi sentos enuon, kial vi ne venos por pririgardi nian plukadon de te-folioj?” li diris

varmkore. “Tio ankaŭ estas tre distra.”
“Ĉu vi jam komencis pluki te-foliojn?”
“Jes, ni devas multe okupiĝi pri tio dum tempodaŭro.”
“Ankaŭ mi partoprenu en plukado,” ŝi diris kun infaneca eksciteco. “Instru al mi, kiel pluki,

kaj mi bone faros tion.”
“Vi?” li ekridetis. “Tio estas peniga kaj vi ne povas elporti.”
“Kiel vi scias, ke mi ne?” ŝi diris. “Ĉu vi komencas pluki jam hodiaŭ?”
“Jes,” li ĵetis rigardon al sia brakhorloĝo. “Mi tuj foriros.”
“Kiom da laboristinoj plukos?”
“Kelkdeko da ili.”
“Kiom da tagoj oni plukos?”
“Kvar aŭ kvin tagojn. Hodiaŭ ni unue faros plukadon en la loko antaŭ bambuaro. Se vi havos

intereson, venu kiam ajn!”
“Mi certe iros!” Ridetante, ŝi volis aldoni ion, kiam servoknabino Alan aliris el la domo kaj

diris, “Sinjorino, maljuna sinjorino petas vidi vin. Ŝi atendas vin en sia ĉambro.”
Ŝi tuj ekhavis dubon. Ĉu la maljuna sinjorino petas vidi ŝin? Tio estas la unua fojo post la

geedziĝo. Ĉu okazis io malprava? Ŝi sentis sin iom maltrankvila, sed tuj ŝi venis al kompreno.
Memkompreneble nenio malprava okazis, kaj ŝia alvoko estas natura. Peiwen jam rekomencis sian
laboron en oficejo, kaj ŝi devas kapti la okazon disvolvi intiman rilaton kun la maljuna sinjorino.
Sekve ŝi faris hasteman rideton al Gao, dirante, “Ĝis baldaŭ!” Sin turninte, ŝi facilmove eniris la
domon kaj supreniris. Unue ŝi alportis la rozflorojn en sian propran ĉambron, kaj post bonordigo
de siaj vestoj, rekte iris al la pordo de la maljuna sinjorino. Frapinte sur la pordo, ŝi aŭdis la voĉon
de sia bopatrino, “Eniru!”

Kun milda rideto sur la vizaĝo, ŝi puŝmalfermis la pordon kaj eniris. La maljuna sinjorino
staris antaŭ la fenestropordo kun la vizaĝo al la ĝardeno kaj la dorso al ŝi. Aŭdinte ŝin eniri, ŝi ne
turnis sian kapon kaj ankoraŭ restis rekte staranta tie. Hanyan eksentis maltrankviliĝon, kaj
mallaŭte vokis, “Panjo!”

“Fermu la pordon!” la maljuna sinjorino ordonis flegme.
La koro de Hanyan sinkis kaj la rideto rapide malaperis el ŝia vizaĝo. Ferminte la pordon, ŝi

timide rigardis la maljunulinon. Tiu sin turnis kaj direktis al ŝi sian ponardecan rigardon, kiu jam
pikvundis ŝin. Altirinte seĝon, la maljunulino sidiĝis. Ŝia rigardo fiksiĝis fride kaj rigore sur ŝi.

“Mi pensas, ke ni ambaŭ devas interparoli malkaŝe,” ŝi diris. “Venu ĉi tien!”
Hanyan pasive alpaŝis, kun paliĝinta vizaĝo. Kun levitaj okulharoj, ŝi per grandaj okuloj

rigardis senpalpebrume la maljunulinon, atakate de miksitaj sentoj de paniko kaj timego. “Panjo,”
ŝi malforte vokis. “Ĉu mi faris ion eraran?”

“Jes,” la maljunulino rigardis en ŝian vizaĝon. “Vi eraras tuttute!”
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“Panjo?” Ŝi iom sulkigis la frunton.
“Ne voku min per panjo! Memorigu tion! Vi povas voki min per panjo nur en ĉeesto de

Peiwen, ĉar mi ne volas vundi lian koron. En aliaj okazoj, voku min per maljuna sinjorino. Ĉu vi
aŭdis tion?”

La vizaĝo de Hanyan blankiĝis kiel paperfolio. “Vi... vi...vi volas diri...” ŝi balbutis.
“Kion mi volas diri?” la maljunulino hm-is. “Mi ne ŝatas vin, Hanyan!” ŝi malkaŝe diris, fikse

rigardante ŝin. “Mi jam klare informiĝis pri via pasinteco. Komence mi nur pensis, ke li edziĝis al
laboristino. Mi ne atendis, ke vi estas malsupera al laboristino, kaj li edziĝis eĉ al virino de
diboĉejo! Vi utiligis ĉiujn rimedojn por delogi lin, mi pensas.”

La okuloj de Hanyan larĝe rondiĝis kaj ŝiaj lipoj tremetis. Dum momento, ŝi ne povis
respondi eĉ per unu vorto, nur sentante, ke la bela mondo, kiun ŝi ĵus konstruis, jam rapide
frakasiĝis.

“Vi estas tiel saĝa,” la maljuna sinjorino daŭrigis, “ke vi eĉ obeigis lin. Sed vi neniel provos
manipuli min en via mano. La momenton, kiam vi eniris nian domon, mi jam divenis, kia virino vi
estas! Hanyan, vi ne taŭgas kiel edzino de Peiwen!” Ŝi rekte rigardis la maljunan sinjorinon, sed
fakte ŝi vidis nenion, ĉar larmoj jam vualis ŝian rigardon. Ŝi eksentis siajn membrojn malvarmaj
kaj tremis tra la korpo. Ŝi jam estis ĵetita de ĝoja kulmino malsupren en profundegan abismon, kaj
plu daŭre sinkis, sinkis, sinkis.

“Ne verŝu larmojn!” La malvarma voĉo de la maljuna sinjorino eĥis inter la muroj de la
abismo. “Verŝu viajn larmojn antaŭ la viro! Nun vi devas diri al mi, ĉu vi estis pure virga antaŭ
edziniĝo al Peiwen?”

Hanyan restis senparola. “Eldiru!” kriis akre la maljunulino. “Respondu al mi!”
“Ne.” Ŝi raŭke diris, “Peiwen scias pri ĉio mia.”
“Li scias! Hm! Li eĉ scias! Post milfoja elektado, li eĉ edzinigis tian virinon!” La

maljunulino kolere rigardis ŝian palan vizaĝon kaj ŝiajn okulojn makulitaj de larmoj. Ŝi certe
konkeras virojn per malforteco kaj larmoj! “Vi eraras,” ŝi fiksrigardis ŝin. “Vi ne devas eniri ĉi
tiun familion! Vi malpurigas la tutan familion Bai.”

La korpo de Hanyan ekŝanceliĝis, ŝajne tuj falante je ĉiu momento.
“Vi...” Ŝi treme, vundite kaj malforte daŭrigis, “Kion... vi... volas, ke mi faru? Ĉu... mi...

foriru de ĉi tie?”
“Ĉu vi volas foriri?” La maljunulino okule ekzamenis ŝin.
Gapante al ŝi, Hanyan eksentis malfortecon je kruroj kaj falis sur genuojn. Kun triste

senkonsolaj okuloj, ŝi direktis sian peteman rigardon al ŝi. “Bonvolu ne forpeli min!” ŝi diris
mizere. “Mi scias, ke mi ne estas bona, mi estas humila, mi estas malpura... sed, sed, sed mi lin
amas, kaj ankaŭ li min amas. Ne forpelu min, mi petas!”

“Hm, mi scias, ke vi ne volas foriri de ĉi tie!” La maljunulino levis siajn brovojn. “Hanyan
Bieno? Hanyan Bieno! Vi ja sukcesis akiri grandan riĉaĵon!”

“Panjo...” ŝi proteste kriis.
“Voku min per maljuna sinjorino!” kriis akre la maljunulino.
“Maljuna sinjorino!” treme vokis ŝi, kies larmoj tuj ŝprucis el la okuloj. Kovrante sian buŝon

per la mano, ŝi penis reteni plorsingultadon. “Vi... vi miskomprenas. Mi... mi... neniam pensas pri...
riĉaĵo... riĉaĵo,” ŝi ne povis eligi voĉon pro plorsingultado.

“Mi scias, ke vi povas diri tion!” La maljunulino rikanis. “Vi nenecese faru klarigojn. Mi
bone konas vin! Sed, estu libera de zorgoj. Mi ne forpelos vin! Ĉar mi ne povas forpeli vin kune
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kun mia filo, kiu arde korinklinas al vi. Restu ĉi tie, sed ne ludu artifikon antaŭ mia vizaĝo! Ĉu vi
aŭdis, kion mi diris? Se mi vivas unu tagon, mi gvatas vin unu tagon! Ne volu tuŝi lian riĉaĵon! Ne
volu ŝovi vian nazon en lian aferon! Ne volu preni lian monon!”

“Maljuna sinjorino...” ŝi kriis mizere.
“Kaj krome,” la maljunulino interrompis ŝin, “mi pensas, ke vi jam tuj volas semi malpacon

ĉe Peiwen.” Kovrante sian vizaĝon per manoj, Hanyan forte skuis sian kapon.
“Pli bone diru neniun vorton pri tio al Peiwen,” la maljunulino avertis, “se vi volas plu loĝi ĉi

tie! Se vi subfosos la rilaton inter ni patrino kaj filo, mi punos vin!” Hanyan energie skuis sian
kapon. “Mi diros nenion,” plorante ŝi diris, “Mi ne diros eĉ unu vorton!”

La maljunulino turnis sian kapon flanken. “Nun foriru!” Ŝi rimarkigis, “Memoru, kion mi
diris!”

Plorante, Hanyan stariĝis. Kovrante la buŝon per la mano, ŝi hasteme iris en la direkto de
pordo. Ĵus atinginte la pordon, ŝi aŭdis la severan voĉon de la maljunulino, “Halt!” Ŝi haltis kaj
returnis sian kapon. La maljunulino malvarme rigardis ŝin.

“Poste pli bone regu vin en konduto. Mi konas virinojn de diboĉejo kiel vi, kiuj ne kontentas
pri familia vivo denaske. Mi diru al vi, ke Gao Lide estas juna kaj promesplena, ne delogu lin!
Gardu vin mem! Mi ne permesas al vi kokri Peiwen-on!”

“Ho, maljuna sinjorino...” Hanyan kriis. Larmoj rulfalis de sur ŝiaj vangoj. Ŝi ne povis eldiri
eĉ unu vorton. Sin turninte, ŝi malfermis la pordon kaj elkuris. Tuj poste ŝi enkuris sian ĉambron,
fermis la pordon malantaŭ si kaj alvizaĝe falis sur la liton. Ŝi ŝovis sian kapon profunden en
kapkusenon kaj komencis plorsingulti dolore, kolere kaj korŝire. Nur ĉe la tempo de tagmanĝo, ŝi
eliris el sia ĉambro, kun pala vizaĝo kaj ŝvelintaj okuloj. Sidante ĉe manĝotablo, ŝi aspektis
senspirita. Gao Lide, kiu ĵus revenis el te-plantejo, kun vizaĝo brunigita de sunlumo kaj kun klaraj
okuloj, rigardis ŝin kaj diris senĝene kaj malkaŝeme, “Ha, vi rompis vian promeson. Ĉu vi ne
promesis pluki te-foliojn en te-plantejo? Kial vi ne faris tion? Vi timas bakadon de la sunlumo, ĉu
ne?”

Ŝi nevole altrudis rideton, kiu fulme malaperis. Sen diri ion ajn, ŝi mallevis la kapon
distriĝeme. Gao surpriziĝis. Kio okazas? Kio forportis la sunlumon de sur ŝia vizaĝo? Ŝi ŝajnas ĵus
eliri el la infero. Li subkonscie direktis sian rigardon al la maljuna sinjorino Bai, kies
vizaĝesprimo estis nesondebla, krom kun kutimaj seriozeco kaj nobleco, nek kun mildeco nek kun
ĝojo, nek kun varmo nek kun lumo. Ĉu la maljuna sinjorino embarasigas la virineton? Sensive
pensante, li direktis sian rigardon ree al Hanyan, kies kapo kun nigraj haroj kliniĝis tre malalte, kaj
kiu apenaŭ tuŝis la rizaĵon en sia bovlo.

En krepusko, Hanyan eliris el Hanyan Bieno. Laŭ la kota vojo, ŝi iris malrapide malantaŭen,
peze kaj distriĝeme. En la te-plantejoj ambaŭflanke de la vojo, aroj da laboristinoj okupite plukis
te-foliojn. Klinante sin, ili laboris energie kun korbo ĉirkaŭ la brako, kantante. Tiuj laboristinoj
havis la saman aspekton kiel ŝi en pasintaj tagoj: kun bambua ĉapelo sur la kapo kaj protekte
vinditaj membroj per mikskoloraj toloj. Tiuj diverskoloraj vestoj, kiujn laboristinoj surhavis,
dissemiĝis en la junverda vasto de te-plantejoj, kio vere prezentis kortuŝan scenon. Ŝi nevole
haltigis siajn paŝojn kaj stupore rigardis tiujn laboristinojn. Se... se ŝi tiam ne svenus sur la
te-sunumejo, kio okazus al ŝi nun? Ĉu ankoraŭ ŝi restus laboristino? Karesante siajn vangojn per la
manoj, ŝi tuj volis, ke ŝi preferus esti laboristino. Kiel senĝene ili aspektas! En ilia vivo certe
ekzistas nek humiligo nek malestimo nek vundigo! Ĉu jes? Ŝi enpensiĝis. Aŭ tio eble ja ekzistas,
kiu scias? Homoj, kiel kruelaj bestoj vi estas! La plej kruelaj bestoj! La aliaj bestoj vundas unu
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la alian nur kiam ili batalas por ekzistado, dum vi, homoj mortigas unu la alian pro diversaj
motivoj. Homoj! Kiel kruelaj vi estas!

Iu alkuris de la deklivo kaj ridete haltis antaŭ ŝi, kriante, “Fine vi alvenas. Ĉu vi aliĝas al ni?
Sed vi malfruis. Ni tuj finos nian laboron.”

Ĵetinte retiriĝeman rigardon al Gao Lide, ŝi urĝeme skuis sian kapon, dirante, “Ne! Ne! Mi ne
venas pluki te-foliojn, sed mi... mi iras al la Bambu-Pina Ponto por atendi Peiwen-on.”

Post okula ekzamenado, Gao retiris sian rideton kaj diris sincere, “Ĉu la maljuna sinjorino
Bai embarasis vin?”

Ŝi panike surpriziĝis kaj levinte sian kapon, ripetade neis, “Ne, ne, tute ne! Ŝi estas bona
patrino. Kiel ŝi povus embarasigi min? Tute ne! Ne babilaĉu! Tute ne!”

Gao ekbalancis sian kapon kaj diris, “Do, foriru!” Li ekridetis. “Peiwen ja estas bonŝanca!
Kial neniu el miaj laboristinoj svenus!”

Sur ŝia vizaĝo naĝis ondo da embarasa ruĝiĝo. Gao tuj trovis, ke li diris ion nedecan. Tia
ŝerco vere trois, ke evidente li ĵetis ŝin en malkvietecon. Li tuj riverence klinis sin kaj diris,
“Pardonon, mi ne intencis...”

Ŝi ekridetis kaj skuis sian kapon, kvazaŭ dirante, ke tio ne gravas. Ŝia penso ankoraŭ troviĝis
en malproksima loko, en malproksima profunda valo. Ŝia kvieta mieno montris triston kaj
melankolion. Gao nereteneble ŝtoniĝis. Do, kie troviĝas la ĝojo fariĝi novedzino? Kie estas la
gloro de feliĉo? Sur la korpo de ĉi tiu virineto certe pezas multaj ŝarĝoj! Kio okazas al ŝi? Sin
turninte, Hanyan daŭrigis paŝadon laŭ tiu vojo. En la sunsubira lumo, ŝia figuro aspektis kaj
maldika kaj malforta, kvazaŭ ŝvebanta kaj nekaptebla fantomo. Gao eksentis frostotremon. Lin
kaptis malbonaŭguro. Kaj li tute stuporiĝis.

Atinginte la ponton, ŝi sidiĝis sur la balustradon de la ponto, sin banante en la oblikvaj radioj
de la aŭtuna suno. Sidante kviete, ŝi aŭskultis la lirladon de akvofluoj sub la ponto. La subira suno
disverŝis mildan ruĝan lumon sur la akvan surfacon kaj fragmitfloroj svingiĝis en vento. Ŝi
enpenseme rigardis la riverakvon, poste la subirantan sunon ĉe la horizonto kaj kolorriĉajn nubojn
sur la ĉielo. Ŝi senĉese murmure demandis, “Ĉu mi eraras? Ĉu mi faris ion eraran?”

Oni ne sciis, kiom longe ŝi sidadis tie. Fine konata hupado de la aŭto surprizis ŝin, tiel ke ŝi
eksaltis. Peiwen tuj bremsis la aŭton kaj ŝi alkuris. Malferminte la pordon, li ridete demandis,
“Kial vi sidas ĉi tie?”

“Mi atendas vin,” dirante, ŝi enŝovis sin en la aŭton.
“Ha, vi jam ne povas disiĝi de mi, mi pensas,” li iom fiere diris, sed la rideto tuj malaperis de

liaj lipoj. Li okule ekzamenis ŝin. “Kio okazis, Hanyan? Ĉu vi ploris?”
“Ne, ne,” ŝi energie skuis sian kapon, sed larmoj senbride fluis en ŝiajn okulkavojn kaj tuj

dronis ŝiajn nigrajn okulglobojn.
Lia vizaĝesprimo ŝanĝiĝis. Li parkis la aŭton ĉe apudvoja montpiedo kaj malfunkciigis ĝin.

Altirinte ŝin en sian sinon, li levis ŝian mentonon per mano kaj profunde esploris ŝian palan
vizaĝeton, serioze demandante, “Kio okazis? Diru al mi!”

Ŝi denove ekskuis sian kapon. Larmoj rulfalis el ŝiaj okuloj. “Mi nur sopiras al vi, treege,”
dirante, ŝi kaŝis sian vangon en lian veston ĉe la brusto kaj firme ĉirkaŭprenis lian talion.

“Ho, ĉu jes?” Li eligis faciligitan elspiron kaj nereteneble karesis ŝiajn harojn kun
kompatemo. “Vi malsaĝuletino! Vi timigis min! Mi forestis nur kelke da horoj, vi ne devus fariĝi
tiel pala! Nu, levu vian kapon kaj mi pririgardu vin!”

“Ne!” Ŝi ŝovis sian kapon pli profunden kaj ŝia korpo iomete tremetis. “Poste, mi laboros
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kune kun vi en la fabriko, ĉu bone? Kiel antaŭe, mi helpos vin en oficejo.”
“Ne estu stulta, Hanyan! Nun vi estas mia edzino, sed ne sekretariino!” Li ekridetis. “Diru al

mi, kion vi faris dum la tuta tago?”
“Mi sopiras al vi, multe sopiras al vi.”
Li levis ŝian kapon per mano kaj fiksis sian rigardon al ŝi. “Ankaŭ mi sopiras al vi,” li softe

diris, “Mi tre multe sopiras al vi!”
Ŝi flagretis siajn palpebrojn. “Ĉu vi amas min, Peiwen?” ŝi malforte demandis.
“Ĉu ami vin?” Li eligis suspiron el la interno, “Mi amas vin manie, freneze kaj ĝismedole,

Hanyan!”
Elspirinte, ŝi klinis sin malantaŭen sur la kusenon kaj fermis siajn okulojn. Al ŝia buŝangulo

naĝis rideto tiom dolĉa, tiom milda kaj tiom kvieta. Ŝi ŝajne parolis al si mallaŭte, “Sufiĉe! Pro tiuj
vortoj, mi povas pagi ĉiujn kostojn! Kion alian mi postulu? Pri kio alia mi plendu?” Ŝi apogis sian
kapon sur lian ŝultron kaj vee diris, “Ankaŭ mi amas vin, Peiwen! Mi multe, tre multe amas vin!
Mi volontas, por vi, elteni ĉian ajn malfacilon kaj ĉian ajn suferon. Eĉ se mi devus grimpi la
fajrantan monton aŭ trempi min en bolantan oleon, mi ne timus!”

“Malsaĝulino!” Li ridete diris, “Kiu devigus vin grimpi la fajrantan monton kaj trempi vin en
bolantan oleon? Kian fantazion vi havas?” Prenante ŝin en sian sinon, li karesis, incitetis kaj tiklis
ŝin, “Diru, ĉu vi estas malsaĝulineto aŭ ne! Ĉu jes aŭ ne? Ĉu?”

“Jes!” Ŝi ridis kun larmoj rulantaj en la okuloj. “Jes! Jes! Mi estas malsaĝulineto!
Malsaĝulineto!” Ŝi klinis sin kun rulfalantaj larmoj, sufokite pro ridego.
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19.
Tiel komenciĝis longa kaj malfacila baraktado en la vivo de Hanyan. Kaj Peiwen? Ekde la

geedziĝo, li ekhavis simplan kaj idealan opinion pri la homa vivo. Li sentis ĝojon, ravitecon,
dankemon kaj kontentecon. Li mem konsideris, ke li, kiel filo dorlotata de la Ĉielo, en tia juna aĝo,
havas sukcesan karieron, grandan familion kaj senkompare belan edzinon, kion alian li ankoraŭ
postulas? La negocado de te-folioj pli kaj pli grandiĝis, kaj siaflanke, li havis neelĉerpeblan
energion pro sia juneco. Li do verŝis sian fervoron en disvolvadon de sia afero. Kun ekspansio de
la negocado, li fariĝis pli kaj pli okupita, kaj samtempe energia kaj ĝoja. Li ofte prenis ŝian
vizaĝon per ambaŭ manoj kaj fiere kisis ŝian etan nazpinton, dirante, “Ĝuu la vivon! Vi havas
kapablan edzon, Hanyan!”

Ŝi milde ridetis al li. Kvankam interne ŝi ne preferis, ke li estis tiel okupita, nek ke lia afero
disvastiĝis tiel prospere, ŝi tamen diris nenion. Ŝi sciis, ke bona edzino ne devus reteni sian edzon
ĉe si, kaj ke viro havas sian mondon kaj ĉiu viro bezonas sukcesplenan aferon por riĉigi sin kaj
kontentigi sian fieron.

Sed kian vivon ŝi havis?
Ĉiutage frumatene li foriris de la hejmo por komenci sian vivon de okupiteco kaj ofte ne

revenis ĝis kvina aŭ sesa horo posttagmeze. Se li havis societeman aranĝon, li revenis pli malfrue.
Siaflanke, ŝi pritondis rozflorojn en la ĝardeno, ordigis la ĝardenon, ellernis kuiri, bonordigis la
ĉambron, faris kudradon... ĉiutage ŝi restis endome. Ŝi ne kuraĝis eliri el la pordego de Hanyan
Bieno nek vojaĝi al Tajpeo nek renkonti Peiwen-on ĉe la Bambu-Pina Ponto, ĉar ĉiumomente la
akraj kaj seriozaj okuloj de maljuna sinjorino Bai ŝin spuris kaj gvatis. Se nur ŝia kapo elŝoviĝis el
la fera pordego de Hanyan Bieno, la maljunulino instruis per malvarma voĉo, “Kiel? Ĉu vi ne
povas resti plu endome? Mi jam frue sciis, ke estas malfacile por vi esti bonkonduta bofilino ĝuste
pro via personeco.”

Kunpremante siajn dentojn, ŝi sin regis. Ŝi decidis ne eliri el la bieno eĉ unu paŝon! La domo
riĉe ornamita, la ĝardeno kun prosperaj floroj kaj arboj kaj la delikate konstruitaj pavilono kaj
etaĝdomo eĉ fariĝis kaĝo, kiu firme enŝlosis ŝin. La tagoj treniĝis tiel longe, solece kaj neelteneble
por ŝi. Ĉe la fenestro, ŝi kalkulis la sekundojn, atendante lian revenon. En la ĝardeno, ŝi kaŝeme
faligis larmojn, starante antaŭ la bedo de rozfloroj.

Tamen la maljuna sinjorino ne pretervidis ŝiajn larmojn. Rigardante ŝiajn okulojn kun
falontaj larmoj, ŝi emis diri, “Ĉu la familio Bai faras iom maljustan al vi? Aŭ ĉu vi pentas pri via
edziniĝo al Peiwen? Aŭ ĉu mi malbone traktas vin? Kial vi havas okulojn plenajn de larmoj de
mateno ĝis la vespero, kvazaŭ vi funebre priplorus mortinton?”

Ŝi forviŝis larmojn. La unuan fojon ŝi trovis, ke ŝi eĉ ne havas liberecon faligi larmojn. Sed la
maljuna sinjorino ankoraŭ ne forlasis la senlarman bofilinon. Rigardante ŝian palan kaj ĉagrenitan
vizaĝon, ŝi rigore demandis. “Kial vi tenas longan nazon tuttage? Ĉu mi, kiel via bopatrino, devas
agi laŭ via vizaĝesprimo? Al kiu vi prezentas koleran mienon, ĉar Peiwen forrestas de la hejmo?”

“Aĥ, maljuna sinjorino!” ŝi nereteneble kriis mallaŭte. “Kiel vi volas min konduti? Kiel vi
volas min konduti finfine?”

“Kiel mi volas vin konduti?” La kolero de la maljuna sinjorino des pliiĝis. “Kiel mi kuraĝas
voli vin konduti? Tuttage mi senfine toleras viajn malĝojigajn vizaĝesprimojn, ĉu mi kuraĝus
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korekti vin? Se vi ne volus min bone konduti, mi dankus al la Ĉielo kaj la Tero! Kiel mi volas vin
konduti? Laŭ via tono, ŝajnas, ke mi tiranas vin...”

“Nu, mi eraras. Mi erare diris tion!” Hanyan urĝeme diris, penante reteni la larmojn tuj
falontajn. En tia situacio, ŝi devis eviti la maljunan sinjorinon. Ŝi enfermis sin en la
dormoĉambron tuttage, ne kuraĝante eliri, ĉar, se ŝi renkontiĝus kun la maljuna sinjorino, ŝi certe
ricevus ŝian senmotivan riproĉadon. Sed tiu ne permesis al ŝi enfermiĝi en la ĉambro, ŝi emis diri,
“Ĉu mi formanĝus vin? Ĉu vi kaŝas vin de mi, kvazaŭ de tigro? Ĉu mia pozicio estas malsupera al
la via, tiel ke mi ne rajtas paroli kun vi?”

Pro tio ŝi ne plu kuraĝis enŝlosi sin en la ĉambro. De mateno ĝis vespero, ŝi ne sciis, kiel ŝi
devas konduti por eviti riproĉojn kaj kiel ŝi povas konduti prave. Ĉiumomente kaj ĉiuloke ŝi devis
akcepti la rigorajn riproĉojn kaj flegmajn mokojn de la maljuna sinjorino. Ŝia malglora historio
des pli fariĝis la kutima temo de la maljunulino:

“En kelkaj generacioj de la familio Bai ne troviĝas virino kun tia pozicio kian vi havas!”
“Nur virino kiel vi povas instigi la viron edziĝi malantaŭ la dorso de sia patrino. Vi ja estas

saĝa, ke vi tiel kreas la plenumitan fakton kaj per tio akiras, kun granda certeco, la pozicion de
sinjorino Bai!”

“Mi jam frue sciis, ke Peiwen estas sorĉita per via koketeco!”
Tiaj ripetadaj babilaĉoj ĉe ŝia orelo ofte premis ŝin al frenezeco. Unufoje ŝi neniel eltenis tion

plu, kaj ŝtopante siajn orelojn per la manoj, ŝi plorante sturmis de la salono en la ĝardenon. Ĝuste
tiam Gao Lide revenis de la te-plantejo. Ŝi kunfrapiĝis kun li kaj tiu tuj firme tenis ŝin, mire
demandante, “Kio okazas? Ĉu troviĝas prokrasta bombo en la ĉambro?”

Ŝi haltigis la paŝojn kaj haste forviŝis larmojn, kaŝeme dirante, “Nenio, vere nenio.”
Gao perplekse sulkigis sian frunton kaj zorgeme observis ŝin. “Sed, vi ploris?”
“Ne,” ŝi skuis la kapon forte. “Ne, ne, ne.”
Li diris nenion plu, ĉar li sciis, ke troviĝas nevidebla minacanta fluo en la ĉambro. Nur li, kiu

ofte restis ĉe la hejmo, sciis iom pri la turmentoj, kiujn Hanyan suferis. Sed li retiris sin flanken de
la afero. Ĉar Hanyan ne volontis malkaŝi iom, li ne volis ŝovi sian nazon en ĝin. Laŭ tradicio
troviĝis sennombraj problemoj inter bopatrino kaj bofilino. Kiam la maljuna sinjorino vidis la
scenon okazintan en la ĝardenon, ŝi ofendante diris, “Vi jam komencis, ĉu?” Ŝi fikse rigardis ŝin.
“Mi jam anticipis, ke vi ne forlasas Gao Lide-on senfare!”

“Aĥ, maljuna sinjorino!” La vizaĝo de Hanyan fariĝis neĝe blanka kaj ŝiaj okuloj larĝe
malfermiĝis. “Vi ne devus tiel kulpigi min! Vi ne devus!”

“Kulpigi vin?” la maljuna sinjorino rikanis. “Mi konas tiajn virinojn kia vi, mi konas tre bone!
Se vi timas esti kulpigita, pli bone vi iom malproksimiĝu de li! Mi diras al vi, ke mi superrigardas
vin! Viaj ĉiu ago kaj ĉiu movo ne povas eskapi de miaj okuloj! Gardu vin mem!” Hanyan
marasmiĝis kaj paliĝis. Kun tempopaso, la brilo sur ŝia vizaĝo malheliĝis tagon post tago, kaj ŝia
mieno malvigliĝis tagon post tago. Starante en la ĝardeno, ŝi similis al malforta salikarbo en
ventego, kaj sidante ĉe fenestro, ŝi aspektis kiel malgranda marmora busto, tiel pala kaj tiel
senviva. Peiwen ne preterlasis tion. Vespere li okule ekzamenis ŝian vizaĝon en sia brakumo. Li
afliktite demandis ŝin, “Kio? Vi, kiel magnolio ne klimatiĝanta, fariĝis pli malvigla malgraŭ mia
zorgema transplantado. Kio okazis al vi? Ĉu vi ne ĝojas, Hanyan? Diru al mi, ĉu vi ne ĝojas.”

“Ho, jes.” Ŝi mallaŭte diris, “Mi tre ĝojas, vere, mi tre ĝojas.” Dirante, ŝi nereteneble sentis
tristan emon plori.

Profunde rigardante ŝin, li diris per tre milda kaj zorgoplena voĉo, “Hanyan, grasiĝu por mi.
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Ĉu vi aŭdas? Mi ne volas vidi viajn palecon kaj marasmiĝon. Grasiĝu kaj sane ruĝiĝu por mi. Ĉu
vi aŭdas?”

“Jes,” ŝi obeeme respondis, kun larmoj rulfalantaj de sur siaj vangoj. “Mi penos, Peiwen, mi
penos fari tion.” Li prenis ŝian vizaĝon per ambaŭ manoj, kun pli maltrankvila mieno.

“Kial vi ploras?”
“Ne, mi ne ploras.” Ŝi perbrake ĉirkaŭprenis lian talion kaj alpremis sian vizaĝon al lia sino.

“Mi ĝojas, mi ĝojas, ke vi tiom amas min.”
Li puŝetis ŝin kaj lasis ŝian vizaĝon fronti al li, tiel ke li povis zorgeme okule ekzameni kaj

detale observi ĝin. Lia koro batis pli rapide: kiel li amas ŝin, la delikatan kaj malfortan edzineton!
“Diru al mi, Hanyan,” li dubeme demandis, “Ĉu mia patrino ne embarasis vin? Ĉu ambaŭ vi
tenas bonan rilaton?”

“Oh!” ŝi sentis surprizon kaj haste diris, “Kien via penso vagas? Via patrino traktas min bone.
Ŝi estas bona patrino. Ne ekzistas ia ajn problemo inter ni, nenia problemo.”

“Do, mi komprenas.” Kun rideto, li intime kisis ŝin. “Vi multe suferas enuon. Kompatinda,
kompatinda virineto, vi ne devus edziniĝi al komercisto. Tio estas mia kulpo, ke mi ofte restigas
vin sola en la hejmo. Kaj poste mi certe pli frue hejmenrevenu kaj rifuze forpuŝu kelkajn
societemajn aranĝojn. Mi promesas al vi, Hanyan.”

“Ne, ne malhelpu vian laboron nur pro mi,” ŝi diris, rigardante lin. “Tamen permesu al mi
labori en la fabriko! Mi helpos al vi en via entrepreno!”

“Ĉu vi esperas tion?”
“Jes.”
“Ĉu tio povos plezurigi vin?”
Mallevinte sian kapon, ŝi restis senvorta.
“Nu, bone, iru al la fabriko! Kiel antaŭe, servu kiel mia sekretariino!”
Kun ĝojo, ŝi levis siajn okulharojn. Prenante lin ĉirkaŭ lia kolo, ŝi memvole kisadis lin

senĉese. Tiun nokton, ŝi kondutis kiel gaja feino aŭ kiel birdeto alkroĉiĝema al homo. Sed tiu
ĝojo daŭris nur unu nokton. La sekvantan tagon, dum matenmanĝo, la maljuna sinjorino tre
facile renversis ŝian planon. Per malrapida, ĉirkaŭfraza kaj milda voĉo ŝi diris, “Pro kio? Se
Hanyan laboros en la fabriko, oni klaĉos, ke la familio Bai estas tre avara. Cetere, Hanyan povas
resti hejme kiel mia kompanino. Denaske la virino apartenas al la familio, dum la viro okupiĝas
pri entreprenado, ĉu ne? Hanyan, pli bone restu hejme por akompani min!”

Ŝi gapis al la maljuna sinjorino. Dum tiu momento, ŝi venis al la kompreno, ke la maljuna
sinjorino neniel forlasos ŝin, neniam forlasos ŝin! Kvazaŭ Simio Sun, kiu ne povas elsalti el la
magia manplato de Budao Tathagato laŭ ĉina mito, ankaŭ ŝi ne povis liberiĝi el la kateniĝo de la
maljuna sinjorino. Kontraŭ la rigardo de Hanyan, la maljuna sinjorino montris sian bonkoran
rideton, kiu, ŝi sciis, estis evidente farita por Peiwen. Vere li turnis sin al Hanyan kaj diris ĝoje,
“Kion pri tio, Hanyan? Miaopinie, pli bone restu hejme por akompani panjon. Kiel vi opinias pri
tio?”

Mallevinte la kapon, ŝi tre malforte diris, “Bone, laŭ via opinio! Mi restu hejme.”
Ŝi vidis la triumfan rigardon de la maljuna sinjorino, la kontentan rigardon de Peiwen kaj

ankaŭ la simpatian kaj kompreneman rigardon de Gao Lide. Klinante sin super la bovlo, el kiu ŝi
prenis rizaĵon, ŝi restis senparola ĝis fino de matenmanĝo.

Tiel la tagoj forglitis malrapide kaj peze. Hanyan pli kaj pli marasmiĝis, kio maltrankviligis
Peiwen-on. Tiu invitis kuraciston fari fizikan ekzamenon por ŝi, sed neniu malsano estis eltrovita.
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Nur rapide ŝi plu marasmiĝis kaj paliĝis. Vespere, kiam li ĉirkaŭbrakumis ŝian delikatan kaj
magran korpon, kiu ŝajne konsistis nur el ostoj, li emis diri al ŝi en sia sino, “Kio okazas, Hanyan?
Kio okazas al vi finfine?”

Kokete kaj timide alpremante sin al li, ŝi murmuris, “Mi fartas tre bone, vere, mi fartas tre
bone. Se nur vi min amas, mi sentas min bona.”

“Sed mia amo ne povas resanigi vin!” li afliktite diris, ne sciante, kio okazas al lia edzineto.
Pro tio, la maljuna sinjorino babilaĉis al Peiwen pri ŝi, “Ŝi estas la virino, kiu ne apartenas al

la familio, Peiwen. Mi pensas, ke ŝia antaŭa vivo certe estis tre aktiva. Ŝi havas ion sur la koro
kaj pro tio aspektas tristmiena la tutan tagon. Ŝi ne alkutimiĝas al la normala vivo, mi pensas.”

“La afero ne estas tia!” li diris agitite. “Ŝi nur havas malfortan konstitucion. Ŝi kutime ne
troviĝas en bona sano.”

Printempo alvenis kaj forpasis. Dum la malfrua printempo pluveto flirtis. Hanyan fariĝis tre
silentema kaj ofte distriĝeme gapis al la flirtanta pluveto, apogante sin al la balustrado tuttage. Kaj
ŝi ankaŭ ofte kaŝeme faligis larmojn, tenante fasketon da rozoj en la mano. Tiun vesperon, kiam
Peiwen revenis, li vidis, ke ŝi sidas sola kiel pupo ĉe la fenestro, kun skribita papero sur siaj
genuoj. Kun miro li aliris kaj prenis la paperon, sur kiu ŝi kopiis poemon:

“Kiel profundas la korto grandioze?
Jen poploj kaj salikoj en nebulo,
kurtenoj pezaj multas morn-etose,
veturiloj luksaj parkas kurioze,
el domoj la rigard’ perdiĝas kroze!

Ventpluvas ĉe martfino furioze,
mi fermas pordon ĉe krepusko,
sed ne printempon tenas ŝlose!
Al floroj ĉuas larme mi patose,
ja foren ili tamen disflugas ĥaose!”

Finleginte ĝin, li ĵetis alian rigardon al ŝi, kiu rigardis lin per tristaj okuloj volantaj diri ion.
Dum ĉi tiu momento, li komencis kompreni ŝin. “Kiel profundas la korto grandioze?” Ja Hanyan
Bieno jam fariĝis la kaĝo plektita per oraj fadenoj por ŝi! Preninte ŝian manon, li sidiĝis sur la
tapiŝon antaŭ ŝi kaj malpeze metis sian kapon sur ŝiajn genuojn, mallaŭte dirante, “Ni faru
vojaĝon, ĉu bone?”

Ŝi ektremis. “Ĉu vere?” ŝi demandis.
“Jes vere. Mi povos konfidi al direktoro Zhao la aferojn de la fabriko portempe. Ni

rondvojaĝos la insulon, al la sudo, al la monto Ali kaj al la Sun-luna Lago. Ni distru nin bone dum
la tuta semajno, ĉu?” Ĉirkaŭprenante lian kapon per la brako, ŝi karesis lian vizaĝon. Kun
profunda sento, ŝi fiksrigardis lin per la okuloj sonĝece lumantaj. Ŝi mallaŭte diris kvazaŭ en
sonĝo, “Aĥ, mi volas iri!”

“Morgaŭ mi faros aranĝojn por ĉi tio. Ni ekiru tuj la sekvan semajnon, ĉu bone?”
Ŝi ravite balancis sian kapon, kun la vizaĝo banita en milda lumo.
Sed la sekvan tagon, la maljuna sinjorino venigis ŝin en sian ĉambron. Ŝi akre rigardis tiun

kaj malvarme diris, “Vi eĉ instigas vian edzon forlasi la seriozan laboron kaj akompani vin por
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vojaĝi? Vi ne povas resti hejme plu, ĉu? Vi edziniĝis antaŭ nelonge, sed vi jam kondutas
tiamaniere. Do kio okazos poste? Mi jam frue scias, ke la virino kiel vi neniam povas esti virta
edzino kaj bona patrino! Tamen, ĉar vi jam edziniĝis al viro de la familio Bai, vi devas ellerni esti
bonvirta virino kaj sekvi la regulojn de la familio Bai!”

La saman vesperon, ĉi tiu virineto ĉirkaŭfraze kaj milde diris al Peiwen, “Mi ne volas vojaĝi,
Peiwen. Ni nuligu la planon!”

“Kio?” Li nekompreneme demandis, “Pro kio?”
“Pro nenio,” ŝi deturnis sian kapon, ne lasante lin vidi ŝiajn larmojn en la okuloj. “Nur pro tio,

ke mi ne volas iri.”
Sulkigante siajn brovojn, li nekompreneme rigardis ŝian dorsfiguron. Li trovis, ke li pli kaj

pli ne komprenas ŝin. Ŝi ŝajne sin kaŝis en maldika nebulo tuttage, tiel ke li ne povis sondi ŝian
koron nek klare vidi ŝian mondon, kiu distancis treege malproksime de li. Nun li kolere diris, “Nu,
laŭ via plaĉo! Mi nur vane elspezis la tutan tagon por fari planon kaj aranĝojn!”

Ŝi firme kunpremis siajn dentojn. Larmoj ondetis en ŝiaj okuloj kaj solida bulego ŝtopiĝis en
ŝia gorĝo. Ankoraŭ kun sia dorso al li, ŝi tenis sin senparola. Tia silento kaj flegmo des pli vekis la
koleron ĉe li. Li ne plu zorgis pri ŝi. Surmetinte piĵamon, li ŝovis sin sub vatitan litkovrilon,
senparola la tutan nokton. Sidante sur la litrando en stuporo, ŝi lasis larmojn ruliĝi sur ŝiaj vangoj
sensone. Ŝi jam vidis la distancon inter si kaj Peiwen, kaj ankaŭ la fendon inter ili ambaŭ. Ŝi
malklare sentis, ke iutage ilia geedzeco tute disrompiĝos. Tio disŝiris ŝian koron kaj pikis ŝian
senton. Ŝi ne kuraĝis plori, timante, ke ŝi surprize vekos lin. La tutan nokton ŝi tiel larmis, sidante
sur la litrando.

Ĉe tagiĝo, vekiĝinte, li trovis malplenon apud sia korpo. Panike saltinte, li kriis, “Kio? Ĉu vi
ne dormis la tutan nokton, Hanyan?”

Li turnis ŝian korpon kaj rimarkis la larmospurojn sur ŝia vizaĝo. Surprizite prenante ŝian
brakon, li kriis panike, “Hanyan!” Kiam ŝi direktis rigardon al li, nova ondo de larmoj ŝprucis.
Ĵetinte sin al liaj piedoj, ŝi ĉirkaŭprenis lin per ambaŭ brakoj, plore kriante, “Oh, Peiwen, ne
koleru kontraŭ mi, ne koleru kontraŭ mi! Mi havas nenion, sed nur vin! Se vi koleras kontraŭ mi,
do mi havas nenion! Kaj pro tio mi mortos, mi certe mortos! Se iutage vi ne bezonos min, mi
desaltos de la Bambu-Pina Ponto!”

“Oh, Hanyan!” kriante, li treme ĉirkaŭprenis ŝin firme. Kaj li hasteme diris, “Mi ne devus
koleri kontraŭ vi, Hanyan! Estas mia kulpo, estas mia kulpo. Ne ĉagreniĝu, Hanyan! Mi ne plu
koleros kontraŭ vi! Ne plu! Mi ĵuru, ke ne plu!” Li alpremis ŝin al si. Meze de larmoj kaj kisoj ili
repaciĝis kaj diris sennombrajn ĵurojn pri la amo inter si.

Por ripari tiun malgrandan fendeton, post kelkaj tagoj, li eĉ donacis al ŝi lignan skatolon
gravuritan per rozfloroj, en kiu plenplenis juveloj. Sed ŝi preskaŭ neniam ilin surportis, timante, ke
la maljuna sinjorino, vidinte ilin, fabrikos novajn paroltemojn. Ŝi nur tre ŝatis el ili kolĉenon kun
koka koro enplektita per rozoj, en kiu estis inkrustita la foto de ŝi kaj li, kaj ofte surhavis ĝin
ĉirkaŭ la kolo.

Kvankam ĉifoja miskompreno rapide forpasis, la distanco inter li kaj ŝi tamen pligrandiĝis
tagon post tago.

Ŝi fariĝis pli melankolia kaj silentema. Dum tiu tempo, la nura homo, kiu konis la situacion,
estis Gao Lide, kiu vidis la severecon de la maljuna sinjorino kontraŭ Hanyan kaj aŭdis ŝian
riproĉadon al tiu. Post kiam Hanyan estis venigita en la ĉambron de la maljuna sinjorino kaj multe
riproĉita de ŝi, ŝi elkuris kaj vidis Gao Lide-on stari en la koridoro. Li rigardis ŝin kun serioza
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mieno. Ŝi kovris sian vizaĝon per ambaŭ manoj kaj mordis lipojn suferplene. Alirinte al ŝi, li
flustris ĉe ŝia orelo, “Malsupreniru! Mi volas babili kun vi!”

Ŝi obeeme malsupreniris kaj sidiĝis en sofon en la salono. Starante antaŭ ŝi, li mallaŭte kaj
peze diris, “Kial vi ne diras la veron al Peiwen? Kiel longe vi volas elteni tion?”

Ŝi rapide levis la kapon kaj fikse rigardis lin, dirante, “Mi ne povas.”
“Kial ne?”
“Mi ne povas detrui la sentojn inter ili, patrino kaj filo! Mi ne povas ĵeti Peiwen en ĉagrenon,

nek disigi la familion, des malpli krei la situacion, ke Peiwen elektu inter mi kaj sia patrino!”
“Do, vi lasas, ke ŝi detruu la geedzecon inter vi kaj Peiwen? Ĉu vi toleras, ke ŝi senĉese

turmentas vin?”
“Eble mi devas subiĝi al mia sorto,” ŝi diris mallaŭte.
Gao hm-is tra la nazo. “Kia sorto?” Li rikanis, “Hanyan, vi estas tro bonkora kaj tro malforta.

Ĉi tiujn tagojn mi observis ĉion per malvarma okulo kaj mi vere volas pledi por vi. Vi havas
nenion malpli bonan ol aliaj, Hanyan. Vi ne rajtas ekhavi la senton de malsupereco nek elteni tiujn
insultojn. Estu firma. Vi povas debati kun ŝi per severaj kaj justaj vortoj!”

“Do, kio sekvos kiel rezulto?” ŝi afliktite rigardis lin. “Ĉu mi veku grandan malordon en la
familio, kaj metu Peiwen en dilemon? Ne! Mi edziniĝis al li, esperante, ke mi alportas al li ĝojon.
Tio estas dumviva sinofero. Ĉar mi amas lin, mi certe pretas esti sindonema kaj sinoferema. Ĉu mi
devus plendi, se mi spertas iom da sufero kaj turmento por li?”

“Ne estu tiel indiferenta pri tio,” li diris indigne. “Rigardu vin en la spegulo. Vi jam
aspektas terure pala kaj marasma. Ĉu vi opinias, ke nenio malbona okazos, se vi vivos tiel? Ne
estu tro naiva!” Li klinis sin al ŝi kaj varmkore diris, “Nun ĉar vi ne volas diri tion al Peiwen, mi
diru al li. Mi diros al li tion, kion mi vidis kaj aŭdis, nur en mia nomo anstataŭ la via.”

Ege surprizite, ŝi rapide kaj urĝeme prenis lin je la pojno, kaj diris per unu spiro, “Ne, ne, ne!
Vi absolute ne povos! Mi petas vin! Vi neniel malkaŝos eĉ unu vorton al Peiwen! Li ĉiam
konsideras, ke mi kaj lia patrino tenas bonan rilaton! Mi faris mil penojn por kovri ĉi tiun aferon,
sed vi neniel malkaŝos ĝin! Mi ne volas, ke li suferu! Ĉu vi komprenas? Ĉu vi scias? Li tre adoras
kaj respektas sian patrinon, kaj ankaŭ li tiel min amas. Tiu afero suferigos lin ĝis ekstremo, kaj...
kaj...” Larmoj vualis ŝian rigardon. “Finfine estas mia kulpo, ke mi ne povas plezurigi lian
patrinon!”

Gao gapis al ŝi. Kia ino! Bai Peiwen, Bai Peiwen, se vi ne povas domaĝi nek protekti ĉi tiun
junulinon, vi estas la plej granda malsaĝulo en la mondo! Pensante, li tamen diris nenion.

“Vi promesas al mi, ke vi ne diros al li, ĉu bone?” ŝi daŭre petegis, kun sia maldika maneto
ankoraŭ tenanta lian pojnon.

“Ho ve!” li mallaŭte suspiris. Fiksrigardante ŝin, li duonvoĉe diris, “Mi nur faru promeson al
vi, ĉu ne?”

“Dankon!” ŝi diris ĉagrenite, mallevante sian kapon.
Ĝuste tiam ili ambaŭ aŭdis la bruon sur la ŝtuparo. Samtempe ili levis la kapon. Sur la

ŝtuparo, maljuna sinjorino Bai malvarme rigardis ilin flegme. Hanyan rapide retiris sian manon de
sur la pojno de Gao. Rigide sidante en la sofo, ŝi ekhavis neĝe blankan vizaĝon.
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20.
Tagoj malrapide forpasis. Nelonge post kolektado de aŭtunaj tefolioj alvenis la vintro. Dum

tiujara vintro la pluvado komenciĝis tre frue. Kvankam ankoraŭ ne alvenis la dek-unua monato laŭ
la luna kalendaro, pluvakvo jam gutadis senĉese tuttage el la tegmentrandoj kaj arbopintoj. Pro tio,
ke la vintro ne estis la sezono por plukado de tefolioj, Gao Lide restis hejme pli multe ol antaŭe,
dum multe pri la entrepreno okupiĝis Bai Peiwen, kiu, aĉetinte la terpecon apud la fabriko por
pligrandigi ĝin, konstruigis novan maŝin-domon. Ĉar li persone desegnis la konstru-planon, li
certigis, ke oni devas plenumi liajn postulojn, ne rajtante ŝanĝi lian desegnon, tiel ke li persone
superrigardis la konstruadon. Pro tio li estis multeokupita, eĉ ne donante atenton al tempopaso nek
al okazaĵoj ĉirkaŭ si. En lia sango brulis la ambicio de vireca entreprenemo, kiu puŝadis lin kiel
energiplenan motoron. Ĉirkaŭprenante Hanyan, li iam diris, “Vi alportas al mi bonŝancon kaj
trankvilon, Hanyan. Vi estas mia bonŝanco kaj mia forto. Vin mi amas.” Ĉe tio, ŝi emis montri
sian dolĉan rideton, ravite de tiu sento. Klopodu, Peiwen! Entreprenu, Peiwen! Disvolvu vian
estontecon, Peiwen! Ne lasu vian edzineton malhelpi vin! Vi ja estas viro!

Sed samtempe, maljuna sinjorino Bai ne malstreĉis sian atenton al ŝi. Ĉiutage ŝi venigis ŝin
en sian ĉambron kaj restigis ŝin antaŭ sin, por ke ŝi faru kudradon, triku lanveston aŭ legu libron al
ŝi. Ŝi malkaŝe diris al ŝi, “Pli bone vi restu ĉe mi, ĉar mi volas protekti la reputacion de mia filo!”

“Maljuna sinjorino!” ŝi kriis kun pala vizaĝo.
“Ne parolu!” la maljuna sinjorino malhelpis ŝin. “Mi bone konas vin! Mi scias, kia vi estas!”

Tiu ne senkulpigis sin. Kaj plie, kun tempopaso, ŝi ekhavis senton de laceco. Ŝi agu laŭ sia plaĉo!
Obeante la maljunan sinjorinon, ŝi ne disputis kun ŝi nek senkulpigis sin. Kiam Peiwen forestis de
la hejmo, ŝi estis nur maŝino aŭ fantomo. Ŝi lasis la maljunan sinjorinon insulti kaj riproĉi, ĉar ŝi
jam fariĝis sensenta al tio.

Tamen ŝia sensenteco des pli incitis la maljunan sinjorinon, kiu nomis ŝin senviva
kaŭĉukulino senhonta kaj malhonesta. Kion ajn ŝi diris, Hanyan nur rigardis ŝin per siaj grandaj
senbrilaj okuloj, kaj poste eligis mallaŭtan suspiron, mallevante sian kapon. Pro tio la maljuna
sinjorino des pli koleriĝis, sentante, ke ŝi estis humiligita kaj malestimita, ĉar, laŭ la konduto de
Hanyan, ŝi ne estis priatentata nek inda je respondo.

Ŝi komencis klaĉi al la najbaraj maljunulinoj, “Kiom da vortoj mi diras al mia bofilino, ŝi
ĉiam reagas kiel lignokapulino. Nur antaŭ la vizaĝo de viroj, ŝi ridas kaj parolas. Fakte, laŭ ŝia
deveno...” Al tiuj vortoj Hanyan same turnis surdan orelon. Sed onidiro pri ŝi rapide diskoniĝis.
Riĉa kaj influhava estas la familio Bai, kies bagatelo eĉ povis fariĝi sensacio, por ne paroli pri la
afero inter viro kaj virino. Tiel, la sekvan printempon, kiam laboristinoj komencis pluki
printempajn tefoliojn, ili emis kanti la jenajn versojn:

“Kiel Cindrulino vivas ŝi mizere
Kun okuloj grandaj sub brov-arko.
Ŝiaj longaj haroj ondas jen libere,
Sed ŝi dormas ĉe kaduka forno!
Facilmove dancas ŝi kiel hirundo,
Ŝia kantsonoro eĥas longe enaere,



- 120 -

Ŝia brila okulparo sorĉas bele!
Iutage ŝi kaj la reĝido sur ĉevalo blanka
Eniras la palacon sen ajna peno!
Surportante luksajn vestojn kaj manĝante riĉe,
Loĝas ŝi en kort’ profunda de Hanyan Bieno!”

Oni ne scias, kiu ŝatis tian anekdoton aŭ eĉ verkis tiujn versojn. Ĉar Hanyan preskaŭ kaŝis sin
de la mondo kaj oni ne povis vidi ŝian veran fizionomion, ŝi estis priskribita kiel mita figuro, laŭ
onidiro. Ĝojinde estis, ke tiu kantteksto havis nenian malicon kontraŭ ŝi, kaj ŝi donis nenian
atenton al ĝi. Kaj plie, ŝian atenton okupis alia afero, kiu alportis al ŝi ebriigan, ravan kaj anticipan
ĝojon. Ekde la vintro, ŝi trovis, ke ŝi baldaŭ fariĝos patrino. Ŝia gravediĝo ekzaltis Peiwen-on ĝis
ekstremo. Jam superinte la aĝon de tridek jaroj, la aĝon por la patreco, li senpacience aspiris la
naskiĝon de la malgranda vivo. Li montris grandajn favoron kaj dorloton al ŝi, ne permesante al ŝi
fari ion ajn alian. Cetere li vidis la brilon sur ŝia vizaĝo jam longe perdiĝintan. Li kaŝeme esperis,
ke la malgranda vivo alportos al ŝi sanon kaj ĝojon.

Sed pri la novaĵo la maljuna sinjorino eksentis nenian ĝojon. Ŝi sekrete diris al Peiwen,
“Donu pli da atento al via edzino! Vi okupas vin en la fabriko tutan tagon kaj lasas vian junan
edzinon en la hejmon. Kaj en la hejmo hazarde troviĝas alia juna viro!”

“Panjo!” li kriis, kuntirante siajn brovojn, “Kion vi volas sugesti?”
“Mi ne faras sugeston. Mi nur diras al vi la fakton.”
“Kia fakto?” li demandis dubeme.
“Hanyan havas ion pezantan sur la koro,” ŝi deturnis flanken la paroltemon. “Ŝi ne

alkutimiĝas devontigi sin, mi pensas.”
“Kion vi scias finfine, panjo?” li preme demandis.
“Observu mem,” ŝi hm-is mallaŭte. “Mi ne volas ruinigi la senton inter vi geedzoj. Mi ne

estas tia maljunulino, kia ŝatas enmiksi sin en alies aferojn.”
“Sed vi certe scias ion!” Li obstine insistis. Ŝia ambigua sinteno pliigis lian dubon. Li

flamiĝeme diris, “Diru al mi, panjo!”
“Ne, mi scias nenion!” Ŝi deturnis sian kapon. “Mi nur vidis, ke ili ofte babilas, kunprenante

manojn.”
“Kunpreni manojn?” dirante kun peza nazosono “hm”, li larĝe grandigis siajn okulojn.
“Tio estas nenio,” ŝi afektis esti senĝena, rigardante tra la fenestro. “Eble tio estas ordinara

afero. Lide estas via bona amiko, kaj kompreneble ankaŭ ŝia bona amiko. En nuna interrilatado,
geviroj ne donas atenton al sia konduto. Kaj cetere, ili ambaŭ havas la komunan intereson!”

“La komuna intereso?”
“Unu ŝatas rozojn, kaj la alia estas fakulo pri kultivado. Estas neevitebla afero, ke ili kune

plantas florojn, mortigas fiinsektojn, kaj gaje interkomunikas. Nenecese faru ŝtormon en tetaso! Ili
nur havas pli malpli komunajn paroltemojn, mi pensas.”

“Ho, ĉu jes?” li diris kun retenita koleremo. Multe da suspektoj alsvarmis al lia menso.
Nemirinde, ke ŝi aspektas ŝarĝita per maltrankvilo! Nemirinde, ke ŝi ne volas forlasi Hanyan
Bienon! Nemirinde, ke ŝi ĉiam havas larmomakulitan vizaĝon! Krome...krome... ŝi iam petis
labori en la fabriko. Ĉu ŝi klopodis, penis eskapi de eksteredzeca amrilato? Ju pli li pensis, des pli
flamiĝema kaj maltrankvila li fariĝis. Sed fine, ekskuinte la kapon, li diris, “Mi ne kredas, ke ili
kondutas tiel. Hanyan ne estas tia virino. Tio estas neebla!”
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“Kompreneble,” ŝi diris supraĵe, “mi nur timas, ke la sento estas tro subtila por klarigi per
rezonoj!”

Tiuj vortoj ja estis pravaj. Li falis en pli grandan maltrankvilon. Li diris nenion pri tio al
Hanyan, sed li fariĝis flamiĝema, dubema kaj malfacile traktebla. Tuj ŝi sensive perceptis lian
ŝanĝiĝon kaj ŝi diris nenion. Sed dika vualo de mallumo falis inter ilin.

Post kiam ŝi jam pasigis malfacile elteneblan vomadon dum la komenca tempdaŭro de
gravediĝo, la vetero pli kaj pli varmiĝis. Pro vetera ŝanĝiĝo kaj fiziologia influo de gravediĝo, ŝi
ekhavis labilan temperamenton. Dume maljuna sinjorino Bai fariĝis pli kaj pli rigora al ŝi. Ŝi eĉ ne
donis konsideron pri ŝia memrespekto kaj, de tempo al tempo, embarasis ŝin eĉ antaŭ la vizaĝo de
Gao Lide kaj geservistoj. Siaflanke Hanyan daŭre montris toleremon, sed la plendemo en ŝia koro
pliiĝis, kvazaŭ aktiva vulkano, kiu estis eruptonta pro interna pliiĝanta varmego.

Iutage, dum tagmanĝo, la maljuna sinjorino sarkasme diris, “La tutan antaŭtagmezon mi ne
vidis vin. Kion vi faris, sinjorino Bai?”

“Mi dormis,” honeste diris Hanyan, kiun lacigis gravediĝo.
“Vi dormis! Hm!” La maljuna sinjorino rikane diris, “Vi ja havas malsaman devenon kaj via

korpo estas dorlotinda. Kiam mi estis bofilino, ĉu mi ĝuus tian komforton? Ĉu mi povus tradormi
la tutan antaŭtagmezon?” Ŝin fikse rigardis Hanyan, kun bolanta plendema kolero en sia brusto,
kiun ŝi penis regi. Sed ŝia vizaĝo tiom paliĝis kaj ŝia brusto forte leviĝis kaj malleviĝis de retenita
koleremo. Ŝi gapis al ŝi senparole.

Ŝia gapado kolerigis la maljunan sinjorinon. Tiu ankaŭ respondis per gapado kaj rigore diris,
“Kion vi volas diri? Ne gapu kiel la mortinta fiŝo!”

Kunpreminte siajn lipojn, Hanyan senpripense eligis sian voĉon, “Ĉu mi rajtas paroli,
maljuna sinjorino?”

Demetinte la bovlon, kun indigno brulanta en la okuloj, la maljuna sinjorino direktis fiksan
rigardon al ŝi kaj diris per mallaŭta voĉo, “Kion vi volas diri?”

“Mi volas diri...” Hanyan diris mallaŭte, sed forte kaj klare, “Antaŭ via vizaĝo mi neniam
rajtas paroli. Vi estas imperiestra patrino Cixi, dum mi estas imperiestra kromedzino Zhen!”

Gao Lide tuj ĵetis sian rigardon al ŝi, ĉar ŝia rebato surprizis lin. Eble pro tio, ke li aprobis
tion, kion ŝi faris, li nereteneble aperigis rideton kaj rigardis ŝin apreze kaj kuraĝige. Sed lia
vizaĝesprimo ne eskapis de la rigardo de la maljuna sinjorino. Tiu direktis koleran rigardon al ili,
kaj poste, forĵetinte manĝobastonetojn, turnis sin senvorte kaj suprenpaŝis kun la kapo levita. Ŝi
digne iris, seriozmiene kaj kun rekta dorso... ŝi vere ŝajnis la imperiestra patrino Cixi laŭ siaj
konduto kaj paŝmaniero. Okule akompaninte ŝin supren, Gao ridete diris, “Vi faris bone, Hanyan!
Sed gardu vin! Ŝi ne pardonos vin! Pli bone lasu min fari klarigon al Peiwen unue!”

“Ne faru tion, Lide!” ŝi diris urĝeme, “Bonvolu diri nenion! Vi malsimpligos la aferon!”
Kaj siaflanke li daŭre tenis sin silenta. Sed tiun posttagmezon Peiwen hasteme revenis el la

fabriko. Estis evidente, ke la maljuna sinjorino telefone venigis lin. Unue li iris en la ĉambron de
la patrino, kaj poste li revenis en sian dormoĉambron. Alvizaĝe al Hanyan, li aspektis peze kaj
indigne. Sciante, ke la maljuna sinjorino diris al li multe da orelpikaj vortoj pri ŝi, ŝi rigardis lin
kaj ĉagrenmiene kaj pasive atendis lin ekparoli.

“Kion vi faris, Hanyan?” li fine ekparolis per la tono basa, riproĉa kaj malkontenta. “Kiel vi
povus trakti panjon tiamaniere? Ŝi montras zorgojn kaj favorojn al vi, kaj vi? Hanyan, vi devu
esprimi dankemon al ŝi!

Ŝi daŭre rigardis lin. Ŝiaj brovoj malrapide kuntiriĝis kaj ŝiaj okuloj malrapide malsekiĝis,
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sed ŝi diris nenion, eĉ ne unu vorton.
“Hanyan, vi ŝanĝiĝis!” li daŭrigis, “Vi jam ŝanĝiĝis kaj fariĝis nekomprenata! Mi ne

komprenas, kio okazas al vi. Ĉu vi havas ion kaŝitan en via koro? Ĉu vi ne kontentas pri la familio
Bai? Ĉu mi traktas vin ne sufiĉe bone? Hanyan, por honeste diri, via lastatempa konduto
malesperigas min!”

Ŝi ankoraŭ rigardis lin, sed larmoj malrapide rulfalis el ŝiaj vangoj. Ŝi ne forviŝis ilin kaj lasis
ilin senbride flui. Ŝi larĝigis siajn okulojn flagrantajn kun larma brilo, kun nefidema lumo, kun
tristeco, kun ofenditeco kaj kun multaj neeldireblaj suferoj. Li firme sulkigis sian frunton, ĉar ŝia
vizaĝesprimo moligis lian koron. Sed decidiĝinte, li ordonis, “Viŝsekigu viajn larmojn, Hanyan!
Iru pardonpeti de panjo!”

Ŝi ekskuis la kapon.
“Iru!” Prenante ŝin je la ŝultro, li staris antaŭ ŝi, kiu, sidante sur la litrando, suprenrigardis lin.

Li skuegis ŝian ŝultron, severe dirante, “Vi devas iri, Hanyan!”
“Ne!” ŝi fine eligis unu vorton.
“Hanyan!” li kolere kriis. “Tuj iru!”
“Ne, ne, ne!” ŝi diris salve. “Ne devigu min, Peiwen! Ne devigu min!”
“Mi devas!” li mienis serioze. “Panjo estas la estro de familio. Mi ne toleras la klaĉon, ke Bai

Peiwen havigas al si edzinon, sed forgesas sian patrinon. Se vi estas bona virino kaj bona edzino,
vi devu ne konduki min al tia situacio nek stampi min per la nomo ‘nefileca filo’! Tial, vi devas
iri!” lia voĉo sonis tiom firme kaj peze. “Ĉu vi aŭdas min? Hanyan, vi ne havas alternativon. Vi
devas iri!”

Levinte la kapon, ŝi refoje suprenrigardis lin. Aŭdiĝis ŝia voĉo malplena, perpleksa kaj trista,
kvazaŭ de malproksimo. “Ĉu vi nepre devigas min fari tion?” ŝi demandis afliktite, kun sia rigardo
direktita tra li al alia loko.

“Jes!” dirante, li nereteneble ektremis. Ŝia mieno donis al li malbonaŭguran senton.
“Do, mi iru!” Stariĝinte, ŝi iris al la pordo, kvazaŭ parolante al si, “Sed, Peiwen, vi pentos pri

tio!”
Kaptinte ŝin je la brako, li fikse rigardis ŝin.
“Kion vi volas diri?” Rigardante lin, ŝi malrapide ekskuis sian kapon, sed ne respondis.

Liberiginte sin el lia kaptado, ŝi iris ekster la pordon, kun rigida korpo kaj pala senesprima vizaĝo.
Ŝi rekte iris al la pordo de la maljuna sinjorino kaj puŝmalfermis ĝin. Kun sia rigardo fiksita al la
maljunulino, ŝi klare diris, kvazaŭ recitante tekston, “Mi eraris, maljuna sinjorino. Bonvolu
pardoni min. Ĉar mi estas de malalta deveno kaj ne scias, kiel bone konduti, mi ofendis vin. Mi
esperas, ke vi montros grandanimecon kaj indulgemon al mia kulpo.”

Fininte sian parolon, anstataŭ atendi la respondon de la maljuna sinjorino, ŝi turnis sin kaj iris
al sia ĉambro. Kiam ŝi iris al la pordo, ŝin kaptis subita vertiĝo kaj malforteco. Ŝi stumblis, kaj ŝi
volis kapti la pordon por apogi sin, sed ŝi maltrafis. Ŝi falis alvizaĝe sur la teron kaj svenis antaŭ la
tapiŝeto ĉe la pordo.

Eliginte laŭtan ekkrion, Peiwen sin ĵetis al ŝi kaj brakumis ŝian kapon, kriante plengorĝe,
“Hanyan! Hanyan! Hanyan!”

Ŝi kuŝis senkonscie, kaj ŝia kapo senforte pezis sur lia pojno. Kun sensangaj lipoj, ŝi feble
spiradis. Ĉe tio lia koro dolore kuntiriĝis kaj malvarmaj ŝviteroj eksudis sur lia frunto. Kun pala
vizaĝo, li brakume levis ŝin, ankoraŭ senĉese kriante, ”Hanyan! Hanyan! Hanyan!”

Tio alarmis ĉiujn en la tuta domo. Gao Lide elsturmis el la ĉambro. Vidinte tion, li tuj
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alprenis la plej racian rimedon. Li malsuprenkuris kaj telefone vokis la privatan kuraciston de
Hanyan. Dumtempe Peiwen kuŝigis ŝin sur la liton kaj maltrankvile skuadis ŝin. Por konsciigi ŝin,
li penis premi ŝian filtrumon kaj metis malvarman viŝtukon sur ŝia frunton, senĉese kriante,
“Vekiĝu, Hanyan! Vekiĝu, Hanyan! Hanyan, mia kara, vekiĝu! Hanyan! Hanyan!” Li kisis ŝiajn
vangojn, frunton kaj glaciajn lipojn, sed ŝi ne reagis. Ŝia vizaĝeto pli blankiĝis ol la blanka papero,
kaj du vicoj de ŝiaj gagatnigraj okulharoj kliniĝis senforte, lasante du arkformajn ombretojn sur
ŝiaj palpebroj.

La kuracisto alvenis. Post kiam li okupiĝis pri injektado, preventado de aborto kaj
diagnozado, li diris serioze, “Pli bone ne ekscitu ŝin kaj multe ripozigu ŝin, alie la feto abortiĝos.”

Post lia foriro, Peiwen ankoraŭ restis ĉe Hanyan. La maljuna sinjorino venis por nura
ekrigardo kaj foriris, konsiderante, ke ŝia sveno estas blufa afektado. Pro tio ŝi duobligis sian
abomenon al ŝi. Kiel ruzema virineto! Evidente ŝi refoje fascinas Peiwen-on.

Post longa tempo, Hanyan rekonsciiĝis kaj malrapide malfermis siajn okulojn. Dummomente
ŝi sentis malklarecon en la kapo kaj ŝajnis ne rememori, kio okazis. Rigardante ŝin kun profunda
sento, li kompateme karesis ŝiajn vizaĝon, harojn kaj ostecajn manojn. Kun larmoj en la okuloj, li
mallaŭte vokis, “Hanyan!”

Ekrigardinte lin, ŝi rememoris, kio okazis, kaj turnis sian dorson al li. Enŝovinte sian kapon
en kapkusenon, ŝi diris nenion. La sensona protesto dolore pikis lin. Li pririgardis ŝiajn dorson kaj
malgrasajn ŝultrojn. Ŝi ĉiam estas tiom milda kaj obeema, sed kial ŝi fariĝas tiel flegma nun? Li
pensis kun disŝirita koro. Poste li etendis sian manon por malpeze palpi ŝiajn harojn kaj mallaŭte
diris, “Ne koleru kontraŭ mi, Hanyan. Ankaŭ mi ne havas alian rimedon! Mi scias, ke ne facilas
teni bonan rilaton inter bopatrino kaj bofilino. Sed ni estas de pli juna generacio, ĉu ne?”

Ŝi daŭre silentis, senmove kuŝante tie. En lia koro la doloro pligrandiĝis. Li malklare sentis,
ke ŝi malproksimiĝas de li. Li ne povis rekoni, kion ŝi pripensas, nek eniri ŝian regnon. La
distanco inter ili pli kaj pli grandiĝis. Kial? Li pripensis kun interna doloro. Ĉu... ĉu... vere pro
Gao Lide? Li pensis, kiel Gao, kun pala vizaĝo, enkuris la salonon por telefone venigi la
kuraciston, kiam ŝi svenis, kaj kiel li malpacience ĉirkaŭrigardis kaj atendis ĉe la pordo... Lia koro
fridiĝis. Liaj fingroj haltis rigide sur ŝiaj haroj. Tiamaniere li ŝtoniĝante sidis tie dum longa tempo.
Poste li stariĝis kaj eliris el la ĉambro silente. Vidinte lin eliri, ŝi ankoraŭ senmove kuŝis kun kapo
sur la kapkuseno malsekigita de siaj larmoj. Sed en ŝia koro troviĝis fendeto, el kiu malrapide
gutis sango.

Dum Peiwen malsupreniris laŭ la ŝtuparo, Gao estis leganta ĵurnalon. Ekvidinte lin, tiu
remetis la ĵurnalon kaj zorgoplene demandis, “Kiel? Ĉu ŝi jam rekonsciiĝis?”

Peiwen strabe ekrigardis lin. Vi vere montras zorgon al ŝi! Li pensis. Li iris verŝi tason da teo.
Kun la taso en la mano, li rigardis Gao-on kaj malrapide diris, “Jes, ŝi rekonsciiĝis.”

Gao fikse rigardis lin. “Peiwen,” li ne povis reteni sian parolon, “traktu ŝin pli bone. Vi ofte
forestas en la hejmo. Ŝi ne havas bonan tempon!”

La rigardo de Peiwen rekte falis sur lian vizaĝon. “Kion vi volas diri?” li demandis morne.
“Mi pensas...” Gao diris enpenseme, “via patrino ne tre ŝatas ŝin.”
Ho, ĉu vi jam scias pri tio? Peiwen fikse rigardis lin. La kaŭzo estas, ke vi semas malpacon!

Kian rolon vi volas ludi en nia familio? Li demetis la tason kaj malrapide diris, skandante ĉiun
vorton, “Mi volas doni averton al vi, Lide! Poste, bonvole metu vian zorgon sur te-plantejojn, sed
ne intervenu en miaj familiaj aferoj!”

Ĉe tio Gao eksaltis kaj kolere rigardis Peiwen-on. Tamen tiu forlasis lin kaj supreniris laŭ la
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ŝtuparo. Gao ŝtoniĝis de kolero longan momenton, gapante kolereme al la ŝtuparo.
En sinsekvaj tagoj, Hanyan ne forlasis la liton. Inter ŝi kaj Peiwen jam staris alta muro. Ili

kaŝe observis sin unu la alian, sed ambaŭ silentis, ne volante paroli multe. Ŝi aspektis pli marasme
kaj pale. Rigardante en la spegulon, ŝi ofte murmure parolis al si, “Vi baldaŭ mortos! Vi jam ne
havas vivecon. Vi certe estas mortonta!”

Pro tio ŝi eligis suspirojn. Ŝi ne volis morti tiamaniere, silenteme kaj maljuste traktite! Ŝi
malsupreniris laŭ la ŝtuparo. Tie troviĝis kabineto preparita por Peiwen, sed pro lia okupiteco li ne
havis tempon ĝin utiligi. Ŝi ĝin eniris kaj elprenis staketon da leterpaperoj kun desegnaĵoj de
rozfloroj kiel fono. Ŝi decidis skribi ion, sian triston, sian amon kaj sian voĉon el la koro. Sur la
unua paĝo, ŝi skribis la jenan poemeton:

“Tiutage renkontiĝe inter floroj,
Mi ĉuis vin, kia vol’ en via kor’?
Vi mallaŭte flustris ĉe orelo mia,
‘Mi vin volas! Mi vin volas kun fervor’!’
Ankaŭ mi sekrete al vi softe kveris,
‘Mi vin amas! Mi vin amas per favor’!’
Tamen kiu tago estas jen ĉi tago?
Kial kun mi ne parolas vi, sinjor’?
Mi vere ne scias pri deziro via,
Nek vi pri sekreto mia en memor’.
Nur kukol’ lamente krias en arbaro,
‘Ve, pli bone vi disiĝu, disen for!’”
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21.
Varmega somero alvenis kune kun pluraj atakoj de tajfunoj kaj pluvegoj. Al Hanyan tiu ĉi

somero estis longa, malfacile eltenebla kaj plena je ŝtormoj kaj pluvegoj. Maljuna sinjorino Bai
jam fariĝis ŝia nesuperebla rivalo kaj la fonto de ŝiaj malfeliĉo kaj sufero. De la somera komenco
la maljuna sinjorino elpensis novan metodon por molesti kaj humiligi ŝin. Ŝi devigis tiun legi por
ŝi la malnovan romanon Historio de Sinjorino Diao, kiu rakontis, kiel voluptemulino estis
kondamnita de la Ĉielo. Ĉiufoje, kiam ŝi legis, la maljuna sinjorino direktis sian riproĉeman kaj
signifoplenan rigardon al ŝi, kvazaŭ dirante, “Vi ja estas tia virino! Vi estos kondamnita de la
Ĉielo! Vi estos kondamnita de la Ĉielo!”

Kaj poste ŝi trejnis ŝian irmanieron kaj korektis ŝiajn parolturnojn. Ŝi senĉese admonis,
“Forigu tiujn kutimojn, kiujn vi formis en dancejo! Vi devas lerni konduti kiel damo! Jen vidu!
Frivoleco esprimiĝas sur via tuta vizaĝo!”

Hanyan ne povis eltenas, kion ŝi diris. Iufoje, pro netolerebla indigno, ŝi elkuris el Hanyan
Bieno spite al pluvo. Ŝi kuregis al la Bambu-Pina Ponto, sub kiu la rivero ŝveliĝis kaj furioze
torentis la diluvo el montoj post pluvego. Ŝi kure atingis la riverbordon, sed estis kaptita de Gao
Lide, kiu postkuris ŝin. Kaptinte ŝin, li demandis kun pala vizaĝo, “Kion vi volas fari, Hanyan?”

“Lasu min for! Mi ne plu eltenas! Mi ne plu eltenas!” ŝi ploris.
“Estu kuraĝa, Hanyan!” Kun profunda sento, li rigardis ŝin, sincere kaj serioze dirante, “Vi

jam suferis multe da mizeroj kaj maljustaĵoj senescepte por Peiwen. Se vi vin mortigus, ĉu ĉio tio
valorus? Estu kuraĝa! Vi estas la plej kuraĝa el virinoj , kiujn mi iam vidis! Iun tagon Peiwen
ekkomprenos vin. La suferoj, kiujn vi eltenas, estos pagitaj! Bone vivu, Hanyan, por Peiwen kaj la
bebo en via ventro!” Jes, por Peiwen kaj la bebo en sia ventro ŝi ne devas sin mortigi. Kun Gao ŝi
reiris al la hejmo. De tiam, Gao atenteme observis kaj protektis ŝin. Ankaŭ li akompanis ŝin per
babilado por plejeble mildigi ŝiajn tristecon kaj ĉagrenojn. Li ne diris al Peiwen ion pri ŝia intenco
de sinmortigo, timante, ke Peiwen naskis alian nenecesan suspekton, ĉar senbaza onidiro pri li kaj
Hanyan jam disvastiĝis ĉirkaŭe. Dume Hanyan, ekde sia malsekiĝo en pluvo, malsaniĝis kelkajn
tagojn. Ŝi ne povis leviĝi el la lito, kaj kiam ŝi povis forlasi la liton, ŝi jam fariĝis skelete malgrasa
kiel fantomo. Ŝi ofte svenis senkaŭze. Kiam ŝi rekonsciiĝis, ŝi kutime diris al Lide, “Ne diru al
Peiwen, ĉar li ne zorgas pri tio.”

Ĉu Peiwen vere ne zorgas pri tio? Ne. Li ne preterlasis ŝian malfortecon nek montris sin
indiferenta pri ŝia paleco, sed li distordis la tutan realon. Li konsideris, ke tiaj malforteco kaj
paleco estiĝis nur pro alia persono! Li dubis pri ŝi! Li sarkasmis pri ŝi! Kaj li mokis ŝin! Pro tio ŝi
fariĝis des pli silentema, retiriĝema kaj afliktita. Hanyan Bieno ne plu estis edeno nek sonĝlando
por ŝi, sed male infero kaj tombo! Ŝi ne plu volis fari iujn klarigojn al li, lasante la malvarman
militon daŭri plu kaj la miskompreniĝon kaj distancon inter ili grandiĝi pli kaj pli. Rimarkante, ke
ŝi restas senparola al li, dum ŝi ridete interparolas kun Lide, li fariĝis pli suspektema pri ŝi. Sekve
de tio, li montris videblan flegmon kaj kritikemon al ŝi. Li abomenis ŝian palecon kaj malbenis
ŝian malgrasecon. Li ekhavis alian komprenon pri ŝia ŝanĝiĝo. Iufoje, vidinte, ke ŝi sola sidas ĉe la
fenestro kun larmantaj okuloj, li eĉ malvarme recitis antikvan poemon:

“Belino mute sidas ĉe kurten’,
Kun sulkigitaj brovoj pro ĉagren’.
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Okuloj ŝiaj brilas larmoŝvele,
Al kiu kovas ŝi malamon cele?”
Distinginte la ironian kaj acidan tonon el lia recitado, ŝi levis la okulojn kaj gapis al li,

demandante, “Ĉu vi kredas, al kiu mi kovas malamon?”
“Kiel mi povus scii?” diris Peiwen malbonhumore. Li eliris el la ĉambro kaj forte tirfermis la

pordon post si. Dume ŝi malantaŭen klinis sin en la seĝo kaj fermis siajn okulojn. Ŝin kaptis,
dronigis kaj disŝiris la ondo de malespero, timego kaj mizero. Senforte turninte sian kapon flanken,
ŝi murmure kriis ripetfoje, “Ho, Peiwen! Ho, Peiwen! Ho, Peiwen! Ne kondutu tiel! Ni ne daŭru
tiel! Kiom mi amas vin!”

Tiujn vortojn li ne aŭdis, kaj li jam ne povis aŭdi iun voĉon de ŝia amo. Ĵaluzeco kaj
suspektemo jam kovris liajn okulojn kaj magie distordis lian rigardon. Jam fermiĝis la pordo de lia
amo, ekster kiu ŝi restis kaj tra kiu ŝi ne plu povis enpaŝi.

Ĝuste dum tiuj tagoj plenaj de tristeco, sufokiteco kaj ŝtormoj, eta vivo naskiĝis en malfavora
situacio. Pro miasmiĝo kaj malforteco de Hanyan, la viveto estis kaj maldika kaj malgranda.
Nov-naskita bebo ne aspektis bela, kun ruĝeta vizaĝo plena de sulketoj, kiel eta maljunulo.
Kvankam Peiwen ne estis en bona humoro, li tamen ekhavis unuan ĝojon kiam li komencis patriĝi.
Sed tia ĝojo frakasiĝis pro la jenaj vortoj de lia patrino, “Aĥ, kial tiu etulino similas nek al sia
patro nek al sia patrino! Ŝajnas, ke la heredpovo de la familio Bai evidente ne tiom influis ŝin!”

La homaro estas kruela. Dio donas parolpovon al ĝi, sed oni ne atendas, ke la parolo povas
fariĝi armilo facile uzebla kaj plej vunda. La ĝojo de Bai Peiwen malaperis. Li ofte gapis al la
etulino dum pluraj horoj, esplorante ŝin kaj dubante pri ŝi. Pro malforta kompleksio, Tingting en
sia bebeco emis plori kaj krii, kio ĵetis lin en malkvieton. Li ofte diris laŭte, “Plori! Plori! Kiam vi
ĉesos plori?”

Estante tre sensiva, Hanyan tuj perceptis, ke li ne amas la infanon. En profunda nokto, ŝi ofte
larmis kun la bebo en sia sino kaj mallaŭte diris al ĝi, “Tingting, eta Tingting, kial vi venas al ĉi
tiu mondo? Ĉu vi scias, ke ni ambaŭ ne estas bonvenaj?”

Sed Gao Lide amis ĉi tiun infanon kun sincereco, ĉar li ĉiam kovis instinktan amon al la
“vivo”. Pro tio, li ofte tenis ĝin en sia brakumo por amuzi ĝin en la ĉambro. Ankaŭ li volonte
transprenis laktobotelon por manĝigi ĝin. Je ekvido de ĝia sulkigita vizaĝeto, li sentis ĝojon kaj
mirplene diris ridete, “Oh! Mi neniam sciis, ke bebo aspektas tiel!”

Ĉio ĉi tio en la okuloj de maljuna sinjorino Bai kaj Peiwen malboniĝis kaj terure malpuriĝis.
La maljuna sinjorino diris al Peiwen, “Laŭ mi, la infano ŝatas Gao Lide-on multe pli ol vin! Mi
neniam vidis, ke la viro, kiel Gao Lide, tiel ŝatas preni infanon en sia brakumo, kaj des pli alies
infanon!”

En Hanyan Bieno densiĝis nigraj kaj dikaj nuboj, kaj pendis sufoka, sombra kaj peza aero,
kvazaŭ sub minaco de alvenonta tajfuno. Jes, tajfuno vere alvenis. La intensa tajfuno skuis la teron
kaj domojn, kaj detruis arbojn sur montoj, kun pluvego en uragano, kiu frapis fenestrojn tuttage.
Sub la ĉielo inke nigra, banjanarboj en la ĝardeno kliniĝis en la sama direkto pro forta blovado kaj
iliaj branĉoj tordiĝis. Folioj furioze flirtis kaj salikaj vergoj interplektiĝis, baraktante en la aero.
Rozarbedoj anhele ĝemis en ventego kaj pluvego, kaj iliaj branĉoj rompiĝis kaj floroj disŝiriĝis,
kio videbligis dispecigitajn foliojn kaj petalojn ĉie sur la tero. Kvankam la fenestroj kaj pordoj en
la bieno estis firme fermitaj, la vento, ŝovante sin tra fendetoj, sibligis, tremigis kaj skuis ilin en la
tuta domo.

Spite al tio, Peiwen iris al la fabriko. Posttagmeze, li reiris en pluvo al la bieno. Apenaŭ li
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eniris la salonon, li vidis, ke Gao, sidante en la sofo, tenis etan Tingting en sia sino kaj lulis ĝin,
senĉese dirante, “Eta Tingting, estu bona, ne ploru. Eta Tingting ne timas venton nek pluvon.
Fariĝu heroino post plenkreskiĝo!”

Starante apude, Hanyan tenis botelon da lakto kaj skuadis ĝin por malvarmigi la lakton.
Kolero ŝprucis el la brusto de Peiwen. Kia bildo de varma familia vivo! Senvorte alirinte, li
demetis la pluvmantelon gutantan je pluvakvo kaj ĵetis ĝin sur la tablon en manĝoĉambro.
Rigardante lin, Hanyan demandis malkaŝeme, “Ĉu falas pluvego?”

“Ĉu vi mem ne vidas tion!” li respondis malbonhumore.
Ekmirinte, ŝi daŭrigis demandon, “Oni diras, ke la rivero ŝveliĝas. Ĉu nenio okazis al vi, kiam

vi transpaŝis la ponton? Alan diris, ke riverakvo preskaŭ dronigas la Bambu-Pinan Ponton!”
“Ĉiaokaze, estas bone, se vi ne estas dronigita!” li tuj diris.
Ekmordinte sian lipon, ŝi eksentis sin maljuste traktita. Ŝi fikse rigardis lin, kun siaj brovoj

iom kuntiriĝintaj.
“Kio okazis al vi?” ŝi demandis.
“Nenio,” li respondis malgaje.
Ŝi ŝovis la cicumon de laktobotelo en la buŝon de la infano, kiun Gao Lide ankoraŭ tenis en

sia sino. Ŝi eksplikis, “Tingting estas timigita de tajfuno kaj senĉese ploradis. Lide prenis ĝin en
brakumo kaj rondiris en la ĉambro, tiel ke ŝi ĉesis plori.”

“Hm!” Bai Peiwen eligis rikanon. “Mi pensas, ke vi ambaŭ troviĝas en akordo. Mi eĉ ne
trovas, ke Lide kapablas zorgi pri la infano!” Ĉe tio, li eĉ ne ĵetis ekrigardon al ili kaj rekte
supreniris laŭ la ŝtuparo.

Dume ŝi kaj Gao rigardis unu la alian kun ekmiro. Fine Gao la unua diris, “Iru konsoli lin! Li
ŝajne estas en malbona humoro!”

Transpreninte la infanon, kiu jam endormiĝis kun cicumo en la buŝo, ŝi malrapide supreniris.
Unue ŝi metis ĝin sur la liteton en infanvartejo kaj bone kovris ĝin per littuko, kaj poste ŝi reiris al
la dormoĉambro, kie Peiwen, starante ĉe la fenestro, stupore gapis al pluvego ekster la fenestro.
Aŭdinte ŝin eniri, li diris sen turni sian kapon, “Fermu la pordon!”

Ŝi ŝtoniĝis. Lia tono sonis rigore, sensente kaj ordone, verŝajne similanta al tiu de lia patrino.
Ŝi obeeme fermis la pordon kaj iris al li, kiu, rekte starante, fikse rigardis tra la fenestro. Tiuj
branĉoj de arboj ankoraŭ ĝemis, distordiĝis kaj baraktis en la furioza vento. Sen ia vizaĝesprimo li
gapis al tiuj branĉoj.

“Kia pluvego!” mallaŭte dirinte, ŝi staris ankaŭ al la fenestro. “Rozarbedoj ĉiuj estas
damaĝitaj de la pluvo.”

“Ĉiaokaze Gao Lide helpos al vi bonordigi ilin!” li diris malvarme.
Rapide turnis sian kapon kaj direktinte sian rigardon al li, ŝi demandis, “Kio okazis al vi?”
“Nenio. Mi nur sentas maljustaĵon por vi,” aŭdiĝis lia voĉo malvarma, kiel frosta vento

blovanta el la profunda valo.
“Vi sentas maljustaĵon por mi?”
“Jes, vi erare edziniĝis al mi, vi devus edziniĝi al Gao Lide!” li diris mallaŭte, sed ŝajne pli

brue kaj peze ol la vent-pluvo ekstere.
“Vi...” ŝi gapis al li. “Kion vi volas diri?”
“Vi komprenas, kion mi volas diri!” Turninte sian kapon, li sekvis ŝin per siaj okuloj kun

indigna fajro. Lia vizaĝesprimo miksiĝis per malamo, frideco kaj kolero. Dum tiu momento
eksplodis liaj suspektemo, indigno kaj malkontenteco longe fermentitaj en lia brusto. Kaptinte ŝin
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je la manradiko, li klinis sian vizaĝon al ŝi kaj raŭke martelis ĉiun vorton, “Mi nur diras tiujn
vortojn al vi. Se vi volas intimiĝi kun Gao Lide, ne elektu la lokon kia la salono por fari tion. Mi
esperas, ke vi konservu mian honoron antaŭ la subuloj!”

“Peiwen!” ŝi kriegis panike. Kun larĝigitaj okuloj, ŝi rigardis lin tiel nefideme, afliktite kaj
surprizite. Ŝiaj lipoj tremetis kaj aŭdiĝis ŝia trista kaj kolera voĉo, “Ĉu... ĉu... ĉu vi konsideras, ke
mi kaj Lide havas malmoralan amrilaton? Ĉu... eĉ vi kredas tiujn onidirojn...”

“Onidiroj!” li laŭte interrompis ŝin. Li mallarĝigis kaj poste rondigis siajn okulojn, kiuj plenis
de kolero kaj humiligiteco, “Ne diru, ke tiuj estas onidiroj. Eĉ la vento en malplena kavo naskiĝas
el sia propra fonto! Onidiroj! Onidiroj! Mi jam trompis min tre multe! Mi povas ne kredi tion,
kion oni diras, sed ĉu mi ne fidas al miaj propraj okuloj?”

“Viaj proraj okuloj?” ŝi spiregis. “Kion vi vidis per viaj propraj okuloj?”
“Mi vidis, ke vi intimiĝas kun li! Mi vidis, ke vi ambaŭ flustras dolĉajn vortojn unu al la alia.”

Li firme tenis ŝian brakon per la mano tiel forte, ke ŝi grimace malfermis sian buŝon kaj kuntiriĝis
pro doloro. Kvazaŭ falko kaptis kokidon, li altiris ŝin al si kaj proksimigis siajn fajrantajn okulojn
al ŝia vizaĝo. Kun subpremita voĉo, li demandis, grincigante siajn dentojn, “Diru al mi honeste, ĉu
Tingting estas la infano de Gao Lide?”

Terure ŝokite, ŝi rondigis siajn okulojn, kvazaŭ aŭdinte eksplodantan klakegadon de tondro
kaj vidinte la ĉielon fali kaj la teron kreviĝi. Ŝia koro tute frakasiĝis. La pluvego ekstere de la
fenestro lavange verŝiĝis, la tuta domo tremetis kaj la ventego muĝis... Ŝia korpo ektremis
neregeble kaj larmoj luliĝis en ŝiaj okuloj. Kelkfoje ŝi volis paroli, sed ne sukcesis eligi voĉon.
Nur nun ŝi havigis al si bonan komprenon, ke ŝia mondo jam tute disrompiĝis!

“Eldiru! Eldiru! Rapide!” Li skuis ŝin ĝis ŝi sentis siajn ostojn malligitaj kaj siajn dentojn
klaketi. “Eldiru! Rapide! Eldiru!”

“Pei...wen,” ŝi fine ekparolis. “Vi...vi...vi estas fripono!”
“Ho? Ĉu mi estas fripono? Ĉu tio estas via respondo?” Li malstreĉis sian kaptadon kaj ŝi falis

sur la tapiŝon. Ŝi kuŝis surventre sur la planko kaj ne leviĝis. Starante antaŭ ŝi, li
malsuprenrigardis ŝin, dirante, “Kokrito ĉiam estas la lasta, kiu ekkonas la veron! Mi pensas, ke
ĉiuj ĉirkaŭ mi jam sciiĝis pri tio, pli frue ol mi. Nur mi estas granda malsaĝulo, Hanyan!” Li eligis
tra inter siaj firme kunpremitaj dentoj, “Vi estas aĉulino!” Ŝi ektremis. Ŝiaj longaj haroj sterniĝis
sur la blanka tapiŝo kaj ŝia vizaĝeto paliĝis kiel la blanka tapiŝo. Ŝi diris nenion nek senkulpigis
sin, sed ŝiaj dentoj enmordis ŝian lipon kaj la eksudanta sango ruĝigis la tapiŝon. “Ĝis hodiaŭ mi
ekscias pri mia naiveco. Mi eĉ fidas al viaj senmakuleco kaj boneco, kaj al la sankta pureco de via
animo! Mi estas malsaĝulo! La plej granda malsaĝulo en la mondo! Mi eĉ fidis al virino el la
dancejo!” Li peze anhelis. Indigna fajro ruĝe brulis en liaj okuloj. “Hanyan, vi estas malnobla, vi
estas malvirta! Vi perdis vian virgecon kaj antaŭ edziniĝo kaj post edziniĝo! Pro mia blindeco mi
edzinigis vin!”

Ŝi kuntiriĝis bule strikte sur la tapiŝo, kvazaŭ pro frosto. Ŝia sento glaciiĝis kaj ŝia penso
sensentiĝis. Ŝia koro jam sinkis en profundan glacian maron. Lia ĉiu vorto, kiel vipo kun pikiloj,
forte frapis ŝiajn korpon, koron kaj animon. Pro doloro ŝi jam havis nenian forton por kontraŭstari,
barakti, pensi kaj fronti la kruelan realon.

“Ĉu vi sentas honton, Hanyan?” li daŭrigis per furioza flamiĝemo, “Mi savis vin el tia
malpura medio, kiu scias, ke vi ne povas vivi puran vivon! Mi devus pli frue scii pri la
temperamento de vi virino! Mi devus pli frue ekkoni vian veran vizaĝon! Hanyan, vi
maldankemulino! Vi senkonscienca kaj senanima virino! Vi eĉ tiamaniere traktas kaj trompas la
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viron, kiu vin amas! Hanyan, vi estas aĉulino! Aĉulino! Aĉulino!”
Lia voĉo estis laŭta kaj sonora, eĉ supersonante bruon de vento kaj pluvo, kvazaŭ frapante ŝin

kiel tondro. Vidante, ke ŝi ĉiam tenas sin semmova kaj senparola, li kolere turnis sin kaj volis eliri
el la ĉambro por malsupreniri kaj trovi Gao Lide por luktado! Apenaŭ li ekmovis sian paŝon, ŝi
abrupte eligis kriegon, ĉar en tia momento ŝia konscio revenis al ŝi. Ne, ne, Peiwen! Ni ne povas
fari tion! Ni ne devas disiĝi pro miskompreno! Mi preferas morti ol perdi vin! Ne, ne, Peiwen! Ŝi
levis sin kaj ekkaptis lin je la kruro. Plorante, ŝi premis sian vizaĝon al lia kruro. Baraktante kun
plorsingulto, ŝi intermite diris, “Mi... mi... mi neniam, Peiwen, mi neniam... faris ion malfidelan al
vi. Mi a...mas vin. Ne de...iru de mi! Ne for...lasu min! Pei...wen..., mi... petas vin!”

Li forte eltiris sian kruron el ŝia brakumo kaj piedfrapis ŝin surteren. Li rikanis. “Ĉu vi ne
volas forlasi min? Ĉu vi amas min aŭ la te-plantejojn kaj riĉaĵojn de la familio Bai?”

“Oh!” ŝi laŭte kriis ĉagrenite kaj kolere. Enŝovinte sian kapon en brak-flekson, ŝi kuntiriĝis
surventre sur la planko, ŝi ne plu havis forton por pluaj baraktado kaj klarigoj. Lasinte Peiwen
elkuri el la ĉambro, ŝi malklare aŭdis, ke li kaj Gao Lide kverelis tre akre kaj intense, miksite kun
la voĉo de la maljuna sinjorino, ke maljuna Zhang kaj Alan intervenas por pacigi la kverelon kaj
ke la infano laŭte ploras en la infanvartejo. La bruo supersonis tiun de vento kaj pluvo. Des pli
super ĉi tiuj sonoj estis la akuta kaj laŭta voĉo de la maljuna sinjorino, “Ĉu indas fari tion? Por
malvirta virino vi damaĝas vian amikecon! Peiwen, vi ne devas kulpigi Lide-on, sed vin mem pro
via malzorgema edziĝo kun tia virino!”

“Oh,” Hanyan mallaŭte kriis, “mia Ĉielo, mia Dio! Kiel kruela mondo! Kiel kruela!” Kun la
kapo klinita flanken, ŝi ekhavis malklaran konscion, kiu forvaporiĝis kaj malaperis. Ŝia menso
disiĝis kaj disrompiĝis. Ŝi svenis.

Oni ne scias, kiom da tempo jam forpasis, kiam ŝi rekonsciiĝis. Tiam malhele vesperiĝis. Ŝi
trovis, ke ŝi ankoraŭ kuŝas sur la tapiŝo envolvate de mallumo kaj silento en la ĉambro. Kun
streĉita orelo ŝi aŭskultis. Ankoraŭ pluvis, sed tajfuno jam forpasis. En gutanta pluvado okaze
alblovoj trakuris la pinaron kun mallaŭta hurlo. Ŝi kuŝis dum longa momento, kaj poste malrapide
sidiĝis. Kun vertiĝo, ŝi sentis sin ŝancelema. Tre nefacile ŝi stariĝis apogane sin per la liton, kaj
palpe ŝaltis la lampon. Nur ŝi troviĝis en la ĉambro. Tiom silenta kaj malvarma nokto! La mondo
jam tute ŝin forlasis.

Ŝi ekrigardis la brakhorloĝon. La dek unua horo! Ŝi komate dormis tiom longe! Kie troviĝas
la aliaj en la domo? Kiel iris tiu kverelado? Kaj Tingting — oh, Tingting! Doloro tranĉis ŝian
bruston. Ŝia malbonsorta kaj malfeliĉa filineto!

Dum tre longa tempo ŝi sidis sur la litrando, mens-malklare kaj mizere. Poste ŝi stariĝis kaj
eliris el la ĉambro. Ŝi iris al la transa infanvartejo. Kiu zorgas pri la infano dum ĉi tiu longa
tempodaŭro? Enirinte, ŝi tuj vidis la infanon dolĉe dormantan en la liteto, kaj Alan dormetantan
sidante ĉe la liteto. Vidinte ŝin, Alan levis sian kapon kaj mallaŭte diris, “Mi ĵus manĝigis ĝin per
lakto kaj ŝanĝis urintukon por ĝi. Ĝi estas en dormo.”

“Dankon, Alan,” ŝi elkore diris, kun larmoj en la okuloj. “Helpu al mi varti etan Tingting-on.”
“Jes, sinjorino,” diris Alan, kiu tre simpatiis al ŝi kaj interne opiniis ŝin milda kaj bonkora

virino. “Mi certe faros tion.”
“Dankon!” aldonis Hanyan. Klinante sian korpon, ŝi malpeze kisis la vangon de la bebo. Unu

larmo falis sur la vizaĝeton, kaj ŝi kaŝe forviŝis ĝin. Levinte sian kapon, ŝi demandis al Alan, “Kie
estas sinjoro Bai?”

“Li dormas en la ĉambro por gastoj.”
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“Kaj sinjoro Gao?”
“Li jam pakis siajn aĵojn. Li diris, ke li foriros frumatene morgaŭ. Nun li troviĝas en sia

ĉambro.”
“Ho.” Ĵetinte alian rigardon al la infano, Hanyan retiriĝis el la infanvartejo. Enirinte la

kabineton sub la etaĝo, ŝi malŝlosis la tirkeston de la tablo kaj elprenis binditan staketon da
paperfolioj plenaj de skribaĵoj. Ĝi estis kajero, en kiu ŝi skribis vorton post vorto, linion post linio,
kaj paĝon post paĝo, dum monatoj per sango kaj larmoj. Kun la kajero en la mano, ŝi supreniris
kaj reveninte en sian dormoĉambron, ŝi fermis la pordon. Ŝi elprenis la keston kun juveloj, kiun
Bai Peiwen donacis al ŝi, kaj enŝlosis la kajeron en ĝin. Poste ŝi sidigis sin kaj komencis skribi
mallongan leteron:

“Peiwen,
Mi foriras. Post serio de hodiaŭaj eventoj, mi scias, ke ĉi tie ne plu troviĝas loketo por mia

restado. Niaj profunda geedza amo kaj mil korinklinaj sentoj jam disvaporiĝis. Mi forriras.
Pardonon! Antaŭ ol forlasi vin kaj ĉi tiun mondon, mi volas diri al vi la lastajn vortojn: mi
malamas vin!

Post kiam mi eniris Hanyan Bienon, mi registris ĉiujn miajn travivaĵojn kaj pensojn en unu
kajero kun sango kaj larmoj en ĉiuj vortoj kaj frazoj. Se vi ankoraŭ tenas radion da restanta sento,
bonvole bone traktu Tingting-on, kiu centprocente estas de viaj sango kaj karno. Se tiel, mi
esprimos mian dankemon en la subtera mondo.

Mi lasas al vi la manuskriptan kajeron kune kun la juveloj de vi donacitaj al mi, amo kaj
sonĝo. Vere bedaŭrinde, ke mi ne havas feliĉon por ĝui tiujn aĵojn. Vi povas donaci ilin al alia
feliĉulino! Peiwen, mi foriras. De nun nur soleca animo troviĝas sur la Bambu-Pina Ponto. Mi
deziras, ke la klara kaj pura riverakvo lavu mian malpurigitan animon!

Peiwen, mia nuna vivo jam finiĝis. En mia venonta vivo, ho ve! Kiel pri la venonta vivo?
Mi ankoraŭ vin plej profunde benas!

la lasta skribo de Hanyan”
Finskribinte, ŝi metis la letereton sur la juvelkeston kaj lokis ilin kune ĉe tablolampo sur la

littableto. Apud la lampo ankoraŭ staris vazo kun flavaj rozoj, el kiuj ŝi subkonscie prenis unu.
Poste, ŝi drapire surportis ventmantelon kaj kutime preninte sian mansaketon, sensone
malsupreniris kaj eliris el la pordo. En la ĝardeno videblis flakegoj sur kiuj flosis rompitaj branĉoj.
Pluvo ankoraŭ oblikve balais kaj la ventblovo venanta renkonte frost-tremigis ŝin. Ŝi tretis en
flakojn kaj iris, paŝo post paŝo al la fera pordo. Malferminte pordeton ĉe flanko de la pordego, ŝi
eliris kaj sin trovis ekster Hanyan Bieno.

Pluvo balais la teron. En vento ŝiaj longaj haroj flirtis. Sur la vojo troviĝis flakoj kaj kotaĵoj
ĉie, sed ŝi donis nenian atenton al ili. Kiel fantomo, ŝi malrapide moviĝis antaŭen, trairante flakojn
en pluva nebulo. En la menso ŝi malklare pensis pri Cindrulino, sia alinomo. Jes, Cindrulino,
surportante la vestaĵon donacitan de feino, veturas en luksa kaleŝo al la palaco de princo! Vi devas
reveni antaŭ la dekdua nokte, alie vi fariĝos Cindrulino en ĉifonaĵo! Kioma horo estas nun? Iom
post la dek dua!

Ŝi ekridetis. Pluvgutoj kaj larmoj intermiksiĝis sur ŝia vizaĝo. La pluvo malsekigis ŝiajn
harojn kaj vestojn. Ŝi marŝis kaj marŝis, paŝon post paŝo al la ponto, kiu kondukis ŝin al la alia
mondo.

Pluvo daŭris malvarme kaj murmure.
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22.
Pluvŝtormo jam forpasis. Malrapide Fang Siying vekiĝis kaj konfuzkape malfermis siajn

okulojn. Ŝi trovis, ke ŝi kuŝas sur la lito de la dormoĉambro kun kviete pendantaj fenestrokurtenoj
ore desegnitaj sur nigra fono, en la lumo de ĉe-lita lampo sub lampkovrilo de blanka gazo. Sub la
lampo la vazo da flavaj rozofloroj plenigis la tutan ĉambron per delikata aromo. Levetinte siajn
okulharojn, ŝi malsobre rigardis la rozoflorojn, la fenestrokurtenojn, la blankan tapiŝon...
Dummomente ŝi eksentis konfuzon, kapturniĝemon kaj malklarecon. Ŝi ne sciis, kiu ŝi estas, kie ŝi
sin trovas, ĉu ŝi estas Zhang Hanyan multe suferinta maljustaĵojn aŭ ĉu ŝi estas guvernistino Fang
Siying. Kuntirante siajn brovojn, ŝi nekonscie direktis sian ĉirkaŭrigardon al la interno de la
ĉambro, kaj poste, subite ŝi rekonsciiĝis kaj tuj rememoris multe da okazintaĵoj: Bai Peiwen, Gao
Lide, Zhang Hanyan... Ŝi surprizite eksaltis. Tiam ŝia unua ekrigardo falis sur Bai Peiwen, kiu,
sidante sur seĝo ĉe lit-fino, ŝajne aŭskultis ŝiajn movojn, kun senesprimaj okuloj larĝe malfermitaj.
Je ŝia ekmovo, li jam moviĝis antaŭen rapide. Lia mano peze premis ŝian korpon. Kun fajranta
brilo sur la vizaĝo, li ekstreme emocie kriis, “Hanyan!”

Hanyan! Hanyan? Ŝi ektremis. Fikse rigardante la blindulon tuj antaŭ sia vizaĝo, ŝi retiriĝis en
la liton. Spiregante, ŝi eksentis kapturniĝon. Ŝi gapis al li, kun singardemaj, koleraj kaj plendemaj
okuloj. Aŭdiĝis ŝia tiel malproksima, tiel malplena kaj tiel trista voĉo, “Kiun vi vokis, sinjoro
Bai?”

“Hanyan!” Li soife palpe serĉis ŝiajn manojn. Atinginte ilin, li tuj firme prenis ilin, ne plu
volante lasi ilin for. Sidante sur litrando, li klinis sin al ŝi kaj varme, penteme, memriproĉeme kaj
amare kriis, “Ne kondutu tiel, Hanyan! Ne tenu vin tiom malproksime de mi! Pardonon al mi!
Pardonon al mi! Ĉu vi scias, ke mi jam sufiĉe suferis dum ĉi tiuj dek jaroj? Mi pasigas en pentemo
ĉiun tagon, eĉ ĉiun horon, ĉiun minuton kaj ĉiun sekundon! Vi ne scias, kiel longaj la tagoj fariĝas!
Mi atendas, atendas kaj atendas, Hanyan!” li anhele kriis. Lia korpo glitis de sur la litrando kaj li
simple genuiĝis tie. Antaŭ la lito, li, sur genuoj, prenis ŝin je manoj per siaj ambaŭ manoj, kaj
poste fervore kaj ekstaze premis siajn ardajn lipojn sur ŝian mandorson. “Dio absolvu min!” li
kriis. “Vi eĉ vivas! Dio absolvu min! La Ĉielo! Kiel grandan ĝojon mi havas! Kiel dankema mi
estas! Oh, Hanyan, Hanyan!”

Lia ekscitiĝo kaj fervoro ne infektis ŝin, sed male tiuj liaj vortoj dolore pikis ŝin, eĉ profunde,
kaj memorigis ŝin pri la obtuza doloro kaj korsufero jam sekrete kaŝitaj dek jarojn. Ŝiaj okuloj
malsekiĝis de larmoj, kiuj malklarigis ŝian rigardon. Ŝi penis eltiri siajn manojn, sed li tenis ilin
tiel firme, ke ŝi eksentis doloron. “Ne, ne,” li kriis, “mi ne lasos vin forkuri de mia mano! Mi ne
lasos! Ne volu eskapi! Hanyan, mi luktos per mia vivo!”

Larmoj glitfalis de sur ŝiaj vangoj. Ŝi baraktadis, “Lasu min for, sinjoro! Mi ne estas Hanyan.
Ŝi jam dronis sub la Bambu-Pina Ponto. Mi ne estas ŝi! Lasu min for!” Kun ŝtopita gorĝo, ŝi devis
lukti kontraŭ senĉese fontantaj ondoj de larmoj. “Kiel vi povus nomi min Hanyan? Ŝi jam mortis
delonge! Pro kio vi ankoraŭ volas tiun junulinon, kiun vi konsideras malnobla, malvirta, malinda
kaj voluptema? Vi...”

“Ne plu diru, Hanyan!” Li haltigis ŝin, kun pala vizaĝo kaj raŭka voĉo. “Mi estas malsaĝulo!
Mi estas sentaŭgulo! Riproĉu min! Insultu min! Nur tio, ke vi ne forlasos min! Mi volas ripari
miajn pekojn kontraŭ vi per la restantaj jaroj de mia vivo! Aĥ, mi petas vin, Hanyan!” Li palpadis



- 132 -

ŝin de ŝia manradiko al ŝiaj ŝultroj. “Ho, Hanyan! Vi eĉ vivas! La riverfluo ne povis dronigi vin,
mi devus scii pri tio! La dio de morto ne kunportas la maljuste mortigitan animon! Ho, Hanyan!”
Lia mano ektuŝis ŝian vizaĝon.

“For vian manon!” ŝi severe kriis kaj turnis sin flanken. “Vi ne estas permesata tuŝi min! Vi
ne rajtas tuŝi min! Ĉu vi scias?”

Lia mano senmoviĝis rigide en la aero, kaj poste malforte falis. La muskoloj sur lia vizaĝo
konvulsiiĝis. Amareco naĝis al liaj brovoj kaj pli paligis lian vizaĝon. “Mi scias, ke vi malamas
min,” li flustris.

“Jes, mi malamas vin!” Ekgrinciginte siajn dentojn, ŝi diris, “Dum ĉi tiuj dek jaroj, mi neniom
malpliigas mian haton kontraŭ vi! Mi malamas vin! Mi malamas vin! Mi malamas vin!” Ŝi faris
spiron. “Do, tenu vian manon for! Nun mi estas nek via edzino nek Cindrulino, kiu suferis ĉiujn
maljustaĵojn kaj plorante dronis en la rivero! Mi estas Fang Siying, tute alia virino! Foriru, Bai
Peiwen! Vi ne rajtas tuŝi min. Foriru!”

“Hanyan?” li vokis mallaŭte kaj nekredeme. Lia vizaĝo estis distordita de aflikto. Aŭtomate li
lasis ŝin for kaj genuiĝis tie, kovrante sian vizaĝon per manoj. Li apogis siajn kubutojn sur la
litrandon, genuante senmove longan tempon. Poste, lia mallaŭta kaj mizerplena voĉo elflugis el
liaj manplatoj, “Diru al mi, kiel vi povus pardoni min. Diru al mi!”

“Mi neniam pardonos vin!”
Li ektremis. Liaj manoj malleviĝis kaj falis sur la liton. Kun malvarmaj ŝvitoj sur la frunto, li

iom kuntiris siajn brovojn.
“Donu al mi tempon, ĉu bone?” li diris nerekte kaj peteme. “Eble malrapide vi ne tiom

malamos min. Donu al mi tempon, ĉu bone?”
“Vi ne havas tempon, Bai Peiwen,” ŝi diris malvarme, “vi devus ne venigi Gao Lide-on nek

malkaŝi mian veran fizionomion. Nun mi ne restos plu en via hejmo, kaj mi devas tuj foriri!” Li
fermis siajn okulojn kaj lia korpo ekŝanceliĝis. Tio donis al li grandan baton, tiel ke sango perdiĝis
el liaj lipoj.

“Ne faru tion!” li diris urĝeme. “Bonvole restu ĉi tien, mi petas. Antaŭ ol vi pardonos min, mi
promesas al vi, ke mi neniel ofendos vin! Nur, ke vi ne foriros, ĉu bone?”

“Ne,” ŝi diris decideme, ekskuante sian kapon. “Kiam vi trovis mian veran situacion, mi ne
povis plu servi kiel guvernistino en via hejmo...”

“Kompreneble,” li tuj prenis la paroltemon, “vi ne plu estas guvernistino, kaj vi estas ĉi tiea
mastrino...”

“Absurde!” ŝi interrompis lin.
“Ne donu atenton al Ailin,” li diris urĝeme, “Mi eksedziĝos de ŝi! Mi tuj faros tion! Mi donos

al ŝi la fabrikon en Tajpeo! Mi ĝin ne domaĝas plu! Mi diru al vi, Hanyan, ke mi domaĝas nenion
plu, kaj mi nur petas, ke vi ne foriru! Mi tuj eksedziĝos kun ŝi...”

“Eksedziĝi aŭ ne estas via afero,” ŝi diris ankoraŭ flegme kaj decideme. “Ĉiuokaze mi nepre
devas foriri!”

Li paŭzis momenton. Sur lia vizaĝo pentriĝis eltenema kaj retenema postsigno. Post longa
tempo, li demandis, “Ĉu vi ne lasas al mi ŝancon por diskuti?”

“Ne.”
Mallevinte sian kapon, li enpensiĝis longan tempon. Kiam li relevis sian kapon, ĉe liaj lipoj

videblis tiom trista, senkonsila, morna kaj mizera rideto. La sulketoj sur lia frunto kaj kelkaj
blankaj haroj ĉe liaj tempioj abrupte igis, ke li aspektis pli maljuna je kelkaj jarojn. Liaj fingroj
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subkonscie palpis la littukon sur ŝi kaj neregeble nervoze tremetis. Li ne kapablis “vidi”, sed liaj
senvivaj okuloj malsekiĝis, brilante de larmoj, tiel ke liaj malklaraj pupiloj sin montris pure klaraj.
Lia mieno ektremigis ŝin kaj ŝajne tiris ŝin al la tempo antaŭ dek jaroj. Ĉi tiu viro! Ĉi tiu viro estis
la plej grava persono en ŝia vivo ĉiuokaze! Li iam estis ŝia plej tenera, amema kaj alkroĉiĝema
edzo! Fiksrigardante lin, ŝi ne povis reteni fontantajn larmojn. Tamen ŝi aŭdis lian voĉon tiom
molan kaj senfortan kun senhelpaj ofenditeco kaj obeemo. “Mi scias, Hanyan, ke mi nun neniel
rajtas postuli de vi. Tion mi jam komprenas. Estas tre malfacile peti vian pardonon pri la pekoj,
kiujn mi faris en la pasinteco. Pri la nuna situacio, kvankam mi ne scias, kiel vi eskapis de la
mizero kaj iris eksterlanden, mi tamen scias, ke ĝis nun vi ankoraŭ aspektas june kaj bele, sed
mi?” Lia amara rideto pli videblis. “Blindulo! Sentaŭgulo! Kian rajton mi havas por montri mian
amon al vi? Jes, Hanyan, vi pravas! Mi ne rajtas!”

Ŝi ekmovis siajn palpebrojn. Tiuj liaj vortoj naskigis al ŝi novan emocion, sed ekster tia
emocio, ŝi havis iom pikitan senton. Ŝi sentis, ke ŝi estas distordita kaj miskomprenata. Blindulo!
Ĉu mi vere malestimas lin pro lia blindeco? Tio estas tute alia afero!

“Do,” li daŭrigis, “ mi ne devigas vin, mi ne povas devigi vin, sed nur tio, ke vi pensas pri
Tingting, se ne pri mi! Tiu kompatinda infano! Ŝi jam tiel dependas de vi, amas kaj adoras vin! Ne
foriru, Hanyan, por tiu malfeliĉa infano!”

“Aĥ!” ŝi kriis disfrakasite, “Vi ne devus postuleme minaci min per Tingting! Kiel abomeninda
ago!”

“Mi ne postuleme minacis vin, Hanyan! Mi ne postuleme minacis vin!” Li urĝeme, sincere kaj
peteme diris, “Ĉu mi kuraĝus postuleme minaci vin? Mi nur volas, ke vi donu konsideron al la
koro de la infano. Vi bone konas ŝin. Kiel fragila kaj facile vundebla ŝi estas!”

Pro tio, ŝi vere enpensiĝis. La infano! La infano, al kiu ŝi estas tiom alkorĉigema enkore kaj
sopiras! Pro la infano, ŝi restigis sin en Tajvano kaj instruis en la lernejo proksima al ŝi; pro la
infano, ŝi riskis esti rekonita kaj transloĝiĝi en Domon Bai; pro la infano, ŝi spiteme konfliktas kun
Ailin! Sed nun, ĉu ŝi volas forlasi ŝin? Kiel ŝi povus fari klarigon al ŝi? Ŝi fariĝis konfuzita kaj
senrimeda. Sidante en la lito, ŝi arkigis siajn krurojn kaj metis sian kapon sur la genuojn. Ŝi penis
movi siajn pensojn, kiujn senorde interimplikiĝis, sed ŝi neniel bone ordigis ilin. Kaj cetere, ŝi
dronis en tiel taŭzita animstato kaj ekscitita menso!

“Kien Tingting iris?” Ŝi subite ekpensis pri ŝi. Ekde kiam ŝi svenis, ŝajne jam pluraj horoj
pasis. Kien Tingting?

“Gao Lide forportis ŝin eksteren. Li volas, ke ni ambaŭ restu solaj dum kelka tempo,” li diris
honeste, kaj poste li subite eksaltis, “Mi forgesis, ke vi ankoraŭ ne havas vespermanĝon. Mi iru
peti Yazhu-on prepari bovlon da nudeloj por vi.”

“Mi ne estas malsata nek emas manĝi,” ŝi diris, ankoraŭ enpensiĝante.
“Mi petu ŝin fari preparon unue. Kiam vi volos manĝi, do manĝu tiam. Kaj ankaŭ mi ankoraŭ

ne manĝis!” Li iris al la pordo. Kiam li atingis ĝin, li turnis sian kapon kaj senvigle vokis,
“Hanyan!”

“Bonvole nomu min Fang Siying,” ŝi rigardis lin, “Hanyan jam ne ekzistas.”
“Fang Siying? Siying?” li murmuris. Subite radio de espero ardigis lian vizaĝo. Li tuj daŭrigis,

“Jes, Siying, tiuj mizerplenaj tagoj, kiuj apartenis al Hanyan, jam forpasis. Poste sekvas la tagoj de
Fang Siying, plenaj de dolĉeco kaj feliĉeco! Siying, nova nomo, venos nova komenco!”

“Jes, nova komenco!” ŝi transprenis lian temon, “Mi devas havigi al mi novan komencon. Mi
foriros de ĉi tie!’
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Li paŭzis momenton kaj diris kun pacienco, “Pri tiu problemo ni diskutos poste, ĉu bone? Nun,
unue vi devas manĝi iom!” Malferminte la pordon, li eliris. Sur lia tuta vizaĝo fajre radiis espero.
Kun grandaj paŝoj, li eliris decideme kun senŝanceliĝema mieno, kvazaŭ li reirus al la tempo antaŭ
dek jaroj, dum kiu li ne timis malfacilon nek suferon por atingi la celon.

En profunda nokto, Tingting jam endormiĝis en sia dormoĉambro. La knabino, plena de
naiveco kaj ĝojo, tute ne perceptis la metamorfozon okazintan en la familio. Kiel kutime, Fang
zorgeme sendis ŝin en la liton, kaj ankaŭ tiu, kiel kutime, prenante ŝin ĉirkaŭ ŝia kolo, kisis ŝin kaj
diris per milda kaj dolĉa infanvoĉo, “Ĝis la revido, instruistino!” Fang restis ĉe la liteto, ne volante
foriri de la viveto, kiun ŝi domaĝis ĉiumomente. Kiam ŝi troviĝis en profunda dormo, ŝi sensone
eliris el la ĉambro, kun okuloj plenaj de larmoj.

Nun nokto profundiĝis. Kaj la infano kaj Yazhu kaj maljuna You jam endormiĝis. Tamen en
la salono de la Domo Bai ankoraŭ brile lumis la lustro. Bai Peiwen, Gao Lide kaj Fang Siying
sidis en la salono. En la delikata lamplumo, ili tri sentis ioman distriĝemon, preskaŭ ne kredante,
ke ilia kunsido estis neimagebla. Gao kaj Bai fumis cigaredon, eligante fumon emanantan kaj
disvastiĝantan... Ĉio en la salono vualiĝis per fumo, kvazaŭ okazanta en sonĝo.

“Tiufoje, ni ne povis sukcesi elakvigi vian kadavron,” Gao diris enpenseme. “Mi divenis, ke
vi ne mortis, sed via ventmantelo alkroĉiĝis al la balustrado de la rompita ponto kaj flava rozo
estis enŝovita en la poŝo de la mantelo. Kaj tiam eksplodis la diluvo el la monto kaj la rivero
furioze torentis. Se vi saltus en la riveron, via kadavro estus forpuŝita kiel malproksimen oni ne
scias. Ĉiuj, kiuj partoprenis en elakvigo de la kadavro, asertis, ke oni ne povos trovi la kadavron...
Nur post du semajnoj, ni konsentis pri la aserto...”

“Ne,” Bai interrompis lin. “Mi ne konsentis! Mi ĉiam kovis radion da espero, ke vi ne mortis.
Mi serĉis en la tuta urbo Tajpeo. Mi kontrolis ĉiujn hotelojn, mi vizitis viajn adoptajn gepatrojn
kaj eĉ iris al ĉiu dancejo kaj restoracio. Mi pensis, ke eble vi dronas en malespero kaj vi...”

“Revenos al malnova kariero?” ŝi flegme daŭrigis lian paroltemon. “Ĉu vi pensas, ke mi
ankoraŭ ne suferis sufiĉe multe da humiligoj?”

“Oh,” Bai diris, “tio estis mia okaza penso pro mia senhelpeco. Tiam, se ekzistus nur radio da
espero, mi neniel rezignus serĉadon, vi scias.” Li eligis buŝplenon da cigared-fumo. Lia profunda
kaj facile sentema mieno duonkaŝiĝis en la leviĝanta fumo. “Por diri honeste, tiam mi troviĝis en
duonfrenezeco, mi pensas...”

“Ne duonfrenezeco, sed plena frenezeco!” Gao intermetis, “Mi ankoraŭ memoras pri la afero
de tiu mateno, kies scenoj sin montras klaraj, kvazaŭ okazintaj hieraŭ. Tiun matenon, mi estis la
unua ellitiĝinto, ĉar mi jam decidis foriri de Hanyan Bieno. Ĉe komenca tagiĝo, kiam mi marŝis
sur la flakoj al la pordo, mi trovis, ke la pordeto flanke de la fera pordego estas larĝe malfermita,
kaj mi sentis tion iom stranga, sed mi ne donis atenton. Laŭ la vojo jam inundita profunde, mi iris
antaŭen. Vidante, ke la te-plantejoj estas tute invaditaj de akvo, mi pensis, ke tiujn te-arbustojn
trafis katastrofo. Tiam daŭris la pluvo, la pluvego post tajfuno. Mi iris kontraŭ la pluvego. Neniu
troviĝis sur la vojo. Mi rekte iris al la Bambu-Pina Ponto, kaj mi surpriziĝis, ĉar la ponto jam
rompiĝis, la diluvo furioze kaj rapide torentis kun disrompitaj lignopecoj kaj branĉoj sur brunaj
kotaj fluoj. Terure! mi pensis, certe la monto ĉe la supra fluo de la rivero disfalis. Kaj nun la nura
vojo kondukanta al Tajpeo jam disrompiĝis. Ĝuste tiutempe mi vidis tiun ventmantelon helbluan,
kiun vi plej ŝatis surporti, alkroĉiĝi al la balustrado de la rompita ponto! Kun granda surprizo, mi
tuj eksciis, kio okazis! Mi senprokraste returnis min kaj freneze kuris al la bieno. Apenaŭ mi
atingis ĝian pordon, mi vidis, ke Bai Peiwen elsturmas elinterne kiel frenezulo. Li ekkaptis min
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kaj demandis, ĉu mi vidis vin. Post kiam mi anhele rakontis al li pri la ventmantelo, ni kune kuris
en la direkto al la ponto...” Paŭzante, li forte suĉis la cigaredon. Silente ŝi aŭskultis la amaran
okazintaĵon. Kun te-taso en ambaŭ manoj, ŝi atente rigardis la smeralde helverdan likvon,
infuzaĵon de verda teo produktita de la familio Bai.

“Kiam ni atingis la ponton,” Gao daŭrigis, “Peiwen fariĝis freneza pro la vido de la
ventmantelo. Malgraŭ la danĝero sur la restanta parto de la ponto, li riske kuris antaŭen kaj
deprenis la mantelon. Je la unua ekvido, ni certis, ke ĝi apartenis al vi, kun flava rozo enŝovita en
la poŝo kaj kolĉeno kunkorforma pendaĵo. Tiam li aspektis terure timinda. Li muĝe kriis, vokis
vian nomon kaj eĉ provis salti en akvon. Mi vole nevole ĉirkaŭprenis lin, sed li, baraktante,
svingis sian pugnon al mi. Mi devigite donis batojn al li, kaj ni interbatadis en kotakvo kaj
pluvego ĉe la ponto... ho ve,” li haltigis sian parolon kaj, kun amara rideto, direktis sian rigardon
al ŝi. “Hanyan, vi povas imagi tian situacion.”

Silenteme ŝi aŭskultis, kun okuloj pli vitrecaj.
“Ni interbatadis tre intense. Nur kiam maljuna Zhang alvenis, mi kaj tiun kune subigis lin. Sed

li neniel volis forlasi la ponton, kriante, ke li serĉu vin en la torento, kaj ke vi eble estas forportita
de la akvo al malprofundejo aŭ bordo. Li neniel konsentis, ke vi mortis. Do, maljuna Zhang
prizorgis lin, kaj mi, reirinte al la bieno, telefonis al la polico por helpo... Post du horoj, venis aro
da policanoj kaj ambulanco. Ni faris elakvigon foje refoje, sed vane. Laŭ polica aserto, la kadavro
jam estis forpuŝita tre malproksimen pro la torenta fluo. Poste ni iris laŭ malsupra fluo de la rivero
kaj faris elakvigon en sinsekvaj tri aŭ kvar tagoj, sed trovis nenion. Peiwen nek manĝis nek trinkis
nek dormis tagnokte, sidante ĉe la pontfino kiel frenezulo.”

Kun mallevita kapo, ŝi fikse rigardis la te-tason. Ŝia larmo gutis sensone en la tason, en kiu la
verda likvo skuiĝis per multaj ondetoj.

“Sekve de tio, Peiwen falis en gravan malsanon kaj dormis en komato plurajn tagojn pro forta
febro. Post kiam li povis iom moviĝi, li frenezule faris vanan priserĉadon tra stratoj kaj stratetoj.
Ankaŭ mi akompanis lin en serĉado de kantejo al dancejo, de restoracio al hotelo... En profunda
nokto, sidante ĉe la fenestro de la salono, li ambaŭmane tenis vian manuskripton kaj legis fojon
post fojo, ofte ĝis tagiĝo. Tiam ni pensis, ke li fariĝos abnorma en mensostato.” Li faris paŭzeton.
Sidante profunde en sofo, Peiwen restis senparola, kun sia tuta vizaĝo vualita en cigared-fumo.
“Dum tiu tempo, li ne diris eĉ unu vorton al sia patrino. Mi neniam vidis tiel obstineman homon.
Kiam li estis malsana, la maljuna sinjorino larmis, restante ĉe lia lito, dum li montris sian dorson
al ŝi, eĉ sen turni sin por ekrigardi. Mi pensis, ke ankaŭ la maljuna sinjorino maltrankviliĝas pro
malboniĝanta afero. Kvankam Peiwen resaniĝis, li daŭre fermis sian buŝon al ŝi. Post pluraj
monatoj, kiam Tingting trafis pneŭmonion kaj staris ĉe la sojlo de morto, Peiwen kaj la maljuna
sinjorino tagnokte restis ĉe ŝia lito, por klopodi savi la viveton. Post kiam la infano travivis la
danĝeran periodon, li komencis alparoli al la maljuna sinjorino. Tiam ni ĉiuj opiniis, ke vi mortis
centprocente. Tamen la tuta bieno estis vualita en via ombro kaj tiuj tagoj estis sombraj, malhelaj
kaj tristaj. Ankaŭ mi dronis en afliktoj, pro tio, ke mi estis implikita en la tragika afero. Tial, en la
aŭtuno de tiu jaro, mi fine foriris malgraŭ la persvada retenado de Peiwen. Forlasinte la bienon, mi
iris suden por entreprenado.”

Haltinte, li fikse rigardis ŝin. Ŝiaj okuloj estis malseketaj kaj klaraj, sed ŝia mieno nesondebla.
“Tio estas la rakonto post via foriro,” Gao prenis buŝplenon da te-akvo. “La tuta rakonto...”
“Ne, ne la tuta!” Bai subite intermetis, kun la voĉo de malfacile retenebla pasio. “La rakonto

ne finiĝis. Post foriro de Lide, mi konfesas, ke mi pasigis pli malfacile elteneblajn tagojn. Mi
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perdis la alparolaton, al kiu mi povis paroli pri vi. Mi pentadis, suferadis kaj sopiradis al vi. Tage
kaj nokte mia sopiro fariĝis tiel forta, ke mi ofte viziis vin reveni. En profunda nokto, mi vekiĝis,
freneze vokante vian nomon, kaj dumtage mi emis monologe paroli al vi. Mia malsaneco eĉ
kaŭzis onidiron pri hantado en la bieno. Pro tio oni parolis pri la hantado en nia bieno. Iunokte,
Alan, reveninte de ekstere, eĉ kuregis en la ĉambron, dirante, ke ŝi vidis homfiguron fortranĉi
rozflorojn en la ĝardeno. Tio tuŝis mian korinklinon al vi. Ideo subite venis al mia kapo. Se vi vere
mortus kaj la mortinto ja havus animon, ĉu via animo vere revenus? Oh, Hanyan, mi komencis
atendi vian animon. Kaj tagon post tago mi kredis la onidiron pri hantado de fantomoj. Tial mi
pensis, ke vi intence turmentas min kaj ne volas montri vin mem antaŭ mi. Poste, mi legis multajn
librojn pri animoj kaj fantomoj. Ŝajne fantomoj aperas plej ofte en la kandellumo, sed ne en la
ĉambro brile lumigata. Do, de la komenco de la dua jaro, ĉiunokte mi bruligis kandelon en la
malgranda kabineto en teretaĝo, kaj mi, kuŝante sur kanapo, atendis vin. Kaj mi metis plumon kaj
paperon sur la tablo, kio eble tentos vin skribi ion, mi pensis. Ho ve!” Li eligis suspiron. “Malsaĝa?
Sed tiam mi vere estis tre pia!”

Kaŝe levinte siajn brovojn, ŝi fikse rigardis la parolinton. La muskoloj sur ŝia vizaĝo mildiĝis.
Gao povis legi la kortuŝitecon sur ŝia vizaĝo.

“Ĉu vi kredas tion? Mi eĉ malsaĝe persistis bruligi kandelon dum jaro kaj duono. Finfine
alvenis tiu nokto. Mi ne sciis, ĉu mia pieco kortuŝas la ĉielon kaj la teron, aŭ mia fanatika
korinklino allogas demonojn kaj diojn. Tiun nokton, mi vidis vin, Hanyan. Vi staris en malhela
kandellumo antaŭ la tablo, kun pendantaj haroj kaj vesto el blanka gazo, flirtanta kaj leĝera. Kun
ruĝa rozo en mano, vi silente fiksis vian riproĉan rigardon al mi. Mi sentis min tiom ektremigita,
ekscitita kaj malprudenta! Mi vokadis vian nomon kaj volis alkuri al vi por kapti vian baskon, sed
vi ne lasis min tuŝi vin. Vi retiriĝis malantaŭen al la fenestro, kaj mi kriege petis al vi restigi vin ĉi
tien, kun etenditaj manoj. Sed vi foriris sensone tra la fenestro kaj dissolviĝis en la malklaran
noktan nebulon en la ĝardeno. Mia koro torde doloris al mi, tiel ke mi nereteneble muĝe kriegis
kaj poste perdis mian konscion. Kiam mi vekiĝis en panikaj krioj kaj bruo, mi trovis min kuŝanta
en la ĝardeno. La tuta bieno troviĝis en ardanta incendio. Oni diris al mi, ke la fajrego estis kaŭzita
de brulanta kandelo. Tiam mi jam svenis pro pikanta fumo en la kabineto. Kiam oni eltiris min, ili
ĉiuj pensis, ke mi jam estas brulmortigita. Mi eksaltis el la tero de la ĝardeno kaj trankviliĝis nur
kiam mi informiĝis, ke ĉiuj sukcesis forkuri de la incendio kaj neniu el ili vundiĝis. En mia
konfuzita menso, mi pensis, ke la fajrego simbolis vian volon, kaj vi volis detrui per incendio la
tutan Hanyan Bienon. Mi stulte rigardis la fajron bruladi kaj ne volis ĝin estingi. Brulu! La bieno!
Brulu! Mi murmuris. Sed mi tuj ekpensis pri viaj manuskriptoj metitaj en la dormoĉambro kaj mi
senhezite enkuris en la fajron, suprenkuris laŭ la flamanta ŝtuparo kaj enkuris en la dormoĉambron.
Tiam la fenestroj kaj pordo de la tuta ĉambro brulis. Mi kuris tien kaj tien en la fumo. Kaj poste
mi jam fariĝis malklarkapa, ne sciante, kion mi prenis en la manoj. La planko disfalis kaj mi rekte
sinkis. Oni eltiris min. Poste ili diris al mi, ke mi brakumis la keston entenantan viajn juvelojn kaj
manuskriptojn per unu brako, kaj marmoran skulptaĵon de Eŭridico kaj Orfeo per la alia. Mi estis
sendita en hospitalon. Mia brulvundo ne estis grava, sed min trafis cerboskuo. Kiam mi vekiĝis,
mi trovis, ke mi estas blinda.”

Ŝi profunde rigardis lin, kun okuloj malklarigitaj de larmoj.
“Tio estas la vera procezo de la incendio. Poste oni eĉ klaĉis, ke mi mem bruligis la bienon.

Kompreneble tio estas onidiro. Tiam miaj okuloj estis absolute nekuraceblaj. La kuracisto diris, ke
estas espero kuraci ilin, se oni riskos fari operacion sur ili, sed mi rezignis. Vere mi ne havis
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distingopovon eĉ per miaj okuloj. Ĉar Hanyan jam foriris, ĉu okuloj estas utilaj al mi? Mi
konservis la ruinon de Hanyan Bieno kaj denove konstruigis ĉi tiun domon apud ĝi. Post du jaroj,
pro manko de virino fleganta Tingting-on, mi edzinigis Ailin-on, laŭ la ordono de mia patrino. Sed
en mia menso mi nur sopiris al Hanyan. Mi ofte iris al la biena ruino kaj atendis, atendis, ho ve!”
Li eligis longan vesuspiron. “La atendado eĉ daŭras dek jarojn! Hanyan, vi revenas finfine.”

Ŝi mordetis la randon de la te-taso, en kiu la te-akvo jam fariĝis malvarma. “Sed, Hanyan,”
Gao perplekse rigardis ŝin. “Kiel vi eskapis de la katastrofo? Tiunokte, post kiam vi foriris de la
bieno, kio okazis al vi?” Kiel eskapi de la katastrofo? Kun te-taso en ambaŭ manoj, ŝi malrapide
stariĝis kaj paŝis al la fenestro. Jes, tiunokte, tiunokte, kio ja okazis tiunokte? Ŝi direktis sian
rigardon tra la fenestro, ekster kiu floroj malklaris en nebuleca lunlumo. Nokto jam profundiĝis.
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23.
“Simpla estis mia sperto. Mi tute ne saltis en la riveron por mortigi min,” ŝi trankvile diris,

returninte sian kapon de la fenestro. Antaŭ ŝiaj okuloj flosis nubo da nebulo, en kiu ĉio okazinta
en tiu nokto reaperis nun: la pluvego, la ventego, la vojo kun flakoj, la muĝantaj pinoj, la torentaj
akvofluoj, la disfalonta ponto... Apogante sin kontraŭ la fenestro, ŝi distriĝeme rigardis la
murlampon. Rememoroj pri la okazintaĵo ŝin suferigis kaj korŝiris.

“Kio okazis al vi, do?” Gao tuj demandis. “La disrompita ponto kaj via pluvmantelo indikis,
ke vi ne havis alternativon! Cetere, ĉu vi ne intencis mortigi vin per salto en akvon?”

“Jes, mi pretis fari tion,” ŝi enpenseme diris. “Tiam mi jam havis neniajn aliajn pensojn. Mi
nur pensis pri morto, nur volis fini mian vivon, ju pli rapide, des pli bone. Tiutempe morto
prezentis al mi neniom da teroro, sed, male, ĝi servis kiel varmobedo, kiun mi atendis, kaj kiu
kondukos min al eterne stagnanta kaj sensenta mensostato. Kun tia penso, mi marŝis laŭ la vojo
punktita de flakoj ĝis la Bambu-Pina Ponto. Kiam mi atingis ĝin, mi ŝtoniĝis. Mi neniam aŭdis tiel
laŭtan plaŭdadon de riverakvo, mi nur aŭdis, ĉar tute mallumis ĉirkaŭe. Mi direktis mian streĉitan
rigardon kaj nur vidis la malhelan akvosurfacon kun etaj rebriloj. Kaj la ponto ĝemis kaj baraktis
en la akvo kun la disrompiĝa bruo de lignopecoj. Mi pensis, ke la ponto disrompiĝos, tuj
disrompiĝos aŭ jam disrompiĝis, ĉar mi ne povis klare vidi, kio okazis al ĝi.”

Englutinte buŝplenon da te-akvo, ŝi revenis antaŭ la sofon. Gao profunde fiksrigardis ŝin, dum
ŝin iom streĉite aŭskultis Bai, el kies nazotruoj eliĝis densa cigared-fumo.

“Mi staris ĉe la ponto longan tempon,” ŝi daŭrigis, sidiĝinte. “Mi faris nenion, sed nur
aŭskultis la sonon de torentantaj fluoj. En mia menso, mi malklare pensis, ke mi suriros la ponton
kaj poste saltos malsupren de la ponto, sed mi aŭdis la bruon de disrompiĝo de la ponto. Nu, mi
pensis, ke la ponto disrompiĝis. Vere aŭdiĝis laŭtega sono de disrompiĝo kune kun bruo de
disverŝado. En tiu miksita bruego mi suriris la ponton. Mi pretis marŝi antaŭen paŝon post paŝo ĝis
la disrompiĝejo de la ponto kaj mi estis falonta de la ponto. Tiel mi iris paŝon post paŝo. La ponto
ŝanceliĝis sub miaj piedoj kaj ĝiaj ĉiuj lignoj knaradis. Kun ĉiu paŝo mi ekpensis, ke mi faros la
sekvan paŝon sur malpleno, sed ankoraŭ sur solidaĵo. Poste venis alblovo. Pro nestabila staro, mi
min klinis kaj tenis la balustradon de la ponto, kiu tuj eligis serion da knaradoj. Mi rekte starigis
min kaj trovis mian mantelon alkroĉigita. Mi rezigne forlasis ĝin kaj daŭrigis mian paŝadon, ĉar
mi tre volis faligi min en la akvon. Sed post kelkaj paŝoj, mi trovis, ke miaj piedoj ne plu tuŝis
lignotabulonn, sed teron. Mi jam sekure transpasis la ponton sen fali en la akvon. Mi sentis min
tiom surprizita kaj mirplena, sed malespera. Ĝuste tiumomente mi eksaltis surprizite je la bruego
de klakado. La ponto vere disrompiĝis.” Ŝi lekis siajn lipojn kaj falis profunden en la fundon de la
rememoroj.

“Tiam, mi pensis, ke mi restas tie dum pluraj minutoj. Kaj poste mi turnis min kaj iris al la
ponto. Ĉifoje eĉ se la ponto ne disrompiĝus, mi pensis, mi volos desalti de ĝia mezo. Kun grandaj
paŝoj, mi surpaŝis sur la lignotabulon, sed mi subite ŝtoniĝis. En mensa malklareco mi ŝajne klare
aŭdis delikatan kaj fortan voĉon, de kie oni ne scias, ‘Ne plu iru! Ne plu iru! Vi jam transpasis tiun
ponton de mizeroj. Ne returnu vin! Iru antaŭen! Vi estas ankoraŭ juna kaj havas longan belan
vivovojon! Ne facile metu finon al vi mem! Refoje pripensu! Refoje pripensu!’ Mi vere haltis kaj
vere ekmovis miajn pensojn! Ekde kiam mi eliris el la bieno, mi neniam povis ekpensi, sed nun, la
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dentrado de mia penso rapide turniĝadis. Mi eĉ sukcesis transpasi la ponton. Ĉu tio estas la volo
de Dio? Kiu povus aserti, ke ne ekzistas la plej alta potenco en ĉi tiu vaste senlima universo? Mi
levis mian vizaĝon al la ĉielo kaj la pluveroj frapis ĝin pike malvarme. Sekve de tio mi tuj sentis,
ke mia vidkampo klare larĝiĝas kaj ĉiuj miaj ĝenoj foriĝis, kaj nova mi, tute nova mi
transmutaciiĝis! Mi jam transpasis tiun ponton de morto, kaj pro tio mi jam reenkarniĝis, forĵetinte
ĉiujn miajn antaŭajn haŭton kaj ostojn. Nun mi ne plu estas tiu malforta kaj obeema Zhang
Hanyan, kiu ĉiam subiĝis al la sorto! Aŭskultante muĝadon de la rapide torenta rivero, mi diris al
la fluoj, kun pugnita mano, ‘Zhang Hanyan, Zhang Hanyan! De nun vi jam formortis pro dronado.
Vi mortis sub ĉi tiu ponto! Kaj mi? Mi estas alia homo! Mi volas bone vivi plu kaj krei alian
mondon por mi mem!’ Mi turnis min kaj grandpaŝe marŝis en la direkto al Tajpeo.”

Haltinte ĉe tio, ŝi malpeze eligis longan spiron. Bai sidis senmove. Longa peco de cigareda
cindro falis sur lian veston, ĉar li jam forgesis suĉi la cigaredon. Tiam, levinte sian kapon kun la
vizaĝo direktita supren, li stulte gapis kun vitrecaj okuloj. Tamen sur lia tuta vizaĝo brilis radioj de
dankemo kaj pieco.

“Post du horoj, mi atingis Tajpeon. Kiel sola virino, mi ne kuraĝis iri al la hotelo. Tiam tagiĝo
ne malproksimiĝis. Mi iris al la fervojostacio kaj atendis en atendejo ĝis la mateno. Tiam mi trovis
min tre feliĉa, ĉar en la mansako, kiun mi kunportis, troviĝis kontanta mono de pli ol mil dolaroj
kaj mia identigilo. Do, iom post la oka horo, mi veturis per la unua frua trajno suden ĝis la urbo
Gaoxiong. Tiam mi ne intencis fari ion tie, kaj mi nur konsideris, ke pli bone estas por mi vojaĝi
pli foren por ne esti trovita de vi. Mi esperis, ke vi ĉiuj opinios min droninta en la rivero, ĉar mi ne
plu volis reveni al la bieno. La unua afero, kiun mi faris, post kiam mi atingis Gaoxiong-on, estis
aĉeti kompleton da novaj vestoj kaj mi ekloĝis en malgranda hotelo, kie mi bone banis min kaj
dormis longan dormon. Kiam mi vekiĝis, mi denove pesis mian situacion. Pli ol milo da dolaroj
nur daŭrigis mian kelkatagan vivon, kaj mi devis dungiĝi kaj lupreni simplaĉan ĉambron. Do mi
tuj luprenis ĉambron, kaj pro malfacila dungiĝo je konvena laborposteno, mi servis kiel komizino
ĉe butiko en la kvartalo Qianjin.”

Bai eligis vesuspiron. Lia mieno distordiĝis pro kompatemo, memriproĉo kaj amemo.
“Post tri tagoj mia servado kiel komizino estis interrompita de neatendita afero. Iutage

fraŭlino faris aĉeton ĉe nia butiko. Surprizite, mi trovis ŝin mia bona amikino dum mezlernejaj
jaroj, kiu ne komunikiĝis kun mi ekde diplomiĝo el supera mezlernejo. La revidiĝo ekscitis nin
ambaŭ. Ŝia hejmo situis proksime de nia butiko. Tiun nokton, mi restis ĉe ŝi kaj ĝue babiladis tra
la nokto. Mi ne rakontis al ŝi, kio okazis al mi, kaj mi nur diris, ke mi renkontis korŝiran
okazintaĵon. Tiam mi restis pala kaj malgrasa. Ŝi montris al mi kompaton kaj penis persvadi min,
ke mi ne laboru kiel komizino kaj loĝu portempe en ŝia hejmo. Mi pli aŭ malpli volonte promesis.
Tiam ŝi plenumis formalaĵojn por iri eksterlanden, kaj ŝi demandis, ĉu mi ankaŭ volas fari la
samon. Dum tiu tempo tiuj, kiuj diplomiĝis el mezlernejo, rajtis iri eksterlanden. Mi respondis, ke
al mi mankas mono por vojaĝi kaj estas senutile por mi plenumi tiujn formalaĵojn. Sed ŝi admonis
al mi unue prezenti peton al eksterlanda lernejo. Neatendite mia peto estis eĉ akceptita, kaj ankaŭ
la ŝia. Ŝi prove persvadis min iri eksterlanden per jenaj tri motivoj: unue ŝanĝi la nunan medion
por forgesi la pasintaĵojn, due lerni ion novan por pliriĉigi niajn proprajn sciojn, kaj trie iri de la
tute nova komenco por fariĝi nova homo. Ankaŭ mi volis fari provon, sed mankis al mi mono kaj
kaŭcio. Tamen ekpenso fulmis kaj mi rigardis la ringon sur la fingro... ve,” ŝi mallaŭte veis,
rigardante al Bai. “La ringo kun tri-karata diamanto! Ĝi helpis al mi transpasi la maron kaj rekte
flugi al alia mondo! Tial, dum vi serĉis min de unu dancejo al alia, mi jam studis en fakultato pri
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edukado en usona universitato.”
Bai rekte sidigis sin. Emocio briligis lian vizaĝon. Li diris base kaj milde, “Laŭ la aranĝoj de

la Ĉielo, ĉio estas justa.” Li eksuspiris. “Vi komencis alispecan vivon, kaj mi? Mi jam enfalis en
malluman inferon. Tio estas fatalo, ĉu ne?” Ŝi restis senparola. Ŝiaj delikataj dentoj malpeze
mordis la lipon, kaj ŝia profunda kaj esplorema rigardo restis sur lia vizaĝo. Estinginte la
cigared-stumpon en la mano, Gao perplekse demandis, rigardante ŝin, “Kaj poste? Kio igis vin
reveni al la lando?”

“Post finiĝo de lernado en universitato, mi studis en la fako pri infana edukado en kolegio por
esploraj studentoj. Gajninte magistrecon, mi instruis en okcidenta urbeto, kie nur mi estis ĉino.
Kvin jarojn mi instruis, kaj tiel mi restis en Usono sume dek jarojn. Estis Tingting, kiu ĉiam hantis
en mia memoro, kaj mi neniel forgesis ŝin. Ĉiufoje, kiam mi vidis tiujn infanojn, mi ekpensis pri ŝi,
pri ŝia alteco, pri ŝia aspekto kaj pri ŝia vivo. Mia sopiremo al ŝi pliiĝis tagon post tago. Kaj krome,
tiam, usonano nomita Yali tutforte penis plaĉi al mi, kaj fine mi akceptis lian peton.”

Bai ektremis. Lia vizaĝo iom paliĝis kaj lia spirado iom urĝis.
“Ek de kiam mi iris al Usono, mi alinomiĝis Fang Siying. Mi hatis la nomon Zhang Hanyan,

kies familia nomo Zhang ne estas tiu de mia propra, sed tiu de mia adoptopatro, kiu jam frue
ĉesigis sian adoptadon al mi. Mi reuzis mian propran familian nomon Fang, kaj alinomiĝis Siying
kiel mia persona nomo. Fakte mi uzis anglalingvan nomon en Usono. Post mia fianĉiniĝo al Yali,
mia sopiremo al Tingting pli intensiĝis kaj mi decidis reveni al la lando. Ĝuste tiam mi havis tri
semajnojn da ferioj. Mi diris al Yali, ke mi devos reiri al Tajvano por kontentigi mian sopiremon
por vidi Tingting-on, eĉ nur unu fojon. Se ŝi vivas sufiĉe bone, mi povos trankvile edziniĝi al Yali.
Ĉar pri mia pasintaĵo li havis nenian ideon, li konsideris, ke mi hejmenveas, kaj ankaŭ konsentis,
ke mi reiros al mia lando. Ni jam konsentis, ke ni geedziĝos post mia reveno al Usono. Do, mi
revenis al Tajvano en majo. Tio estas la kialo, ke mi iris al la ruino de Hanyan Bieno iun
posttagmezon de majo. Tiam mi tute ne sciis, ke la bieno jam fariĝis ruino, des malpli, ke Peiwen
suferas de blindeco. Mi nur volis migradi ĉirkaŭ la bieno por kaŝrigardi Tingting-on. Kiam mi
atingis tien, mi eĉ renkontis Peiwen-on kaj samtempe trovis, ke vi jam fariĝis blinda. En hasteco
mi kaŝis mian veran fizionomion. Mi kredis, ke post longa tempo kaj multjara loĝado en alia lando,
vi ne povas rekoni mian voĉon.”

“Vi eraras,” li ekparolis nur tiam, “Kvankam via voĉo jam ŝanĝiĝis multe, tio tamen ankoraŭ
estas neebla, ke mi tute ne rekonas vin laŭ via espero. Ĉar mi jam konstatis, ke Hanyan jam mortis,
mi nur ekstuporis, kaj viaflanke vi asertis, ke vi nepre ne estas Hanyan, kaj mi pensis, ke mi havas
halucinon.”

“Nu, kiel ajn, mi eĉ vidis Tingting-on tiun tagon!” ŝi daŭrigis. ”Vi ne povas imagi, kiel mi
sentis ektremegon en mia koro. Kiam mi ekvidis la infanon je la unua momento, mia spirito tute
frakasiĝis. Ĉiuj plej fortaj sentoj de patrineco revenis al miaj brusto kaj sangvazoj! Kiel malgrasa,
malforta, beleta kaj kompatinda ŝi aspektis! Mi ne povis plu regi min mem. Mi vidis la infanon,
kiu perdis sian patrinon kaj al kiu mankas flegado. Dum tiu momenteto mi decidis, ke mi restigos
min ĉe la infano por flegi kaj protekti ŝin!”

“En sinsekvaj tagoj mi kolektadis multajn informojn pri via familio. Laŭ mia scio, la malnovaj
geservistoj jam foriris kaj eĉ en via fabriko novaj laboristinoj jam anstataŭis la malnovajn, kaj
Lide ankaŭ foriris, tial mi ne plu timis, ke ĉirkaŭaj homoj povas rekoni min, ĉar la pasinta Hanyan
fermis sin en la hejmo kaj neniu urbetanoj konatiĝis kun ŝi. Do mi kuraĝe restigis min ĉi tien kaj
akiris la postenon de instruistino en elementa lernejo. Sed por eviti tiujn, kiuj iam vidis mian foton,
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mi ŝanĝis kostumon kaj aspekton, aldone kun paro da okulvitroj.”
“Fakte tio estas senutila,” Gao prenis la paroltemon. “Kostumo, aspekto kaj tempo ne povas

vin ŝanĝi. Vi restas ankoraŭ bela, sed montras vin firma, matura kaj alloga!”
“Fakte, sciu, ke mi ne plu estas Hanyan!” ŝi diris, fikse rigardante al Gao. “Tiu Hanyan jam

dronis! Ĝuste pro tio, ke mi havas memfidon, mi riskis eniri en Domon Bai por fariĝi guvernistino
de Tingting!”

“Sed, kiam vi ĉetabliĝis la unuan vesperon, mi ekhavis tian senton,” Bai diris ekscitite. “Mi
sentis, ke vi similas al Hanyan, tiel ke mi ekhavis fortan senton, ke Hanyan revenas. Pro tio, mi
hasteme klopodis por gajni vin! Ankaŭ mi aranĝigis tiun ĉambron en sama maniero por provi vin!
Ekde forbruligo de la bieno, mi ne plu kreskigis rozojn, ĉar mi timis flari ties aromon, kiu
malgajigas kaj melankoliigas min, sed por vi mi ordonis prepari vazon da flavaj rozoj. Jen, vi ne
estas tiel nescia! Sed vi fuĝis tre rapide! Ĉiufoje, kiam mi volis provi vin, vi jam fuĝis
malproksimen! Ve, Hanyan, kiel longe vi lasas min palpi en mallumo!”

“Ĉu vi jam suspektis min?”
“Jes! Tagon post tago mia suspektemo pliiĝis. Mi ekpensis, ke Hanyan certe ne mortis! Oni

neniam elakvigis la kadavron, per kia pruvo oni povus aserti, ke ŝi mortis? Tiel mi ekhavis pli kaj
pli grandan kredemon, kaj cetere maljuna You diris...”

“Maljuna You?” ŝi ekmiris.
“Jes, maljuna You. Vi ne konas lin, sed li vidis vin antaŭ dek jaroj. Li estis ŝoforo de la

fabriko, kiu transportis te-foliojn per kamiono. Kiam vi estis en la fabriko, li vidis vin. Tamen kun
pli ol dek jaroj forpasintaj, li ne povas certigi sian rekonon pri vi. Sed laŭ lia multfoja rakontado
kaj priskribado, mi des pli kredas, ke vi estas Hanyan, do...”

“Ho, maljuna You estas via spiono!” ŝi diris ekkomprene. “Ne mirindas, ke li ĉiam direktas al
mi strangan rigardon!”

“Ne riproĉu lin,” li diris, “Li fakte tenas grandan respekton al vi! Li opinias, ke vi estas la plej
perfekta virino! Efektive, apenaŭ vi eniris la familion Bai, vi jam fariĝis ĝia mastrino. Ankaŭ
Yazhu adoras vin!”

“Mastrino?” ŝi ekrikanis. “Tion mi ne ŝatas!”
“Mi scias,” li diris urĝeme. Maltrankvileco renaĝis al lia vizaĝo. “Ne vi, sed mi ŝatas tion!”
“Jes?” ŝi diris flegme. “Tio estas la ĝenerala malsano, ke io perdita ĉiam estas la plej bona,

sed oni ne domaĝas ĝin, se ili akiras ĝin!”
“Faru alian provon, ĉu bone?” li demandis soifeme.
“Mi jam neis. Ne!” Rigardante lin, ŝi subite ekmemoris ion. “Diru al mi alian aferon. Ĉu vi

scias, ke estis mi, kiun vi ekkaptis sur la ruino tiun nokton?”
“Aĥ?” Li aspektis perplekse kaj konfuzite. “Mi ne certis, sed mi esperis, ke estas vi, kaj mi

esperis, ke vi estas Hanyan!”
“Vi certe uzis ruzon, mi pensas. Kiam vi certigis al vi, ke mi estas Hanyan?”
“Kiam mi vekiĝis el komato, mi trovis, ke vi kuŝas sur la kanapo. Kaj krome, maljuna You

diris al mi, ke lastnokte, kiam vi revenis, vi faligis surteren unu rozon, la rozon el Hanyan Bieno.
Tiam, mi eksciis, asociigante ĉiujn aferojn rilatajn al vi, ke Fang Siying ja estas Zhang Hanyan!”

“Do, por kio vi venigis Lide-on?”
“Por malhelpi vian fuĝadon! Vi faros tion, mi scias! Kaj cetere mi ankoraŭ ne povas fari

definitivan aserton centprocente!”
“Bone, nun, vi jam malkaŝis min,” ŝi diris firme kaj flegme. “La unuan tagon, kiam mi ekloĝis
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ĉi tie, mi jam decidis, ke, se mi ne estos rekonita, estos bone, sed se jes, mi tuj foriros tiun tagon!”
“Hanyan!” Lia vizaĝo denove paliĝis. “Mi jam diris, ke mi ne kuraĝas pardonpeti de vi, sed

faru konsideron pri Tingting!”
“Tingting?” Ŝi stariĝis kaj iris al la fenestro. “Vi ĉiam prenas Tingting-on kiel vian armilon!”

Ŝia voĉo plenis de kolero kaj plendemo. “Vi nek domaĝas nek simpatias ŝin. Pro tio mi devigite
restigas min ĉi tien. Nun vi volas alligi min ĉi tien per ŝi kiel armilo!”

“Ne estas tiel, Hanyan!”
“Mi ne estas Hanyan!”
“Nu, bone, Siying,” li korektis sin. “Mi ja amas tiun infanon, sed ŝi des pli bezonas la

patrinon!”
Ŝi fermis siajn okulojn kaj eksentis kapturniĝon. Liaj tiuj vortoj batis kaj pikis ŝian vundeblan

kaj malfortan lokon! Tingting! Tingting! Tingting! Ĉu ŝi povus malmolkore foriri de ŝi kaj rezigne
forlasi la kompatindan infanon? Kiel mola ŝia koro estas, kvankam ŝi parolas decideme kaj firme!
Fakte, ŝi volontas akiri kontraŭ la tuta mondo la rajton kunesti kun la infano! Ŝi ne toleras, ke ŝi
apartiĝu de la infano, tute ne! Ŝi tenis per la mano la kadron de fenestropordo kaj apogis sian
frunton sur mandorson. Kun fermitaj okuloj, ŝi sentis tian doloron en la tuta koro, ke malvarma
ŝvito eksudis sur ŝia frunto. Kion ŝi faros? Kion ŝi faros finfine? Unu mano malpeze metiĝis sur
ŝian ŝultron. Kun ekmiro, ŝi turnis sian kapon. Jen estis Gao Lide, kiu rigardis ŝin per tiom mildaj
kaj komprenemaj okuloj. Li mallaŭte diris, “Restu, Hanyan! Kiajn ajn kondiĉojn vi elmetos, mi
pensas, ke Peiwen konsentos pri ili. Plej gravas, ke vi ambaŭ, patrino kaj filino, ne plu disiĝu!”

“Jes,” Bai tuj daŭrigis lian parolon. Li ankaŭ iris al la fenestro, kun la mieno de maltrankvila
petemo. “Se vi nur restigos vin, kiaj ajn kondiĉoj elmetitaj de vi povas estis akceptataj!”

“Ĉu vere?” ŝi demandis mediteme.
“Jes vere!” Bai diris decideme.
“Ĉu vi ne pentos pri tio? Ĉu vi ne rompos la interkonsenton?”
“Ne! Vi elmetu!”
“Nu, unue mi estas Fang Siying, sed ne Hanyan. Ne nomu min Hanyan! Mi restos la

guvernistino de Tingting!”
“Akceptata!”
“Due, neniam atencu min, nek montru vian amon al mi!”
“Hanyan...” li ekkriis.
“Kiel? Ĉu vi ne povas observi tion?” ŝi plilaŭtigis sian voĉon.
“Jes, jes!” li tuj jesis, ekkunpreminte siajn dentojn. “Bone, mi promesas. Kaj la tria?”
“Ke mi estas Hanyan, tio estas sekreto nur inter ni tri. Nepre ne malkaŝu ĝin al aliaj! Mi volas

teni la nunan situacion!”
“Konsentinte!”
“Kaj krome,” ŝi ekmordis sian lipon.
“Kiel?” li preme demandis.
“Vi devas repaciĝi kun Ailin!”
“Kio?” li surpriziĝis.
“Vi devas repaciĝi kun Ailin!” ŝi ripetis. “Ŝi estas via edzino. Se ne hantos la fantomo de

Hanyan en via menso, vi ambaŭ povas teni bonan interrilaton! Fakte ŝi tre amas vin!”
“Vi devigas min fari, kion mi ne volas!” li kontraŭdiris. “Vi postulas tro, Hanyan!”
“Jen! Vi tuj iras kontraŭ via promeso!”
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“Oh, Siying,” li korektis sin malpacience kaj ĉagrene. “Esceptante la lastan postulon, mi
povas akcepti viajn aliajn postulojn!”

“Vi ne povas escepti ĝin! Vi klopodu repaciĝi kun ŝi. Mi superrigardas vin, alie mi foriros
kiam ajn!”

“Siying, mi petas...”
“Neniel!” ŝi diris firme decideme.
“Aĥ!” li hezitis, kun ŝviteroj sur la frunto. Fine, kun decidemo, li eksvingis la kapon kaj diris,

“Bone, mi promesas al vi!”
Eliginte malpezan elspiron, ŝi subite eksentis grandan lacecon. En la ĉambro regis kvieto. La

ĉi-nokta interparolo daŭris tiom longe! Ŝi feble ĵetis sian rigardon eksteren de la fenestro. Ĉe
malproksima horizonto jam elŝoviĝis la unuaj radioj de aŭroro.
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24.
Matene, kun laceco de ununokta maldormo, Fang Siying iris al la lernejo, prenante

Tingting-on je la mano. Okule sekvinte la figurojn de ambaŭ patrino kaj filino, kiuj malaperis ĉe la
fino de la vojo, Gao Lide kaj Bai Peiwen staris longe ĉe la pordo de Domo Bai. Poste, Gao
vespiris kaj diris, “Tio estas nekredebla afero!”

Malfrua aŭtuno. La suno disĵetis siajn brilajn kaj helajn radiojn. Banante sin en sunlumo, Bai
plenis je neeldireblaj varmo kaj pasio. La longa interparolo tra la nokto ne lacigis lin, sed, male,
lin vigligis kaj ekscitis. Sentante la belan sunlumon, li diris, “Ni iom promenu, ĉu bone?”

“Bone,” Gao kapjesis. “Ankaŭ mi volas pririgardi viajn te-plantejojn. Kiam mi venis, mi jam
rimarkis, ke vi lasis sovaĝajn herbojn elŝoviĝi ĉie.”

“Ĉu mi havas emon zorgi pri tio!” Bai lamente veis. Ili marŝis laŭ la vojo. Gao instinkte ĵetis
rigardon al la te-plantejoj, enkuris en te-plantejon de tempo al tempo kaj deŝiris te-folion por
esplore pririgardi, dum Bai aspektis distriĝema. Irinte pecon da vojo, Bai haltis kaj diris, “Diru al
mi. Ŝi jam ŝanĝiĝis multe, ĉu ne?”

“Ĉu vi parolas pri Hanyan?” Gao demandis enpenseme. “Jes, ŝi jam multe ŝanĝiĝis! Tute
ekster mia atendo!” Li falis profunden en pensojn. “Ŝi estas pli matura kaj pli firma ol antaŭe, kaj
ankoraŭ pli ĉarma.”

“Ĉu jes?” Bai faris enspiron. “Mi divenas, ke jes! Lide, kiel vi divenas, mi volas fari de
komenco. Mi volas akiri ŝin! Akiri ŝin je kia ajn kosto!”

“Peiwen,” Gao malrapideme diris, ”mi konsilas al vi ne agi senpripense!”
“Vi volas diri...”
“Ŝi jam ne plu estas tia, kia ŝi estis antaŭe! Se vi pririgardas ŝin, vi ekkomprenas tion. Ŝi jam

ne plu estas gracila kaj timida knabino, sed maturulino! Ŝi povas plenumi tion, kion ŝi promesas.
Vi pli bone agu laŭ ŝia postulo, mi pensas, alie ŝi foriros de ĉi tie!”

“Sed...” Bai urĝeme diris, “ĉu ŝi neniom konsideras la antaŭan amsenton inter ni?”
“Amsento?” Gao ekridetis. “Peiwen, vi estis kulpa kontraŭ ŝi antaŭe. Kredeble la malamo,

kiun ŝi kovas kontraŭ vi, multe superas tiun amsenton! Kaj cetere, dum longaj dek jaroj, ŝi restas
senedza, dum vi havas alian novan edzinon! Kian amsenton vi esperas, ke ŝi povu memori?” Bai
ŝtoniĝis. Malespero kaj konfuzo naĝis al liaj brovoj. Li stupore staris tie senparola dum longa
momento. Poste, li murmure ripetis, “Jes, kian amsenton mi esperas, ke ŝi povu memori?”

“Sed ne perdu vian esperon,” Gao nereteneble metis sian manon sur lian ŝultron. “Estas
malfacile bone klarigi la aferojn de la homa vivo. Neniu povas antaŭvidi la disvolviĝon de
venontaj aferoj. Jen ni ĉiam konsideris, ke Hanyan jam mortis, sed kiu pensis, ke post dek jaroj ŝi
subite reaperis kaj magie revenis post diplomiĝo el alilanda universitato. Nun ŝi ne plu estas la
kompatinda laboristineto nek sendecidema bofilineto malbone traktita. Ŝi estas sendependa kaj
staras pli stabile ol ni ambaŭ! Mi diru al vi, Peiwen, ke ŝi estas mirakla virino! Vi ne devus perdi
ŝin! Pro tiu okazintaĵo, mi nun volus doni batojn al vi!”

“Batu min do!” Bai amare ekridetis. “Mi certe ne rebatos! Mi vere meritas batojn!”
“Ne, mi ne donas al vi batojn,” Gao ekridetis. “Vi jam batis vin mem dum dek jaroj. Ĉu mi

senkompate aldonu al vi batojn?” Li forte ekfrapetis lin je la ŝultro. “Sed jam sufiĉas nun. Ĉesu
malbone trakti vin mem, Peiwen! Vi devas revigligi vin.”
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“Estu libera de zorgoj,” Bai ekrektigis siajn ŝultrojn. “Mi devas revigligi min. Laŭ via diro,
Hanyan jam ŝanĝiĝis, sed mi volas reakiri ŝin! Mi certigu al vi, ke mi certe reakiros ŝin! Ĉu vi
opinias, ke mi sukcesos?”

“Vi provu! Sed estu singardema! Ŝi nun estas rozo kun pikiloj. Se vi kondutos maldece, vi
estos pikvundita tra la tuta korpo!

“Mi ne timas tion!” Bai kunpremis siajn dentojn. Nun al lia vizaĝo revenis memfidemo kaj
brilo. “Mi kredas je la proverbo ‘Per persista frotado, oni povas transformi feran pistilon en
kudrilon’. Mi nepre atingos mian celon!”

“Mi antaŭtempe deziras al vi sukceson!” Gao estis infektita de lia ekscitiĝo kaj memfidemo.
“Mi esperas vidi, ke vi rekonstruigos Hanyan Bienon!”

“Rekonstruigi Hanyan Bienon!” Bai ekkriis, kun brilanta vizaĝo. “Vi atentigas min pri tio! Jes,
mi volas rekonstruigi Hanyan Bienon kaj restarigi tiun grandan roz-ĝardenon! Ke ŝi ankoraŭ ŝatas
rozojn, ĉu vi scias? Oh,” li subite ekmemoris ion, “Lide, kiel statas via farmobieno? Kiam vi venis,
vi tuj okupiĝis pri la afero de Hanyan. Mi jam forgesis pridemandi vin pri ĝi. Krome, ĉu viaj
edzino kaj infanoj fartas bone?”

“Jes, ili fartas bone,” respondis Gao, kiu jam edziniĝis antaŭ ses jaroj. “En la sudo ardas la
suno. Miaj du infanoj aspektas sunbrune kiel karbo. Pri la farmobieno…” li ekenpensiĝis. “Mi nur
pene funkciigas ĝin en malfacila situacio. Mi ne devus bredi tiujn melkobovinojn. En Tajvano la
laktoindustrio vere ne bone disvolviĝas. Eble mi forvendos ilin.”

“Laŭ mi...” Bai diris diskrete kaj malrapide, “forvendu la tutan farmobienon, ĉu bone?”
“Kio?” Gao direktis sian rigardon al li. “Mi ne komprenas vin!”
“Vidu, miaj te-plantejoj jam troviĝas en malordo. Nun jam estas la sezono de rikoltado de

aŭtunaj te-folioj, sed mi ne havas forton fari aranĝojn, kaj sovaĝaj herboj, kiel vi diris, kreskas ĉie.
Lastjare la krudaj te-folioj, kiujn mi rikoltis, nur estis duone malpli ol kiam vi estis ĉi tie. Tial...
laŭ mi, revenu, Lide. Kiel antaŭe, mi donas akciojn al vi, kaj fakte ni kunagu kiel partneroj. Kiel
do? Ĉu vi konsideros tion?”

Ridetante, Gao fikse rigardis tiujn te-plantejojn. Vere li sentis kordoloron, vidante, ke sovaĝaj
herboj pompe kreskas, dum te-folioj, jam iom malfreŝaj, estas ankoraŭ ne kolektitaj, kaj ke jam
longe ne estas sterkitaj tiuj te-arbustoj, kiuj aspektas subnutritaj. Tiuj ĉi te-plantejoj! Kiom da
penoj li iam faris sur ili! Enpensiĝante, li restis senparola longan tempon.

“Kiel do?” Bai preme demandis.
“Ho, vi ne komprenas, kia mi min sentas,” Gao fine diris. “Mi tre volonte revenus ĉi tien.

Kvankam mia farmobieno estas malgranda, ĝi tamen estas mia propra entreprenado. Kaj ĉi tiuj
te-plantejoj...”

“Mi komprenas,” Bai interrompis lin. “Vi pensas, ke vi servas por aliaj, sed ne entreprenas
por vi mem! Vi eraras, Lide. Miaflanke, mi petas vin kunlabori kun mi. Tia kunlaborado ankaŭ
estas via entreprenado. Kaj krome, tiuj te-arbustoj rekonas vin, sed ne min. Ili obeas vin, Lide. Vi
estas ilia mastro!”

Gao ekridetis. “Bone dirite, Peiwen! Vi kortuŝas min,” li diris, “sed, mi nun havas malsaman
situacion ol antaŭe. Antaŭe mi estis senedzina, sed nun mi havas familion, kiu ĉiam limigas mian
agadon. Do, permesu al mi fari konsideron!”

“Mi diras al vi, Lide,” Bai diris ekscitite, “mi volas rekonstruigi Hanyan Bienon kaj mi
transloĝiĝos al ĝi. Kaj la domon, kie mi nun loĝas, mi donos al vi kaj via familio! Jen, ĉu tio ne
estas perfekta?”
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“Transloĝiĝi al Hanyan Bieno? Kune kun Ailin?” Gao demandis dubeme.
“Ne! Mi volas eksedziĝi kun Ailin. Ĉar mia unua edzino ne mortis, la nuna geedziĝo estas

senvalida!”
“Ne forgesu vian promeson al Hanyan!”
“Mi ne povis ne faris tiun promeson!”
“Ŝi volas, ke vi plenumu vian promeson! Ŝi estas decidema virineto!”
“Mi klopodos,” Bai diris, “Mi volas rekonstrui mian familion. Edzo, edzino kaj ilia filino

devus rekuniĝi! Ili devus esti feliĉa familio!”
“Bone! Mi vidos, kion vi faros!” Gao diris, “Mi difinu la tagon, kiam vi vere konvinkos

Hanyan, solvos la problemon de geedziĝo kun Ailin kaj finkonstruigos Hanyan Bienon! Do, tiun
tagon mi revenos kaj ekordigos la te-plantejojn!”

“Ĉu vere?”
“Vere!”
“Do, ni faru decidon pri tio! Tiam vi devos reveni, sed ne mistifikos min per diversaj kaŭzoj!”
“Certe! Sed vi havos mizerplenan vojon antaŭ vi!”
“Tio estas mia afero!” dirante, Bai etendis sian manon. “Ni manpremu por la interkonsento!

Neniel rompu vian promeson!” Tiel du viroj firme manpremis, el kio novaj amikeco kaj kredo
naskiĝis. Kun surprizo, Gao rigardis Bai-on. Li vidis brilan kaj decideman vizaĝon, kaj kuraĝan,
firman kaj novan vivon. Li eksentis tian konfuzon: tio tute estas la animo reviviĝanta el la morto!

Je vesperkrepusko, Fang Siying, tirante Tingting-on je la mano, eliris el la lernejo. Apenaŭ ili
trapasis la pordon de la lernejo, ili vidis Gao-on kaj Bai-on starantajn ĉe la pordo. Tingting, tuj
forlasinte la manon de Fang, alkuris, kriante, “Paĉjo! Paĉjo! Onklo Gao! Onklo Gao!”

Kaptinte ŝian maneton, Bai ĉirkaŭprenis ŝian maldikan talion. Li milde ridetis kun dorlotemo
kaj ĝojo. Li ekkaresis ŝiajn harojn, demandante, “Ĉu vi bone kondutis en la lernejo? Ĉu instruisto
riproĉis vin?”

“Ne! La direktoro de instruado ankoraŭ laŭdis min!”
“Ĉu vere?”
“Demandu al instruistino Fang, se vi ne kredas!” Starante apude, Fang fiksrigardis Bai, kun

mirplena mieno. Li jam ŝanĝiĝis! Ŝi tuj trovis tion. Nun li plenis tutkorpe je varma tenereco, lia
vizaĝo brilis, kaj lia voĉo milde sonis. Li jam denove ŝanĝiĝis al la vivanta homo kun sango, karno
kaj ostoj! Ŝi gapis al li, dum Tingting jam alkuris kaj svingante ŝian manon, ameme kaj dolĉe diris,
“Diru al mia paĉjo, instruistino Fang! Diru al mia paĉjo!”

“Ĉu jes?” Bai turnis sian vizaĝon al Fang. “Ĉu ŝi diris la veron?” Lia voĉo aŭdiĝis tiom tenere
kaj sur lia vizaĝo disfloris milda brilo.

“Jes, ŝi diris la veron,” ŝi malrapideme diris, kun distriĝema mieno.
“Jen! Ĉu jes? Mi ne mensogis!” Tingting fiere turnis sin al sia patro. Kaj poste, ŝi turnis sin al

Gao, “Onklo Gao, kiom da tagoj vi restos en mia hejmo?”
“Mi foriros jam morgaŭ!”
“Tiel baldaŭ? Kial vi ne restos ĉi tie pli da tagoj?”
“Petu al onklo Gao, ke li alportu siajn du filetojn por ludi kun vi!” Bai diris.
Surprizite Fang rigardis Gao-on. “Ĉu vi jam edziĝis?”
“Ses jarojn. Mi havas du infanojn, ambaŭ filojn.”
“Ili certe estas amindaj.”
“Tre petolemaj,” dirante, li prenis Tingting-on je la mano. “Venu, Tingting! Ni vetkuru. Ni
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vidu, kiu el ni la unua atingos la pordon de la domo, ĉu bone?”
“Bone! Cedu al mi dek sekundojn por kuri unue!” Tingting petis.
“Konsentite!”
Tingting tuj kuris, rapide movante siajn piedojn. Paro da harligetoj malantaŭ ŝia kapo

svingiĝis supren malsupren kaj ankaŭ flirtis du bantoj el satena rubando noditaj ĉirkaŭ harligoj.
Ŝia jupeto estis pufigita de ventblovo kiel disetendita pluvombreleto. Gao turnis sian kapon al
Fang kaj diris, “Vi havas bonan filinon. Hanyan, donu bonan edukadon al ŝi!” Findirinte, li, kiel
knabego, ekpelis siajn krurojn por postkuri antaŭen.

Tiel, ŝi kaj Bai estis forlasitaj malantaŭe. Vidante la dorsojn de Lide kaj Tingting, ŝi ne povis
ne senti, ke Gao intence forlasis ilin. Ĵetinte ekrigardon al Bai, ŝi senrimede diris, “Ni iru, sinjoro
Bai!”

“Sinjoro Bai?” li eĥis. “Ĉu vi insiste nomas min tia? Almenaŭ vi povas nomi min Peiwen!”
“Ne. Ni jam interkonsentis pri tio. Ni devas teni la nunan situacion. Ni ne povas lasi

geservistojn naski dubon.”
Li eligis mallaŭtan veon. Ili ambaŭ silenteme iris antaŭen. Post longa tempo, li diris, “Vi certe

sentas vin tre laca, ĉar vi tute ne fermis viajn okulojn dum la lasta nokto.”
“Ne tre,” ŝi respondis seke.
“Mi volas rekonstruigi Hanyan Bienon. Kion vi opinias pri tio? Vi ĝojos ekhavi grandan

roz-ĝardenon, mi pensas.”
“Mi ne zorgas pri ia roz-ĝardeno!” ŝi diris malbonhumore. “Ĉu rekonstruigi Hanyan Bienon

aŭ ne, tio estas via afero. Min tio ne koncernas!”
Li pikvundiĝis, kaj tolereme eligis alian mallaŭtan veon. “Mi divenas, ke mi vekas vian

abomenon, ĉu ne?’ li demandis. “Yali, via amiko en Usono, ĉu li estas belaspekta?”
“Jes, tre.”
“Kiel li reagus, se vi ne reiros post la difinita tempo?”
“Li atendas min!” ŝi intence diris. Fakte, post furioza insultado al ŝi, Yali jam fulme fianĉiĝis

kun usona fraŭlino. Sed ŝi ne sentis bedaŭron pri tio, sentante, ke ŝia elektado ne estas erara.
“Oh,” li ŝajne ricevis klab-baton. “Do, ĉu vi pretas reiri al Usono?”
“Mi reiros pli malpli frue!”
“Oh, tamen vi jam promesis resti ĉi tien lastnokte, ĉu ne?”
“Sed tio ne signifas, ke mi ne reiros mian tutan vivon! Mi nur diris, ke ne nuntempe.”
Li ekkunpremis siajn dentojn, kaj sur lia frunto pulsis blua vejno. “Mi konsideras...” li diris

malĝoje, “ke vi multe ŝanĝiĝis kaj vi fariĝis kruela.”
“Kruela?” ŝi hm-is malvarme. ”Mi ellernis tion!”
“Kaj vi fariĝis ankaŭ senindulga!”
“Indulgema homo estas malsaĝulo!”
“Oh!” li lamentis malpeze, eligante nereteneble alian suspiron.
Estis malfacile por ili daŭrigi la konversacion. Ne plu dirante ion, li silente paŝis, dum ŝi

ankaŭ senparole iris ĉe alia flanko. Sur lia vizaĝo malaperis la ĝojo kaj brilo, kiujn li ĵus ekhavis
ĉe la pordo de la lernejo, kaj anstataŭe ondis peza malhelo. Liaj piedoj subkonscie moviĝis
antaŭen kaj lia irbastono treniĝis neglektite ĉe lia flanko. Videble lia penso estis konfuzita kaj
melankolia. Pro tio li rekte direktis sin al fosto apudvoja. Kiam li estis frapiĝonta kontraŭ ĝi, ŝi
instinkte sin ĵetis al li kaj fortiris lin, kriante, “Gardu vin!” Pro ŝia tirado, li rapide haltigis siajn
paŝojn, kaj puŝiĝis rekte kun ŝi alkuranta. Li apogis ŝin kaj kaptis ŝian manon per sia, ne volante
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forlasi ĝin. Firme prenante ŝian molan maneton, li ekscitite murmuris, “Hanyan!” Post kiam ŝi
stuporiĝis kelkajn sekundojn, ŝi forte eltiris sian manon kaj indigne diris, “Bone! Nur kelkaj horoj
pasis, kiam vi faris promeson. Kia homo estas vi, kiu eĉ ne povas teni sin je sia promeso! Ŝajnas,
ke mi absolute ne povas resti ĉi tie!’

“Oh, Hanyan, ne, Siying!” Li urĝeme diris, “Pardonu al mi ĉifoje! Mi nur ne povis regi mian
emocion.”

Ĝuste kiam ŝi volis ekparoli, Tingting spirege alkuris al ili kun rideto. Anhelante, ŝi diris,
“Paĉjo! Instruistino Fang! Divenu, kio estas la rezulto. Mi venkas en kurado, sed,” haltinte kaj
farinte amindan grimacon, ŝi mallaŭtigis sian voĉon, “sed onklo Gao intence cedis la venkon al mi!
Mi povas travidi lian ŝajnigon!” Ekpreninte Fang je la mano, ŝi tuj surprizite ĵetis sian ekrigardon
al sia instruistino, kaj poste al sia patro. Ŝi maltrankvile demandis, “Ĉu vi ambaŭ koleriĝas? Vi
kverelis, ĉu ne? Paĉjo? Instruistino Fang?”

“Via instruistino koleras kontraŭ mi,” la patro, kaptante la ŝancon, utiligis sian filinon. “Ŝi
diris, ke ŝi volas nin forlasi!”

“Ĉu vere, instruistino Fang?” La knabino vere kaptiĝis de paniko. Kun siaj honestaj kaj naivaj
okuloj, ŝi konsternite rigardis sian instruistinon kaj ĉirkaŭprenis ŝian manon per ambaŭ siaj.
“Paĉjo koleras vin, sed mi ne, instruistino Fang!” ŝi diris tiom plendeme.

“Jes ja! Tingting ne koleras vin!” Bai prenis ŝian paroltemon.
Fang ĵetis koleran rigardon al li, sed li ne povis vidi ŝian mienon. Ŝi estis plena je flamanta

kolero, sed ŝi ne povis eksplodi per ĝi antaŭ la vizaĝo de Tingting. Vidante la tristoplenan
vizaĝeton de la infano, ŝi nur ŝajnigis sin ĝoja kaj diris kviete, “Kiu koleriĝas? Neniu koleriĝas!”

“Ĉu ne? Ĉu vere?” hurae kriis la knabino. Petoleme ridetante, ŝi prenis Bai-on per unu mano,
kaj Fang-on per la alia. Ŝi eĉ klinis sian kapon kaj kisis la manojn de ambaŭ. Kun milda, sincera
kaj naiva voĉo de la infano, ŝi diris, “Bona paĉjo! Bona instruistino Fang! Ne kverelu! Ne estu
koleraj! Mi kantu kanton por vi ambaŭ!”

Tiel inter ili ambaŭ, ŝi, prenante ilin je la mano, saltete iris kaj kantis,
“Havas mi azenon etan,
Sed neniam rajdas sur ĝi.
Iutage pro impulso,
rajdis mi al bazaro.
Kun vipet’ en mano,
mi jen montris min fiera.
Mi ne sciis kial, pum pum,
Falis mi vere en kotaĵon.”
La okuloj de Fang malsekiĝis. Firme prenante ŝian maneton, ŝi sentis grandan amarecon en la

koro. La infaneca kaj ĝoja kantvoĉo de la knabino supervenkis ŝin. Ŝi jam ne estis la knabino, kiun
ŝi unuafoje vidis ĉe la pordo de la lernejo, sed ŝia filineto, kiu vekas ŝian sopiremon. Kiel ŝi povus
malmolkore forlasi ŝin?

Same la kantvoĉo supervenkis lin. Ankaŭ liaj okuloj malsekiĝis. Kantante, la infano iris inter
ili, kaj ili paŝis ĉe ambaŭ flankoj de la infano, promenante sur vojeto en vesperkrepusko. Kia bildo
multjare prisonĝata tio estas! Nun ĝi jam fariĝis la realo laŭ lia deziro, sed kiel longe ĝi daŭros?
Kiel longe? Ĉu li povas sukcesi restigi ŝian koron jam malvarmiĝintan?

Antaŭen ili paŝis. Tingting senĉese kantadis. Fang kaj Bai restis silentemaj, ambaŭ kun
kortuŝita mieno kaj humidaj okuloj. Starante ĉe la pordo, Gao atendis ilin. Kiam li vidis la trion en
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tia animstato, liaj okuloj nereteneble malsekiĝis de larmoj.
Tiun nokton Bai ordonis vespermanĝi pli frue kaj insistis, ke Tingting ne devu lerni iom por

kompletigi jam lernitajn lecionojn, ĉar instruistino Fang estis tre laca. Vere, pro sendorma nokto
kaj unutaga instruado, kaj aldone pro tiom da konfliktoj, premo kaj ĝenaĵoj en sia sento... ŝi estis
vere laca, tre tre elĉerpita. Tre frue ŝi reiris al sia dormoĉambro, volante enlitiĝi. Eble, post sufiĉa
dormado, ŝi povis fari bonan pripensadon. Tuj kiam ŝi eniris la ĉambron, ŝin atakis aromo de rozoj.
Sur la littableto novaj freŝaj rozoj anstataŭis la malnovajn. Ŝi nereteneble eligis mallaŭtan suspiron.
Surmetinte la piĵamon kaj brosinte siajn harojn, ŝi malklarkape iris al la lito. Neeble, ŝi ne plu
pensu pri io ajn kaj ŝi devas dormi. Levinte la litkovrilon, ŝi volis kuŝigi sin sur la liton, sed ŝi
surpriziĝis. Sur la neĝblanka littuko kuŝis silente ruĝa rozo kun longa tigo, sub kiu paperslipo estis
premita. Levinte la rozon, ŝi ekprenis la paperslipon kun tordita kaj malorda skribaĵo de la
blindulo, kiu legiĝis “Sennombrajn bonajn sonĝojn”. Ŝi deprimite demetis la rozfloron kaj kuŝigis
sin sur la liton. Ŝi fermis la okulojn, sed ne sukcesis endormiĝi, kun malordaj pensfadenoj, kun
nebulecaj sentoj kaj kun amara amemo. Ŝi remalfermis siajn okulojn kaj vidis, ke al ŝi ĝoje ridetas
la rozoj sur la littableto.
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25.
Frue en la sekvanta mateno Gao reiris al la sudo. Ĉe vesperkrepusko de la sama tago, kiam

Fang kondukis Tingting-on en la salonon, ŝi trovis, ke Ailin jam revenis.
Tiu jam ŝanĝis sian veston por hejma kostumo: oranĝkoloraj lanpulovero kaj jupo, kaj

dorsklinis sin en la sofo, fiksrigardante enpenseme la ruĝajn rozojn en la vazo sur la tableto.
Ankaŭ sur la tablo de la manĝejo staris granda vazo da rozoj. De kiam oni ne sciis, troviĝis rozoj
ĉie en la salono. Aŭdinte ilin eniri, ŝi, langvore levinte siajn okulharojn, ĵetis rigardon al ili kaj
distrite demandis, “Kien via paĉjo iris, Tingting?”

“Ĉu li jam eliris? Mi ne scias. Mi estis en la lernejo,” Tingting respondis timide. Kiam ŝi vidis
Ailin-on, ŝi estis kvazaŭ museto, kiu vidas katon. Ekmemorante, ke ŝi ne vidis maljunan You kaj
la aŭton, Fang eksciis, ke Bai eliris evidente.

“Ĉu lia malsano resaniĝis?” Ailin demandis, fajlante siajn ungojn per fajlileto. Oni ne scias, al
kiu ŝia demando estis direktita.

“Jes, jam frue,” Fang respondis anstataŭ Tingting. Rigardante Ailin-on, ŝi ĝentile demandis,
“Kiel longe vi jam revenis?”

“Jam ĉi-posttagmeze,” Ailin respondis. Subite levinte siajn okulojn, ŝi ĵetis penetreman
rigardon al Fang. “Ĉu vi povus sidiĝi por babilado, fraŭlino Fang?”

Sidiĝinte, tiu transdonis la librojn en la mano al Tingting kaj diris al ŝi, “Tingting, metu ĉi
tiujn librojn en mian ĉambron. Kaj ankaŭ demetu vian lernej-uniformon, por ke ĝi ne malpuriĝu
ĝis vi iros al la lernejo morgaŭ.”

Tingting supreniris laŭ la ŝtuparo kun la libroj en sia brakumo. Fang returnis sian rigardon kaj
trovis, ke Ailin preme sekvis ŝin per esplorema kaj stranga rigardo.

“Fraŭlino Fang,” ŝi diris malrapideme, “vi ŝajnas ŝati infanojn, ĉu ne?”
“Jes.”
“Kial vi ne edziniĝis?” Fang ekmiris kaj tuj amare ekridetis. Ŝi rigardis Ailin-on, ne sciante,

kial ŝi volas interparoli kun ŝi! Tio estas normala! Ĉu eblas, ke ŝi trovis ion suspektindan, tuj kiam
ŝi revenis? Tio neeblas. Kaj cetere, ŝi ankoraŭ ne vidis Peiwen-on. “Ĉiu havas sian malsaman
sorton, vi scias,” ŝi eviteme diris.

“Ĉu vi spertis amaferon?” Ailin preme demandis.
“Jes,” la demandito montris ioman maltrankvilecon.
“Kiel ĝi okazis? Vi havas afliktan sperton, mi pensas.”
“Oh!” ŝi malforte eligis ekkrion. Rigardante Ailin-on, ŝi volis preni iniciativon. “Ne ĉiu havas

tian bonŝancon kiel vi, sinjorino Bai. Ne estas facile ekhavi feliĉan familion.”
“Hm!” ŝi ekrikanis, fiksante siajn belajn grandajn okulojn sur ŝin. “Ĉu vi ironias? Vi jam tion

vidis! Tiu ĉi feliĉa familio, kiel feliĉa, kiel varma!”
“Se vi nur volontus feliĉigi ĝin...” ŝi diris mallaŭte.
“Kion vi diris?” Ailin jam kaptis ŝian parolon. “Vi volas diri…”
“Sinjorino Bai!” Ŝi klinis sin al ŝi, al kiu ŝi diris tiujn vortojn tre sincere. “Vi povas ŝanĝi ĉion,

se vi volas! Tiu patro kaj lia filino bezonas vin!”
“Kiel vi eksciis pri tio?” Ailin levis siajn brovojn, sub kiuj ŝiaj grandaj belaj okuloj brulis per

fajro, indigna kaj malama fajro. “Vi tute ne scias pri tio! Vi scias pri nenio! Ili ambaŭ ne bezonas
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min. Tio, kion ili bezonas, estas fantomo, la fantomo de Zhang Hanyan!”
Ĉe tio Fang eksentis malvarman ektremon. “Mi neniam aŭdis, ke oni ne povas venki

fantomojn!” ŝi diris malforte kaj nevolonteme.
“Do, vi nun aŭdas pri tio!” Ailin diris, rigardante ŝin. Poste, ŝi subite iris al alia paroltemo.

“Bone! Diru al mi, kio okazis en la hejmo dum mia kelktaga foresto.”
“Kio?” ŝi ekmiris. “Nenio okazis. Nur la homo, kiun Tingting nomas onklo Gao, loĝis kelkajn

tagojn ĉi tie.”
“Tion mi jam scias. Yazhu jam diris al mi tion. Por kio li venis ĉi tien?”
“Mi ne... ne scias.”
“Kio pri ĉi tiuj floroj?” Ailin fingre montris la rozojn en la vazo. “Pro kio?”
“Oh?” Fang gapis al ŝi.
“Ĉu vi ne komprenas? En la salono de la familio Bai neniam videblas rozoj! Tio estas lia leĝo!

Sed nun, pro kio ĉi tiuj floroj aperas?”
“Mi... pardonon. Mi ne scias.”
“Ĉu vi ne scias?” Ŝi penetreme rigardis ŝin. “Sed en via ĉambro eksponiĝas floroj!” Do, ŝi jam

iris en ŝian ĉambron! Fang renkonte alfrontis ŝian rigardon. Tiu virino ne estas malklarkapa! Ŝia
sento estas akra kaj ŝia reago rapida. Ekmordinte la lipon, ŝi mallaŭte diris, ”Sinjorino Bai, sinjoro
Bai ne donis la leĝon, ke rozoj ne metiĝu en mian ĉambron!” Kun straba rigardo al ŝi, Ailin restis
senparola dum longa tempo. Fang eksentis, ke la streĉita etoso fermentiĝas inter ili ambaŭ. Ŝi ne
ŝatis tian situacion nek volis malamikiĝi kontraŭ Ailin. Ĉiaokaze, en tiu ĉi familio, ŝi estis nur
dungita guvernistino, dum Ailin mastrino!

“Kompreneble, li ne donis leĝon,” Ailin malrapide komencis, “Ĝuste tio estas stranga!”
Stariĝinte, Fang tuj diris, “Ho, sinjorino Bai, se tiuj rozoj ne plaĉas al vi, mi ilin forĵetos!”
“Oh, ne, ne,” Ailin tuj malhelpis ŝin. “Ŝajnas, ke tiuj floroj plaĉas al iuj homoj, alie li ne

sendis Yazhu-on malproksimen por aĉeti ilin! Ho, fraŭlino Fang, ĉu vi bonvolus sidiĝi?”
Senrimede Fang residiĝis kaj direktis sian rigardon al Ailin, ne sciante, kion ŝi volas fari.

Klininte sin en la sofo, Ailin denove komencis manikuri siajn ungojn. Dum longa tempo ŝi poluris,
tondis kaj fajlis siajn ungojn, eĉ sen levi sian kapon, kvazaŭ ne sciante pri ekzistado de Fang. Ŝiaj
indiferenteco, fieraĉo kaj aroganteco vundis Fang-on. Penetreme fiksrigardante ŝin, tiu kviete
demandis, “Sinjorino Bai, kian aferon vi restigas min ĉi tien por postuli de mi?”

Disetendinte siajn fingrojn, Ailin ekzamenis tiujn manikuritajn ungojn. Kaj poste ŝi subite
turnis sian kapon kaj demandis, “Ĉu vi kapablas ŝmiri ungovernison?”

“Oh?” Fang mirkonsterniĝis.
“Mi demandis al vi, ĉu vi povas ŝmiri ungovernison? Helpu al mi ŝmiri.”
Fang gapis al ŝi. Dum ĉi tiu momento, ŝi venis al la kompreno. Ailin restigis ŝin sen alia celo

ol humiligi, turmenti ŝin, kaj trovi iun por verŝi sian tutan koleron. Kaj ŝi? Ŝi jam fariĝis la homo,
al kiu ŝi volis elsputi sian koleron. “Oh, pardonon,” ŝi diris, “Mi ne kapablas.”

“Vi ne kapablas?” Ailin eklevis siajn brovojn. “Do, kion vi kapablas fari finfine? Vi nur
kapablas zorgi pri la blindulo, mi pensas.”

Fang eksaltis pro ŝokiteco. Ŝi ne plu povis reteni sin. Rigardante Ailin-on per rondigitaj okuloj,
ŝi demandis kun subpremita kaj indigna tono, “Kion vi volas diri, sinjorino Bai?”

“Haha,” ŝi malvarme ridetis. “Ne aspektu tiel nervoza! Ne havu kulpan konsciencon kiel
ŝtelisto!” Stariĝinte, ŝi ĵetis ungotondilon sur la tablon. Ŝi iris al la fenestro kaj direktis sian
rigardon eksteren. Aŭdiĝis hupado ekstere. Bai Peiwen revenis.
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Fang ankoraŭ stupore staris en la salono. Ŝi dronis en konfuzita animstato, kaj krom
konfuzo, ŝi ekhavis la senton miksitan per ofenditeco,vunditeco, kontraŭdiroj kaj amareco. Oh, ĉio
ĉi tio jam fariĝis tiom malsimpla kaj embarasiga! Kiel ŝi povus daŭrigi sian restadon ĉi tie? Kiel la
afero disvolviĝos poste? Kiel longe ŝi povos resti fronte al la aroganteco de Ailin? Ĉu ankoraŭ ne
sufiĉus tiuj maljustaĵoj, kiujn ŝi suferis antaŭ dek jaroj? Ĉu ŝi devus suferi la ofendon de Ailin? Ŝi
malrapide turnis sin kaj iris en la direkto al la ŝtuparo per tre pezaj kaj malfortaj paŝoj. Apenaŭ ŝi
atingis la ŝtuparplatformon, aŭdiĝis malantaŭ ŝi knarado de la pordo kaj la ĝoja krio de Bai, “Ĉu vi
estas ĉi tie, Siying?” Ŝi haltis. Turninte sian kapon, ŝi vidis Bai-on stari antaŭ la pordo de la salono,
kun papervolvaĵo en alte levita mano kaj kun vizaĝo plena je gaja kaj ĝoja brilo. Antaŭ ol ŝi
malfermis sian buŝon, Ailin, starante ĉe la fenestro, eligis mallaŭtan hm-on. Pro tio, la ĝojo sur lia
vizaĝo tuj malaperis kaj lia alte levita mano senforte falis. Turninte sian vizaĝon al la fenestro, li
heziteme demandis, “Ĉu estas vi, Ailin?”

“Jes, estas mi,” Ailin respondis flegme, ĵetinte rigardon al Fang ĉe la ŝtuparo. “Sed, Siying,
kiun vi serĉas, ankaŭ estas ĉi tie!”

Fang eligis mallaŭtan kaj senhelpan suspiron. En tia etoso ŝi preferis foriri. Sin turninte, ŝi iris
al la supra etaĝo. Tamen, Ailin tuj severe vokis al ŝi, “Haltu, fraŭlino Fang!”

Surprizite Fang haltis kaj turnis sian kapon. La flamantaj okuloj de Ailin estis penetreme
rigardantaj ŝin. “Ĉu vi aŭdis, ke via mastro alvokis vin? Kiel vi povus supreniri malgraŭe?
Malsupreniru!” Kun rigidaj spino kaj muskoloj, ŝi staris tie, prenante la balustradon de la ŝtuparo,
kaj observis de la ŝtupo ĉion en la salono.

Kun paliĝinta vizaĝo, Bai eligis urĝeman kaj raŭkan voĉon, “Kion vi faras, Ailin? Fraŭlino
Fang havas sian liberecon fari, kion ŝi volas. Tio dependas de ŝia plaĉo, ĉu ŝi malsupreniras aŭ
supreniras!”

“Ĉu jes?” Ailin nazparolis, “Ĉu ŝi estas reĝino en la hejmo? Mi insistas malsuprenigi ŝin!
Ŝajnas al mi, ke ŝi iompostiome estas rajdonta sur mian kolon! Malsupreniru, fraŭlino Fang. Ĉu vi
aŭdas min?”

Fang alfrontis elprovon: se ŝi malsupreniros, ŝiaj memrespekto kaj sento estos dispremitaj, kaj
se ŝi supreniros, ŝi devigite diros adiaŭ al ĉi tiu familio kaj Tingting. Ŝtoniĝante, ŝi staris senmove.
Tamen Bai eksplodis de kolero pli frue ol ŝi. Irinte al Ailin, li laŭte kaj indigne jelpis, “Vi ne rajtas
ordoni al fraŭlino Fang, Ailin! Nek ŝi devas obei vin! Se vi respektas vin mem, do ne malfermu
vian buŝon!”

Kun rektigita korpo kaj alte levitaj brovoj, Ailin rondigis siajn okulojn. Indigna fajro brulis
sur ŝia vizaĝo kaj en ŝiaj okuloj. Ŝi alpremis sin al Bai, kun forte ondanta brusto. Anhelante, ŝi
mallaŭte, kruele kaj malame diris, “Vi fripono, Bai Peiwen! Vi blindulaĉo! Ne necesas por vi
kovri tiun virinon! Mi scias, ke, kvankam vi estas blinda, vi havas malbonan koron! Hodiaŭ, mi
volas foririgi ŝin! Sciu, ke mi ankoraŭ estas la mastrino de la hejmo!” Turninte sian kapon al Fang,
ŝi diris, “Ĉu vi aŭdas? Paku viajn aĵojn kaj tuj foriru de Domo Bai!”

“Siying,” Bai urĝeme kriis, “ne kredu, kion ŝi diris! Ne kredu, kion ŝi diris! Vi ne estas
invitita de ŝi...”

“Foriru! Ĉu vi aŭdas?” Ailin ankaŭ kriis. “Se vi havas iom da memfidemo kaj iom da
memrespekto, ne persistu en restado ĉe alies hejmo tiamaniere! Ĉu vi aŭdas? Foriru! Tuj!”

Fang firme kunpremis siajn dentojn, sentante, ke fajro brulas en ŝia brusto kaj sennombraj
tajdoj kirliĝas tie. Ŝia vidkampo malklariĝis. Ŝi aŭdis Ailin-on kaj Bai-on ankoraŭ kriadi, sed ŝi
jam ne klare distingis, pri kio ili kriis. Turninte sin, ŝi mekanike, senforte kaj peze supreniris la
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ŝtuparon. Aŭdinte ŝiajn paŝojn sur la ŝtuparo, Bai postkuris ŝin ĉionspite, raŭke kaj dolore kriante,
“Siying, vi nepre ne foriru! Kredu al mi! Vi nepre ne foriru!”

Li sin ĵetis tiel urĝeme, ke li renversis la seĝon barantan lian vojon kaj stumble falis teren,
eligante grandan bruon. Li palpe stariĝis, evidente trafite de peza falo. Prenante la balustradon de
la ŝtuparo, li ne povis moviĝi. Poste, li eklevis sian kapon al la ŝtuparo kaj maltrankvile kaj
zorgoplene kriis esploreme, “Siying?”

Fang englutis la bulon en la gorĝo. Ĵetinte sian kapon flanken, ŝi decideme supreniris laŭ la
ŝtuparo, sen konsidero pri Bai. Kiam ŝi atingis la supran etaĝon, ŝi surprizite trovis, ke Tingting,
kaptante la balustradon de la ŝtuparo, rigardis malsupren, kun larĝigitaj okuloj. Ŝia vizaĝeto
paliĝis de timego kaj ŝia maldika korpeto senĉese tremadis. Vidinte Fang, ŝi etendis siajn
manetojn kaj peteme kaptis Fang-on. Du linioj da larmoj glitfalis de sur ŝia vizaĝeto.
Plorsingultante ŝi mallaŭte vokis, “Instruistino Fang!” Fang tiris ŝin en sian propran ĉambron.
Ferminte la pordon, ŝi sidiĝis kaj firme ĉirkaŭprenis ŝian kapeton en la sinon. Ŝi karesis ŝiajn
vangojn, harojn kaj maldikajn manetojn. Poste ŝi alpremis sian kapon al ŝia brusto kaj komencis
dolore kaj korŝire plori. La knabino surpriziĝis kaj panikiĝis. Ŝi ĉirkaŭprenis ŝian korpon kaj skuis
ŝin, senĉese vokante mallaŭte, “Instruistino Fang! Instruistino Fang! Instruistino Fang!”

Iom poste la maldika korpeto glitis sur la tapiŝon. Ŝi surgenuiĝis antaŭ Fang kaj metis siajn
manojn sur ŝiajn genuojn. Kun levita larmomakulita vizaĝeto, ŝi direktis sian rigardon al ŝi, kaj
mallaŭte kaj peteme diris, “Vi ne foriros, instruistino Fang? Mi petas vin ne foriri! Mi petas! Mi
petas, instruistino Fang!”

Tra la larma vualo, Fang rigardis ŝian delikatan kaj belan vizaĝon, sentante, ke ŝia koro
kuntiriĝas kaj kuntiriĝas en bulon. Ŝi malpeze disŝovis ŝiajn mallongajn harojn ĉe la frunto,
forviŝis, kun senlima kompato, ŝiajn larmojn sur la vangoj, kaj milde premis ŝian kapon sur siajn
genuojn. Aĥ! Ŝia infano! Ŝia filino! Ŝia “hejmo”! Nun, kian decidon ŝi devas fari? Kian decidon?
Tiameniere, ĉirkaŭprenante Tingting-on, ŝi sidis tie senmove dum tre longa tempo.

El malsupre ankoraŭ aŭdiĝis la voĉoj de kverelado inter Ailin kaj Bai, kaj evidente pli kaj pli
intensiĝis ilia buŝa batalo. Ondis la bruo de kverelado, miksita de sonoj de frakasiĝo de aĵoj.
Sakrado, blasfemado kaj frakasiĝo kontribuis al grandega rumoro kaj malordo. Fang tenis sin
silenta, kaj ankaŭ senparola restis la knabino, kiu kunŝoviĝis sur ŝiaj genuoj. Fine, ĉio kalmiĝis.
Iom poste aŭdiĝis surdiga hupado de aŭto kaj knarado de ĝia rapida elveturado. Ambaŭ Fang kaj
Tingting eksciis, ke Ailin ekveturis eksteren denove. Fang pensis, ke Bai supreniros kaj frapos
ŝian pordon, sed tio ne okazis. Ĉio dronis en silento, tomba silento, eĉ surpriza kaj korpika silento.
Ĉe vespermanĝo, Fang malsupreniris, gvidante Tinting-on. Ŝi vidis, ke Bai profunde sidis en la
sofo kun alta dorsapogilo, kun pala vizaĝo, kaj elsputis plenbuŝojn da cigaredfumo. Yazhu kviete
forigis la disrompitajn pecetojn de la florvazo, inter kiuj troviĝis rozaj petaloj disŝiritaj sur la tero.

Ĉe la tablo regis tre sufoka etoso. Tri altabliĝantoj tenis sin silentaj. Bai havis la mienon de
enpensemo kaj ioma gvatemo. Li ŝajne sin gardis kontraŭ io, aŭ li atendis la kolereksplodon de
Fang. Tamen, ŝi sin montris tre trankvila, ne volante diri ion plu. Kio utilus, eĉ se ŝi plu koleriĝus
kaj plendus kontraŭ Bai? Siaflanke Tingting montris sian timidecon sur la vizaĝo kaj tremetis en
la silento de la du plenkreskuloj. Tiel manĝado finiĝis en la silentema kaj kvieta atmosfero. Post
manĝo Fang kondukis Tingting-on al la ŝtuparo, ĉe kiu ŝi faletis pro aĵo sur la tero. Klininte sian
korpon, ŝi levis ĝin kaj trovis, ke ĝi estas la paperrulaĵo, kiun Bai alportis por montri al ŝi. Kiam ŝi
disvolvis ĝin, antaŭ ŝi prezentiĝis desegno de konstruado delikate pentrita kaj ĝia titolo skribiĝis
en ruĝo “Plano de Hanyan Bieno”. Pro tio, ŝi eksciis, pri kio Bai okupiĝis tiun tagon. Ĉar li ne
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kapablis desegni mem, li devigite turnis sin al aliaj por helpo. Povis esti, ke li kaj tiu arkitekto
okupiĝis pri tio la tutan posttagmezon. Ŝi pretervole eksentis spasman doloron. Aĥ, tiu viro! Aĥ,
Hanyan Bieno, kiun ŝi iam prisonĝis! Alirinte al Bai, ŝi metis la paperrulaĵon sur liajn genuojn kaj
mallaŭte diris, “Jen via desegnaĵo, sinjoro.”

Li ekprenis ĝin senparole. Li turnis sian vizaĝon supren al ŝi, kun mieno de esperemo kaj
atendado, kvazaŭ soifante, ke ŝi diros ion. Tamen ŝi diris nenion, kaj ne kuraĝis diri ion, ĉar ŝia
gorĝo estis ŝtopita. Ajnaj vortoj povus malkaŝi ŝian senton en la koro. Kunportante Tingting-on, ŝi
daŭrigis sian supreniradon. Sed, kiam ŝi ĵetis al li rigardon antaŭ ol atingi la supran etaĝon, la
abrupte alnaĝantaj morneco, soleco kaj malespero sur lia vizaĝo ŝin tremegis tre forte.

La tutan nokton ŝi restis en la ĉambro de Tingting, helpante al ŝi fari hejman taskon kaj
akompanante ŝin. Post kiam tiu enlitiĝis, ŝi ankoraŭ sidis ĉe la lito, rigardante ŝian dormeman
vizaĝeton. Kiam ŝi bone ordigis ŝian kapkusenon kaj disŝovis ŝiajn harojn sur la vizaĝo, ŝi zumis
mallaŭte lulkanton:

“Homoj kvietas en nokto profunda,
Ĉesis birdetoj pepadon mallaŭtan.
Regas pezege silent’ sur la kampoj,
Fermu l’ okulojn etulo rapide.
Vento leĝeras kaj sonĝo malpezas,
Restu rideto ja ĉe viaj lipoj...”
Malferminte siajn okulojn, la knabino ĵetis malklaran rigardon al Fang. Oscedinte, ŝi

murmuris, “Vi kondutas kiel mia panjo, instruistino!”
Post tio, ferminte la okulojn, ŝi endormiĝis. Klininte sin, Fang malpeze kisis ŝin sur la frunto

kaj daŭre kantis:
“Dormu, libera jen de maltrankvilo,
Panjo vin gardu, vin gardu zorgeme!”
Post kiam la knabino endormiĝis definitive, ŝi bone volvis ŝin per kotona litkovrilo kaj metis

ŝian pupon al ŝia brakflekso. Post tio, starante ĉe la lito, ŝi mute rigardis ŝin. Larmoj malklarigis
ŝian vidkampon, en kiu la knabino troviĝis kvazaŭ en vaporo. Post longa tempo, ŝi senbrue
retiriĝis el la ĉambro kaj fermis la pordon. Tiam ŝi trovis, ke Bai, apogante sin kontraŭ la
pordkadro, senmove aŭskultas ŝian moviĝon. Ŝi ekmiris kaj silente ekrigardis lin. Levinte sian
kapon, ŝi volis ĉirkaŭiri lin kaj reiri al sia ĉambro. Sed li precize baris al ŝi la vojon. “Siying!” li
vokis mallaŭte. “Diru ion! Koleru pro la ofenditeco, kiun vi suferis! Ne tenu vin tiel silenta, ĉu
bone?”

Ŝi restis senparola. Du gutoj da larmoj nerimarkite glitfalis desur ŝiaj vangoj. Ŝi malpeze
liberiĝis de li kaj direktis sin al sia ĉambro. Li ne plu baris ŝin. Li nur apogis sin tie, kun la vizaĝo
plena de amareco kaj pardonpetemo. Enirinte sian ĉambron, ŝi turnis sian kapon kaj ĵetis tiujn
mallaŭtajn vortojn, “Ĝis la revido!” Ŝi ne plu kuraĝis vidi lin, kaj tuj fermis la pordon.
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26.
Noktomezo. Kuŝante en la lito, Fang Siying stupore gapis al la plafono. Sur la tapiŝo apud ŝi

troviĝis ŝia kofro malfermita, en kiu ĉiuj ŝiaj vestaĵoj jam bone enmetiĝis. Ŝi volus foriri sen diri
adiaŭ ankoraŭfoje, sed ĉe la momento tuj antaŭ ŝia foriro, ŝi hezitis. Ŝi ne povas sensone foriri,
portante sian kofron, kaj cetere la lecionoj en la lernejo devas esti daŭrigotaj kaj ŝia loĝejo en la
lernejo jam estas fordonita al aliulo. Se ŝi volas foriri, ŝi devos unue loĝi en hotelo kaj poste
lupreni ĉambron, kaj iri laŭkutime al la lernejo por doni lecionojn. Sed, se tiel, ĉu Bai povus
forlasi ŝin? “Aĥ, kiel komplike kaj malorde ĉio ĉi estas fuŝita!”

Pensante, ŝi gapis kaj gapis ĝis ŝiaj okuloj fariĝis seketaj. Ĉu ŝi povus trovi sian piedtenon en
la hejmo, forte insultite kaj forpelite de Ailin? Foriri jam fariĝis por ŝi la urĝa afero nun. Ŝi ne
povos plu kovi zorgojn pri Tingting, nek fari pli profundan pripenson. Jes, ŝi devas foriri kaj foriri
antaŭ ol Ailin revenos! Alie tio, kion ŝi alfrontos, estos serio da pli grandaj maljustaĵoj kaj
insultadoj! Ŝi ne povas heziti! Ŝi ne havas alian alternativon! Ĉar la mastrino jam donis al vi
ordonon foriri, vi devas fari nenion alian ol foriri! Stariĝinte, ŝi kaptiĝis de stuporo kaj fine eligis
longan suspiron. Ŝi levprenis la kofron kaj metis ĝin en angulon de la ĉambro. Ĉu ankoraŭ zorgi
pri ĝi? Tute povas esti, ke ŝi revenos preni ĝin post kiam ŝi bone aranĝos ĉion. Ne gravas, eĉ se ŝi
forĵetos ĝin, ĉar nun ŝi ne plu estas malriĉulino kiel antaŭe, kaj sur ŝia banklibreto registriĝas
sufiĉe da mono. Surmetinte la surtuton kaj preninte la mansakon, ŝi nereteneble direktis sian
rigardon al la rozoj sur la littableto, kiuj ŝajne revenigis ŝin al la nokto antaŭ dek jaroj, la nokto en
tristigaj vento kaj pluvo! Tio estas la dua fojo, ke tiu ĉi familio ŝin forpelis! Aĥ! Bai Peiwen, Bai
Peiwen, kiel malproksime ŝi distancas de tiu viro destinita laŭ la sorto! Ŝiaj okuloj malklariĝis.

Subite ŝi revenis al si mem surprizite. Nokto jam profundiĝis. Ailin revenos ĉiumomente. Pro
kio ŝi ankoraŭ ne foriras nun? Ektirinte la kolumon kaj eksuspirinte, ŝi malfermis la pordon. Ŝi
direktis sian rigardon tra la koridoro. Kvieto regis ĉirkaŭe. La tuta domo jam endormiĝis. La pordo
de Bai estis firme fermita, kio indikis, ke li jam eniris en sonĝlandon. Ŝi ŝtele eliris, tre malpeze,
kiel senbrua katido. Kiam ŝi malsupreniris la ŝtuparon, ŝi povis vidi nenion en malhelo, ĉar nenia
lampo brilis en la salono. Ŝi ne kuraĝis ŝalti lampon, timante, ke ŝi suprprize vekus la dormantojn.
Ŝi palpe iris al la pordo. Ŝia kruro frapiĝis kontraŭ la piedon de la tablo kaj aŭdiĝis mallaŭta sono.
Ŝi haltis kaj aŭskultis kun streĉitaj oreloj. Feliĉe ŝi surprize vekis neniun pro tio. Ŝi daŭre iris
antaŭen kaj fine atingis la pordon. Etendinte sian manon, ŝi sukcesis kapti la anson de la pordo.
Apenaŭ ŝi ekturnis la anson, unu mano subite etendiĝis el la mallumo kaj kaptis ŝian manradikon.
Ŝi ege surpriziĝis kaj nereteneble eligis mallaŭtan ekkrion. Poste ŝi sentis, ke ŝia korpo estas
ĉirkaŭprenita de iu, kaj samtempe aŭdiĝis la basa kaj raŭka voĉo de Peiwen, “Mi scias, ke vi certe
agas tiamaniere! Foriri sen diri adiaŭ, ĉu ne? Do mi sidas ĉi tie kaj atendas vin. Vi ne povas foriri!
Mi ne lasos vin foriri! Neniam!”

Ŝi baraktis, volante elturniĝi el lia brakumo, sed li firme tenajlis ŝin per ambaŭ brakoj, kaj eĉ
la varmo el lia buŝo blovis sur ŝian vizaĝon.

“Tio estas senutila,” ŝi diris, daŭre baraktante. “Lasu min for! Se mi decidas foriri, vi neniel
povas sukcesi restigi min.”

“Mi scias,” li diris, “Pro tio mi volas, ke vi malhavigu al vi la ideon foriri! Vi devas!”
“Ĉu mi restigu min ĉi tien por aŭskulti la insultojn de via edzino?” ŝi kolere diris. “Mi ne
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suferis sufiĉe da maljustaĵoj antaŭ dek jaroj, kaj nun mi devas ricevi pli post dek jaroj, ĉu?”
“Mi certigas al vi, ke vi ne plu suferos de iu ajn ofenditeco kaj insultado.”
“Vi tute ne povas fari certigon,” ŝi diris. “Pli bone vi lasu min for. Mi nepre foriros de ĉi tie

antaŭ ol via edzino revenos!”
“Vi ja estas mia edzino!” Ŝi ĉesis barakti. Starante tie, ŝi gapis al lia vizaĝo en mallumo. Ondo

de indigno leviĝis el ŝia brusto kaj rapide disfluis tra ŝiaj vejnoj. Multe da subpremitaj ofenditeco,
maljustaĵoj kaj indigno estis vekitaj de liaj tiuj vortoj. Ŝi gapis kolere al li, retenante sian spiron.
Kun kunpremitaj dentoj, ŝi martelis ĉiun vorton, “Vi ankoraŭ kuraĝus diri tion? Vi kuraĝus? Kion
vi donis al mi? Protekton? Kompaton? Zorgojn? Dum ĉi tiuj dek jaroj, kion vi faris...”

“Mi sopiras al vi!” li interrompis ŝin.
“Sopiri al mi?” ŝi eklevis siajn brovojn. “Ĉu Ailin estas la rezulto de via sopirado al mi?”
“Tio estas la ideo de mia patrino. Tiam mi estis multe deprimita. Ŝi konsideris, ke alia virino

povas savi min. Ekde kiam vi foriris, mia panjo sentis grandan konsciencoriproĉon pro mi. Ŝi faris
ĉion por ripari antaŭajn misfarojn. Vi ne scias, ke poste mia panjo tute ŝanĝiĝis, transformiĝis al
alia homo...”

“Mi ne volas aŭskulti!” ŝi malhelpis lin. “Mi ne volas aŭskulti plu kiajn ajn aferojn pri vi. Vi
pli bone forlasu min. Mi volas foriri!”

“Ne!” Li pli fortigis siajn manojn. “Kio ajn okazas, mi ja ne povas forlasi vin!”
“Vi ne povas sukcesi restigi min! Ĉu vi scias, ke mi povos tute ne reveni post lernejaj horoj

morgaŭ? Kial vi restigas min ĉi tien plurajn horojn por suferigi min de insultado de Ailin? Se vi
havas iom da simpatio, forigu viajn manojn!”

“Mi ne povas!” Li anhelis, kun la voĉo plena de forta sento. “Profundan nokton antaŭ dek
jaroj, mi perdis vin. Mi ne igu, ke la malnova rakonto denove prezentiĝu. Mi antaŭsentas, ke, se
mi forlasus vin ĉinokte, mi perdus vin refoje! Pardonon al mi, Hanyan. Mi ne povas forlasi vin! Se
mi perdus vin ankoraŭfoje, mi freneziĝus, furioziĝus, formortus... Aĥ, Hanyan, bonvole komprenu
min!”

“Mi ne volas aŭskulti viajn vortojn, ĉu vi scias? Mi donas nenian atenton, ĉu vi freneziĝos aŭ
furioziĝos aŭ ne, ĉu vi scias?” ŝi laŭtigis sian voĉon, plenforte baraktante. “Mi nepre foriros! For
viajn manojn!”

“Ne!”
“For viajn manojn!”
“Ne!”
“For viajn manojn!” kriante, ŝi penforte deŝiris liajn fingrojn de si.
“Ne, Hanyan, mi neniel forlasos vin, absolute ne!” Li firme striktigis sian ĉirkaŭprenon ĉirkaŭ

ŝi. Liaj brakoj katenis ŝin kiel ŝtala kablo. Ŝi komencis grate disŝiri liajn fingrojn, sed li tenajlis ŝin
firme. Ŝi tordis sian korpon, anhelante kaj minace dirante, “Se vi ne forlasos min, mi ekkrios.”

“Kriu, Hanyan!” li diris, ankaŭ anhelante, “Mi neniel forlasos vin!”
“Ĉu vi vere ne forlasos min?” ŝi ekstreme indigniĝis.
“Ne! Mi ne povas!”
Frap! Levinte sian manon ŝi donis al li fortan vangofrapon. En la kvieta noktomezo, la

vangofrapado sonis tre laŭte kaj klare. Vangofrapinte, ŝi ŝtoniĝis. Ŝi surprizite enŝovis siajn
fingrojn en la buŝon. Ŝi ne sciis, pro kio ŝi kondutis tiamaniere, ĉar ŝi iam donis batojn al neniu.
Kun rondigitaj okuloj, ŝi rigardis lin en mallumo. Ŝi ne povis klare vidi lian vizaĝesprimon, sed
povis percepti la ondadon de lia brusto kaj aŭdi lian pezan spiradon. Ŝi volis diri ion, sed povis



- 157 -

eldiri nenion. Post tre longa tempo, ŝajne centjara tempo, ŝi aŭdis lin diri mallaŭte, peze, milde,
softe kaj trankvile, “Hanyan, mi amas vin.”

Ŝi eksentis subitan disfalon, ĝisfundan disfalon. Ondo da larmoj elŝprucis, kovrante kaj
dronigante ĉion. Ŝi perdis la kapablon rezisti kaj neniel rezistis kontraŭ li. Kovrante sian vizaĝon
per manoj, ŝi komencis plori korŝire, senhelpe kaj triste. La suferoj, turmentoj, baraktado...
akumulitaj dum multe da jaroj jam nun transformiĝis al du larmo-fontoj, kiuj torentis senhalte.
Tiam ŝi sentis, ke li malstreĉis ŝin, kaj ŝi fortiris lian manon desur sia vizaĝo. Li ambaŭmane tenis
ŝian vizaĝon, kaj poste liaj lipoj alproksimiĝis kaj firme premis sur la ŝiajn.

Ŝin atakis vertiĝo, tiel ke ŝi ne bone staris pro malforteco kaj falis. Ambaŭ ili rulfalis sur la
tapiŝon. Kun ŝi en sia brakumo, li gluis al ŝiaj siajn fajre varmajn lipojn kun brulanta forto. Li suĉe
kisadis de ŝiaj lipoj, vangoj, oreloj, mentono al ŝia kolo. Ĉirkaŭprenante ŝin, li suĉis kaj kisis ŝin,
murmure kaj mallaŭte kriante, “Aĥ, Hanyan, mia kara, mia sopirata! Aĥ, Hanyan, mi amas vin!
Mi amas vin! Mi amas vin!” Ŝi ankoraŭ ploris, sed mallaŭte plorsingultis, infanece plorsingultis
kvazaŭ en la sino de patrino. Ŝi nereteneble alpremis sin al li kaj firme apogis sian kapon al lia
larĝa brusto. Ŝi sentis sin laca kaj elĉerpita, multe esperante ricevi protekton. Alpremante sin al li,
ŝi tremetis, kiel vundita kaj laca kolombido. “Ĉio jam forpasis, Hanyan,” li malpeze karesis ŝiajn
dorson kaj harojn. Li tiris ŝin al stariĝo kaj ili sidiĝis en la sofon. Ĉirkaŭprenante ŝin, li senĉese
kisis ŝiajn frunton, malseketajn harojn kaj lipetojn. “Ne forlasu min, ne foriru, Hanyan, mia
etulino, ne foriru! Ni komencu denove, Hanyan. Mi promesas al vi, ke ĉio iros perfekte. Ni retrovu
la tempon, kiun ni perdis.” Ŝi tenis sin senparola. Ŝi sentis sin tro senforta por diri ion, kaj ŝi nur
kviete klinis sin kontraŭ lia brusto.

Iom poste hupado de aŭto tranĉis la nokton, kvazaŭ bruega tondro vekus ŝin. Eksaltinte, ŝi
murmure diris, “Ŝi revenas.”

“Ne moviĝu!” Li streĉis sian brakumon ĉirkaŭ ŝi. “Ne zorgu pri ŝia reveno!”
“Vi...” ŝi montris sin panikita kaj senhelpa. “Kion vi faros?”
“Alfronti la realon! Ni ambaŭ devas alfronti la realon, Hanyan. Se mi plu montrus min

evitema, kiel mi povus teni vin ĉi tie?”
“Ne,” ŝi diris urĝeme kaj panike. “Ne, ne tiel, mi ne volas...” Ŝi ĉesis paroli.
Tiam la pordo malfermiĝis. Figuro stumble enkuris. Post kiam aŭdiĝis klako de ŝaltado, la

tuta ĉambro dronis en brila lumo. Fang palpebrumis, ĉar la subita lumigo sigelis ŝiajn okulojn dum
momento. Poste, ŝi vidis Ailin-on, kiu, kun taŭzitaj haroj ĉe tempioj kaj neglekte vestita, staris tie
ŝanĉeliĝante kaj ne tre fideme rigardis ilin per paro da malklarvidemaj kaj sangstriitaj okuloj. Dum
longa tempo ŝi tiel gapis iom surprizite kaj multe ebrie. Evidente ŝi jam tro drinkis. “Ej,” ŝi
balbute ekparolis, eliginte rukton de alkoholaĵo kaj klinante sian korpon al la dorsapogilo de la
sofo. “Vi... vi ambaŭ kondutas bone! La afero...la afero iras tiel! Fraŭ...lino Fang, vi havas bonan
artifikon! Estas malfacile delogi ĉi tiun blindulon! Instruu al mi, kiel vi... vi gajnis lin. Kiel vi
sukcesis igi lin...lin liberiĝi de la fantomo?”

Fang kunŝoviĝis en la sofo, ne povante moviĝi. Dum tiu momento ŝi ne sciis, kion ŝi devas
diri aŭ fari, nek sciis, kiel trakti tiun situacion. Videble Ailin estis tre ebria. Estis miraklo, ke ŝi eĉ
povis sekure stiri la aŭton hejmen en tia ebrieco. Stariĝinte kaj alirinte al ŝi, Bai faris profundan
enspiron kaj kviete demandis, “Kiom vi drinkis?”

“Ĉu vi zorgas pri mi?” kontraŭdemandante, ŝi plenvoĉe ekridegis. Metinte sian manon sur la
ŝultron de Bai, ŝi stumblis. Kaj li instinkte apogis ŝin. Ŝi alproksimigis sian vizaĝon al li kaj
malrapide diris, “Mi drinkis. Jes, mi drinkis. Ĉu vi zorgas pri tio? Vi ja scias, kia virino mi estas:
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mi povas fumi, drinki, danci, kartoludi... Mi estas ĉiopovulino! Ĉu vi scias? Ĉiopovulino! Kaj mi
havas dekduon da amikoj en Taizhong, Tajpeo, Kaohsiung kaj aliaj lokoj. Ili ĉiuj estas belaspektaj,
ludemaj kaj junaj. Kaj ili estas superaj centoble, miloble, dekmiloble al vi! Ĉu vi konsideras, ke mi
zorgas pri vi? Bai Peiwen! Mi ne zorgas pri vi! Mi diru al vi, ke mi ne zorgas pri vi! Vi blindulo!
Vi kriplulo! Mi diras al vi,” ŝi pli alproksimigis sin al lia orelo kaj laŭte kriis, “Mi ne zorgas pri
vi!” Pro flankeniĝo de lia korpo, ŝi perdis lian apogon kaj preskaŭ falis sur la teron laŭ la tuta
korpo. Apogante sin sur la sofo, ŝi pene starigis sin. Ŝanceliĝante, ŝi ĉirkaŭiris antaŭ la sofon kaj
senforte falis sur ĝin, situantan kontraŭ la sofo, en kiu Fang sidis. Kun okuloj nebulitaj de ebrieco,
ŝi strabe rigardis al Fang kaj montrante ŝin per unu fingro, averte diris, “Mi... mi diras al vi, ej, vi...
aĉulino. Se vi vere ŝatas... ŝatas ĉi tiun blindulon, mi... cedos lin al vi! Mi neniom domaĝas lin!
Sed, vi... vi... povas elfari fantomon? La fantomo droninta en akvo! La fantomo en Hanyan Bieno?
Vi... vi...” Levinte siajn longajn okulharojn, ŝi direktis sian seriozan rigardon al ŝi, kun akvecaj
okuloj kaj ebriula mieno. “Ĉu vi vere povas kapti fantomojn? Eble vi estas sorĉistino! Sorĉistino!”
Ŝi eligis alian rukton kaj premis siajn fingrojn sur la frunton. “Vi certe estas sorĉistino, ĉar mi
vidas kelkajn figurojn de vi, kelkajn! Haha! Mi certe havas du kapojn, ĉu ne? Ĉu mi havas du
kapojn?”

Bai aliris kaj haltis antaŭ Ailin. Li havis solenan, seriozan kaj iom koleran mienon. “Aŭskultu,
Ailin!” li diris, “mi volus bone interparoli kun vi ĉi-nokte, sed vi aspektas tiom ebria, kaj mi ne
povas interparoli kun vi. Do vi pli bone supreniru la ŝtuparon kaj dormu. Ni interparolu morgaŭ!”

“Interparoli, interparoli, interparoli!” Ŝi enŝovis sian kapon en la dorsapogilon de la sofo kaj
permane taŭzis siajn harojn. Ŝi malklare diris, “Ĉu vi volas interparoli kun mi? Haha, ej, vi eĉ
havas vortojn por alparoli al mi? Mi opinias, ke vi... ej, nur havas vortojn por alparoli al la
fantomo. Ej.” Ĉirkaŭprenante sian kapon per ambaŭ manoj, ŝi penis subpremi la vomemon subite
elĵetitan el interne. Ferminte siajn okulojn, ŝi eligis spiregon kaj penis supervenki la malfacilan
momenton. Etendinte sian manon, li kaptis ŝian pojnon. “Supreniru! Vi!” li diris kun la tono de
ordono.

Ŝi plenforte liberiĝis de lia kaptado. Subite ŝi alte levis sian kapon kiel iritita leono, kaj eruptis
per laŭtaj krioj kontraŭ li, “Ne tuŝu min! Vi fripono! Neniam tuŝu min! Vi senkora sentaŭgulo!
For malproksimen! For malproksimen, ĉu vi aŭdas min? Bai Peiwen, mi malamas vin! Mi
abomenas vin! Mi abomenas vin! Mi abomenas vin! Mi abomenas vin! Mi abomenas vin...” ŝi
ripetis “Mi abomenas vin!” kelkdek-foje per unu spiro, ĝis ŝia voĉo raŭkiĝis. Fang kredis, ke ŝi
certe vekis geservistojn kaj Tingting-on per sia kriado. Sed Fang kredis, ke ili jam alkutimiĝis kaj
plejbone sin tenas surdaj al tio. La voĉo de Ailin raŭkiĝis, ŝiaj haroj kovris ŝian vizaĝon kaj larmoj
disverŝiĝis el ŝiaj okuloj. Klinante sin sur la dorsapogilon de la sofo, ŝi subite eksplodis per
plorsingultado senkaŭze.

“Vi estas ebria!” Bai diris malvarme. “Vi vere prezentas spektaklon post via ebrieco!”
Ĉion ĉi Fang rigardis kviete. Poste ŝi eliris el la sofo, kie ŝi kunŝoviĝis, kaj aliris al Ailin.

Klinite sin super ŝi, ŝi metis sian manon sur ŝian ŝultron. Per la amikema kaj milda voĉo, kiun eĉ ŝi
mem ne kredis, ŝi diris, “Reiru al via ĉambro! Mi akompanos vin reiri al via ĉambro. Vi bezonas
bonan ripozon.”

“Ne, ne, ne, ne!” Ailin diris infanece. Skuante sian kapon ripetade en la sofo, ŝi daŭrigis sian
korŝiran kaj amaran ploradon.

“Ne donu atenton al ŝi!” Bai diris al Fang. “Ŝi certe kaj vomados kaj kriados ĝis la tagiĝo!”
“Mi akompanos ŝin al la ĉambro!” Fang diris obstine, ĵetinte rigardon al Bai. “Ankaŭ vi iru
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dormi. Vi interparolu pri ĉio morgaŭ. Ĉi-nokte ne eblas interparolado. Vi ambaŭ ne havas sufiĉe
malvarman kapon.”

“Promesu al mi, ke vi ne ŝtele foriros,” li diris.
“Bone, mi promesas.” Ŝi malpeze suspiris. “Ĝis morgaŭ!”
Ŝi prenis la brakon de Ailin, kiu jam fariĝis tre laca kaj malforta en brua ĝenado. Ŝi tire

starigis ŝin el la sofo, metis ŝian brakon ĉirkaŭ siaj ŝultroj kaj strikte brakumis ŝian talion, dirante
senĉese, “Ni iru! Ni supreniru! Iru bone dormi! Ni iru! Ni iru! Ni iru!” Dum ĉi tiu momento, Ailin
subite fariĝis tre obeema. Kun sia kapo lace kliniĝanta sur la ŝultro de Fang, ŝi stumble antaŭen
marŝis kune kun Fang. Dume ŝi ankoraŭ senĉese plorsingultadis interrompite de ruktaĵoj kun
odoro de alkoholaĵo kaj vomado, ŝanceliĝante malrekte kvazaŭ fragmito en vento. Fang pene
helpis ŝin supreniri kaj eniri ŝian ĉambron. Kaj tie ŝi helpis ŝin enlitiĝi, demetis ŝiajn ŝuojn kaj
eksteran veston, kaj kovris ŝin per vatita litkovrilo. Starante ĉe la lito anstataŭ foriri, ŝi stupore kaj
distriĝeme rigardis ŝian tre belan vizaĝon. Sentante sin malbona, tiu malkviete turniĝadis en la lito,
malklare murmurante, “Akvon, mi volas akvon! Donu al mi iom da akvo!”

Eksuspirinte, Fang aliris al la tableto, kaj verŝinte tason da malvarma boligita akvo, alportis
ĝin al ŝia lito. Levante ŝian kapon, ŝi alproksimigis la tason al ŝia buŝo kaj tiu tuj eltrinkis la tutan
tason da akvo. Ŝi alpremis al la malvarmega taso sian vangon, kiu febris kvazaŭ brulante, kaj
ĝemis, “En mia kapo troviĝas brulanta fajro kaj dekmil pelvoj da fajro brulas tie! Ankaŭ en la
koro,” ŝi premis sian manon sur la bruston. “Ili brulmortigos min! Mi certe mortos, tuj mortos!”

“Morgaŭ vi resaniĝos,” dirante, Fang iris al la pordo.
Sed Ailin tiris ŝin per febranta mano. “Ne foriru!” ŝi diris, “Mi ne volas resti sola en la ĉambro,

kiu similas al tombo. Ne foriru!”
Fang haltis. Poste, ferminte la pordon, ŝi iris en la banĉambron kaj vringis lavtukon de

malvarma akvo. Metinte ĝin sur la frunton de Ailin, ŝi rigardis ŝin, sidante ĉe la lito. Turnadante
sian kapon sur la kapkuseno, Ailin direktis al Fang sian rigardon per siaj nigraj malklarvidaj
pupiloj. Dum tiu momento ŝi similis al soleca kaj senhelpa infano. Ŝi ne plu estis tiom minaca,
kruela kaj acerba, sed erarvaginta kaj malespera infano. “Mi amas lin,” ŝi subite diris. “Mi tre
multe amas lin. Mi uzis ĉiujn rimedojn, sed mi ne povas supervenki la fantomon!” Ŝi enŝovis sian
vizaĝon en la kapkusenon, infanece plorsingultante.

“Mi scias,” Fang mallaŭte diris, “mi scias. Mi jam sciiĝis pri tio tre frue.” Larmoj malklarigis
ŝian vidkampon.

“Komence de nia geedziĝo, li brakumis min kaj vokis Hanyan, Hanyan! Tiu fantomo!” ŝi
blasfemis, singultante. “Mi pensis, ke iutage li konos min kaj korinklinos al mi, sed neniam! En lia
koro troviĝas nur Hanyan, Hanyan, Hanyan! Tiu virino jam tute forportis liajn animon kaj koron!
Li estas tute senviva! Senviva! Senviva!” Plorante, ŝi ŝiris la kapkusenon kaj litkovrilon. “Kiel oni
povus batali kontraŭ fantomoj? Kiel? Mi proponas divorcon, al kio li donas nenian atenton. Mi
diras, ke mi volas la fabrikon. Ja pri tio li vere zorgas! Li ne zorgas pri mi! Li neniam zorgas pri
mi! Neniam!”

Larmoj gutis desur la vangoj de Fang. Klinante sin, ŝi disŝovis la harojn sur la vizaĝo de Ailin,
kaj turninte la malvarman lavtukon al la alia flanko, remetis ĝin sur ŝian frunton. Kun larmantaj
okuloj, ŝi longe rigardis ŝin. Ailin daŭre ploris, seninterrompe ploris. Larmoj kaj ŝvito malsekigis
ŝian vizaĝon.

“Mi ne havas alian koramaton, neniam! Kiam mi iris al Taizhong, mi nur loĝis en la hejmo de
mia adopta patrino, kaj mi neniam havas alian koramaton! Per tio mi volas inciti lin, sed li ne
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havas koron! Lia koro jam estas forkaptita de la fantomo! Li ne havas koron! Tute ne!” Ŝi kaptis
Fang je la mano kaj gapis al ŝi. “Ke mi ne havas alian koramaton, ĉu vi kredas tion?”

“Jes,” Fang kapjesis. “Jes, mi scias. Dormu! Bone dormu! Se vi daŭre faras bruan scenon, vi
povos vomi. Dormu do!”

Ailin fermis siajn okulojn pro granda laceco. Nun la tuta alkoholaĵo, kiun ŝi trinkis, efikis tra
ŝia korpo. Ŝiaj palpebroj pezis kiel plumbo kaj ŝia konscio vagis flirte kaj nebule. Ŝi ankoraŭ
senĉese parolis, sed ŝiaj vortoj jam fariĝis malklara murmuro. Volvate per vatita litkovrilo, ŝi
turnis sin ĉe alia flanko, kaj poste, ŝi eligis longan suspiron. Ŝi ŝajne endormiĝis, kun brilantaj
larmrosoj sur siaj longaj okulharoj.

Anstataŭ tuj foriri, Fang, starante ĉe la lito, bone ordigis la litkovrilon por ŝi, glatigis la
kapkusenon kaj malpeze forviŝis la larmomakulojn sur ŝiaj vangoj. Poste, ŝi tre mallaŭte diris,
“Aŭskultu, Ailin. Se ne temas pri nia kontraŭstarado, kiel subtilan rilaton ni ambaŭ havas! Ni
amas la saman viron, kaj estis aŭ estas liaj edzinoj. Ŝajnas, ke unu el ni ambaŭ estas destinita
suferi, aŭ vi aŭ mi. Aŭ la plej malfeliĉaj estas eĉ ni ambaŭ! Kion ni devas fari? Kiel ni bone traktu
ĉi tiun embarason? Ailin, minimume, ni ne devas esti malamikaj! Se iutage vi ekmemoros pri mi
kaj konsideros, ke mi jam faris kontribuon por vi, do amu tiun infanon! Bone amu tiun infanon!”

Turninte sin, ŝi hasteme eliris el la ĉambro. Larmoj ŝlosis kaj kovris ĉion.
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27.
Stulte sidante ĉe la fenestro, Ailin stupore rigardis la ĝardenon plenan je sunlumo. La tranokta

postebrieco ankoraŭ tenis ŝian kapon konfuzita, kaj ĉio okazinta lastnokte aperis malklare antaŭ
ŝiaj okuloj, sed ŝi sciis, ke okazis io, eĉ io grava. Kion al ŝi diris, Fang Siying, tiu unika
guvernistino? Ŝi ankoraŭ memoris, ke Fang restis en ŝia ĉambro. Ŝi rakontis plorante. La
larmomakuloj estas ankoraŭ freŝaj! Do, tiu guvernistino certe ekkonas la sekreton en ŝia korfundo!
Kaj cetere, la guvernistino ankaŭ diris ion. Do kio estas tio, kion ŝi diris? Ŝi penis rememori kaj
pripensi, sed nenio venis al ŝi menso.

Lasta nokto ŝajne sin kaŝis en densa nebulo tiel malklare kaj konfuzite. La ununura realo estis
la sceno dum la momento, kiam ŝi eniris la salonon kaj ŝaltis la lampon. Sur la kanapo, Fang
kunŝoviĝis kiel katido kaj Bai firme ĉirkaŭprenis ŝin, kun la vizaĝo plena je profunda pasio! Kiel
tio ja okazis? Ŝi ne povis veni al la ĝisfunda kompreno. Kiel tio ja okazis? Eble tio estis ŝia
halucino? Aŭ eble tute ne okazis la lastnokta sceno! Sed ne! Ŝi ankoraŭ memoris pri ŝia aspekto.
Sen okulvitroj, jes, ŝi ne portis okulvitrojn ĉi tiujn tagojn. Kun longaj haroj pendantaj ĝis ŝultroj, ŝi
surhavis helbluan kostumon por aŭtuno... Ŝi frostotremis. Nenegeble la guvernistino vere estas tre
bela, sed, ĉu la beleco efikas al la blindulo?

Agitite ŝi stariĝis kaj paŝis tien kaj tien en la ĉambro. Poste ŝi fermis la pordon kaj plengorĝe
kriis, “Yazhu! Yazhu! Yazhu!”

Yazhu haste alkuris de malantaŭe. Starante sur la ŝtuparo, ŝi laŭte respondis, “Jes, sinjorino?”
“Kie estas instruistino Fang?” Ailin demandis.
“Al la lernejo iris ŝi kune kun Tinting,” Yazhu respondis mirplene.
Oh, vere! Kiel malklarkapa! Kompreneble ili iris al la lernejo. Ailin ekmordetis sian lipon.

Ĉiaokaze, ŝi devos bone interparoli kun tiu virino! Ŝi volas, ke ŝi foriru! Ŝi neniel permesas al iu
ajn invadi ŝian terenon. Unu fantomo jam sufiĉas! Nun alia vivanto intervenas! Oh, ŝi ne povas
toleri tion! Neniel!

“Sinjorino,” Yazhu demandis singardeme, “ĉu vi volas matenmanĝon?”
“Ne! Preparu glason da lakto kaj alportu ĝin al la supra etaĝo por mi!”
“Jes.”
Ferminte la pordon, ŝi sidigis sin ĉe la tablo por daŭrigi sian meditadon. Estis strange, ke, kiel

ajn ŝi ordigis siajn pensojn, ŝi ĉiam sentis sin konfuzita en menso. Eble tion kaŭzis la alkoholaĵo,
kiu igis ŝin molkora. Ŝi trovis, ke ŝi ne tiel malamas Fang-on kiel ŝi imagis. En ŝia korfundo
troviĝis io, kio eĉ toleris Fang-on kontraŭ ŝia volo! Ŝi ekskuis sian kapon perplekse kaj konfuzite,
nesciante, pri kio ŝi kaj Fang interparolis lastnokte.

Yazhu alportis lakton. Ailin tuj flaris fortan aromon el ŝia korpo, kaj diris kun malvarma
rideto, “La bonodoro de rozoj. Ĉu vi denove aĉetis rozflorojn?”

“Jes, sinjorino. Plurajn dekduojn. La sinjoro ordonis al mi aĉeti ilin! Ĵus mi pretigis kelke da
vazoj plenaj je rozoj. Ĉu vi volas unu vazon ĉi tie?”

“Ne! Foriru!” Yazhu retiris sin. Apogante sin al la fenestro, Ailin ekhavis pli konfuzitan
animstaton. La Ĉielo scias! Kio okazas al ĉi tiu familio! Rozoj! Rozoj! Ĉu ĉio ĉi rilatas al la
guvernistino? Aŭdiĝis frapetado sur la pordo. Antaŭ ol ŝi respondis, la pordo puŝmalfermiĝis.
Ekster ŝia atendo, Bai staris ekstere antaŭ ŝiaj okuloj! Li surhavis grizajn puloveron kaj
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okcident-stilan pantalonon en pureco kaj bona ordo, kun vigla mieno. Ailin surprizite rigardis lin.
De kiam li jam elturniĝis el ĉagreniĝo kaj deprimiĝo? Li aspektis tute kiel alia homo. Kaj krome,
Ailin trovis preskaŭ korpremite, ke, kvankam li jam superis la aĝon de kvardek jaroj kaj kvankam
li estas blinda, li ankoraŭ sin montras rekt-statura, belaspekta, eleganta kaj ŝika! Li ankoraŭ estas
alloga viro! Ne mirinde! Ne estas mirinde, ke tiu Fang Siying korinklinas al li! Ŝi gapis al li. Ĉu
tiu viro estas ŝia? Iam ŝi tre volus ĉirkaŭpreni lian kapon kun densaj haroj, glatigi la sulkojn inter
liaj brovoj kaj forkisi la ĉagrenon ĉe liaj lipoj, sed ŝi ne sukcesis fari tion! Sed nun? Kiu jam
glatigis la sulkojn inter liaj brovoj kaj forkisis la ĉagrenon ĉe liaj lipoj?

“Ĉu mi povus eniri?” li demandis kun ĝentileco kaj ceremonieco, kiujn ŝi jam ne vidis
longatempe, kaj kiuj ne signifis intimecon, sed flegman fremdiĝon. Tion ŝi sciis, ke ŝi estas
fremdulo en lia koro.

“Jes,” ŝi respondis seke.
Li eniris kaj fermis la pordon post si. Fakte li ne bone konis la aranĝojn de ĉi tiu ĉambro, ĉar li

preskaŭ ne iris en ĝin. Ŝi intence ne helpis lin, sed lasis lin iri palpe. Trovinte la sofon, li sidiĝis
kaj bruligis cigaredon, ŝajne preta por longa interparolo. “Lastnokte vi estis ebria,” li diris.

“Kiel pri tio?” ŝi demandis aŭtomate kun iom da defiemo. “Kvankam mi estis ebria, mi sufiĉe
sobriĝis por spekti la bonan dramon per miaj propraj okuloj! Sciu pri tio!”

“Mi scias,” li diris kviete, aplombe kaj kun certeco, eliginte buŝplenon da fumo. “Ĝuste pri tio
mi venas interparoli kun vi.”

“Ne diru al mi, ke vi tiam havis impulson...”
“Ne, ne,” li tuj transprenis la temon. “Mi ne havis impulson, tute ne.” Post paŭzeto, li

malrapide aldonis, “Mi pensas, Ailin, ke, se nia kontraŭvola geedzeco treniĝos plu, tio estos nenio
bona al ni ambaŭ. Tial mi petas divorcon.”

Ŝi ektremis kaj fikse rigardis lin. “Ĉu pro tiu guvernistino?” ŝi senemocie demandis. “Mi
pensas, ke vi vere enamiĝis al ŝi.”

“Jes,” li respondis simple kaj decideme.
Ŝi refoje ektremis. Ĉe la fenestro, kun glaso da lakto en la mano, ŝi tenis sin senparola longan

tempon. Ŝiaj okuloj fiksiĝis al la glaso, el kiu varma vaporo eliĝis, supren leviĝis kaj disvastiĝis.
“Kiel do?” li demandis.
Kolero elŝprucis el ŝia brusto al ŝia kapo. Oh, tiu ĉi plej freneza enamiĝanto en la mondo! Unu

guvernistino! Unu guvernistino! Lia antaŭa amplena vizaĝo estas ŝajnigita! “Jam ne estas la unua
fojo, ke ni interparolas pri divorco!” ŝi diris flegme, “Ĉu vi ne scias pri miaj kondiĉoj?”

Li hezitis dum momento. “Ĉu vi celas la fabrikon?”
“Jes.”
“Vi scias, ke la fabriko kaj te-plantejoj ne povas esti apartigeblaj,” li diris malfacile, “Ĉu vi

povus elmeti aliajn kondiĉojn, kiaj kontanta mono, domoj aŭ parto de te-plantejoj?”
“Ne.”
Li ekkunpremis siajn dentojn. Li dronis en cigared-fumo. Evidente li alfrontis la grandan

alternativon. Poste forte ekskuinte sian kapon, li decideme kaj ĉionspite diris, “Bone! Mi donu ĝin
al vi!”

Ailin ege surpriziĝis. Ŝi nefideme rigardis lin, apenaŭ kredante, kion ŝi aŭdis. La fabriko estas
lia heredaĵo kaj la grava parto de lia afero. Ŝi bone komprenis, kian pezon ĝi havas en lia koro, ne
nur materiale sed ankaŭ spirite, kaj ke ĝi entenas liajn sangon kaj ŝviton. Kaj nun, li eĉ decideme
pretas ĝin forlasi? Ĉu nur por tiu Fang Siying? Ĉu la forto de amo estas tiel potenca? Tio estas
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nekredebla! Ŝi kaptiĝis de ĵaluzeco kaj aflikto. Ŝi diris kun severa kaj malvarma tono, “Ĉu vi ne
domaĝus forlasi vian fabrikon por tiu guvernistino? Ĉu ŝi tiel gravas al vi?”

“Por honeste diri, ŝi pli gravas ol cent fabrikoj.”
“Aĥ?” Lia malkaŝemo des pli pikis ŝin. Kion tiu virino faris ĉe li? Kiel ŝi povus tiagrade

subigi viron? Ŝi envias ŝin! Ŝi malamas ŝin! “Post kiam vi eksedziĝos kun mi, ĉu vi edziĝos kun
ŝi?”

Post kiam li iom enpensiĝis, stranga mieno naĝis al lia vizaĝo, kiu volviĝis per sonĝeca brilo.
Li montris tenerecon kaj delikate mildan rideton ĉe siaj lipoj. “Jes,” li mallaŭte diris. Tiun
vizaĝesprimon, tiun mienon kaj tiun senton ŝi soifis akiri, sed ne povis! Firme tenante la glason,
en kiu lakto skuiĝis, ŝi spiregis, kun konfuzita kapo kaj bolanta sango. “Do, ni faru decidon pri
tio,” li aldonis, “Ĉar ni jam vivas kiel geedzoj ses aŭ sep jarojn, mi esperas, ke ni havu bonan
kuniĝon kaj bonan disiĝon. Hodiaŭ mi iros al Tajpeo renkontiĝi kun mia advokato. Kaj mi volas
meti la finon al la afero kiel eble plej frue. Pri la fabriko,” li suspiris korŝire, “mi venigos
maljunan Zhang. Vi povos igi, ke li montru la kontolibron por via kontrolo. Se vi ne havas
malsaman opinion, ni traktu la aferon tiamaniere!”

“Momenton!” ŝi eligis tiun vorton nereteneble. “Ĉu vi volas eksedziĝi tiel senprokraste?”
“Kiel do?” li kuntiris siajn brovojn.
“Mi ne donas al vi konsenton!”
“Ailin!” li kriis suprizite. “Kion vi volas diri?”
“Mi volas diri, ke mi ne konsentas pri eksedziĝo!” ŝi martelis ĉiun vorton, fiksrigardante lin.
“Sed mi jam promesis, ke mi donos la fabrikon al vi!” li urĝeme diris. “La tutan fabrikon vi

povos ricevi, kiam ajn vi volos!”
“Mi ŝanĝis mian ideon!” Metinte la glason de lakto sur la tablon, ŝi diris firme kaj decideme,

“Mi ne volas vian fabrikon nek eksedziĝon! Se vi volas edzinigi tiun virinon laŭ via volo, tion vi
ne povos efektivigi!”

“Kial vi tiel agas?” Li klinis sin antaŭen. Maltrankvileco paligis lian vizaĝon kaj liaj brovoj
kuntiriĝis strikte. Li diris urĝeme kaj senpacience, “Diru malkaŝe! Kion alian vi ankoraŭ volas?
Eldiru! Prenu ĉion, kion mi nur posedas! Ne starigu malfacilojn al mi, Ailin! Mi diru al vi, ke mi
certe eksedziĝos kun vi! Ĉar mi amas tiun virinon, mi ĵuras akiri ŝin, eĉ je ĉiuj kostoj! Ĉu vi
komprenas? Ĉiaokaze vi ne amas min. Vi havas vian koramaton, do vi lasu min for! Vi povos
ricevi neelĉerpeblan kvanton da mono kaj vi ne suferos ajnan perdon. Kial vi ne volontas? Ailin,
faru al mi bonaĵon, do!” Li preskaŭ humile petegis! Kiam ajn oni vidis lin tiel humile paroli? Ŝia
koro kunpremiĝis. “Ĉiaokaze vi ne amas min. Vi havas vian koramaton...! Vi ne suferos ajnan
perdon!” Aĥ, Bai Peiwen, Bai Peiwen! Vi blindulo! Blindulo! Blindulo! Ŝi rapide direktis sian
koleran rigardon al li. Aŭdiĝis ŝia akuta kaj laŭta voĉo, “Ne! Mi ne volas eksedziniĝi! Kion ajn vi
diras, mi ne volas eksedziniĝi. Mi ne volas viajn aĵojn nek havaĵojn! Mi nur ne eksedziniĝos!”

“Vi agas kontraŭ mi!” Stariĝinte, li iris rekte antaŭ ŝin. “Kial vi tiel penas fari tion, Ailin? Tio
suferigas min, kaj ne alportas al vi ion bonan! Kion vi celas?”

“Mi abomenas tiun virinon!” ŝi kriis, “Ŝi lertas delogi vin, ĉu? Al ŝi, kiu kapablas alproprigi la
edzon de iu alia, mi ankaŭ havas kontraŭrimedojn! Ĉiaokaze, mi estas la mastrino de la familio,
ĉu ne? Mi ne nur ne eksedziniĝos de vi, sed ankaŭ ŝin forpelos! Mi volas, ke ŝi forlasu la Domon
Bai!”

“Ailin!” Elstariĝis la vejnoj sur lia frunto. Anhelante, li diris, “Mi jam travidis vin, Ailin! Vi
estas pli malbona, malica kaj kruela ol mi imagis! Vi estas estaĵo kun malvarma sango! Vi havas
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nek fervoron nek varmon! Vi preferas profiti el farado de malutiloj al aliaj ol helpi al paro da
geamantoj en mizero atingi ilian celon. Jes, mi travidis vin! Sed vi ne povas min malhelpi! Mi
diru al vi, ke ĉifoje mi pretas riski mian vivon! Vi ne povas malhelpi al mi akiri ŝin. Kiajn ajn
rimedojn mi uzas, mi penas ŝin akiri!”

Kun rondigitaj okuloj, ŝi gapis al li tiom surprizite, tiom ekscitite kaj tiom nekredeme! Ŝi
neniam vidis lin tiel sentoplena kaj tiel decidema! Liaj vortoj ŝin pikvundis kaj pikdolorigis. Ŝi
murmure diris, “Oh! Ŝi vere supervenkas la fantomon!”

“Fantomo?” li diris severe, “Ne menciu plu tiun vorton!”
“Vi eĉ ne volas mencii ĝin!” Ŝi balancis sian kapon, dirante, “Ŝi eĉ okupas la pozicion de

Hanyan.”
“Ŝi ne povas okupi la pozicion de Hanyan,” li diris firme kaj trankvilanime. “Ĉar ŝi mem estas

Hanyan!”
“Vi frenezas,” ŝi diris malestime.
“Mi ne frenezas. Oni ne plu povas teni ĉi tiun sekreton. Mi diras honeste al vi, ke ŝi ja estas

Hanyan! Antaŭ dek jaroj, ŝi ne dronis en rivero, sed iris al Usono. Sed nun, ŝi revenis! Ĉu vi
komprenas? Ŝi ne okupas vian pozicion, sed vi la ŝian!”

“Mi ne kredas!” Anhelante, ŝi forte skuadis sian kapon. “Mi ne kredas eĉ unu vorton de vi!
Tio estas mensogo! Senhonta mensogo! Tiun rakonton vi ŝpinis! Al Hanyan vi sopiras tiel
freneze, ke vi fabrikis tiel absurdan rakonton! Mi kredas eĉ neniun vorton!”

“Sed tio estas vera!” li diris. “Ĉiu vorto ja veras! Tial ŝi tiel amas Tingting-on kaj volontas esti
ties guvernistino! Ŝi sukcesis trompi min kaj ĉiujn aliajn. Nur antaŭ tri tagoj, Gao Lide, kiun mi
telegrame venigis, malkaŝis ŝin! Ĉu vi komprenas nun? Ĉu vi komprenas, kial mi tiel arde ŝin
amas kaj kiel freneze mi volas ŝin akiri? Ĉar ŝi estis mia edzino! Dek jarojn mi atendas kaj
sopiras, kaj mi ne plu povas perdi ŝin! Ne plu!”

“Aĥ, la Ĉielo! Aĥ, la Ĉielo!” kriante mallaŭte, ŝi kontraŭvole retropaŝis ĝis la sofo kaj
malforte falis en ĝin. Kovrante sian vizaĝon per manoj, ŝi fine fidis la verecon de la afero. Ŝi
ekhavis konfuzitan penson kaj malklaran menson, kun sentoj dronantaj en plena malordo. La
fakto donis al ŝi batojn, pezajn batojn.

“Ĉu vi komprenas, Ailin?” Li premis sin proksimen al ŝi. “Mi sentas bedaŭron, grandan
bedaŭron pri vi. Tiam mi ne devus edziĝi al vi. Ĉu vi povas montri vian simpation al nia situacio
nun? Ĉu vi estas klara pri niaj korsentoj? Se vi volontas eksedziniĝi de mi, mi esprimos dankon
al vi, tre grandan dankon al vi. Ailin, mi kompensos vin pro viaj perdoj, mi certe kompensos!”

Vi ne povas sufiĉe kompensi, Bai Peiwen! Kiom vi kompensos? Ŝi pensis konfuzite. Larmoj
fontis en ŝiaj okuloj. Multe kaj multe da duboj nun interligiĝis kiel ĉenaro. Oh, tiu guvernistino
estas eĉ la propra patrino de Tingting! Ne mirinde, ke ŝi protektas la infanon kiel kokino siajn
idojn per flugiloj! Aĥ, la Ĉielo! Kial okazis tia afero? Kial? “Mi ne kredas,” ŝi ĝeme diris, “Mi
neniel kredas.”

“Jen vidu ĝin.” Li elpoŝigis korforman skatoleton. “Malfermu ĝin kaj vidu la foton en ĝi!”
Preninte la korforman skatoleton, ŝi malfermis ĝin. Antaŭ ŝiaj okuloj prezentiĝis la foteto de li

kaj junulino, kiu havis brilajn okulojn kaj blankajn dentojn, kun longaj haroj pendantaj ĝis la
ŝultroj. Ŝi frape fermis la skatoleton. Jes, ŝi ŝanĝiĝis ne multe, tenante sin ankoraŭ bela kaj ĉarma!
Redonante ĝin, ŝi murmure diris, “Jes, estas ŝi! Tiu spirito! Tiu fantomo! Ŝi alvenas en malluma
nokta nebulo prirabi ĉion de la alia!”

Li ne komprenis ŝiajn tiujn vortojn, sed li ne volis kompreni tion. Repreninte la skatoleton, li
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haste diris, kun urĝema, sincera kaj preskaŭ petega tono, “Ĉu vi jam komprenas, Ailin? Ĉu vi
komprenas, kial mi agas tiel freneze kaj manie? Bonvole promesu al mi nuligi nian geedzecon,
tiel ke vi povos rekunigi la jam disigitan familion. Faru promeson, Ailin! Por mi, por Hanyan,
por Tingting, kaj ankaŭ por vi mem.”

Ŝi stulte sidis tie, kaj ekhavis la impulson de plorado kaj ridado. Kiel absurda kaj komplika
rakonto tio estas! La jam mortinta edzino de via edzo subite aperas kaj postulas de vi sian
antaŭan pozicion! Kaj nun, kio pri ŝi? Kion ŝi faru? Ĉu ŝi cedu sian propran pozicion al tiu
fantomo? Aĥ! Ŝi gapis al li. Tiu diradis senĉese, “Ĉu bone, Ailin? Se mi nur povas disponigi,
kiom ajn da miaj havaĵoj vi postulas, mi donos tiom al vi! Faru al mi helpon, ĉu bone? Ailin?”

Ĉu bone, Ailin? Ĉu bone Ailin? Dum ĉi tiu momento, kiel tenera li sin montras! Vi povas
postuli tiom da ĉiuj havaĵoj, kiom vi volas! Se nur vi redonos al mi liberecon! Ŝi subite stariĝis el
la sofo kaj iris rekte al la fenestro. Ŝi laŭte diris, “Mi ne scias! Mi devas pripensi! Foriru! Lasu
min pripensi! Kaj nun mi ne povas respondi al vi!”

“Ailin!”
“Donu al mi kelke da tagoj. Mi ne povas fari decidon nun! Mi volas interparoli kun tiu virino,

tiu fantomo!”
“Ailin,” li montris streĉitan mienon, “bonvole ne vundu ŝin, bonvole ne incitu ŝin. Ŝi jam

suferis tro multe, kion ŝi ne devus suferi!”
Turninte sian kapon, ŝi rekte direktis sian strangan rigardon al li. Aŭdiĝis ŝia kaverneca kaj

mallaŭta voĉo, “Diru al mi, kiel profunde vi amas ŝin. Kiel profunde?”
Post momenta silento, li mallaŭte recitis versojn, kiuj troviĝis en la kanto, kiun Hanyan

siatempe plej ŝatis kanti:
“Sekiĝus la mar’ kaj putriĝus la ŝtono,
neniam ŝanĝiĝos al vi la amsent’.
La luno varias jen ronde jen arke,
sed mi ja vin amas sen pent’.”
Ŝi direktis sian rigardon eksteren de la fenestro, trans la montdeklivo kaj te-plantejoj. Ŝi ŝajne

vidis la ruinon de Hanyan Bieno. Ĉu ĝi vere estas la ruino? Larmoj malrapide forglitis desur ŝiaj
vangoj kaj malrapide gutadis sur la fenestrobreton.
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28.
La vetero estis ŝanĝiĝema. Matene estis ankoraŭ serene, dum posttagmeze jam flirtis pluvaj

strioj. La ĉielo malheliĝis, kun densiĝanta etoso de aŭtuno. Kiam la lernejaj horoj finiĝis, Fang
jam sentis aŭtunan malvarmecon. Elirinte el la lerneja pordo, ŝi renkontis atakon de malvarma
vento kaj ekfrostotremis pretervole. Ŝi ĵetis sian rigardon al la ĉielo, kie densaj nuboj pendis
malalte. Ĉe la lerneja pordo, falintaj folioj sterniĝis ĉirkaŭ sennoma arbo. Delikataj pluvstrioj
falis sur ŝian vizaĝon kaj sentigis al ŝi nepriskribeblan mornecon.

“Hej, maljuna You estas ĉi tie por preni nin per aŭto!”
Vere, jam parkis la aŭto ĉe la vojrando kaj li respektoplene malfermis la aŭtpordon, ridete

dirante, “Pro pluvo, la sinjoro ordonis al mi preni vin.”
Fang ree levis sian kapon por rigardi la ĉielon. La pluvstrioj estis tiel delikataj, mildaj kaj

malpezaj, kiel fumo, kiel nebulo aŭ kiel vasta, malklara vualo. Ŝi faris profundan enspiron el la
densa aŭtuna malvarmeco. Poste ŝi diris al maljuna You, “Kunportu Tingting-on hejmen unue.
Kaj mi volas promeni en la kamparo.”

“Vi ne havas pluvmantelon, fraŭlino,” li diris.
“Ne necesas la pluvmantelo, ĉar la pluvo tre etas. Vi hejmeniru!”
“Pli frue revenu! Vi malsaniĝus, se vi malsekiĝus en pluvo, instruistino,” diris Tingting kun

levita naiva vizaĝeto.
“Ne gravas. Foriru do!” Karesinte la harojn de la knabino, ŝi puŝis ŝin en la aŭton. Post kiam

ĝi forveturis, ŝi malrapide marŝis antaŭen laŭ la kota vojo. Delikata kaj malpeza pluvo vualis ŝin.
Ŝi lante moviĝis antaŭen, kvazaŭ en sonĝo. La triste blovanta vento, la vualanta pluveto, la
siblado de pinarboj kaj murmurado de bambuoj altiris ŝin al alia mondo — nekonata, malklara
kaj konfuzoplena mondo. Ŝi, absorbita kaj ravita, rekte iris antaŭ la ruinon de Hanyan Bieno.
Puŝmalferminte la feran pordon, ŝi eniris, malpeze vagante inter la rompitaj brikoj kaj tegoloj. En
pluva nebulo la ruinigita bieno sin montris des pli dezerteca kaj trista. La vento senbride navede
siblis tra la falintaj pordoj kaj fenestroj; rampantaj sarmentoj kaj lianoj peze pendis sur la muroj,
kviete gutante per pluvakvo; la aeroradikoj de maljuna banjanarbo tremetis en frida vento; la
longaj branĉoj de salikarboj estis punktitaj plene je brilantaj akvoperloj, ĉiu el ili reflektis
Hanyan Bienon kun ĝiaj rompitaj muroj, velkintaj lianoj kaj maljunaj arboj. Ŝi vesuspiris. Kiom
da delikataj kaj mielaj sentoj, kaj kiom da malnovaj rakontoj jam dissolviĝis sub la ruino. Kiu
povus elfosi kaj elserĉi ĉi tie tiujn enterigitajn rakontojn kaj sentojn, kaj la sonĝon, kiu apartenas
al ŝi? Tiuj aĵoj aspektis tiel solecaj kaj malklaraj kiel la ruino kaj pluva nebulo. Ŝi timis, ke ŝi
mem ne povas plu kunigi la pecojn de tiuj sonĝoj. Sidiĝinte sur la rompitaj tegoloj, ŝi dronis en
profunda meditado, malgraŭ flirtantaj pluveroj kaj malvarme blovanta vento. Ŝi ne sciis, kiel
longe ŝi sidis, kaj poste ŝi surprizite vekiĝis de vokado “Hanyan!”

Levinte sian kapon, ŝi tuj vidis Bai-on stari ĉe la pordo de la bieno, kiu portis maltrankvilecon
kaj konsterniĝon sur la tuta vizaĝo. Lia figuro baniĝis en la pluva nebulo ĉe vesperkrepusko,
impresante neordinare solece kaj triste.

“Hanyan, ĉu vi estas ĉi tie? Hanyan?” Kun lambastono, li, en malhelblua pluvmantelo, enpaŝis
iom ŝancelete, kun ŝia ventmantelo sur sia brakoflekso. Ne tolerante vidi lin vane priserĉi, ŝi
eliris el la rompita muro kaj rekte iris antaŭ lin, respondante, “Jes, mi estas ĉi tie.”
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Brilo de ekstazo prilumis lian vizaĝon. Etendante sian manon por tuŝi ŝin, li eligis longan
elspiron. “Oh, mi pensas... mi pensas...” li murmure diris.

“Ke mi foriris?” ŝi demandis, rigardante lin. Kiom profunde sincera sento gravuriĝas sur lia
vizaĝo! Kiel manie korinklinema li sin montras! Aĥ! Kiel malfacile por mi malmolkore forlasi
tian viron! Ĉu ŝi vere faros tion? Por forporti la lastan radion da lumo en lia malluma mondo?

“Ho, jes,” li haste ekridetis, eĉ kun iom da hontemo. “Mi estas timigita birdo, Hanyan.” Li
karesis ŝiajn harojn kaj palpis ŝiajn glacie malvarmajn manojn. “Vi estas kaj malseka kaj
malvarma! Kiel kaprice!” Li helpis al ŝi surŝultrigi la ventmantelon kaj bukis ĝin sur ŝia brusto.
“Maljuna You diris, ke vi ne volis enaŭtiĝi kaj foriris sola en pluvo. Tio ege timigis min. Aĥ, ne
incitetu min. Se vi timigus min kelkfoje, mi pro tio mortus.”

“Mi nur volas promeni,” ŝi mallaŭte diris. Ŝi pene forturnis sian rigardon de lia vizaĝo kaj
direktis ĝin al la ruino en pluva nebulo. “Ĉi tie ŝajnas tombejo, la tombejo, kie ĝojo kaj amo estas
enterigitaj.”

“Ĝi estas rekonstruota, Hanyan,” li diris sentoplene, “Mi jam promesis al vi, ke ĉio estas
rekonstruota.”

“Io povas esti rekonstruota, sed mi timas, ke alio ne povas.” Tuj poste ŝi mallaŭte recitis
versojn de franca poeto Paul Verlaine:

“En ĝarden’ soleca, frida
Du siluetoj svage iris.
Okuloj sensentaj, lipoj suplaj
Ne aŭdeblis iliaj vortoj.
En garden’ soleca, frida
Du fantomoj dronis en rememoroj.
... tiam la ĉielo bluis kaj espero ardis!
... jam l’ espero svenis jen en nokton.
Tiel ili ĵus eniris l’ avenkampon,
Nur krepusko aŭdis ilin kveri.”
“Kion vi recitas?” li demandis.
“Poemon.”
“Mi esperas, ke vi aludas nenion per ĝi,” li sensive diris. “Nun mi tre timas vin, ĉar mi ne

povas eldiveni, kion vi pensas, nek eĥi kun viaj sentoj. Mi ĉiam sentas, ke vi penas forlasi min.
Pro tio mi devas tutanime provi, gvati kaj kateni vin.”

“Ĉu vi volas plekti novan orfadenan kaĝon, kiel la antaŭan, kiu preskaŭ mortigis min? Kiel
efikas la nova?”

“Nenia kaĝo,” li diris.
“Do, lasu min flugi libere!”
Kun ekfrostotremo li diris iom treme, “Mi lasos vin flugi, sed la birdeto scias, kie estas ŝia

hejmo.”
“Ĉu jes?” ŝi demandis malĝoje, rigardante la ruinon. Kie estas mia hejmo? Ĉu la ruino estas la

loko por mia nesto? Kaj krome, la nesto de la birdeto estas okupita de alia birdo. La malnova
nesto jam ne ekzistis. Kiom da pluvo kaj vento la nova nesto povas elteni?

“Ni iru, Hanyan. Vi estas malsekigita de pluvo.” Li prenis ŝin ĉirkaŭ ŝia brako.
“Mi ankoraŭ ne volas reiri,” ŝi diris, “Malsekiĝo en pluvo donas al mi alian animstaton. Mi

volas plue promeni.”
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“Do, mi akompanu vin.”
Nun ili jam eliris el la bieno kaj paŝis antaŭen laŭ la kota vojo. La ventpluvo de malfrua

aŭtuno vualis iliajn figurojn. Dum longa tempo neniu el ambaŭ ekparolis. Ili iris ĝis la
Bambu-pinan ponton. Aŭskultante la lirladon de la rivero, li ekparolis, “Mi tre malamis tiun
riveron dum tempdaŭro.”

“Oh, ĉu?” ŝi demandis, “Ĉu vi malamis nur ĉi tiun riveron?”
“Kaj min mem.”
Ŝi tenis sin senparola. Ili komencis iri sur la revena vojo. Post peco da vojo, li malpeze

brakumis ŝin. Ŝi ne rezistis, ĉar ŝi jam perdiĝis en la pluva nebulo.
“Mi volus diri al vi,” li daŭrigis, “Sciu, ke mia patrino mortis pro hepata kancero antaŭ tri

jaroj. Ĉu vi scias, kion ŝi diris al mi tuj antaŭ morto? Ŝi diris, ‘Se mi revivigus Hanyan, Peiwen,
mi mortus en paco.’ Ekde kiam vi foriris, mi kaj mia patrino vivis en malespero kaj bedaŭro. Ĝis
la morto ŝi diris nenion ajn rilatan al vi. Ĉu vi povus pardoni ŝin, Hanyan? Ŝi estis nur firma,
kaprica kaj soleca maljunulino.’

Ŝi malpeze suspiris.
“Ĉu vi povus?”
“Jes.”
“Do, kaj mi? Ĉu vi ankaŭ povus pardoni min?” Li firme tenis ŝin je la mano malvarma kaj

malsekigita de pluvakvo.
Ŝi ree malpeze suspiris.
“Ĉu vi povus? Ĉu vi povus? Ĉu vi povus, bona Hanyan?”
“Jes,” ŝi respondis malpeze. “Mi jam pardonis vin, jam frue. Sed tio ne signifas, ke mi

akceptas vian senton.”
“Mi scias. Donu al mi tempon.”
Senparola, ŝi direktis sian rigardon tra pluva nebulo al la malproksima, tre malproksima loko.

Nokte pluvo intensiĝis. Post kiam Tingting endormiĝis, ŝi aliris al la pordo de Ailin kaj malpeze
frapis je la pordo. Kvankam ne videblis lamplumo en la ĉambro de Bai, ŝi tamen sciis, ke li ne
dormas kaj li certe atenteme aŭskultas ŝian moviĝon. Tial ŝi devis malpeze kaj sensone eniri la
ĉambron de Ailin por fari seriozan interparolon kun tiu. La pordo malfermiĝis. Antaŭ ŝi staris
Ailin en ruĝeta noktorobo, gapante al ŝi. Antaŭ ol ŝi reagis, Fang jam rapide puŝis sin en la
ĉambron kaj fermis la pordon. Rigardante al Ailin per honestaj kaj sinceraj okuloj, ŝi mallaŭte
diris, “Pardonon. Mi devas interparoli kun vi.”

Ailin retropaŝis kaj lasis ŝin eniri. Alirinte al la tualettablo, ŝi bruligis cigaredon kaj silente
direktis sian rigardon al Fang. Estis ankoraŭ la unua fojo, kiam ŝi okulmezuris Fang, kiu havis
alabastran haŭton, gagatnigrajn okulojn, etan buŝon kaj pintan mentoneton, kun la mieno de ioma
tristeco kaj delikateco. Ŝi mem devus doni atenton al tiu virino!

“Sidiĝu, Fang... ho,” ŝi iom kuntiris siajn brovojn. “Kia mi devas nomi vin? Fraŭlino Fang?
Fraŭlino Zhang? Aŭ... sinjorino Bai?”

Kun rondigitaj okuloj, ŝi fiksis sian rigardon sur Ailin.
“Ĉu li jam diris ĉion al vi?”
“Jes.” Ailin elblovis plenbuŝon da fumo. “Eksterordinara kaj nekredebla rakonto!”
“Fantazia rakonto,” Fang diris mallaŭte. Ŝi vesuspiris kaj mallevis malalten siajn okulharojn.

Sur ŝia paleta vizaĝo naĝis apenaŭ videbla rideto malhelpa kaj kompatinda. Ailin estis multe
kortuŝita de tia rideto. Ŝi eĉ trovis stranga sian ĉi-momentan senton. En sia imago, ŝi devus ŝin
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malami, envii kaj blasfemi. Tamen, dum ĉi tiu momento, ŝi ne nur ne havis malamikan humoron,
sed strangan, subtilan kaj neklarigeblan senton. Pro kio ŝi sin montras tia? Nur pro tio, ke ŝi
zorgis pri ŝi lastnokte dum ŝia ebrieco? “Dankon, ke vi zorgis pri mi lastnokte,” Ailin ekmemoris
tion.

“Tio estas nenio.”
“Kion mi diris lastnokte?”
Fang direktis sian mildan rigardon al ŝi. En ŝiaj okuloj troviĝis multe da vortoj. Tiam Ailin

ekkomprenis, ke ŝi mem certe diris ion, kion ŝi devus diri al siaj plej karaj kaj intimaj fratinoj.
Mallevinte sian kapon, ŝi fumis cigaredon moroze.

“Mi vizitas vin, sinjorino Bai, ĉar mi volas peti de vi helpon,” Fang ekparolis.
Jes, jen vi venas! La unua edzino venas postuli sian antaŭan pozicion! Ailin rektigis sian

korpon. “Kian aferon vi havas?” ŝi demandis, kun malvarma mieno.
“Ĉar vi jam konas mian veran identecon, mi pensas, ke ni povas honeste interparoli pri ĉio,”

Fang diris kun iom milda tono de petemo, sincere fiksrigardante Ailin. “Kiel patrino mi serioze
konfidu mian infanon al vi. Mi volas, ne, mi petas, ke vi bone zorgu pri ŝi! Mi esprimos grandan
dankon al vi.”

Ailin surpriziĝis. Kun rondigitaj okuloj, ŝi mire gapis al Fang. Tiujn vortojn ŝi ne atendis eĉ
en sonĝo. “Mi ne komprenas, kion vi volas diri,” ŝi diris.

“Mi ne volontus diri tiel,” Fang malsekigis siajn lipojn per lango. “Sed tio estas fakto. Ŝajnas
al mi, ke vi ne ŝatas tiun infanon. Mi nur petas al vi, ke vi traktu ŝin iom pli bone...”

“Ĉu vi sugestas, ke mi malbone traktas la infanon?” Ailin eĉ ekhavis ruĝiĝintan vizaĝon.
“Ne, mi ne kuraĝas,” Fang softe diris, montrante la mienon de cedemo. “Sed ĉiu infano

esperas mildan senton, kaj cetere vi estas ŝia patrino, ĉu ne?”
“Jen vi estas ŝia patrino!”
“Ŝi neniam scias pri tio. Fakte ŝi nomas vin patrino. Tial vi estas kaj estos ŝia patrino. Dume

mi nur pririgardas ŝin, kun mia nomo kaŝita. Kaj mi finfine foriros.”
“Foriros?” Ailin estingis la cigared-stumpon. “Vi devas fari definitivan aserton! Mi pensis, ke

vi neniam foriros!”
“Post kiam mi finos mian instruadon de ĉi tiu semestro en la lernejo, mi devos reiri al Usono.”

Ŝi kviete rigardis al Ailin. “Nun estas nur unu monato antaŭ la vintraj ferioj. Tial ĝi estas la lasta
monato, dum kiu mi restadas ĉi tie. Ĉu vi komprenas, kion mi diris? Mi tre malvolontas forlasi
Tingting-on. Se vi volontus doni al mi promeson zorgi pri ŝi, mi...” Ondo de larmoj tuj elŝprucis
kaj atakis ŝin. Ŝiaj okuloj dronis en nebulo de larmoj. “Mi ne povas esprimi, kion mi nun sentas.
Mi pensas, ke ni ambaŭ estas virinoj, kiuj havas sentemon. Vi povas kompreni min.”

Ailin fikse rigardis ŝin. Post longa tempo ŝi restis senparola. Poste ŝi altiris seĝon kaj sidiĝis
kontraŭ Fang. Ŝi faligis sian profundan kaj esploreman rigardon sur ŝian vizaĝon. “Ĉu vi donas
almozon? Ĉu vi grandanime donas vian edzon al alia virino? Ĉu jes?”

“Ne, vi eraras.” Fang respondis per siaj penetremaj okuloj al ŝia rigardo. “Mi ne estas tia
virino. Se mi amas lin, mi nepre strebas akiri lin. La problemo kuŝas...” ŝi paŭzetis. “Dek jaroj
estas tre longa tempdaŭro, kiu malebligas al mi reiri al la antaŭa amsento. Ĉu vi komprenas?
Krome, mia fianĉo atendas min en Usono por geedziĝo, kaj mi ne povas restigi min plu en
Tajvano. Mi devas reiri por geedziĝo.”

La du virinoj alfrontis unu al la alia. Tio estis la unua fojo, ke ili profunde okulmezuris kaj
esploris sian kontraŭulon, kaj samtempe penis ekkoni kaj travidi ŝin.
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“Sed...” Ailin diris, “ĉu vi ne scias, ke li volas edzinigi vin? Hodiaŭ li jam proponis divorcon
al mi.”

“Ĉu jes?” Iom levinte siajn brovojn, Fang enpenseme diris, “Tio estas lia solflanka volo. Tio
ne eblas, ĉar mi jam ne plu amas lin. Mi restas tiel longe kiel duonjare nur por Tingting. Se ŝi
ĝoje vivas ĉi tie, mi ne plu havas sopiremajn zorgojn pri ĉi-tieaj aferoj. Mi devas foriri, kaj iri al
alia viro!”

“Sed...”Ailin dubeme rigardis ŝin. “Ĉu vi ne plu donas konsideron al Peiwen, kiu vere
tutanime sopiras al vi dek jarojn!”

“Mi kortuŝiĝis, tial mi pardonis lin,” ŝi diris. “Sed amo estas tute alia afero, ĉu ne? Amo ne
estas kompato kaj simpatio.”

“Do, vi certe foriros, laŭ via diro?”
“Jes.”
“Ĉu li scias pri tio?”
“Li ekscios, kaj mi konigos tion al li kiel eble plej frue.”
Ailin eksilentis, kaj ŝi neniel deturnis sian rigardon de ŝia vizaĝo. Ŝi konsideris, ke tiu virino

estas enigmo, malfacile deĉifrebla persono kaj kompleksa libro. Post longa tempo ŝi ekparolis,
“Se vi foriros, lia koro frakasiĝos.”

“La mano de virino povas suturi tiun vundon,” Fang diris mallaŭte. “Li bezonos vin!”
Ailin levis siajn brovojn. Iliaj rigardoj renkontiĝis. Neniu el ambaŭ parolis. Granda silento

regis en la ĉambro. Nur aŭdebliĝis frapado de pluvogutoj sur la fenestro-vitroj. Malproksime
malvarma vento blovis leĝere super la kamparo kaj penetris en pinaron, kun trista basa hurlado.
Ailin aliris al la fenestro kaj apogante sian kapon al ĝia ŝproso, direktis sian rigardon al la pluva
nebulo ekstere, kiu vuale etendiĝis senlime.

“Mi ne pensas, ke li bezonos min,” ŝi kontraŭdiris. “Nun tio, kion li postulas de mi, estas nur
eksedziĝa atestilo.”

“Kompreneble vi certe ne promesos tion al li!” dirante, ŝi iris al Ailin. “Li baldaŭ sin
plibonigos, post kiam mi foriros.” Aŭdiĝis ŝia voĉo urĝema kaj sincera. ”Kredu min. Neniel
forlasu lin!”

Turninte sian kapon, Ailin rekte rigardis ŝin. “Ĉu vi ŝajne urĝe volas repacigi nin ambaŭ?” ŝi
demandis.

“Jes.”
“Kial?”
“Se li havas bonan edzinon kaj feliĉan familion, mi povas liberiĝi de mia spirita ŝarĝo. Kaj

krome, mi esperas, ke Tingting vivos en normala kaj feliĉa familio.”
“Ĉu vi pensis, ke, se vi ambaŭ rekuniĝos kiel geedzoj, tio formos feliĉan familion?” Ailin tuj

sekvigis alian demandon. Ŝia akra rigardo pafiĝis rekte al la vizaĝo de Fang.
“Tio jam ne eblas,” Fang malkaŝe rigardis ŝin. “Mi jam diris, ke mi ne plu amas lin.”
“Ĉu vere? Ĉu vi intence diris tion pro ia kaŭzo?”
“Vere! Tute vere!”
Ailin denove ĵetis sian rigardon eksteren de la fenestro. En ŝian koron rampis komplika sento.

Ŝi sentis sin acida kaj konfuzita. Ŝi perceptis, ke tute nova sento leviĝas interne. Ŝi trovis sin tiel
virineca kaj febla. En ŝiaj sangotuboj milda sento svarmis kaj disvastiĝis tra ŝia korpo. “Bone,” ŝi
returnis sian kapon. “Mi certigu al vi, ke, post kiam vi foriros, mi bone traktos la infanon.”

Larmoj glitfalis desur la vangoj de Fang. Ŝi rigardis Ailin per la okuloj trempitaj en larmoj.



- 171 -

Dum tiu ĉi momento stranga kaj tute nova amikeco naskiĝis inter la du virinoj. Fang ne tuj foriris.
Neniu sciis, pri kio alia ili interparolis. Kiam Fang reiris al sia ĉambro, la nokto jam profundiĝis.
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29.
En la sekvanta monato post ilia interparolo, Bai Peiwen pasigis siajn tagojn en konfuziteco kaj

nebuleco. Fang, kunportante Tingting-on, eliris frumatene kaj revenis vespere. Tuj kiam ŝi
revenis al la Domo Bai, ŝi elspezis plejparton de sia tempo por helpi Tingting-on kun lernado,
pretekstante, ke la infano bezonas ripetadon de lecionoj por renkonti tuj venontan semestran
ekzamenon. Kelkfoje, retenante ŝin, Bai diris, “Ne konsideru tion tiel serioza, ĉar vi ja estas
guvernistino!”

“Sed mi estas patrino, ĉu ne?” mallaŭte dirante, ŝi rapide elturniĝis de li kaj foriris. Li trovis,
ke li neniel povas alproksimiĝi al ŝi, kaj ŝi evitas lin kvazaŭ erinacon. Li ofte atendis la tutan
tagon, sed ne povis interŝanĝi eĉ unu vorton kun ŝi. Ĉiunokte ŝi frue fermis la pordon por dormi,
dum frumatene, tuj je la tagiĝo, ŝi kunportis Tingting-on promeni kaj poste iris al la lernejo. Li
sciis, ke ŝi penas eviti lin, sed li ne perdis sian kuraĝon. Ĉar la vintraj ferioj alproksimiĝis tagon
post tago, li kredis, ke li ankoraŭ havas tempon por akiri ŝin dum la vintraj ferioj.

Kaj kio pri Ailin? Ĉe tiu virino li des malpli klare divenis, kion ŝi pensis. Ŝi ŝajne multe
ŝanĝiĝis. Ŝi menciis nenion pri divorco. Ĉiufoje, kiam li parolis pri tio, ŝi ĉiam senhaste kaj
supraĵe diris, “Kial vi tiel urĝas? Mi devas fari konsideron!”

Tian aferon li ne devigis ŝin fari perforte. Do, li devis atendi plu! Dume ŝi ne emis eliri
eksteren kaj nur restis hejme tuttage. Ŝi nek koleriĝis nek insultis, kiel bona mastrino. Iunokte li
eĉ surprizite aŭdis, ke Ailin, Tingting kaj Fang ridegas kune, oni ne scias kial. Tio igis lin
surprizita kaj singardema, ĉar li timis, ke Ailin ludas artifikojn antaŭ Fang. Ĉiam karesado pli
efikas ol alta premforto. Li sentis sin desapontita. Pro tio li akcelis planadon de rekonstruado de
Hanyan Bieno. Sed pri tio Fang montris samajn flegmon kaj seninteresiĝon. Kaj kio pri Ailin?
Ankaŭ ŝi tute ne zorgis pri tio. Lin multe pikis ilia malatentemo. Tamen, malgraŭ tio, ĉe la fino
de tiu jaro, la ruboj de la bieno estis forigitaj, la fundamento pretigita kaj nova bieno
ekkonstruiĝis. En tiaj malklaraj cirkonstancoj, la vintraj ferioj alvenis nerimarkite, kune kun la
pluva sezono kun tuttage seninterrompaj kaj persistaj pluvstrioj. Tiun matenon Fang eniris lian
ĉambron tute ekster lia atendo.

“Mi volas interparoli kun vi, sinjoro Bai.”
“Denove vi nomas min sinjoro Bai?” li demandis, tamen kun granda ekzaltiĝo, ĉar almenaŭ ŝi

memvole sin turnis al li. Dum la tempdaŭro de unu monato, ŝi ĉiam hasteme evitis lin. “Kie estas
Tingting?” li demandis.

“Ailin kunportis ŝin por aĉeti surtuton. Mankas al ŝi vintraj vestoj, vi scias.”
Li ŝtoniĝis. De kiam ŝi komencis titoli ŝin per ŝia persona nomo Ailin? Ailin kunportis

Tingting-on por aĉeti surtuton! Kiel nenormala tio estas! Kia sekreto sin kaŝas malantaŭ la afero?
Forta maltrankvileco rampis en lian koron, kaj li iom kuntiris siajn brovojn. “Mi ne scias, kio
okazas al Ailin,” li diris, “Mi interparolis kun ŝi pri divorco, sed ŝi ŝajne ne traktas ĝin serioze.
Alian tagon, mi iros konsulti la advokaton, kiu geedziĝo estas laŭleĝe valida en nia komplikaj
rilatoj. Eblas, ke la geedziĝo inter mi kaj Ailin tute ne estas valida, tiel ke ni ne bezonas plenumi
formalaĵon de eksedziĝo.”

“Vi ne bezonas fari penojn por konsulti la advokaton,” ŝi sidigis sin sur la seĝon. “Tio tute ne
necesas. Ailin estas bona edzino. Ankaŭ vi bezonas edzinon kaj Tingting patrinon. Tial vi devas
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restigi ŝin ĉe vi...”
“Mi havas mian edzinon kaj Tingting sian patrinon,” li alproksimiĝis kaj sidiĝinte kontraŭ ŝi,

kaptis ŝin je la mano. “Vi estas mia edzino, vi estas la patrino de Tingting. Kial mi havigu al mi
la alian?”

Ŝi forte eltiris sian manon. “Ĉu vi volas interparoli en deca maniero?” ŝi demandis severe. “Ĉu
vi promesis, ke vi dece traktos min?”

“Jes, mi promesis,” li diris sinreteneme kaj eligis vesuspiron. “Vi estas vere senkompata,
senkompatulino. Via koro estas el fero, kaj viaj sangotuboj el ŝtalo. Vi estas kruela kaj
malmolkora. Kelkfoje mi vere volus disrompigi vin, sed mi faras nenion al vi! Se vi scius mian
fervoron kaj mian manion al vi! Se vi scius la suferon de mi spertatan ĉiusekunde kaj
ĉiumomente! Eĉ se vi scius nur milonon aŭ dekmilonon, ne, centmilonon aŭ miliononon da tio!”

“Ĉu vi jam findiris?” ŝi demandis kviete.
“Ne, mi ne povas findiri, ne povas findiri mian amsenton al vi por eterne. Sed mi ne volas

paroli plu. Lasu min paroli poste, paroli iom ĉiutage ĝis nia estonta vivo. Bone, mi lasu vin paroli!
Tamen, se vi volas diri al mi malbonan novaĵon, pli bone ne diru!”

“Ne malbonan novaĵon, sed la bonan.”
“Ĉu jes? Do, eldiru! Rapide!”
“Mi volas edziniĝi baldaŭ!”
Li retenis sian spiron kelke da sekundoj. La muskoloj sur lia vizaĝo rigidiĝis, kaj poste, tujtuje,

li revenis al normaleco kaj diris kun urĝema tono, “Jes, kompreneble, ni denove okazigos
edziĝoceremonion, solenan kaj grandiozan edziĝoceremonion. Mi certigas...”

“Vi eraras, sinjoro. Mi ne edziniĝos al vi. Mi reiros al Usono. Yali letere diris, ke li atendas
min por geedziĝo. Pro tio mi jam mendis flugbileton je la venonta dimanĉo. Al la lernejo mi jam
prezentis petskribon pri eksiĝo.”

Ŝi unuspire eldiris ĉion, kion ŝi volis. Tio plenigis la ĉambron per granda silento, ke eĉ ŝi
sentis surprizon en la koro. Sidante profunde en la sofo, ŝi rigardis al li senmove, kvazaŭ
fariĝinta ŝtono per ektuŝo de la magia vergo de sorĉistino. Lia vizaĝo aspektis senemocia kaj pala,
la paro de liaj blindaj okuloj impresis senvive, kaj liaj maldikaj lipoj estis firme kunpremitaj. Li
nek parolis nek moviĝis nek mienis. Nur lia peza spirado urĝeme kaj rapideme levis kaj mallevis
lian bruston. Ŝi atendis preskaŭ mizere la forpason de la tempo, kvazaŭ mil kaj dek mil jarcentoj
forglitus. Eliginte profundan elspiron, li diris raŭke kaj seke, “Ne ŝercu tiel, Hanyan. Tio ja
troas.”

“Ne estas ŝerco, sinjoro.” Ŝia voĉo iom tremis kaj ŝia koro kunpremiĝis. “Vere mi jam mendis
flugbileton kaj mia fianĉo min atendas eksterlande.”

Liaj dentoj mordis sian lipon tiel firme kaj profunden, ke ŝi eksentis streĉitecon kaj
malfortecon. Lia vizaĝo pli kaj pli paliĝis kaj la bluaj vejnoj sur lia frunto pulsis. Liaj fingroj firme
kaptis la brakojn de la seĝo, kun reliefiĝantaj vejnoj sur liaj mandorsoj. “Diru pli klare,” li diris,
“kion vi volas komprenigi?”

“Mi volas komprenigi al vi...” ŝi diris malfacile, kun dolora premo en la gorĝo. “Mi volas reiri
al Usono, ĉar miaj ferioj en Tajvano jam finiĝis. Mi jam vidis Tingting-on, kaj mi kredas, ke ŝi
vivos pli bone en postaj jaroj. Tial...tial mi havas neniajn zorgojn. Mi volas reiri al la viro, kiu min
atendas. Jen ĉio, kion mi volas diri. Ĉu tio ankoraŭ ne estas klara?”

“La viro, kiu atendas vin! Vi devas koni, kiu estas la viro vere atendanta vin!” Li klinis sin
antaŭen kaj kaptis ŝian brakon. Tuj li fortigis siajn fingrojn kaj firme tenis ŝin per tiom granda



- 174 -

forto, kvazaŭ volante dispecigi ŝin. El inter siaj dentoj, li puŝis sian voĉon, “Rigardu al mi,
Hanyan! Mi ja estas la viro, kiu vin atendas! Mi vin atendas jam dek jarojn! Hanyan, vidu klare!”

Ŝi eksentis doloron ĉe la brako, ke ŝi kontraŭvole enspiris tra inter dentoj. Ŝi malforte diris,
“Vi dolorigas min!”

“Ĉu mi dolorigas vin? Jes, mi volas dolorigi vin!” Li plifortigis sian tenadon. “Mi vere volus
dispecigi vin, vi senkora kaj sensenta virino! Ĉu vi volas, ke mi petu, aŭ petegu al vi restigi vin?
Kiel mi povus ricevi vian pardonon? Ĉu vi volas, ke mi surgenuiĝu antaŭ vi aŭ riverence frapu
mian kapon sur la teron? Diru al mi! Diru al mi! Kion vi volas, ke mi faru finfine? Kion vi volas,
ke mi faru?”

“Mi ne volas, ke vi faru ion ajn,” ŝi diris, eltenante sian doloron. Larmoj plenigis ŝiajn okulojn.
“Mi jam diris al vi, ke mi pardonis vin. Mia reiro al Usono, kaj mia pardono aŭ nepardono al vi
estas tute malsamaj aferoj!”

“Kial ili estas malsamaj aferoj? Ĉar vi jam pardonis min, kial vi ne volontas restigi vin ĉi
tien?”

“Amo,” ŝi mallaŭte kaj suferoplene eligis la vorton. “Amo, ĉu vi komprenas?”
“Amo?” Li grincigis siajn dentojn. “Kion ĝi signifas?”
“Por la amo mi devas reiri.”
Li injektis pli da forto en siajn fingrojn. “Ĉu vi diris, ke vi amas tiun...” Li denove grincigis

siajn dentojn. “Tiun damnindan Yali!”
“Ĝuste,” dirinte, ŝi enspiris kaj lipogrimacis pro doloro. “Ĝuste tio, kion mi volas diri!”
“Vi mensogas!” li minace diris. Lia vizaĝa koloro ŝanĝiĝis de paleco al ruĝo. Li forte forpuŝis

ŝian brakon kaj eksaltis. Alirinte al la tablo kaj doninte pezan pugnobaton sur ĝin, li muĝis, “Vi
mensogas! Vi mensogas! Vi mensogas!” Sidiĝinte sur la seĝon ĉe la tablo, li mizeroplene kuŝigis
sian vizaĝon sur la tablon kun la kapo firme ĉirkaŭpremita de ambaŭ manoj. “Hanyan, vi
mensogas! Vi ne devus fari tian mensogon! Konfesu, ke vi mensogas, ĉu jes? Ĉu jes?” Lia voĉo
iris de furiozeco al petemo. “Ĉu jes?”

“Ne.” Ferminte siajn okulojn, ŝi turnis sian kapon flanken sen kuraĝo vidi lin. “Bedaŭrinde, mi
diris la veron. Vi ne povas esperi, ke ĉio ne ŝanĝiĝis dum dek jaroj, precipe la amo.”

Li levis la kapon. Subite li sin ĵetis apud ŝin. Kaŭriĝinte, li kaptis ŝiajn manojn. Li direktis sian
ardantan vizaĝon al ŝi kaj diris urĝeme kun voĉo miksita per afliktita fervoro, “Pensu, Hanyan!
Rememoru pri tiuj tagoj de nia nov-geedziĝo! Ĉu vi ankoraŭ memoras tiun kanton, Hanyan, la
kanton, kiun vi tre ŝatis kanti? ‘Ni dependas unu de l’ alia, ĵuras ja neniam apartiĝi, ni intime
kveras inter floroj, paŝas man-enmane ĉe l’ rivero...’ Ĉu vi ankoraŭ memoras? Pensu, Hanyan!
Kvankam mi ne estas bona, ni kunhavis mielan tempdaŭron, ĉu ne? Hanyan, pensu, pensu...”

“Aĥ,” stariĝinte kaj elturniĝinte de li, ŝi iris rekte al la fenestro. “Tio estas senutila, Peiwen. Mi
bedaŭras!”

Li hastis al la fenestro kaj malpeze brakumis ŝiajn ŝultrojn. “Ne tuj foriru,” li diris ĉe ŝia orelo.
Lia mentono alpremiĝis al ŝia tempio. Lia voĉo fariĝis tre softa, spicita per kortuŝa pasio. “Donu
al mi iom da tempo, mi petas. Hanyan, ne foriru tuj. Eble vi povos enamiĝi al mi.”

“Aĥ, neeble, Peiwen, mi foriros je la venonta dimanĉo,” dirante, ŝi faris engluton de salivo.
“Vi povas malmendi la bileton.”
“Estas senutile, Peiwen, senutile,” ŝi forte skuis la kapon.
“Ĉu vi sugestas, ke vi ne plu enamiĝos al mi refoje?”
Sentante atakon de vertiĝo, ŝi fermis siajn okulojn. “Jes!” ŝi diris malmolkore.
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Liaj manoj, kiuj brakumis ŝiajn ŝultrojn, ekpremis ŝin, kaj li perdis spiron dum momento.
“Pro kio?” Lia voĉo restis tiel softa, ke ĝi ŝiris la koron.
Ŝi forte skuis la kapon. “Pro nenio, pro nenio. Nur...nur la amo jam formortis. Jen la kialo!”
“La amo povas esti kulturita denove.”
“Neeble, Peiwen, neeble. Mi bedaŭras. Vere. Mi baldaŭ foriros, kaj mi nur esperas...” Ŝia voĉo

aŭdiĝis iom sufokite de plorsingulto. “Post mia foriro, vi kaj Ailin bone zorgu pri Tingting kaj
donu pli da amo al ŝi. Peiwen, ŝi estas tre malforta kaj sensiva infano.”

“Restigu vin, por ke ni kune zorgu pri ŝi,” li diris trememe.
“Neeble. Mi devas foriri!”
“Ĉu tute nenia eblo por diskuti?”
“Mi bedaŭras, Peiwen.”
Li intensigis sian premon sur ŝiaj ŝultroj kaj lia varma elspiro blovis al ŝia orelo. Aŭdiĝis lia

voĉo kun sufokiteco kaj tremo kaŭzitaj de venonta tempesto, “Ne diru ‘bedaŭri’. Donu al mi
klarigon! Pro kio vi ne povas akcepti mian amon? Mi ne volas, ke vi amu min, kaj mi ne kuraĝas
elmeti tian rigoran postulon. Mi nur petas, ke vi restigu vin por akcepti mian sindonemon kaj mian
amon. Ĉu vi komprenas? Restigu vin, Hanyan! Restigu vin!”

“Ne, ho, ne!” Ŝi baraktis tiel en lia brakumo kiel en sia sento. “Mi devas foriri, ĉar mi jam ne
plu amas vin, ne plu amas vin!”

“Mi scias,” li diris, retenante sian spiron, “ĉar mi estas blindulo! Ĉu? Ĉu?”
Kunpreminte siajn dentoj, ŝi intence ne respondis. Ŝi sciis, ke tia silento estas la plej kruela,

rigora kaj senkompata. Sed necesas, ke li rezignu sian esperon! Senparola ŝi tenis sian buŝon
fermita.

“Mi jam faris trafan parolon, ĉu ne?” Lia voĉo aŭdiĝis raŭke kaj triste. Ŝia silento vere efikis
kiel anticipe. Li ricevis pezan kaj fatalan baton. “Mi ne plu estas la princo en via sonĝo, sed nur
malbelulo kun blindaj okuloj! Vi havas alian bonaspektan fianĉon kaj vi ne plu tenas min en viaj
okuloj! Ĉu mi pravas?” Li forte kaptis ŝiajn ŝultrojn. Aŭdiĝis lia furioza kaj trista voĉo, “Diru
honeste! Jen tio estas la kialo! Vi ne volas kriplulon! Ĉu jes? Ĉu jes? Ĉu jes? Diru! Vi diru!”

“Mi... aĥ, bonvole lasu viajn manojn for!” Ŝi tordis sian korpon malfacile, kun larmoj sur la
vizaĝo. “Mi bedaŭras!”

Li forpuŝis ŝin tiel plenforte, ke ŝi preskaŭ falis kaj haltigis siajn ŝancelantajn paŝojn.
Apogante sin ĉe la tablo, ŝi spirege rigardis lin. Sur lia tuta pala vizaĝo videblis malespero kaj
brutaleco, kaj lia minacanta mieno estis terure timiga. Li dronis en plej mizera kaj antaŭmorta
baraktado, kvazaŭ sovaĝa besto ĉe la rando de pereiĝo. Tie starante, kun taŭzitaj haroj, li anhele
eligis serion da timigaj korkrevigaj ekkrioj, “Vi iru for de ĉi tie! For de ĉi tie! For de ĉi tie! Se vi
volas foriri, tuj foriru! Restu malproksime de mi! Ne plu lasu min aŭdi vian voĉon! Foriru! Foriru!
Rapide foriru! Ju pli malproksimen vi iras, des pli bone! Ĉu vi aŭdas min?” Li paŭzis, kaj poste,
koncentrinte sian tutan forton, li laŭte kriegis, “Foriru!”

Ŝi estis timigita de li, ĉar ŝi neniam vidis tian furiozecon, kian li montris nun. La tajdo de
mizero ŝin englutis. Dum ĉi tiu momento ŝi ekhavis fortan impulson, ke ŝi volas impeti antaŭen
kaj brakumi la mizere muĝantan bestion por glatigi ties taŭzitajn harojn, forkisi la kruelecon ĉe
ties lipoj kaj konsoli ties furiozan koron kaj malesperan animon. Sed ŝi faris nenion. Ŝi nur
permane kovris sian buŝon por reteni la eksplodontan plorsingulton. Poste, ŝi fuĝis el la ĉambro
kaj direktis sin rekte al sia dormoĉambro.

Ĉe la tagmezo Tingting kaj Ailin revenis. Tiam Fang eliris el sia ĉambro por pririgardi. Kun
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tutnova ruĝa surtuteto, Tingting gajis kiel anĝeleto. Ŝi alkuris kaj ĵetis siajn brakojn ĉirkaŭ la kolo
de Fang, senĉese kriante, “Instruistino, rigardu al mi! Instruistino, rigardu al mi!”

Ŝi turnadis sin, tiel ke la basko de la surtuteto flirte ŝvebis. Kaj poste ŝi alkuris al la pordo de
Bai, kriante, “Paĉjo, mi aĉetis novan palton! Jen tuŝu ĝin!”

Kun kriado ŝi puŝmalfermis la pordon. Tujtuje ŝi ŝtoniĝis, kaj mirplene demandis, “Kie estas
paĉjo?” Tiam Fang trovis, ke li tute ne troviĝas en la ĉambro. Ŝi kaj Ailin interŝanĝis rigardojn.

Kiam ili malsupreniris la ŝtuparon, la servistino Yazhu diris, “Sinjoro jam eliris, li eliris sola.”
“Ĉu li ne surportas pluvmantelon?” Ailin demandis. “Pluvas ne malforte!”
“Ne.”
Ailin ĵetis rigardon al Fang kaj mallaŭte demandis, “Ĉu vi jam diris ĉion al li?”
“Jes.” Ŝi direktis sian peteman rigardon al Ailin, dirante, “Ĉu vi volas serĉi lin?”
“Kie li troviĝas, laŭ via opinio?”
Fang malpeze mordis sian lipon. “Ĉe Hanyan Bieno,” ŝi mallaŭte respondis.
Ekde la komenco de pluva sezono, la rekonstruado de la bieno portempe haltis, kaj nun

starigitaj estis nur dom-armaturo kaj kelkaj malaltaj muroj duone masonitaj. Ailin restis senparola
dum momento. Fulmis strio da malagrableco kaj embaraso en ŝiaj okuloj. Poste ŝi eligis
vesuspiron kaj diris, “Bone, mi iru!”

Ĵetinte pluvmantelon sur la ŝultrojn, ŝi foriris. Post unu horo ŝi returnis sin sola, kun briletantaj
pluveroj sur la pluvmantelo. Kun plenvizaĝa kolero kaj kun furiozeco kaj aflikto en la okuloj ŝi
kolereme demetis la pluvmantelon kaj ĝin ĵetis sur la sofon, disverŝante pluvakvon sur la teron.
Eksplodis ŝia malpacienco kaj koleremo denove. Al Fang ŝi laŭte kriis, “Lasu lin morti!”

“Ĉu li estas tie?” Fang demandis maltrankvile.
“Jes, li sidis ĉe muro kiel stultulo, malsekigita tra la korpo. Mi persvadis lin reiri hejmen.

Divenu, kion li diris al mi! Li laŭte kriis ‘For!’ al mi, kaj ordonis al mi ne zorgi pri li! Li diris, kial
ni bezonas tian blindulon kia li, ĉar ni havas sanan kaj valoran korpon. Li freneziĝas kiel besto!
Mi diras al vi, ke li jam freneziĝas! Lasu lin morti! Tiu senkora fripono! Mi ne plu zorgos pri liaj
aferoj! Ne plu por eterne! Li estas nedankema kanajlo!” Gapante al Fang, ŝi ekspiris, “Mi ne
kapablas revenigi lin, tiel ke mi akre insultis lin!”

“Kiel vi insultis lin?” La koro de Fang jam saltis ĝis la gorĝo.
“Mi insultis lin, ke li estas blinda strangulo! Mi diris al li, ke neniu donu atenton al li! Tiu

blindulo! Tiu kriplulo! Do, mi volis, ke li mortu, rapide mortu!”
Aĥ! Ne! Kun subita zumado en la kapo Fang eksentis, kvazaŭ la ĉielo kaj la tero turniĝus. Aĥ!

Ne! Tio estas tro kruela, tro kruela! La suferoj de unu homo jam sufiĉas, kial aldoniĝas tiuj de la
alia! Ailin, vi ja estas kanajlo! Vi estas malsaĝulo! Aĥ, Ne! Tio estas tro kruela! Kaptinte la
pluvmantelon de la sofo, ŝi elkuris direkte al la pordo. Ensaltinte en la aŭton en la ĝardeno, ŝi diris
al maljuna You, “Rapidu! Al Hanyan Bieno!” Tiu startigis la aŭton kaj veturigis ĝin fulmrapide
ĝis la vojo antaŭ la bieno. Elsaltinte el la aŭto, ŝi diris al li, “Venu kune kun mi, maljuna You. Ni
rehejmenirigu sinjoron Bai!”

Maljuna You sekvis ŝin en la direkto al la bieno. Sed ili apenaŭ faris kelkajn paŝojn, kiam Bai
ŝancele eliris grandpaŝe el interne de la bieno. Kun disŝirita vesto, li estis makulita de pluveroj kaj
kotaĵoj. El liaj haroj gutis akvo kaj sur lia vizaĝo videblis sangaj frotvundoj. Evidente li estis
falinta sur la teron. Nun li aspektis mizera pro embaraso. Kun timiga blue-pala vizaĝo, li, portante
terure tiranecan mienon, rekte gapis per siaj senvivaj okuloj. Li ja freneziĝis! Li ŝajnis vere
freneza! Ŝi alkuris kaj ekkaptis lin je pojno, sentante kvazaŭ tranĉilo tranĉus ŝian koron. Kun
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larmoj ŝi treme kriis, “Peiwen!”
“For!” li laŭte diris. Li forpuŝis ŝin tiel forte, ke ŝi ne povis firme stari pro malseka kaj glita

tero kaj falis surteren. Maljuna You haste helpis al ŝi stariĝi. Dume Bai preterkuris ilin kaj impetis
rekte antaŭen. Li frapiĝis kontraŭ la aŭtopordo, stumble ŝanceliĝis kaj starigis sin. Vidinte, ke li
malfermas la aŭtopordon, ŝi akutvoĉe kriis, “Ne zorgu pri mi, maljuna You. Retiru sinjoron Bai,
rapide!”

Maljuna You sin ĵetis tien, sed jam malfruis. Bai jam enŝovis sin en la kajuton kaj tuj lerte
startigis la aŭton. Levinte sin el la tero, ŝi plenforte postkuris, plore kriante, “Peiwen! Ne faru tion!
Peiwen, aŭskultu min... Peiwen!”

La aŭto fulme impetis antaŭen. Ŝi akutvoĉe kriis kaj maljuna You postkuris la aŭton. Plorante,
ŝi kuradis kaj kriadis. Poste ŝi ekstaris stulte tie. Tra densa pluvnebulo, ŝi vidis, ke la aŭto
kunfrapiĝis kontraŭ arbego apudvoja, abrupte turniĝis maldekstren kaj ĵetiĝis al rokego de la
deklivo. Iom poste aŭdiĝis bruego, kaj la aŭto renversiĝis trans vojrando en te-plantejon.
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30.
Longatempa ĥaoso, konfuzo kaj hastado! Kaj poste plasmo, gazo, sorba kotono, sukurĉambro,

kuracistoj, flegistinoj, koridoroj en hospitalo, kaj atendado, atendado, denove atendado! Atendado,
atendado kaj denove atendado! La vitra pordo de la sukurĉambro malfermiĝis kaj fermiĝis,
malfermiĝis kaj refermiĝis, malfermiĝis kaj denove fermiĝis! Flegistinoj eniris, eliris, reeniris kaj
reeliris... Tiel forpasis kelkaj centoj kaj miloj da jarcentoj, palaj kiel la muroj de la hospitalo kaj
sensanga vizaĝo de Bai Peiwen.

Sed nun regis kvieteco.
Sidante ĉe lia malsanlito, Fang stupore lin rigardis. Botelo da plasmo pendiĝis kaj sango

transfluis guton post guto en lian vejnon. Li kuŝis tie vundoplena, kun la kapo, manoj kaj femuroj
bandaĝitaj per gazo. Li aspektis tiel mizere kaj pale dronanta en peza komato. Dum kvardek ok
horoj ekde lia enhospitaliĝo, li neniam revenis al konscio.

En la malsanula ĉambro regis tia silento, ke oni sentis sin maltrankvila. Fang jam pli frue
devige hejmenirigis Tingting-on, kaj Ailin ankaŭ foriris oni ne sciis kiam. Nun falis profunda
nokto. En la malsanula ĉambro troviĝis nur Fang kaj Bai. Kun okuloj plenaj de larmoj, ŝi kviete
rigardis lin. Ŝi jam enkore preĝis diversajn preĝojn kaj al ĉiuj dioj, kiujn ŝi konis. La deziroj dum
ŝia tuta vivo nun kunfandiĝis al ununura: “Bai Peiwen, vi devas vivi plu!”

Dum du tagoj kaj noktoj, ŝi ankoraŭ ne fermis siajn okulojn por bone dormeti dum momento.
Nun en la silenta ĉambro, ŝin atakis malrapide dormemo. Apogante sin en la seĝo, ŝi falis en
mensan nebulecon.

Longa tempo forpasis. Moviĝo kaj ekĝemado el la malsanlito surprize saltigis ŝin. Sin ĵetinte
al la lito, ŝi aŭdis lian murmuran kaj doloran ĝemadon miksitan kun mallaŭtaj vokoj por akvo.
Haste verŝinte glason da akvo, ŝi trempis kotonbulon en ĝin kaj gutigis akvon en lian buŝon. Pro
febro liaj lipoj jam sekiĝis kaj kreviĝis. Kiel palajn lipojn li havas! Ŝi senĉese gutigis akvon sur
liajn lipojn, sed ne povis ruĝetigi ilin. Samtempe ŝiaj larmoj gute falis sur lian manon nekovritan
de litkovrilo. Li ektremis, kaj malferminte siajn blindajn okulojn, vane rigarde priserĉis la
ĉambron. Lia konscio submergiĝis kvazaŭ ĉe la mara fundo je dek milionoj da klaftoj profunda,
tiom malklara kaj tiom nebuleca, sed en lia koro ankoraŭ restis io viva, strio da deziro, strio da
aspiro, strio da vaganta sonĝo... Li baraktadis, sed li ne povis elbarakti, ĉar al lia korpo kvazaŭ
alligiĝis ardanta ferpeco je mil kilogramoj peza. Dum liaj ĝemado kaj anhelado, li sentis tiom
mildan maneton, kiu karesis liajn vizaĝon kaj febre brulantajn vangojn. Kiel milda kaj malvarmeta
maneto! Kiel absurdan sed dolĉan sonĝon li havas! Li baraktadis kontraŭ sia malklara konscio.
Neeble! Li devas dispeli la densan nebulon kaj bone aŭskulti la voĉon mallaŭtan kaj plorantan ĉe
sia orelo. Kiu tio estas? Kiu? Kiu? Li daŭre baraktadis. Fine, li laŭte demandis, “Kiu vi estas?” Li
pensis, ke lia voĉo estus laŭta kaj sonora, sed li nur eligis kulecan zumadon. Li aŭdis tre
malproksiman voĉon kun plora tono, “Kion vi diris, Peiwen? Kion vi volas?”

“Kiu vi estas? Kiu vi estas?” li demandis murmure.
Ŝi prenis lin je la mano, la sola mano nevundita. Ŝiaj lipoj alpremiĝis al lia mandorso kaj ŝiaj

larmoj malsekigis ĝin. Poste, ŝi klare diris, “Estas mi, Peiwen. Mi estas Hanyan.”
Estis la unua fojo, ke ŝi konfesis al li, ke ŝi estas Hanyan. Ĉe tiuj vortoj, ŝi trovis, ke lia korpo

ne plu tordiĝis nek baraktadis kun ĝemado. Ŝi levis sian kapon en paniko. Li kuŝis rigide, kun



- 179 -

okuloj senmove gapantaj. Li mortis! Ŝi ege surpriziĝis. Ŝi firme tenis lian manon kaj skuadis lin,
kriante timoplene kaj panike, “Peiwen! Peiwen! Peiwen!”

“Jes,” li ekparolis. Poste, li eligis longan elspiron kaj diris sonĝece, “Mi havas sonĝon, tiom
dolĉan kaj tiom frenezan.”

Ŝi levis sian kapon por danki al Dio. Li ankoraŭ vivas! Ĵetinte sin al la kapkuseno, ŝi urĝe diris,
“Vi ne havas sonĝon, Peiwen. Ĉio estas vera. Mi estas ĉi tie, kaj mi volas, ke vi bone vivu plu!
Aŭskultu! Peiwen, vi devas bone vivi plu por mi, por Tingting kaj por... nia estonteco.” Larmoj
glitfalis desur ŝiaj vangoj. Plorsingultante, ŝi diris, “Vi devas bone vivi, ĉar mi tiom amas vin, tre
amegas vin!”

Post momenta senspiro, li vere revenis al konscio. Denove sango fluis en liaj sangvazoj kaj
konscio reviviĝis en lia cerbo. El la marfundo profunda je dek mil klaftoj li leviĝis, leviĝis, leviĝis
ĝis la akvosurfaco, kaj li povis spiradi, pensi, deziri kaj ĝoje ĝui! Kaptinte tiujn dolĉajn vortojn, li
spirege demandis, “Ĉu estas vi, Hanyan? Ĉu vere estas vi? Ĉu vi ne foriris? Ĉu vi diras, ke vi
amas min, aŭ mia iluzio mistifikas min?”

“Jes, estas mi vere!” urĝeme respondis Fang Siying, ne, Hanyan. Multe da vortoj elŝprucis el
ŝia buŝo, el la fundo de ŝia animo. Ŝi ne plu havis skrupulojn, ne plu tenis sin evitema, ne plu
trompis sin mem. “Mi ne plu foriros. Dum dek jaroj, mi neniam forgesas vin, nek mi amas alian
viron! Peiwen! Neniam! Tio estas la kaŭzo, kial mi revenis al la lando tuj antaŭ mia reedziniĝo,
kaj kial mi restadas ĉi tie, nevolante reiri al Usono. Mi neniam ĉesas ami vin! Mi neniam havas la
ideon edziniĝi al Yali! Neniam! Neniam! Neniam!”

Je ŝia miro, kaskado de ŝiaj senpripensaj vortoj akve elfluis, eĉ ne regitaj de ŝi mem. Sed, kiam
ŝi elverŝis tiujn vortojn, ŝi subite sentis sin faciligita, kvazaŭ liberiĝinte de sia grava problemo kaj
kateno de la sentoj. Ŝi direktis sentoplenan kaj profundan rigardon al li. Poste, ŝi klinis sian kapon
kaj ameme alpremis siajn suplajn kaj malseketajn lipojn al liaj fajrantaj kaj sekaj lipoj. “Mi amas
vin,” ŝi plore diris. “Mi neniam forlasos vin, Peiwen. Ni rekomencu! Ni rekomencu! Vi resaniĝu
kaj ekbonfartu rapide, ĉar... mi bezonas vin!”

“Hanyan!” li mallaŭte kriis, vringinte la voĉon el la profundo de sia animo. “Ĉu mi povas
kredi al miaj oreloj? Ĉu mi ekhavas halucinon pro mia febro? Hanyan, diru al mi! Diru al mi!
Certigu tion al mi! Hanyan, helpu al mi certigi tion!” Li diris urĝeme, “Alie mi freneziĝos, mi
furioziĝos! Hanyan, helpu al mi!”

“Jes, jes!” kriante, ŝi prenis lian manon, alpremis siajn larmomakulitan vangon al ĝi kaj ĝin
kisis per siajn varmaj lipoj. Klininte sian korpon, ŝi senĉese kisadis liajn vizaĝon kaj lipojn,
dirante seninterrompe, “Mi kisas vin. Tio ne estas halucino! Mi kisas vian manon, mi kisas vian
vizaĝon, mi kisas viajn lipojn! Ĉu tio estas halucino? Ĉu miaj lipoj ne estas suplaj kaj realaj? Aĥ,
Peiwen, mi estas ĉi tie! Via Hanyan, la cindrulino, kiun vi akiris el la sunumejo por te-folioj!”

“Aĥ, mia Ĉielo!” li mallaŭte kriis. La fontakvo de la vivo jam enfluis en lian korpon.
Kvankam li estis blinda, lia vidkampo jam pleniĝis de brila lumo. Li mallaŭte krie diris, per la
voĉo vigla kaj dankema, “Ĉu mi ne devus danki la favoron de la spirito, kiu regas ĉion en
mallumo!” Poste, li firme alpremis sian vangon al ŝia mano. Larmoj malrapide elfluis el liaj
blindaj okuloj.

Ĉe tagiĝo, kuracisto eniris la malsanulan ĉambron kaj vidis tiun belan bildon. La malsanulo
dorse kuŝis en profunda dormo kaj la delikata kaj svelta Hanyan alvizaĝe apogis sin sur la rando
de la seĝo apud la malsanlito, kun longaj haroj sterniĝantaj sur la lito. Sur ŝia vizaĝo ankoraŭ
videblis freŝaj larmomakuloj sub ŝiaj ebonaj okulharoj kviete mallevitaj. Ankaŭ ŝi troviĝis en
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profunda dormo, tamen firme prenante la manon de la malsanulo. La matenaj sunradioj filtriĝis
oblikve tra la fenestro kaj ore tinkturis iliajn kapojn, manojn kaj vangojn, kio vere prezentis
kvietecon kaj pacon.

La kuracisto ektusis, kio saltigis ŝin el la seĝo. Streĉite ŝi direktis sian rigardon al la lito kaj
pretervole demandis, “Ĉu li... mortis?”

“Oh, ne,” la kuracisto diris ridete. “Li bone dormas.” Li okule ekzamenis lin kaj poste sin
turninte, montris mildan kaj kuraĝigan rideton al ŝi, dirante, “Estu trankvila, sinjorino Bai. Li certe
resaniĝos.”

“Nenia danĝero?” ŝi urĝeme demandis.
“Jes, li resaniĝos.”
Aĥ, dank’ al la Ĉielo! Starante ĉe la lito, ŝi ravite rigardis lin en dolĉa dormo, eĉ

preteratentante, kiel la kuracisto nomis ŝin, kaj ke li diris adiaŭ al ŝi. ŝi nur ĝoje, ridete kaj plore
rigardis lin. Tenante sin tiamaniere longan tempon, ŝi subite rekonsciiĝis kaj sin ĵetis al la telefono.
Ŝi devas komuniki tiun ĉi bonan novaĵon al Tingting! Tuj diri ĝin al ili! Kiam ŝi sukcesis turni la
telefonnumeron, tuj aŭdiĝis la voĉo de Ailin, “Kiel li statas?”

“Aĥ, li resaniĝos!” ŝi respondis anhelante. “La kuracisto diris, ke li ne plu havas danĝeron!
Transdiru tion al Tingting! Ĉu vi kunportos ŝin ĉi tien post kelka tempo?”

“Ho, eble, probable,” strange aŭdiĝis la voĉo de Ailin. “Pro tio, ĉiuj povas esti trankvilaj.”
“Jes.” Hanyan ne povis kaŝi sian ekscitecon. “La kuracisto diris, ke li plej baldaŭ resaniĝos. Li

nun dormas.”
“Bone,” duonvoĉe diris Ailin, “Do, ĝis la revido!”
“Ĝis!” Demetinte la aŭdilon, ŝi residiĝis sur la seĝon apud la lito kaj fikse rigardis lin. Nun ŝi

jam ne plu kaptiĝis de dormemo. Bonordiginte liajn kapkusenon kaj litkovrilon, ŝi faligis sian
penetreman rigardon sur lian vizaĝon suferintan multe da ĉagrenoj kaj malfeliĉoj. Kaj nun griza
nubo flirte, malrapide kaj nerimarkite aldrivis kaj ŝin vualis. Aĥ, la Ĉielo! Kian promeson ŝi jam
donis al li! Kian konfeson ŝi faris al li! Sed fakte, kion ŝi devas pravigi al Ailin? Ailin ja havas la
saman rajton okupi sian edzon! Aĥ, la Ĉielo! Ĉu la nodo jam malligiĝis? Ŝi jam certigis al Ailin,
ke ŝi foriros. Kaj ŝi ĵuris helpi al ili teni ilian geedziĝon sendifekta. Sed nun, kion mi diris al
Peiwen? Neniam disiĝi! Neniam foriri! Sed... sed... sed... kion tio signifas por Ailin?

Ŝi ekhavis konfuzitan menson kaj pli kaj pli maltrakviliĝis! Antaŭ ŝiaj okuloj aperis paro da
fajrantaj okuloj de Ailin, kaj ĉe ŝiaj oreloj kvazaŭ sonis ŝiaj malbonhumoraj riproĉoj kaj insultoj.
Aĥ, ĉiaokaze, Ailin estas lia laŭleĝa edzino, dum mi mem estas vaganta animo! Kaj nun, kaj nun...
kien mia animo iru finfine?

Lia kapo moviĝis. Li mallaŭte delire vokis, “Hanyan? Hanyan!”
Alproksimiginte sian kapon al li, ŝi larmokule rigardis lian ankoraŭ palan vizaĝon. Aĥ, Peiwen,

Peiwen, vi havas mielan senton kaj mi longan avidemon al amo. Kial nia afero suferas tiom da
malfaciloj kaj provoj? Ni jam spertis dekjaran sopiremon kaj travivis du provojn de morto kaj vivo.
Ĉu ni ambaŭ, ĝis hodiaŭ, devas apartiĝi unu de la alia? Aĥ, aĥ, Peiwen! Ĉu nia sorto destinas tion?

Ŝi etendis sian manon al la lipoj kaj subkonscie mordis siajn fingrojn. Ŝiaj pensfadenoj troviĝis
en malordo. Ju pli ŝi ilin ordigis, des pli ili interimplikiĝis. Sed ŝia sento fariĝis ankoraŭ pli intensa
kaj klara: ŝi ne volas forlasi lin! Ŝi amas lin! Tiel ŝi sidadis pripensante longan tempon, ĝis aŭdiĝis
mallaŭta frapado sur la pordo.

Ŝi eksaltis. Ŝi sciis, ke Ailin alvenas. Ŝi devas retiri sin flanken, ĉar lia edzino alvenas.
Suspirante, ŝi senkonsole iris al la pordo kaj malfermis ĝin. Tuj ŝi ekmiris. Ekstere staris Yazhu,
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kiu tenis Tingting-on je la mano, sed ne troviĝis Ailin. Sentante tion stranga, si demandis, “Kie
estas la sinjorino?”

“Ŝi jam foriris!” diris Yazhu. “Ŝi forportis siajn ĉiujn aĵojn! Ŝi diris, ke ŝi neniam revenos!”
“Kion tio signifas?” Ŝi gapis al Yazhu.
“Ankaŭ mi ne scias. Ŝi petas min transdoni ĉi tiun leteron al vi.” Yazhu donis al ŝi dikan

koverton kaj tiu dubeme ĝin akceptis. Sur la koverto skribiĝis “Por sinjorino Zhang Hanyan
persone”.

Kun la letero enmane, ŝi sentis sin distriĝema. Poste, ŝi entiris Tingting-on kaj ordonis
Yazhu-on reiri hejmen por prizorgi la hejmaferojn. Ferminte la pordon, ŝi atentigis al Tingting ne
brue veki sian patron. Tiu obeeme kapjesis. Ekde kiam ŝia patro eldanĝeriĝis, la knabino ĉiam
portis ridmienon. Transmovinte seĝon apud lin, ŝi sidiĝis kaj senbrue rigardis lin.

Residiĝinte en la seĝon, Hanyan senprokraste deŝiris la koverton kaj eltiris leterpaperon, sur
kiu skribiĝis:

“Hanyan,
Vere strange! hodiaŭ eĉ mi skribas leteron al la virino kun tiu ĉi nomo! Hanyan! Hanyan! Mi

devas konfesi, ke tiun nomon mi konstante abomenas, ĉar ĝi estas venena tumuro en mia ama vivo.
Sed nun, kiam mi skribas ĉi tiun leteron, Dio scias, mi jam ne kovas haton kontraŭ vi. Ĉu strange,
Hanyan? Mi ankoraŭ rememoras, ke tiun nokton ni malkaŝe kaj sincere interparolis unuafoje. Vi
diris al mi, ke vi ne plu amas Peiwen-on, kaj petegis al mi restigi min. Vi aldonis, ke li ekamos min
kaj mi ne forlasu mian amon laŭplaĉe. Aĥ, Hanyan, vi konvinkis min. (Nun kiam mi ekpensas pri
tio, mi trovas, ke mi estas malsaĝa, sed vi estas pli malsaĝa ol mi.) Pro tio, mi restigis min kaj
vane masonis la muron de mia amo. Sed la domarmaturo estas jam starigita, dum mia muro
ankoraŭ ne trovas sian fundamenton! Hanyan, mi sentas honton! Mi ne estas bona konstruanto!
Kaj mi trovas, ke en lia koro troviĝas tute nenia loketo por mi, kaj mi havas nenian eblon eniri en
lian animon, ne nur en mia nuna vivo, sed ankaŭ en mia estonta vivo! Li havas nur vin en la koro!
Post aŭta akcidento, mi des pli klare komprenas tion. Hanyan, vi trompis min. Vi amas lin multe
pli ol mi! Nun ke vi volontas cedi pro via amo al li, tion kaŭzis mia misparolo pro ebrieco! Pri via
grandanimeco, kion alian mi povas diri? Hanyan, vi supervenkis min. Ĉi-matene mi senintence
trovis en via lernolibro paperpecon (ĉi-kune), ĉio sin montras kristale klara! En ĝi viaj deziro kaj
intenco malkaŝe riveliĝas plene. Peiwen estas prava en tio, ke se mi restigos min, tri animoj
frakasiĝos, kaj se mi foriros, unu familio rekuniĝos! Sekve de tio, mi decidas foriri kaj neniam
revenos! Transdiru al li, ke mi volas nek fabrikon nek monon, volas nenion! Mi ne estas malriĉa.
Dum ĉi tiuj jaroj, mi akumulis multe da mono ĉe mano. Kaj mi povos vivi bonan vivon. Ne
maltrankviliĝu pri mi. Kiu povas antaŭdiri, kiel la sorto estas destinita? Eble, post kiam mi
forlasos lin, mi trovos la amon, kiu apartenos al mi mem kaj konstruigos mian ‘Hanyan Bienon’!

Adiaŭ, Hanyan! Mi konfesas, mi sentas acidecon en la koro, kiam mi skribas ĉi tiun leteron.
Sed samtempe ankaŭ mi ekhavas ĝojan senton. Mi pensas, ke almenaŭ mia foriro estas bona kaj
mia faro brila! Fine mi esprimu bondeziron al vi. Bonvole domaĝu vian feliĉon tre nefacile
akireblan! Aŭtoro tre ŝatas mencii jenajn vortojn: ‘Mi deziras al ĉiuj geamantoj belan geedziĝon.
Ne mistrafu la bonan destinitan amligon.’ Mi donacu tiujn vortojn al vi. Ankoraŭfojan bondeziron
al vi!

Ailin”
Unuspire finleginte la leteron, ŝi ne povis distingi, kian senton ŝi havas en la koro. Ŝi nur sentis,

ke ŝia koro forte batas kaj ŝiaj larmoj plenigas siajn okulkavojn. Reprenante la koverton, ŝi eltiris
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la eksedziĝan atestilon subskribitan kaj sigelitan de Ailin. Aldone al ĝi estis paperpeco.
Malfaldinte ĝin, ŝi trovis, ke sur ĝi skribiĝas la poemeto, kiun ŝi laŭvole verkis antaŭ pli ol
monato:

“Multe da paseoj ne plu memoreblas,
Hato kaj dankem’ en vento jam forblovis.
Korinklino tiom ardas en du mondoj,
Sopiremo tiom daŭras dum dek jaroj.
Ĉu la tero kaj l’ ĉiel’ kuniĝi eblus?
Nur kukol’ lamente krias en arbaro,
‘Ve, pli bone vi disiĝu, disen for!’”
Jes, ŝi jam revenis el la alia mondo. Kun la koverto kaj leterpapero en mano, ŝi klinis sian

korpon super Bai. Ĝuste tiam li vekiĝis. Kun maltrankvileco, li vokis, “Hanyan?”
“Jes, mi estas ĉi tie,” ŝi respondis facile en ploranta tono. Firme premante lian manon, ŝi

brakumis Tingting-on, kiu portis mienon plenan de granda surprizo. Tri kapoj, ne, tri koroj
alpremiĝis.

Nu, nia rakonto finiĝis.
Nu, la nova Hanyan Bieno finkonstruiĝis, pli lukse, delikate kaj bele ol tiu jam detruita de

fajrego. Krom per brikoj kaj ŝtonoj, oni konstruis ĝin per multo da amo. Ĝi estis la plej bela domo
en la mondo.

Nu, frumatene de nova majo, tiuj tefoli-kolektantinoj pretervole levis sian kapon kaj rigardis al
la ĝardeno kun altaj arboj kaj pompaj floroj, ĉar el ĝia profundo alblovis arĝentaj ridoj kaj krioj de
knabineto, “Pacĵo kaj panjo, kie vi sin kaŝas? Bone, mi jam kaptis vin!”

Kaj sekvis kaskado de ridoj kaj kantado de la knabineto,
“Havas mi azenon etan,
Sed neniam rajdas sur ĝi.
Iutage pro impulso,
rajdis mi al bazaro.
Kun vipet’ en mano,
mi jen montris min fiera.
Mi ne sciis kial, pum pum,
Falis mi vere en kotaĵon.”
Rido infektis. Tiuj tefoli-kolektantinoj ekridetis inter si. Kaj eĉ Gao Lide, kiu estris la laboron

apude, kontraŭvole ekridetis.
La kantvoĉo el Hanyan Bieno senĉese alŝvebis, alŝvebis, alŝvebis... kaj alŝvebis el la profunda

korto kaj el la mondo de amo, ĝis tre tre malproksimeco.
Ĉi tiu estas varma kaj sentoplena mondo, ĉu ne?

FINO
vespere de la 25-a de marto, 1969

Tajpeo


