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La maljunulo

Posttagmeze de malfrua aŭtuno bone vestita maljunulo
rapidete malsupreniris la straton. Li verŝajne revenis domen
el promenado, ĉar liaj bukŝuoj, je pasinta modo, estis
polvoplenaj. La longan bastonon kun ora butono li portis sub
la brako; per siaj malhelaj okuloj, en kiuj la tuta juneco ŝajne
rifuĝis kaj kiuj strange kontrastis la neĝblankajn harojn, li
trankvile rigardis ĉirkaŭen aŭ al la urbo, kiu kuŝis antaŭ li en
la bonodoro de l’ vespersuno. —Preskaŭ li ŝajnis fremdulo;
ĉar nur malmulte da pasantoj salutis lin, kvankam kelkaj el
ili estis nepre devigataj rigardi en tiujn ĉi seriozajn okulojn.
Fine li haltis antaŭ domo kun alta fasado kaj, ankoraŭ
unufoje rigardadinte la urbon, li eniris la vestiblon de l’
domo. Je la sono de l’ pordsonorilo la verda kurteno de
rigardfenestro direktita al la vestiblo ŝoviĝis en la ĉambro,
kaj la vizaĝo de maljuna virino vidiĝis malantaŭen. La viro
faris al ŝi signon per sia bastono:

—Ankoraŭ nenian lumon ! — li diris kun iom suda
akcento, kaj la mastrino refaligis la kurtenon.

老汉

晚秋的一个下午，一位衣着整齐的老汉缓步走下街去。

他好象散罢步回家，因为他的那双老式扣鞋布满了尘土。他
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臂下挟着一根金头长拐杖；一双眼睛又深又黑，仿佛隐匿包

藏着整个青春的秘密，同时奇怪地映衬着雪白的头发；他就

用自己的这双眼睛平静地环视四周， 凝望着眼前那被夕阳

的芬芳笼罩着的城市。——他几乎貌似外乡人,因为只有寥

寥无几的行人和他打招呼,尽管其中一些人不得不瞧着这双

严峻的眼睛。最后,他驻足在一所门楣高大的房子前,再一次

看了看那座城市,然后步入屋宇的门廊。门铃声一响，向着

门廊的了望窗的绿窗帘掀开了，后面露出一个老妇人的脸面。

这老汉拿拐杖向她打手势：

“还没点灯啊！”他带点南方口音说道。那主妇重新放

下了窗帘。

La maljunulo trairis nun la vastan vestiblon, ĉambregon,
kie kverkaj ŝrankoj kun porcelanaj vazoj staris ĉe la muroj;
tra la kontraŭa pordo li iris en vestibleton, de kie mallarĝa
ŝtuparo kondukis al la supraj ĉambroj de la malantaŭa domo.
Suprenirinte tiun ŝtuparon malrapide, li supre malŝlosis
pordon kaj tiam eniris grandan ĉambron. Tie ĉi regis sekreta
silento; unu muro estis preskaŭ kovrita per libroŝrankoj ,sur
la aliaj pendis figuraĵoj de homoj kaj de landoj. Antaŭ tablo
verde kovrita, sur kiu kuŝis kelke da malfermitaj libroj, staris
peza apogseĝo kun ruĝa velurkuseno. Metinte ĉapelon kaj
bastonon en la angulon, la maljunulo sidiĝis en la apogseĝon
kaj kun ligitaj manoj ŝajnis ripozi de sia promenado.—Dum li
tiel sidadis, iom post iom vesperiĝis; fine lunradio falis tra la
fenestrajn vitrojn sur la pentraĵojn de l' muro, kaj, dum la
hela strio malrapide moviĝis antaŭen, la okuloj de la viro
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sekvis ĝin malarbitre. Nun ĝi aliris portreteton simple, nigre
enkadrigitan.

老汉穿过宽敞的门廊，又走过一个大房间，屋里靠墙立

着几个装有瓷瓶的橡木柜子；再穿过对面的门，走进小过道，

一个狭窄的楼梯从那里通向后面楼上的房间。他慢慢地爬上

楼梯，打开楼上的门，走进大房间。这里神秘般的寂静；一

面墙差不多被书柜遮住了，另一面墙上挂着人像和风景画。

铺着绿桌布的桌子上放着几本翻开的书，桌前立着一把沉重

的带有红丝绒垫的靠背椅。老汉把帽子与拐杖放在角落处，

便在靠背椅上坐下来，交叉着双手，象是享受散步后的休息。

——他这样坐着时，天色渐渐地黑了。月光透过玻璃窗照射

到墙壁的画上，这道亮光一点点地前移，老汉的目光也不由

自主地跟着它走。此刻，这道亮光移到简朴黑框的小画像上。

—Elizabeto ! — diris mallaŭte la maljuna viro; kaj, kiam
li elparolis la vorton, la tempo ŝanĝiĝis: li estas en sia juneco.

“伊丽莎白！”老汉轻呼出声。他刚刚吐出这个名字，

时光就变换了：他又回到了青少年时代。
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La infanoj

Baldaŭ la ĉarma staturo de knabineto venis al li.
Ŝi estis nomata Elizabeto kaj aĝa ĉirkaŭe kvin jarojn; li mem
estis dekjara. Ĉe la kolo ŝi portis ruĝsilkan tuketon.

童年

不一会儿，一个身材柔美的小女孩来到他眼前。她叫伊

丽莎白，大约五岁；他本人十岁。她脖子上围着一条红丝巾。

—Rejnhardo!—ŝi vokis,—ni havas libertempon.
Hodiaŭ kaj morgaŭ ni ne devas iri en la lernejon.

“莱因哈德！”她喊道，“我们放假了，今天和明天我们

都不必上学啦。”

Rejnhardo metis la kalkultabulon, kiun li jam portis sub
la brako, rapide malantaŭ la dompordon,kaj poste ambaŭ
infanoj kuris tra la domo en la ĝardenon kaj tra la pordo de l’
ĝardeno sur la herbejon. Rejnhardo konstruis tie ĉi kun
Elizabeto, per pecoj da herbkovro,dometon, en kiu ili volis
loĝi dum la somervesperoj; sed benko ankoraŭ mankis. Nun
tuj li komencis labori; najloj, martelo kaj la necesaj bretoj
jam estis pretigitaj. Dume Elizabeto iris al la remparo kaj
kolektis en sian antaŭtukon la ringforman semon de la
sovaĝa malvo, per kiu ŝi volis fari ĉenetojn kaj kolringojn;kaj,
kiam Rejnhardo fine, malgraŭ ke li kurbigis multajn najlojn,
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tamen fininte sian benkon, nun eliris en la sunbrilon, ŝi
estis jam malproksime, ĉe la alia rando de l’ herbejo.

莱因哈德迅速把挟在臂下的演算板放到房门后面，然后

两个孩子穿过房子，跑进花园，再穿过花园的门来到草地上。

这里有莱因哈德和伊丽莎白用草块覆盖垒建起来的小房子，

他们想在夏天的晚上住在里面，但是还少一条长板凳。于是，

他立刻开始干起来，洋钉、锤子和必需的木板都是现成儿的。

这当口儿，伊丽莎白走向壁垒，采集着野锦葵的环形果，并

把它们放进围裙里，打算用来做小链子和项圈；而莱因哈德

尽管砸弯了许多钉子，但他到底还是把长板凳做成了；当他

从屋里出来走到阳光里的时候，她已经走远了，到了草地的

另一头。

—Elizabeto!—li vokis,—Elizabeto !— kaj tuj ŝi venis kaj
ŝiaj bukloj flugis.

“伊丽莎白！”他喊，“伊丽莎白！”于是她立刻就来了，

她的卷发在空中飘荡。

—Venu—, li diris, — jen, nun nia domo estas preta.
Eniru, ni volas sidi sur la nova benko. Mi rakontos ion al vi.

“来呀！”他说，“瞧，现在我们的房子建成了。想在新

凳子上坐下，就进来吧！我给你讲故事听。”

Tiam ambaŭ eniris kaj sidiĝis sur la novan benkon.
Elizabeto prenis la ringetojn el sia antaŭtuko, kaj tiris tiujn ĉi
sur longaj fadenoj; Rejnhardo ekrakontis:

于是，两人进去，坐到新凳子上。伊丽莎白从围裙里拿

出那些小环形果，在长线上穿拉。莱因哈德开始讲道：

—Estis unufoje tri ŝpinvirinoj.
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“从前有三个纺纱女。”

— Ha ! —diris Elizabeto, — tion mi ja scias parkere.
Vi ankaŭ ne ĉiam rakontu la samon.

“噢！”伊丽莎白说，“这个故事我记得烂熟了。你也别

老是讲同一个故事嘛。”

Nun Rejnhardo devis delasi la rakonton pri la tri ŝpinvi-
rinoj kaj anstataŭ tiu ĉi li rakontis la fabelon pri la malfeliĉa
viro, kiun oni ĵetis en la fosaĵon de la leonoj.

于是，莱因哈德只得放弃三个纺纱女的故事，而讲一个

被扔进狮子洞的倒霉人的童话故事。

—Nun estis nokto—, li diris, —ĉu vi scias?tute malluma,
kaj la leonoj dormis. Sed kelkafoje tiuj ĉi oscedis dormante
kaj eletendis la ruĝajn langojn; tiam la viro frosttremis kaj
kredis, ke la mateno venas. Jen subite hela brilo estis ĉirkaŭ
li, kaj suprenrigardante li vidis antaŭ si anĝelon, kiu faris al li
manan signon kaj poste iris rekte en la ŝtonegon.

“一天夜里，”他讲道，“你知道吗？一片漆黑，狮子都

睡着了。那些狮子有时在睡眠中打哈欠,伸出红舌头；当时，

那个人冷得直哆嗦，还信以为到了早晨。突然，他被一道亮

光围住了；他抬头一看，见自己前面有一个天使。这个天使

向他打了一个手势，然后径直走进大石头里面去了。”

Elizabeto aŭskultis atente.
伊丽莎白专心地听着。

—Anĝelo?—ŝi diris. — Ĉu li havis flugilojn?
“天使？”她说 ，“有翅膀吗？”

—Tio ĉi estas nur rakonto—, respondis Rejnhardo, — ja
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ne ekzistas anĝeloj.
“这只是一个故事，”莱因哈德答，“实际上天使是不存

在的。”

—Ho fi! —Rejnhardo!— ŝi diris, rigide alrigardante lian
vizaĝon. Sed, kiam li ŝin okulfiksis malbonhumore, ŝi deman-
dis lin dubante:

“哦，呸！莱因哈德！”她直盯着他的面孔说。但是，当

他懊恼地瞪了他一眼时，她又迟疑地问：

—Kial do ili ĉiam diras tion, patrino kaj onklino,
kaj eĉ en la lernejo?

“那为什么他们总说有呢？妈妈，婶婶，还有学校？”

—Mi ne scias tion—, li rediris.
“这我不知道。”他又答道。

—Sed vi—diris Elizabeto,—ĉu ankaŭ leonoj ne ekzistas?
“但你讲，”伊丽莎白说，“狮子也不存在吗？”

— Leonoj?Ĉu leonoj ekzistas!En Hindujo ; tie la idolpas-
troj jungas ilin antaŭ la veturilo kaj traveturas kun ili la de-
zerton.Kiam mi estos granda, mi mem volas tien iri. Tie estas
miloble multe pli bele ol ĉe ni; tie vintro ne ekzistas. Vi
ankaŭ devas kuniri. Ĉu vi volas?

“狮子？狮子嘛，当然有啦！印度就有；那个地方，受

崇的教士把狮子套在车前，乘车穿过沙漠。我长大了，就想

去那里。那儿比我们这儿要好千百倍；那儿一年到头没有冬

天。你也应该一起去。你愿意吗？”

—Jes,—diris Elizabeto,— sed patrino ankaŭ devas kun-
iri, kaj ankaŭ via patrino.
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“愿意。”伊丽莎白说，“不过，妈妈也得同去，还有你

妈妈。”

—Ne,—rediris Rejnhardo,— tiuj ĉi estos tiam tro mal-
junaj; ili ne povos kuniri.

“不行。”莱因哈德说，“那时，他们都太老了，不能一

块儿去。”

—Sed mi ne havas la permeson sola foriri.
“但家里不会让我独自去的。”

—Ni ja revenos—,diris Rdjnhardo fortege, — nur rekte
eldiru, ĉu vi volas kun mi vojaĝi? Alie mi iros sola, kaj tiam
mi neniam revenos.

“我们还要回来的嘛。”莱因哈德强有力地说，“你就直

说吧，你愿不愿意同我一起去旅行？不然我一个人去，那时

我就再也不回来了。”

La knabineto preskaŭ ekploris.
伊丽莎白几乎哭了。

—Nur ne faru tiel kolerajn okulojn—, ŝi diris, — mi ja
volas kuniri en Hindujon.

“别生这么大的气呀！”她说，“我真的愿意一起去印度。”

Rdjnhardo ekkaptis kun petola plezuro ŝiajn ambaŭ
manojn kaj eltiris ŝin sur la herbejon.

莱因哈德非常高兴，顽皮地抓起她的两只手，把她拉到

草地上。

—En Hindujon, en Hindujon— li kantis, kaj ambaŭ svin-
giĝis ronde, tiel ke la ruĝa tuketo forflugis de ŝia kolo.

“去印度喽，去印度喽。”他唱着，两人还一起转圈圈；
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这样一闹，红丝巾从她的脖子上飞走了。

Sed subite li ŝin delasis kaj diris serioze:
忽然，他放开她，认真地说：

—Nenio do fariĝos el nia plano, ĉar vi ne havas kuraĝon.
“我们的计划不会实现，因为你没有勇气。”

—Elizabeto!Rejnhardo!—iu nun vokis de la ĝardenpordo.
“伊丽莎白！莱因哈德！”有人在花园门口喊。

—Tie ĉi! Tie ĉi!—respondis la infanoj kaj rapidis hejmen
manon en mano.

“在这儿呢！我们在这儿呢!”孩子们答应着，手拉手急

忙回家去了。
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En la arbaro

Tiel la infanoj vivis kune; ŝi estis por li ofte tro silenta,
li estis por ŝi ofte tro fortega, sed ne tial unu lasis la alian.
Preskaŭ dum ĉiuj liberhoroj ili estis kune, vintre en la vaste-
taj ĉambroj de siaj patrinoj, somere en arbaro kaj kampoj.
Kiam Elizabeto iam estis riproĉita de l’instruisto, Rejnhardo,
kiu ĉeestis, ĵetis kolere sian tabulon surtablen, por ke li di-
rektu sur sin la fervoron de l’viro; tamen li ne estis rimar-
kata. Sed Rejnhardo perdis ĉian atenton je la geografiaj
klarigoj. Anstataŭ tio li verkis longan versaĵon, en kiu li
komparis sin mem kun juna aglo, la instruiston kun griza
korniko; Elizabeto estis la blanka kolombo. La aglo promesis
preni venĝon de la griza korniko, tuj kiam liaj flugiloj estos
kreskintaj. Al la juna poeto la larmoj aperis en la okuloj.
Li ŝajnis al si mem tre nobla. Kiam li venis hejmen, li havigis
al si pergamenan volumeton kun multe da blankaj folioj. Sur
la unuaj paĝoj li skribis zorge sian unuan poezion.

在树林里

这两个孩子就那样在一起生活。他常觉得她过于沉静，

她常觉得他过于强劲，但他们并不因此而互相分开。几乎所

有的闲暇时光，他们都在一起: 冬季在他们母亲稍大的房间

里，夏季在树林里和田野里。从前，伊丽莎白曾受到老师的
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责备，当时在场的莱因哈德便生气地把演算板撂到桌子上，

想把老师的怒气引到自己身上，然而并没有人理他。从此，

莱因哈德就不再专心听地理课了；他以作长诗代替听课，在

诗中把自己比做一只小鹰，把那个老师比做一只灰乌鸦，而

把伊丽莎白比做一只白鸽。小鹰发誓：一旦翅膀硬了，就立

即向灰乌鸦复仇。这位年轻诗人含着眼泪，好象很自豪。他

一回到家便弄来一个有许多空白页的洋皮纸的小本子，在开

头几页上用心写下了自己的第一首诗。

Baldaŭ post tio li iris en alian lernejon; tie ĉi li kontrak-
tis multajn novajn kamaradligojn kun knaboj de sia aĝo,
sed liaj interrilatoj kun Elizabeto ne estis malhelpataj pro tio.
El la fabeloj,kiuj li rakontis pli frue al ŝi kaj rerakontis, li nun
komencis noti tiujn, kiuj plaĉis al ŝi plej bone. Skribante, li
ofte deziregis versigi kelkajn el siaj pensoj; sed, li ne sciis kial,
li ne ĉiufoje povis sukcesi en tio. Tial li notis ilin precize,
kiel li mem aŭdis ilin. Poste li donis la foliojn al Elizabeto, kiu
ilin konservis zorgeme en tirkesto de sia juvelujeto; kaj
tio kaŭzis al li ĉarman kontentigon, se li kelkafoje aŭdis
vespere, ke Elizabeto, dum li apudestis, laŭtlegis tiujn
rakontojn al sia patrino el la kajeroj, kiujn li skribis.

不久以后，他进了另外一所学校读书，在这里和很多同

龄孩子交上了新朋友，但这并没有妨碍他同伊丽莎白之间的

关系。在他早先给她反复讲述的童话故事中，他开始着手把

她最喜欢的那些记录下来。写的时候，他常想把自己的思想

编一点进去；但他不知道为什么，他在这方面不是每次都能

编好。因此，他就把那些故事照他自己听来的一样，一字不
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漏地记下来，然后交给伊丽莎白；她把它们珍重地保存在自

己首饰盒的抽屉里。逢他在跟前时，伊丽莎白就大声念着他

写在笔记本中的那些故事给她母亲听；每当傍晚他听到这个

的时候，他就感到十分惬意。

Sep jaroj estis pasintaj. Rejnhardo devis por sia plua
perfektiĝado foriri el la urbo. Elizabeto ne povis pensi pri tio,
ke nun venos tempo tute sen Rejnhardo. Ŝi tre ĝojis,
kiam li ian tagon promesis al ŝi, ke li, kiel ĉiam, notos por ŝi
fabelojn kaj sendos tiujn al ŝi kun la leteroj al sia patrino; ŝi
poste ĉiam devos reskribi al li, kiel la rakontoj plaĉis al ŝia
gusto. La forvojaĝo okazis; sed antaŭe ankoraŭ multaj rimoj
venis en la pergamenvolumon. Tio ĉi estis sole por Elizabeto
sekreto, kvankam ŝi ja estis la kialo de la tuta libro
kaj de la plejmultaj kantoj, kiuj iom post iom plengis
preskaŭ la duonon de la blankaj folioj.

七年过去了。为了进一步深造，莱因哈德只得离开这座

城市。完全没有莱因哈德相伴的日子就要来了，伊丽莎白对

此无法想象。有一天，他对她说，他将仍旧为她写一些童话

故事，并附在给他母亲的信中寄给她；她以后也要给他回信，

谈谈那些故事怎样合她的口味。当他给了她这种允诺和希望

的时候，她非常高兴。离别的旅行来了；但在分手以前，又

有许多诗写进了洋皮纸的小本子。这唯独对伊丽莎白是一个

秘密，尽管那些渐已占满差不多空白页数一半的绝大多数诗

歌和那个小本子的灵感在于她。

Estis dum junio; Rejnhardo devis forvojaĝi la sekvontan
tagon. Nun oni volis ankoraŭfoje festi kune gajan tagon.
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Tiucele oni aranĝis promenadon de pli granda societo en
unu el la proksimaj arbaroj. La longan vojon ĝis la rando de l’
arbaro oni trapasis veturile; poste oni prenis malsupren la
provizaĵkorbojn, kaj marŝis pluen. Unue oni trairis abiaron;
ĝi estis malvarmeta kaj krepuska; kaj la tero ĉie estis super-
ŝutita de delikataj pintfolioj. Post duonhora irado oni venis el
la malhelo de l’ abioj en freŝan fagaron; ĉi tie ĉio estis luma
kaj verda. Kelkafoje sunradio penetris tra la foliriĉaj branĉoj;
sciureto saltis de branĉo al branĉo. Sur loko, super kiu
pramaljunaj fagoj formis per la kronoj travideblan foli-
arkaĵon, la societo haltis. La patrino de Elizabeto malfermis
unu el la korboj, maljuna sinjoro estis provizaĵestro.

就在六月里，莱因哈德第二天便该出远门了。人们想再

次共同欢度快乐的一天，为此就在邻近的一个树林里组织盛

大的漫游活动。大家乘车穿过很长的一段路，到了树林边，

然后取下食品筐，徒步继续前行。众人先穿过冷杉林，那里

凉丝丝的，又阴又暗，大地上到处落满了精美的尖叶。大家

走了半小时才走出阴暗的冷杉林，紧接着又步入清新的水青

冈树林，这里一切都是明亮亮的、绿莹莹的；阳光不断地透

过茂盛的枝叶照射着，小松鼠在树枝间欢蹦乱跳，从一个树

枝到另一个树枝。这一行人走到古老的水青冈树顶相互交叉

而形成的透亮的树叶穹隆下停住了。伊丽莎白的母亲打开了

一只筐，由一位老先生掌管食品。

—Ĉiuj,ĉirkaŭ min,vi junaj birdoj!— li vokis,—kaj aŭskul-
tu precize, kion mi diros al vi. Por la matenmanĝo ĉiu el vi
nun ricevas du sekajn panetojn; la butero restis dome,
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ĉiu mem devas serĉi por si la pluan manĝaĵon. Sufiĉe da
fragoj estas en la arbaro, kompreneble nur por tiu, kiu scias
ilin trovi. Kiu estas mallerta, devas manĝi seke sian paneton;
tiel ĝi okazas ĉie en la vivo. Ĉu vi komprenis mian
paroladeton ?

“小家伙们，都来呀，围着我！”他招呼道，“请听准喽，

我将给你们说的话！现在你们每人得到两个干面包当早饭；

奶油没有带来，配餐只好各自去寻找。树林里有充足的草莓，

这当然仅是对会找到的人来说的。谁笨谁就只有干着吃面包；

生活里到处都是这样的。你们听懂我的话了吗？”

—Jes!— kriis la gejunuloj.
“懂了！”少男少女们大声答应着。

—Ja vidu—, diris la maljunulo, —ĝi do ankoraŭ ne estas
la fino. Ni maljunuloj jam sufiĉe nin peladis en nia vivo;
tial ni nun restas dome, tio estas, tie ĉi sub ĉi tiuj larĝaj arboj,
por senŝeligi la terpomojn, fari fajron kaj prepari la tablon,
kaj kiam tagmezo estos, la ovoj certe ankaŭ estos kuiritaj.
Pro tio vi ŝuldas al ni la duonon de viaj fragoj,
por ke ni ankaŭ povu provizi la tablon per deserto. Kaj nun
iru orienten kaj okcidenten kaj estu honestaj!

“要看清啊，”老先生说，“话还没有完哈。我们老年人

这辈子也奔波够了，所以现在我们就呆在家里，就是说，在

这宽大的树穹隆下；我们去土豆皮，生火，准备席宴，到中

午时鸡蛋也一定得煮好。因此，你们要分一半草莓给我们，

好让我们也能有东西入席。好，现在向东或向西去吧，都要

老实点呀！”
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La junuloj vidigis ĉiuspecajn friponajn vizaĝojn.
听老先生讲完，这些年轻人做出各种各样的鬼脸。

—Haltu!—vokis ankoraŭ unufoje la maljunulo.—Tion
mi certe ne devas diri al vi, ke tiu ĉi, kiu trovos neniajn,
ankaŭ devos transdoni neniajn; sed, tion ja skribu al vi post
viajn delikatajn orelojn, de ni maljunuloj li ankaŭ ricevos
nenion. Kaj nun vi havas por tiu ĉi tago sufiĉe da bonaj
instruoj; se vi nun havos ankoraŭ fragojn, tiel vi sukcese
trapaŝos hodiaŭ la vivon.

“站住！”老先生又一次喊道，“当然，我也没有必要对

你们说，什么也找不到的人也无须供出什么；但这个你们要

好好记住，他从我们老年人这里也得不到任何东西。今天，

你们会有足够好的教训；如果找得到草莓，你们今天就算是

很幸运了。”

La junuloj estis de la sama opinio kaj komencis pare
serĉi fragojn en la arbaro.

这些年轻人同样也是这个看法，于是就开始结对在林子

里寻找草莓。

—Venu,Elizabeto —, diris Rejnhardo,—mi konas fragu-
jaron; vi ne devas manĝi sekan panon.

“伊丽莎白，来吧!”莱因哈德说，“我知道一个莓树丛，

你不一定吃干面包的。”

Elizabeto kunligis la verdajn rubandojn de sia pajlo-
ĉapelo kaj pendigis ĝin al la brako.

伊丽莎白把自己草帽上的绿带打上结，把帽子挂到胳膊

上。
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—Jes, venu—ŝi diris,—la korbo estas preta.
“好，走吧！”她说，“篮子准备好了。”

Tiam ili iris en la arbaron,plu kaj plu;tra malseketaj
nepenetreblaj arbarombroj, kie ĉio estis silenta, nur mal-
videble super ili en la aero kriantaj falkoj. Post tio la vojo
denove kondukis tra densa dorna arbetaĵo, tiel densa, ke
Rejnhardo devis iri unue , por fari vojeton, tie ĉi rompante
branĉon, tie flankenfleksante volverampaĵon. Sed baldaŭ li
aŭdis malantaŭ si, ke Elizabeto vokis lian nomon. Li sin
turnis.

于是，他们走进树林，走哇走哇，穿过潮湿望不到头的

林荫，这里万籁俱寂，只有看不见的隼鸟在他们的上空鸣叫。

此后，路又穿过浓密的多剌的矮树丛，那样莱因哈德只得先

行开路，这边把枝条折断，那边把蔓藤弯到一旁。一会儿，

他便听到身后伊丽莎白在叫他的名字。他转过身去。

—Rejnhardo!—ŝi vokis,—atendu do,Rejnhardo!
“莱因哈德！”她喊，“莱因哈德，等一等啊！”

Li ne povis ŝin vidi;fine li rigardis ŝin iom malproksime
batali kun la arbetoj; ŝia gracia kapeto elnaĝis apenaŭ super
la pintoj de la filikoj. Nun li returnen iris ankoraŭ unufoje
kaj kondukis ŝin tra la konfuzo de l’herboj kaj arbetoj al
libera loko, kie bluaj papilioj flugetis inter la solecaj
arbarfloroj. Rejnhardo viŝis la malseketajn harojn el ŝia var-
mega vizaĝeto; li volis surmeti al ŝi la pajlan ĉapelon, kaj
ŝi ne volis; sed poste li petis ŝin, kaj nun ŝi permesis.

他无法看见她，后来他终于望着她在稍远处同多刺的矮
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树搏斗，她的秀雅的小头刚刚露出凤尾草的顶部。他于是再

一次重新返回去，领着她穿过混乱的草树丛，来到一块儿空

地上；这里蓝色的蝴蝶在寂寞的林花中间飞舞。莱因哈德擦

干她滚烫的脸庞上的湿漉的头发，要她戴上草帽，而她却不

愿意；但后来他恳求她戴上，她才答应了。

—Sed kie viaj fragoj estas? —fine ŝi demandis,
haltante kaj profunde spirante.

“草莓在哪儿呢？”最后，她停住脚步，一边深呼吸一

边问。

—Tie ĉi ili estis—, li diris,—sed la bufoj antaŭvenis nin,
aŭ la musteloj, aŭ eble la elfoj.

“原来草莓就在这里，”他说，“但是癞哈蟆在我们之前

先来过了，或许是貂，再或许可能是小精灵。”

—Jes—, diris Elizabeto, —la folioj ankoraŭ troviĝas;
sed tie ĉi ne parolu pri elfoj. Venu do, mi tute ne estas laca;
ni volas serĉi plu.

“是啊，”伊丽莎白说，“这儿还有叶子呢；但在这里别

谈什么小精灵。来吧，我一点也不累；我们继续找找吧。”

Antaŭ ili estis rivereto, trans tiu ĉi denove la arbaro.
Rejnhardo levis Elizabeton sur sia brako kaj ŝin portis.
Post mallonga tempo ili denove iris el la ombra foliaro en
grandan maldensejon.

他们的前面有一条小河，河对面又有一个树林。莱因哈

德抱起伊丽莎白，带着她过河。他们又走了一会儿，从遮荫

的簇叶里出来，走进一个很大的稀疏的丛薮。

—Tie ĉi fragoj devas esti—, diris la knabino, —ĝi bon-
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odoras tiel dolĉege.
“这里一定有草莓。”伊丽莎白说，“它散发着异常芬芳

的香味。”

Serĉante ili iris tra la suna loko; sed ili trovis neniajn.
他们一边寻觅一边走过朝阳的地方，但什么也没有找到。

—Ne—, diris Rejnhardo,— estas nur la bonodoro de l’
eriko.

“不，”莱因哈德说，“这只是石楠的香味。”

Frambujoj kaj prunelujoj ĉie ĉirkaŭstaris, forta odoro de
erikoj, kiuj alternante kun mallonga herbo kovris la liberajn
terspacojn, plenigis la aeron.

四周到处都长着覆盆树和野李树，石楠同短草一块儿交

错覆盖着那片空地，空气里充满着石楠的浓香。

—Tie ĉi estas silento—, diris Elizabeto, —kie la aliaj
povas esti?

“这里多静啊！”伊丽莎白说，“其他人会在哪儿呢？”

Rejnhardo ne pripensis la returnan vojon.
莱因哈德并没有考虑往回走。

—Atentu,de kie blovas la vento?—li diris kaj levis sian
manon.

“注意！哪儿刮来的风？”他抬起手说。

Sed nenia vento venis.
但是一点风也没有。

—Silentu— diris Elizabeto, —al mi ŝajnas, ke mi aŭdas,
kiel ili parolas. Voku unufoje.

“别说话！”伊丽莎白说，“我似乎听到他们在说话。你
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喊一声吧。”

Rejnhardo vokis tra la kaverna mano:
莱因哈德对着手做成的话筒喊：

—Venu tien ĉi!
“请到这里来！”

—Tien ĉi!—oni revokis.
“到这里来！”有回音。

—Ili respondas!—diris Elizabeto kaj aplaŭdis per siaj
manoj.

“他们答话了！”伊丽莎白拍着双手说。

—Ne,estis nenio,estis nur la eĥo.
“不，没有。那只是回声。”

Elizabeto ekkaptis la manon de Rejnhardo.
伊丽莎白抓起莱因哈德的一只手。

—Mi timas!— ŝi diris.
“我怕！”她说。

—Ne—, rediris Rejnhardo, —tio ne devas esti. Tie estas
belege. Eksidu en la ombro inter la herboj. Ni volas
ripozi mallongan tempon; ni jam trovos la ailajn.

“别怕！”莱因哈德又说，“这没有什么可怕的！这地方

美极了。到那边草丛间的阴凉地里坐坐吧，我们休息一会儿，

很快就要找着其他人了。”

Elizabeto sidiĝis sub superpendanta fago kaj ĉien aŭs-
kultis atente. Rejnhardo sidis kelkajn paŝojn de ŝi sur arbo-
ŝtipo kaj rigardis ŝin silente. La suno staris rekte super ili,
arda tagmezvarmego estis; orbrilaj, ŝtalbluaj muŝetoj
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flirtis en la aero, svingante la flugiletojn; ĉie ĉirkaŭ ŝi delikata
vibrado kaj zumado, kaj kelkafoje oni aŭdis
profunde en la arbaro la marteladon de la pegoj kaj la
pepegadon de la aliaj arbaraj birdoj.

伊丽莎白在悬垂着的水清冈树下坐下来，留神倾听着各

处的动静。莱因哈德坐在离她几步远的树礅上，默默地望着

她。太阳直立当头，中午极其炎热；金灿钢青的小苍蝇挥动

着小翅膀在空中飞舞；她的周围到处都萦绕着轻柔的蝇声和

吟唱，林中深处时时传来啄木鸟的笃笃声和其它林中之鸟的

啾鸣。

—Aŭskultu—,diris Elizabeto,—oni sonorigas.
“听！”伊丽莎白说，“打钟了。”

—Kie?—demandis Rejnhardo.
“哪里？”莱因哈德问。

—Malantaŭ ni. Ĉu vi aŭdas? Tagmezo estas.
“我们后面。你听到了吗？到中午了。”

—Tiel estas malantaŭ ni la urbo, kaj se ni trairas en tiu
direkto, ni devas trovi la aliajn.

“这么说我们后面是城市，如果照着这个方向走过去，

我们一定会找到其他人。”

Nun ili returnis; ili ĉesigis serĉi fragojn, ĉar Elizabeto
laciĝis. Fine la ridado de la societo trasonis inter la arboj,
poste ili ankaŭ vidis blankan tukon lumetantan surtere, tio
estis la tablo, kaj sur ĝi kuŝis la fragoj en granda amaso. La
maljunulo havis buŝtukon en la butontruo kaj daŭrigis por
la junularo siajn moralajn paroladojn, dum li fervore ektran-
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ĉis rostaĵon.
于是，他们转身往回走；他们停止了觅莓，因为伊丽莎

白很累了。终于，大家的笑声在林中荡漾着传来，他们继之

还看见了大地上光亮闪闪的白巾，那就是餐桌，桌上摆着一

大堆草莓。那位老先生扣眼上别着餐巾，他一边继续对青年

侃侃而谈，教导他们，同时一边热情地切着烤肉。

—Jen estas la postiĝintoj—, vokis la junuloj, kiam ili
vidis Rejnhardon kaj Elizabeton tra la arboj.

“瞧，两个落后人来啦。”年轻人透过树丛看见莱因哈德

和伊丽莎白的时候，他们便喊起来。

—Tien ĉi!—vokis la maljunulo, —malplenigu la tukojn
kaj ĉapelojn! Nun montru, kion vi trovis!

“到这里来吧！”老先生招呼道，“把你们布巾里包着的，

帽子里兜着的全倒出来吧！看看你们找到了什么！”

—Malsaton kaj soifon!—rediris Rejnhardo.
“饥饿和干渴！”莱因哈德答道。

—Se tio estas ĉio—, respondis la maljunulo kontraŭ-
levante al ili la plenigitan tasegon, —vi ankaŭ devas ĝin kon-
servi. Vi konas la interkonsenton; tie ĉi ne estas furaĝo
por senokupuloj.

“假使这就是一切，”老先生对着他们举起斟满的大杯子

说，“那末你们也只好把它留着。你们知道约定，这里没有

闲人的草莓。”

Sed fine ili povis petegi ion,kaj oni manĝis;samtempe la
turdo kantis el la juniperujoj.

但最后他俩可以央求点东西了；人们吃着，同时听着鸫
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鸟在杜松树上歌唱。

Tiel la tago pasis. Sed Rejnhardo trovis ion; kvankam ne
estis fragoj, tamen ĝi kreskis en la arbaro. Veninte domen, li
skribis en sian malnovan pergamenvolumon:

这一天就这样过去了。莱因哈德终于发现了什么，虽然

那不是草莓，但它在林中生长。一回到家，他就在自己的旧

洋皮纸的本子上写道：

La vento nun mutiĝas
Ĉi tie al montet’:
Sub branĉoj helverdantaj
Jen sidas l’ infanet’.

这里通向小山，

风已哑然静止；

淡绿的树枝下面，

坐着一位年少女子。

Ŝi en odoro pura,
Ŝi sidas en eter’;
La bluaj muŝoj zumas
Kaj brilas tra l’ aer’.

她端坐在碧空下面，

显露出纯洁的气质；

青蝇飞舞亮闪闪，

嗡嗡吟唱不已。
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L’ arbar’ silenta estas,
Ŝi vidas kun prudent;
Nun ridas la kukolo,
Leviĝas mia sent’.
她那聪颖的视线，

朝着寂静的森林注视；

我的情感油然而生，

杜鹃此刻笑嘻嘻。

En ŝiaj brunaj bukloj
Fluetas sunradi’;
De la arbarreĝino
L’ okulojn havas ŝi.
她棕色的卷发中间，

阳光闪烁缓移；

她那双森林女王的眼，

乃是上帝的恩赐。

Tiel ŝi ne nur estis lia protektatino; ŝi estis por li ankaŭ
la esprimo de ĉiu ĉarmo kaj mirindaĵo en lia leviĝanta vivo.

所以，他不仅仅是她的护花人；对于他来说，她也是所

有娇美和他扬起生命力之奥妙的象征。



24

Jen staris la infano

Kristnaska vespero alproksimiĝis. Posttagmeze ankoraŭ
estis, kiam Rejnhardo sidis kun aliaj studentoj en la
magistrata kelo ĉirkaŭ la malnova kverktablo. La lampoj ĉe la
muroj estis jam ekbruligitaj; ĉar tie ĉi malsupre jam
krepuskiĝis. Sed nur malmulte da gastoj ĉeestis, la kelneroj
apogiĝis senokupe al la murkolonoj. En angulo de l’ arkaĵo
sidis violonisto kaj citroknabino kun graciaj ciganaj trajtoj; ili
havis siajn instrumentojn surbaske kaj ŝajnis apatie rigardi
antaŭ sin.

妙龄女郎

圣诞节之夜一天天接近了。一日，在市政府的地窖里，

莱因哈德和同学们一起围着陈旧的橡木桌子坐着；那时候还

是下午，然而墙壁上的灯就点着了，因为地窖下面早已昏暗

下来。这里顾客稀少，侍者们闲着无事便靠着墙柱而立。在

这拱形地窖的一个角落里,坐着一个提琴师和一个弹七弦琴

的优美的吉卜赛姑娘；他们把乐器摆在各自的膝上，好象彼

此在冷漠相视。

Ĉampanokorko kreskis ĉe l’ tablo de la studentoj.
学生们的席桌上打开了一瓶香槟酒。

—Trinku, mia bohema amatino ! —vokis juna viro de
nobela eksteraĵo, transdonante al la knabino plenan glason.
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“我的波希米亚的心上人，喝吧！”一个外貌象是阔少爷

的年轻人叫道，说着就递给那个姑娘一个斟满酒的大杯子。

—Mi ne deziras—ŝi diris, ne ŝanĝante sian sintenadon.
“我不想喝。”她一动不动地说。

—Kantu!— vokis la junulo kaj ĵetis al ŝi arĝentmoneron
en la baskon.

“那就唱支歌吧！”那个年轻人说，并把一枚银币扔到她

的裙角里。

La knabino strekis per la fingroj malrapide tra sia nigra
hararo, dum la violonisto flustris ion al ŝi en la orelon. Sed ŝi
reĵetis la kapon kaj apogis la mentonon sur sian citron.

这个姑娘用手指慢慢地梳理着乌黑的头发，同时那个小

提琴师向她悄悄耳语，而后她转过头来，将下巴支在七弦琴

上。

—Por tiu ĉi mi ne ludas—ŝi diris.
“我不为这个唱。”她说。

Rejnhardo eksaltis kun la glaso en la mano kaj staris
antaŭ ŝi.

莱因哈德手里拿着杯子跳起来，站到她面前。

—Kion vi volas?—ŝi demandis obstine.
“你要干什么？”她毫不示弱地问。

—Vidi viajn okulojn.
“见识一下你的这双眼睛。”

—Kion miaj okuloj zorgigas al vi?
“我的眼睛挑逗你了吗？”

Rejnhardo rigardis ŝin brilege.
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莱因哈德炯炯有神地注视着她。

—Mi ja scias, ili estas falsaj!
“我就知道它们是虚伪的！”

Ŝi metis sian vangon en la platan manon kaj rigardis lin
spione. Rejnhardo levis sian glason al la buŝo.

她把一边脸蛋贴在扁平的手里，偷眼望他。莱因哈德向

嘴边举起了杯子。

—Je viaj belaj pekaj okuloj—li diris kaj trinkis.
“为你的漂亮的罪恶的眼睛干杯！”他说着，喝了一口。

Ŝi ridis kaj levis la kapon.
她抬起头，笑了。

—Donu!—ŝi diris, kaj fiksante siajn nigrajn okulojn al la
liaj, ŝi trinkis malrapide la reston.

“给我！”她一边说，一边用自己的那双黑亮的眼睛盯着

他的双眼，随之缓慢地喝下杯中剩余的酒。

Poste ŝi ekkaptis akordon kaj kantis per profunda,pasia
voĉo:

然后，她紧随着悠扬的乐声，深沉而热情地唱道：

Hodiaŭ, nur hodiaŭ
Mi estas tiel bela;
Morgaŭ, ha! morgaŭ
Ĝi estos malhela;
Nur tiun ĉi horon
Vi estas al mi;
Morti, ha!morti
Mi devas sen vi.
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今天，只有今天

我才这样美丽；

啊，明天！

我的姿色将消逝；

此刻，只有此刻

我才拥有你；

啊，死亡！

没你我必死无疑。

Dum la violonisto en rapida taktmezuro almetis la
postmelodion, nova studento venis al la grupo.

当小提琴师用急快的节拍奏着终曲的旋律时，一个新生

进来了。

—Mi volis iri por vin preni, Rejnhardo—,li diris.—Vi jam
foriris; sed la Kristnaska infano venis al vi.

“莱因哈德，我去找你，”他说，“你不在；但是，圣诞

娃娃来你那儿了。”

—Ĉu la Kristnaska infano?—diris Rejnhardo, — ĉi tiu ne
plu venas al mi.

“圣诞娃娃？”莱因哈德言道，“这娃娃不会再来找我

了。”

—Ho! Via tuta ĉambro odoris je abio kaj brunaj kukoj.
“啊！你的整个房间都逸满了冷杉和褐色糕饼的气味。”

Rejnhardo metis la glason el la mano kaj ekprenis sian
ĉapon.
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莱因哈德放下手中的杯子，拿起了他自己的帽子。

—Kion vi volas?—demandis la knabino.
“你要干什么去？”那姑娘问。

—Mi ja revenos.
“我还回来的。”

Ŝi sulkigis la frunton.
她皱起眉头。

—Restu!—ŝi vokis mallaŭte kaj alrigardis lin intime.
“留下吧！”她亲切地看着他，低声说。

Rejnhardo malrapidis.
莱因哈德犹豫起来。

—Mi ne povas— li diris.
“我不能。”他说。

Ridante ŝi lin puŝis per la piedpinto.
她边笑边用脚尖踢了他一下。

—Iru! — ŝi diris. — Vi taŭgas por nenio; vi ĉiuj taŭgas
por nenio.

“去吧！”她说，“你真不中用，你们都不中用。”

Kaj dum ŝi deturniĝis, Rejnhardo supreniris malrapide
la keloŝtuparon.

当她转过身去的时候，莱因哈德慢慢地走上了地窖的阶

梯。

Ekstere en la strato estis profunda krepusko; li sentis la
freŝan vintran aeron en sia varmega frunto. Kelkfoje la hela
lumbrilo de brulanta kristnaskarbo aperis tra la fenestroj,
kelkfoje oni aŭdis ek de interne la bruadon de fajfiletoj kaj
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trumpetoj kaj enĉambre ĝojegantajn infanvoĉojn. Amasoj da
almozpetantaj infanoj iris de domo al domo, aŭ suprenirante
sur la balustradojn de l’ ŝtuparoj ili provis rigardi tra la
fenestroj al la rifuzita belego. Ofte pordo ankaŭ estis subite
malfermata, kaj insultantaj voĉoj elpelis tutan flugantaron de
tiaj gastetoj el la hela domo en la malhelan strateton; aliloke
malnova kanto de Kristnasko estis kantata en la vestiblo de
domo; inter ili estis klaraj knabinaj voĉoj . Rejnhardo ne
aŭdis ĝin, ĉar li rapide preteriris ĉion, el unu strato en alian.
Kiam li venis al sia loĝejo, preskaŭ tute mallumiĝis; li
faletante supreniris la ŝtuparon kaj eniris sian ĉambron.
Dolĉa bonodoro al li kontraŭvenis; li sentis sin hejme en la
Kristnaska ĉambreto de sia patrino. Per tremanta mano li
ekbruligis sian lampon. Jen estis pako surtable, kaj, kiam li
malfermis ĝin, elfalis la konataj brunaj festkukoj. Sur kelkaj
la komencliteroj de lia nomo estis desegnitaj per sukero; tio
povis esti farita nur de Elizabeto. Poste aperis malgranda
paketo kun delikata brodita tolaĵo, tukoj kaj manumoj, laste
leteroj de l’ patrino kaj de Elizabeto. Unue Rejnhardo
malfermis la lastan. Elizabeto skribis:

外面揭开了夜幕，街道上一片黑暗；他感到一股清新的

寒冬的冷气袭上滚热的额头。时而窗户里透出点燃的圣诞树

的亮光，时而房间里传出笛声、小号声和孩子们的喧闹嘻笑

声。一群群乞儿挨门挨户地乞讨，或者爬上楼梯的扶手，试

着透过窗户观看那享受不到的美景。但常会有这种情况：一

家的门忽然开了，这群游荡的小宾客全都被谩骂声驱出明亮
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的房子，赶进黯淡的小巷；另一家屋宇的门廊响起古老的圣

诞赞歌，小姑娘的歌声清晰可辨。但莱因哈德却未听见，因

为他疾速走过了一切，从一条街道出来又进入另一条街道。

当他到了自己的住处时，天色差不多全黑下来了；他踉踉跄

跄地踏上楼梯，走进自己的房间。一股甜蜜的馨香向他扑面

而来，他觉得到了家里，到了母亲的圣诞厅。他用颤抖的手

点亮了灯。桌子上有一个包裹，他解开的时候，那熟悉的褐

色节饼便从里面掉出来。几个饼上用糖绘制着他的名字的缩

写字母；这只会是伊丽莎白做的。接着露出一个小包，里面

放着一件精美的刺绣衬衣，还有手巾和袖头，最下面放着他

母亲和伊丽莎白的信。莱因哈德先打开了后面的一封信。伊

丽莎白写着：

“La belaj sukerliteroj certe povas al vi rakonti, kiu
kunhelpis fari la kukojn; la sama persono brodis por vi la
manumojn. Ĉe ni la Kristnaska vespero estos nun tre silenta,
ĉiam mia patrino metas jam je duono de la deka horo la
ŝpinradon en la angulon; estas tre silente tiun ĉi vintron, tial
ke vi ne ĉeestas. Nun ankaŭ mortis la pasintan dimanĉon la
kanabeno, kiun vi donacis al mi; mi tre ploris, ĉar mi lin
vartis ĉiam bonege. Tiu ĉi kantis regule posttagmeze, kiam la
suno lumigis lian kaĝon; vi scias, la patrino ofte
superpendigis tukon, por lin silentigi, kiam li kantis tro
fortege. Tiel estas nun ankoraŭ pli silente en la ĉambro; nur
via malnova amiko Eriĥo nin vizitas kelkfoje. Iutage vi diris
al ni: ‘li similas al sia bruna palto.’ Pri tio mi nun devas
ĉiufoje pensi, kiam li venas tra nia dompordo; sed ne diru ĝin
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al la patrino, ĉar ŝi facile tediĝas. — Divenu, kion mi donacos
por Kristnasko al via patrino! Ĉu vi ne divenas? Min mem!
Eriĥo desegnas min per karba krajono; mi devis jam sidadi
antaŭ li trifoje, ĉiufoje unu tutan horon. Estis tute kontraŭ
mia volo, ke fremda homo tiel lernu parkere mian vizaĝon.
Mi ankaŭ ne volis, sed la patrino vigligis min; ŝi diris, ke
estus tre granda plezuro por la bona sinjorino Werner.

“那些秀丽的糖字肯定会告诉你，节饼是谁协助做的，

也是同一个人为你绣制了袖头。我们家圣诞节之夜将是很清

静的，我妈妈总是一到九点半就把纺车放到屋角处；因为你

出门在外，今年冬天真是寂寞。还有，你送给我的朱顶雀上

个星期天死了；我哭得很伤心，因为我一直在精心饲养它。

这只雀儿一到下午就唱开了，当阳光照进它的笼里的时候；

你知道，它唱得过于起劲时，我妈妈常将一块布蒙到笼子上，

以使它静下来。现在这样，房间里就更静谧了。只有你的老

朋友埃里克来看望过我们几次。一天，你对我们说：‘他那

模样就象他自己的那身棕色大衣一样。’当他从我们的屋门

进来时，每一次我都必然想起这件事。可别把此事告诉我妈

哟，她会讨厌的。——你猜猜看，我将送你妈什么作为圣诞

节的礼物！猜不到吧？我自己呀！埃里克用炭笔给我画了张

像；我不得不在他面前坐了三回，每回都坐整整一个小时。

让一个陌生人那样临绘我的容貌，根本不是我的意愿。我也

不想那样做的，但我妈劝我不要扭扭捏捏的；她说，善良的

沃纳夫人会是非常愉快的。

“Sed vi rompas la vorton, Rejnhardo; vi ja sendis neniajn
fabelojn. Mi ofte vin kulpigis ĉe via patrino; ŝi diris ĉiam, ke
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vi havas nun aliajn devojn ol tiajn infanaĵojn. Sed mi ne
kredas ĝin; certe estas alia kaŭzo.”

“莱因哈德，你可失信了呀；你没有给我寄来任何童话

故事。我常在你母亲跟前责怪你；她总是说，你现在有了比

那种童事更多要做的事。但我不相信这话；一定有别的原

因。”

Nun Rejnhardo ankaŭ legis la leteron de sia patrino, kaj
kiam li tralegis ambaŭ leterojn, malrapide kunfaldis kaj
metis ilin flanken, tiam ekkaptis lin nevenkebla nostalgio.
Kelkatempe irante tien kaj reen en sia ĉambro, li parolis
mallaŭte kaj poste duonkompreneble al si mem:

看完伊丽莎白的信，莱因哈德也看了他母亲的信。读完

两封信，他就把它们慢慢地摺起来，放到一边；这时候，一

种无法控制的思乡之情缠绕上他的心头。他不时地在自己的

房间里走来走去，喃喃低吟，含含糊糊地自言自语：

Li devojiĝis preskaŭ
Kaj li ne sciis kien;
Jen staris la infano
Kaj montris al li tien!

他几乎走失方向，

不知道奔向何处；

路旁一妙龄女郎，

给他指点了迷途！
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Post tio li iris al sia skribtablo, elprenis kelke da mono kaj
reiris sur la straton. —Dume tie ĉi plitrankviliĝis; la krist-
arboj estingiĝis, la ĉirkaŭiradoj de l’ infanoj ĉesis. La vento
balais tra la dezertaj stratoj. Maljunuloj kaj junuloj kunsidis
familie en la domoj; la dua parto de la Kristnaska vespero
komenciĝis.

吟罢，他走到写字台前，取出几张钞票，又走到街上去。

——此时，街上更宁静了；圣诞树上的灯火熄灭了，过街串

巷的乞儿们不见了。风吹扫过冷清清的街道。老老少少一家

人一起坐在家里；圣诞节之夜的第二部序曲开始了。

Kiam Rejnhardo venis en la proksimaĵon de la magistrata
kelo, li aŭdis el la profundo violonon kaj la kantadon de l’
citroknabino; jen la kelpordo sonis malsupre, kaj malluma
figuro balanciĝis suprenirante la larĝan malbone lumigitan
ŝtuparon. Rejnhardo iris en la ombron de la domoj kaj poste
preterpaŝis rapide. Baldaŭ li venis al la lumplena butiko de
juvelisto. Tie li aĉetis kruceton el ruĝaj koraloj kaj reiris la
saman vojon, laŭ kiu li estis veninta.

莱因哈德来到市政府地窖的附近时，地窖深处传来了小

提琴声和弹七弦琴姑娘的歌声；下面地窖的门吱呀一声开了，

一个黑影摇摇晃晃地从宽阔而光线暗淡的阶梯上走了上来。

莱因哈德闪进房屋的影子里，然后快速地走过去，一会儿便

来到灯火明亮的珠宝店。他在那里买了一个红珊瑚的小十字

架，便又照来时的原路返回。

Proksime de sia loĝejo li rimarkis en mizeraj ĉifonoj
envolvitan knabineton, kiu vane provis malfermi pordegon
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de domo.
在他的住处附近，他发觉一个可怜的小姑娘，裹着褴衫

破衣，试图打开一家房子的大门却没有结果。

—Ĉumi devas vin helpi?— li diris.
“要帮帮忙吗？”他说。

La infano, redirante nenion, delasis la pezan anson de la
pordo. Rejnhardo jam malfermis ĝin.

小姑娘啥都没说，放下了沉重的门柄。莱因哈德很快打

开了门。

—Ne—, li diris, —ili povus vin elpeli; venu kun mi! Mi
volas doni al vi Kristnaskajn kukojn.

“不，”他说，“他们会把你赶出来的，跟我来吧！我请

你吃圣诞饼。”

Poste li refermis la pordon kaj ekprenis la manon de l’
knabineto, kiu silente eniris kun li lian loĝejon.

然后，他重新关上门，拉起小姑娘的手；她一声不吭地

跟着他走进他的宿舍。

Forirante, li lasis bruli la lampon.
他出门的时候，屋里的灯没有熄灭。

—Jen vi havas kukojn—, li diris, kaj donis al ŝi la
duonon de sia tuta trezoro en la antaŭtukon, sed neniajn kun
la sukerliteroj. — Nun iru domen kaj donu ankaŭ al via
patrino!

“喏，你现在有饼了。”他说着就把自己的全部节饼的一

半放进她的围裙里，但其中没有一个是带有糖字的。“好，

回家去吧，也给你母亲一些！”
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La infano rigardis lin per timemaj okuloj; ĉar ŝi ŝajne ne
kutimis al tia afablaĵo, ŝi ne povis ion rediri. Rejnhardo
malfermis la pordon kaj lumigis al ŝi, kaj nun la
malgrandulino flugis, kiel birdo, kun siaj kukoj malsupren
kaj el la domo.

小姑娘用羞怯的眼光看着他，因为她似乎不习惯这种客

套，她不懂得说什么。莱因哈德打开了门，给她照亮，于是

小姑娘带着那些饼走下楼去，象鸟一样从屋里飞出去了。

Rejnhardo ekbruligis la fajron en sia forno kaj metis
polvokovritan inkujon sur sian tablon; tiam li sidiĝis kaj
skribis, kaj skribis la tutan nokton leterojn al sia patrino kaj
al Elizabeto. La resto de l’ kristkukoj kuŝis netuŝita apud li;
sed la manumojn de Elizabeto li albutonumis, kio tre strange
kontrastis lian blankan frisĵakon. Tiel li ankoraŭ sidis, kiam
la vintra suno falis sur la frostiĝintajn fenestrajn vitrojn kaj
montris al li kontraŭe en la spegulo palan seriozan vizaĝon.

莱因哈德燃着炉里的火，把罩着一层灰尘的墨水瓶放到

桌子上；那时他坐下来写，给他母亲和伊丽莎白写信，竟写

了一个通宵。剩下的圣诞饼放在他旁边，动也没动，但他却

扣上伊丽莎白做的袖头，这和他的白毛衣陪衬在一起很不相

配。当冬天的阳光照射到冰冻的玻璃窗上的时候，他还是那

样坐着，镜子里反照出他那一个苍白而严肃的脸。
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Hejme

Kiam estis Pasko, Rejnhardo vojaĝis hejmen. Matene
post sia alveno li vizitis Elizabeton.

回家

到了复活节的时候，莱因哈德返回了故乡。到家后的早

晨，他就去看望伊丽莎白。

—Kiel vi grandiĝis—, li diris, kiam la bela, gracia
knabino ridante iris renkonte al li.

当那个漂亮标致的姑娘笑着走来迎接他的时候，他说：

“你长大了！”

Ŝi ruĝiĝis, sed ŝi rediris nenion; sian manon, kiun li
prenis ĉe la bonveno en la sian, ŝi provis dolĉe eltiri. Dubante,
li ŝin rigardis, tion ŝi neniam faris pli frue; ĉifoje estis, kvazaŭ
io fremda ekstarus inter ambaŭ. Tio ankaŭ persistis, kiam li
jam apudestis pli longe, kaj li revenis ĉiam tagon post tago.
Sed tuj, kiam ili kunsidis, okazis paŭzoj, kiuj estis por li
doloraj, kaj pri kiuj li tiam timeme provis antaŭzorgi. Por
havi dum la libertempo certan interparoladon, li komencis
instrui al Elizabeto la botanikon, pri kiu li sin okupis okaze,
dum la unuaj monatoj de sia universitata vivo. Elizabeto, kiu
estis preta sekvi lin pri ĉio, kaj ankaŭ ĝenerale lernema,
konsentis rapideme. Nun ili faris diversfoje, dum la semajno,
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ekskursojn al la kamparo aŭ sur la erikejon, kaj kiam ili
tagmeze alportis domen la verdan botanikan skatolon
plenan de herboj kaj floroj, tiam Renjhardo revenis post
kelke da horoj, por dividi kun Elizabeto la komunan
trovitaĵon.

她脸红了，但没说什么。他把她的手握在他自己的手里，

而她轻轻地想抽回自己的这只手。他疑惑地看着她，她以前

从来没有这样过；这次却如此这般，仿佛两人之间筑起了一

个陌生的屏障。他在家里住了较长时间，一天又一天地来看

她，但这种情形仍旧持续下去。无论怎样只要他们一坐到一

块儿，谈话立刻发生间断，这使他感到痛苦，他总是提心吊

胆地想提防这种尴尬的局面。为了在假期里有一定的交谈的

机会，他开始教伊丽莎白植物学，这是他上大学的头几个月

里学习的科目。伊丽莎白很乐意跟他做一切事情，又一贯好

学，当即便同意了。于是，他们一星期里几次到田野或石楠

丛地远足。当他们中午带回来充满绿植物箱的花草时，莱因

哈德便过几小时后再来和伊丽莎白分一起采集到的东西。

Tiuintence li eniris iuposttagmeze la ĉambron, kiam
Elizabeto staris apud la fenestro provizante je freŝa salato
orumitan kaĝon, kiun li alitempe ne vidis tie. En la kaĝo sidis
kanario, kiu svingis siajn flugiletojn kaj kiu kriadante piketis
la fingron de Elizabeto. Iam la birdo de Rejnhardo pendis de
tiu loko.

一天下午，他怀着这个目的走进屋子，那时伊丽莎白正

站在窗边朝镀金鸟笼里递送新鲜的色拉，往日他在那里没有

见到过那只鸟笼。笼子里有一只金丝雀，它扑打着小翅膀，
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叽叽喳喳地叫着，并啄着伊丽莎白的指头。从前，莱因哈德

的鸟就悬挂在那个地方。

—Ĉu mia malfeliĉa kanabeno ŝanĝiĝis post sia morto en
oran kanarion? — li demandis gaje.

“是不是我那可怜的朱顶雀死后变成金丝雀了？”他高

兴地问。

—La kanabenoj ne havas tian kutimon —, diris la
patrino, kiu ŝpinante sidis en la apogseĝo. — Via amiko
Eriĥo sendis ĝin hodiaŭ matene de sia bieno por Elizabeto.

“朱顶雀没有那种习性。”伊丽莎白的母亲坐在靠背椅

上一边纺线一边说，“今天早上，你的朋友埃里克从自己的

庄园里把它送来给伊丽莎白的。”

—De kia bieno?
“什么庄园？”

—Ĉu tion vi ne scias?
“难道你不知此事？”

—Kion do?
“什么事呀？”

—Ke Eriĥo de unu monato ekokupas la duan bienon de
sia patro ĉe la Imenlago?

“一个月来，埃里克又开始接管他父亲在茵梦湖畔的第

二个庄园了。”

—Sed vi diris al mi nenion pri tio.
“可你没对我讲过此事呀。”

—Ho —, diris la patrino, —vi informiĝis ankaŭ per
neniu vorto pri via amiko. Li estas tre kara, komprenema
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juna viro.
“啊，”这位母亲说，“你一句也没打听过你朋友的事呀。

现在他是十分可爱的懂事的小伙子啦。”

La patrino eliris, por prepari la kafon; Elizabeto turnis al
Rejnhardo la dorson, ankoraŭ sin okupante pri la kaĝo.

这位母亲出去准备咖啡了；伊丽莎白把背转向莱因哈德，

依旧忙着喂鸟。

—Mi petas, nur momenton —, ŝi diris, — tuj mi estos
preta.

“请，等一会儿，”她说，“我马上就好。”

Tial ke Rejnhardo tute kontraŭ sia kutimo ne respondis,
ŝi sin turnis. En liaj okuloj estis subita esprimo de malĝojo,
kiun ŝi neniam rimarkis tie.

因为莱因哈德很反常，没有答话，所以她转过身来。他

的眼睛里流露出骤变的苦恼的神色，这是她在这儿从来没有

看到过的。

—Kio mankas al vi? —ŝi demandis alproksimiĝante.
“瞧你，魂丢啦？”她走近问。

—Ĉu al mi?— li diris senpense kaj reve ripozigis siajn
okulojn en la ŝiaj.

“我吗？”他顺口说着，两眼梦幻似地盯着她的眼睛。

—Vi havas tiel malĝojan mienon.
“你脸色很难看。”

—Elizabeto—, li diris, — mi ne povas toleri la flavan
birdon. Mirante ŝi rigardis lin; ŝi ne komprenis lin.

“伊丽莎白，”他说道，“我不能容忍这只黄鸟。”她诧异
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地注视着他，感到莫名其妙。

—Vi estas tiel stranga—ŝi diris.
“你竟这么怪！”她说。

Li ekkaptis ŝiajn ambaŭ manojn, kiujn ŝi lasis trankvile
en la liaj. Baldaŭ la patrino revenis.

他抓起她的两只手，而她则平静地任其握住。一会儿，

伊丽莎白的母亲回来了。

Post la kafo tiu ĉi sidiĝis ĉe sia ŝpinrado; Rejnhardo kaj
Elizabeto iris en la apudĉambron, por ordigi la kreskaĵojn.
Nun stamenoj estis komputataj, floroj kaj folioj zorgeme
etendataj kaj du ekzempleroj de ĉia speco metataj por sekiĝi
inter la foliojn de granda foliegaro. Estis suna posttagmeza
silento: nur apude la ŝpinrado de la patrino zumis, kaj de
temp’ al tempo oni aŭdis la mallaŭtan voĉon de Rejnhardo,
kiam li nomis la klasordojn de l’ kreskaĵoj aŭ korektis la
neĝustan prononcadon de la latinaj vortoj de Elizabeto.

喝过咖啡后，这位母亲又在纺线处坐下来；莱因哈德和

伊丽莎白便到隔壁的房间里去整理植物。他们数了数花蕊，

把花和叶子小心翼翼地展开，再取各种类的两个标本放到大

本子的纸张中间压干。下午天气很好，也很平静；只有隔壁

房里传来那位母亲纺线的吱吱声，还有不时传来的莱因哈德

的低语声，当他称呼着植物门类的名称或者纠正伊丽莎白不

正确的拉丁语音的时候。

—De antaŭ nelonge la konvalo ankoraŭ mankas al mi—,
ŝi nun diris, kiam la tuta trovitaĵo estis klarigita en ordo.

“从不久前采集以来，我还缺铃兰。”当全部采集的东西



41

分门别类整理好时，她说。

Rejnhardo prenis el la poŝo blankan pergamenan
volumeton.

莱因哈德从口袋里掏出一个白羊皮本子。

—Jen konvalo por vi—li diris, elprenante la duon-
sekigitan kreskaĵon.

“喏，这个铃兰给你。”他一边取出半干的植物标本一边

说。

Vidante la surskribitajn foliojn, Elizabeto demandis:
—Ĉu vi denove verkis fabelojn?
伊丽莎白看见本子上写有字便问道：

“你又写童话故事了吗？”

—Ne estas fabeloj —, li respondis, al ŝi donante la
libron.

“写的不是故事。”他把本子递给她，答道。

Estis nur versaĵoj, la plejmultaj apenaŭ plenigis unu
paĝon. Elizabeto turnis unu folion post la alia; ŝi legis ŝajne
nur la surskribojn. — Kiam la instruisto riproĉis ŝin. — Kiam
ili devojiĝis en la arbaro. — Kun la Paskofabelo. — Kiam ŝi
skribis al mi unuafoje; tiel sonis preskaŭ ĉiuj. Esplorante,
Rejnhardo ŝin rigardis, kaj dum ŝi foliumis ĉiam plu, li
rimarkis, kiel delikata ruĝeco naskiĝis sur ŝia klara vizaĝo
kaj iom post iom ĝin tute kovris. Li volis vidi ŝiajn okulojn;
sed Elizabeto ne rigardis supren kaj fine metis la libron
silente antaŭ lin.

本子里写的全是诗，最多的也没占满一页。伊丽莎白一
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页接一页地翻阅着，她似乎光看标题：“当教师责备她时”，

“当他们在树林里迷路时”，“一个复活节的故事”，“当她第

一次给我写信时”。就这样，几乎所有的题目都念了。莱因

哈德审视地看着她，而她继续翻阅着；他注意到，她清晰的

脸上泛出了美丽的红晕，并且渐渐地红遍了脸面；他想瞧瞧

她那双眼睛，但伊丽莎白并不向上看，最后默默地把书递到

他面前。

—Ne tiel redonu ĝin al mi ! — li diris.
“别这样还给我！”他说。

Ŝi prenis brunan branĉeton el la lada skatolo.
—Mi volas enŝovi vian preferatan herbon—, ŝi diris, al li

donante la libron enmanen.
· · · · · · ·

她从铁盒子里拿出一个棕色小枝儿。

“我想把你偏爱的花草放进去。”她说着就把本子塞到

他手里。

· · · · · · ·

Fine la lasta tago de libertempo alvenis kaj, sekve, la
mateno de l’ forvojaĝo. Laŭ siaj petoj Elizabeto ricevis de la
patrino la permeson akompani sian amikon ĝis la
poŝtveturilo, kiu staris je kelke da stratoj de ŝia loĝejo. Kiam
ili iris el la dompordo, Rejnhardo donis al ŝi la brakon; tiel li
paŝis silente apud la gracia knabino. Ju pli proksimen ili
venis al la celo, des pli li sentis, ke li devus, antaŭ ol li dirus
adiaŭ por tiel longe, sciigi al ŝi ion necesan, ion, de kio
dependus ĉiu valoro kaj ĉiu ĉarmo de lia estonta vivo, kaj
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tamen li ne povis trovi la savantan vorton. Tio timigis lin; li
iris ĉiam pli malrapide.

假期最后的一天终于到了，跟着离乡远行的早晨就来临

了。在多次请求下，伊丽莎白得到母亲的允许送自己的朋友

上车，驿站和她家住宅隔着几条街。当他们从房门里出来时，

莱因哈德挽住了她的胳膊；他就这样在这个文雅的姑娘身旁

沉默地走着。他们离目的地愈近，他就愈感到，在他作长久

的告别前，他应该告诉她一桩紧要的心事，这是他未来生命

的一切价值和一切美好的依靠；然而他一时又找不到简明扼

要的话可说。于是，他感到恐慌，走得越发慢了。

—Vi alvenos tro malfrue—, ŝi diris, —la deka jam
sonoris ĉe Sankta Mariano.

“你要迟到了，”她说，“圣玛丽亚教堂的钟已敲过十点

了。”

Sed tamen li ne plirapidis. Fine li diris balbutante:
尽管如此，但他并没有加快步伐。最后，他结结巴巴地

说：

—Elizabeto, de nun vi ne vidos min dum du jaroj… Ĉu
vi certe ankoraŭ amos min tiel same, kiel nun, kiam mi
revenos?

“伊丽莎白，从现在起两年时间，你见不着我了……，

到我回来时，你肯定还象现在这样爱我吗？”

Ŝi ekbalancis la kapon kaj afable rigardis en lian
vizaĝon.

她点点头，亲切地看着他的脸。

—Mi ankaŭ defendis vin—, ŝi diris post malgranda
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paŭzo.
“我也为你辩解过。”她停顿了一下说。

—Ĉumin? Kontraŭ kiu vi bezonis fari ĝin?
“为我吗？你跟谁争辩呢？”

— Kontraŭ mia patrino. Ni parolis hieraŭ vespere, post
kiam vi foriris, ankoraŭ longan tempon pri vi. Ŝi opinis, ke vi
ne plu estas tiel bona, kiel vi estis.

“跟我妈妈。昨天晚上，你离开后，我们谈论你很久。

她认为，你不再象过去那么好了。”

Rejnhardo silentis momenton; sed tiam li ekprenis ŝian
manon, tenis ĝin en sia kaj, serioze rigardante ŝiajn
infanokulojn, li diris:

莱因哈德沉默了片刻，然后他拿起她的手握着，并认真

地看着她的那双天真的眼睛，说道：

—Mi certe estas ankoraŭ tiel bona, kiel mi estis: tion
kredu firme! Ĉu vi kredas ĝin, Elizabeto?

“我肯定还那么好，就象从前一样：请你坚信这一点！

伊丽莎白，你信吗？”

—Jes—, ŝi diris.
“信。”她说。

Li liberigis ŝian manon kaj iris rapide kun ŝi tra la lasta
strato. Ju pli proksimen la adiaŭo venis, des pli gaja estis lia
vizaĝo; li iris apud ŝi preskaŭ tro rapide.

他放开她的手，和她快步穿过最后一条街道。告别愈近，

他兴头愈足，几乎走得太快了，以至身旁的她有点跟不上。

—Kion vi havas, Rejnhardo?— ŝi demandis.
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“莱因哈德，你这是怎么一回事呀？”她问。

—Mi havas sekreton, belan! — li diris kaj rigardis ŝin
per lumaj okuloj. —Kiam mi revenos post du jaroj, vi ekscios
ĝin.

“我有一个秘密，美妙的秘密！”他说着，便用明亮的眼

睛瞥了她一眼，“两年后我回来时，你就知道了。”

Dume ili alvenis al la poŝtveturilo; restis ankoraŭ ĝuste
sufiĉe da tempo. Ree Rejnhardo ekprenis ŝian manon.

说话间，他们就到了驿车站，正好赶得及上车。莱因哈

德再次握起了她的手。

—Adiaŭ ! — li diris,— adiaŭ, Elizabeto. Ne forgesu ĝin.
“再见！”他说，“伊丽莎白，再见了！别忘了啊！”

Ŝi konsente skuis la kapon.
她同意地点了点头。

—Fartu bone! —ŝi diris.
“保重！”她说。

Rejnhardo eniris la veturilon, kaj la ĉevaloj ektiris. Kiam
la veturilo ruliĝis ĉirkaŭ la angulo de l’ strato, li ankoraŭfoje
rigardis ŝian karan vizaĝon, dum ŝi reiris malrapide la
vojon.

莱因哈德上了车，车就起动了。当车在街角转弯时，他

再次望了望她那可爱的脸，而她缓慢地返回原路。
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Letero

Post preskaŭ du jaroj Rejnhardo sidis antaŭ sia lampo
meze de libroj kaj paperoj, atendante amikon, kun kiu li faris
komunajn studojn. Iu suprenvenis la ŝtuparon.

一封信

差不多两年过去了，莱因哈德在书和纸的包围中坐在灯

前，等着同自己一起共同学习的朋友。这时，有人上楼来了。

—Envenu!— La mastrino estis.
“请进！”原来是房东太太。

—Jen letero por vi, Sinjoro Werner!
“沃纳先生，你的信！”

Poste ŝi foriris.
然后，她就走开了。

Rejnhardo ne skribis, ekde sia vizito en la hejmo, al
Elizabeto kaj ankaŭ ne plu ricevis de ŝi leteron. Tiu ĉi ankaŭ
ne estis de ŝi, tio estis la skribmaniero de lia patrino.
Rejnhardo malfermis kaj legis, kaj baldaŭ li legis jenon:

自从探家以来，莱因哈德没有给伊丽莎白写过信，同样

也没有再收到她的信。这封信也不是她写的，那是他母亲的

笔迹。莱因哈德拆开信看起来，很快他就读到下面的内容：

“En via aĝo, mia kara infano, ĉiu jaro havas preskaŭ sian
propran vizaĝon: ĉar la juneco ne lasas sin plimalriĉigi. Tie ĉi
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ankaŭ multo aliiĝas, kio unue certe doloros vin, se mi ĉiam
ĝuste komprenis vin. Eriĥo ricevis fine hieraŭ de Elizabeto la
jesvorton, post kiam li petis, dum la pasinta kvaronjaro,
dufoje sensukcese ŝian manon. Ŝi tute ne povis decidiĝi pri
tio; nun fine ŝi tamen faris ĝin; ŝi estas ankoraŭ tro juna. Oni
diras, ke la edziĝo baldaŭ okazos, kaj la patrino tiam foriros
kun ili.”

“我亲爱的孩子，在你这种年纪，几乎一年一个样：因

为青春是不会让自己空虚的。这里很多事情也在变，毫无疑

问，那首先会使你感到痛苦，如果我一向懂你的话。在过去

的三个月里，埃里克两次向伊丽莎白求婚都失败了；但此后，

他终于在昨天得到了她的许诺。她以前根本不会决定这件事，

现在却终于这么做了；她还太年轻呀。据说，婚礼不久就要

举行，伊丽莎白的母亲届时也要同他们一起去。”
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Imenlago

Denove jaroj preteriris. — Sur ombra arbarvojo, kiu
kondukis malsupren, juna viro kun forta, brunigita vizaĝo
paŝis dum varma printempa posttagmezo. Per siaj seriozaj
grizaj okuloj li rigardis scivole en la malproksimon, kvazaŭ li
atendus fine aliiĝon de la tede unuforma vojo, kiu tamen ne
volis finiĝi. Jen ĉaro suprenvenis malrapide.

茵梦湖

几年又过去了。——一个春暖的下午，阴凉的林间下坡

路上走来一个强壮的黑脸年轻男子，他用一双严峻的灰眼睛

急切地眺望着远方，仿佛他终于盼到了这条枯燥单调之路的

变化，然而它并没想完结。瞧，一辆马车慢慢上来了。

—He! Bona amiko—, vokis la promenanto al la
apudiranta vilaĝano, —ĉu tiu ĉi estas la ĝusta vojo al
Imenlago?

“嘿，好朋友!”这个青年向身旁走着的乡下人喊，“这

条路是通向茵梦湖的吗？”

—Jes, ĉiam rekten—, respondis la viro kaj ŝovis sian
rondan ĉapelon.

“是的，一直向前走。”那个乡下人推了推圆帽，答道。

—Ĉu estas ankoraŭ longa vojo ĝis tie?
“到那里还有很远的路吗？”
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—La sinjoro estos baldaŭ tie. Eĉ ne duonan pipon da
tabako, kaj vi venos al la lago; la mastra domo staras tute
apude.

“先生，不远了，要不了半袋烟的工夫就到湖跟前了；

那座庄园就在附近。”

La kamparulo preterveturis; la alia laŭlongiris pli rapide
sub la arboj. Post kvaronhoro la ombro subite ĉesis
maldekstre de li; la vojo kondukis al deklivo, el kiu la suproj
de centjaraj kverkoj apenaŭ elstaris. Trans tiuj ĉi malkovriĝis
vasta, suna pejzaĝo. Profunde sube kuŝis la lago, trankvila,
malhelblua, preskaŭ ĉie ĉirkaŭata de verdaj sunlumigataj
arbaroj; nur ĉe unu loko ili disiĝis kaj ebligis ĝui profundan
perspektivon, ĝis ankaŭ tiu fermiĝis per bluaj montoj.
Diametre, meze de la verda foliaro de l’ arbaroj, io kuŝis
supere kiel neĝo; ĝi estis florantaj fruktarboj, kaj el inter tiuj
elstaris sur alta bordo la estrodomo, blanka kun ruĝaj brikoj.
Cikonio ekflugis de la kamentubo kaj rondflugis super la
akvo.

那乡下人赶着车驶过去了；这个青年沿着长长的道路在

树下走得更快了。走了一刻钟后，树影从他左边突然消失了；

道路通向一个山坡，百年老橡树的树梢几乎都高不过这坡；

从树梢望过去，眼前呈现一片广阔、丽日的景色。下面深处

有一个平静碧兰的湖，几乎四周都被阳光普照的翠绿的树林

环绕着，只有一处树木分散开了，可以从中望到深远的景色，

一直看到远处的青山。从正面望去，在这树林的翠绿的茂叶

当中，有似雪一样白花花的一片漂浮在上面，那是一片正在
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开花的果树；再放眼看去，果树丛中显露出在高岸上耸立的

庄主的红砖白房。一只鹳鸟从烟囱处飞起，在湖水上面盘旋。

—Imenlago!— vokis la iranto.
“茵梦湖！”这个走着的青年喊道。

Preskaŭ ŝajnis, kvazaŭ li nun alvenis la celon de sia
vojaĝo; ĉar li haltis kaj transrigardis super la pintoj de l’
arboj, kiuj staris ĉe liaj piedoj, al la alia bordo, kie la
spegulaĵo de l’ mastra domo naĝis sur la akvo mole
balanciĝanta. Tiam li subite daŭrigis sian vojaĝon.

看样子，他此刻几乎好象是到了此行的目的地，因为他

停下不走了；从脚下的树梢上方凝望着对岸，庄园漂游的倒

影在水面上轻轻荡漾。看到这里，他突然又继续赶路了。

La vojo kondukis preskaŭ krute malsupren de l’
monteto, tiel ke la sube starantaj arboj donis denove ombron,
sed samtempe kaŝis la perspektivon sur la lagon, kiu nur
iafoje trabrilis inter la malplenaĵoj de la branĉoj. Baldaŭ ĝi
iris denove dolĉe supren, kaj nun malaperis dekstre kaj
maldekstre la arbaro; anstataŭ ĝi densfoliaraj vinber-
montetoj etendiĝis apud la vojo; ambaŭflanke staris florantaj
fruktarboj, en kiuj svarme zumis abeloj. Majesta viro en
bruna surtuto venis renkonte al la promenanto. Kiam li
preskaŭ atingis la alian, li svingis sian ĉapon kaj vokis per
hela voĉo:

这条路从山丘几乎很陡地向下延伸，以致下面耸立的橡

树又产生了阴影，同时把远景藏进了只能偶尔透过树枝的缝

隙窥见的亮闪闪的湖面上。一会儿道路又缓缓向上，树林在
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左右两边消失了；代之而在路旁伸展开的是茂密的葡萄山；

两侧是正在开花的果树，果树中充满着蜜蜂嗡嗡声。一个穿

着棕色外衣、象貌庄重的人过来迎接这位来客。当他几乎到

了他跟前时，他挥动着自己的帽子，高声呼唤：

—Bonvenon, bonvenon, frato Rejnhardo! Bonvenon sur
bieno Imenlago!

“莱因哈德兄弟，欢迎，欢迎！欢迎你来茵梦湖庄园！”

—Dio gardu vin, Eriĥo, kaj dankon pro via bonveno! —
la alia kontraŭvokis al li.

“埃里克，上帝保佑你！谢谢你的欢迎！”莱因哈德对着

他喊道。

Tiam ili kunvenis kaj premis al si reciproke la manojn.
这时，他们走到一起，互相握手。

—Ĉu ankaŭ vi estas efektive tie ĉi?— diris Eriĥo, kiam li
vidis de tiel proksime la seriozan vizaĝon de sia iama
kunlernanto.

“这真的是你吗？”当埃里克这样近看到自己旧时同窗

的严峻面孔时，他说。

—Certe mi estas tie ĉi, Eriĥo, kaj vi ankaŭ; sed vi havas
eĉ pli gajan mienon, ol vi iam havis.

“当然是我，埃里克，也是你；不过，你可比从前快乐

多了。”

Ĝoja rideto ĉe tiuj vortoj ankoraŭ pli gajigis la trajtojn de
Eriĥo.

埃里克听见这句话露出了喜悦的微笑，这使他的面容显

得更愉快了。
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—Jes, frato Rejnhardo—, li diris, ankoraŭfoje premante
al tiu ĉi la manon,— ĉar de tiu tempo mi ankaŭ gajnis la
grandan loton; vi ja scias ĝin.

“是的，莱因哈德兄弟。”他说，并再次握了一下老同学

的手，“因为从那时起我走运了，这你肯定是知道的。”

Tiam li frotis la manojn kaj vokis plezure:
说着他搓了搓手，接着又乐滋滋地说：

—Tio estos surprizo! Kiun ŝi ne atendas, eĉ ne en
eterneco!

“这将是一件令人惊讶的事!她绝不会料到，也永远想不

到的！”

—Ĉu surprizo?— demandis Rejnhardo. — Por kiu?
“令人惊讶？”莱因哈德问，“谁呢？”

—Por Elizabeto.
“伊丽莎白。”

—Elizabeto! Ĉu vi ne diris al ŝi pri mia vizito?
“伊丽莎白！难道你没有对她讲我要来吗？”

—Nenian vorton, frato Rejnhardo; ŝi ne pensas pri vi,
ankaŭ ne la patrino. Mi avertis vin tute sekrete, por ke la ĝojo
estu des pli granda. Vi scias, mi ĉiam havis miajn sekretajn
planojn.

“一个字都没讲，莱因哈德兄弟。她不会想到你来，她

母亲也不会想到的。我完全秘密地先邀请你，为的是让大家

更加欢喜。你知道，我总是爱搞些小计谋的。”

Rejnhardo ekestis meditema; lia spiro videble mal-
faciliĝis, ju pli ili proksimiĝis al la bieno. Maldekstre de la
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vojo nun ankaŭ ĉesis la vinberejoj, ilin anstataŭis longa
legomĝardeno, kiu atingis preskaŭ ĝis la lago. Dume la
cikonio sin mallevis kaj promenadis nun grave inter la
legomobedoj.

莱因哈德陷入沉思；离庄园越近，他呼吸就越困难。此

刻，路的左边，葡萄园已到尽头了，接着伸展开的是长长的

菜园子，它几乎延伸到了湖边。这当口儿，那只鹳鸟飞落下

来，在菜圃中慢慢溜达。

—He!—vokis Eriĥo, plaŭdante per la manoj, —jen la
altkrura egiptano ŝtelas jam denove miajn mallongajn
pizostangojn!

“嘿！”埃里克拍着手喊，“看，这长腿埃及贼又在偷我

的短豌豆梗啦！”

La birdego malrapide sin levis kaj flugis sur la
tegmenton de proksima konstruaĵo, kiu kuŝis ĉe l’ fino de la
legoma ĝardeno, kaj kies murojn kovris spaliro de
suprenligitaj persiko- kaj abrikotarboj.

那只鹳鸟慢慢飞起来，飞到菜园子尽头不远的房顶上，

房子的墙壁被向上攀缘的桃与杏的树墙遮蔽了。

—Jen estas la brandfarejo—, diris Eriĥo, — mi kons-
truigis ĝin antaŭ du jaroj. Mia karmemora patro siaparte
almetigis la ekonomiajn domojn; la loĝadomo estas kons-
truita jam de mia avo. Tiamaniere oni iom post iom pli-
grandigas sian bienon.

“看，那就是酿酒厂。”埃里克说，“两年前我请人建起

来的。我的先父增添了农舍；那幢住宅还是我爷爷建造的。
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庄园就这样逐渐扩大了。”

Tiel parolante ili venis al vasta, libera loko, kiu ĉe la
flankoj estis limigita de la kamparaj ekonomidomoj, funde
per la estrodomo, ambaŭflanke kunigita kun alta ĝarden-
muro; malantaŭ tiu ĉi oni vidis taksusojn. Viroj kun sun- kaj
laborvarmaj vizaĝoj trairis la lokon kaj salutis la amikojn,
dum Eriĥo al unu kaj al alia vokis ordonon aŭ demandon pri
la taglaboro. — Poste ili atingis la domon; alta, malvarmeta
vestiblo akceptis ilin, ĉe kies fino ili maldekstre eniris en iom
malhelan apudkoridoron. Tie ĉi Eriĥo malfermis pordon, kaj
ili iris al vasta ĝardenhalo, kiun pro la foliaro kovranta la
kontraŭajn fenestrojn, jen plenigis sur ambaŭ flankoj verda
duonlumo; tie du altaj, vaste malfermitaj flankpordoj lasis
enfali la tutan brilon de la printempa suno kaj ebligis vidi la
perspektivon de ĝardeno kun rondigitaj bedoj plenaj je floroj
kaj altaj krutaj foliarmuroj apartigitaj de rekta larĝa irejo, kiu
donis vidon sur la lagon kaj pli malproksimen al la kontraŭaj
montoj. Kiam la amikoj eniris, la aerfluo alportis al ili
torenton da bonodoro.

他们这样谈着便来到一个空阔的地方，两边以农舍为界，

后面就是庄主的房子，房子两翼同高高的园墙连在一起；在

这堵墙的后面可以见到紫衫。劳动了一天的人们，他们的脸

被烈日晒得热乎乎的，他们走过这个空阔的地方，便向这两

人问好，而埃里克不是招呼这个吩咐两句，就是呼唤那个问

问一天的劳动情况。——后来，他们到了那幢住宅，一走进

高大的门厅就感到十分凉爽，他们又穿过门厅往左拐，便进
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入了一个微暗的侧廊。埃里克在这里打开门，他们就向大花

房走去；由于密集的树叶遮住了对面的窗户，所以花房的两

侧充满了绿色的微光；两扇敞开着的高高的侧门也沐浴在春

天的阳光里，从门口可以看见园子里的景色：长满鲜花的圆

形花坛和高高直立的树墙，花坛和树墙之间隔着一条笔直的

宽走道，沿这条路可以望见湖景和对面山上的远景。当这两

个朋友走进来时，一股清馨的香味随风源源不断地飘来。

Sur teraso antaŭ la ĝardenpordo sidis blanka knabina
virinfiguro. Ŝi levis sin kaj aliris al la enirantoj; sed duonvoje
ŝi haltis, kiel enradikita kaj fikse rigardis la fremdulon.
Ridetante li etendis al ŝi la manon.

在那花园门前的台阶上，坐着一个年轻的白衣女子。她

站起来，迎着进来的人走去；半道上，她就象生了根一样，

两眼凝视着那个陌生人。他微笑着向她伸出了手。

—Rejnhardo!—ŝi vokis, — Rejnhardo! Mia Dio, vi estas
tie ĉi! Dum longa tempo ni ne vidis nin.

“莱因哈德！”她呼喊道，“莱因哈德！我的上帝，是你

来了呀！我们很久没见面了。”

—Longe ne—, li diris kaj povis nenion diri plu; ĉar
aŭdante ŝian voĉon, li sentis en la koro delikatan korpan
doloron, kaj, kiam li rigardis ŝin, ŝi staris antaŭ li, la sama
gracia, karesa figuro, al kiu li antaŭ jaroj diris adiaŭ en sia
patra urbo.

“很久没见了。”他支了一声，便再没什么话可说，因为

听到她的声音，他心头就感到肉体隐隐作痛。当他瞥眼看她

时，眼前的她依旧是几年前在故乡分手时那样苗条而柔媚。
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Eriĥo postrestis ĉe la pordo kun ĝoja vizaĝo.
埃里克挨着门边呆在后面，感到十分愉快。

—Nun, Elizabeto!— li diris, — He! Tiun ĉi vi ne atendis,
tiun ĉi ne en tuta eterno!

“哎，伊丽莎白！”他说，“嘿，你没料到吧，这是你万

万想不到的。”

Elizabeto rigardis lin per fratinaj okuloj.
伊丽莎白象妹妹一样看着他。

—Vi estas tiel bona, Eriĥo!— ŝi diris.
“埃里克，你真好！”她说。

Li prenis karesante ŝian mallarĝan manon en siajn.
他爱抚地把她的小手握在自己的双手里。

—Kaj tial ke ni nun havas lin—, li diris, — ni ne lasas lin
tuj foriri de tie ĉi. Li estis for tiel longe; ni volas lin denove
hejmigi. Vidu nur, kiel li havas fremdan kaj noblan mienon!

“现在，他在我们这儿了，”他说，“我们不能让他仓促

离开此地。他离开家乡那么久，我们要把他重新留在家乡。

瞧，他现在这样子多么象一个高雅的外乡人哪。”

Timema rigardo de Elizabeto tuŝetis la vizaĝon de
Rejnhardo.

伊丽莎白羞涩的目光瞥了菜因哈德一眼。

—Tio estas nur la tempo, dum kiu ni ne estis kune—, li
diris.

“这完全是我们分别太久了。”他说。

En tiu momento venis la patrino tra la pordo kun
ŝlosilkorbeto ĉebrake.
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就在这会儿，伊丽莎白的母亲胳膊上擓着钥匙篮，走进

门来。

—Sinjoro Werner!— ŝi diris, rigardinte Rejnhardon, —
jen, tiel kara, kiel ne atendita gasto.

“沃纳先生！”她瞧着莱因哈德说，“哟，贵客啊，没想

到真是。”

Kaj nun la interparolado iris de demandoj al respondoj
sian ebenan vojon. La virinoj sidiĝis al siaj laboroj, kaj, dum
Rejnhardo ĝuis la manĝaĵojn por li preparitajn, Eriĥo
ekbruligis sian marŝaŭman pipon kaj sidis fumante kaj
diskutante apud Rejnhardo.

于是，他们一问一答畅快地交谈起来。两个女人忙着她

们自己的事情，而莱因哈德吃着给他做好的饭菜，埃里克点

燃了自己的海泡石烟斗，坐在莱因哈德身旁边吸边说。

La alian tagon Rejnhardo devis iri kun Eriĥo sur la
kamparon, en la lupoloĝardenon, al la brandfarejo. Ĉio estis
bonstata; la homoj, kiuj laboris sur la kampoj kaj apud la
kaldronoj, havis ĉiuj sanajn kaj kontentajn mienojn. Tagmeze
la familio kunvenis en la ĝardenhalo, kaj la tagon oni travivis
pli aŭ malpli kune, laŭ la libertempo de l’ mastroj. Nur la
horojn antaŭ la vespermanĝo, kiel ankaŭ la unuajn de la
mateno, Rejnhardo restis laborante en sia ĉambro. De jaroj li
kolektis, kie li povis ekhavi tiajn, la rimojn kaj kantojn
ankoraŭ vivantajn en la popolo, kaj nun li komencis ordigi
sian trezoron kaj se eble plimultigi per novaj notoj el la
ĉirkaŭaĵo. Elizabeto estis ĉiam dolĉega kaj afabla; la ĉiam
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konstantan atenton de Eriĥo ŝi akceptis kun preskaŭ humila
danko, kaj kelkafoje Rejnhardo pensis, ke la iama gaja infano
tute ne promesis tiel silentan edzinon.

第二天，莱因哈德就随埃里克到田地、啤酒花园子、酿

酒作坊去。所到之处，一派好光景；在地里和酿酒锅旁干活

的人们，气色看上去很好，个个带着满意的表情。中午，一

家人在花房里会聚，他们一天在一起的时光，多少随主人的

空闲而定。只有晚餐前的个把钟头，象上午的头几个小时一

样，莱因哈德呆在自己屋里做事。几年来，每逢碰到还在民

间流行的歌谣，他便搜集起来。现在得空他便开始整理自己

的宝贝材料，如果可能的话，在四周空白处再补充些新的东

西。伊丽莎白总是非常温柔和热情，埃里克对她的举动一直

十分留意，而她时常带着差不多谦恭的谢意承受着这一切。

莱因哈德三番五次地想，当初那样活泼的姑娘决不想成为这

般沉静的妻子。

Ekde la dua tago de sia ĉeestado li kutimis fari vespere
promenadon laŭlonge de la lago. La vojo preterkondukis sub
la ĝardeno. Ĉe la fino de tiu ĉi, sur antaŭiĝanta bastiono,
staris benko sub altaj betuloj; la patrino baptis ĝin la
vesperbenko, ĉar la loko frontis kontraŭ l’ okcidento kaj pro
la sunsubirado estis vizitata plejmulte je tiu tempo. El
promenado sur tiu ĉi vojo Rejnhardo iufoje vespere revenis,
kiam la pluvo surprizis lin. Li serĉis rifuĝejon sub tilio
staranta ĉe l’ akvo; sed baldaŭ la pezaj gutoj penetris tra la
folioj. Malsekigita, kiel li estis, li sindone rezignis kaj daŭrigis
malrapide sian reiron. Preskaŭ mallumiĝis; la pluvo ĉiam pli
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dense falis. Kiam li alproksimiĝis al tiu vesperbenko, ŝajnis al
li, ke li distingas inter la briletantaj betulotrunkoj blankan
figuron de virino. Ŝi staris senmove , kaj, kiel li kredis vidi,
kiam li pli proksime alvenis, turnita al li, kvazaŭ ŝi atendus
iun. Li konjektis, ke Elizabeto estas tie; sed kiam li plirapidis,
por atingi ŝin kaj poste reveni kun ŝi domen tra l’ ĝardeno, ŝi
sin deturnis rapidete kaj malaperis en la malhelajn
flankvojojn. Li ne povis kompreni tion. Li estis preskaŭ
kolera pri Elizabeto, kaj tamen li dubis, ĉu estis ŝi; sed li
timis demandi ŝin pri tio; ja, li ne iris en la ĝardenhalon, nur
por ke li ne vidu eble Elizabeton eniri tra la pordo de l’
ĝardeno.

从他来到的第二天起，他就习惯在傍晚沿着湖边散步了。

那条路就从花园下面经过。花园尽头突出的棱堡上，有一条

长板凳搁在几棵高大的桦树下面；伊丽莎白的母亲给它取名

“晚凳”，因为这地方对着西边，夕阳常常于傍晚西下走访

此地。一天晚上，莱因哈德在这条路上散罢步回来，突然下

起了雨。他赶紧到立在水边的椴树下寻找避雨的地方；霎时

大雨滴便透过树叶落下来。他被淋得透湿，索性不避雨了，

又慢慢地继续往回走。天几乎黑了；雨却一个劲儿地下得更

大了。当他走近那条晚凳时，他在亮闪闪的桦树干丛中看出

好象有一个白衣女子的身影。她一动不动地站立着，就他更

接近时可以辨别的情景看来，她面向着他，仿佛在等候什么

人。他猜测是伊丽莎白在那儿；当他加快脚步欲赶到她跟前，

然后同她一起穿过花园回家时，她却稍快地转过身去，消失

在黑暗的旁道里了。这事他无法理解，他差不多是生了伊丽
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莎白的气，然而他又疑惑是不是她；但他怕问她此事，就没

有进那个花房里去，只是为了避免碰见从花园的门进来的伊

丽莎白。



61

Mia patrino volis ĝin

Post kelkaj tagoj, la suno jam kliniĝis al l’ okcidento, la
familio sidis, kiel kutime je tiu ĉi horo, en la ĝardenhalo. La
pordoj estis malfermitaj; la suno staris jam malantaŭ la
arbaroj trans la lago.

母亲独揽包办

几天后，夕阳西下的一个黄昏，一家人象往日一样在这

个时刻坐在花房里。两边的门敞开着；夕阳已落在湖对面的

树林后了。

Oni petis de Rejnhardo la sciigon pri kelkaj popolkantoj,
kiujn li posttagmeze ricevis de iu amiko loĝanta sur la
kamparo. Li iris en sian ĉambron kaj revenis baldaŭ kun
papera rulo, kiu ŝajne konsistis el nebinditaj, nete
surskribitaj folioj.

大家请求莱因哈德介绍几首民歌，就是他下午收到住在

乡间的一个朋友寄来的。他走进自己的房间，一会儿便拿着

一卷看上去象是誊写平装的纸页回来了。

Oni eksidis ĉetable, Elizabeto apud Rejnhardo.
大家于是坐到桌边，伊丽莎白在莱因哈德的身旁。

—Ni legos laŭhazarde—, li diris, — mi mem ankoraŭ ne
tralegis la versaĵojn.

“我们随便读读吧，”他说，“我自己还没有看完呢。”
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Elizabeto disvolvis la manuskripton.
伊丽莎白展开手稿。

—Jen estas notoj—, ŝi diris, — vi devas kanti tion,
Rejnhardo.

“瞧，还有音符呢。”她说，“莱因哈德，你要唱一唱啊。”

Kaj tiu legis nun komence kelkajn tirolajn kantojn,
lasante iafoje eksoni la gajan melodion per duonlaŭta voĉo.
Komuna gajeco ekposedis la malgrandan grupon.

于是，莱因哈德就开始朗诵了几首蒂罗尔的山歌，有的

时候还用半低不高的声调吟唱着轻快的曲子。这个小群体顿

时拥有了一种共同的快乐感。

—Kiu komponis la belajn kantojn?—demandis Elizabeto.
“谁为这些动听的歌谱曲？”伊丽莎白问。

—He—, diris Eriĥo, — tion oni jam sentas el la provaĵoj,
tajloroj kaj kombistoj kaj tia gaja kanajlaro.

“嘿”，埃里克说，“从作品中就能感觉到了，无非是裁

逢师、理发师和这类快乐的浪子们编造的。”

Rejnhardo diris:
—Tiuj kantoj ne estas komponitaj; ili kreskas, ili falas el

la aero, ili flugas tra la lando, kiel fluganta semo, tien ĉi kaj
tien, kaj samtempe en mil lokoj oni kantas ilin. Ni trovas en
tiuj kantoj nian propran agadon kaj suferon; estas, kvazaŭ ni
ĉiuj kunhelpis pri tiuj ĉi kantoj.

莱因哈德说：“这些歌没人作曲，它们自生自长，从天上

落下来，象飘飞着的种子飞过大地，飞到这里，又飞到那里，

于是同时各处都唱起了这些歌。在这些歌曲中，我们会发现



63

我们的亲身经历和苦难；仿佛是，我们大家通力协作谱写出

了这些歌。”

Li prenis alian folion:
—Sur altaj montoj mi staris…
他拿起另一篇：

“我站在高山上……”

—Mi konas ĉi tion!—vokis Elizabeto. — Nu, ekkantu,
Rejnhardo; mi volas helpi vin.

“这我都知道啦！”伊丽莎白大声说，“好，莱因哈德，

唱一个吧！我想跟着唱哩。”

Kaj nun ili kantis tiun melodion, kiu estas tiel enigma, ke
oni ne povas kredi, ke ĝi estas elpensita de homoj; Elizabeto
helpis per sia iom basa aldvoĉo al la tenoro.

于是，他们唱起了那迷一般的曲调，令人无法相信它是

人构思出来的；伊丽莎白用稍低的中音给这位男高音伴唱。

Dume la patrino sidis diligente ĉe sia kudrado, Eriĥo
kunmetis la manojn kaj aŭskultis piege. Kiam la kanto estis
finita, Rejnhardo silente metis flanken la folion. — De la
bordo de l’ lago la sonorado de brutarsonoriloj suprenvenis
tra la vespera silento; ĉiuj aŭskultis atente, jen ili subite
aŭdis klaran voĉon de knabo, kiu kantis:

与此同时，伊丽莎白的母亲加劲地做着逢纫活；埃里克

交叉着双手，凝神地听着。唱完这首歌谣，莱因哈德就把这

篇默默地放在一边。──一阵牲畜铃铛的声响从湖岸传来，

打破了夜晚的宁静；大家留神倾听，突然他们听到了一个男

孩清脆的歌声：
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Sur altaj montoj mi staris
Kaj vidis ĝis valofund’ …

我站在高山上

鸟瞰谷底深邃……

Rejnhardo ridetis:
—Ĉu vi aŭdas ĝin? Tiel ĝi iras de buŝo al buŝo.
莱因哈德微微一笑：

“听到了吧？它就是这样一个传一个地传扬开的。”

—Oni kantas ĝin ofte en tiu ĉi regiono—, diris Elizabeto.
“这地方经常唱这个的。”伊丽莎白说。

—Jes—, diris Eriĥo, —estas Kaspero, mia gardisto; li
pelas hejmen la brutaron.

“是的，”埃里克道，“那是我的放牧人卡斯珀，他赶着

牲畜回家来喽。”

Ili aŭskultis ankoraŭ kelkan tempon, ĝis la sonorado
estingiĝis supre post la farmdomoj.

他们又听了一会儿，直到那铃铛声在庄园的后上方消失。

—Estas pratonoj—, diris Rejnhardo, — ili dormas en
arbarfundoj; Dio scias, kiu elpensis ilin.

“真是远古的乐调啊，”莱因哈德说，“它们酣睡在树林

深处，天晓得是谁创造的。”

Li eltiris novan folion.
他又抽出新的一篇。

Jam plimallumiĝis; ruĝa vesperlumo kuŝis kiel ŝaŭmo
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sur la arbaroj trans la lago. Rejnhardo malvolvis la folion,
Elizabeto metis sian manon sur unu paĝon kaj ankaŭ
enrigardis. Tiam Rejnhardo legis:

天，更黑了；红彤彤的晚霞象泡沫一样，浮在湖对面的

林海上面。莱因哈德展开这一篇，伊丽莎白把手放在上面，

也朝这篇看去。此时，莱因哈德念道：

Mia patrino volis ĝin,
Mi prenu la alian, lin:
Pri kio antaŭe mi revis,
Forgesi la koro devis.
Ho, mi ne volis ĝin!

我母亲独揽包办，

强迫我另跟他人；

从前我的幻想，

要从心里把它遗忘。

啊，我不愿这样！

Mian patrinon kulpigas mi,
Ĉar bone ne agadis ŝi;
Kio iam honoriĝis,
Nun peko jen fariĝis.
Kion komencas mi!

我怪罪我的母亲，

因为她没办好事；

从前什么光荣，
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现在什么有过。

我该怎么办啊?！

Anstataŭ ĝojo kaj fier’
Do al mi restis nur sufer’ ;
Ke vento ĝin forblovu,
Ke mi petmigri povu
Tra bruna erikej’ de l’ ter’!
我失去了欢乐和自豪，

留下的是痛苦和磨难；

假如事情有所转机，

纵然乞食过荒野

我也心甘情愿。

Legante Rejnhardo palpesenti nerimarkeblan tremadon
de la papero; kiam li finis, Elizabeto senbrue reŝovis sian
seĝon kaj malsupreniris silente en la ĝardenon. Rigardo de la
patrino sekvis ŝin. Eriĥo volis postiri, sed la patrino diris:

—Elizabeto havas ion por fari ekstere. — Tial Eriĥo ne
iris.

在念这篇诗的时候，莱因哈德微微感到那张纸轻轻地颤

动；当他念完时，伊丽莎白悄无声息地把椅子推回原处，一

声不吭地走进花园里去了。她母亲目送着她走出去。埃里克

想跟随去，但这位母亲说：

“伊丽莎白有事要在外面做。”所以，埃里克就没有去。

Sed ekstere la vespero sin kuŝigis pli kaj pli super
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ĝardeno kaj lago, la noktpapilioj zumantaj rapide preter-
flugis ĉe la malfermitaj pordoj, tra kiuj la bonodoro de la
floroj kaj arbetaĵoj penetris ĉiam pli forte; de l’ akvo supren-
venis la kvakado de l’ ranoj, najtingalo kantis sub la fenestroj,
alia pli profunde en la ĝardeno. La luno vidiĝis super la arboj.
Rejnhardo rigardis ankoraŭ kelkatempe la lokon, kie la
gracia figuro de Elizabeto malaperis inter la foliarvojoj; poste
li kunrulis sian manuskripton, salutis la ĉeestantojn kaj iris
tra la domo malsupren al l’ akvo.

外面，花园和湖的上空，暮色越来越昏暗了，飞蛾嗡鸣

着从敞开的门前飞过，一股股浓郁的花香和灌木丛的香气也

从门口飘进来；水中传来青蛙呱呱的叫声，夜茑也在窗下歌

唱，花园深处另一只夜茑便跟着唱起来。月亮在树梢上露出

了脸。莱因哈德朝伊丽莎白的倩影在林荫道间消失的地方凝

望了好一会儿，而后他卷起手稿，向在场的人打了声招呼，

便穿过花房，从屋中走到湖水边。

La arbaroj staris silente kaj ĵetis sian mallumon sur la
lagon, dum ilia mezo kuŝis en sufoka lunkrepusko. Kelkafoje
mallaŭta murmuretado jen tremis tra la arboj; sed ne estis
vento, estis nur la spirado de l’ somernokto. Rejnhardo ĉiam
iris laŭlonge de la bordo. Kiam en kelka distanco de la tero li
povis ekvidi blankan akvolilion, subite la deziro ataketis lin,
vidi ĝin de pliproksime; li sin senvestigis kaj eniris la akvon.
Tiu ĉi estis ebena; akvaj kreskaĵoj kaj ŝtonoj vundis liajn
piedojn, kaj li ankoraŭ ne estis en sufiĉe profunda akvo por
naĝi. Jen subite mankis sub li la tero, la akvoj kunkirlis super
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li, kaj daŭris kelke da tempo, ĝis kiam li revenis al la supraĵo.
Nun li movis manojn kaj piedojn kaj ĉirkaŭnaĝis ronde, ĝis li
certe sciis, de kie li eniris. Baldaŭ li ankaŭ denove vidis la
lilion; ĝi kuŝis sola inter grandaj blankaj folioj. Li alnaĝis
malrapide kaj levis kelkafoje la brakojn el l’ akvo, tiel ke la
malsuprenfluetantaj gutoj brilis en la lunlumo; sed ŝajnis,
kvazaŭ la interspaco inter li kaj la floro restus la sama; nur la
bordo kuŝis, se li rigardis malantaŭen, en ĉiam malpli
perceptebla bonodoro post li. Dume li ne forlasis sian
entreprenon, sed naĝis fortike en la sama direkto. Fine li
estis tiel proksime de la floro, ke li povis klare diferencigi la
arĝentajn foliojn en la lunlumo; sed samtempe li sentis sin
implikita en reto, glataj trunketoj atingis lin el la fundo kaj
volviĝis ĉirkaŭ liaj nudaj membroj. La nekonata akvo kuŝis
nigre ĉirkaŭ li; malantaŭ si li aŭdis la saltadon de fiŝo; subite
fariĝis al li tiel malplaĉe en la fremda elemento, ke li perforte
disŝiris la konfuzaĵon de l’ kreskaĵoj kaj per senspira rapido
renaĝis al la bordo. Kiam li rerigardis de tie sur la lagon, la
lilio kuŝis kiel antaŭe malproksime kaj sola super la malluma
profundo. — Li vestis sin kaj reiris malrapide domen. Kiam li
iris el la ĝardeno en la halon, li trovis Eriĥon kaj la patrinon,
kiuj preparis por la sekvanta tago malgrandan negocvojaĝon.

树林默默地矗立着，把它们自己的黑影投到了湖面上，

而湖心却沐浴在令人窒息的朦胧的月光中。尽管低微的沙沙

声不时在林间颤动，但是并没有风，大概只是夏夜的气息吧。

莱因哈德一直沿着湖岸走去。当他可以看见离陆地不远处的
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一朵白睡莲时，心中突然产生一种愿望，再近一点看它；他

于是脱去衣服，走进水去。湖水很平静；水草和石头划伤了

他的双脚，而他还没有走到够游水的深处。突然，他一脚踩

空了，随即水流旋转着淹没了他，过了好一会儿，他才钻出

水面。此刻他手脚不停地划动着水，转圈地环游，直到他确

知了入水的地方。没多会儿，他又看见了那朵睡莲；它独自

漂浮在大白叶子之间。他慢慢地游过去，时而从水中伸出胳

臂，水珠便滴落下来，在月光里闪烁着；但看来是，仿佛他

和那朵花的距离并没有缩短；假如他回首一望，就知道湖岸

静卧在身后十分清淡的香气中。此时，他还不肯放弃这件事，

坚定地朝前继续游去。终于他游得离那朵莲花如此近了，以

致于可在月光中清晰地分辨出那银色的花瓣；但同时他也感

到自己陷进网里了，因为滑溜的草梗从湖底浮上来，缠住了

他裸露的肢体。这一片不熟悉的水黑黑地围着他；他听到身

后鱼的跳跃声；突然他在水里感到那么不安，于是他用力撕

开混杂的草梗，屏住呼吸游回岸边。当他再次从岸边向湖上

望去的时候，那朵睡莲依旧象以前那样浮在湖面黑暗的深处，

还是那样遥远，那样孤独。──他穿上衣服，缓缓地走回房

间。当他从花园里步入花房时，他看到埃里克和伊丽莎白的

母亲正准备次日的短途旅行。

—Kie vi estis ankoraŭ tiel malfrue en la nokto? —
kontraŭvokis al li la patrino.

“这么晚，你夜里又去哪儿啦？”那位母亲问他。

—Ĉu mi?— li rediris, — mi volis viziti la akvolilion; sed
tio ne prosperis al mi.

“我吗？”他又笑了，“我想去看望一下睡莲，但这件
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事没有办成。”

—Vere neniu homo komprenos tion!— diris Eriĥo. —He,
kion vi havis kun la akvolilio?

“真不明白！”埃里克说。“嗨，你与睡莲有什么关系？”

—Mi konis ĝin iam—, diris Rejnhardo, — sed estas jam
antaŭlonge.

“我以前认识它，”莱因哈德说，“但这是很久以前的事

了。”



71

Elizabeto

La sekvintan posttagmezon Rejnhardo kaj Elizabeto mi-
gris trans la lago jen tra l’ arbaro, jen sur la alta antaŭeniĝ-
anta bordorando. Elizabeto ricevis de Eriĥo la komision,dum
lia kaj de la patrino forestado konigi al Rejnhardo la plej be-
lajn perspektivojn de l’ ĉirkaŭaĵo, precipe ekde la alia flanko
de l’ bordo sur la bienon mem. Nun ili iris kune de unu loko
al alia. Fine Elizabeto laciĝis kaj eksidis en la ombron de
superpendantaj branĉoj, Rejnhardo staris kontraŭ ŝi apogiĝ-
ante al arbotrunko. Jen li aŭdis pli profunde en la arbaro la
kukolon vokantan, kaj subite li ekpensis, ke tio estis iam tiel
same. Strange ridetante li rigardis ŝin.

伊丽莎白

第二天下午，莱因哈德和伊丽莎白到湖对面漫游，他们

一会儿穿过树林，一会儿漫步在高高的凸起的岸边上。伊丽

莎白受了埃里克的委托，在他和母亲不在家时，向莱因哈德

介绍一下茵梦湖周围最美的风景，尤其是从湖对面向庄园上

望过来的景致。此刻，他们正一起从一个地方到另一个地方

地走着。最后，伊丽莎白走累了，便坐到悬垂树枝的荫凉地

里；莱因哈德靠着树干，站在她对面。这会儿，他听到树林

更深处有布谷鸟的叫声，忽然觉得这声音曾是那样熟悉。他

不自然地微笑着望着她。
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—Ĉu ni volas serĉi fragojn?— li demandis.
“要寻草莓吗？”他问。

—Nun ne estas fragosezono—, ŝi rediris.
“现在不是草莓的季节。”她回答。

—Sed ĝi baldaŭ venos.
“但这个季节很快就会来的。”

Elizabeto skuis silente la kapon; poste ŝi levis sin kaj
ambaŭ daŭrigis sian promenadon; kaj, kiam ŝi iris ĉe lia flan-
ko, lia rigardo ĉiam denove turniĝis al ŝi; ĉar ŝi gracie paŝis,
kvazaŭ ŝi leviĝus de siaj vestoj. Ofte li postrestis laŭintence
unu paŝon por ŝin rigardi tute kaj plene. Tiel ili alvenis al
libera loko, surkreskita de erikoj, kun vasta perspektivo en la
landon. Rejnhardo sin klinis kaj prenis ion el la herboj sur-
tere kreskantaj. Kiam li denove rigardis supren, lia vizaĝo
montris la esprimon de pasia doloro.

伊丽莎白默默地点点头，然后她立起身，两人便继续散

步。当她和他并肩前行时，他的目光总是转向她，因为她步

履娉婷，仿佛是衣服托着行走一般。为了完整全面地看她，

他常常故意落后一步。就这样，他们来到了一个长着石楠又

空阔的地方。莱因哈德弯腰从草丛中采了一朵花。当他重新

向上看时，他的脸露出爱之痛的表情。

—Ĉu vi konas tiun ĉi floron?— li demandis.
“你认识这朵花吗？”他问。

Mirante ŝi rigardis lin.
她诧异地看了他一眼。

—Estas eriko. Mi ofte kolektis ilin en la arbaro.
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“是石楠。我在树林里常常采集它们。”

—Hejme mi havas malnovan libron—, li diris, — mi
iam zorgeme skribis en ĝi ĉiuspecajn kantojn kaj rimojn; sed
tio jam de longe ne plu okazis. Inter la folioj ankaŭ kuŝas eri-
ko, sed tiu estas nun velkinta. Ĉu vi scias, kiu ĝin donis al mi?

“家里我有一个旧本子，”他说，“我曾在本子中认真写

下了各种诗歌，但这事已很久没有再做了。本子纸页里也夹

有石楠花，但已枯黄了。你知道谁把它给我的吗？”

Mute ŝi ekbalancis la kapon; sed ŝi direktis malsupren
la okulojn kaj rigardis nur la herbon, kiun li tenis en la mano.
Tiel ili staris longe. Kiam ŝi malfermis la okulojn kontraŭ li, li
vidis, ke ili estas plenaj de larmoj.

她点点头，没有开口，但却把目光垂下来，只是看着那

枝在他手里的石楠。他们这样站了许久。当她面对着他睁开

眼时，他看到她两眼噙满了泪水。

—Elizabeto—, li diris, — jen malantaŭ tiuj bluaj mon-
toj kuŝas nia juneco. Kie ĝi restis?

“伊丽莎白，”他说，“在那些青山后面埋葬着我们的

青春年华。它在哪儿呢？”

Ili parolis nenion plu; mute ili iris malsupren al la lago.
La aero estis sufoka, okcidente leviĝis nigra nubaĵo.

没什么话可再说了，他们就一直默不作声地向下走到湖

边。空气闷热，西边起了乌云。

—Fulmotondros —, diris Elizabeto, rapidigante sian
paŝon.

“要下雷雨了。”伊丽莎白加快了脚步说。
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Rejnhardo silente balancis la kapon, kaj ambaŭ rapid-
iris laŭlonge de l’ bordo, ĝis ili alvenis al la boato. — Dum la
transveturo Elizabeto lasis ripozi sian manon sur la rando de
l’ boato. Remante li rigardis ŝin; sed ŝi rigardis preter li mal-
proksimen. Poste lia rigardo glitis malsupren kaj restis sur
ŝia mano; kaj la pala mano malkaŝis al li tion, pri kio ŝia viza-
ĝo silentis. Li vidis sur ĝi tiun delikatan signon de sekreta
doloro, kiu tiel ofte gravuriĝas sur belaj virinaj manoj, kiuj
kuŝas nokte sur malsana koro, — Kiam Elizabeto sentis liajn
okulojn ripozi sur ŝia mano, ŝi lasis ĝin gliti malrapide super
la rando de l’ boato en la akvon.

莱因哈德默默地点点头，于是两人沿着湖岸快步赶到了

小船跟前。——在摆渡中，伊丽莎白把手放在船舷上。他一

边划着船，一边看着她；但她扫了他一眼，就望向远方。于

是他的目光移往下看，滑落在她的手上；这只苍白的手向他

表露了她脸上不曾显示的一切。在这只手上，他看到了隐痛

的轻微的标记，这种隐痛常常刺刻着美丽的女人的手，而这

双手黑夜里就放在受伤的心上。——当伊丽莎白感到他的目

光停留在她的手上时，她将手慢慢地从船舷滑进了水里。

Veninte al la farmejo, ili trovis antaŭ la mastra domo
ĉaron de tondilakrigisto; viro kun nigraj desuprenpendantaj
bukloj movis diligente la radon kaj zumis inter la dentoj ciga-
nan melodion, dum jungita, spireganta hundo kuŝis apude.
En la domvestiblo staris vindita per ĉifonoj knabino kun
belaj, neregulaj trajtoj kaj tenis petadante la manon al
Elizabeto. Rejnhardo metis manon en sian poŝon; sed
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Elizabeto antaŭiris lin kaj skuis rapide la tutan enhavon de
ŝia monujo en la malfermitan manon de l’ almozulino. Tiam
ŝi rapide sin deturnis, kaj Rejnhardo aŭdis, kiel ŝi ploregante
supreniris la ŝtuparon.

回到庄园，他们发现庄主的房子前有一个磨剪匠的小车；

一个蓬松着黑卷发的人勤快地转动着磨轮，牙齿间哼着吉普

赛人的曲调 ，同时还有一条被套住的狗卧在一边，喘着粗

气。在屋宇门廊里，站着一个衣衫褴褛、美丽而相貌不端的

姑娘，她伸着手向伊丽莎白乞求。莱因哈德把手插到衣兜里

掏钱；但伊丽莎白抢步走到他前面，把她钱包里的钱全部摇

落到那个女乞丐伸开的手掌里。随即她急急地转身走了，莱

因哈德听见她哭泣着走上楼去。

Li volis ŝin reteni, sed li pripensis kaj postrestis ĉe la
ŝtuparo. La knabino staris ankoraŭ en la vestiblo, senmove,
tenante enmane la ricevitan almozon.

他本欲挽留住她，但是他转念一想，便留在楼梯下。那

女乞丐还站在门廊里没动，手里捧着讨到的钱。

—Kion vi volas ankoraŭ?— demandis Rejnhardo.
“你还要什么？”莱因哈德问。

Ŝi ektimis.
她突然一惊。

—Mi volas nenion plu—, ŝi diris; poste turnante la
kapon al li kaj fikse lin rigardante per flankaj rigardoj, ŝi iris
malrapide al la pordo.

“我不再要什么了。”她说，然后她转过头，斜侧着眼盯

着他，慢慢地向门口走去。
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Li elvokis ian nomon, sed ŝi ne plu aŭdis ĝin; kun mal-
levita kapo, kun krucigitaj brakoj sur la brusto, ŝi paŝis tra la
korto:

他呼出了一个名字，但她已听不到了；她低着头，两

臂交叉在胸前，穿过庄园去了：

Morti, ha ! morti
Mi devas sen vi !
啊，死亡！

没你我必死无疑。

Malnova kanto zumis al li en orelon, lia spiro haltis
kelkatempe; tiam li sin deturnis kaj iris en sian ĉambron.

一首老歌谣传进他的耳里，他呼吸间歇了一会儿；随

即，他转身回到自己的房间。

Li sidiĝis por labori, sed pensoj ne venis. Poste li pen-
adis unu horon sensukcese, fine li malsupreniris en la familio
-ĉambron. Neniu ĉeestis, sole malvarmeta verda krepusko;
sur la kadrotablo de Elizabeto kuŝis ruĝa rubando, kiun ŝi
portis posttagmeze ĉirkaŭ la kolo. Li prenis ĝin en la manon,
sed ĝi doloris lin, do li remetis ĝin sur la tablon. Li havis ne-
nian ripozon, li malsupreniris al la lago kaj deligis la boaton;
li transremis kaj iris ankoraŭ unufoje ĉiujn vojojn, kiujn li
estis irinta kun Elizabeto. Kiam li revenis hejmen, mallumiĝis;
sur la korto renkontis lin la veturigisto, kiu kondukis la
ĉevalojn sur la herbejon, ĉar la vojaĝantoj ĵus revenis. En-
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irinte la vestiblon, li aŭdis Eriĥon irantan tien kaj reen en la
ĝardenhalo. Li ne eniris; li haltis momenton, kaj poste supren
-iris mallaŭte la ŝtuparon al sia ĉambro. Tie ĉi li metis la apog
-seĝon apud la fenestron; li faris, kvazaŭ li volus aŭskulti la
najtingalon, kiu kantis malsupre en la taksusmuroj, sed li
aŭdis nur la batadon de sia koro. Sub li en la domo ĉiuj iris
ripozi; la nokto preterfluis; li ne sentis ĝin. —Tiel li sidis mul-
te da horoj. Fine li ekstaris kaj sin ŝovis en la malfermitan
fenestron. La nokta roso fluetis inter la folioj, la najtingalo
jam ĉesis kanti. Iom post iom la profunda bluo de la malluma
ĉielo ankaŭ vekiĝis ekde oriento per palflava lumeto; freŝa
vento sin levis kaj tuŝetis la varmegan frunton de Rejnhardo.
La unua alaŭdo ĝojegante suprenflugis en la aeron. Subite
Rejnhardo sin turnis kaj iris al la tablo, li palpserĉis krajonon,
kaj, kiam li trovis ĝin, li sidiĝis por skribi kelkajn liniojn sur
blanka paperfolio. Tion fininte, li prenis ĉapelon kaj basto-
non, kaj postlasante la paperon, li malfermis singardeme la
pordon kaj malsupreniris en la vestiblon. — La matena
krepusko plenigis ankoraŭ ĉiujn angulojn; la granda dom-
kato, sterniĝinta sur pajlmato, ĝibigis la dorson al lia mano,
kiun li senpense kontraŭtenis. Sed ekstere en la ĝardeno jam
fajfis la paseroj surbranĉe, kaj diris al ĉiuj, ke la nokto for-
pasis. Jen li aŭdis, ke pordo moviĝas supre en la domo, iu mal
-supreniris la ŝtuparon, kaj, kiam li ekvidis, Elizabeto staris
antaŭ li. Ŝi metis la manon sur lian brakon, ŝi movis la lipojn,
sed li aŭdis nenian vorton.
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他坐下来工作，但是没有心思。他又努力试了一个钟头，

还是没用。最后，他下楼来到客厅，那里没一个人，只有清

凉的绿色的暮光；伊丽莎白的梳妆台上放着一条红丝巾，是

她下午围在脖子上的；他把它拿在手里，但它刺痛了他的心，

于是他又放下了。他一刻也没有休息，就走到湖边，解开了

缆船的绳索；他划船渡过了湖，再一次走在他同伊丽莎白走

过的所有的路上。当他回到家时，天已很黑了；在庄上他碰

见马车夫正牵着马到牧场去，因为那两个出门旅行的人刚回

来。一走进门廊，他就听到埃里克在花房里踱来踱去。他没

进去，停了片刻，然后悄悄地上楼回自己的房间了。他把靠

背椅放到窗口，他那样做，好象是想听楼下紫杉篱笆间夜莺

的歌声，但他听见的却只是内心的跳动。楼下屋里的人都去

睡了；黑夜在他身边渐渐逝去，而他却没有觉察。——他那

样坐了好多个钟头。末了他站起来，探身窗外。夜里的露水

在树叶间滴落着，夜莺已停止了歌唱。从东边渐渐泛起的淡

黄的微光，赶走了天上深兰的夜色；清新的风，吹拂着莱因

哈德滚烫的额头。最早起的一只云雀欢快地飞上天空。莱因

哈德猛地转身走到桌子跟前，摸寻着铅笔，而当他找到时，

他便坐下来在一张白纸上写了几行字。写罢，他便拿起帽子

和手杖，留下那张纸，小心翼翼地打开门，下楼来到门廊里。

——黎明的曙光还弥漫在各个角落；一只大家猫在草席上伸

躯弓背，碰到莱因哈德无意中伸出去的手。外面花园里雀儿

在树枝上唧唧鸣唱着，向大家宣告，黑夜过去了。这会儿他

听见楼上门开了，有人走下楼梯，当他开始看时，伊丽莎白

已站在他的面前了。她把手放在他的胳膊上，翕动着嘴唇，

但他却没听见一个字。
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—Vi ne revenos—, fine ŝi diris, — mi scias ĝin, ne men-
sogu; vi neniam revenos.

“你不会再来了，”她最后说，“我知道的，不要隐瞒

了；你再也不会回来了。”

—Neniam—, li diris.
“再也不……”他说。

Ŝi lasis fali sian manon kaj diris nenion plu. Li iris tra la
vestiblo al la pordo; tiam li sin turnis ankoraŭ unufoje. Ŝi
staris senmove sur la sama loko kaj rigardis lin per nevivaj
okuloj. Li faris unu paŝon antaŭen kaj etendis la brakojn al ŝi.
Poste li sin deturnis perforte kaj eliris tra la pordo. — Eks-
tere kuŝis la mondo en freŝa matenlumo, la rosoperloj, kiuj
pendis en la araneaĵoj, briletis en la unuaj sunradioj. Li ne
rigardis malantaŭen, rapide forirante; kaj pli kaj pli mal-
aperis post li la silenta bieno, kaj antaŭ li aperis la granda,
vasta mondo.

她让手滑落下来，什么也没有再说。他穿过门廊走到门

口；那时他又一次转过身来。她一动不动地站在原处，用呆

滞无神的眼睛望着他。他朝前迈出一步，向她伸出双臂。但

后来，他奋力转过身去，穿门而出。——外面一切都沐浴在

清新的晨光里，悬在蜘蛛网上的露珠在初照的阳光下闪烁着。

他没向后看，疾步离开了；他身后，寂静的庄园渐渐地消失

了；而他的眼前，呈现出一个浩瀚广阔的世界。
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La maljunulo

La lunbrilo ne lumigis pli la vitrojn; malheliĝis. Sed la
maljunulo ankoraŭ sidis kun kunigitaj manoj en sia apogseĝo
kaj rigardis antaŭ si en la spacon de l’ ĉambro. Iom post iom
aliformiĝis antaŭ liaj okuloj la malluma krepusko ĉirkaŭ li en
larĝan, malluman lagon, unu nigra akvaĵo sinmetis malantaŭ
la alian, ĉiam pli profunden kaj pli malproksimen, kaj sur la
lasta, tiom malproksima, ke la rigardo de l’ maljunulo apenaŭ
atingis ĝin, sole naĝis inter larĝaj folioj blanka akvolilio.

老汉

月光不再照射到玻璃窗上；天完全地黑了。但那个老汉

还交叉着双手，坐在靠背椅里，凝视着房间。周围的黑暗在

他的眼前渐渐地变成了宽阔阴暗的湖，一个黝黑的水波向前

推起又一个水波，愈深愈远；最后一个水波那么远，以致老

汉几乎看不到它了，一朵白睡莲却孤单地漂浮在大叶子之间。

Oni malfermis la pordon, kaj hela lumeto falis en la
ĉambron.

门开了，一道明亮的光射进房间。

—Bone estas, ke vi venas, Brigito—, diris la maljunulo.
—Metu la lampon surtablen.

“布里奇特，你来了，很好。”老汉说。“把灯放在桌子

上吧。”
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Poste li ŝovis la seĝon al la tablo, prenis unu el la mal-
fermitaj libroj kaj enprofundiĝis en studojn, per kiuj li iam
ekzercis la forton de sia juneco.

说罢他轻轻地把椅子推向桌子边，从翻开的书中拿起一

本来，埋头去钻研他青年时期用过功的学问了。
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附：

《茵梦湖》作者及小说赏析

STORM 斯托姆

（又译：施托姆、施笃姆）

德国著名作家,1817 年 9 月

14 日生于当时处于丹麦统治

下的石勒苏益格-荷尔斯泰

因州濒临北海的小城胡苏姆。

1837～1842 年在基尔攻读

法律，1843 年回胡苏姆任律

师，1852 年以后离开家乡到

波茨坦任法官，1864 年德丹

战争爆发，同年丹麦战败，

石勒苏益格被普鲁士占领，

斯托姆这才重返故里。1888

年 7 月 4 日逝世。

十九世纪中期以后，由于德法战后的萧条，德语文学逐

步进入了所谓诗意现实主义的创作时期，斯托姆就是这一时

期德国作家的杰出代表。19 世纪 40 年代后期，斯托姆开始

文学创作，并从平凡人生中寻找所谓诗意的生活，他凭借早

期创作的第一部中篇小说《茵梦湖》一举成名；这篇充满诗



2

意的现实主义杰作被誉为世界文学史上的一朵奇葩，在我国

“五四时期”就被译为中文，影响深远。

故事的开篇以倒叙的手法展开，从散罢步回家的一个

“老汉”写起，人物刻画、景物描写简洁优美：La longan

bastonon kun ora butono li portis sub la brako; per siaj malhelaj

okuloj, en kiuj la tuta juneco ŝajne rifuĝis kaj kiuj strange

kontrastis la neĝblankajn harojn, li trankvile rigardis ĉirkaŭen

aŭ al la urbo, kiu kuŝis antaŭ li en la bonodoro de l’ vespersuno.

（他臂下挟着一根金头长拐杖；一双眼睛又深又黑，仿佛隐

匿包藏着整个青春的秘密，同时奇怪地映衬着雪白的头发；

他就用自己的这双眼睛平静地环视四周， 凝望着眼前那被

夕阳的芬芳笼罩着的城市。）读者一看，瞬间就懂了，这个

“老汉”的青春是有故事的,而且比较特别，同时读者对“那

被夕阳的芬芳笼罩着的城市”美景的遐想仿佛也浮现在眼前，

美轮美奂。这个“老汉”将目光移到简朴黑框的小画像上那

一刻，“Elizabeto!”(伊丽莎白)就脱口而出，随之时光就变了，

li estas en sia juneco.（他又回到了青少年时代）读者懂的，

如此简洁的表述，用不着多费笔墨，这个“老汉”陷入了回

忆。小说的主体部分是回忆篇章，从童年、在树林里、妙龄

女郎、回家、一封信、茵梦湖、母亲独揽包办、伊丽沙白等

8 个章节展开，讲述了老汉自己——莱因哈德和伊丽沙白青

梅竹马、梦幻甜美且伤感动人的爱情故事。
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小说《茵梦湖》美丽动人，意味隽永，书名本身就寓意

着纯洁爱情的天然之美的本色。关于“茵梦湖”，书中第七

章有一段描述是这样的：

La kamparulo preterveturis; la alia laŭlongiris pli rapide

sub la arboj. Post kvaronhoro la ombro subite ĉesis maldekstre

de li; la vojo kondukis al deklivo, el kiu la suproj de centjaraj

kverkoj apenaŭ elstaris. Trans tiuj ĉi malkovriĝis vasta, suna

pejzaĝo. Profunde sube kuŝis la lago, trankvila, malhelblua,

preskaŭ ĉie ĉirkaŭata de verdaj sunlumigataj arbaroj; nur ĉe

unu loko ili disiĝis kaj ebligis ĝui profundan perspektivon, ĝis

ankaŭ tiu fermiĝis per bluaj montoj. Diametre, meze de la verda

foliaro de l’ arbaroj, io kuŝis supere kiel neĝo; ĝi estis florantaj

fruktarboj, kaj el inter tiuj elstaris sur alta bordo la estrodomo,

blanka kun ruĝaj brikoj. Cikonio ekflugis de la kamentubo kaj

rondflugis super la akvo.

（那乡下人赶着车驶过去了；这个青年沿着长长的道路

在树下走得更快了。走了一刻钟后，树影从他左边突然消失

了；道路通向一个山坡，百年老橡树的树梢几乎都高不过这

坡；从树梢望过去，眼前呈现一片广阔、丽日的景色。下面

深处有一个平静碧兰的湖，几乎四周都被阳光普照的翠绿的

树林环绕着，只有一处树木分散开了，可以从中望到深远的

景色，一直看到远处的青山。从正面望去，在这树林的翠绿
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的茂叶当中，有似雪一样白花花的一片漂浮在上面，那是一

片正在开花的果树；再放眼看去，果树丛中显露出在高岸上

耸立的庄主的红砖白房。一只鹳鸟从烟囱处飞起，在湖水上

面盘旋。）这就是作者描绘的“茵梦湖”，优美的湖泊风光展

现在读者眼前，宛如一幅诗意盎然的风景画。

是的，斯托姆不愧是德语文学史上的诗意现实主义作家

的杰出代表。从他的早期代表作《茵梦湖》看，就可以称之

谓诗意小说。作为抒情诗人，他以诗意般的文笔，运用唯美

艺术手法，在小说主体的 8 个回忆的绝大部分章节里都提到

了诗与歌谣或出现了抒情诗，几乎章章都体现了诗人的浪漫

情怀。例如：第 3 章“在树林里”，一首赞美少女的诗歌把

伊丽莎白比作了美的化身。

La vento nun mutiĝas 这里通向小山，

Ĉi tie al montet’: 风已哑然静止；

Sub branĉoj helverdantaj 淡绿的树枝下面，

Jen sidas l’ infanet’. 坐着一位年少女子。

Ŝi en odoro pura, 她端坐在碧空下面，

Ŝi sidas en eter’; 显露出纯洁的气质；

La bluaj muŝoj zumas 青蝇飞舞亮闪闪，

Kaj brilas tra l’ aer’. 嗡嗡吟唱不已。
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L’ arbar’silenta estas, 她那聪颖的视线，

Ŝi vidas kun prudent; 朝着寂静的森林注视；

Nun ridas la kukolo, 我的情感油然而生，

Leviĝas mia sent’. 杜鹃此刻笑嘻嘻。

En ŝiaj brunaj bukloj 她棕色的卷发中间，

Fluetas sunradi’; 阳光闪烁缓移；

De la arbarreĝino 她那双森林女王的眼，

L’ okulojn havas ŝi. 乃是上帝的恩赐。

在“母亲独揽包办”第 8 章，文中描写道： Jam

plimallumiĝis; ruĝa vesperlumo kuŝis kiel ŝaŭmo sur la arbaroj

trans la lago. （天，更黑了；红彤彤的晚霞象泡沫一样，浮

在湖对面的林海上面。）就在这样的情景中，莱因哈德开始

念下面这首诗：

Mia patrino volis ĝin, 我母亲独揽包办，

Mi prenu la alian, lin: 强迫我另跟他人；

Pri kio antaŭe mi revis, 从前我的幻想，

Forgesi la koro devis. 要从心里把它遗忘。

Ho, mi ne volis ĝin! 啊，我不愿这样！

……

在没有诗篇的章节，也没少提及诗歌的叙述。比如，第

5 章“回家”中有一处写道：Estis nur versaĵoj, la plejmultaj
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apenaŭ plenigis unu paĝon. Elizabeto turnis unu folion post la

alia; ŝi legis ŝajne nur la surskribojn. — Kiam la instruisto

riproĉis ŝin. — Kiam ili devojiĝis en la arbaro. — Kun la

Paskofabelo. — Kiam ŝi skribis al mi unuafoje; tiel sonis

preskaŭ ĉiuj. Esplorante, Rejnhardo ŝin rigardis, kaj dum ŝi

foliumis ĉiam plu, li rimarkis, kiel delikata ruĝeco naskiĝis sur

ŝia klara vizaĝo kaj iom post iom ĝin tute kovris. （本子里写的

全是诗，最多的也没占满一页。伊丽莎白一页接一页地翻阅

着，她似乎光看标题。“当教师责备她时”，“当他们在树林

里迷路时”，“一个复活节的故事”，“当她第一次给我写信时”；

差不多都是这一类的题目。莱因哈德审视地看着她，而她继

续翻阅着；他注意到，她清晰的脸上泛出了美丽的红晕，并

且渐渐地红遍了脸面。）

这些充满生命力的诗歌，不仅体现了作品诗意化的风格

特点，而且增强了小说的艺术感染力。

此外，隐喻象征性手法是文学艺术中常见的一种创作技

巧。斯托姆的《茵梦湖》作品中运用了大量的隐喻手法，以

饱满的情感展现了深刻的寓意。小说从回忆《童年》时代的

篇章开头，就为“她”（伊丽莎白）自然搭配了一条隐喻情

感的“红丝巾”： Ĉe la kolo ŝi portis ruĝsilkan tuketon.（她脖

子上围着一条红丝巾。）莱因哈德和伊丽莎白在花园草地上

玩耍，kaj ambaŭ svingiĝis ronde, tiel ke la ruĝa tuketo forflugis
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de ŝia kolo.（两人还一起转圈圈；这样一闹，红丝巾从她的

脖子上飞走了。）这里既自然叙述了两个孩子两小无猜欢乐

的童年，也通过飞走的“红丝巾”巧妙暗示了伊丽莎白最终

并不属于莱茵哈德的残酷现实，为这对青梅竹马的孩子未来

走向分离埋下了伏笔。小说在倒叙回忆到最后“伊丽莎白”

章节，有这样一段描述：Li sidiĝis por labori, sed pensoj ne venis.

Poste li penadis unu horon sensukcese, fine li malsupreniris en

la familioĉambron. Neniu ĉeestis, sole malvarmeta verda

krepusko;sur la kadrotablo de Elizabeto kuŝis ruĝa rubando,

kiun ŝi portis posttagmeze ĉirkaŭ la kolo. Li prenis ĝin en la

manon, sed ĝi doloris lin, do li remetis ĝin sur la tablon.（他坐

下来工作，但是没有心思。他又努力试了一个钟头，还是没

用。最后，他下楼来到客厅，那里没一个人，只有清凉的绿

色的暮光；伊丽莎白的梳妆台上放着一条红丝巾，是她下午

围在脖子上的；他把它拿在手里，但它刺痛了他的心，于是

他又放下了。）从莱因哈德的整个回忆看，这条“红丝巾”

自始至终贯穿其中，成了他内心情感永远的伤痛。

作者斯托姆惯于用花鸟进行隐喻表达思想感情，尤其善

于以景物创造意境，巧妙地借景抒情，以情动人。如：第 5

章“回家”叙述莱因哈德去找伊丽莎白时对他往日没有见过

的那个鸟笼描写到：En la kaĝo sidis kanario, kiu svingis siajn

flugiletojn kaj kiu kriadante piketis la fingron de Elizabeto. Iam
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la birdo de Rejnhardo pendis de tiu loko.（笼子里有一只金丝雀，

它扑打着小翅膀，叽叽喳喳地叫着，并啄着伊丽莎白的指头。

从前，莱因哈德的鸟就悬挂在那个地方。）显然，这里有暗

示取代莱因哈德的意味。“一封信”点明情变后，第 8 章关

于莱因哈德和白睡莲关系的隐喻描写，读者从中可以明确地

感受到他和伊丽莎白的缠绵爱情和陷入情网难以自拔的窘

境，就如同他跟白睡莲那样可望而不可及：Kiam en kelka

distanco de la tero li povis ekvidi blankan akvolilion, subite la

deziro ataketis lin, vidi ĝin de pliproksime; li sin senvestigis kaj

eniris la akvon. Tiu ĉi estis ebena; akvaj kreskaĵoj kaj ŝtonoj

vundis liajn piedojn, kaj li ankoraŭ ne estis en sufiĉe profunda

akvo por naĝi. Jen subite mankis sub li la tero, la akvoj

kunkirlis super li, kaj daŭris kelke da tempo, ĝis kiam li revenis

al la supraĵo. Nun li movis manojn kaj piedojn kaj ĉirkaŭnaĝis

ronde, ĝis li certe sciis, de kie li eniris. Baldaŭ li ankaŭ denove

vidis la lilion; ĝi kuŝis sola inter grandaj blankaj folioj. Li

alnaĝis malrapide kaj levis kelkafoje la brakojn el l’ akvo, tiel ke

la malsuprenfluetantaj gutoj brilis en la lunlumo; sed ŝajnis,

kvazaŭ la interspaco inter li kaj la floro restus la sama; nur la

bordo kuŝis, se li rigardis malantaŭen, en ĉiam malpli

perceptebla bonodoro post li. Dume li ne forlasis sian

entreprenon, sed naĝis fortike en la sama direkto. Fine li estis
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tiel proksime de la floro, ke li povis klare diferencigi la arĝentajn

foliojn en la lunlumo; sed samtempe li sentis sin implikita en

reto, glataj trunketoj atingis lin el la fundo kaj volviĝis ĉirkaŭ

liaj nudaj membroj. La nekonata akvo kuŝis nigre ĉirkaŭ li;

malantaŭ si li aŭdis la saltadon de fiŝo; subite fariĝis al li tiel

malplaĉe en la fremda elemento, ke li perforte disŝiris la

konfuzaĵon de l’ kreskaĵoj kaj per senspira rapido renaĝis al la

bordo. Kiam li rerigardis de tie sur la lagon, la lilio kuŝis kiel

antaŭe malproksime kaj sola super la malluma profundo. （当

他可以看见离陆地不远处的一朵白睡莲时，心中突然产生一

种愿望，再近一点看它；他于是脱去衣服，走进水去。湖水

很平静；水草和石头划伤了他的双脚，而他还没有走到够游

水的深处。突然，他一脚踩空了，随即水流旋转着淹没了他，

过了好一会儿，他才钻出水面。此刻他手脚不停地划动着水，

转圈地环游，直到他确知了入水的地方。没多会儿，他又看

见了那朵睡莲；它独自漂浮在大白叶子之间。他慢慢地游过

去，时而从水中伸出胳臂，水珠便滴落下来，在月光里闪烁

着；但看来是，仿佛他和那朵花的距离并没有缩短；假如他

回首一望，就知道湖岸静卧在身后十分清淡的香气中。此时，

他还不肯放弃这件事，坚定地朝前继续游去。终于他游得离

那朵莲花如此近了，以致于可在月光中清晰地分辨出那银色

的花瓣；但同时他也感到自己陷进网里了，因为滑溜的草梗
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从湖底浮上来，缠住了他裸露的肢体。这一片不熟悉的水黑

黑地围着他；他听到身后鱼的跳跃声；突然他在水里感到那

么不安，于是他用力撕开混杂的草梗，屏住呼吸游回岸边。

当他再次从岸边向湖上望去的时候，那朵睡莲依旧象以前那

样浮在湖面黑暗的深处，还是那样遥远，那样孤独。）这里

把莱因哈德和伊丽莎白之间的情感纠结描写得淋漓尽致。第

9 章则进一步写到小说主人公莱因哈德在情感煎熬中度过了

一个不眠之夜，一句“黑夜过去了”隐喻他从痛苦中摆脱出

来，终于他下定决心毅然离开了茵梦湖，antaŭ li aperis la

granda,vasta mondo.（他的眼前呈现出一个浩瀚广阔的世界。）

从小说开篇主人公看见伊丽莎白的画像以及勾起的整

个回忆来看，读者能够切实感受到身处异乡、孤独一生的莱

因哈德对伊丽莎白情怀依旧，无不为这个凄美的爱情悲剧故

事所打动。小说最后收尾的一章仍旧是“老汉”，Oni malfermis

la pordon, kaj hela lumeto falis en la ĉambron.（门开了，一道

明亮的光射进房间。）“老汉”从梦里回到现实，拿起一本书，

“埋头去钻研他青年时期用过功的学问了”。小说这种“首

尾呼应”的表现手法，读起来真实感人，脍炙人口，引起强

烈的共鸣，具有深情的感染力。斯托姆以诗一般的情调、清

雅的文风和感人的故事打动了千千万万的读者，给人留下了

深刻难忘的印象。


