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Yang Mo
La aŭtoro
Fama verkistino en la nuna Ĉinio. Ŝi naskiĝis en Beijing en
aŭgusto de 1914. Je la aĝo de 13 jaroj ŝi estis akceptita de iu
virina mezlernejo en Beijing, sed poste ŝia studado ĉesis pro la
ekonomia malfacilo de la familio. Ŝi komencis labori kiel
instruistino en iu vilaĝa elementlernejo. Ŝi iam ankaŭ servis kiel
guvernistino kaj komizino en librejo en Beijing. Post la eksplodo
de la Kontraŭjapana Rezistmilito en 1937 ŝi partoprenis en la
revolucio. En la unuaj jaroj post la fondiĝo de la Popola
Respubliko ŝi sin okupis pri virina laboro. De 1952 ŝi estis
scenaristino de la Esplora Instituto de Verkado de Scenaroj. En
1963 ŝi fariĝis profesia verkistino. Ŝi estas membro de la Beijing-a
Filio de la Ĉina Verkista Asocio.
Inter ŝiaj verkoj troviĝas la fama romano “Kanto de Juneco”,
kiu estis scenarigita de ŝi mem kaj poste surekranigita en
septembro de 1959. Ĝi fariĝis unu el la plej eminentaj filmoj de
Ĉinio. Ŝia alia longa romano “La Oriento Aŭroras” aperies en
1979.
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Listo de la Personaro
(laŭ ordo de apero)
Lin Daojing lin daŭĝing
Heroino en tiu ĉi romano, juna intelektulino
Li Xiuni li ŝiŭni
Patrino de Lin Daojing, antaŭe vilaĝa knabino
Lin Botang lin bo-tang
Patro de Lin Daojing, granda bienulo
Xu Fengying ŝju feng-jing
Duonpatrino de Lin Daojing, edzino de Lin Botang
Onklino Wang ŭang
Servistino en la hejmo de Li Botang
Chen Weiru ĉen ŭejĵu
Kunlernantino de Lin Daojing
Hu Meng’an (policestro Hu) hu mon-an
Ĉefo de sekretaj agentoj de Guomindang en Beiping
Wang Xiaoyan ŭang ŝjaŭ-jan
Studentino intima amikino de Lin Daojing
Yu Jingtang ju ĝing-tang
Estro de la elementa lernejo de Yangzhuang
Gao la maljuna gaŭ
Pordisto de la elementa lernejo de Yangzhuang
Yu Yongze ju jon-ze
Studento de Beijing-Universitato, amanto de Lin Daojing
Li Zhiting li ĝi-ting
Instruisto de la elementa lernejo de Yangzhuang
Lu Jiachuang (Feng Sen) lu ĝja-ĉŭan
Studento de Beijing Universitato, gvidanto de studenta movado
Li Mengyu li mon-ju
Studento de Beijing-Universitato, gvidanto de studenta movado
Luo Dafang lŭo da-fang
Studento de Beijing-Universitato
Xu Ning ŝju ning
Studento de Beijing-Universitato
Xu Hui ŝju huj
Studentino de Beijing-Universitato
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Yang Xu jang ŝju
Universitata studento en Nanjing
Wu Hongtao u hon-taŭ
Universitata studento en Nanjing
Wang Hongbin ŭang hong-bin
Profesoro, patro de Wang Xiaoyan
Tria Onklo Wei (Maljuna Wei la Tria) ŭej
Malnova farmanto de la familio de Yu Yongze
Bai Liping baj li-ping
Universitata studentino en Beijing
Cui Xiuyu cuj ŝiŭ-ju
Studentino en Beiping
Yu Yimin ju ji-min
Studento en Beiping
Wang Jianfu ŭang ĝjan-fu
Studento en Beiping
Yan Geng jan geng
Estro de la Sesa Kvartalo de Beiping
Maljuna Wang ŭang
Servisto en Beijing-Universitato
Fratino Liu liŭ
Veterana komunistino
Dai Yu daj ju
Renegato de kompartio
Lin Daofeng lin daŭ-fon
Plijuna frato de Lin Daojing
Li Huaiying li hŭaj-jing
Studentino de Beijing-Universitato

5

LA UNUA PARTO

6

Kanto de Juneco
I
Frumatene, sur la vasta kaj verda kamparo kuris orienten trajno laŭlonge de
la fervoja linio de Beiping* al Shenyang. Densaj plantaĵoj, brilaj riveretoj,
flavaj terkabanoj, rekte starantaj stangoj de telegrafo… fulme forrapidis preter
la fenestroj de la vagonaro, ĉe kiuj sin apogis la pasaĝeroj por ĝissate enspiri la
freŝan aeron. Enuigitaj de la rigardado eksteren, la pasaĝeroj malrapide deturnis
la kapon：iuj oscedis, aliaj serĉis interesaĵojn en la vagono．Nelonge poste, la
rigardoj estis altiritaj de malgranda pakaĵo, kiu konsistis el amaso da muzikiloj,
ĉirkaŭvolvitaj per blanka silka tuko. Ĉu ĝi apartenis al iu muzikilvendisto? La
pasaĝeroj ekturnis sian atenton al la mastro de la pakaĵo. Ne estis komercisto,
sed ĉirkaŭ 18-jara studentino, kiu gardis la muzikajn instrumentojn. Ŝi portis
blankan robon longan ĝis la genuoj, blankajn ŝtrumpetojn kaj blankajn
kaŭĉukŝuojn, kun blanka naztuko en mano: ĉio blanka. Ŝi sidis sola sur ligna
kanapo de angulo de la vagono kai najlis sian rigardon eksteren tra fenestro.
Sur ŝia paleta vizaĝo brilis paro da grandaj Kaj nigraj okuloj. Tiu ĉi simple
vestita, senakompana kaj bela knabino tuj fariĝis centro de la atento de la
pasaĝeroj, precipe de la viroj, inter kiuj komencis zumi flustroj. Sed ŝajnis, ke
la studentino nenion vidas, nenion perceptas; ŝi longe enprofundiĝis en sensenta
meditado.
Ŝia nekutima mieno, ŝia eksterordinara beleco kaj ŝia stranga aspekto kun
tia pakaĵo kaŭzis miron al la samvagonanoj. Iom post iom ŝi fariĝis temo de la
babiloj.
“Tiu fraŭlineto eble malsukcesis en amo?” diris mallaŭte al sia kunulo
studento vestita en eŭropa vesto kaj portanta ledajn ŝuojn.
“La amaso da blovaj kaj kordaj instrumentoj valoras almenaŭ dek ĝis dudek
juanojn**,” diris dika komercisto, kiu alproksimiĝis al la studento kaj grimacis
per la okuloj, fiksitaj al la muzikiloj kaj la studentino. “Kio estas tiu knabino?
Ĉu vagkantistino?...”
La studento ĵetis al 1i malestiman rigardon kaj nenion respondis; kaŝe
____________________________
*Beiping：t.e. Beijing (Pekino)．En 1928 ĝia nomo estis ŝanĝita en Beiping kaj
de post la fondiĝo de la Ĉina Popola Respubliko en 1949 ĝi rehavas la nomon
Beijing.
** juano: monunuo de Ĉinio
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ekrigardinte al la tute blanka studentino, 1i daŭrigis la interparolon kun sia
kunulo.
Kiam la trajno atingis la stacion de Beidaihe*, la studentino prenis siajn
muzikinstrumentojn — ŝian tutan pakaĵon — kaj elvagoniĝis. La pasaĝeroj,
kiuj restis en la vagono, akompanis ŝin per miraj kaj bedaŭraj rigardoj, ĝis ŝi
deiris de la kajo.
La malgranda stacio de Beidaihe estis soleca. La momenta vigliĝo, kiun
alportis la trajno, refariĝis dezerta silento kun la malapero de la blanka
vaporstrio, ŝprucigita el la lokomotivo.
Portante la pakaĵon en la mano, la studentino rigardis ĉirkaŭen ekster la kajo.
Kiam ŝi trovis, ke neniu konato ŝin atendas, ŝi dungis pakaĵportiston kaj sin
direktis kun li al la vilaĝo Yangzhuang.
Survoje, ŝi iris same apatie. Kun kapo klinita, ŝi sekvis la portiston, nenion
dirante. Post vojkurbiĝo, kiam ili suriris altaĵon, subite aperis antaŭ ili senlima
maro, kiu kuŝis sub la blua ĉielo trans la verda kamparo. La studentino haltigis
siajn malrapidemajn krurojn. Ŝi fiksis sian rigardon al la maro, tute surprizita.
Ŝiaj okuloj radiis de ĝoja ekscitiĝo. “Ho, ho!” diris ŝi, kun piedoj
stoniĝintaj sur la tero. “Estas la unua fojo, ke mi ĝin vidas. Kiel bela!” Ŝi avide
rigardis la kvietan maron, sur kiu petolis ondetoj, kaj forgesis la vojiradon.
“Fraulino, iru！Kial vi haltas?” kriis la portisto, kiu, nerimarkinte la ŝanĝon
de la sentimentoj de la studentino, jam malsupreniris al la piedo de la monteto,
kiam 1i ektrovis, ke lia dungantino restas ankoraŭ supre.
Sed la knabino senmove rigardadis al la maro, al boato kun blanka velo,
kvazaŭ ŝi estus nenion aŭdinta.
“He！Fraŭlino, kio okazas al vi?” kriis malpacience la portisto al la altaĵo.
Nun la studentino ekvekiĝis. Ŝi viŝis al si la okulojn, senpense ekridis kaj
rapidpaŝe kuris malsupren.
Ili daŭrigis kune la vojiradon.
La portisto estis babilema mezaĝulo. Li komencis pridemandi tiun ĉi iom
strangan studentinon:
“Kion vi rigardis sur la monteto?”
“La maron. Kiel bela ĝi estas!” respondis la studentino, klinante la kapon
flanken. “Kiel feliĉaj vi estas, ke vi loĝas en tiu ĉi ĉarma loko!”
“Feliĉaj? Se fiŝon ni ne kaptas, malsato nin atendas. Ni tamen ne trovas en
tio ian ajn ĉarmecon…”
______________________
* Beidaihe：fama ĉemara somerumejo en norda Ĉinio
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Poste la portisto demandis kun rideto: “Pardonu, por kio vi venas? Kial sola?
Ĉu por somerumi?”
La studentino afable ridetis al la portisto, kaj respondis post longa paŭzo: “Mi
ne estas tiel riĉa, ke mi povas trasomeri ĉi tie. Mi venas nor viziti mian
kuzon.”
“Kiu estas via kuzo? Ĉu 1i servas en la policejo?” demandis la portisto, kun
okuloj malfermegitaj.
La studentino skuis la kapon: “Ne, mia kuzo estas instruisto. Li instruas en
la elementa lernejo de Yangzhuang.”
“Aha!” La portisto kriis. “Kiu 1i estas? Mi konas ĉiujn instruistojn de ĉi tiuj
vilaĝoj.”
“Zhang Wenqing.” La studentino iom vigliĝis, kaj demandis naïve: “Ĉu vi
konas lin? Ĉu 1i estas en la vilaĝo? Kial 1i ne venis min atendi en la stacio?…”
La portisto eksilentis, kvazaŭ lia buŝo estus subite sigelita.La studentino,
fiksis sian rigardon sur lia nigrebruna kaj sulkiĝinta vizaĝo, atendante lian
respondon. Sed 1i nenion diris. Post kelke da paŝoj, la portisto ŝanĝis la temon:
“Kiel vi nomiĝas? Ĉu vi venis de la ĉefurbo?”
Ankorŭu iom infaneca, la studentino diris al 1i kun seriozeco, “Mi nomiĝas
Lin Daojing. Mi venis de Beiping. Ĉu vi konas mian kuzon?”
La portisto denove silentis. Post longa momento, li nur diris: “Oh, oh!” Oni
ne sciis kion tio signifas. La studentino ankaŭ nenion diris plu. Tiel ili atingis la
pordon de la elementa lernejo de la vilaĝo Yangzhuang. La portisto foriris
pagite. Lin Daojing suriris, iom hezite, la peronon antaŭ la lernejo.
La lernejo havis sian sidejon en granda templo apud la vilaĝo. Lin Daojing
metis sian pakaĵon ĉe la pordo kaj paŝis en la templon. Ŝi serĉis en ĉiuj ĉambroj,
sed trovis neniun. “Eble ili iris promeni sur la marbordo?” Ŝi pensis, kaj povis
nur atendi, starante sur la perono ekster la pordo de la templo.
Komencis vesperiĝi. Super ĉiu domo en la vilaĝo leviĝis kolono da fumo,
signo de preparado de vespermanĝo. En la arbareto fronte de la templo, la
cikadoj malespere grincegis pro la finiĝo de la tago. Aŭskultante la cikadan
ĉirpadon, Lin Daojing malpacience rigardis jen tien, jen ĉi tien, sed ŝi ne vidis
eĉ ombron de homo, kvankam longa tempo pasis. Por gardi la pakaĵon, ŝi ne
povis forlasi sian lokon. Nur kiam malaperis la krepuska lumo, venis
ŝanceliĝante sur la vojo lama maljunulo. Vidante, ke iu staras sur la perono, 1i
kriis de malproksime:
“Kiun vi volas viziti?”
Lin Daojing rapide malsupreniris la peronon kun granda ĝojo, ke finfine
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alvenas homo. Ŝi alparolis la maljunulon: “Ĉu sinjoro Zhang Wenqing instruas
ĉi tie?”
“Oh, vi volas vidi sinjoron Zhang?” La maljunulo, ebria, respondis balbute,
kun vizaĝo ruĝiĝinta: “Li, 1i jam ne instruas ĉi tie.”
Lin Daojing estis surprizita.
“Kie 1i estas?... Li skribis al mi, ke dum la somera libertempo 1i ne forlasos
la lernejon. Kaj lia edzino? Ankaŭ ŝi instruas ĉi tie…”
“Ne,… mi ne scias! Mi ne scias!” Ĉiam pli ebria, la maljunulo stumble
enpuŝiĝis en la templon, kaj bum! firme fermiĝis post li la pordoflugiloj.
Tio metis Lin Daojing en grandan embarason: Kie estas la kuzo kaj lia
edzino？Ŝi jam skribis al li, ke ŝi venos, sed li forestas. Kion ŝi devas fari nun?
Kaj poste?... Sensente starante sur la soleca perono, ŝi najlis sian rigardon al la
obskura arbareto antaŭ si. La cikadoj ankoraŭ malagrable ĉirpadis, kvazaŭ
senfine. La maro, kvankam nevidebla, batadis la rokojn kaj eligadis
monotonajn plaŭdojn en la silento. Lin Daojing forte frapis je la pordo de la
templo, sed ĝi restis fermata: certe la maljunulo jam troviĝis en ŝtona dormo.
Ŝia koro brulis pro maltrankvilo. Kun larmoj en la okuloj, ŝi staris sola, dum
longa momento, ekster la templo. La iuno leviĝis, kaj karesis per siaj briloj,
kribritaj tra la folioj, la belan vizaĝon de la forlasita knabino. Sin apogante ĉe la
ŝtona monumento antaŭ la templa pordo, ŝi mallaŭte ploris.
En malĝojo, oni kutimas rememori la pasintaĵojn. Lin Daojing, plorante,
dronis en siaj rememoroj. Kial ŝi venis al tiu ĉi loko, kie ŝi havis neniun
konaton? Kiel povis okazi, ke ŝi trovas sin sola antaŭ arbareto apud maro, en
dezerta nokto? Pro kio ŝi forlasis siajn gepatrojn kaj hejman teron kaj vagis en
tiu ĉi fremda loko? Pro kio ŝi ploris tiel dolore?...
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II
En malproksima montvilaĝo en Rehe-province vivis familio, kiu konsistis
el avo kaj nepino. La avo tuttage kuŝadis malsana sur la briklito*. La nepino, Li
Xjuni, vivtenis la familion per hakado de brulligno kaj terkulturado. Ŝi estis
knabino bela, forta kaj lerta, kaj plaĉis al ĉiuj junuloj de la vilaĝo. Sed ŝi
edziniĝis al neniu el ili, kvankam ŝi atingis jam aĝon de 21 jaroj. La kaŭzo estis
jena: Kiam ŝi havis 11jarojn, ŝi estis vendita al alia familio kiel infanedzino.
Poste, kiam ŝi estis 15-jaraĝa, ŝia “edzo” mortis, kaj ŝi revenis al sia avo.
Profunde korvundita de tiu “edziniĝo”, ŝi decidis resti en hejmo por prizorgi la
avon. Tiu ĉi, pro maljuneco kaj malsanemo, ankaŭ bezonis la zorgon de la
nepino. Ili do kune vivis, ne dezirante disiĝi unu de la alia. La avo tre amis la
nepinon. Se iufoje la familio de lia filino donacis al li kelkajn kukojn aŭ
peklitajn ovojn, li nur ion gustumis, kaj preskaŭ ĉiujn lasis al la nepjno. La tero,
kiun kulturis la nepino, apartems al bienulo. Post pago de la terrento, ŝi ricevis
nur etan parton de la rikolto. Por ke la maljuna avo povu ĝui bovlojn da faruna
kaĉo, ŝi, en la liberaj horoj post la kampa laboro, portis hakilon kaj suriris la
montojn por haki brullignon, kiun ŝi poste vendis; nokte ŝi kudris ĉe lampo, kaj
gajnis per tio kelkan monon. Ĉiuj vilaĝanoj laŭdis tiun ĉi diligentan kaj
modestan knabinon: knabinon idealan, al kies mano aspiris la junuloj eĉ en
sonĝo. Sed en la vintro de la jaro, kiam ŝi estis 21-jara, ŝin trafis fatalalo. Lin
Botang, la bienulo, persone venis de Beiping al la vilaĝo por kolekti la
terrenton. Li hazarde vidis Li Xiuni kaj estis ravita de ŝia beleco. Li ekvolis
akiri ŝin kiel konkubinon. Kvankam li aĝis je pli ol 50 jaroj, kvankam li havis
jam plurajn konkubinojn — kelkaj el ili, famaj publikulinoj, aĉetitaj el bordelo,
estis forpelitaj de lia leĝa edzino Xu Fengying —, li ekinteresiĝis pri Li Xiuni,
knabino sana, kun “sovaĝa gusto”; kaj li decidis nepre ŝin enmanigi. Por
subpremi la kontraŭstaron de la farmuloj, Lin Botang venigis policanojn de la
milita gubernatoro de Rehe-provinco. La malfortaj avo kaj nepino ne kapablis,
kompreneble, rezisti antaŭ tiu fortego. Kaj Li Xiuni fariĝis konkubino de la
granda bienulo, en la loĝejo de lia subfarmiganto en la malgranda montvilaĝo.
Ŝi ploris, ŝi provis sinmortigi, ŝi mordis fingron de Lin Botang, sed ĉiuj ĉi
rezistpenoj restis vanaj, kaj fine Lin Botang ŝin akiris, pinĉkaresante al si la
lipharojn kun ruza rideto.
_______________
*briklito: En norda Ĉinio, precipe en la vilaĝoj, oni kutimas uzi brikliton, sub
kiu oni bruligas lignon por hejti ĝin kaj la ĉambron dum vintro.
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Du monatojn poste, Li Xiuni gravediĝis. Lin Botang revenis kun ŝi al sia
loĝejo en Beiping. En la nokto de la sama tago, kiam Li Xiuni estis
forkondukita el la vilaĝo, ŝia avo, sin apogante sur bastono, forlasis
ŝanceliĝante la hejmon kaj ĵetis sin en la Blankan Riveron, kiu fluis preter la
vilaĝo.
En la loĝejo de Lin Botang, la saĝa kaj sprita Li Xiuni fariĝis malvigla kaj
idioteca. Dum tuta tago ŝi ne diris eĉ unu vorton. Escepte de la horoj de manĝo
kaj laboro, ŝi rigide najladis sian rigardon al la muro. Komence, Xu Fengying
traktis al Li Xiuni ne malbone, konsiderante la gravediĝon de tiu ĉi lasta. Ŝi
mem naskis kelkajn infanojn, sed neniu el ili sukcesis vivi. Pro tio ŝi volis, ke
Li Xiuni donu posteulon por la familio Lin.
Post la nasko, Li Xiuni iom vigliĝis. Ŝi metis sian tutan esperon kaj amon
sur la novnaskiton. Kiel ŝi amis la rozkoloran infaneton kuŝantan en siaj brakoj!
Ĝia rideto povis forgesigis al ŝi momente la korpenetran animdoloron, la
malhonoron kiun ŝi suferis, kaj doni al ŝi kuraĝon daŭrigi la vivon. Ofte, en
profunda nokto, post kiam Lin Botang forlasis ŝian ĉambron kaj iris al tiu de
alia konkubino, Liu Xiuni senbrue leviĝis, ŝanĝis urintukon por la infano,
mamnutris ĝin, kisis ĝiajn belajn vangetojn, kaj murmuris ĝemvoĉe:
“Kresku, mia filineto! Panjo vivos kun vi…”
La larmoj, kiuj sekiĝis delonge, nun gutis sur la dolĉan vizaĝeton. Pro la
infano, ŝi volonte vivis.
La filino kreskis kaj havis unu jaron. Ŝi balbutis por lerni paroli, gratis per
siaj fingroj la vizaĝon al la panjo, tiretis al ŝi la harojn, kaj la panjo manifestis
feliĉan rideton.
Tamen, iutage, Xu Fengying venigis Li Xiuni al si, pronis de ŝi la infanon kaj,
kun vizaĝo longigita, severe diris:
“La infano estas de mia edzo, ĝi restos kun mi. Kaj vi, senhonta malriĉulino,
for de ni!”
Li Xiuni ekŝtoniĝis pro mirego. Tuj sekve ŝi ploregis, ĵetis sin kontraŭ Xu
Fengying kaj senespere penis repreni sian infanon. Sed ĝin repreni ŝi jam ne
povis! Lin Botang, kiu estis sufiĉe ŝin voluptĝuinta ne aperis en tiu okazo.
“Mama, mi volas…” La infano, en la brakoj de Xu Fengying, plore etendis
siajn manetojn, dezirante reiri al sia panjo, dum Li Xiuni estis elpuŝita de kelkaj
luposimilaj lakeoj al aŭtomobilo, kiu atendis ekster la enirejo de la domo.
Lin Botang donis al la filino de Li Xiuni la nomon Lin Daojing. Komence,
Lin Botang kaj lia edzino sufiĉe ŝatis ŝin. Sed poste, kiam Xu Fengying mem
naskis fileton, fatalaĵo ekfalis sur la trijaran Daojing. Ŝi ricevadis batojn kaj
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dormis kun servistinoj. Ŝi ne estis enlasata en la domon sen permeso de Xu
Fengying, kaj tutan tagon ludis sur la stratoj kun malriĉaj geknaboj kiuj kolektis
karbopecetojn en rubejoj.
Iun tagon de vintro, oni ne scias kial Xu Fengying subite ekŝatis Daojing kaj
ŝin venigis al sia ĉambro. Ŝi faris al ŝi kelkajn demandojn. Balbute respondante,
Daojing senĉese tordetis sian korpon. Xu Fengying miris kaj ŝin alprenis al
si,demandante kio okazas.
“Min jukas…” La knabino, tiam nur 7-jara, preskaŭ ploris pro timo, snufante
la nazmukon.
Neatendite, Xu Fengying fariĝis bonkora. Ŝi demetis la ĉifonan vatitan
jakon de Daojing kaj trovis, ke ŝia subvesto estas dense semita per pedikoj, kiuj
estas tiom multaj ke ili svarmas en amasetoj kaj ne ebla ilin tute forigi. Kolerete
kaj malavare Xu Fengying ĵetis la subveston en la brulantan fornon, kiu aŭdigis
krakadon kaj baldaŭ likvidis la pedikojn kune kun la subvesto. Entuziasmigita
de ĝojo, Xu Fengying alproksimigis al si la frostiĝintajn nigreruĝajn vangetojn
de Daojing kaj ilin atente pririgardis; poste ŝi turnis sian vizaĝon al Lin Botang,
kiu sidis sur sofo legante ĵurnalon, kaj diris al li:
“Lasttempe mi rimarkis, ke tiu ĉi knabino havas tre plaĉan aspekton. Ni
sendu ŝin al lernejo. Kiam ŝi plenkreskos, nia penado ne estos malbone
rekompencata.”
Lin Botang pinĉkaresis siajn lipharojn kaj kapjesis kun rideto.
“Jes, sinjorino! Vi ĉiam havas pli akran vidon ol aliaj. Estas bone sendi ŝin al
lernejo, ĉar nun jam elmodiĝis la diro ‘virino malklera, virino virta’."
Kaj sekve, la eta Daojing komencis studi en lernejo. Ŝi estis inteligenta, kaj
al ŝi plaĉis la lernado. Sed ŝi estis ne komunikiĝema, nenion dirante de la
mateno eis la nokto. Tiu, kiu tion ne sciis, eble kredus, ke ŝi estas muta. Ŝia
plijuna frato, dorlotata de la patrino, ofte ofendis ŝin, batis ŝin, sed ŝi neniam
ploris. Iufoje ŝi toleris, lasante lin bati ŝin. Alifoje, tre kolerigita, ŝi respondis
per fortaj batoj. Kompreneble post tio ŝin atendis severa puno. La patrino ŝin
ne frapis per bastono, sed preferis pinĉi per fingroj aŭ mordi per dentoj.
Iutage, ŝia frateto rompis florvazon ŝatatan de la patrino, sed li ĵetis la kulpon
sur Daojing. Nokte, kiam Daojing jam endormiĝis en la servistina ĉambro,
subite ŝi ekvekiĝis pro akra doloro. Ŝi tuj komprenis kio okazas. Ŝi kunpremis
la dentojn kaj malcedeme pretigis sin alfronti la atakon de ĉia turmento.
“Vi ĉiam pli aŭdacas, ido de hundino! Kompensu al mi la rompitan
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florvazon!”
Ŝiaj kruretoj ŝvelis pro pinĉoj, sur la haŭto de la braketoj aperis sangaj
dentosignoj pro la mordoj. Sed Daojing ne ploris, nek sin submetis; el ŝiaj
obstinaj okuloj ne falis eĉ guto da larmo. Tia estis la vivo, kiun ŝi vivis, kvazaŭ
hundido. En la familio ŝin kunsentis kaj amis nur maljuna servistino Wang, kiu
ofte ŝin prizorgis sen scio de Xu Fengying. Daojing kompreneble ankaŭ amis
Wang. Kiam ŝi sentis malsaton aŭ froston, ŝi iris al onklino Wang kaj ŝiaj
larmoj verŝiĝis nur antaŭ ŝi.
Fininte la studadon en la elementa lernejo, Daojing sukcese trapasis la
ekzamenon por eniri Xishan-an Knabinan Mezlernejon, en la okcidenta
antaŭurbo de Beiping. Nun Xu Fengying okulfrape ŝanĝis sian traktadon al ŝi,
kiu estis jam altkreska kaj bela knabino. Daojing havis ovalan vizaĝon,
rozkoloran, kiu radiis kvazaŭ diafana gemo. La brovoj, longaj kaj nigraj,
elegante etendiĝis al la tempioj. Sed la plej belaj estis ŝiaj melankoliaj kaj
ĉarmaj okuloj. Ŝi ne emis paroli aŭ ridi, kaj estis ne komunikiĝema. Sed tion ne
priatentis Xu Fengying. Ŝin interesis nur la bela aspekto kaj la lemeja rango de
la knabino, kiuj estis, laŭ la modo de tiu epoko, nemankigeblaj kondiĉoj por
virino se ŝi volis edziniĝi kun viro riĉa kaj povohava.
Venis la tempo por Daojing adiaŭis la hejmon kaj iri komenci la studadon en
la mezlernejo. La gepatroj persone ŝin akompanis al la enirejo de la domo. Lin
Botang, vestita en silka robo, staris sur la marmora perono, karesante per
fingroj siajn lipharojn. Post momenta meditado, li ridete parolis per laŭda voĉo
al Daojing, kiu jam sidis en rikiŝo kaj estis forveturonta.
“Gratulon al vi, fraŭlino! Nun vi komencos studi en gimnazio, kio egalas al
sukceso en la ekzameno por ŝiŭcaj1！Ha, ha, ha！…”
Lin Botang estis ne nur edukisto kaj filantropo, sed ankaŭ sufiĉe fama
ĝjuĵen2 de la dinastio Qing. Kiam li, sukcese trapasinte la ekzamenon por
ĝjuĵen, estis preta iri al la ĉefurbo Beijing (Pekino) de la dinastio por partopreni
la ekzamenonpor plialta rango, okazis la konstitucia reformisma movado de
Kang Youwei kaj Liang Qichao3. Tiam kreiĝis en Beijing la Universitato de la
Ĉefurbo4. Kaj tiu ĉi ĝjuĵen, sekvante la tendencon de la epoko, veturis kun sia
______________________
1. ŝiŭcaj: Laŭ la imperia ekzamena sistemo de la dinastio Qing (ĉing 1616一
1911) ，tiu, kiu sukcese plenumis la gubernian ekzamenon, ricevisla titolon
ŝiŭcaj.
2. ĝjuĵen: Titolo de tiu, kiu sukcesis trapasi la provincan ekzamenon de la
dinastio Qing.
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edzino al la ĉefurbo kaj fariĝis bakalaŭro de la universitato. Post la fondiĝo de
la Respubliko de Ĉinio en 19125, tiu ĉi tendencsekvema “bakalaŭro” kaptis la
furoron de edukagado kaj baldaŭ fariĝis edukisto. Kun la preteksto “establi
lernejojn”, per malalta prezo li aĉetis de nobeloj de la dinastio Qing grandajn
pecoj da galopmarkita tero6. Kaj disflugis en la majesta mondumo liaj
nomkartoj, plenaj de titoloj de “ĝjuĵen de 1898”, “bakalaŭro de la Universitato
de la
Ĉefurbo”, “direktoro de Min’an-Orfejo”, “rektoro de
Wuben-Universitato”, ktp. Oni admiris la talentan kaj virtan profesoron Lin
Botang, sed neniu menciis, kiel kruele 1i tramplis la kompatindan Li Xiuni.
Lin Botang estis parkere leginta la ĉinajn klasikajn verkojn kaj ankaŭ estis
studinta Kant kaj Montesquieu, sed kio lin plej entuziasmigis estis la rangoj
donitaj de la imperia ekzameno. Pro tio li laŭdadis sian filinon, dirante, ke studi
en la gimnazio egalas al sukceso en la ekzameno por ŝiŭcaj.
Xu Fengying, kiu estis dikulino kaj ne ĉesis svingadi silkan ventumilon eĉ
en aŭgusto, staris sur la perono, kun okuloj duonmalfermetitaj, por admiri la
filinon. Antaŭ ol tiu ĉi komencis paroli, ŝi jam interrompis：
“Bone studu, koro mia！Panjo klopodos akiri monon por subteni vian
studadon en la gimnazio kaj en la universitato. Kiam vi finos vian studadon en
eksterlando kaj revenos, vi ĝuos pli da gloro, riĉeco kaj povo of ĝŭang’jŭan*!”
Parolante, ŝi subite turnis sian kapon al la edzo kaj diris kokete： “Hm, je kio vi
ridas, maljunulaĉo？La filino estas de mi naskita kaj prizorgita！Kiam ŝi gajnos
riĉecon, vi ĝin ne rajtos partopreni!”
Xu Fengying parolis ekscitite, disŝprucigante saliverojn, kiel se ŝi estus
koleriginta. Lin Botang tamen ĝojridis. Li kontente balancadis sian kapon al la
edzino, dirante: “Ĉio al vi apartenos, sinjorino! Ĉio, inkluzive de la mono
____________________________
3. Kang Youwei kaj Liang Qichao：Kang Youwei (kang joŭŭej 1858-1927) kaj
Liang Qichao (ljang ĉjiĉaŭ 1873一1929)，reformistoj en la lasta periodo de la
dinastio Qing. En 1898, subtenate de la Imperiestro Guangxu (gŭangŝju 1875
一1908) ili kaj aliaj reformistoj okazigis konstitucian reformisman movadon
sed baldaŭ la movado malsukcesis pro la subpremado de la Imperiestra
Patrino Cixi (ciŝji 1835一1908）, kiu tiam estis la efektiva reganto.
4. Universitato de la Ĉefurbo：estinta nomo de Beijing-Universitato
5. Respubliko de Ĉinio：ŝtata nomo de Ĉinio dum 1912-1949
6. galopmarkita tero：La terspaco, kiun unuspire tragalopis rajdanta nobelo de
la dinastio Qing, estis donita de la imperiestro al li, kaj ricevis la nomon
“galopmarkita tero”.
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gajnita de la bofilo, ĉu bone?”
La 12-jara Lin Daojing ĵetis malŝatan rigardon al siaj tielnomataj gepatroj
kaj, nenion dirante, forveturis en la rikiŝo,kun larmoj en la okuloj.
En la gimnazio, Lin Daojing, kiel birdo elkaĝigita, ĝissate enspiris la dolĉan
aeron de la libero. Ŝi ŝatis legi, precipe literaturaĵojn. La libroj kulturis ŝian
riĉan imagpovon kaj aspiron pri bela estonteco: Ŝi estis senlime revema. Ju pli
ŝi legis, des pli ŝi pensis. Sed aspekte ŝi montriĝis indiferenta por ĉio, ŝi restis
silentema. El la samlernejaninoj, ŝi intime rilatis nur kun unu, kiu nomiĝis Chen
Weiru. Tiu ĉi knabino traktis ŝin milde kaj afable, simpatiis ŝian malfeliĉan
vivon, inspiris al ŝi entuziasmon kaj kuraĝon. Tiel ili fariĝis bonaj amikinoj.
En 1931，restis nur iom pli ol du monatoj ĝis la finiĝo de ŝia gimnazia
kursaro.
Iun posttagmezon, reveninte al la lernejo de sia hejmo en la urbo, Lin
Daojing sidis tristamiene sur sia sidloko en la klasĉambro kaj restis senmova
dum longa momento. Multaj kunlernantinoj rigardis ŝin scivole. Iu venis al ŝi
kaj demandis:
“Por kio via patrino vokis vin al la urbo, Lin Daojing？Kial vi tiel aspektas
reveninte de la hejmo?”
Chen Weiru tiretis ŝian manikon, karesis ŝiajn harojn kaj flustris al ŝi kun
milda voĉo:
“Diru al mi, Daojing, kio okazis!”
Sed Daojing nenion respondis, sidante tie kiel ŝtono.
Iuj el la kunlernantinoj brue eksplodis per rido; nur nun Daojing ekvekiĝis,
kvazaŭ el sonĝo. Viŝante al si la okulojn, ŝi diris kun amara rideto:
“Je kiu vi ridas? Ne ŝercu!” Kaj ŝi ekstaris kaj forlasis la ĉambron.
Iom poste ŝi atingis, akompanata de Chen Weiru, la rivereton okcidente de
la lernejo.
La du knabinoj paŝis ŝultron ĉe ŝultro. Subite Daojing haltis, turnis sian
kapon al Chen Weiru kaj diris, najlante sian rigardon sur ŝi:
“Weiru, mi ne povos daŭrigi mian studadon！…” Ŝia vizaĝo ege paliĝis.
“Kial, Daojing？Por kio via panjo vokis vin hejmen?” La kunsentema
knabino estis timigita de la doloro de Daojingkaj montriĝis pli maltrankvila ol
sia amikino.
Daojing denove silentis. Ili eniris la arbareton kaj sidiĝis apud saliko ĉe la
________________
* ĝŭang’jŭan: Laŭ la imperia ekzamena sistemo, tiu kiu trapasis kun plej bona
rezultato la ekzamenon en la imperiestra palaco, ricevis la titolon ĝŭang’jŭan.
16

bordo de la rivereto. Daojing fiksis sian rigardon al la ore brilanta akvo kaj,
longan momenton poste, ekmurmuris, kvazaŭ al si mem:
“Mia hejmo ruiniĝis！Mia patro, malkreditigite kaj elsuĉite de proceso pri
propreco de tero, forvendis, sen scio de patrino, ĉiujn siajn bienojn norde de la
Granda Muro ka forkuris kun konkubino. Nun mi fariĝas la unika riĉaĵo de mia
patrino…”
“Kio？Riĉa ĵo？Vi ja ne estas mono!”
“Patrino volas, ke mi fariĝu ŝia moneroprodukta arbo. Ŝi vokis min hejmen,
volante min edzinigi al riĉulo, por ke ŝi povu daŭre ĝui komfortan vivon. Mi
malkonsentis kaj rompis kun ŝi.”
“Kion fari?” Chen Weiru forte premis en sia mano tiun de Daojing kaj
preskaŭ ekploris. Tamen Daojing diris nun kun aplombo, karesante la manon de
Chen Weiru:
“Estu trankvila, Weiru！Mi neniel submetiĝos. Se mi ne sukcesus, mi
preferus morti!”
*
*
*
Xu Fengying efektive ĉesis doni monon al Daojing, intencante ŝin minaci
per tio. Daojing tamen ne fleksiĝis.
Ŝi volis tuj forlasi la lernejon por perlabori siajn vivrimedojn, sed kien ŝi
povis iri antaŭ la finiĝo de la lerna semestro?
Iuj entuziasmaj samlernejaninoj, kiuj simpatiis kun ŝi, monhelpis ŝin en la
manĝopago, ebligante al ŝi, kvankam malfacile, fini la studon de la lastaj du
monatoj.
Fine alvenis la someraj ferioj. Daojing devis sin prepare por iri hejmen, kun
nebula espero kaj peza koro. Ŝi sciis ke, se ŝia patrino ne ŝanĝos sian decidon,
ŝi certe ne povos daŭrigi la studadon, malgraŭ ke ŝi deziregis studi en
universitato. Sed ĉu la kruela patrino aliigos sian planon？
Ŝi perpleksiĝis.
Ŝi dungis rikiŝon kaj veturis al la urbo. Akompanis ŝin amaso da
muzikinstrumentoj, kaj la plej ŝatata “papilio”-buŝ-harmoniko estis metita en
ŝia poŝo. Krom literaturo, Daojing ankaŭ tre amis muzikon; pro tio, ŝi ĉiam
kunportis kun si tiun amason. La samlernejaninoj donis al ŝi du kromnomojn:
unu bela, “flaĝoleta feino”；alia malbela, “vendejo de muzikiloj”. Post la
lernohoroj, ŝi ofte ludis sola la instrumentojn, mirigante la apudestantojn per la
raviteco, kiu radiis el ŝiaj kutime melankoliaj okuloj, kaj nur tiumomente aperis
el ŝia peza mieno infana vigleco. Sed en la lastaj monatoj, post kiam okazis la
subita akcidento en ŝia vivo, ŝi jam malmulte ludis siajn muzikilojn. Se iu
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samlernejanino ŝin priridis demandante “kial vi fermas vian vendejon, flaĝoleta
feino?” ŝi nur respondis per silenta ekrideto kaj foriris.
Sidante sur la rikiŝo, kiu rampis ŝanceliĝante sur la tervojo, Daojing pli kaj
pli maltrankviliĝis. Reaperis de tempo al tempo antaŭ ŝiaj okuloj la bildo de ŝia
patrino, kiu insultis ŝin tiom furioze, kiom ŝi vipis siajn farmulojn: “Ido de
hundino！Vane mi vin vivtenas!” “Ĉu vi, patrinomanĝa strigido, min obeos？Se
ne, iru for!” Pensante pri tio, Daojing tremetis. Ŝi forte brakumis la
muzikinstrumentojn, kvazaŭ ŝi timus, ke oni forrabus ilin.
Tamen, kontraŭ la supozo de Daojing, kiam ŝi atingis la hejmon kaj enpaŝis
la ĉambron de la patrino, tiu ĉi, ludante maĝangon kun gastoj, ameme premis al
ŝi la manojn kaj alparolis ŝin kun rideto:
“Ho, mia kara filino, vi revenis！Estis varme sur la vojo, ĉu ne? Hodiaŭ ni
havas gastojn; ĉiuj ili laŭdas la bonajn rezultatoin de via lernado!”
“Eble patrino ne plu devigas min edziniĝi? Espereble ŝi permesos min studi
plu?” Daojing pensis. Ŝi kredis je tio, ke “la klereco estas ĉio, la cetero estas
nenio”. Kiel feliĉa ŝi estus, se ŝi povus daŭrigi la studadon! Kaj ŝ'i salutis
riverencete al la gastoj. Antaŭe tre malplacis al ŝi tiuj monludistoj kaj
fumemuloi invititaj en la hejmo, sed nun ili ŝajnis ne tiom abomenaj, kaj ŝi,
starante ĉe la tablo, montris honteme al ili ekrideton.
“Jen estas policestro Hu.” La patrino prezentis ŝin al maldika viro, en
eŭropa vesto, kiu sidis sur la honora sidloko ĉe la tablo. “Tiu ĉi estas mia filino
Daojing.” Kiam la patrino, kun duonfermetitaj ŝvelaj okuloj, obeeme kaj
kvazaŭfiere ekridis al la pala maldikulo, Daojing subite eksentis abomenon. Ŝi
tuj sin turnis al la interna ĉambro, ne volante aŭdi kion diris pli la patrino.
Daojing restis en hejmo. Dume ŝi partoprenis la ekzamenon por eniri la
Normalan Universitaton. Kvankam ŝi ĝojis pro siaj bonaj notoj en la ekzameno,
ŝi dronis ĉiam pli profunde en aflikton kaj doloron; pensante pri sia devigota
edziniĝo kaj aŭdante la tranoktan bruon de maĝango, trivialajn amindumajn
ŝercojn inter geviroj, voluptajn kantojn, insuitojn de viroj kiuj perdis en la
monludo…
“Kiel degeneris la patrino, sen edzo kaj sen havaĵo!” Ŝi sentis kaj ĉagrenon
kaj naŭzon pri la patrino, kiu, kvankam 47-jara, tutan tagon elegante sin tualetis
kaj koketis al viroj.
Pasis pli ol du semajnoj.
Iutage la patrino ŝajnis eksterordinare ĝoja. Ŝi iris kun Daojing al vendejo,
kie ŝi aĉetis por ŝi robon el blanka ŝtofo kaj paron da blankaj kanabtolaj ŝuoj.
La patrino volis aĉeti por ŝi elegantan ŝtofon, sed la obstina filino preferis en
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somero blankan robon, blankajn ŝtrumpetojn kaj blankajn ŝuojn, kiujn portante
ŝi aspektis tute kiel flegistino. La patrino ne havis alian rimedon krom ŝin
konsenti. Vespere ŝi preparis pladojn plej ŝatatajn de Daojing, kaj, post la
vespermanĝo, patrino kaj filino sidis kun la fileto Daofeng sur litrando kaj
sencele babilis. Subite la patrino diris: “Daojing, via patraĉo forkuris oni ne
scias kien, lasante nin tri, kun neniom da bieno. Via frato estas tre juna, kaj vi
mem ankoraŭ ne kapablas vivteni la familion. Per kio ni vivos en la estonteco?”
Parolante, ŝi larmis. Daojing klinis la kapon. Nun la patrino tamen ŝin konsolis,
dirante: “Sed ne estu malĝoja, mia bona knabino.Se nur vi aŭskultos min, ni ja
ne bezonos zorgi pri manĝo kaj vesto；krome vi eĉ povos studi en universitato.”
Daojing silentis. La patrino, post paŭzo, aldonis kun rideto, mordante al si
ungon: “Ho, kara filino, diru al mi la veron, kian edzon vi deziras?”
Daojing restis sen respondo.
“Diru, mi demandas vin!”
“Mi neniam pensis pri tio, panjo. Ĉu vi ne permesis min daŭrigi la
studadon？Ne plu menciu al mi pri la edziniĝo, mi petas vin.”
La patrino retenis sian koleron kaj diris kun brovoj kuntiritaj:
“Vi ne pravas. Mi edziniĝis kun via paĉjo kiam mi havis nur 16 jarojn.
Krome, la edziniĝo ne malhelpos vian lernadon.” La patrino ekstaris de la
litrando kaj, kun la ŝveletaj okuloj duonfermitaj, daŭrigis ridetante kaj prenante
en siaj manoj tiujn de Daojing: “Filino mia, aŭskultu bonan novaĵon: Vi plaĉas
al la okuloj de la policestro Hu, kiu frekventas nin. Li ŝatas vin pro via klereco
kaj beleco. La policestro neniam edziĝis. Li havas iom pli ol 30 jaroj kaj estas
riĉa kaj potenca bonulo.”
La filino nur silentis, kun kapo klinita. Kredante, ke ŝi estas jam persvadita
kaj ke ŝi nenion eldiris nur pro knabina hontemo, Xu Fengying tiel ĝojis, ke siaj
okuloj denove duonfermiĝis pro rideto, kaj ŝi komencis sian senfinan
babilaĉon:
“Se vi konsentos la edziniĝon, mia trezoro, vin atendos senlima feliĉo！La
policestro havas eŭropajn domojn en Shanghai* kaj Nanjing**; li havas
grandan sumon deponitan en banko de Beiping; li havas ĉirkaŭ dudek hektarojn
da tero en sia naskiĝloko; li havas multajn valorpaperojn en Shanghai. Li estas
intimulo de Jiang Jieshi***, kaj baldaŭ estos promociita al alta rango…”
_____________________
* Shanghai (ŝanghaj)：la plej granda urbo de Ĉinio
** Nanjing (nanĝing)：tiama ĉefurbo de Ĉinio.
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Ne povante toleri plu, Daojing forte retiris siajn manojn kaj interrompis ŝin
kun sufokita plorvoĉo:
“Panjo, ĉu vi povas ĉesi kun viaj planoj pri mi？Mi preferas morti ol fariĝi
ludilo de militaristo aŭ burokrato! Mi petas vin estingi tian intencon!”
La patrino eksplodis de kolero. Ŝi saltleviĝis. Ŝiaj okuloj furiozis timige.
Ŝiaj palaj manoj, sur kies dorso elstaris la vejnoj sub la haŭto, tremis, kvazaŭ ili
volus serĉi ion por bati la knabinon.
“Ido de hundino！Malvirtulino！Ĉu vi kredas vin nobla fraŭlino？Malvirtulino
devenanta de malvirtulino！Kion alian povus naski malriĉa virinaĉo el kaverno
kaj malĉasta konkubino?!... Obeu min！Se vi obstinos, mi almenaŭ vin vendos
por kompensi mian monon elspezitan por vin vivteni!”
Daojing staris ŝtoniĝinta. Kion kriis la patrino？Kia estis la patrino kiu ŝin
naskis？Antaŭe ŝi nur sciis, ke ŝia propra patrino mortis kaj ke sia sufero
kaŭziĝis pro tio, ke ŝi ne estis naskita de Xu Fengying. Sed nenion pli ŝi sciis
pri sia propra patrino.
“Malriĉa virinaĉo el kaverno kaj malĉasta konkubino”. Tiujn vortojn
asociante kun sia propra travivaĵo, Daojing sentis sian koron brulanta kaj
disŝirita. Ŝi kuris en sian ĉambron kaj sidis senmove ĝis noktomezo. Poste si
ŝtele enŝoviĝis en la ĉambron de la servistino Wang kaj prenis al si ŝian
malgrasan brakon, demandante:
“Diru al mi, onklino Wang, kia estis mia propra panjo？Kiel ŝi mortis?...
Kial neniu el vi lasas min scii ion pri ŝi?” Daojing venis demandi al Wang；ĉar
ŝi sciis, ke Wang iam vidis ŝian propran patrinon.
Nenia respondo. En la malluma kaj sufoke varma ĉambreto regis morta
silento.
“Diru, mi petas vin, onklino Wang!... Vi ja amas min kiel panjo!” Daojing
ploris, ĉirkaŭbrakante ŝian kolon.
_____________________________
*** Jiang Jieshi (Generalisimo Ĉiang Kajŝek)：(ĝjang ĝie-ŝi 1887-1975) Ĉefo
de Guomindang (pri Guomindang vidu klarigon sur p.65) ．Li prenis en siajn
manojn ĉiujn politikan kaj militan potencojn de la ŝtato, praktikis la politikojn
kapitulaci al imperiismaj potencoj eksterlande kaj subpremi la popolon enlande.
Li estis diktatoro de Ĉinio kaj komuna malamiko de la ĉina popolo. En 1949,
sub la gvidado de la Ĉina Komunista Partio kaj Mao Zedong, la ĉina popolo
renversis la reakcian regadon de Guomindang kaj Jiang Jieshi. Jiang kun siaj
restantaj fortoj fuĝis al Taiwan (taj-ŭan, Formoso)．En 1975 1i mortis en
Taibei.
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“Mia knabino,” Wang ankaŭ plorĝemis kaj diris kun voĉo singulta, “ĉu vi,
ĉu vi rememoras la historion pri la juna hakistino de brulligno, kiun mi rakontis
al vi kiam vi estis ankoraŭ infano？Ŝi, ŝi estas via propra panjo!”
Dum la longaj vintraj noktoj de la pasinteco, onklinoWang ofte premis al
sia sino la forlasitan etan Daojing kaj rakontis al ŝi interesajn popolrakontojn,
i.a. ankaŭ la historian pri Li Xiuni. Sed, pro malpermeso de Xu Fengying, ŝi ne
kuraĝis eldiri, ke tiu juna hakistino de brulligno, kiu devigite fariĝis
konkubino de bienulo, estas la vera patrino de Daojing. Nun la bonkora onklino
Wang ne plu povis sin deteni kaj malkaŝis la tutan historion.
*
*
*
Post kiam Li Xiuni estis enpuŝita en aŭtomobilon laŭ la ordono de Lin
Botang kaj lia edzino, ŝi estis sendita kiel regalo al amiko de Lin. Sed ŝi freneze
elkuris el la domo de tiu viro kaj revenis por postuli sian infanon. Kompreneble
oni ne lasis ŝin enpaŝi la domon de Lin, kiu estis fere gardata. Li Xiuni do, kun
haroj distaŭzitaj, stumblante rondiradis ĉirkaŭ la domo. Ŝi nek manĝis, nek
trinkis, sed nur rondiradis tage kaj nokte, kriante per trista voĉo:
“Redonu al mi la infanon! Redonu al mi la infanon! Ho vi, aĉuloj sen
konscienco, krueluloj kun koro de lupo, krimuloj indaj je mil hakoj, redonu al
mi la infanon, redonu al mi lainfanon!...”
Kiaj korŝiraj krioj, similaj al senespera helpopeto de dronanto! Ilin aŭdinte,
oni ne povis ne verŝi larmojn
Opiniante, ke Li Xiuni tro aŭdacas kaj profanas per siaj agoj lian rektoran
dignon, Lin Botang ordonis ligi kaj sendi ŝin al ŝia montvilaĝo. Revidante la
montojn kaj la rivereton de sia naskiĝloko, Li Xiuni iom rekonsciiĝis kaj
scipovis paroli kaj plori kiel normala homo. Ŝi pensis ke, kvankam ŝi perdis
sian infanon, almenaŭ ŝi povos kunvivi kun sia maljuna avo, kiu estis al ŝi tiel
afabla kaj nedisigebla. Tamen, kiam ŝi eniris sian dometon, ŝi trovis tie nur la
potojn kaj vazojn, sed ne la avon, kiu jam mortis. Antaŭ tiu bildo, Li Xiuni
denove freneziĝis, ne sciante plori, nek paroli. Kaj en la nokto de la sama tago
de ŝia reveno, ŝi ankaŭ ĵetis sin en la Blankan Riveron, kaj tiel finis sian junan
vivon.
*
*
*
Daojing falis senforta sur la mallarĝan liton de Wang，kiel se ŝi perdus la
konscion．Longan momenton poste, ŝi pene sidigis sin kaj streĉe premis per
malvarmaj fingroj la malgrasan manon de Wang，mallaŭte vokante: “Panjo!...”
Ŝi ploregis．Estis por ŝi la unua fojo，ke ŝi ploras tiel dolore.
“Ne ploru ， knabino! Estus danĝere ， se via patrino vin aŭdus.” La
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maljunulino provis konsoli Daojing, dum ŝi mem viŝis al si la okulojn．
“Onklino Wang，mi ne plu ilin timas… Mi forlasos tiun ĉi hejmon!” Daojing
diris post ioma meditado，saltleviĝinte de la lito．
“Sed kien vi iros?” Wang demandis surprizite．Ŝi denove levis la baskon por
viŝi siajn larmojn.
“Al la lernejo.” Daojing ne eldiris kion ŝi planis. “Mi restos tie kaj revenos
kiam la Normala Universitato estos publikiginta la nomaron de la
ekzamentrapasintoj.”
“Al la lernejo？Do bone. Sed gardu vin kaj ne eliru sencele aliloken. Ne
gravas la kvereloj inter patrino kaj filino, kiuj forgesiĝos post kelkaj
tagoj．Starante sub malalta tegmento, oni ne povas ne klini la kapon，knabino
mia！” Parolante，la maljunulino ekfrotis alumeton kaj palpe ion serĉis sub la
kapkuseno．En la duonlumo de la matenkrepusko，Daojing rigardis ŝin．Antaŭ
ol Daojing ion diris ， la maljunulino eltiris malgrandan paperrulaĵon kaj
zorgeme kaj malrapide ĝin disvolvis. Ŝi petis Daojing frotbruligi alian alumeton,
en kies briletoj vidiĝis kelke da diverskoloraj monbiletoj．Ŝi atente ilin kalkulis
kaj poste serioze metis en manon de Daojing，diranfe kun voĉo iom raŭka:
“Jen estas dek juanoj, mia ŝparaĵo. Prenuilin por pagi la maĝon en la lernejo，
mia knabino．Estu tolerema．Se ion vi bezonos, petu de mi. Ve，malfeliĉaj
patrino kaj filino!...”
Daojing ricevis la monon kaj diris plorĝemante:
“Do, mi foriras nun, kiam ili estas dormantaj. Mi, mi ne… Ĝis revido,
onklino Wang!...”
Subite ŝi trovis，ke，anstataŭ la maljunulino kun sulkiĝinta vizaĝo，staras
antaŭ ŝi juna virino，bela sed triste pala，kiu，kun haroj distaŭzitaj kaj vangoj
kovritaj de larmoj，dolore kaj malespere krias: “Redonu al mi la infanon！
Redonu al mi la infanon!”…
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III
Lin Daojing tamen ne reiris al la lernejo, ĉar ŝi sciis, ke por nenio servas iri
al ĝi. Ŝi juris, ke ŝi forlasos por ĉiam la malamindan hejmon kaj neniam
reenpaŝos tiun ĉi kriman domon. Unue ŝi iris al sia intima amikino Wang
Xiaoyan, kunlernintino de elementa lernejo, kaj loĝis ĉe ŝi dum tri tagoj. Poste
ŝi venis al Beidaihe por viziti sian kuzon Zhang Wenqing, kiu estis klarkapa kaj
honesta junulo kaj kiun ŝi respektis ekde sia infanaĝo. Lia edzino estis ŝia
estinta samlernejanino kaj amikino. Pro tio, devis esti fidinda ilia helpo. Antaŭ
la komenciĝo de la somera libertempo, Daojing estis ricevinta leteron de sia
kuzo, kiu diris en la letero, ke dum la ferioj ili restos en la lernejo. Kaj, du
tagojn antaŭ ol ŝia ekveturo, ŝi sendis al ili ekspresan leteron, en kiu ŝi skribis,
ke ŝi iros ilin viziti, informante ilin pri la horo, kiam ŝi forlasos Beiping. Sed
nun, neniun el ili ŝi trovis post longa veturado tra centoj da kilometroj. Kie ili
estas? Ŝi ne povis sin deteni de ploro antaŭ tiu ĉi soleca templo.
La luno senbrue ŝoviĝis al la sudo. La malvarmeta brizo milde karesis ŝiajn
harojn kaj iom post iom serenigis ŝian varman kapon. Estis jam tre malfrue, kaj
nenio rezultus, se ŝi daŭre plous. Ŝi do levis la kapon, kaj, ĵetinte rigardon al la
silenta arbareto kaj la hermelike fermata, sin rektigis malrapide.
“Kial mi ne iras demandi la lernejestron?” Tiu ĉi ideo ŝajnis al ŝi savrimedo.
Ŝia koro ekmalpeziĝis, kaj samtempe ŝi sentis malsaton. Dum tuta tago kaj
duona nokto ŝi nenion manĝis, kaj nun atakis ŝin malsato kaj soifo. Ŝi lasis sian
pakaĵon antaŭ la templo kaj rapidis al la vilaĝo laŭlonge de la vojeto inter arboj.
Kun granda malfacilo fine ŝi trovis la enirejon de la vilaĝo kaj paŝis en ĝin, kiu
estis jam tute silenta, kvankam ŝ'i ne sciis kiu estas la lernejestro kaj kie li loĝas.
Nun venis renkonte al ŝi figuro. Ŝi tre ĝojis kaj plirapidigis siajn paŝojn,
vokante la alvenanton:
“He, ĉu vi bonvolus diri al mi, kie loĝas la lernejestro?”
“Vi serĉas la lernejestron?” Tiu homo haltis, iom surprizite. “De kie vi
venis tiel malfrue en la nokto?”
“Mi venis por viziti la instruiston Zhang Wenqing, kiu estas mia kuzo. Sed
mi ne trovis lin. Nun mi deziras vidi la lernejestron.”
“Oh! Oh!” Tiu viro montris rideton sur la vizaĝo kaj diris: “Kia hazardo! Mi
estas ĝuste la estro de la elementa lernejo de tiu ĉi vilaĝo. Kiel vi nomiĝas?”
Daojing distingis nun, ke li estas maldika mezaĝulo, vestita en robo kaj
aspektanta vere kiel vilaĝa intelektulo. Aŭdinte ke li mem estas la lernejestro, ŝi
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tuj demandis lin, plena de ĝojo:
“Mi aŭdis de maljunulo de la templo, ke Zhang Wenqing ne plu instruas ĉi
tie. Diru al mi, mi petas, kie estas li kaj lia edzino.”
“Zhang Wenqing kaj lia edzino? Oh, oh!...” La lernejestroo ambigue
respondis kaj ridetis. “Estas bedaŭrinda hazardo, ke ili ĵus eksiĝis antaŭ du
tagoj por preni novan oficon. Oni diras, ke ili iris al la Nordoriento… Ofte
okazas, ke oni ne renkontas la vizitaton sur fremda tero. Vi ankoraŭ ne havas
lokon par loĝi, ĉu ne? Ne gravas; hodiaŭ vi povas pasigi la nokton en nia vilaĝo;
ni gastigos vin anstataŭ sinjoro Zhang.”
Ne trovante sian kuzon, nek lian edzinon, Lin Daojing ne siis, kion ŝi faros,
sen mono por reveturi al Beiping. Ŝi silentis, dum longa tempo. Eble pro la
nokta malvarmeto, eble pro malĝojo, ŝi mienis pala, ŝiaj kruroj tremis, kiel se ŝi
ne povus firme stari.
Kredeble la lernejestro komprenis ŝian genatecon, kaj diris al ŝi kun rideto,
respektoplene:
“Kiun familian nomon vi havas？Lin？Oh, fraŭlino Lin, vi povas diri al mi
senceremonie, se vi havas ian malfacilon, ne sukcesante renkonti viajn
parencojn. Kiel kolego de Wenqing, mi provos vin helpi laŭ mia eblo. Mi
nomiĝas Yu Jingtang kaj loĝas en tiu ĉi vilaĝo.”
Estis la unua fojo por Daojing veturi sola al tiom malproksima loko, kaj
ankaŭ por ŝi la unua fojo sin trovi en tiu ĝena situacio, kia estas la
“nerenkontiĝo kun la vizitato sur fremda tero”. Nun en ŝia malfacilo venis la
lernejestro Yu Jingtang, kiu tiel varme sin zorgis, kiel malnova konato, kaj ŝi
eksentis sin iom trankvila.
“Mi venis viziti mian kuzon por… por serĉi laboron. Ĉu via lernejo bezonas
ankoraŭ instruistinon?” Tiu ĉi neatendita demando surprizis Yu Jingtang. Li tuj
rimarkis, ke ŝi estas birdido, kiu ĵus forlasis la neston.
“Oh, oh!...” La lernejestro aplombe respondis, senĉese palpebrumante kaj
kun vizaĝo kovrita de rideto. “Tio ne estos malfacila, ne estos malfacila！
Bonvolu pasigi tiun ĉi nokton en mia hejmo, kaj morgaŭ ni parolos pri la afero
de laboro.Tio ne estos malfacila, ne estos malfacila!”
Daojing ĝojiĝis, kvankam de liaj paroloj ŝi trovis ke li estas iom vulgara kaj
pli ŝajnas feŭda ĝentilhomo ol lernejestro pro la pedanta ceremoniemo. Tamen
se ŝi povus, malgraŭ tio, trovi ĉi tie laboron kaj ejon por restadi！
“Mi dankas vin, sinjoro Yu. Anstataŭ en via hejmo, mi volonte loĝus en la
lernejo, se vi permesus…”
“Bone, bone, bone!” La lernejestro jesadis, kaj, irante antaŭe, kondukis
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Daojing al la lernejo.
La lernejestro eniris la templon tra la flanka pordo kaj vekis la ebrian
maljunulon. Aranĝinte por Daojing ĉambron por instruistino, li palpebrumante
kaj flatafable demandis Daojing pri aferoj en Beiping kaj en ŝia iamitio. Ŝi ne
manifestis al li la veran kaŭzon pro kiu ŝi forlasis la hejmon, sed diris, ke ŝia
familio ne plu povas ŝin subteni por la studo, kaj ke pro tio ŝi venis al sia kuzo
por serĉi laboron. Ŝi esperis ricevi oficon de instruisto de elementa lernejo.
“Oh, oh！Tio ne estas malfacila！Tio ne estas malfacila!” La lernejestro
ripetis siajn vortojn kaj ridetis. “Nia lernejo havas jam sufiĉe da instruistoj. Sed
estu trankvila. Post unu aŭ du tagoj mi iros al nia gubernia urbo Linyu por viziti
la guberniestron. Mi petos lin, kaj ĉio estos aranĝita. La guberniestro Bao estas
tre amika al mi, kaj krome li tre zorgas pri la gejunuloj. Ofico de instruisto ne
estas granda afero；mi povas certiĝi, ke via deziro estos plenumita, tuj post
kiam mi lin petos.”
Lin Daojing sentis sin feliĉa, ke ŝi renkontis bonulon, kaj ke vidiĝas espero
por ŝia sopirata okupo.
Tiun nokton, Daojing dormis dolĉe en la fremda, antikva templo. La
monotonaj plaŭdoj de la marondoj, la surdiga ĉirpado de la cikadoj：ĉio fariĝis
en ŝia sonĝo ĉarma muziko.
Matene en la sekvanta tago, ŝi estis vekita de la frapado de la maro ĉe la
rokoj. La laŭtaktaj kaj majestaj plaŭdoj de la ondoj forte logis la junulinon,
riĉan je revoj pri la vivo. Ŝi rapide prenis la matenmanĝon, kiun portis al ŝi la
maljuna pordogardisto, kaj kuris sola al la marbordo.
Ho, maro, la mistera kaj granda maro！Plena de ekstazo, Daojing staris sur
la malseka strando kaj fikse direktis sian rigardon al ĝi. Sur la matena, serena
ĉielo, ŝvebis ce la horizonto kelke da blankaj nuboj. La maro aspektis tiel lazura
kaj klara kiel la ĉielo, kaj arĝente brilis kvazaŭ atlaso. Malproksime, sur la
kvieta kaj dormanta akvosurfaco, flosis multe da fiŝkaptaj barkoj kun blankaj
veloj, kiuj ŝanceletis en la vento. Antaŭ tiu ĉi grandioza senlimaĵo, la dolora
koro de Lin Daojing, kiu restis forte premata dum la lastaj tagoj, komencis iom
post iom malpeziĝi. Ŝi ordigis per fingroj la harojn kiuj flirtis pro la ventoblovo,
kaj elpoŝigis sian amatan buŝharmonikon.
La nuboj dancetas,
Ridas la stelaro.
Jam ŝtormo kvietas,
Sur vasta la maro.
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……
Ludante tiun ĉi kanton de sia infanago, ŝi promenis antaŭen kaj kolektis
belajn konkojn en diversaj koloroj. Kiel naiva infano, ŝi levis la baskon de sia
robo kaj gaje ilin enmetis en ĝin unu post alia, jen kliniĝante, jen rektiĝante.
Ŝiaj ŝuoj malsekiĝis pro la akvo miksita kun la sablo, kaj sur ŝiajn harojn
surflugis sableroj; sed tion ŝi tute ne sentis.
Yangzhuang estis malriĉa vilaĝeto apud la maro. Ĉirkaŭe sin trovis nur
dunoj；arboj estis tre malmultaj. Sed kiam Daojing paŝis kelkajn kilometrojn
antaŭen laŭlonge de la marbordo, ŝi ekvidis bildon tute alian: foliriĉaj arboj
kovris la montetojn kaj malgrandajn valojn. Pomujoj, prunujoj, plene ŝargitaj
de belaj fruktoj, orde staris tie kaj ĉi tie. Bonodoraj floroj honteme duonkaŝis
sin inter la verdaj folioj. Pli malproksime, dissemiĝis inter la arboj kaj floroj
eŭropaj etaĝdomoj, belaj kaj diversformaj. Iliaj blankaj, flavaj, verdaj, bluaj kaj
ruĝaj tegmentoj, naĝantaj sur la verda maro de arboj, tre mirigis Daojing．En la
pasinteco ŝi vidis nur la stratojn de Beiping, sur kiuj ĉiam ruliĝis nuboj da
polvo, kaj la solecan vilaĝon ĉe krutaj montoj norde de la montpasejo Gubeikou,
kiun ŝi iam vizitis akompanante Xu Fengying, kiam tiu ĉi iris tien por kolekti
terrentojn. Kaj ŝi neniam estis imaginta, ke povas aped tiel belaj vilaoj
diverskolore radiantaj sub la suno, apud la rava maro.
Ŝi haltis sur pinto de monteto kaj silente rigardis tiun ĉi miraklan pejzaĝon.
Momenton poste, pelata de junula scivolemo, ŝi ekkuris malsupren, al la ruĝaj
lignaj dometoj, kiuj staris tuj apud la maro.
Ĉi tie, en la ekstermonda paradizo, aŭdiĝis homaj bruoj. De vasta ebenaĵo
ĉe la maro klare flugis al ŝiaj oreloj ridoj, ŝercoj kaj koketaj krioj de genaĝantoj.
Nun ŝi ekkomprenis, ke ŝi troviĝas apud la marbanejo de la riĉuloj.
Ŝi staris sub maljuna pinarbo kaj sciavide kontemplis de malproksime.
Vidiĝis amasoj da fremdlandanoj kaj ĉinaj junaj sinjoroj kaj fraŭlinoj, en
diverstipaj kaj multkoloraj naĝvestoj. Iuj kuŝis sur la sablo, aliaj gaje sin ĵetis al
la maro, etendante la brakojn, kvazaŭ blankaj anseroj. Nur malmulte da
eksterlandaj maljunulinoj kaj ĉinaj sinjorinoj restis sur la bordo. Sub
sunombreloj, ili trankvile sidis sur blankaj littukoj sternitaj sur la strando, kaj
babilante ĝuis la pejzaĝon de la maro. Iuj el ili eĉ havis kun si hundetojn. Unu
virino verŝis glason da blanka likvaĵo, kredeble lakto, en blankan teleron kaj
ĝin donis manĝi al hundo. Rigardante, Daojing subite aŭdis akran krion de
virino. Ŝi turnis siajn okulojn al la direkto, de kie venis la krio, kaj vidis junan
ĉinan sinjorinon starantan apud la ombrelo de maljunulino. La sinjorino estis
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riĉe kaj kokete vestita. Ŝiaj orelpendaĵoj el perloj brile radiis malproksimen sub
la suno. Ŝi estis insultanta per laŭta voĉo, piedfrapante:
“Puninda diablidino, pasis tiom da tempo kaj ankoraŭ ne estas alportita la
ombrelo！Se mi mortus de la suna varmo, per kio vi kompensus mian vivon,
malgranda senvalorulino？”
Estis preskaŭ tagmezo. Sur la varma plaĝo grandpaŝe kuris al la insultantino
knabino en ĉemizo. Ju pli ŝi urĝis, despli malfacilc moviĝis la piedoj dronantaj
en la mola sablo. Kaj la sinjorino pli furioze insultis. Kiam la knabino fine
atingis la sinjorinon post malfacila penado kaj anhelante donis al ŝi rozetan
silkan ombrelon, tiu ĉi rekomnencis ŝin per du klakaj vangofrapoj…
Daojing ne toleris vidi plu kaj komencis iri returne. Jam sufiĉe longe ŝi
forlasis la lernejon；estis tempo reiri.
Ŝia koro jam ne estis tiel senŝarĝa kiel ĵus antaŭe. Tamen, malgrau tio, tiu ĉi
promenado permesis ŝin vidi tiom da novaĵoj kaj ĝui la belan pejzaĝon de
Beidaihe. Irante returne, ŝi kantetis kaj de tempo al tempo kliniĝis por kolekti
sovaĝajn florojn.
“Iru alian vojon！Estas malpermesate trapasi ĉi tie！” Subite kriis malĝentile
al ŝi vira voĉo. Surprizite ŝi levis la kapon kaj trovis pompan kaj luksan
eŭropstilan etaĝdomon, starantan sur supra montdeklivo. La domo estis
ĉirkaŭata de fortika muro, ekster kiu staris aroganta viro, verŝajne gardisto. Kun
larĝe malfermitaj okuloj, li svingis la manon al la entrudiĝintino kaj montris al
ŝi la grandan tabulon najlitan sur la muro apud li.
Daojing haltis kolere. Sed, kun scivolo, ŝi direktis siajn okulojn al la tabulo,
kiun montris la granda fingro de la viro kaj sur kiu skribiĝis：
“Ĉinoj kaj hundoj estas malpermesataj trapasi！”
Nun ŝi ekvidis klare, ke antaŭ la domo flirtas sur pinto de alta stango nacia
standardo de Usono. Ŝi ĵetis al la tabulo, la standardo kaj la stango malŝatajn
rigardojn kaj, nenion dirante, deiris tuj.
“Kia mondaĉo！La eksterlandaj riĉuloj fieras en Ĉinio…” Ŝi sentis sian
koron subpremata de plumbo.
Ŝin ne plu interesis la pejzaĝo, kaj ŝi deziris tuj atingi Yangzhuang.
La rokoj kaj la sablo varmege rostis sub la tagmeza suno. Kvankam vento
blovis foje kaj foje de la maro, ŝi jam pluve ŝvitis post kelktempa irado. Kiam ŝi
prenis la naztukon porforviŝi la ŝviton, ŝi trovis, ke ĝi entenas konkojn. Ŝi do
eksidis sur grandan rokon kaj ĝin malvolvis. Ŝviton viŝante, ŝi komencis sin
senti maltrankvila; ŝi ankoraŭ ne ricevis definitivan respondon de la lernejestro
pri ŝia laboro, sed ŝi infanece venis vagi apud la maro. Neniam antaŭe ŝi estis
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tiel sciavida. Kial ŝi, surpaŝinte la teron de Beidaihe, tuj estis tiom fanatike
logata de la maro, ke ŝi ĉion forgesas？Ŝi pentis, kaj rigardis ĉirkaŭen per
malpaciencaj okuloj. Tie, kie ŝi ripozis, estis dezerta duno. Vidiĝis nek vegetaĵo,
nek homo. En la malproksimo konturiĝis vilaĝo, kiu ŝajnis esti Yangzhuang,
sed ankaŭ ŝajnis ne. Dum ŝia alpromenado, ŝi estis zorganta nur pri la
satrigardo al la ĉirkaŭaĵoj, kaj nun ŝi ne povis retrovi la vojon kondukantan al
Yangzhuang. Por urbano, kiu unuafoje venas al ĉi tiu vasta mondo ekster la
urbo, vere estas malfacile sin orienti. Ŝi volis iun demandi，sed sur la soleca
duno ŝi povis trovi neniun.
“Nenio; mi daŭrigos la iradon！” Ŝi malsupreniris de la ondanta duno. En sia
hejmo, ŝi ĉiam dormis sola en aparta ĉambro；kaj de kiam ŝi havis sep jarojn,
preskaŭ ĉiunokte ŝi estis ordonita de Xu Fengying iri sur la stratojn por aĉetoj.
Pro tio ŝi havis maltimon. Grandpaŝe irante, ŝi trovis, ke staras antaŭe kelkaj
grizaj tendoj, kvazaŭ izolaj insuloj. Ŝi pensis, ke devas esti homoj en ili. Sed
kiam ŝi alproksimiĝis, ŝi ne vidis eĉ ombron de homo. Ekster la tendoj senorde
kuŝis sur la sablo retoj, fiŝhokoj kaj kelke da eluzitaj fiŝbarketoj renversitaj por
sunumo. Kredeble la tendoj apartenis al fiŝ-kaptistoj kaj ili estis nun laborantaj
sur la maro. Kun bedaŭro Daojing haltis antaŭ la tendoj kaj ĉirkaŭrigardis.
Subite aŭdiĝis infanaj ploroj de malantaŭ apuda roko. Ŝi tre miris kaj, atente
aŭskultinte momenton, rapidis tiudirekten.
Mezaĝa virino, maldika, pala kiel tolo, sidis sub saliko apud roko.
Mamnutrante malgrasan infaneton, ŝi estis riparanta per ŝnuretoj rompitan reton.
La infano denove ploris postkelkfoja suĉado, dum la patrino senĉese riparis.
Daojing paŝis al ŝi, sed ŝi tion ne sentis, kaj restis kun brovoj kuntiritaj.
“Ne ploru, diableto！” La virino diris al la infano per raŭka voĉo. “Dum
panjo ne manĝas sufiĉe, vi devas do toleri, koro mia!...”
La infano, tiom turmentata de la malsato, ke ĝi aspektas kiel maldika branĉo,
ellasis el buŝo la mampinton kaj ekploris pli furioze, evidente pro tio, ke la
mamo de la malforta patrino lakton ne donis. Tiu ĉi, kolerigita, ĵetis flanken la
nefinitan reton kaj kriis al la infano, kiu seke ploradis larĝe malferminte la
buŝeton:
“Diableto, mortu do！Mortu, sekvu vian malriĉan paĉjon！Ho, ĉielo!...” La
virino ekklinis sian kapon sur la infanon kaj mallaŭte ploris.
Antaŭ tiu ĉi bildo, rigidiĝis Daojing, kiu estis volinta ŝin demandi pri la
vojo. Anstataŭ vestaĵon, la virino portis nur ĉifonojn, lasante vidiĝi la ŝultrojn
kaj la nigre malpurajn genuoin.
“Mi petas vin, fratino…” Daojing paŭzis momente kaj parolis per milda
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voĉo al la virino: “Ĉesu plori！Atentu, ke vi ne premvundu la infanon…” Ŝi ne
sciis kion diri plu kaj volis levi la dishirtigitan kapon de sur la brusto de la
infano, kiu estis tiel velka, ke ĝi, post kelkaj furiozaj ploroj, povis nur anheli
senforte, kun buŝeto larĝe malfermita.
La virino, surprizite, rektigis la kapon, kaj mire balbutis, kiam ŝi trovis
antaŭ si knabinon：
“Kion vi，vi volas？…”
Laŭ ŝia paroltono, Daojing sciiĝis, ke ŝi estas de Shandong-provincanino.
La voĉo estis plena de konsterno kaj teruro. Daojing forgesis sian intencon
demandi pri vojo, kaj diris al ŝi：
“De alia provinco？Kial ĉi tia？…”
La virino senmove rigardis al Daojing per siaj sekaj okuloj, malbrilaj kiel
tiuj de la fiŝo. Ŝi estis preta respondi, sed ŝi silentis, alprenis la reton kaj
daŭrigis la riparadon. Kaj pasis longa momento, antaŭ ol ŝi komencis murmuri,
kvazaŭ al si mem：
“Ni loĝis en Shandong. Okazis malbona rikolto, kaj ni fuĝis ĉi tien. Oni
diris, ke la fremdlandanoj ĉi tie bone pagas la laborulojn, kaj venis ni tri, la tuta
familio… Sed li… laborinte malpli ol tri monatojn, falis de alte kaj mortis, dum
la konstruado de vilao por fremdlandanoj！…” Ŝiaj manoj haltis, ŝiaj okuloj,
malfermegitaj, sin direktis senmove al Daoing, kaj ŝia mieno, sensenta kaj
apatia, esprimis pli da malĝojo ol lamento. “Reiri al mia hejma tero mi jam ne
povas. Mi petas almozon kaj riparas retojn por la fiŝkaptistoj…” Ŝajnis al ŝi, ke
la studentino, kiu staras antaŭ ŝi, ne sentas abomenon al ŝia malpureco kaj
malriĉeco. Ŝi do faris facilan spiron kaj lulis la infanon al la dormo. Kun
senforta voĉo ŝi daŭrigis: “Fraŭlino, mi ne vivos multan tempon pli, mia infano
ankaŭ… Malsano, sen sufiĉa manĝaĵo… Se ni estus tion antaŭvidintaj, ni
preferus morti kune en nia hejma loko！”
“Ne gravas, vi sukcesos vivi plu.” Daojing diris, ankaŭ murmure. Reaperis
antaŭ ŝi la bildo de la hundeto, al kiu oni donis manĝi lakton. Rigardante ĉi tiun
malgrasan virinon kaj ŝian velkantan pro malsato infanon, Daojing estis ege
ĉagrenita.
“Ve, pli bone estas morti, ol vivi suferante. Ĝuu la fremdlandanoj kaj la
riĉuloj, ve！Ĉu vi, fraŭlino, venis por somerumi？Rigardu, kiel gaje ili ludas sur
la plaĝo！”
“Ne, mi ne…” Sen fini sian parolon, Daojing rapide foriris, pikite de la
lastaj vortoj de la virino.
La eluzitaj tendoj, la ondanta duno, la hurlanta maro, la susurantaj poploj, la
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hundetoj kaj ombreloj sur la strando, la somerdomoj luksaj kiel paradizaj
palacoj, la tabulo kun la vortoj “ĉinoj kaj hundoj estas malpermesataj
trapasi！”… Ĉio ĉi tio fulme kirliĝis en ŝia cerbo. Regata de malkvieto, ŝi
rapidis returne al Yangzhuang.
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IV
"Ho, vi revenas, fraŭlino Lin ！ Nia vilaĝo, tuj apud la maro, havas
senkomparajn pejzaĝojn, kiujn vi povas bone ĝui！” Apenaŭ Lin Daojing atingis
la ĉambron de la templo, kie ŝi pasigis la antaŭan nokton, Yu Jingtang elpaŝis el
ĝi renkonte al ŝi. Ridetis lia tuta vizaĝo, ŝajne eĉ la palpebroj, kiuj senĉese
fermiĝis kaj malfermiĝis.
Antaŭ ol Daojing respondis, li sciigis ŝin fiere: “Hodiaŭ frumatene mi jam
iris al la urbo por viziti guberniestron Bao, kiu estas juna kaj havas altan
prestiĝon. Antaŭe mi studis kun li en sama lernejo. Estas bedaŭrinde, ke mi ne
renkontis lin, ĉar li iris al la provinca ĉefurbo por ĉeesti kunvenon. Sed ne
grave, vi povas loĝi kelkajn tagojn ĉe ni, kaj ĉio facile solviĝos kiam li
revenos.”
Daojing silentis, rigardante al la flava kaj osteca vizaĝo de Yu Jingtang. Tiu
ĉi tuj klarigis：
“Estu trankvila, kaj restu ĉi tie kiel hejme. Vi ne scias, ke mi estas homo tre
amikiĝema.
“Ne estu ĝenata！Se la afero ne sukcesos, mi reiros a1 Beiping,” diris Daojing.
Bolis en ŝi granda malkvieto kaj konsterneco. La kuzo kaj lia edzino forestas;
pri la laboro ankoraŭ ne estas definitiva respondo；reiri al Beiping ŝi ne povas
pro manko de mono；krome, se ŝi sukcesus reiri al Beiping, kion ŝi tie
farus？… Ŝi rigardis la amason da konkoj sur la tablo kaj enpensiĝis.
“Ne rigardu min kiel fremdulon, fraŭlino Lin！ Kiam mi havos en la
estonteco okazon iri al Beiping, ĉu mi ne same pasigos kelkan tempon de vi？”
Yu Jingtang diris, kun tia sincero, kiel se li ŝia intima amiko, kaj tio iom
trankviligis ŝin. Post longa paŭzo, ŝi kapjesis：
“Dankojn！Se guberniestro Bao baldaŭ revenos！”
“Certe！Baldaŭ, baldaŭ！Post nelonge！Oh, oh, pasiginte tiom da tempo
ekstere, vi ankoraŭ ne tagmanĝis, ĉu ne？La manĝo estas jam preta por vi.”Li
tuj vokis la pordiston: “He, Gao la maljuna, portu al fraŭlino Lin la
tagmanĝon！”
La maljunulo metis la manĝaĵojn sur la tablon, kaj Yu Jingtang eliris kun
kurbiginta dorso. Lin Daojing rigardis la patkukojn kaj frititajn ovojn, sed ŝi
tute ne havis apetiton kaj nenion prenis.
Antaŭ ol ŝi forlasis Beiping, kiam ŝi loĝis ĉe Wang Xiaoyan, ŝi estis petinta
kelkajn proksimajn samlernejaninojn kaj instruistojn serĉi por ŝi laboron. Nun
pasis tuta semajno, sed ŝi ricevis neniun respondon el Beiping, kaj de
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guberniestro Bao ankaŭ venis nenia novaĵo. La sengustaj vortoj “Oh, oh, ne
estos problemo！” de Yu Jingtang komencis ŝin tedi kaj naski en ŝi suspekton
pri li.
“Oh, oh, fraŭlino Lin, estu trankvila, estu trankvila！Ne estos problemo；
guberniestro Bao baldaŭ revenos.”
“Oh, oh, permesu min demandi, ĉu vi edziniĝis, fraŭlino Lin？Ĉu vi havas
fianĉon？… Pardonu, ke mi demandis.”
Ĉiutage Yu Jingtang venis al ŝi unu aŭ du fojojn, kaj ripetadis la samain
sengustajn gurditaĵojn.
“Kial li min restigas ĉi tie? Li diris, ke li serĉas por mi laboron；kial li
atendadas tiun guberniestron Bao？Por kio li ĉiam demandis min ĉu mi
edziniĝis kaj ĉu mi havas fianĉon？” Kreskis la suspekto de Daoiing pri la agoj
de Yu Jingtang. Kaj volis forlasi tuj la vilaĝon. Sed, en tiu ĉi vasta mondo, ŝi
tamen ne sciis kien iri. Sen alia rimedo, ŝi povis nur resti en Yangzhuang kaj
toleri kun dentoj kunpremitaj la turmenton de tia stranga vivo.
Pasis dek tagoj. La leteroj, kiujn ŝi skribis al siaj samlernejaninoj kaj
instruistoj en Beiping por peti helpon en la serĉo de laboro, estis kiel ŝtonoj
ĵetitaj en la maron kaj dronintaj seneĥe oni ne scias kien. Ankaŭ ne estis novaĵo
pri la reveno de la guberniestro Bao de Yu Jingtang. La koro de Daojing ĉiam
pli peziĝis, kaj ŝia vizago ĉiam pli paliĝis. Por eviti la banalajn babilaĉojn de
Yu Jingtang, por pasigi tian ĝenan vivon, ŝi restis tutan tagon sur la marbordo.
Ĉiumatene post la manĝo ŝi tuj iris tien. Rigardante la senliman lazuron kaj
la blankajn velojn de solecaj boatoj, kiuj dancetis sur la akvosurfaco, ŝi sentis
sian pezan koron malpli ŝarĝita, kvazaŭ varma manplato estus ŝin karesanta. La
maro ĉiam plaĉis al ŝi, kvankam ŝi ne plu havis tian intereson, kian ŝi montris
en la unua tago, kiam ŝi alvenis al la marbordo, ludante la buŝharmonikon,
kolektante konkojn kaj promene ĝuante la pejzaĝon. Ĉu la maro estis kvieta kaj
bela kiel ĉarma atlaso, ĉu ĝi bolis de ondegoj kaj hurlis kiel furioza besto, ŝi
sidis tutan tagon sur granda roko trempiĝanta en la akvo. Ĉe la maro, si sentis
sin kvazaŭ ĉe sia kara patrino. En tiu momento, ŝiaj melankoliaj okuloj
longtempe fiksiĝis sur la marakvo；kelkfoje ŝi klinis la kapon kaj mallaŭte vokis:
“Panjo！” Post kiam ŝi aŭdis de onklino Wang pri la vivo kaj sorto de ŝia patrino,
la patrina figuro ofte aperis en ŝiaj imagoj.
La kamparanoj kaj geknaboj en la ĉirkaŭaĵo miris ĉiuj pri tiu kurioza
junulino, kiu, blanke vestita, sidis sur la roko tagon post tago.
Tiu ĉi silenta monotono tamen estis rompita. Iuvespere, kiam ŝi gapis al la
furiozanta tajdo, iu voĉo ŝin vekis el la sonĝa revo：
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“Estas tempo reiri por manĝi；Gao la maljuna vin atendas.” Daojing
returnis sian kapon kaj trovis brunan kaj maldikan junulon, kiu staris apud ŝi
ridetante. En la pasintaj tagoj ŝi ofte vidis lin promenanta sur la strando ne
malproksime de ŝi, sed ili neniam interŝanĝis vortojn.
Kun larĝe malfermitaj okuloj, Daojing rigardis la junulon. Ŝi ne klare aŭdis
kion li diris.
“Reiru por manĝi, kaj atentu, ke via sano ne detruiĝu pro malsato.” La
junulo ripetis al ŝi, kun afabla voĉo, kiel se li estus parolanta al intima amiko.
Li havis harojn kombitajn ambauflanken, kaj portis studentan uniformon el
flava kepro. Liaj okuloj, kvankam malgrandaj, radiis spritecon kaj
inteligentecon. Tia homo, malofte trovebla en la vilaĝoj, ektiris atenton de
Daojing. Sed ŝi nur ĵetis al li rigardon, respondis per “Dankon”, kaj foriris.
De tiam ŝi ofte vidis la junan studenton sur la plaĝo. Kelkfoje li proksimiĝis
al si por paroli kun ŝi, sed, kredeble pro sia malvarma mieno, li ne malfermis
sian buŝon kaj malrapide paŝis for.
Enuigite de la sidado sur la roko, Daojing promenis laŭlonge de la bordo.
Pli ol unu fojo ŝi iris al la naĝejo kaj preterpasis la kvazaŭparadizajn vilaojn.
Iutage ŝi hazarde revidis la grizajn tendojn kaj la grandan salikon malantaŭ
roko.Tio rememorigis ŝin pri la virino riparanta reton sub la arbo kaj pri ŝia
infaneto, kaj ŝi direktis sin al la tendoj.
Malaperis la virino sub la saliko. Daojing trovis nur kelkajn fiŝkaptistojn
kuirantajn ĉe kaldrono instalita ekster la tendoj, kaj ŝi demandis iun maljunulon
el ili.
“Kie estas la malsana virino kiu retojn riparas？”
“Kiu？” La maljunulo surprizite turnis sian kapon al ŝi. “Ĉi tie ne estas
virino. Kiun vi serĉas？”
Daojing priskribis al li la virinon kaj ŝian skeletan bebon. “Ve, ŝi！” La
maljunulo ĉesis doni lignon al la fajro kaj diris al Daojing: “Ŝi ĵetis sin en la
maron… ĉio finita！… Por tia homo pli bone estas morti ol vivi suferante.
Bedaŭrinda estas ŝia infano, bona fileto！Antaŭ malmultaj tagoj ŝi ĵetiĝis al la
maro kun la infano en la brakoj… La tuta familio finiĝis！”
Kelkaj fiŝkaptistoj, scivolemaj, alpaŝis ĉirkaŭ Daojing kaj miris, kial
studentino interesiĝas pri tiu suferinta malriĉulino.Tio embarasis kaj ĉagrenis al
Daojing, kaj ŝi kure ilin forlasis.
Ŝi iris sur la mola sablo per hastaj paŝoj.
La malgrasa kaj pala vizaĝo, la okuloj senesprimaj kiel tiuj de fiŝo, la
infaneto ploranta pro malsato kaj la patrino kiu, kun haroj taŭzitaj, ĝemkriis
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“redonu al mi la infanon！”… ĉi tiuj figuroj, intermiksitaj, formis tristan bildon,
kiu ŝvebis antaŭ ŝiaj okuloj. Ŝi sentis siajn krurojn senfortaj, sian koron premata,
sed ŝi pene daŭrigis la paŝadon. Ŝi fariĝis tiel laca, ke ŝi deziregis tuj atingi sian
ĉambron kaj kuŝiĝi sur la liton.
“Hej, blanka kolombeto, haltu, haltu！” bruis ie krioj kun ridoj. Daojing
levis la kapon kaj vidis, ke sur la plaĝo kuŝas aro da junaj sinjoroj, tute nudaj.
Apud ili senorde amasiĝis belaj savzonoj, elegantaj naĝvestoj, delikataj
sunombreloj similaj al fungoj, kaj vinboteloj kun diverskoloraj etikedoj.
Daojing estis timigita, sed antaŭ ol ŝi komencis foriri, kriis alia voĉo：
“Flegistino, he; venu, blanka flegistineto！Ni laciĝis, venu masaĝi niajn
krurojn！”
Akompanata de ridoj, tiu ĉi krio atingis la orelojn de Daojing. Ŝi
ekkomprenis, ke la krioj kaj ŝercoj celis al ŝi, ĉar ĉi tie en la proksimeco nur ŝi
estis blanke vestita kaj ne troviĝis alia virino. Tre kolerigita, ŝi subite sin
rektigis kaj iris renkonte al tiuj sinjoroj. Ŝi haltis je dekkelke da paŝoj de ili kaj,
kun lipoj kunpremitaj, ilin rigardis majeste. Ŝia fiera kaj malama rigardo
verŝiĝis sur ilin kvazaŭ pluvego kaj ilin silentigis. Daojing tiel rigardadis ilin
dum tuta minuto, kaj poste ŝi serioze returnis sin kaj deiris aplombe.
Apenaŭ ŝi faris kelkajn paŝojn, kiam krakis post ŝi denove ridoj.
“Senhonta！” “Kiel severaj okuloj！” “La blanka kolombeto metamorfoziĝis
en vulturon！”…
Daojing ne plu returnis la kapon. Ŝi elpoŝigis la naztukon kaj decideme
forviŝis la larmojn.
Kiam ŝi revenis al la rando de la vilaĝo, komencis vesperiĝi, kaj la ĉielo
ekvualiĝis de nuboj. Daojing sidiĝis laca sur la strandon kaj redirektis sian
rigardon al la maro, kiu, ĉarma kaj kvieta en normalaj tagoj, nun koleris kaj
fariĝis nigra pro la proksimiĝo de ŝtormo. Muĝis la ondegoj, kiuj furiozis
senbride kiel galopantaj ĉevaloj. La subite ŝanĝiĝanta maro ĵetis al ŝi pli da
ombro sur la koron. Ŝi klinis sin flanken sur la malseketa sablo kaj rememoris
la junajn sinjorojn kiujn ŝi ĵus vidis. Malrapide ŝi skribis per fingro sur la
sablo：
Antaŭ la pejzaĝo larmas mi kun trista koro.
Kiom longe povas daŭri riĉo kaj honoro?
Nun mi vidas, ke aŭtune nur sovaganseroj
Ĉiujare flugas super l’ akv’ de Fen-rivero.
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“Ĉu estas versoj de la dinastio Tang*？” Milde aŭdiĝis fervora voĉo post
ŝia dorso. Daojing sin turnis kaj trovis, ke tiu sama bruna kaj maldika junulo
kliniĝas super ŝi kun rideto. “Plaĉas al vi la poezio？Ĉu vi ankaw poemojn
verkas？La marbordo de Beidaihe vere estas loko poezia！”
Ne sciante kial, Daojing ekruĝiĝis. Ŝi tuj stariĝis, deviŝis la sablerojn de sur
la hararo kaj estis preta foriri, dirante mallaŭto nur: “Ne, mi ne scipovas.” Sed
ĉifoje la junulo baris al ŝi la vojon kaj konsilis al ŝi: “Baldaŭ pluvos, reiru！Por
kio vi restas sur la strando tutajn tagojn？”
“Nenio！Dankon！” Ŝi ne sciis, kion ŝ'i respondis. Ŝi returnis sin kun
malvarma mieno kaj forkuris.
Grandaj pecoj da nigraj nuboj, pelataj de la forta orienta vento, fluge ruliĝis
sur la ĉielo. La ondoj bolegis kaj fariĝis dense malhelaj. Estis pluvegonta.
Forkurinte de la junulo, Daojing malrapidigis siajn paŝojn, kaj direktis sin al la
lernejo, kiu distancis de la marbordo je preskaŭ duono da kilometro. Kiam ŝi
atingis la arbareton antaŭ la lernejo, estis jam tute mallume. La pluvo falis
kvazaŭ verŝita el siteloj. Ŝi rapide ekkuris, unuspire ĝis la lernejo. Sed kiam ŝi,
enirinte la pordon de la templo, ne sukcesis trovi sian ĉambron, ŝi ekkomprenis,
ke ŝi eraris en la mallumo：ŝi enkuris la templon tra la flanka pordo kaj troviĝis
nun en alia korto, ĉirkaŭ kiu la ĉambroj servis kiel sidejo de la vilaĝa
administracio. Jam estante tie, ŝi do restis por ŝirmiĝi de la pluvo. Estis hela la
orienta ĉambro, el kiu aŭdiĝis bruado de maĝango. Daojing staris en la koridoro
antaŭ ĝi, spiregis kaj viŝis sian gutantan hararon. Subite eksplodis raŭka rido de
viro en la ambro.
“He, maljuna Yu**, kion vi celas restigante ĉi tie la etulinon？Se tiel
daŭros la afero, cu vi ne timos, ke via edzino ĵaluzos？”
“La knabino havas vere plaĉan aspekton, kaj krome estas abiturientino.
Maljuna Yu, viaj okuloj ja estas spertaj！”
Ridoj krakis en la bruado de la maĝango kaj la plaŭdo de la pluvego.
Ekkuris tremo tra la korpo de Lin Daojing, kiu staris ekster la fenestro. Sin
premante al la muro, ŝi enrigardis la ĉambron tra la vitro kaj klare vidis la
lernejestron, kiu, palpebrumante, ludis maĝangon kun tri personoj aspektantaj
kiel sinjoroj. Unu el ili, dikulo, kun kolosa kapo kaj grandaj oreloj, portanta
okulvitrojn en nigraj kadroj el testudaĵo, etendis la polekson al Yu Jingtang kaj
_________________________
*dinastio Tang：dinastio en antikva Ĉinio (618-907)
**maljuna: Laŭ la ĉina kutimo, oni metas la vorton “maljuna” antaŭ familian
nomon de viro por montri intimecon.
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diris ŝmacante per la dikaj lipoj：
“Maljuna Yu, ĉu vi bonvolas cedi al mi la knabinon ？ Se jes, mi
rekompencos vin per mia vendejo Juxinghao en la urbo… Jes, mi havas jam tri
edzinojn, sed mi neniam spertis, kiel gustas studentino！”
Daojing pli forte sin premis kontraŭ la muro kaj daŭre aŭskultis retenante la
spiradon, kun dentoj kunpremitaj．
“Oh, oh, fratoj, ne ŝercu！Mi persone havas nenian pretendon rilate al ŝi.”
Estis voĉo de Yu Jingtang, kiu diris duonŝerce kaj duonserioze. “Al vi, miaj
fratoj, mi diru do la veron. Antaŭ longe guberniestro Bao jam petis min serĉi
por li belan studentinon. Lia edzino, malbela vilaĝanino, kompreneble ne plaĉas
al li. Kiam mi vidis la knabinon Lin, kiu venis viziti sian kuzon, mi trovis ŝin
tute simila al rifuĝintino. Ŝia malgaja mieno ekkaptis mian kunsenton, kaj mi
restigis ŝin…”
La ceteraj tri kunludantoj ĉesis preni bloketojn de maĝango kaj ĉiuj turnis
sian vizaĝon al Yu Jingtang por aŭskulti tiu, kiu rakontis kun granda intereso.
“Bedaŭrinde, maljuna Bao iris al la provinca ĉefurbo por kunveno kaj ne
revenis ĝis nun. La knabino urĝis min trovi por ŝi laboron. En la nuna tempo
trovi okupon por virino estas tute facile；se nur ŝi havas belan aspekton, trovi
‘laboron’ estas tute facile！Ha, ha！…”
La dikulo tuj ekfrapis Yu Jingtang sur la ŝultron kaj diris, ridetante kun
duonfermitaj okuloj：
“Se guberniestro Bao ŝin ne volos, vi devos ŝin cedi al mi, maljuna Yu！La
herbo ne vivas pli ol unu jaron, la homo ne vivas pli ol unu vivon. Oni devas
ĝui la volupton, eĉ se tio ruinigus la tutan havaĵon！”
Daojing ne sciis, kiel ŝi kuris en la pluvega nokto al sia ĉambro. En la densa
mallumo, ŝi, kuntiriĝinta kvazaŭ grave vundita, kuŝis sur la ligna lito en tute
malsekigita vesto. Ŝi restis tiel dum longa momento, senmove, silente, nenion
pensante.
La pluvo torentis ekster la fenestro, la ondoj terure muĝis en la maro,
animskue bruis la tuta ĉielo, sed Daojing nenion perceptis.
Iom post iom ŝi rekonsciiĝis kaj komencis rememori sian travivaĵon en la
lasta duonmonato. Kial la homa vivo estas tiom senkompata kaj kruela？Per sia
tuta kuraĝo ŝi ĵus sukcesis fuĝi el la malluma kaj koruptiĝinta kaĝo de ŝia
familio, kiu volis ŝin sufoki. Sed ŝi ne atendis, ke ŝi falas nun en socion ankoraŭ
pli malluman kaj pli koruptiĝintan, kiu malfermas sian faŭkon por ŝin engluti.
Kiel povos vivi plu ĉiu perspektivohava junulo, ĉiu junulo kiu ne volas
degeneri？ En tiu ĉi vasta mondo, ĉu vere ne troviĝas eĉ peco da tereno por
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ŝirmi 18-jaran knabinon?
En la profunda nokto, kun malfacila penado ŝi eksidis sur la lito kaj lumigis
la lampon. Vidiĝis sur la tablo tri leteroj. Per tremantaj fingroj ŝi malfermis la
unuan, skribitan de Wang Xiaoyan. Klare saltis al ŝiaj okuloj la jenaj vortoj：
“… Jen ĝojiga novaĵo：vi trapasis kun bona rezultato la ekzamenon por
Normala Universitato. Sed ankaŭ estas malbona novaĵo：Oni diras ke, vin ne
trovante, via patrino, kiu elspezis multe da mono de Hu, sin kaŝis de li. Ĉu vi
revenos al Beiping，Daojing？Laŭ mi, ne revenunun！…”
“Ne revenu nun…” ŝi mallaŭte ripetis.
La dua letero estis skribita de Chen Weiru, kiu ankaŭ multe klopodis por
trovi laboron por Daojing, sed malsukcesis. La letero diris jene：
“Kara franjo Daojing, vere estas malfacile trovi laboron！Mi iris al multaj
personoj kaj diris al ili viajn suferojn kaj aspirojn, sed multaj respondis al mi
per moka voĉo；eĉ mia paĉjo min kontraŭstaris… Kion fari, kara franjo？Aŭ, vi
revenu, vi revenu al Beiping kaj poste ni klopodos por solvi la problemon…”
“Revenu al Beiping kaj poste ni klopodos por solvi la problemon？” En la
malforta lamplumo, la vizaĝo de Daojing aspektis des pli pala kaj tutkorpe
tremis. Pro malsato？Pro malvarmo? Aŭ pro sinsekvo da tro pezaj batoj? Kun
la du leteroj firme tenataj en la manoj, ŝi sidis kvazaŭ paraliziĝinta sur la
tabureto, ne povante eĉ iom moviĝi. La tria letero restis kuŝanta sur la tablo, kaj
ŝi jam ne haves kuraĝon ĝin malfermi. La vivo tiel kruele ŝin vipis, ke si ne plu
povas imagi ian ajn feliĉon aŭ varmon en ĝi. Eble la tria letero enhavas novaĵon
pli teruran kaj pli severan？
Pluvis ĉiam pli forte. Apenaŭ ekbrilis la fulmoj sur la malhela ĉielo, kiam
peza tondro eksplodis per sia surdiga bruego. En la ĉambro ekstere de tiu en kiu
Daojing loĝis, kuŝis ĉerko deponita de riĉulo. Estis preskaŭ noktomezo. La
keroseno en la lampo elĉerpiĝis. Senforte diskrevadis la eta fajra ekstremo de la
meĉo. Mallumo komencis fali kaj fine vualis la tutan ĉambron. Sidante sur la
tabureto, Dao-jing sentis kapturnon, kiel se ŝi estus ŝancelŝvebanta en la aero.
Ŝi ne sciis, kion ŝi pensas; eble ŝi pensis nenion. Fulmo traboris la obskuron kaj
vidigis la ĉerkon nigre lakitan. Ŝi surpriziĝis kaj vivege rekomencis bati ŝia
preskaŭ haltanta koro.
“Panjo, savu vian filinon！…”
Plorante ŝi falis de la ĉerkon, kaj silentis dum longa momento.
Kiam ŝi rekonsciiĝis, trakuris ŝin terura ideo, kiu forte kuntiris sian koron,
sed tuj sekve ĝin skuis draste… Ŝi saltleviĝis kaj freneze kuris el la ĉambro.
La nokto estis dense malluma. La pluvo sin verŝis senfine. En tia malluma
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kaj ŝtorma nokto Lin Daojing kuris rekte al la plaĝo.
La maro, nigra kiel ĉina inko, rulis timigajn ondojn. Sed en la okuloj de Lin
Daojing, la malluma socio estis pli timiga. Ŝi kuratingis la marbordon kaj, sen
is ajn hezito, ĵetis sin al la hurlantaj, senbridaj ondegoj.
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V
En la tomba mallumo de la nokto, la maro kolere frapadis la rokojn kaj
tondris per tertremigaj kaj monotonaj plaŭdoj. Daojing falis sur la sablon；ŝi ne
mortis. Kiam ŝi estis sin ĵetanta al la maro, iu ĉirkaŭbrakis ŝin per varmaj
brakoj kaj mallaŭte flustris al ŝi ĉe ŝia orelo：
“Ne… ne tiel agu！Klopodu… por solve…” Tiu homo tutkorpe tremis. La
pluvo tiel furiozis, ke ĝi ŝajne volas ilin forpuŝi; tiu homo forte tenis Daojing en
siaj brakoj kaj pene provis sin levi. A1 Daojing tio ŝajnis terura sonĝo. Kial ŝi
volis morti？Kiu venis ŝin savi？Lacega kaj kun penso konfuzita, ŝi ne povis
tion klarigi al si, sed nur subkonscie elskuis sin el la brakoj de la homo kaj lasis
sin fali senforta sur la sablon.
“Reiru！Pluvegas, malvarme… reiru！”
Denove sonis ĉe ŝia orelo tiu voĉo, junula, afabla, kaj ŝi resentis sin kvazaŭ
en sonĝo.
Post iom da tempo, Daojing reakiris la konscion. Ŝi turnis la kapon kaj, per
brilo de fulmo, vidis la homon apud si; la bruna kaj malgrasa vizaĝo, la
maltrankvilaj kaj radiantaj okuloj. Li estis tiu junulo, kiu ofte promenis sur la
strando；kaj ĝuste ĉe hodiaŭa vesperiĝo li alparolis ŝin kaj menciis pri la poezio.
“Li…” Varma fluo trapasis iom post iom la malvarman korpon de Daojing.
Karesate de tiu ĉi varmo, ŝia frostiĝinta koro, ŝia decido pri sinmortigo, tuj
degelis kaj disfalis kiel glacio en printempo. Ŝi malrapide kliniĝis kaj eksidis
sur la sablo. La pluvakvo falis sur ŝian hararon kaj disfluis malsupren sur la
tutan korpon.Ostopenetra malvarmo ekatakis ŝin, kaj tremis ŝia korpo kaj ŝiaj
dentoj. Nur kun granda peno ŝi sukcesis sin starigi. La junulo reparolis al ŝi:
“Malvarme, vi ne povas elporti. Mi vin akompanos iri returne.”
Daojing povis diri nenion. En la malfortiĝanta ŝtormo, ŝi silente iris al la
lernejo, apogite sur la brako de la junulo.
Reveninte al la ĉambro de Daojing, la junulo alportis el alia ĉambro
petrollampon. De liaj agoj Daojing rimarkis, ke ĉi-nokte li ankaŭ restis en la
templo. Li atente metis la lampon sur la tablon kaj, starante tie dum momento,
diris al Daojing mildvoĉe:
“Ŝangu vian veston; mi baldaŭ revenos.”
Estis strange, ke Daojing fariĝis nun tre obeema knabineto. Ŝi tuj elprenis
sekan veston kaj ŝanĝis tiun malsekigitan; poste ŝi alprenis la krucon kaj trinkis
el ĝi kelke da malvarma boliĝinta akvo. Revenis la junulo, ankoraŭ vestita en la
flava studenta uniformo, tute malsekiĝinta, sed kun ĝoja rideto sur la vizaĝo. Li
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haltis ĉe la pordo, kapbalancis al Daojing kaj prezentis sin mem：
“Vi ne konas min, sed mi vin konas jam de kiam vi alvenis ĉi tien. Vi
nomiĝas Lin Daojing, ĉu ne？Mi estas nomataYu Yongze, de tiu ĉi vilago. Yu
Jingtang estas mia kuzo. Mi estas studento de Beijing-Universitato. Lin…
hodiaŭ vere estis danĝere！…”Li flue parolis, same kiel aktoro recitas teatraĵon.
Malrapide li paŝis al la brakseĝo apud la tablo kaj eksidis en ĝin.
Lin Daojing ankaŭ sidiĝis ĉe la tablo, kun kapo klinita. Ŝi aspektis tiel
malforta, kvazaŭ ŝi estus ĵus resaniĝinta el grava malsano. Post kelka momento,
ŝi levis la kapon kaj, ĵetinte honteman rigardon al Yu Yongze, mallaŭte
murmuris:
“Dankon al vi；se ne pro. . . Sed vivi min ne interesas！…” ŝi haltis kaj
denove klinis la kapon.
Yu Yongze ekstaris kaj proksimiĝis al ŝi. Li diris post paŭzo:
“Ĉu vi povas diri al mi, kian aflikton vi havas？Se mi povus helpi vin, tio
estus mia plej granda feliĉo.”
La pluvo jam maldensiĝis kaj susuris en la profunda nokto ekster la fenestro.
Interne de la ĉambro, la petrollampo ŝajnis des pli pala en la morte silenta pluva
nokto. Daojing iom vigligis sin kaj respondis kun rideto:
“Certe mi povas diri al vi. Mi trovas, ke vi ne estas tia, kia via kuzo.”
Renkontinte en tiu ĉi malfacila kaj danĝera situacio homon, kiu simpatiis
kun ŝi kaj ŝin savis el morto, la juna Lin Daojing malkaŝe kaj sincere rakontis
ĉiujn siajn travivaĵojn al YuYongze, kiel se tiu ĉi estus ŝia malnova amiko
hazarde renkontata sur fremda tero. Ŝi eĉ diris al li kion ŝi subaŭdis de Yu
Jingtang dum ties maĝango-ludado. Ĉe la finiĝo de ŝia rakonto, ŝiaj melankoliaj,
grandaj okuloj subite radiis firmvolajn kaj decidemajn brilojn, malkonformajn
al tiu ĉi silentema junulino.
“Mi malamas, ĉion！ Mi malamas la socion, la familion, min mem. . . Kial,
ne volante vivi kun rezignacio, oni fine falis en senelirejon？…”
“Mi komprenas. Kvankam vi ne eldiris, mi povas preskaŭ diveni, kio vin
muelas.” Balancante la kapon, Yu Yongze rigardis la okulojn de Daojing kaj
ridetis, ŝajnigante sin riĉa je vivospertoj. “De kiam vi alvenis al nia vilaĝo, mi
jam sciis, laŭ via mieno, laŭ via tuttaga vagado sur la marbordo, ke vi certe
suferas grandan malfeliĉon kaj doloron. Sed tiam mi ne havis okazon paroli kun
vi.” Li ĵetis rigardon al Daojing kaj iom maltrankvile faris etan paŭzon. “Tamen,
ĉu vi rimarkis？Delonge mi timis, ke okazus kun vi io akcidenta. Pro tio mi
sekvadis vin. Hodiaŭ nokte, vidante vin tiel malkviete elkuranta el la vilaĝa
administracio, mi des pli maltrankviliĝis. Mi do restis en la ĉambro fronte al la
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via.” Li subite haltis kaj montris rideton per la brilantaj okuloj.
Nur nun Daojing komprenis, kial, sur la strando de Beidaihe, ŝi ofte vidis
lin, kiu ŝin sekvis kiel ŝia ombro, jen aperante, jen malaperante. Ĉar li intence
zorgis pri ŝi. . . Tion pensante, ŝ'i ŝtele direktis rigardon al Yu Yongze kaj
ekruĝiĝis.
“Lin. . .” Ŝajnis, ke li cerbumis kiel li devas ŝin titoli, sed fine li eldiris nur
sian familian nomon. “Kion vi planos fari poste ？ Vi scias, mi tre…
kunsentas…”
“Yu Jingtang malicas kontraŭ mi, mi do devas forlasi tiun ĉi lokon.”
“Kien vi iros？” Yu Yongze rapideme demandis.
Rigardante liajn maltrankvilajn kaj malgrandajn okulojn, Daojing respondis
kun premita koro kaj naiveco.
“Kien？Mi ne scias！Mi vagos ĉien ajn kaj prenos la vastan mondon por
mia hejmo.”
“Tio estus neebla！” Yu Yongze, kiu sidis en la brakseĝo fronte al Daojing,
tuj skuis la kapon. “La korvoj restas nigraj tie ajn en la mondo. Se ĉi tie estas
kloako, aliaj lokoj ankaŭ estas kloakoj. Kiel juna knabino, vi ne devas iri riski
ankoraŭfoje！”
“Kaj do, kion mi devas fari laŭ vi？” Daojing montris plej grandan estimon
al tiu ĉi junulo, kiu neatendite sin enmiksis en sian vivon. Baldaŭ ŝi konfidis al
li kiel al heroo de legendo.
“Lin. . . kvankam ni ĵus konas nin unu la alian, ni fariĝis jam malnovaj
geamikoj. Permesu min do diri senceremonie: Rilate al Jingtang, ne ekzistas
problemo；li sufiĉe respektas mian patron, kiu estis estro de alia gubernio, sed
pro maljuniĝo eksiĝis kaj revenis al nia vilaĝo, kie li ĝuas altan prestiĝon. Mia
patro ankaŭ konas guberniestron Bao. Mi diros al mia patro, kompreneble mi
ankaŭ povos diri rekte al Jingtang; ili ne faros malbonon kontraŭ vi. La vortoj
de Jingtang, estu trankvila, estas nur deliraĵo de idioto. Nun, post la foriro de
via kuzo, mankas al la lernejo instruisto. Mi pensas, ke vi povas resti por instrui
en la lernejo. Ĉu vi ne opinias tion plibona?”
Kun kapo flanken klinita, Daojing silente finaŭskultis la vortojn de Yu
Yongze, kaj diris al si en la penso, ke tiu ĉi universitata studento estas ne nur
bonkora kaj fervora, sed ankaŭ sperta pri la solvo de problemoj. Malgraŭ tio, ŝi
tamen kuntiris la brovojn, skuis la kapon kaj rifuzis kun junula arbitremo.
“Ne, mi ne volas resti kun tia malindulo, kia estas Yu Jing-tang. Mi preferus
morti de malsato ol humiligi por akiri vivrimedojn.”
“Tio ne signifas humiliĝon. Jingtang ankaŭ estas intelektulo. . .” Yu Yongze,
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ridetante, kontraŭdiris afable kaj malrekte.
Sed Daojing interrompis lin：
“Li tute ne indas esti intelektulo. A1 tia homo proksimiĝante oni sentas jam
naŭzon！”
Yu Yongze larĝe malfermis siajn brilajn okuletojn kaj fiksis ilin al la pala
kaj bela vizaĝo antaŭ li. Kiel firmvolan kaj rigidan animon entenas tiu ĉi
delikata kaj malforta aspekto! Pro kio ŝi tiel obstine kaj naive algluiĝas
neatingebla idealo？Li volis konvinki ŝin, sed, vidante ŝiajn malcedemajn kaj
nekonvinkeblajn okulojn, li silentis. Kaj ili ambaŭ restis senvorte.
Virkokoj senorde kantis, anoncante la alvenon de la tagiĝo. Lin Daojing
lace klinis sin sur la tablo kaj, kun konfuzita penso, ne volis paroli plu. Yu
Yongze ekstaris kaj rigardis tra la fenestro eksteren. Jam ĉesis pluvi. La ĉielo
sereniĝis. En la grizeblanka lumo de la krepusko, li silente staris dum kelka
momento apud Daojing kaj poste diris per raŭka voĉo：
“Mi foriras；vi ripozu！Kiam vi revidos Yu Jingtang, nepre atentu, ke li ne
sciiĝu ke vi aŭdis iliajn parolojn. Ankaŭ ne menciu kion ni ĵus. . . Krome, vi
devas resti ĉi tie. Ni pristudos, kion vi faros estonte. Posttagmeze ni iru al la
marbordo por interparoli, ĉu bone？Mi scias, ke la maro plaĉas al vi.”
Daojing leviĝis kaj kapjesis. Kiam Yu Yongze elpaŝis el la ĉambro kaj
returnis sian kapon, iliaj rigardoj renkontis kvazaŭ hazarde unu la alian kaj
ambaŭ ili ekruĝiĝis.
Vesperiĝis. La gaje saŭmanta maro karese frapetis la molan sablon sur la
strando. La marbirdoj ludis sur la ĉielo, jen flugante sub nuboj en la krepusko,
jen kriante “A — A!” La subiranta suno ĵetis oblikve siajn lastajn brilojn sur
grandan, ŝtupe leviĝantan rokon. Sur malvasta ebenaĵo de la roko, proksime al
la marakvo, sidis Lin Daojing kaj Yu Yongze. La unua, ion pensante kun kapo
klinita, najlis sian rigardon al la ore brilantaj ondoj. La lasta direktis siajn
okulojn al la malproksimo de la maro, al la grize hela horizonto, kie la nuboj
kisis la akvon. De tempo al tempo li returnis sian kapon por kaŝe rigardi al Lin
Daojing. Iom poste, li rompis la silenton. Liaj paroloj montris, ke li estas
elokventa junulo.
“Lin. . . Mi esperas, ke vi min kredos. Kvankam ni ĵus konatiĝas unu kun la
alia, mi vidas, ke vi estas neordinara knabino, kun propra volo；pro tio, mia
simpatio kaj admiro forgesigas al mi ĉion por zorgi pri vi, per la tuta koro. Mi
petas vin resti en tiu ĉi vilaĝo kaj ne iri aliloken. Mi garantias, per mia persona
honoro, ke neniu kuraĝos vin ofendi plu. Yu Jingtang jam promesis akcepti vin
kiel instruistinon en la lernejo. Mi kredas, ke vi certe estos pli ol kompetenta
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por instrui kiel ĉefinstruistino de la tria klaso. Jes, ĉu ne？”
Daojing levis sian kapon kaj rigardis per la melankoliaj okuloj la brunan
vizaĝon de Yu Yongze.
“Dankon！Mi scias. . . Ofte venis al mi en la memoron la vortoj de Gorkij:
‘La plej glora kaj granda tasko estas esti homo en la mondo.’ Por teni la homan
dignon, mi ne volas vivi vulgare en la mondo. . .” Parolante ŝi plialtigis sian
voĉon. Tiu ĉi hontema kaj silentema junulino subite entuziasmiĝis. Ŝia naiveco
kaj braveco kaŭzis al Yu Yongze novan surprizon. “Se al mi plaĉus la materiaj
ĝuoj, mi fariĝus delonge konkubino kaj ne tiel vagadus kiel nun. Tamen kia
vivo estus tia！Tiam vivus nur korpo sen animo!” ŝi daŭrigis.
Li mire rigardis ŝin, ne sciante kion respondi. Ambaŭ silentis denove. Post
longa momento, Yu Yongze ekhavis ideon kaj abrupte ŝanĝis la temon：
“Ĉu vi ŝatas literaturon？Ĉu vi multe legas？”
“Jes, mi ŝatas, sed mi legas malmulte. Oh, mi forgesis demandi vin：en kiu
fakultato vi studas en Beijing-Universitato？”
“La fakultato de ĉina lingvo. Ni havas la samajn interesojn.”
Trovinte nun bonan temon por la konversacio, Yu Yongze aplombe parolis
pri la literaturo kaj arto, pri la Milito kaj Paco de Tolstoj, La Mizeruloj de Hugo,
La Sinjorino de Kamelioj de Alexandre Dumas la filo, la poemoj de Heine kaj
Byron. El la ĉinaj verkistoj li citis Cao Xueqin, Du Fu kaj Lusin*. . . Ŝajnis, ke
li scias multe kaj parkere. Lin Daojing larĝe malfermis siajn okulojn kaj atente
aŭskultis la belajn kaj emociajn vortojn, malrapide elfluintajn el lia buŝo, kaj la
romantikajn heroojn kaj historiojn. Iom post iom ŝi estis impresita kaj ekhavis
gajan mienon. Fine, li ŝanĝis la temon kaj turnis sin al Lin Daojing：
“Lin, vi certe legis Nora de Ibsen. Kaj Izoliĝon de Feng Yuanjun**？Tiuj ĉi
verkoj temas pri la lukto kontraŭ la tradicia moralo kaj pledas por la
sendependeco de virinoj. Sed mi trovas, ke vi estas pli kuraĝa kaj pli decidema
ol ili. Vi havas nur 18 jarojn, ĉu ne？Lin, kuŝas antaŭ vi bela perspektivo, vi
estas homo neordinara. . .”Tiuj vortoj, trankvile elverŝitaj elinter liaj maldikaj
lipoj, tute sorĉis ŝin.
________________
*Cao Xueqin, Du Fu kaj Lusin：Cao Xueqin (caŭ ŝjŭecin ?—1763)，fama ĉina
romanisto en la dinastio Qing, aŭtoro de Sonĝo de Buduaro. Du Fu
(712—770)，fama ĉina poeto en la dinastio Tang. Lusin (1881—1936)，granda
literaturisto, pensulo kaj revoluciulo de Ĉinio. Liaj Noveloj de Lusin k.a. estas
eldonitaj ankaŭ en Esperanto.
**Feng Yuanjun：(fon jŭan-gjun) ĉina verkistino
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La lunarko jam pendis sur la ĉielo. Sur la silenta marbordo aŭdiĝis nur la
plaŭdado de la ondoj kontraŭ la rokoj. Sed la du gejunuloj ankoraŭ promenis
kaj interbabilis sur la strando.La koro de Lin Daojing estis plena de raviĝo de
juneco, de ĝojo pro saviĝo el malespero. Ŝi sentis dankemon kaj intiman
amikecon al Yu Yongze, krom la admiro al li pro la samaj aspiroj kaj interesoj
kiujn li havis kiel ŝi. En mallonga tempo de unu tago, ŝi jam lin prenis por
ideala heroo.
Ĉe la vesperiĝo de la sekvanta tago, ili revidis sin sur la strando.
La luno elŝoviĝis sur la ĉielon, dum ili ankoraŭ estis promenantaj.
La brizo milde karesis. Sur la ĉielo flosis pecoj da nigraj nuboj. Lin Daojing
kaj Yu Yongze, lacaj pro la promenado,eksidis kune sur rokon. Yu Yongze
denove parolis multe pri la literaturo kaj arto. Sed dum la rakontado li forgesis
sian temon kaj fikse rigardis al Daojing, kvazaŭ li ne estus parolanta. Lin
Daojing, absorbita en la aŭskultado, subite rimarkis, ke li silentas, kaj, vidante
lian fiksan rigardon, ŝi honteme klinis sian kapon. . .
“Lin, ĉu vi memoras poemojn de Heine？” Trovinte ke 1i deflankiĝis de sia
parolo, Yu Yongze rapide prezentis temon por kaŝi sian embaraso. “La
poemojn de tiu ĉi granda germana poeto mi speciale ŝatis, kiam mi studis en
mezlernejo, kaj multajn el ili mi legis parkere, precipe liajn versojn pri la
maro.”
“Ĉu vi ankoraŭ povas ilin reciti？” Daojing aŭdis sian murmuran voĉon
kvazaŭ el sonĝo.
Yu Yongze kapjesis kaj, plena de entuziasmo, komencis mallaŭtan
recitadon：
Vespero vualon disfaldas,
Sovaĝas la tajdo de l’ maro.
Sidante sur bordo rigardas
Mi dancojn de l’ blanka ondaro.
Kun koro ŝvelanta marvaste,
Je vi mi hejmveas ja draste.
Ho, via figuro gracia
Ĉirkaŭe kun mi apudestas.
Ĝi vokas al nomo la mia,
Ĉi tie kaj tie ĝi restas,
En muĝoj de l’ maro, en vento,
En mia korprema lamento.
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Mi skribas per kan’ delikata
Sur sablo: “Vi, Agnes, amata!”
Yu Yongze ne povis reciti plu. Ŝajnis, ke li ne estas recitanta alies poemon,
sed mallaŭte rakontanta sian propran amsenton. Aŭdinte tiujn versojn, Daojing
honteme deturnis sian kapon de liaj ardantaj okuloj. Ŝi sentis neklaran feliĉon
kaj ĝojon, kiuj momente forgesigis al ŝi ĉiujn danĝerojn kaj suferojn kaj
dronigis ŝin en misteran imagon.
Kiam ili, banataj de la lunbriloj, malrapide repromenis al la vilaĝo laŭlonge
de la marbordo, Yu Yongze denove alparolis ŝin mildvoĉe：
“Lin, restu en tiu ĉi vilaĝo. Rigardu, kiel bela estas ĝi apud la maro！”
Pezas ĉiu vorto de konfidato. Daojing akceptis do la peton de Yu Yongze,
sen ia ajn hezito.
Kelkajn tagojn poste, proksimiĝis la dato de la malfermiĝo de la elementa
lernejo de Yangzhuang, kaj ankaŭ estis tempo por Yu Yongze reiri al sia
universitato en Beiping.
Frumatene, akompanata de Daojing, Yu Yongze atendis la vagonaron en la
silenta stacio. Ĉar estis ankoraŭ frue, ili promenis, ŝultron ĉe ŝultro, sur la spaco
ekster la stacidomo.
Kvankam ili konatiĝis nur antaŭ kelkaj tagoj, kvankam iliaj longaj
interparoladoj en la lastaj tagoj sur la marbordo tuŝis nur vagajn temojn pri la
literaturo, la homa vivo kaj la socio, tamen nun, en la momento de baldaŭa
disiĝo, ili ambaŭ sentis nepriskribeblan reciprokan altiriĝon. Daojing sentis,
krom tiun altiriĝon, ankaŭ korprematecon kaj konsterniĝon de infano patrinon
perdinta. Ĉi tie, en Beidaihe, dank’ al la kavalireca helpo de Yu Yongze, Yu
Jingtang retiris sian malnoblan ideon. Sed ŝi ne povos ne refali en la
pasinttempan izolecon kaj suferon post lia foriro.
Ili promenis kaj promenis. Fine ili haltis.
Rigardante la melankoliajn kaj malĝojajn okulojn de Daojing, rigardante
ŝiajn mallongajn kaj densajn harojn, kiuj flirtetis en la aŭtuna vento, Yu
Yongze ne povis reteni sian fortan korbatadon. De kiam li unuafoje vidis sur la
marbordo tiun ĉi belan knabinon, li ekamis ŝin kvazaŭ sorĉite. Singarda kaj
detenema en sia konduto, li sciis, ke estus danĝere tro frue elmontri sian veran
senton. Pro tio, li kaŝadis ĝin kaj modere, laŭ la okazoj, nur diris diversajn
vortojn plaĉajn al ŝi. Nun kiam li vidis, ke Daojing korinkliniĝas al li tute
sincere, li jam volis malkovri al ŝi sian koran sekreton. Sed li hezitis, timante ke,
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se li parolus malkonvene, tio fuŝus la aferon. Maltrankvile li rigardis la
modestan blankan robon de Daojing kaj diris al si en sia koro ardanta：
“Kia feliĉo estus akiri tiun ĉi knabinon, ĉarman kiel sensitive…”
Kiam Daojing returnis sin kaj renkontis la brilajn okulojn de Yu Yongze,
kiuj denove rigardis ŝin flamante, ŝia koro subite vive batadis. Ŝi rapide
ekkaŭris por kolekti apudvojan sovaĝan floreton. Iom poste, kiam ŝi restariĝis,
Yu Yongzejam trankvile ridetis kiel kutime. Ĵetinte rigardon al la stacidomo, li
diris：
“Iru returne, la trajno tuj venos en la stacion.”
“Ne, mi iros returne kiam la trajno foriros.” Daojing ekskuis sian hararon
kaj naive ekridetis al Yu Yongze.
Dum ilia atendado de la enstaciiĝo de la vagonaro, Yu Yongze ripete
konsilis al Daojing：
“Estonte, kion ajn diros Jingtang, vi estu tolerema. Malgraŭ ĉio li ne
ofendos vin, ĉar. . .” Li rigardis al Lin Daojing kaj montris al ŝi rideton. “Ĉar
mi diris al li, ke ni fariĝis jam bonaj geamikoj. Ĉu vi ne tion opinias？”
“Ĉu bonaj geamikoj aŭ ne, ne necesas tion diri al li！”
“Estas utile tion sciigi al li, por ke li vin prizorgu.”
“Mi ja ne estas infano. Mi vivtenos min per mia laboro；kion li zorgas por
mi?”
Timante, ke Daojing kolerus, Yu Yongze karese rigardis ŝiajn okulojn kaj
diris per milda voĉo：
“Ne maltrankviliĝu, Lin！Vi scias, kiom mi klopodis por vi diversflanke. . .
en la lastaj tagoj. . . por vi！Ni ne plu menciu tion; tia ja estas la socio en kiu ni
vivas: ‘Se oni konaton havas en la kortego, oni facile fariĝas mandareno.’ Estas
nur utile sciigi al Jingtang, ke ni estas geamikoj, se vi ne sentas vin ĝenata de
tio.”
Daojing respondis kun klinita kapo：
“Eĉ se mi mortos de malsato, mi ne petos lian favoron！”
“"Kiel malfacile dresebla ĉevalido!” Yu Yongze pensis en si, sed ne kuraĝis
tion eldiri.
Alvenis la trajno. Portante valizon en 1a mano, li envagoniĝis. Daojing
rigardis lin, starante sur la cementa kajo de la stacio. Tra la bruanta homamaso,
ŝi vidis, ke YuYongze malĝoje staras ĉe la pordo de la vagono, kaj ke, post la
ekmoviĝo de la trajno, li ankoraŭ ĉagrene rigardadas ŝin, ne palpebrumante…
La vagonaro veturis for, la homamaso disiĝis, sed Daojing restis senmove
en la stacio, sentante sin kvazaŭ ion perdinta.
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VI
Daojing komencis instrui en la elementa lernejo de Yangzhuang. Pro
efektiviĝo de ŝia idealo mem vivteni sin, iom post iom kvietiĝis ŝia koro kaj
naskiĝis en ŝi intereso pri la instruado kaj la geknaboj. La unika abomeninda
afero por ŝi estis, ke ŝi ofte vidas Yu Jingtang. Ĉiam, kiam aperis antau ŝi la
osteca kaj pala vizaĝo kun senĉese palpebrumantaj okuloj kaj ruza rideto, ŝi
eksentis nepriskribeblan maltrankvilon kaj naŭzon.
La lernantoj diris al ŝi, ke ŝia kuzo Zhang Wenqing estis eksigita de Yu
Jingtang pro tio, ke li montris malkontenton pri ties malrespekto al la libereco
de la instruistoj. Yu Jingtang estis granda bienulo kaj sinjoro de la vilaĝo, kaj
ankaŭ potenculo de la gubernio. Oni nomis lin “Ridetanta Tigro”. Sed, kiam 1i
renkontis Lin Daojing, li ŝin traktis afable kaj, post la kutima “Oh, oh！”, li
salutis ŝin kun rideto.
“Vi estas tre okupata, ĉu ne？Nia lernejo estas malbone instalita, kaj tio
certe ĝenas vin！”
Daojing ne volis paroli kun li kaj nur respondis per malvarma kapbalanco.
Malgraŭ tio, Yu Jingtang tutvizaĝe ridetis. Rigardante Daojing per
duonfermitaj okuloj, li diris kapjesante: “Oh,oh！…” Vere “Ridetanta Tigro”！
Iun tagon, Daojing denove renkontis lin sur la alta perono ĉe la enirejo de la
templo. Yu Jingtang kapsalutis ŝin kaj lia nazo preskaŭ tuŝis ŝian vizaĝon.
“Gratulon al vi, fraŭlino Lin！La edzino de Yongze ĵus mortis. Vi estas vere
feliĉa homo, por kiu ĉio bone arangiĝas！…” diris Yu Jingtang kun rideto.
“Kio？” Daojing rapide retiris sin kaj indigne fiksis sian rigardon al li. “Mi
ne komprenas, kion vi diris.”
“Oh, oh！Nenio, nenio！… La edzino de Yongze ĵus mortis, kaj foriĝis la
eluzita ĉaro vojon baranta. La svatisto venas antaŭ ol la malsana edzino
senspiriĝis: tio estas la kutimo de nia gubernio. Oh, oh, nenio, nenio！”
Yu Jingtang parolis, ridetis, kaj foriris.
Daojing revenis al sia ĉambro, tiel kolerigita, ke ŝi sides senmove dum
longa momento, sin klinante sur la tablo.
Pasis du tagoj. Iun posttagmezon, kiam kelkaj geinstruistoj, fininte la
kursojn de la tago, sidis kaj interbabilis en la instruista ripozĉambro, entrudiĝis
murmurante Yu Jingtang, kun amaso da leteroj en la mano. Li rekte sin direktis
al Daojing, kiu estis leganta ĵurnalon.
“Leterojn, fraŭlino Lin！Jen, kia amaso！La poŝtoficejo laboros en nia
lernejo！”
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Antaŭ ol Lin Daojing ekstaris, Yu Jingtang levis la leterojn super sian
kapon kaj alparolis kun rideto la ceterajn ĉeestantojn：
“Eĉ fraŭlino Lin sola povas krei poŝtoficejon. Jen, tiom granda amaso da
leteroj por ŝi, pli multaj ol tiuj ricevitaj de la tuta vilaĝanaro！” Poste li
serioziĝis, longigis la vizaĝon kaj sin turnis al Daojing, palpebrumante kaj
akcentante ĉiujn silabojn：
“Sed mi ne povas ne atentigi vin, fraŭlino Lin, ke en la vilaĝo aperis
delonge murmuroj pri vi. Ĉu vi komprenas？Tiu, kiu instruas, devas observi la
bonmorojn, la decajn rilatojn inter viro kaj virino. . .”
Daojing forte ekprenis de lia mano la leterojn kaj indigne interrompis lin:
“Lernejestro Yu, mi venis por instrui en la lernejo, ne por aŭskulti vian
predikon pri virinaj virtoj！Kiel instruistino, mi havas mian liberecon！” Tion
dirinte, ŝi tuj eliris rekte al sia ĉambro kaj kuŝigis, kun kapo kaŝita sub
litkovrilo.
Nur ĉe la vesperiĝo ŝi sukcesis reteni sian koleron kaj lumigis la lampon por
legi la leterojn, kiuj, preskaŭ ĉiuj skribitaj de Yu Yongze, nombris pli ol dek.
Tiu ĉi malgrasa kaj juna studento, ardanta de amo, ĉiutage skribis al ŝi unu
blanke varman leteron, kelkfoje eĉ du aŭ tri. Ĉar la poŝtoficejo sendis leteriston
al la vilaĝo po kelke da tagoj, Daojing ricevis ĉiufoje grandan amason da leteroj.
Kaj Yu Jingtang utiligis tion por ataki ŝin.
Li estis planinta regali per ŝi la guberniestron Bao, kaj li mem ankaŭ volis
iom ĝui tiun ĉi knabinon. Sed Yu Yongze rompis liajn agrablajn kalkulojn, kiel
se rapida mano subite forkaptus pecon da delikata ŝafidviando, kiun li estis
enbuŝiganta. Li tre ĉagrenigis kaj koleriĝis. Tamen li ne kuraĝis ofendi Yu
Yongze kaj ties patron. Kiu scias, kia altrangulo fariĝos tiu ĉi universitata
studento, la sankta instruitulo de la vilaĝo?! Yu Jingtang do direktis sian
koleron kontraŭ Daojing. Estis tute facile disponi pri ŝi, juna rifuĝintino, kiu ne
povis forkuri, malgraŭ ĉio, el lia manplato.
Ĉe la pala petrollampo, Daojing tralegis unu post alia la leterojn, varmajn
kaj amplenajn. Sur ŝia vizaĝo komencis aperi rideto. La leteroj abundis je kora
inklino, je flamantaj sed retenemaj vortoj de sinesprimo, kiuj profunde tuŝis ŝin.
Ŝia juna koro baniĝis en raviĝo de la amo. Leginte la leterojn, ŝi forgesis la
lacon kaŭzitan de la laboro de la tago, tuj prenis la plumon kaj skribis al Yu
Yongze longan leteron, el kies paragrafoj iuj ŝajnis ne respondaj al la sento de
naiva knabino; sed al tiu de maljunulo multe suferinta.
“…Yongze, mi abomenas tiun ĉi malbonegan socion, mi volas ĝin
dissiri ！ Tamen mi, simila al insekto algluiĝinta al araneaĵo, ne
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sukcesas liberigi el la griza ĉirkaŭo, kiom ajn mi klopodas. . . tro la
subpremo de la familio, mi rifuĝis en la socion, sed tiu ĉi, same kiel la
familio, estas malluma kaj odoras ĉie putrecon kaj mucidecon. Ĉi tie
mi trovas, ke via kuzo kaj mia patro apartenas al sama speco: surbuŝe
ili paroladas pri justeco kaj moraleco, sed iliaj ventroj estas plenaj de
malvirtaĵoj！Mi ŝajnas kamelo izola, kiu, peze ŝargita, trenas siajn
krurojn en senlima dezerto de la mizero. . . Oh, Yongze, kiam mi
povos vidi la oazon？Kiam mi povos vidi la sopiratan fonton？…
“Vi ofte plendis, ke mia koro estas nevarma aŭ eĉ malvarma al vi.
Ne, aŭskultu, ekde hodiaŭ, mi amas vin, kaj tre！… Vi scias, kian
aflikton mi suferas！Mi ne povas toleri tiujn ĉi ofendojn, mi volas
forfuĝi. Sed kien mi povas iri？… Pro tio mi tre, tre amas vin. . .”
Profundiĝis la nokto. Ŝiaj lacaj palpebroj neobeeme volis intergluiĝi. Post la
finiĝo de la letero, ŝi jam ne havis forton tralegi ĝin kaj tuj kuŝigis sur la liton,
sen demeti la vestojn. La amaso da leteroj restis firme tenataj en ŝia mano, kiam
ŝi endormiĝis.
En la banala vilaĝo, en la banala vivo, eĉ la bela kaj grandioza maro iom
post iom perdis sian ĉarmon en la malgaja koro de Daojing. Ŝiaj leteroj al Yu
Yongze kaj Wang Xiao-yan estis plenaj de pesimismo kaj spleno. Ambaŭ Yu
kaj Wang skribis al ŝi; konsilante ke ŝi ne estu tiel melankolia, ke ŝi ĝojiĝu;
kelkfoje eĉ ŝi mem miris, kial ŝi, en sia juna aĝo, havas tian teruran animstaton
de kadukulo. Sed la vivo, kiun ŝi vivis, estis tiel trista kaj griza, ke tian nigran
humoron ne povas forigi eĉ ŝia unua amo kun Yu Yongze, kaj ŝi daŭre droni
sen la melankolio, el kiu ŝi ne kapablis sin liberigi.
Subite eksonis tondro, kiu vekis la inertan vilaĝon, kaj ankaŭ la
paraliziĝintan kaj velkantan koron de Lin Daojing.
Tio estis la neforgesebla tago, la 24-a de septembro de 1931，kiam trajnoj
venintaj de norde de la Granda Muro veturis suden tra la pasejo Shanhaiguan
kaj pasis la stacion de Beidaihe, plenaj de plorantaj kaj ĝemantaj rifuĝantoj. Tio
sufiĉe surprizis la loĝantojn en la ĉirkaŭaĵo de la stacio. Poste venis la novaĵo
ke la japana mararmeo okupas Qinhuangdao, kaj eferveskis maltrankvilo en
Yangzhuang. Viroj, virinoj kaj infanoj rifuĝintaj el Qinhuangdao kaj ĝiaj
ĉirkaŭaĵoj plenigis la stratojn de tiu ĉi vilaĝo, kio pli konsternis ties loĝantojn.
La lernado en la elementa lernejo ĉesis. La instruistoj el najbaraj vilagoj reiris
hejmen；tiuj kiuj loĝis en la vilaĝo mem, ankaŭ ne plu iris al la lernejo. Nur Lin
Daojing restis en la forlasita templo.
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Posttagmeze ŝi sidis sola en la instruista ripozĉambro. La oblikvaj briloj de
la aŭtuna suno senforte falis sur la lagenarian laŭbon ekster la fenestro kaj lasis
sur la malnova kaj senkoloriĝinta fenestropapero malordajn foliombrojn. Ŝi
tenis enmano novelon, kiun ŝi legis distrite. Kvankam ŝi restis fizike en la
templo, ŝia penso flugis sur la bolantajn stratojn, sur la de japana mararmeo
okupatan Qinhuangdao, kiu distancis ne pli ol dek kilometrojn.
La servisto — la ebriiĝinta maljunulo，kiu ŝlosis la pordojn kaj lasis
Daojing ekster la templo, kiam ŝi ĵus venis al la vilaĝo ― alportis ĵurnalon.
Ŝanceliĝante kaj ion kantetante li enpaŝis la ĉambron kaj tuj kriis:
“Malbone, fraŭlino Lin！La japanoj okupas jam la tri provincojn de la
Nordoriento！”
Daojing estis mirigita kaj rapide elŝiris la ĵurnalon el lia mano. Efektive
troviĝis novaĵoj, en grandaj ideografiajoj, pri la okupado de Shenyang kaj
ceteraj lokoj de la Nordoriento fare de japanaj trupoj. Ŝi legis kaj legis, kaj fine
sidiĝis kun kapo klinita kaj la jurnalo en la mano.
Silento regis en la templo, en la instruista ripozĉambro；ŝajne la mondo
subite stagnis.
“Kia novaĵo, fraŭlino Lin？Kiel iras la ŝtataj aferoj？”
Surprizita, Daojing levis la kapon kaj trovis, ke la maljunulo jam foriris oni
ne scias kiam, kaj ke staras antaŭ ŝi la instruisto Li Zhiting, kiu havis pli ol 40
jarojn kaj loĝis en la vilaĝo Yangzhuang. Li silente enŝoviĝis en la ĉambron kaj
faris tiun demandon, vidante ke Daojing senmove sidas sola kun ĵurnalo en la
mano.
Daojing ekstaris kaj donis la ĵurnalon al li. Ŝiaj klaraj okuloj iom ruĝiĝis.
Li Zhiting malfermis la Mondan Tagĵurnalon, legis la ĉefajn novaĵojn kaj,
skuante la kapon, diris suspire：
“Malbone, malbone, nia Ĉinio baldaŭ sklaviĝos! Ve, sklaviĝos, sklaviĝos！”
“Ne tion diru, sinjoro Li！Tiaj vortoj koron dolorigas！” La neparolema Lin
Daojing interrompis Li Zhiting kaj daŭrigis kun larmoj en la okuloj: “Mi kredas,
ke Ĉinio neniel sklaviĝos！Ĉiu popolano havas respondecon pri la sorto de la
patrio.Ĉu ni povas lasi ĝin sklaviĝi？… ”
Apenaŭ Daojing finis sian parolon, kiam juna viro venis al la ĉambro kun
firmaj paŝoj. Li haltis de la pordo kaj familiare kapjesis kun rideto al Daojing.
“Ĉiu popolano havas respondecon pri la sorto de la patrio. Jes, vi pravas. Ĉu
vi estas instruistino de tiu ĉi lernejo？”
“Jes！” Respondante, Daojing direktis al Li Zhiting miran rigardon, kvazaŭ
demandante, kio estas tiu senceremonia junulo.
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“Permesu min prezenti al vi la fraton de mia edzino,” diris Li Zhiting
ridetante. “Li nomiĝas Lu Jiachuan, estas studento de Beijing-Universitato. Li
revenis hejmen por vidi sian patrinon, kiu malsaniĝis, kaj ankaŭ sian fratinon.
Li ne emas sin ŝlosi en ĉambro. Alveninte la vilaĝon, li tuj petis min konduki
lin promeni diversloken. Ĉi tiu estas fraŭlino Lin Daojing, instruistino de nia
vilaĝo, ankaŭ studentino de Beiping.”
La junulo diris kun rideto：
“Tre bone, ke studentino de Beiping instruas en vilaĝa elementa lernejo. . .
Sidiĝu. En tiuj ĉi tagoj la situacio estas tre streĉa！”
Tiu junulo ŝajne havis sorĉan forton, kiu facile tiris al li la apudestantojn.
Vere, Daojing tuj ŝanĝis sian kutiman fierecon kaj silentemon antaŭ liaj
malkaŝaj paroloj kaj senĝenaj manieroj. Ŝi demandis lin kiel intiman amikon：
“De kie vi venis？Vi scias, ke Japanio okupas niajn tri provincojn de la
Nordoriento. Ĉu Ĉinio kontraŭbatalos？”
La junulo ne tuj respondis, sed ridetante rigardis per inteligentaj kaj afablaj
okuloj siajn kunparolantojn, kvazaŭ li estus ion pripensanta kaj atendanta.
Li Zhiting fumis cigaredon kaj silente rigardis al sia bofrato, kies respondon
li verŝajne atendis. Sed antaŭ ol la gasto reparolis, li jam komencis fari
mallongan klarigon al Lin Daojmg：
“Vi ne scias, fraŭlino Lin, mia bofrato speciale ŝatas studi la ŝtatajn aferojn.
Li scias pri diversaj aferoj, ĉinaj kaj eksterlandaj, nuntempaj kaj antikvaj, kiujn
li povas rakonti en kompletaj serioj. . . Nu, Jiachuan, diru. Fraŭlino Lin tiom
ĉagreniĝis pro la destino de la patrio.”
“Diru do al ni, sinjoro Lu！” Daojing lin urĝis.
“Nenio nova. Ĉio troviĝas en la ĵurnalo.” Lu Jiachuan foliumis la ĵurnalon
kuŝantan sur la tablo, levis la kapon kaj diris malrapide: “Nur unu afero：Jiang
Jieshi montras sin tre ‘brava’ en la civilmilito, dum li ordonas al siaj centmiloj
da soldatoj en la Nordoriento ke estas absolute malpermesate rezisti la invadon
de ekstere. Pro tio la japanaj trupoj facile prenis, ne pafinte eĉ unu kuglon, la
arsenalon kaj fabrikon de kanonoj de Shenyang — la plej grandaj en la tuta
lando—，la aerodromon kun ducent aviadiloj. Tuj sekve, ili atakis Benxi,
Yingkou, Changchun, k.a. Oni diras, ke Jilin jam estas de ili okupata, kaj ankaŭ
Qinhuangdao de nia province… Tamen, por venĝi tiun ĉi gravan humiliĝon, la
registaro de Guomindang nur sendis, kiel la unikan rimedon, telegramon al Shi
Zhaoji, ĝia reprezentanto en Ĝenevo, petante la Ligon de Nacioi defendi por
Ĉinio la justecon…”
Li subite fiksis sian rigardon al Daojing kaj serioze demanais ŝin: “Ĉu vi
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kredas realigebla la revon ke Ĉinio povus venxi Japanion sen propra armita
batalado？”
Daojing senmove rigardis al Lu Jiachuan.
En ŝia agitita indigno montriĝis ankaŭ la surpriziĝo. Ŝi neniam antaŭe vidis
tian universitatan studenton, kiu estis tute alia ol Yu Yongze. Yu Yongze
rakontadis nur pri artaj belaĵoj kaj emociaj kaj sentimentalaj historioj, dum tiu
ĉi studento, kiu bone konis la ŝtatajn aferojn, diris al ŝi ion, kion ŝi neniam estis
aŭdinta.
“Mi ne scias！” sincere respondis Daojing post iom da pensado kaj ruĝiĝis
de honto.
“Sed vi devas tion scii, se vi interesiĝas pri ŝtatai aferoi！” diris Lu Jiacnuan
kun rideto.
“Tamen…” Lin Daojing ankaŭ ridis. Ŝi ne sciis kion respondi al tiu ĉi
junulo, kun kiu ŝi ĵus konatiĝis.
“Jiachuan, ni iru aliloken por rigardi. Ĉu vi ne deziras informiĝi pri okazaĵoj
en Qinhuangdao？Ni iru！” Vidante, ke Lu Jiachuan tiel embarasis Lin Daojing
per siaj demandoj tuj post ilia konatiĝo, la bonkora Li Zhiting rapidis konduki
lin for.
Daojing akompanis ilin al la pordo. Lu Jiachuan diris al la instruisto kaj
instruistino: “Tia estas la situacio en kiu troviĝas nia patrio. Neniu el ni devas
nur rigardi apude, kun brakoj krucigitaj！”
“Sed kion ni povas fari？Ni intelektuloj, sen armilo…” murmuris Li
Zhiting, skuante la kapon kaj mallaŭte sopiris.
“Por defendi la patrion, ne estas nepre necese preni la armilon kaj iri al la
batalkampo. Fari propagandon, veki la konscion de la homo — en via okazo, vi
povas inspiri al la lernantojpatriotan ideon一estas same kiel preni la armilon.”
Li Zhiting silentis. Daojing ankaŭ diris nenion, sed en sia koro ŝi konfesis,
ke Lu Jiachuan diris prave. Ŝi eksentis respekton al tiu ĉi junulo, kiu estis
malsama ol la ordinaraj homoj, kvankam ŝi ne sciis je kio. Aŭdinte lian parolon
de nur dekkelke da minutoj, la kapo de Daojing tuj klariĝis kaj ŝi ekkomprenis
multajn aferojn.
Du tagojn poste, forpasis la ŝtormo, kaj la lernejo rekomencis la instruadon.
Ardanta je patriota fervoro, kiu venkis ŝian personan melankolion, Lin Daojing,
en la ĉambro de la tria klaso, ne instruis la lecionojn en la unua horo, sed
rakonti sunuspire al la gelernantoj la dolorigan eventon de la “ 18-a de
Septembro*，kiam la japanaj imperiistoj komencis la kriman invadon al Ĉinio;
ŝi ankaŭ malkovris al ili la nerezistan politikon de Guomindang** pri kiu ŝi
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aŭdis de Lu Jiachuan. Ŝi parolis ne laŭte, kaj paŭzis de tempo al tempo. Sed la
geknaboj estis kaptitaj de ŝia malĝoja tono kaj la larmoj kiuj gutadis el ŝiaj
okuloj. Ili aŭskultis silente, senmove. Multaj okuletoj brilis de larmoj. Kelkaj
pliaĝaj knabinoj eĉ ploris.
“Instruistino, kial ni ne batalas kontraŭ Japanio？” demandis malgranda
knabo, kun larmoj en la okuloj.
“Ĉar la registaro ne amas la patrion. . .”
“Per kio ni povas batali kontraŭ Japanio, instruistino？”
“Per armeo, pafiloj kaj kanonoj.”
“Ĉu Ĉinio ne havas do pafilojn kaj kanonojn？”
“Ĉu Ĉinio ne havas flugmaŝinojn?”
“Ĉu Ĉinio ne havas armeon？…”
La geknaboj pafis sinsekve al ŝi tiom da demanaoj, naivaj kaj seriozaj, ke
estas malfacile por Daojing respondi ĉiujn. Ŝi diris：
“Guomindang nur sin okupas pri la civilmilito kontraŭ ĉinoj, sed ne kuraĝas
kontraŭbatali Japanion. Ĝi timas, ke. . .”
“Ni ne timas, ni kontraŭbatalos！”
“Ni kontraŭbatalos！Mi scipovas pafi！”
“Ni kontraŭbatalos！Ni kontraŭbatalos！” La krioj de la geknaboj preskaŭ
krevigis la klasĉambron, en kiu ĉiam Regis silento en ordinaraj tagoj. Daojing
sentis ĉagrenon, sed ankaŭ plezuron. Kiel amindaj geknaboj！Ili ĉiuj amas la
patrion kaj volas kontraŭbatali Japanion！
De tiam Daojing ofte rakontis al ili historiojn pri patriotoj, kiel ekzemple
___________________________
* “18-a de Septembro”：La 18-an de septembro de 1931, la japana Armeo en la
Nordoriento de Ĉinio surprize atakis Shenyang (ŝen-jang)．La ĉinaj trupoj en
tiu urbo kaj aliaj partoj de la Nordoriento, pro la ordono de Jiang Jieshi pri
“absoluta nerezisto”, retiriĝis suden tra la pasejo Shanhaiguan (ŝanhajgŭan) de
la Granda Muro. Tio ebligis al la japanaj trupoj rapide okupi la provincojn
Liaoning (ljaŭning)，Jilin (ĝjilin)，kaj Heilongjiang (hejlongjang)．La ĉina
popolo nomas tiun ĉi japanan invadon “Evento de la 18-a de Septembro”.
** Guomindang (Kuomintang)：
Burĝa partio fondita en 1912 sub la gvidado
de D-ro Sun Jatsen. Poste Jiang Jieshi uzurpis la gvidantecon, kaj praktikis en
Ĉinio diktaturon de Guomindang. Ĝi subpremis la popolon politike, ekonomie
kaj kulture, tiranis ilin per soldatoj, policistoj, ĝendarmoj kaj sekretaj agentoj
kaj estis forte malamata de la popolo.
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Wen Tianxiang, Yue Fei kaj Shi Kefa* de Ĉinio, kaj “La Du Fiŝkaptistoj”
kaj “La Lasta Leciono” de eksterlando. La geknaboj ŝatis ilin aŭskulti, kaj ŝi
ŝatis ilin rakonti.
Ŝiaj rilatoj kun la gelernantoj intimiĝis, kaj la malpleno en ŝia koro ŝajnis
nun plenigita.
Iun tagon, okazis tamen incidento.
Yu Jingtang venis en la ripozĉambron de la instruistoj. Laŭkutime
palpebrumante kaj kun ruza rideto; li ĉirkaŭrigardis la kvar geinstruistojn,
haltigis sian rigardon sur Lin Daojing kaj diris al ŝi mallaŭte, kun alarma tono：
“Oh, oh, ĉu vi aŭdis？Estas streĉa la situacio en Beiping kaj Tianjin！La
sabotuloj kaj studentoj kreis grandan ĥaoson per siaj peticioj kaj strikoj, iuj eĉ
veturis al Nanjing por tie manifestacii… Kia fuŝo！Ili nomas tion ‘rezisti
kontraŭ Japanio’, kio fakte estas manipulata de la Komunista Partio.”
Li svingis la manon kaj gravmiene lekciis: “Oh, oh, ĉu tio ne estas absurda
sensencaĵo？Ĉu per tio oni povas savi la nacion kaj kontraŭbatali Japanion？
Oh, oh, mi petas vin ĉiujn atenti, ke Generalisimo Jiang Jieshi jam donis
ordonon：rezisti estas malpermesate, li mem scias ĉion aranĝi！Atentu, mi aŭdis,
ke en nia lernejo estas persono kiu propagandas pri rezisto al Japanio.”
Li sone glutis buŝon de salivo, ekzamenis per sia ruza rigardo la kvar
silentajn geinstruistojn unu post alia, kaj fine fiksis la rigardon al Lin Daojing,
dirante: “Oh, fraŭlino Lin, vi estas juna, vi devas esti singarda！Por kio vi
rakontas al la lernantoj pri ‘La du fiŝkaptistoj’ aŭ ‘La tri fiŝkaptistoj’？Se oni
______________________________
* Wen Tianxiang, Yue Fei, Shi Kefa: Famaj naciaj herooj en la ĉina
historio,Wen Tianxiang (ŭen tjanŝjang 1236-1283)，ministro kaj literaturisto en
la ddnastio Suda Song (1127-1279)．En milito kontraŭ fremdaj invadantoj li
estis kaptita. Antaŭ plurfojaj minacoj kaj allogoj de la malamiko li neniam
fleksiĝis kaj fine estis ekzekutita. Vaste cirkulis inter la popolamasoj lia poemp
Kanto de Justa Spirito, kiun li verkis en la karcero. Yue Fei (jŭe fej
1103-1142)，fama generalo en la dinastio Suda Song. En kontraŭagresa milito li
multfoje venkis la malamikon, tamen la imperiestro kaj la ĉefministro Qin Hui
(ĉin huj 1090-1155)，kiu estis spiono de la malamiko, volis kapitulaci. Ili
devigis Yue Fei retiri siajn trupojn kaj fine lin murdis. Shi Ke fa (ŝi kefa
1601-1645)，oficiro en lastaj jaroj de la dinastio Ming (1368-1644)．Kiam 1i
kun siaj trupoj garnizonis en Yangzhou (jangĝoŭ)，armeo de la dinastio Qing
atakis suden, rompis la urbon kaj kaptis lin. Li rifuzis kapitulaci kaj estis
mortigita.
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dirus, ke ruĝulo faras agitadon kaj propagandon en nia lernejo, mia kapo ne plu
povus resti sur mia kolo!”
Neniu respondis, escepte de Lin Daojing, kiu, post momenta silento, furioze
rigardis al Yu Jingtang per indignaj okuloj kaj diris：
“Lernejestro Yu, por mi tute ne gravas, ĉu via kapo povus resti sur via
kolo！Nia patrio troviĝas nun en granda danĝero：kial mi, ĉinino, ne havas eĉ
liberecon propagandi pri rezistado al Japanio？Kiu faris la leĝon, ke tia
propagando estas agado de ruĝuloj?”
La aliaj instruistoj rigidiĝis pro miro. Li Zhiting paliĝis. Kia strangaĵo, ke
hontema kaj silentema instruistino aŭdacas eĉ ofendi lernejestron！
La sango de Yu Jingtang ekfluis supren al sia kapo, kaj li ĉesis palpebrumi.
Post kelksekunda paŭzo, li abrupte turnis sin por forlasi la ĉambron. Ĉe la
pordo li haltis, returnis sian kapon kaj, svinginte la larĝan manikon, diris per
tremanta voĉo kaj kun malvarma rido, senĉese palpebrumante kelkajn fojojn al
Lin Daojing：
“Tion？Mi ne scias！Se vi ne komprenas, bonvolu iri demandi mem al
Generalisimo Jiang Jieshi!”
“Vi estu trankvila, la studentoj de Beijing-Universitato jam iris al Nanjing
por demandi anstataŭ mi！” kontraŭdiris Daojing post Yu Jingtang.
De la leteroj de Yu Yongze, ŝi estis sciinta, ke multaj studentoj de
Beijing-Universitato veturis al Nanjing por tie manifestacii kontraŭ la nerezisto
de la registaro kaj kontraŭ la neŭtraligo de Jinzhou (en la Nordoriento)．Yu
Yongze skribis, ke li ankaŭ volis iri, sed pro malvarmumo tion li ne faris. Li
sciigis ŝin, ke la viĉkomandanto de ilia manifestacia taĉmento nomiĝas Lu
Jiachuan，bofrato de Li Zhiting.
“Lu Jiachuan?...” Ekvenis al ŝi en memoron la bildo de tiu junulo hazarde
renkontita, kiam ŝi, post la kverelo kunYu Jingtang, sidis sola en sia ĉambro kaj
meditis indigne.
Imagante kiel li, ĉe la kapo de granda amaso da studentoj, sin ĵetas al
Nanjing por reguligi la kontojn kun Guomindang, ŝi ekridetis. Ŝajnis, ke tiu
junulo venĝis ŝin, kaj ŝi murmuris lian nomon kun dankemo.

55

VII
Malvarma estis la nokto. Sub la palaj briloj de la luno rapide kuris longa
trajno sur vasta kamparo. Pasis la noktomezo. La pasaĝeroj, lulataj de la
laŭtakta krakado de la radoj, plejparte endormiĝis, kliniginte tien aŭ ĉi tien.
Tamen iuj ankoraŭ interparolis kaj diskutis, mallaŭte, sed ekscitite. Aliaj,
apogante sin ĉe la malvarma vando de la vagono, kantetis kantojn.
Tiaj eksterordinaraj pasaĝeroj troviĝis en la unua, la dua, kaj ĉiuj ceteraj
vagonoj ĉe la fino de la trajno. Ili estis universitataj studentoj de Beiping, kiuj
veturis al Nanjing por fari manifestacion kontraŭ la Nacia Registaro*.
La studentoj, kiuj nombris pli of ducent, dormis kunpremiĝante en la
vagonoj. Nur tri junuloj, kune sidantaj, ankorau mallaŭte interparolis sub
malforta lamplumo, en la malgranda vagono de pakaĵgardistoj.
“Maljuna Lu, maljuna Luo, peza ja estas la tasko, kiun la Partio** metis sur
niajn ŝultrojn！Vidante, ke ni venas manifestacii de miloj da lioj, la registaro de
Nanjing kredeble uzos armitajn fortojn, se ĝi malsukcesos en aliaj rimedoj. . .”
La parolinto nomiĝis Li Mengyu, kiu estis la ĉefkomandanto de la manifestacia
taĉmento.
“Estos nenio timinda!” interrompis la fortika kaj ruĝvanga Luo Dafang, per
pugno frapetante sur la malgranda tablo. “Eĉ se multaj el ni perdus la vivon,
same kiel en la evento de la “18-a de Marto”***. La sango plej bone povas veki
la human konscion. La popolo, la dormanta popolo, vekiĝos pro nia sangado.”
La alia junulo estis Lu Jiachuan, kiu iam aperis en Beidaihe. Li malfermis
siajn duonfermitajn okulojn kaj rigarais al Luo Dafang, skuante la kapon：
“Ne, maljuna Luo, vi pensis tro naive！Saĝulo gajnas la plej grandan venkon
per plej eta ofero. Jes, ni venkis la reakcian studentan ligon je la 30-a de
novembro kaj sukcesis partonrenigi tiom da kolegoj en la venonta manifestacio,
sed kiamaniere ni povos akiri pli grandan venkon kiam ni atingos Nanjing?
______________________________
* Nacia Registaro：tiama ĉina registaro sub la regado de Guomindang kajJiang
Jieshi
** Partio：aludas la Komunistan Partion de Ĉinio
*** “18-a de Marto”: La 18-an de marto de 1926, miloj da studentoj kaj aliaj
loĝantoj de diversaj sektoroj de Beijing efektivigis grandan manifestoracion en
Tian'anmen-placo kontraŭ la imperiismo. La militaristo Duan Qirui (dŭan ĉjiĵuj
1865-1936) ordonis pafi la manifestaciantojn, el kiuj 47 estis mortigitaj kaj pli
ol 150 vinditaj. Tio estis la Sangevento de la 18-a de Marto.
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Kiel nin traktos la reakciaj regantoj？Ni devas bone pensi pri do!”Li ekmeditis
kaj cesis paron.
De la sekvanta tago de la evento de la“18-a de Septembro”, la studentoj en
Shanghai, Beiping, Tianjin, Hangzhou, Taiyuan, Xi’an kaj multe da aliaj urboj
tuj komencis entrepreni vastan movadon por rezisti kontraŭ Japanio kaj savi la
nacion. Ili strikis, manifestaciis kaj faris peticiojn al la registaro de
Guomindang, postulante ke ĝi sendu trupojn por kontraŭbatali Japanion. Sed tiu
registaro, persistanta en sia politiko de nerezisto, tute malatentis la petojn de la
popolo. La 25-an de novembro de 1931，ĝi eĉ telegrafis al Shi Zhaoji, ĝia
reprezentanto en la Ligo de Nacioj, ordonante lin proponi al la Ligo, ke Jinzhou
fariĝu “neŭtrala regiono” kaj estu metita sub komunan kontrolon internacian,
kaj ke, interŝanĝe, la ĉinaj trupoj retiriĝos al sudo de la pasejo Shanhaiguan de
la Granda Muro. Tiu ĉi perfida plano cedi volonte la Nordorienton de Ĉinio al
la imperiistoj des pli indignigis la popolon de la tuta lando. Laboristoj kaj
studentoj deklaris strikojn kaj grandamase iris al Nanjing por protesti kontraŭ la
registaro. Nun la studentoj de Beijing-Universitato, alte tenante la unuaj la
standardon de manifestacio, ankaŭ sin ĵetis al Nanjing.
La vagonoj skuetiĝadis. Sur la vasta kamparo hurlis frosta vento, kiu sendis
preskaŭ neelporteblan malvarmon al la vagonoj nehejtitaj. La altkreska Li
Mengyu iom tiris malsupren la ĉapobekon, Lu Jiachuan frotis siajn frostiĝintajn
manojn. Luo Datang, kiu ŝajne forgesis la malvarmon, klinis la kapon kaj
enpensiĝis, aŭdinte la vortojn de Lu Jiachuan. Longan momenton poste, 1i
subite levis la kapon, kvazaŭ li ĵus vekiĝis, kaj diris：
“Dum aliaj studentoj nur faras peticiojn al la registaro, ni manifestacios. Tio
certe kolerigos la grandajn sinjorojn de Nanjing… Ĉu vi pro tio ektimas?” Li
ĵetis akran rigardon al Lu Jiachuan kaj malaprobe ekskuis la kapon.
“Ne, maljuna Luo. Rigardu, kion vi supozas!” Lu Jiachuan ridetis kaj prenis
la grandan manon de Luo Dafang en la sian. “Pensi pri malfavora eblaĵo ne
signifas malkuraĝon. Ni ja estas marksisto-leninistoj!”
“Jes,” diris Li Mengyu, “maljuna Lu diris prave. Ni neniel devas subestimi
la malamikon. Nun ni parolu pri la konkretaĵoj. Mi opinias, ke ni povas dividi
inter ni la laboron. Maljuna Lu estas sagaca kaj sprita, kaj povos trakti kun la
reakciuloj de diversaj flankoj. Maljuna Luo kaj mi estas fortikaj kaj havas
fortan voĉon; ni gvidos la manifestaciantojn.”
Apenaŭ li finis sian parolon, iu kriis ekster la pordo de la vagono “Kun
permeso?” kaj tuj sekve, kun la malfermiĝo de la pordo, ensaltis kelkaj
gestudentoj.
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“Ni raportas！La alvoko al la popolamaso, la flugfolioj, la flagoj, la
brakinsignoj：ĉiuj estas pretaj!” diris forta kaj belaspekta junulo, vigle paŝante
en la malgrandan vagonon, kun amaso da ruĝaj kaj verdaj propagandiloj en la
brakoj. “Ĉu vi havas aliajn ordonojn, komandantoj?”
Ĉiuj ridis pro tiuj ĉi vortoj de la gaja junulo, kiu nomiĝis Xu Ning.
“Xu Ning, vi certe estas tre lacaj de la laboro！Ĉu la paperoj sufiĉas?” Lu
Jiachuan tuj etendis la manojn kaj alprenis la propagandilojn. Kun granda
atento li metis ilin sur la mallarĝan liton de vagongardisto, returnis sin kaj,
ekpalpebruminte per siaj spritaj okuloj, forte premis la manon de Xu Ning kaj
tiun de alia studento. “Dankon pro ili, kiuj, faritaj de vi, estas potencaj armiloj
de nia manifestacia taĉmento de Beijing-Universitato!” Poste li turnis sin al
maldika kaj vigla studentino, dirante: “Xu Hui, ĉu la sloganoj estas preparitaj?”
“Jes, jes, rigardu, ĉu ili taŭgas.”
Sed Xu Ning alkaptis la paperon, kiun Xu Hui estis donanta al Lu Jiachuan,
kaj diris：
“Vi estas tre lacaj；lasu min voĉlegi ilin!”
Li ne tuj legis, sed turnis sin al Xu Hui kaj diris ridetante: “Sloganoj
skribitaj de via moŝto, Xu Hui, fama literaturistino de Beijing-Universitato,
certe estas neriproĉindaj！Jen mi legos,ĉiuj aŭskultu: ‘Kontraŭ la vendo de la tri
nordorientaj provincoj fare de la registaro！Kontraŭ la starigo de neŭtrala
regiono sub internacia komuna kontrolo！ Kontraŭ la ekstera politico de
kapitulaco antaŭ imperiismo！Kontraŭ la subpremado de la registaro al la
popolamasa anti-japana movado！Unuiĝu la subpremataj popolamasoj de la tuta
lando！
For la japanan imperiismon！
…” La voĉo de Xu Ning ĉiam pli altigis, kaj
lia pugno ankaw levigis ĉiam pli alten. Fine, li subite eksaltis sur benkon kaj,
svingante la pugnon, estis preta kriegi.
“Nu, Xu Ning, ne kriu, por ke la kolegoj ripozu sufiĉe kaj havu energion en
la lukto en Nanjing!” Tuj kiam Li Mengyu finis sian parolon, eksplodis en la
najbara vagono tondraj krioj：
“For la japanan imperiismon！Vivu la liberigo de la cina nacio!”
Tiuj ekscitaj kaj indignaj krioj, kiuj dispenetris el la karcersimila kaj
senfenestra malluma vagono en la frostan nokton, fariĝis des pli majestaj,
afekciaj kaj kortuŝaj…
La tri junuloj en la malgranda vagono ankaŭ endormiĝis kunpremiĝante
antaŭ la tagiĝo. Pro la intensa lukto kontraŭ la reakcia studenta ligo kaj la
universitataj aŭtoritatoj, kiuj intencis malhelpi manifestacion, tiuj tri gvidantoj
de la nova studenta ligo ne dormis dum tutaj tri tagnoktoj. Nun ili estis regataj
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de laceco. Sed apenaŭ du e1 ili endormigis, Li Mengyu puŝvekis ilin, dirante：
“Eh, mi pensas pri unu afero. Kiam ni atingos Nanjing, ni petos la
komandejon de la urba garnizono, ke gi protektu nian manifestacion, ĉu bone?”
“Kio?” demandis Luo Dafang kun miro. “Protekti? Ni iros manifestacii
kontraŭ la perfida registaro, sed petos ke ĝi protektu nian manifestacion？Kion
tio signifas?”
Li Mengyu, malvarmsanga kaj trankvila, ekridetis kaj respondis aplombe.
“Ni devas havi nian taktikon: esti mildaj kaj malmildaj, esti molaj kaj
malmolaj.”
“Jes, tio estas bona rimedo!” Lu Jiachuan prenis de la liteto paperan
flageton kaj ĝin svingis, kvazaŭ por forpeli la malfacile elporteblan dormemon.
“La vortoj de maljuna Li donis al mi inspiron. Ĉiu objekto havas flankon
vizaĝan kaj flankon dorsan, ĉiu afero implicas avantaĝon kaj malavantaĝon：tio
estas la dialektiko!”
Luo Dafang fiksis sur la du kunbatalantajn kamaradojn siajn larĝe
malfermitajn okulojn, kiuj ŝajnis esti demanaantaj: “Kion diris vi, du
spertuloj?”
Luo Dafang iris dormi aliloke. Lu Jiachuan reendormiĝis sur la malgranda
lito, kuŝante sur flanko de sia korpo. Nur Li Mengyu daŭre sidis sur la tabureto
de la malgranda tablo. Li multon pripensis kaj ne povis endormiĝi. Iom poste, li
stariĝis, kaj, kiam li returnis la kapon, li ektrovis, ke la dormanta Lu Jiachuan
kuntiriĝas kaj ĝemas pro malvarmo. Li demetis sian vatitan surtuton kaj
delikate kovris lin per ĝi. Post tio, li direktis sin eksteren.
Transpasinte la studentojn senorde kuŝantajn sur la planko de la vagono, li
venis al la fermitaj pordoj. Kvankam li sentis malvarmon, li volis, ke la frosta
vento refreŝigu lian varman kaj malklaran kapon. Li staris sin apogante de la
pordoj kaj, tra la larĝa fendo inter ili, li vidis la kamparon en duon-heleco. Estis
tagiĝanta. La horizonto komencis pale blanki. Super la vasta kamparo, kies
vidaĵoj ŝanĝiĝadis, flagris kelkaj steloj, ĉiam restantaj ĉe la rando de la
firmamento. Sur la fora grizkolora fono de la horizonto, nebule konturigis ĉeno
da montoj. “Kredeble ni baldaŭ atingos Jinan?” Li Mengyu profunde enspiris la
malvarman aeron enpenetrintan tra la fendo kaj oscedis. Kiam li ŝajne aŭdis
kokokantojn kaj hundobojojn kiuj anoncis en la malproksimo la tagiĝon, li tuj
ekscitiĝis. Li avide rigardis la brilan rivereton kiu saltis al liaj okuloj kaj la
rapide preterpasantajn arbetojn, kiel se tiuj vidaĵoj forpasus por ĉiam kun la
kurado de la trajno. Nun, la okuloj de tiu ĉi altkreska kaj trankvilsanga junulo
pleniĝis de larmoj…
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La manifestacia taĉmento de Beijing-Universitato deveturis de Beiping je la
1-a de decembro kaj atingis Nanjing je la 3-a. Kun la alveno de la manifestaciaj
studentoj, tiu ĉi multemova, kaj senzorga urbo tuj fariĝis alarmita, kvazaŭ
malamiko aperus antaŭ ĝi. La strategie gravaj ŝoseoj kaj stratoj estis plenaj de
armitaj gvardianoj. Apenaŭ la manifestacia taĉmento eniris la sportan domon de
la Centra Universitato destinitan por ĝia loĝado, blekis jam aŭtomobiloj antaŭ
la enirejo de la domo. Personoj de la Nanjing-a Municipa Estrejo de
Guomindang kaj amasoj da ĵurnalistoj alvenadis por “informiĝi” pri la
taĉmento. Matene en la sekvanta tago, t.e. 4-a de decembro, la komandejo de la
garnizono de tiu ĉi ĉefurbo de Guomindang detenis la tutajn milojn da
ekzempleroj de “Alvoko al la Popolamaso” de la manifestacia taĉmento, kaj eĉ
arestis la mastron de la presejo. En la mateno de la 5-a, Li Mengyu ricevis
ultimaton. Dekkelkaj reprezentantoj de la taĉmento tuj kolektiĝis ĉirkaŭ lin por
aŭskulti lian voĉlegadon de la letero：
“…Veninte al Nanjing, la tiel nomata ‘Manifestacia Taĉmento
de Beijing-Universitato’ anoncas pri manifestacio, rifuzas konsilojn,
agas ekstravagance kaj diras absurdaĵojn. Hieraŭ ĝi eĉ presigis
flugfoliojn, kiuj kalumnias, ke la registaro tretas la ĉinan nacion kaj
aŭkcias ĝiajn interesojn',… kaj kiuj fine faras evidente reakcian
propagandon, ke ‘anstataŭ kredi la registaron, oni ĝin renversu’, kaj
arogas al si ‘ordoni al la registaro’. La paroltono sonas same kiel tiu
de la Komunista Partio…”
“Sufiĉas, ne daŭrigu!” diris Lu Jiachuan kaj facilmove prenis de la manoj de
Li Mengyu tiun oficialan leteron de la komandejo de la garnizono. “La
sekvanta enhavo ne povas esti alia ol tio, ke ni estas grupo da kanajloj, kiuj
planas ribelon, kaj ke oni punos nin en la intereso de la nacio kaj de la popolo.
Urĝas ja la afero. Ni tuj studu, kion ni faros!”
La reprezentantoj senprokraste okazigis urĝan kunsidon, kiu decidis ke, kia
ajn estu la minaco de la komandejo de la garnizono, la tuta taĉmento komencos
laŭ sia decido la manifestacion je la 11-a horo antaŭtagmeze de la 5-a, kaj ke
Lu Jiachuan, vickomandanto de la taĉmento, iros samtempeal la komandejo de
la garnizono por klarigi la aferon al ĝia komandanto Gu Zhenglun kaj petos ke
ĝi protektu la manifestacion.
Aŭdinte la rezolucion, Lu Jiachuan silentis dum longa momento. Liaj okuloj
60

subite perdis siajn brilojn. Se li estus kune kun la studentoj kaj Li Mengyu, li
nenion timus；krome la grandiozaj krioj de sloganoj, kiuj tondros super Nanjing,
forte logis lin. Tamen li ne povos resti kun la kolektivo, sed iros sola viziti iun
Gu Zhenglun！
“Kion vi pensas, maljuna Lu?” demandis Li Mengyu, kiu restis kun Lu
Jiachuan en la ĉambreto, kiu servis kiel oficĉambro de la manifestacia taĉmento,
post kiam la reprezentantoj rapide foriris por ordigi siajn respektivajn vicojn de
taĉmentanoj.
Lu Jiachuan ekmontris facilan rideton kaj, stariginte, premis la manon de Li
Mengyu kaj diris：
“Prava estas via ideo, maljuna Li. Nun mi iros. La tuta ŝarĝo de la gvido de
la manifestacio falos do sur viajn ŝultrojn!”
“Nu, atendu!” diris Li Mengyu post pripenso. Se vi irus sola sen
akompananto, vi eĉ havus neniun por nin komuniki, kiam okazus io
eksterordinara. Iru kun Xu Ning, kiu ankaŭ estas sufiĉe sagaca.”
“Bone, sukceson al vi” Lu Jiachuan ankoraŭfoje forte premis la manon de
Li Mengyu, kvazaŭ li estus faronta longan vojaĝon, kvazaŭ li neniam revenus.
Lu Jiachuan kaj Xu Ning surmetis sur sian manikon la brakinsignon kaj
kune iris al la komandejo de la garnizono de Nanjing, kie ili montris la
respondleteron de la manifestacia taĉmento, dirante ke ili volas viziti la
komandanton Gu Zhenglun.
Ili atendis dum longa tempo en la akcepta salono, sed ne aperis la
komandanto. Fine venis ilin akcepti palvizaĝa mezaĝulo, en eŭropa vesto kaj
ledaj ŝuoj. Kun rideto sur la lipoj, li bruligis cigaredon kaj salutis la vizitantojn
levante la manojn kunpugniĝintajn. Poste li sidiĝis en sofon, ekzamenis per
rigardo la du studentojn kaj malrapide demandis：
“Por kio vi bonvolis veni ĉi tien?”
“Ni deziras vidi komandanton Gu, kiu vi kredeble ne estas.” Lu Jiachuan
diris aplombe vorton post vorto. Li montriĝis pli malvarmsanga kaj ĝentila ol la
ĵus enveninta sinjoro.
Tiu ĉi sinjoro kuntiris la brovojn, sciante, ke lia rivalo ne estas simpla homo.
Li enspiris dufoje la cigaredon kaj diris kapbalancante：
“Kiel stabestro de komandanto Gu, mi tute povas lin reprezenti. Bonvolu
diri al mi, kion vi volas.”
“Nia manifestacia taĉmento de Beijing-Universitato komencos
manifestacion hodiaŭ antaŭtagmeze je la 11-a horo. Ĝi marŝos laŭ la jena linio：
Chengxian-strato, Zhongshan-bulvardo, Huapailou, Konfucia Templo,
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Zhonghua-bulvardo, Zhong-zheng-strato, Juĝa Ministerio, Ministerio por
Eksteraj Aferoj, Centra Estrejo de Guomindang. Ni petas, ke la komandejo
sendu soldatojn kaj policanojn por ĝin protekti,” unuspire eldiris Lu Jiachuan
tiujn vortojn, fiksante siajn penetrajn okuloin sur la stabestro.
La stabestro abrupte forigis sian rideton kaj, forte ĵetinte la cigaredstumpon,
demandis per severa voĉo：
“Permesu min demandi：Multaj lernejoj sendis siajn reprezentantojn al la
ĉefurbo por fari peticiojn al la registaro, kial via universitato escepte planas pri
manifestacio？Por kio manifestacii？Kaj kontraŭ kiu?”
“Jam forpasis la tempo de peticioj!” Lu Jiachuan montris rapidan rideton
kaj komencis sian akran kritikon: “Milionoj da popolanoj faradis peticiojn dum
tutaj tri monatoj, sed vi restas senŝanĝaj en via ‘nerezisto’. Tial ni venas
manifestacii. Kontraŭ kiu？Kontraŭ la japana imperiismo, kiu subpremas la
ĉinan nacion！Kontraŭ la lakeoj de la japana imperiismo, kiuj vendas la
interesojn de la ĉina nacio!”
“Kiamaniere vi faros do vian ‘manifestacion’?”
“Ĉu mi ne diris al vi ĵus antaŭe?” severe diris Lu Jiachuan. “Vi sendis al ni
oficialan leteron, en kiu vi diris, ke ni planas ribelon kaj ke vi nin punos. Ĝuste
pro tio ni venas por klarigi al komandanto Gu, ke niaj agoj baziĝas
centprocente sur patriotismo kaj havas nenian rilaton kun ribelo. Ni esperas, ke
vi ne malhelpos nin.”
“Vi ne pravas!” diris la stabestro, denove kun rideto. “Vi parolas pri
patriotismo, sed la sloganoj sur viaj flugfolioj estas tre reakciaj. Por teni la
ordon de la ĉefurbo, kompreneble ni devos deteni vian agadon, kiam estos
necese.”
Xu Ning eksvingis sian pugnon kaj diris indigne：
“Vi vane detenos！La studentoj neniel sin submetos al via armita forto. Se
okazos io bedaŭrinda, la registaro ne povos sin senkulpigi.”
Lu Jiachuan ĵetis aproban rigardon al Xu Ning. La stabestro silentis, sencese
fumegante la cigaredon.
Lu Jiachuan rigardis sian brakhorloĝon kaj trovis, ke baldaŭ estos la 11-a.
Li ekstaris kaj diris：
“Nia taĉmento tuj komencos la marŝadon. Bonvolu tuj raporti al via
komandanto kaj peti lin ordoni, ke la soldatoj kaj policanoj ĝin ne baru…”
Antaŭ ol li finis sian parolon, envenis servsoldato kaj donis al li slipon,
dirante: “Bonvolu surskribi viajn nomojn.”
Lu Jiachuan tuj skribis du nomojn sur ĝin senhezite.
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“Nu, mi diros por vi al la komandanto.” Vidante, ke ili lasis siajn nomojn, la
stabestro eliris el la salono.
En la duonluma ĉambrego restis nur Lu Jiachuan kaj Xu Ning, kiuj rigardis
sin unu al alia kaj faris longan spiron kun rido.
“Komenciĝas la marŝado!” Xu Ning forte premis la manon de Lu Jiachuan
en la sia. Liaj belaj kaj grandaj okuloj ŝajnis ardantaj.
“Komenciĝas la marŝado!” eĥis Lu Jiachuan, kapjesante.Varmaj larmoj
plenigis liajn okulojn kaj li tuj turnis flanken la vizaĝon. Sed baldaŭ li repremis
la manon de Xu Ning kaj ridis.
La stabestro revenis post duonhoro. Nun li ne plu aspektis tiel afabla kiel
antaŭe. Apenaŭ li enpaŝis la ĉambron, li jam kriis furioze：
“Sensencaĵon vi diris！Ni ĵus informiĝis, ke via taĉmento jam komencis la
marŝadon！Nature, ni ne povas ne prizorgi ĝin per trupoj. Restu vi do ĉi tie!” La
stabestro returnis sin kaj eliris denove.
Lu Jiachuan kaj Xu Ning nenion diris. Antaŭ iliaj okuloj ekaperis bildo de
la torento de la manifestaciantoj, kiuj kriis, luktis kaj sangis…
“Ni iru, al niaj grupoj!” Lu Jiachuan ektiris Xu Ning kaj ili volis eliri e1 la
ĉambro. Sed ĉe la pordo ilin baris bruna dikulo, kiu diris：
“Eliri？Estas malfrue！Internen！Ni bone traktos vin.”
“Pro kio vi nin arestas?” Lu Jiachuan kaj Xu Ning severvoĉe demandis
samtempe.
“Ekstere regas malordo. Kiel bone, ke vi ripozas ĉi tie!” La bruna dikulo
ridis kaj foriris. Tuj alvenis ses komplete armitaj soldatoj kaj ilin eskortis ekster
la ĉambron.
Kiam ili eniris la koridoron de la proksimaj karceroj de la garnizona
komandejo, venis aliaj ok soldatoj kun fusiloj en la manoj, kiuj priserĉis ilin de
supre malsupren. Fine, eĉ la bela kravato de Xu Ning estis malligita kaj
forprenita.
Lu Jiachuan ekridis al Xu Ning kaj diris：
“Jen, kiel bona trakto al ni!”
Malsame kiel Lu Jiachuan, Xu Ning nun perdis sian trankvilecon kaj,
ruĝiĝinta, flustris al Lu：
“Kion ili volas kun ni?...”
Lu Jiachuan skuis la kapon kaj manfrapetis la ŝultron deXu Ning.
“Por kio vi intrigas? Iru!” Unu el la soldatoj donis furiozan kolbobaton al
Lu Jiachuan kaj puŝis ilin en unu el la karceroj, kies pordoj havis po giĉeton.
Vere estis por ili bona trakto. Kun la du personoj, kiuj jam estis tie, nun
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nombris kvar en la karcero. La aero ne estis tre haladza. Troviĝis eĉ tabuloj por
dormi kaj fenestro kun fera krado.
Antaŭ ol la eskorto foriris, la aliaj du arestitoj tuj venis al la pordo de la
karcero, kvazaŭ por akcepti Lu Jiachuan kaj Xu Ning, kaj demandis：
“De kiu universitato vi estas?”
Ili estis studentoj de Centra Universitato de Nanjing. Post la evento de la
“18-a de Septembro”, ili estis arestitaj pro agado por la patriota movado. En tiu
ĉi ĉelo de la garnizona komandejo ili restis jam pli ol du monatojn.
Kiel delonge konataj amikoj, la kvar junuloj tuj komencis interbabili. Xu
Ning, kiu iom perdis la viglecon, nun reanimiĝis.
“Ni apartenas al la manifestacia taĉmento de Beijing-Universitato,” diris Xu
Ning kun fiera tono. “Ni kuŝis sur la reloj kaj tiel haltigis vagonaron, en kiu ni
sukcesis veni al Nanjing por manifestacii kontraŭ la perfida registaro. En la
nuna momento, kredeble nia taĉmento estas korpe batalanta en la urbo kontraŭ
la reakciaj regantoj.”
“Oh!” diris samtempe la du studentoj de Nanjing kun granda entuziasmo.
“Kiel iras la aferoj ekstere?”
Lu Jiachuan sidigis sin sur tabulon kaj rakontis al ili, kiel la manifestacia
taĉmento vojaĝis suden kaj kiel ĝi pasigis la unuajn tagojn en Nanjing. Kiam la
du studentoj finaŭskultis lian rakontadon, unu el ili tuj prenis la manon de Lu
kaj diris：
“Mi nomiĝas Yang Xu, kaj li, Wu Hongtao. Nun ni diru al vi la ĉi tiean
situacion. Ne, iom poste. Estas jam la unua horo. Certe vi ankoraŭ ne tagmanĝis.
Mi petos por vi manĝaĵojn.”
Yang Xu bone konis la vivon en tiu ĉi karcero. Post momento, malliberulo
portis al ili La manĝon. Kiam Lu Jiachuan kaj Xu Ning estis manĝantaj, subite
io enĵetiĝis tra la giĉeto sur la pordo. La sagaca Lu Jiachuan tuj returnis sin kaj
vidis, ke ekstere preterpasis figuro de gardisto portanta fusilon kun bajoneto.
Yang Xu kolektis de tero paperan volvaĵon kaj ĝin malvolvis. Vidinte ĝian
enhavon, li vokis la ceterajn kunestantojn por ĝin legi kune. Sur la papero
skribiĝis:
“Multaj el La manifestaciantaj studentoj de Beijing-Universitato
estas arestitaj sur Chengxian-strato. Supozeble oni sendis ilin al
Xiaolingwei.*”
________________________________
*Xiaolingwei (ŝjaŭling’ŭej)：loko en la antaŭurbo de Nanjing (nanĝing)
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Lu Machuan silentis. Xu Ning donis pugnan frapon al la tabulo, falis sur ĝin
kaj ekkuŝis sur la ventro, plorante.Yang Xu kaj Wu Hongtao nenion diris,
rigardante al ili.
“Ĉu estas fidinda tiu ĉi novaĵo?” Lu Jiachuan mallaŭte demandis Yang Xu
post kelka momento.
Yang Xu ĵetis rigardon tra la giĉeto eksteren kaj kapjesis. La vizaĝo de Lu
Jiachuan fariĝis ege pala.
Xu Ning kuŝis sur la tabulo kaj dormis dum la tuta posttagmezo. Lu
Jiachuan sidis sur la tabulo kaj dronis en meditado, kun kapo klinita kaj dorso
apogita ĉe la muro. Li pensis pri la sorto kaj estonteco de la tuta manifestacia
taĉmento. Kiom da studentoj oni arestis? Ĉu estas vunditoj kaj mortigitoj? Kiel
statas Li Mengyu, Luo Dafang kaj ceteraj respondeculoj de la manifestacia
taĉmento? Ĉu ĝi, suden kondukita post tiom da malfacila penado, finos do sian
agadon pro la malhelpo kaj sabotado de la reakcia registaro?... “Ne, neniel!” Li
skuis la kapon, kun okuloj fermitaj. “Elĉerpita jam estas la toleremo de la ĉina
popolo！Precipe la junuloj, se iuj falas, aliaj leviĝas… leviĝas.” Absorbita per la
pensado pri la taĉmento, li forgesis, ke li troviĝas en malliberejo. Li ekvekiĝis
el la meditado nur kiam aŭdiĝis en la malluma karcero ia stranga sono.
“Aŭskultu, maljuna Yang! Ekstere oni krias sloganojn,” mallaŭte diris iu en
la najbara karcero, frapante per fingro la muron.
Ili kvar tuj ekstaris kaj streĉis la orelojn.
“……”
“……”
Ili ne povis aŭdi klare. Ie sonis malproksime muĝado, kvazaŭ de ventego.
“Ĉu estas bruo de soldatoj revenantaj de ekzerco?” demandis Yang Xu kun
dubo.
“Eble niaj kolegoj de Beijing-Universitato rekolektiĝis kaj marŝis ĉi tien?”
Xu Ning tuj vigliĝis kaj lia vizaĝo radiis de surpriziĝo kaj ĝojo.
“Aŭskultu, maljuna Yang!” En la najbara ĉambro iu denove frapis la muron.
“For…”
“Kontraŭ…”
Vere aŭdiĝis de malproksime krioj de sloganoj.
En la tuta malliberejo ekregis morta silento. Lu Jiachuan sentis la batadon
de sia koro… Venis! Ĉu vere venis la manifestaciantoj de
Beijing-Universitato?...
Ili ĉiuj etendis kaj streĉe premis la kapon ĉe la ferajkradoj de la fenestro. En
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tiu ĉi momento, ili sentis eksterordinare hela kaj bela la grize malluman kaj
tristan ĉielon de la vesperiĝo.
“Kontraŭ la vendo de la tri nordorientaj provincoj fare de la registaro!”
“For la ekzekutiston Gu Zhenglun!”
“Liberon al la arestitaj studentoj de Beijing-Universitato!” Nun estis tute
klare aŭdeblaj la krioj, kiuj, grandiozaj, majestaj, impetaj kiel torento,
trapenetris la dikajn murojn de la malliberejo kaj fluis al la oreloj de la kvar
junuloj.
“Inter ili certe estas kolegoj de nia Centra Universitato!” diris la juna kaj
maldika Wu Hongtao, ĵetinte ĝojan rigardon al Xu Ning.
“Certe estas des pli de nia Beijing-Univemitato!” Xu Ning montriĝis ne
malpli kontenta ol Wu Hongtao.
“Sonas la mortsonorado por la regantoj!” Lu Jiachuan kaj Yang Xu, kiuj
estia pli spertaj kaj pli aĝa el ili, rigardis sin unu al la alia, kvazaŭ demandante
kiu diris tiujn vortojn. Tamen, ĉu vere la studenta amaso venis ĉi tien? Iliaj
okuloj montris dubon.
Ŝajnis, ke la hurlanta amaso jam alvenis la enirejon de la garnizona
komandejo. La indignaj krioj kaj bruado senĉese flugadis en la malliberejon, en
kiu aperis tumulto.
Yang Xu ektiris al Xu Ning kaj diris：
“Rigardu, la stultuloj eĉ demetis la nomtabulon de la malliberejo!”
La kvar personoj samtempe etendis sian rigardon tra la fenestro eksteren.
Efektive, en granda malordo oficiroj kaj soldatoj rapidis tien kaj ĉi tien en la
koridoro de la karceroj. Preter ilia fenestro rapideme paŝis soldato portanta sur
la ŝultro grandan nomtabulon de la malliberejo.
“Konsternitaj kiel hundoj perdintaj sian mastron!” Apenaŭ Lu Jiachuan finis
sian parolon, kiam enpenetris tundra kriado, kiu ŝtonigis la kvar studentojn.
“Ni sturmu！Internen!”
“Sturmu! Sturmu!”
“Ni sturmu！Savu la kolegojn de Beijing-Universitato!” Lu Jiachuan kaj Xu
Ning sentis siajn okulojn malsekiĝintaj, kiam ili aŭdis la vortojn “savu la
kolegojn de Beijing-Universitato”, kiel se ili estus aŭdantaj sur malproksima
fremda tero alvokon de familianoj. Retenante la korbatadon, ili forte premis
sian vizaĝon kontraŭ la fera krado por aŭskulti plu.
“For la japanajn imperiistojn!... For la naciperfidan registaron！… Ni savu la
kolegojn de Beijing-Universirato.” Inter la ĉiam pli fortaj krioj, pli kaj pli
furioziĝis la frapoj sur la pordoj. Subite, eksonis granda tondro, kiu superis
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ĉiujn kriojn. La amaso malfermis la pordojn de la unua enirejo kaj ensturmis
Tuj estingiĝis la lampoj. La tuta komandejo kaj ĝia malliberejo dronis en
mallumo kaj teruro.
La krioj momente silentiĝis, dum en la malliberejo senĉese kaj streĉe sonis
klakado de fusilrigliloj, rapida paŝado de grandaj ledŝuoj de la soldatoj kaj
transportado de pezaj sablosakoj. La malliberejo ekodoris kriman intencaĉon
kaj pulvon.
La kvat junuloi rigardis sin unu al alia kaj per siaj malpuraj manoj viŝis la
ŝviton sur la frunto.
Iom poste, aŭdiĝis ekstere krioj:
“Tiuj ĉi kondiĉoj devas esti tuj plenumitaj！”
“Oh！Kial la kolegoj de Beijing-Universitato ankoraŭ ne eliras? Kial ili
ankoraŭ ne eliras?...”
“Oh, tion ni ne povas konsenti！Ni sturmu internen, pli internen!...”
Tamburis pezaj frapoj sur pordoj. Oni denove komencis laŭte krii sloganojn.
La kvar junuloj klare aŭdis en la karcero, ke oni transportas maŝinpafilojn kaj
ilin instalas sur tegmento.
La studentoj batalis vidalvide kontraŭ la regantoj.
“Streĉa estas la situacio! Ŝajnas, ke la reakciulaĉoj uzos la armilojn!”
flustris Yang Xu al Lu Jiachuan, tiretante lian manikon en la mallumo.
“Ah?...” ĝeme ekkriis Xu Ning.
“La situacio estas serioza,” diris Lu Jiachuan kaj, deirinte de la fenestro,
promenis tien kaj reen en la ĉambro. Li tutforte retenis sian ekscitiĝon, por
flegme analizi tiun ĉi streĉan urĝecon. Verŝajne, se la studentoj daŭre sturmos
internen, tuj okazos sangverŝa evento sama kiel tiu de la “18-a de Marrto”…
Kion fari? En la amaso atakanta la garnizonan komandejon, certe troviĝas
multaj studentoj de Beijing-Universitato, kiujn li kondukis ĉi tien en komisio de
la Partio. Ĉu lasi ilin fariĝi viktimoj de sangverŝado? Aŭ... Lia penso konfuziĝis.
Kiel solvi tiun ĉi problemon urĝan, komplikan kaj malfacilan? Li streĉe
cerbumis.
La krioj de la studenta amaso ruliĝis super la malliberejo ĉiam pli fortaj
kaj indignaj.
“Ni sturmu! Forte！Por savi la kolegojn de Beijing-Universitato!”
“Regantoj, vi havas pafilojn kaj kuglojn, sed ni havas varman sangon!”
“Antaŭen! Antaŭen!...”
La krioj furiozis kiel marondegoj. Subite eksonis alia tondro. La pordoj de
la dua enirejo estis puŝmalfermitaj kaj la amaso tuj entorentis. Malordaj krioj
67

aŭdiĝis pli proksime al la malluma karcero.
“Rigardu!” Xu Ning maltrankvile tiris Lu Jiachuan al la fenestro kaj ili
rigardis eksteren. En la ĉambroj de gardistoj fronte al la karceroj, vidiĝis en la
intermitaj briloj de poŝlampoj multe da soldatoj, kiuj rapide metis kuglojn en
pafilojn, malfermis ties riglilojn, surmetis bajonetojn kaj sangavide celdirektis
ĉiujn tiujn armilojn al la karceroj.
La kvar junuloj senmove rigardadis, kun kapoj streĉe apogitaj ĉe la feraj
kradoj de la fenestro.
Ili subite aŭdis obtuzan voĉon kvazaŭ venintan de malproksime, kiu diris:
“Oni ordonis tuj pafi al la studentoj, se ili rompos la pordojn de la tria
enirejo.”
Lu Jiachuan tuj turnis sian rigardon tien, de kie venis la voĉo. Vidiĝis
gardisto portanta sur ŝultro fusilon kun brilanta bajoneto, sed li rapide
malaperis, kiel fulmo.
“Kin li estas?” demandis Lu Jiachuan al Yang Xu.
“Patriota soldato…” La larĝe ronda vizaĝo de Yang Xu aspektis
eksterordinare pala en la ekbrilo de poŝlampo.
“Sur la tegmento estas kelkaj maŝinpafiloj, kiuj celdirektas al la tria
enirejo,” flustris iu najbare, refrapante la muron.
“Nu,” diris Xu Ning al Lu Jiachuan, forte prenante ties brakon, “eble la
reakciuloj pafos unue al la karceroj?”
“Ne!” Lu Jiachuan deskuis la manon de Xu Ning kaj tirisYang Xu flanken.
Post kelka meditado, li diris al tiu ĉi: “Maljuna Yang, la situacio devigas nin
fari tujan decidon. Ĉu vi havas rimedon sendi sciigon al la kolegoj ekstere? Ni
jam donis al la reakciaj regantoj ne malpezajn frapojn. Por eviti multan
sangverŝon, ni proponu, ke ili retiriĝu nun, ĉu bone?”
Yang Xu pripensis momenton kaj diris:
“Ĉu tio ne signifus kompromison? Ĉu tio ne signifus bruan komenciĝon sed
silentan finiĝon? Pripensu ripetfoje!”
“Ne！” respondis kategorie Lu Jiachuan. “Urĝas la tempo, ni jam ne povas
pripensi pli. Skribu vi paperslipon al la kolegoj de Centra Universitato, kaj mi
al tiuj de Beijing-Universitato. Ni klopodu sendi la slipojn eksteren. Ĉu la
patriota soldato povas nin helpi en tio?”
Wu Hongtao kaj Xu Ning ankaŭ forlasis la fenestron kaj proksimiĝis al ili.
La kvar junuloj okazigis mallongan, urĝan kunsidon, kiu fine aprobis la opinion
de Lu Jiachuan: skribi leteretojn al la studentoj ekster la tria enirejo, proponante
ke ili retiriĝu nun, por eviti amasan sangverŝon.
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Yang Xu elprenis el murangulo krajonstumpon kaj paper-slipon kaj ilin
donis al Lu Jiachuan. Por ne ellasi la lumon,Wu Hongtao kaj Xu Ning faris la
litkovrilon tendeto, sub kiu Lu Jiachuan rapide skribis kelkajn vortojn per la
brilo de alumetoj frotbruligitaj de Yang Xu. Posts Lu Jiachuan ekbruligis
alumetojn kaj Yang Xu skribis. Kiam la du paperslipoj estis pretaj, Yang Xu
iris al la fenestro kaj mallaŭte tusis trifoje.Tuj aperis mano, kiu facilmove ilin
forprenis.
Dume, la studenta amaso pli furioze hurlis ekster la feraj pordoj de la tria
enirejo.
“Pafu, blankaj regantoj! Vi havas kuglojn, sed ni havas varman sangon!...”
La muĝado de la miloj da gestudentoj haltis momenton kaj tuj rekomenciĝis
grandioze en la peza nokto. Intermiksitaj, la tretoj kaj krioj tondris pli kaj pli
forte. Per siaj propraj korpoj la studentoj atakis la pordojn de la tria enirejo de
la garnizona komandejo. La pordoj knaradis kaj videble estis baldaŭ rompotaj.
Venis la danĝera momento. La maŝinpafiloj de la malamiko sur la tegmento
sangavide celis al la studentaro ekster la feraj pordoj.
La kvar junuloj en la karcero forte ĉirkaŭbrakis kaj apogis sin ĉe la fenestro.
Ni neniel kredos, ke sur tero
Restos to mallumo de l’ infero
Tuj la nokto pasos for,
Baldaŭ venos la aŭror'.
Lu Jiachuan kantetis. Li ne estis certa, ĉu la paperslipoj efikos. Kaj li estis
preta por la lasta momento. La ceteraj tri ĥore kantetis kun li:
Tuj la nokto pasos for,
Baldaŭ venos la aŭror'.
Dekkelkajn minutojn poste, ilin surprizis krioj, kiuj kvazaŭ vekis ilin el
sonĝo.
“Kolegoj de Centra Universitato, kolektiĝu ĉi tie!”
“Kolegoj de Beijing-Universitato, kolektiĝu ĉi tie!”
Inter la konfuzaj krioj, sonis klariono pri kolektiĝo.Tuj eklumiĝis la elektraj
lampoj en la malliberejo.
“Kia danĝero!” eksaltis kaj kriis Xu Ning, viŝinte la ŝviton de sia frunto.
Yang Xu returnis sin kaj premis la manon de Lu Jiachuan, tiel forte, ke tiu
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ĉi sentas doloron.
“Ĉu ne estus por ni granda feliĉo, se pro tio ni devus resti ĉi tie eĉ dum la
tuta vivo?...” diris Lu Jiachuan ridetante,kun okuloj plenaj de larmoj.
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VIII
Ne povante elteni la tedadon de Yu Jingtang en la lernejo de Yangzhuang,
Lin Daojing, antaŭ ol komenciĝis la vintra libertempo, kaŝe fuĝis de Beidaihe
al Beiping, same kiel ŝi estis fuĝinta de Beiping at Beidaihe.
En la elementa lernejo ŝi ricevis kiel salajron po dek kvin juanojn monate.
Tiu ĉi sumo sufiĉis nur por la manĝo, koresponda afranko kaj ceteraj bagatelaj
elspezoj. Pro tio ŝi komencis la vojaĝon, portante malgrandan pakajon. (La
muzikaj instrumentoj estis donacitaj unu post alia al ŝiaj lernantoj, ĉar delonge
ŝi jam perdis emon kaj intereson ilin ludi.) Survoje ŝi multe hezitis: kie ŝi loĝos
en Beiping? Krome, la policestro Hu ankoraŭ estas ŝin serĉanta! Tamen ŝi
preferus morti ol “vendi sian animon”, kiel ŝi kutimis skribi en sia taglibro. Ŝi
ofte pensis, ke ŝi devas havi animon puran kaj noblan, liberan de ĉia malvirtaĵo
kaj materia ambicio de la mondo…
Nur kiam la vagonaro estis proksimiĝanta al la Orienta Stacio de Beiping, ŝi
decidis iri al sia bona amikino Wang Xiaoyan.
Wang Xiaoyan, samaĝa kiel Daojing, estis studentino en la plej alta klaso
de gimnazio. Ŝi estis kvieta, bonkora, knabino tia, kian oni — eĉ studentinoj
pliaĝaj ol ŝi — respekte titolas “pliaĝa fratino” ĉe la unua vido. Ŝia patro Wang
Hongbin instruis kiel profesoro en la historia fakultato de Beijing-Universitato;
ŝia patrino estis milda kaj klera dommastrino. Malsama ol la fervora kaj kuraĝa
Lin Daojing, Wang Xiaoyan, kiu vivis de infanaĝo en varma, malgranda
familio, havis dolĉan kaj trankvilan karakteron, dediĉis sian tutan energion al la
lernado kaj aspiris fariĝi estonte instruitulino same kiel la patro.
Kiam la du knabinoj renkontiĝis, Lin Daojing premis la manojn de Wang
Xiaoyan kaj dum longa momento ne sciis kion diri. Fronte al sia amikino, kiu
havis mienon lacan de laborado kaj vojaĝo kaj, kvankam en frosta vintro, vestis
sin en maldika vatita robo el nigra ŝtofo, plena de polvo kaj olemakuloj, Wang
Xiaoyan rigardis ŝin longtempe, kiel se tiu ĉi estus iu nekonata.
“He, Linjo!” Kore ridis Xiaoyan kaj ne sciis kiel esprimi sian ĝojon kaj
kunsenton al ŝi. “Lavu al vi la manojn, ŝanĝu vian veston per mia! Rigardu vin,
tute kiel vilaĝanino!”
“Ne malestimu vilaĝaninon; mia panjo…” Pensante ke ne decas paroli pri
tiaj aferoj, Daojing interrompis sin kaj ŝanĝis la temon: “Xiaoyan, kiel feliĉa vi
estas: kun patro. Patrino, fratino! Kiel bone estas vivi kun la familio! …” diris
Daojing ridante, sed ŝiaj okuloj malsekiĝis. Ŝi tuj deturnis la kapon kaj prenis la
mantukon.
71

Xiaoyan simpatie rigardis ŝin kaj diris: “Ne estu ĉiam ĉagrenita! Loĝo ĉe ni;
mi petos paĉjon, ke li vin helpu.”
“Bone,” Daojing jesis, montrante amaran ridon
La du knabinoj rigardis sin unu al alia dum kelkaj sekundoj. Daojing ne plu
povis sin deteni kaj, brakumante la kolon de Xiaoyan, flustris al ŝi en la orelon:
“Ĉu vi scias pri Yu?... Ni enamiĝis …”
“Mi scias jam delonge！” Wang Xiaoyan afable ridis, milde forpuŝante Lin
Daojing. “Iru tuj lin viziti; li malpacience vin atendas!”
Vespere, Daojing iris al Yu Yongze. En lia malgranda ĉambro en pensiono,
ili interbabilis ĝis noktomezo. Kiam ŝi volis adiaŭi por iri tranokti al la hejmo
de Wang Xiaoyan, Yu Yongze akompanis ŝin sur la straton. Ŝultron ĉe ŝultro ili
promenis en la profunda nokto, malproksime ĝis lais kanalo “Jada Rubando”
antaŭ Tian’anmen, kie ili haltis ĉe la Marmora balustrado. En la duonhela
lamplumo Yu Yongze forte manpremis la malvarmajn fingrojn de Daojing kaj
fiksis sur ŝiajn okulojn amplenajn. Post longa silento li diris, mallaŭte,
tremvode:
“Daojing, ĉu vi volas esti mia plej kara?... Mi eterne vin amos…”
Daojing klinis la kapon kaj nenion respondis. Ŝia koro agitiĝis pro delikata
pasio, kaj ardis ŝiaj vangoj ruĝiĝintaj. Ĉu tio estas la varma amo de la juneco?
Kiel agrabla kaj dolĉa! Ŝi ne povis sin deteni kaj apogis sian kapon sur la
Sulktron deYu Yongu, lasante siajn manojn en la liaj…
La amo tamen ne sukcesis forigi la aflikton de Daojing. Ŝi loĝis en la hejmo
de Wang Xiaoyan, kaj la familio Wang bone traktis ŝin. Sed, malgraŭ tio, la
afero ne devis tiel daŭri por longa tempo kaj ŝi devis rapide solvi la problemon
perlabori siajn vivrimedojn. La sekvantan tagon post ŝia reveno al Beiping ŝi
jam komencis klopodi por tio diversloke, petante estintajn samlernejaninojn kaj
instruistojn, ke ill serĉu por ŝi laboron. En la horoj, kiam ŝi restis dome, ŝi
foliumis diversajn ĵumalojn, kun la espero trovi en dunganoncoj eblecon
enoficiĝi.
Pasis unu tago, du tagoj, unu semajno, du semajnoj. Ŝi forte
maltrankviliĝis, ŝi farris ĉiujn penojn, sed ne montriĝis eĉ grajno da eblo akiri
laboron. Profesoro Wang afable diris al ŝi, ke en la hodiaŭa socio eĉ studentoj
finintaj la universitatan kursaron aŭ fakuloj ofte troviĝas en senlaboreco se
mankas al ill influhavaj rekomendantoj, por ne paroli pri ŝi, juna knabino, por
_____________________________
*Tian’anmen: fronta pordego de la imperiestra urbo de la dinastioj Ming kaj
Qing, situanta en la centro de la urbo Beijing.
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kiu estas des pli malfacile trovi laboron. Pro tio li konsilis, ke ŝi restu trankvila
kaj pacienca. Sed Daojing ne kredis liajn vortojn, opiniante, ke devas esti facile
trovi malgrandan oficon en tiom granda Beiping. Kaj ŝi daŭre klopodadis tie kaj
ĉi tie. Pasis duonmonato, unu monato, kaj ŝi ne vidis eĉ ombron de laboro. La
patrino de Wane Xiaoyan ofte konsilis ŝin, ke ŝi ne urĝu en la afero kaj ke ŝi
loĝu trankvile en ilia hejmo, se ŝi laboron ne trovas. Xiaoyan ankaŭ atentigis
ŝin, ke ŝi ne blinde kuru diversloken, ke ŝi estu singarda kontraŭ malbonuloj.
Iliaj konsiloj tamen ne povis ŝin kvietigi. Ŝi iris ĉien, kie oni laboron donis laŭ
ŝia informiĝo, kvankam neniufoje ŝi sukcesis. Iun tagon, ŝi legis sur ĵurnalo
anoncon pri dungo de juna guvernistino. Ŝi trovis sin kapabla plenumi la
postulatajn kondiĉojn kaj decidis iri provi ankoraŭfoje.
Ŝi orde kaj bele tualetis kaj, portante la verdan lanan surtuton de Xiaoyan,
sin direktis eksteren, kun malgranda laktola teko sub brako. Ĉe la enirejo de la
domo ŝi renkontis Xiaoyan, kiu revenis fininte la kurson de la tago. Xiaoyan
baris ŝin kaj demandis:
“Eta Lin, kien vi iras por provi refoje vian sorton?”
“Ne, mi iras enpoŝtigi leteron.” Daojing decidis kaŝi la aferon antaŭ ŝi, ĉar
tiu ĉi malkonsilis ŝin jam multe da fojoj.
Rimarkante, ke ŝi mensogas, Xiaoyan donis al ŝi puŝeton kaj diris ridetante:
“Iru! Sukceson al vi! Revenu kiel eble plej frue!”
Daojing honteme ridis kaj kuris for.
Laŭ la anoncita adreso ŝi venis al riĉula domo sur la strato Dongdan Santiao,
kies enirejo havis ruge lakitajn pordojn. Oni kondukis ŝin en luksan salonon,
iom japanstilan. Post kiam ŝi atendis longan momenton, aperis sinjoro kun
densaj lipharoj, en eŭropa vesto kaj ledaj ŝuoj. Li montriĝis afabla antaŭ
Daojing, prezentante al ŝi cigaredon kaj teon. Liaj unuaj demandoj estis kiom
da jaroj ŝi havas kaj en kiu lernejo ŝi studis. Parolante, li senĉese rulis sur ŝi
siajn grize malbrilajn okulojn. Daojing sentis sin tre ĝenata, sed ŝi kun granda
pacienco persistis kaj respondis liajn demandojn. Fine ŝi demandia la viron:
“Sinjoro, kie estas la lernanto? En kiu klaso li lernas? Kiujn kursojn li
deziras lerni hejme?”
La viro lasis fali sian korpulentan kaj pezan korpon sur la dorson de la sofo
kaj ridegis, vidigante plenan buŝon da oritaj artefaritaj dentoj. Post la ridoj, li
karesis per fingroj la lipharojn, ordigis la nodon de la kravato kaj ŝanĝis la
mienon, dirante kun rideto:
“Vi estas bona, tre bona, fraŭlino! Miaj edzino kaj filo estas en nia lando,
granda Japanio, ĉu vi komprenas? Venu instrui min unue. Mi multe pagos,
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multe… Ha, ha, ha!...”
Daojing sentis sin kvazaŭ forte batita sur la kapo. Ŝi ne sciis, kion ŝi
respondis, kaj tuj elkuris el la luksa domo, same kiel besto forkuras de ĉasisto.
Ŝi haltis, nur kiam ŝi malproksimiĝis de la arogantaj ruĝaj pordoj. Ŝi ĵetis al ili
ekrigardon kaj viŝis per siaj tremantaj fingroj la larme nebuligitajn okulojn.
Anstataŭ al la hejmo de Wang Xiaoyan, ŝi rekte direktis sin al Yu Yongze.
Tiu ĉi estis ion skribanta ĉe table, kiam ŝi enpaŝis lian ĉambron. Li tuj
ekstaris kaj etendis al ŝi la manon. Sed ŝi skuis la kapon kaj, tenante ĝin en
ambaŭ manoj, sidis sur seĝo dum longa tempo, senmove kaj senvorte.
Yu Yongze maltrankviliĝis. Li ame proksimigis al ŝi kaj mallaŭte
demandis:
“Kio okazis al vi, Jing*? Ĉu vi koleras je mi?”
“Ne, ne demandu min. Tio baldaŭ forpasos.”
Yu Yongze ne kuraĝis paroli pli. Konsternita, ili nur rigardis ŝin. Ambaŭ
silentis. Fine, ŝi verŝajne iom trankviliĝis,levis la kapon kaj montris rideton al
Yu Yongze, dirante:
“Nu, tio forpasis… Nun mi pli bone scias, ke Ĉinio estas peco da viando en
plado, kiunn oni tranĉas laŭ sia plaĉo. La rabistoj faras kion ili volas en ĉiu
parto de la lando．Ze, ĉu vi aŭdis la historion pri la vendo de spagetoj fare de
JiangTaigong**? Kiam mi estis malgranda knabino, onklino Wang ofte diris al
mi ke, kiun malfavoras la sorto，al tiu okazas la same kiel al Jiang Taigong
antaŭ ol li renkontis la reĝon Wenwang kaj fariĝis ties ĉefministro; t.e. kiam li
fiŝkaptis, falis la fiŝhoko; kiam li vendis spagetojn, renversiĝis la korbo. Mi,mi,
mi ne scias, ĉu venos la tago kiam la sorto min favoros?” Ŝi penis kaŝi la
doloron en la koro, sed ŝi ne povis reteni la larmojn, kiuj turniĝadis en la okuloj.
Post paŭzo, ŝi diris naive, klininte flanken la kapon: “Mi ne kredas je la sorto.
Mi klopodos, klopodos！Mi ne opinias, ke vere estus tute neeble trovi elirejon
per miaj klopodoj.”
Daojing diris al Yu Yongze kio ĵus okazis al ŝi. Li atente finaŭskultis la
rakontadon, kaj, rondpromeninte du fojojn en la ĉambro, severe turnis la
rigardon al Daojing, perdinte sian kutiman amemon. Li admonis:
______________________________
* Jing, Ze: Laŭ ĉina kutimo, oni ofte uzas nur la lastan silabon de la nomo de
karulo aŭ infano por montri intimecon.
** Jiang Taigong (ĝjang tajgong): Fama altranga oficiro en la dinastio
Okcidenta Zhou (ĝoŭ ĉ. 11-a jr. — 771 a.K.), li multe halpis la reĝojn
Wenwang kaj Wuwang.
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“Jing, mi petas vin ne ofendiĝi! Pro niaj intimaj interrilatoj mi ne povas
silenti pli. Tia laŭplaĉa kaj blinda agado estas por vi granda danĝero. En tiu ĉi
socio, eĉ viro pli kapabla ol vi kaj riĉa je spertoj fiaskas kun kapo rompita
kontraŭ la muro en siaj klopodoj, por ne paroli pri vi! Jing, vi, vere kiel
nedresebla ĉevalido, ĉiam ŝatas kuri tien kaj ĉi tien. Sed, per kio tio utilas? La
idealo restos odealo, kaj la realo restas realo.
Mi kredas, ke baldaŭ viaj fortoj estos elĉerpitaj pro la blinda kurado.”
Daojing senmove rigardis la malgrasan, brunan vizaĝon kaj la brilajn,
nigrajn okuletojn de Yu Yongze. Nun ŝi trovis, ke li ja estas viro nek bela nek
ĝentila. Krome, kion li diris! Ŝi aŭskultis, kaj sentis malpaciencon kiun ŝi
neniam antaŭe sperits. Pro tio, ŝi respondis nenion, nur rigardante lin per
malvarmaj okuloj.
“Mia kara!” Post mallonga paŭzo Yu Yongze proksimiĝis al ŝi kaj enbrakigis
ŝin, flustrante al ŝi en la orelon: “Jing, aŭskultu min, venu loĝi kun mi! Jen mi
petas vin la dekan fojon!... Imagu, kiel feliĉaj ni tiam estos: vi propramane
preparos por mi la manĝon, kiam mi revenos de la kurso; mi helpos vin en la
literaturo, kiu plaĉas al vi; vi verkos poemojn, kaj mi korektos ilin por vi, se vi
volos. La mono sendata de mia hejmo, kvankam ne multa, sufiĉos por ni du, se
ni ŝpare pasigos la tagojn… Kial vi ne iras la kuŝantan antaŭ vi feliĉan vojon,
sed preferas agi kaprice, kuradi diversloken kaj vivi en dependeco de aliulo?”
“Ĉesu paroli!” Daojing fermis per mano lian buŝon, kaj poste ŝi kovris siajn
okulojn per ambaw manoj. Tiel daŭris kelka momento kaj si malfermis la
okulojn, dirante: “Yongze, kial vi subite ŝanĝigis? Vivi en dependeco de aliulo?
Ĉu vivi kun vi ne signifas vivi en dependeco de aliulo? Ne babilu senfine al mi
tiajn vortojn. Se vi ankoraŭ ripetos, mi suspektos, ĉu vi intencaĉas utiligi mian
malfacilan situacion por…” Ŝiaj lipoj tremetis. Estis videble, ke ŝi penas reteni
sian koleron.
Tenante ŝian brakon en sia mano，Yu Yongze staris ĉe ŝi kaj konsternite
murmuris:
“Jing, min kara, ne tiel diru! Mi amas vin, por ĉiam! Vi estas mia vivo, mia
animo; nur pro vi mi vivas…”
Daojing ridis. Tiuj vortoj estis ravaj, precipe al knabino, kiu troviĝas en
unua amo.
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IX
Lin Daojing ne volis tuj edziniĝi kun Yu Yongze, kvankam ŝi tre amis lin.
Tiu ĉi petis ŝin plurfoje, sed ciam estis rifuzita. Pro tio li tre ĉagreniĝis. Iun
tagon, li subite malsaniĝis. Anstataŭ iri al la kurso de la universitato，
li kuŝis sur
la lito, kaŝante la kapon sub litkovrilo. Daojing venis lin vidi kaj maltrankvile
lin demandis:
“Kio okazas al vi, Ze? Kial vi subite malsaniĝis?” Ŝi tuŝis lian frunton kaj
trovis, ke li febron ne havas, kvankam lia griza mieno montriĝis dolora.
“Sidiĝu, Jing!” Li rigardis Daojing kaj amare ridetis. “Mi ne scias, kial min
doloras tiom forte la koro. Iam mi suferis de kormalsano kaj preskaŭ mortis pro
ĝi. Poste, dum pluraj jaroj mi liberiĝis de tiu malsano. Sed, hieraŭ gi denove
min atakis, able pro. . .” Li interrompis sin kaj fermis la okulojn.
“Pro trio?” Daojing rapidis demandi.
“Ni tion lasu!” Yu Yongze remalfermis la okulojn kaj senforte skuis la
kapon, hezitante daŭrigi la parolon.
“Ne!” Daojing perdis la paciencon kaj forte ekskuis lian ŝultron, ridante kun
brovoj kunŝovitaj. “Tiu ĉi individuo, kial vi retenas viajn vortojn? Tion mi ne
permesas! Diru al mi!”
La okuloj de Yu Yongze malsekiĝis kaj gutis el ili larmoj. Per staj maldikaj
fingroj li tiel forte premis la manon de Daojing, ke ŝi sentis doloron. Ŝi mire
rigardis lin. Post longa momento li komencis paroli, per mallaŭta kaj peza
voĉo:
“Jing, diru al mi la veron. Se vi ne amas min, se mi ne meritas vian amon,
diru do.．．al mi la veron!”
Daojing rigide fiksis al li la rigardon kaj nur post multa cerbumo sukcesis
kompreni, kion li diris. Ŝi ne plu povis deteni sian emociiĝon kaj diris, streĉe
premante liajn manojn:
“Yongze, kial vi diris tiajn vortojn?! Mi ne permesos vin diri ilin plu!” Ŝi
turnis sin flanken kaj forviŝis siain larmojn. Nun ŝi komprenis, ke Yu Yongze
malsaniĝis pro ŝi！
Sur la lipoj de Yu ekaperis radio da ĝoja rideto, sed li rapide ĝin kaŝis.
Tirsidiginte Daojing ĉe la randon de la lito, li daŭrigis, ree km malĝojo kaj
melankolio:
“Ne, vi tamen ne amas min. Ne havante vin ĉe mi, mi sentas, ke mia vivo
velkas kiel mortanta folio. Savu min, Jing! Vere, sen vi mi ne povos vivi
plu!...”
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Kiel elkora amesprimo! Krome li estis tiu, kin savis ŝian vivon! Fine, antaŭ
la larmoj kaj en la ĉirkaŭbrako de YuYongze, ŝi akceptis lian peton kaj decidis
venii loĝi kun li.
Nova vivo komenciĝos.
En la nokto antaŭ ŝia transloĝiĝo el la hejmo de Wang Xiaoyan, Daojing
fariĝis tre maltrankvila, tute kiel knabino adiaŭanta siajn gepatrojn por edziniĝo.
Preparinte sian pakaĵon, ŝi premis la manon de Xiaoyan kaj diris al ŝi mallaŭte:
“Xiaoyan, morgaŭ mi komencos alian vivon. Mi… iom timas. Sed kion fari
krom tio? Mi esperas, ke vi lernu pli diligente por efektivigi vian idealon…. Vi
estas plil feliĉa ol mi. Mia estonteco. . .” Ŝi dolore klinis la kapon.
“Sed vi estas pli kuraga kaj pli maltima ol mi,” diris Xiaoyan kun rideto,
rapide forviŝinte la larmojn malantaŭ la okulvitroj. “Vi estas kuraĝa kontraŭ la
familio kaj la vivo. Mi aprobas viajn agojn kaj kunsentas kun vi. Sed, rilate al
maljune Yu, mi ne povas resti trankvila. Ĉu vi vere lin bone komprenas? Kian
certecon vi havos, senpripense decidante vivi kun li? Ĉu li estas por vi vere
fidinda?” Post hezito, fine ŝi diris al Daojing tiujn vortojn kiel konsilojn de
pliaĝa fratino.
Daojing levis la kapon. El ŝiaj klaraj okuloj radiis infaneca obstino.
“Xiaoyan, ĉu vi opinias, ke nur la per diverskoloraj rubandoj ornamita
geedziĝa aŭtomobilo kaj la formalaj tri gesvatistoj kaj ses geatestantoj signifas
certecon? Mi ĝuste malŝatas tiajn vulgarajn ceremoniaĵojn. Ĉu vi legis la
Aŭtobiografion de Isadora Duncan? Ĝi tre plaĉas al mi. La aŭtorino estas
moderna granda dancistino. De siaj plej junaj jaroj ŝi luktadis sola. Ŝi renkontis
multajn malfacilojn kaj multe suferis, sed ŝi ne perdis la kuraĝon, nek submetis
sin al la malbonaj fortoj. Ŝi abomenis la tradician moralon. Foje, ŝiaj du infanoj
falis en la Rejnon kaj mortis. Ŝi sopiris al siaj infanoj kaj deziris havi ankoraŭ
unu. Sed tiam ŝi estis senedza. Ŝi do kuŝis kaj atendis sur strando. Poste, kiam
ŝi vidis, ke venas nekonata aminda junulo, ŝi ekstaris kaj iris renkonte al li…”
Vidante, ke Lin Daojing, kiu kutimis paroli malmulte, nun serioze
rakontas pri tiaj romancaĵoj, la neŝercema Wang Xiaoyan ne povis sin deteni
kaj eksplodis per rido.
“Facilmora etulino! Kion vi faros, se iun tagon Yu Yongze forlasos vin?”
“Nenio timinda!” respondis Daojing kun facila rideto. “Mi ne estas
dependaĵo de viro, sen kiu mi ne povus vivi. Krome, vi. . . vi ne scias, kiel li
min amas!” Parolante tiujn ĉi lastajn vortojn, ŝi ridis honteme.
Wang Xiaoyan ankaŭ ridklukis, dirante: “Tion, vere mi ne scias！”
Xiaoyan ŝatis Daojing pro ŝia inteligenteco, klara kapo kaj legemo. Ŝi estis
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malsupera ol Daojing en la ĝeneralaj kaj literaturaj scioj. Krom tio, ŝi simpatiis
ŝian travivaĵon kaj indignis pri ŝia familio. Tial ŝi ĉiam fervore helpis Daojing
kaj amis ŝin kiel pliaĝa fratino. Kvankam ŝi ne povis konsenti ŝiajn pensojn kaj
vidpunktojn malmoderajn kaj radikalajn, malproprajn al knabino, ŝi neniam
sukcesis ŝin konvinki per siaj opinioj. Pro tio, inter la du bonaj amikinoj okazis
de tempo al tempo disputoj. Sed ili reharmoniiĝis, kiam Wang Xiaoyan montris
afablan ridon.
“Nu, bone, eta Lin, mi kore deziras al vi feliĉon!” Xiaoyan sincere rigardis
al Daojing, demetante la okulvitrojn por forviŝi al si la larmojn.
Daojing ankaŭ rigardis ŝin, kun dankemo. Longan momenton poste, ŝi
premis la manon de Xiaoyan kaj perforte aperigis ridon sur la lipoj.
“Estu trankvila, Xiaoyan> Mi ne degeneras. Mi penos meriti vian esperon je
mi…”
Lin Daojing kaj Yu Yongze kunvivis en du ĉinstilaj ĉambroj de pensiono,
ne grandaj, sad orde kaj pure aranĝitaj. Sur la librobretaro staris antikva
florvazo el porcelano. Sur la skribotablo kuŝis poto da ĉiam verdaj asparagoj*.
Ĉe unu el la uroj pendis fotografaĵo de blankbarba Tolstoj; ĉe ali pendis ganda
foto, bele kadrigita, de bustoj de la nova paro, kiu rigardis kun rideto. Unuvorte,
tiel aranĝitaj de ili, la du malnovtipaj ĉambretoj fariĝis varmaj, modeste
elegantaj kaj elspirantaj printempan odoron.
Yu Yongze sentis sin feliĉa. Kiel ĝoja li estis, ke li sukcesis konkeri tiun ĉi
malfacile flekseblan knabinon, ke li havigis al si tian junan kaj belan amatinon.
Matene, antaŭ ol 1i iris at la universitato, li nepre prenis Lin Daojing en
siajn brakojn kaj rigardis en ŝiajn amplenajn okulojn, dirante:
“Atendu min, kara！Baldaŭ mi revenos.”
Nur tiel ameme restinte kelkan momenton kun ŝi, li iris al la kurso, kvazaŭ
li forlasus la hejmon por longa vojaĝo.
Tagmeze, kiam li hejmen venis el la universitato, li unue ĉirkaŭbrakis ŝin kaj
posts sidiĝis ĉe la tetableto, kiu servis kiel manĝotablo. Kun kontenta rideto li
karesis al si la vangojn kaj diris:
“Ĉu la manĝo estas preta? Kion ni manĝos? Kukoj kunfrititaj ovoj? Bonege!
Al mi tre plaĉas la manĝaĵoj de vi preparitaj. Kiel feliĉaj ni estas, Jing!”
Vere, Daojing vivis feliĉe. La dolĉa trakto kaj zorgemo de Yu Yongze
kontentigis sentimente ŝian koron, kiu estis neniam ĝuinta amkareson ekde ŝia
infanaĝo. Krom tio, dank’ al Yu Yongze ŝi sukcesis havi varman hejmon, kiu,
________________________________
* Asparago: Asparagus lucidus var. pypmalus makino.
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kvankam konsistanta nur el du ĉambretoj, estis multe pli agrabla ol Beidaihe,
kie ŝi vivts kiel fremda enmigrintino
Tamen, kun la pasado de la tempo, iom post iom naskiĝis maltrankvilo en
ŝia koro. Ŝi diris al Yu Yongze en ŝerco: “Vi, universitata studento, studas kaj
poste laboros, dun mi, kio mi estas?”
Li penis konsoli ŝin, dirante:
“Nenio grava! La sinjorinoj de multaj el niaj profesoroj finstudis en
universitato, kelkaj eĉ studis en eksterlando, sed ili ankaŭ restas hejme,
akompanante la edzon kaj vartante la infanojn. Jing, se vi enuas de
senokupiteco, kolektu kaj kopiu por mi materialojn, aŭ lernu la kulinaran kaj
kudran arton. Ni ne restos ĉiam du personoj!” Li ridis kaj, delikate tirlevinte la
manon de Daojing, ĝin kisis.
“Ze, kial vi ĉiam ripetas tiajn vortojn?” Daojing retiris sian manon kaj
rigardis lin konfuzite. “Tiam, kiam ni pasigis la tagojn sur la marbordo de
Beidaihe, kiel riĉa estis via penso, kiel plaĉas al mi viaj vidpunktoj pri la vivo
kaj la arto! Sed nun, vi estas absorbita la tutan tagon per manĝo, trinko,
infanoj… Vi scias, ne tia estas mia volo.”
“Kion vi volas do?” Yu Yongze demandis ridetante.
“Mi volas vivi sendepende, mi volas esti libera homo en la socio.”
“Tion mi ne kontraŭstaras!” Yu Yongze rapide ŝanĝis sian tonon. “Mi ĉiam
opinias, ke la virinoj devas eliri el kuirejo.Tio estas socia problemo. Sed kion vi
faros, se vi laboron ne trovos?”
Iun tagon, Daojing diris al Yu Yongze, plena de ĝojo:
“Mi jam havas laboron!”
“Kio? Vi jam havas laboron?” Yu Yongze rapidis demandi, kvazaŭ frapita
de bastono. “Kiu trovis por vi?”
Daojing rakontis al li: Ŝi havas kunlernintinon, Li Yumei, kies patro laboras
kiel administranto en librejo ee Xidan*. Nun la librejo bezonas komizon. Li
Yumei demandis ŝin, ĉu ŝi deziras tiun oficon. Ŝi akceptis la proponon kaj
morgaŭ komencos tie labori.
Tiun nokton Yu Yongze farĝisi tre ĉagrenita. Li sides ĉe la skribotablo, sed
havis neniun intereson pri la legado, apogante distrite la frunton en ambaŭ
manoj. Kontraŭe, Daojing montriĝis tre ĝoja. Ŝi legis kelkan tempon sub la
lampo kaj, kiam ŝi, levinte la kapon, trovis la maltrankvilecon de Yu Yongze, ŝi
donis al li puŝeton kaj demandis:
______________________________
*Xidan: komerca kvartalo en la okcidenta parto de Beijing-urbo.
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“Ze, kial vi malĝojas? Ĉu ne estas bone, ke mi iros labori? Krome, tio
malpezigos vian ŝarĝon de la familiaj elspezoj.”
Yu Yongze forte premis ŝian manon kaj diris ekscitite:
“Jing, mi ne volas disiĝi de vi! Vi scias, post iom pli ol unu jaro mi jam
finos mian universitatan studadon. Mi multe pensis, pri mia estonteco, ne pri la
estonteco de ni ambaŭ. Nun Hu Shi* kaj aliaj instruituloj instigas la studadon
de la naciaj klasikaĵoj, kaj la identigo de la faktoj en la klasikaĵoj fariĝis fako
tre favorite. Pro tio, kiel vi vidas, lasttempe mi malmulte legis verkojn pure
literaturajn. Mi celas tiun fakon ĉu en mia studado en la kurso, ĉu en mia
legado en la biblioteko. Hodiaŭ malfacile estas trovi laboron, sed mi kredas, ke
tio ne estos problemo por mi kiam mi finos la studadon en la universitato. Ni ne
vivos do malbone, mi pensas. Pro tio, mi ne volas, ke min amata iradu tien kaj
ĉi tien. Vi ne devis akcepti la komizan oficon de tia malgranda librejo. Plie, ĉu
vi ne timas renkontiĝi kun la policestro Hu, kiun konigis al vi via patrino?”
“Mi ne elspezis eĉ moneron de tiu Hu, kial mi devas lin timi?” Daojing
deskuis la manon de Yu Yongze. Neklara malespero dolorige martelis ŝian
koron. “Yongze, vere mi ne komprenas, kion vi pensas. Vi opinias, ke la virinoj
devas vivi sendepende, sed samtempe vi ne volas, ke mi iru labori. Ne. Ze, mi
nepre iros. Min ne retenu!”
Yu Yongze bone konis ŝian humoron. Li povis nur kapjesi, malĝoje, ne
kuraĝante paroli plu.
Frumatene en la sekvanta tago, Daojing entuziasme iris al sia laboro,
veturante de la orients parto de la urbo al Xidan, kiu situis en la parto okcidenta.
La laboro estis malmulta, kaj ŝi havis tempon legi, plena de ĝojo, diversajn
nove eldonitajn librojn. Sed en la dua kaj tria tagoj ŝi komencis afliktiĝi; la
kvaran tagon preskaŭ elĉerpiĝs ŝia toleremo; kaj la sesan, ŝi ne povis ne rezigni
sian oficon. La kaŭzo estis ke, de la dua tago post kiam ŝi laboris en la librejo,
grupoj da kanajloj iris tien unu post alia por tumulti kaj ŝerci je ŝi. Vidante
junan kaj belan komizinon, la kanajloj, tute kiel muŝoj, svarme flirtadis en kaj
ekster la librejo. Frumatene en la sesa tago, aperis gluita sur la pordo de la
librejo paperslipo, sur kiu skribiĝis:
Tiu ĉi librejo sorĉa!
________________________________________
*Hu Shi (hu ŝi 1891-1962) : Profesoro de Beijing-Universitato, famulo en
tiama movado de nova kulturo. Li subtenis la reakciajn politikojn de Jiang
Jieshi post la Evento de la 18-a de Septembro.
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Estos nova komizin’.
Flugu al mi kiso dolĉa,
Pagos mi dekoble vin!
Leginte tiujn vortojn, Daojing tutkorpe tremis pro kolero. Ŝi tuj iris rekte al
la administranto kaj rezignis sian oficon. Neniom da salajro ŝi gajnis, sed
anstataŭe ŝi ricevis multe da ofendoj. Pro tio, ŝi malkuraĝiĝis dum multaj tagoj,
ne levante eĉ la kapon. Kaj ŝia serĉado de laboro restis de tiam des pli
senespera. Yu Yongze tamen tre ĝojiĝis, ĉar li venkis denove.
En la senfinaj, sensignifaj tagoj, oni diris al Daojtng, ke Chen Weiru, ŝia
intima amikino en mezlemejo, edziniĝis kaj vivas tre bone. Iun tagon, ŝi iris ŝin
viziti, kun granda fervoro. Sed ilia revido tute malvarmigis ŝian entuziasmon.
ChenWeiru, kun plej novmode frizita hararo kaj dense pudrita vizaĝo, vestis sin
en robo el palroza veluro kaj portis broditajn silkajn ŝuojn. La pasinttempa
simpla studentino jam ŝanĝiĝis en tipan riĉan sinjorinon.
“Kiel ŝi havas nun tiel strangan aspekton?” murmuris Daojing en si kaj
sidiĝis sinĝene en sofon.
Chen Weiru tre ĝojis vidi Daojing. Premante ŝian manon, la mastrino vokis
al la najbara ĉambro, per voĉo koketa:
“Servistino Zhao, alportu teon! Venis nobla gastino!”
Okulekzamenante la luksan salonon, Daojing penis pacienci por demandi
Chen Weiru pri ŝia vivo en la pasinta jaro.
“Oh, Lin Daojing, lasu min diri al vi!” Chen Wetru viŝis per gaza tuko la
lipojn, sur kiuj gluiĝis kontenta rideto. “Post kiam ni disiĝis lastjare, mi ne iris
al la ekzameno por universitato. Pere de mia kuzino, mi konatiĝis kun sinjoro
Pan kaj edziniĝis kun li. Li finis la studadon en Nankai-Universitato kaj estas
nun vicadministranto de Yanye-Banko. Ni vivas ne malbone. Jen, tiu ĉi domo
estis aĉetita de li por nia geedziĝo；nur la meblaro kostis jam du mil juanojn.
Linjo, li havas bonan humoron. Li akurate revenas hejmen; ne kiel aliaj viroj,
kiuj riĉiĝinte kutimas iri at dancistinoj… Antaŭ unu monato ni ricevis diketan
infanon, kiu nomiĝas Bebo. Beĉjo estas tre bona; la patro lin amegas.” Chen
Weiru rakontis kun pligrandiĝanta kontento. Ŝi milde karesis siajn buklajn
harojn kaj, kun afektita hontemo, ekstaris, kriante:
“Vartistino, alportu la infanon, por ĝin montri al la onklino!”
Antaŭ ol la infano estis alportita, ŝi residiĝis kaj, kun prizorgemo de pliaĝa
fratino, demandis al Daojing, fiksante sian rigardon sur ŝi:
“Ĉu vi ankoraŭ restas tiel ‘stranghumora’, Linjo? Kun tia plaĉa aspekto, vi
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vivos pli riĉe ol mi, se vi havos bonan viron.” Ŝi viŝetis per naztuko siajn
ruĝigitajn lipojn kaj daŭrigis: “Nu, mi aŭdis, ke vi kunvivas kun universitata
studento, ĉu vere?”
Daojing kapjesis kaj respondis nenion.
“Ve, strange! Kiel vi…” Chen Weiru malpacience kuntiris siajn brovojn,
kiuj, mallarĝaj kaj nigraj, kurbiĝis kiel du arkoj, kies ekstremoj falis malsupren.
“En la lernejo, mia studrezulto kaj lernado estis malpli bonaj ol la viaj, sed
nun. . . Kiel vi ne, ne pensas pri. . . La patro. . . de nia Bebo…” Ŝi ankoraŭ volis
daŭrigi sian balbutadon, sed Daojing interrompis ŝin. “Chen Weiru, mi ne
atendis, vi tiel rapide ŝanĝiĝis.” Sidente en la sofo, Daojing malgaje rigardis
ŝiajn nigrajn brovarkojn kaj marteli siajn vortojn: “Ĉu vi ankoraŭ memoras, ke
ni du, ĉe la rivereto okcidente de la lernejo, malbenis la malluman socion kaj
ĵuris teni nepre nian purecon? Ĉu vi ankoraŭ memoras, ke mia patrino ĉesis
vivteni min en la studado nor devigi min edziniĝi kun riĉulo kaj ke vi ploris pro
maltrankviliĝo, simpatiis kun mi kaj kuraĝigis min por lukti kontraŭ ili? Kial
nun, kiam pasis nur iom pli ol unu jaro, vi ankaŭ konsilas, ke mi edziniĝu kun
riĉulo? Ĉu riĉulo vere estas tiel aminda?”
Aŭdinte tiujn vortojn de Daoiing, Chen Weiru, kiu estis ricevanta la infanon,
tuj ĝin reĵetis al la vartistino kaj diris: “Reportu Bebon for!”
Ŝi returnis sin kaj rigide rigardis Daojing dum kelka momento. Poste ŝi
alparolis ŝin honteme, kun vizago ruĝiĝinta:
“Kion vi diris, Lin Daojing！… Ne miskomprenu min! Mi ja ne konsilis ke
vi edziniĝu kun riĉulo；tio estas via afero!” Ŝi sopiretis kaj daŭrigis, kun okuloj
najlitaj sur la planko: “Ve, mi ne atendis, ke vi ankoraŭ memoras niajn parolojn
en la lernejo, kiuj estis nur revoj de infanoj. Mi opinias, ke oni devas rigardi la
realaĵon…”
Ŝi interrompis sin, kiam ŝi vidis, ke Daojing stariĝas por ŝin adiaŭi. Tiel,
kun la malagrabla finiĝo de ilia renkonto, finiĝis ankaŭ la amikeco de la du
amikinoj.
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X
Iun vintran dimanĉon, proksiman al la novjara tago de la lunkalendaro, neĝo
kirliĝis pelata de la vento kaj dense disflugis tra la tuta ĉielo. Yu Yongze
revenis hejmon kun amaso da bongustaj manĝaĵoj: rostita anaso de la restoracio
Pianyifang, saŭcviando de la viandvendejo Tianfuhao, tre delikataj kukoj, kaj
krome botelo da brando. Daojing prenis ilin kaj scivole demandis:
“Por kio vi aĉetis ilin?”
Yu Yongze donis ŝmacan kison sur ŝia vango kaj diris kun ĝojo:
“Mi invitis gravulon manĝi kun ni hodiaŭ. Nu, ni tuj aranĝu la ĉambron kaj
preparu la manĝaĵojn.”
Daojing pintigis la buŝon kaj restis senmova, rigardante al Yu Yongm. Ŝi
diris malbonhumore:
“Kiu gravulo? Mi ne servos al via gravulo!”
Yu Yongm tiris al si la manon de Daojing kaj ŝin metis sur sian vizaĝon,
dirante: “Jen, por aĉeti tiujn objektojn, mia vizago fariĝis glacikuko. Kaj vi eĉ
ne simpatias kun mi! Venu, varmigu mian vizaĝon per via mano!”
Daojing ridis. Ŝi retiris la manon kaj redemandis: “Kiu venos do efektive?”
“Baldaŭ vi sciiĝos,” respondis Yu Yongze, kun tono kvazaŭ intence ŝerca.
“Tiu persono estos ege utila por ni. Vi nepre lin bone gastigu kun la servemo de
mastrino… Venu, ni metu la viandon kaj la pladojn sur la tablon, kaj poste vi
iru vaporvarmigi mantoon*… Atendu, alprenu la du belajn porcelanajn
trinkvazojn de la dinastio Song**. Hodiaŭ jam povos esti uzataj tiuj
antikvaĵoj.”
Tuj kiam ili surtabligis la pladojn kaj purigis la ĉambron, aŭdiĝis ekstere
krioj:
“Ĉu loĝes ĉi tie la sinjoro Yu de Yangzhuang?”
Daojing tuj malfermis la pordon kaj vidis maljunan kaj malfortan ĉifonulon
staranta ekster la domo. Frapskuante de sia vesto la neĝerojn kaj polvon, li
demandis al Daojing kuntremanta voĉo: “Vi, vi… ĉu sinjoro Yu loĝas ĉi tie?”
“Bonvolu enveni!” Apenaŭ Daojing estis preta lin enlasi kiam Yu Yongze
paŝis al la pordo kaj rigardis al la maljunulo, demandante:
______________________________
*mantoo: Speco de pano, ne bakita, sed vaporumita, kiu estas la ĉefa manĝaĵo
en la nordo de Ĉinio.
** dinastio Song(960-1279)：dinastio en antikva Ĉinio，inkluzive de Norda
Song kel Suda Song.
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“Kiun vi volas viziti?”
Vidante Yu Yongze, la maljunulo tuj proksimiĝis al li kun ĝojo, kaj sur lia
vizaĝo, plena de sulketoj kiel la nukso, montriĝis ridmieno.
“Oh, sinjoro, ĉi tie vi loĝas！Tiel, tiel malfacile trovebla!” Antaŭ ol Yu
Yongze faris al li inviton, li jam volis enpaŝi tra la pordo, ŝanceliĝante, kun
dusako sur la ŝultro.
“Kiu vi estas?...” Yu Yongze ne lasis lin eniri, detenante lin ĉe la soj1o.
“Mi estas via Tria Onklo Wei, kiu loĝas fronte al via hejmoe n Yangzhuang.
Ĉu vi… ĉu vi eĉ min ne rekonas?” Iom malesperiĝinta, la maljunulo levis sian
malgrasan kaj sulkiĝintan vizaĝon kaj rigide rigardis al Yu Yongze.
“Oh, Maljuna Wei la Tria!” diris Yu Yongze. Ŝajnis, ke li ĵus rememoras
lian nomon. Li enlasis la maljunulon en la ĉambron per eksvingo de la mano.
Samtempe li faris buŝgrimacon al Daojing kaj diris al ŝi: “Tiu ĉi estas malnova
farmanto de nia familio.”
Vidante, ke la maljunulo mienas malvarma, malsata kaj laca de vojaĝo,
Daojing rapidis doni al li tabureton, por ke li sidu spud la forno, kaj demandis
lin:
“Eble vi ankoraŭ ne manĝis? Manĝu do…” Antaŭ ol ŝi eldiris la vortojn
“kun ni”, Yu Yongze jam okulsignis al ŝi. Ŝi balancis la kapon, kaj rememoris
pri la tuj alvenonta gravulo, kiam ŝia rigardo tuŝis la delikatajn manĝaĵojn sur la
table. Ŝi do eliris sur la straton kaj aĉetis kelkajn ordinarajn kukojn, kiujn,
reveninte, ŝi donis al la maljunulo.
“Manĝu ilin, onklo!” ŝi invitis.
“Ne, ne!...” Montrante mallertan ĝentilecon, li senprokraste akceptis la
kukojn kaj manĝegis. Yu Yongze iris en la internan ĉambron apartigitan per
kurteno, lasante Daojing akompani sola la maljunulon. Tiu ĉ1 avide kaj
unuspire formanĝis la kukojn; poste li elprenis pipon kaj komencis fumi. Kun
okuloj duonfermitaj, li rigardis dankeme al Daojing kajdiris kun rideto:
“Ĉu vi estas la instruistino Lin, kiu instruis en nia vilaĝo?”
“Jes, onklo. Ĉu vi ankoraŭ min rekonas?”
“Kiel ne! Mia pliaĝa nepo Hundeto lernis de vi. Hejme li diradis, ke
instruistino Lin estas bona, ke ŝi instruas ke li batalu kontraŭ Japanio.”
Aŭdante la babiladon inter la maljunulo kaj Lin Daojing, Yu Yongze eliris
al ili, kun kelkaj libroj sub brako, kaj interrompis la maljunulon, demandante:
“Kion vi volas de mi, Tria Onklo Wei? Diru, mi devas jam iri al la kurso.”
La maljunulo tuj nervoziĝis, kaj tremetis lia mano pipon tenanta. Sed li retenis
sian ekscitiĝon. Malrapide li frapskuis for la cindron el la pipo, ligis al ĝi la
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tabaksaketon kaj kroĉis ambaŭ ĉe la zone. Poste li ekparolis, respondante ne la
demandon al li direktitan.
“Sinjoro, kiel instruitulo, kion vi ne scias!... Pro inundoj dum tri jaroj
sinsekvaj sur la orientaj malaltaj kampoj de via familio, kiujn mi farmas, mi
rikoitis nenion. Mia maljuna kunulio mortis de malsato; mia filo Wufu, ne
povante toleri la malsaton, forfuĝis kaj soldatiĝis. En mia hejmo restas kun mi
nur Hundeto, lia patrino… Yulai, fratino de Wufu, estis de mi korŝire vendita,
kaj oni ne scias en kiu parto de la mondo ŝi troviĝis!...”
Manfrapante la tablon, Yu Yongze interrompis la maljunulon, kies babilado
ŝajnis senfina.
“Tria Onklo, por kio vi venas? Se por nenio, bonvonu resti, kaj mi iros.”
“Ne, ne, ne iru! Mi tuj finos！” La maljunulo rapide ekstaris, etendante de
malproksime la manojn, kvazaŭ li volus brakumi Yu Yongze, kaj diris ĝemvoĉe:
“Estas ja malfacile por la malriĉuloj vivi! Dum du jaroj mi ne povis pagi la
terrenton al via familio, kaj via patro min urĝis…” La maljunulo sopire skuis la
kapon kaj, palpserĉinte multan tempon tie kaj ĉi tie sur sia vesto, elprenis el la
zono krispiĝintan koverton, ĝin alte tenis per tremantaj manoj kaj prezentis al
Yu Yongze. “Jen estas letero de via soldatiĝinta kuzo Wufu. Ĝin ricevinte, mia
familio freneziĝis de ĝojo. Li skribis, ke li garnizonas en Changxindian*, de
Beiping. Mi do venis por lin vidi.”
“Al kio utilas lin vidi?” demandis ridetante Yu Yongze, kiu bone komprenis
tiajn aferojn.
“Vi diris prave!” rapidis respondi la maljunulo. “Post granda penado mi
sukcesis peti prunton de kvar juanoj kaj vojaĝis centojn da lioj. Sed kiam mi
atingis la lokon, li jam forlasis ĝin kun sia trupo kaj iris oni ne scias kien… Mia
tuta familio esperis ricevi de li iom da mono por daŭrigi la vivon. Pli bone estus,
se li fariĝus riĉa kaj povus helpi nin pagi la terrenton al la Kvara Maljuna
Sinjoro de via familio! Sed la ĉielo, la ĉielo ne malfermas siajn okulojn al ni!
Mi ne trovis Wufu; li iris oni ne scias kien! En tiu ĉi epoko de militoj kaj
malordo, se unu kuglo… Ve, min malfeliĉa filo!...” Parolante, la maljunulo
peze eksidis sur la tabureton kaj plorĝemis. Liaj vortoj multe kortuŝis Daojing.
Kiam ŝi vidis, ke la maljunulo viŝas la larmojn per siaj malpuraj manoj, ŝi
rapidis pasigi at li lavtukon. Tamen antaŭ ol ŝi atingis la manojn de la
maljunulo, ŝi estis forprenita de YuYongze, kiu buŝsignis al Daojing kun rideto
kaj turnis sin al la maljunulo:
____________________
*Changxindian: loko en la antaŭurbo de Beijing.
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“Ne ĉagreniĝu, Tria Onklo Wei. Mankas al vi mono por reveturi hejmen, ĉu
ne? Ne grave, mi povas helpi vin per unu juano, kaj vi klopodu havigi al vi
aliloke pli da mono, por hejmenveturi kiel eble plej frue.” Kaj li elpoŝigis
monpaperon de unu juano kaj metis ĝin apud la maljunulo. Samtempe li
montris al Lin Daojing rideton, kiel se li intencus diri: “Rigardu, kiel malavara
mi estas!”
Komence la maljunulo montriĝis ĝoja, aŭdante la vortojn de Yu Yongze.
Sed tuj poste, kiam li vidis la monpaperon de unu yuano, donitan al li por lin
adiaŭi, lia vizaĝo konvulsiis. Li ĵetis rigardon al Yu Yongze, poste al Lin
Daojing kiu staris apude, kaj diris kun tremantaj lipoj, preskaŭ ne povante artiki
la vortoin.
“Estu bonfarema, sinjoro! Mia tuta familio mortos de malsato! Unu
juano… unu juano ne sufiĉas eĉ por la kosto de vojaĝo al mia hejmo! Kiam vi
estis malgranda knabo, vi bonkore donadis al Wufu mantoon el tritika faruno.
Nun…” daŭrigis la maljunulo, kun larmoj en siaj malklaraj kaj senenergiaj
okuloj, “nun, helpu min per ok ĝis dek juanoj! Ne lasu, ke Hundeto kaj lia
patrino min atendu kun vana espero!”
La maljunulo larmis, sed Yu Yongze, la milda kaj amema studento en la
okuloj de Lin Daojing, respondis malĝentile kaj malvarme:
“Tria Onklo, se vi farmuloj terrenton ne pagas, kiamaniere mia patro povas
sendi al ml monon? Kiel studento, monon mi ne gajnas. Eĉ tiun juanon mi
donis al vi ne sen malfacilo!” Parolante li ĵetis subrigardon al Lin Daojing, sed
tiu ĉi malaperis. Antaŭ ol Yu Yongze volis ion diri plu, la maljunulo
ŝanceliĝante ekstaris kaj pene surŝultrigis sian dusakon, kiu pezis kvazaŭ je mil
ĝinoj*. Stumblante li paŝis el la ĉambro kaj samtempe murmuris malklare:
“Jes, jes, oni ĉiam renkontas tian sorton en malfacilo!”
La monpaperon de unu juano ne akceptis la maljunulo. Yu Yongze
reenpoŝigis ĝin. Li restis en la ĉambro kaj ne akompanis la vizitanton eksteren.
“Atendu, onklo！” Daojing haltigis lin ĉe la enirejo de la domo kaj rapideme
donis al li monpaperon. “Onklo, jen estas dek yuanoj. Ili ne multe valoras,
sed…” Ŝi ĵetis rigardon en la domon kaj daŭrigis: “Ĉu vi konas la stacidomon?
Estu atentema! Bone gardu la monon, ĉar en la vagonaro estas poŝaj ŝtelistoj.”
La maljunulo denove eklarmis. Starante en la densa neĝo, li prenis la
monon kaj fariĝis tiel konfuzita, ke li sencele palpis per ambaŭ manoj la tutan
korpon, kvazaŭ blindulo. Longan momenton poste, li ekmurmuris:
__________________________
* ĝino: pezunuo de Ĉinio, 1 ĝino =1/2 kilogramo.
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“Ĉie troviĝas bona homo, bona homo… Mi dankas vin, mia tuta familio
reverence salutes vin!”
Antaŭ tiu ĉi trista bildo, Daojing ne povis deteni siajn larmojn. Ŝi
ekrememoris nun pri la blankhara patro de sia propra patrino. Malriĉuloj,
farmantoj de tiaj malfeliĉuloj suferas en la mondo!... Kun peza koro ŝi staris de
la enjrejo kaj akompanis la maljunulon per sin rigardo. Nur kiam tiu ĉi
malrapide iris for, returnante la kapon ĉe ĉiu paŝo rigardi, ŝi revenis al la
ĉambro. Enpaŝinte la pordon, ŝi vidis Yu-Yongze kolermiena.
“Ĉu vi donis monon al la maljunulo?” Li demandis, kun brovoj kuntiritaj
kaj tono plena de riproĉo.
Daojing levis la kapon, ĵetis al li rigardon kaj respondis kapbalancante:
“Jes.”
“Kiom?”
“Dek juanojn.”
“Per mono mia vi montras vin bonfarulino. Kion tio signifas?” La unuan
fojon li koleris kontrau ŝi.
“Ah!” Daojing ne atendis, ke Yu Yongze povas diri eĉ tiajn vortojn. Ŝi
ekstaris abrupte kaj kolere najlis siajn okulojn sur li.
“Vi, kiu senĉese paroladas pri justeco kaj moraleco, tamen tiel traktas
malriĉulon! Mi, mi redonos al vi la monon!...” Ŝi ploris. Ŝi kuris al la lito kaj,
sin kaŝinte sub la litkovrilo, ploris kun koro tute frakasita. Kio pli ŝin doloris en
la koro estis, ke Yu Yongze, kiun ŝi varme amas, estas efektive tia homo… Ŝia
bela revo komencis rompiĝi. Kiel ŝi do povis sin deteni de korŝira plorado?
La profunda ĉagreniĝo de Daojing konsternis Yu Yongze. Retirinte sian ĵus
montritajn koleron kaj malkontenton, li varme ĉirkaŭbrakis ŝian kolon kaj
mildvoĉe petegis. Nun, en palpebruma daŭro, li refariĝis tiel amema kaj afabla!
“Pardonu min, Jing! Estis kulpo mia. Mi tion faris por nia viva. Mi ja ne
estas egoisto. Kial la maljunulo venis por prunti de mi monon? Ĉar mi estas
malsama ol mia patro…” “Ne koleru, Jing！Se vi dezirus, and donus al li ĉiujn
kvindek juanojn ĵus ricevitaj de mia patro, porn e diri dek juanoj, kaj mi neniam
plu dirus ne.”
Daojing ankoraŭ ne volis parolg kun li, sed ŝi iom post iom trankviliĝis kaj
ĉesis larmi. Li do tirlevis ŝin el la lito, kombis por ŝi la harojn kaj iom pudris
ŝian vizaĝon. Poste li diris kontente: “Eĉ Zhang Chang* ne povas pentri pli
________________________
* Zhang Chang (ĝang ĉang): Ŝtatoficisto de la dinastio Han (206 a.K.—220
p.K.), kiu ŝatis pentri brovojn al virinoj.
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bele, mi kredas. Nu, ne koleru. Mi rakontos al vi humoraĵon: Kiam mi estis
malgranda knabo, mi kaj Wufu, la filo de la maljunulo, estis tre bonaj amikoj.
Li loĝis en domo fronte al la mia. Ni ofte iris ludi en lageto. Mi estas filo
naskita kiam mia patro havis jam kvindek jarojn; estis natura, ke li amis min
kiel trezoron, malpermesante min naĝi. Sed mi ŝtele iris al la akvo. Wufu kaj
grupo da knaboj min ŝirmis. Kiam mia patro sendis por min serĉi, ili ĉirkaŭis
min en la lageto kaj kelkaj knaboj rondiris ĉirkaŭ mi, ne lasante ke min vidu la
sendito. Kiam mi havis bonhumoron, mi ŝtelis el la hejmo mantoojn por la
knaboj. Iun tagon, kiam la kuiristo malfermis la kovrilon de la vaporumilo, mi
tuj profitis la momenton, en kiu li staris kun dorso kontraŭ mi, kaj tra la
malfermita fenestro ŝtelis el la vaporumilo ĉiujn mantoojn, kiujn mi metis en
sakon kaj portis for. Kiam la kuiristo returnis sin kaj trovis malplena la
vaporumilon, li laŭte kriis: ‘VenisVulpa Dio!’ Ĉu ne estas interese?”
“Interese!” malvarme respondis Daojing. “Sed kial hodiaŭ vi ne volis doni
mantoon at aliulo? Kial vi ne permesis al la maljunulo preni la delikatajn
manĝaĵojn sur la tablo?”
“Kial ne!” Yu Yongze penis pravigi sin. “Kiam mia patro mortos kaj mi
fariĝos mastro de mia hejmo, mi donacos nian tutan teron al la kamparanoj, kiel
tion faris Tolstoj.”
“Hm, vi donacos?” Daojing demandis kun duonfermitaj okuloj. “La
kamparanoj vivtenas vin per sin sango, kaj vi tamen rigardas vin ilia savanto！”
Yu Yongze silentis. Malpacience pensante pri sia atendata “gravulo”, li tute ne
aŭdis, kion diris Daojing.
Post kelka tempo, la neĝoblovado maipli fortiĝis, kaj fine venis la “gravulo”.
Tiu ĉi, fortika kiel atleto, portis sportistajn pantalonon kaj ŝuojn. Liaj grandaj
okuldj radiis de energio. Kiam li enpaŝis la ĉambron, Yu Yongze rapidis lin
prezenti al Daojing, kun granda entuziasmo.
“Jen estas Luo Dafang, mia kolego, kiu studas en la fakultato de historio.”
Poste li turnis sin por ŝin konigi al li:
“Tiu ĉi estas Lin Daojing, mia amatino.”
Luo Dafang etendis sian grandan manon kaj premis la ŝian, dirante kun
afabla rideto:
“Bone, ni koniĝu！Ĉu vi nun ne studas en lernejo? Kaj ne laboras?”
Daojing ruĝiĝis honteme. Ŝi havis la impreson, ke tiu ĉi persono estas
malkaŝa kaj zorgas pri la vivo de aliulo eĉ ĉe la unuafoja renkontiĝo, kaj ke li
kondutas pli kiel amiko ol kiel gravulo. Aperis do rideto sur lia mieno kaj ŝi
senprokraste alportis teon al la gasto. Preparante la abundan vespermanĝon, ŝi
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aŭskultis ilian interparolon.
“Maljuna Yu, vi nun okupas vin en la identigo de faktoj en klasikaĵoj, ĉu ne ?
demandis la gasto.
“Jes. Studante en la fakultato de ĉina fngvo, mi ne povas ne penetri en la
paperamasojn de la klasikaĵoj, kiuj forte interesas min. Kaj vi? Ĉu vi ankoraŭ
estas okupata de la nacisava laboro?”
“Ne.” Lao Dafang evitis lian demandon kaj daŭrigis sian komencitan temon.
“Identigi la faktojn en 1a klasikaĵoj kaj studi la naciajn klasikaĵojn estas bone
kaj ankaŭ necese. Sed nepre havu singardemon kontraŭ la trompo de doktoro
Hu Shi kaj ne deviu en la senelirejon de ‘savi la nacion per studado de libroj’,
ĉar alie…” Ekturninte siajn sagacajn pupilojn kaj ekskuinte la kapon, li senĝene
ridegis al Yu Yongze kaj Lin Daojing. “He, geamikoj！Mi recitu al vi
eminentan verkon de doktoro Hu Shi, du bone?”
“Ne, ne, ne recitu nun ！ Permesu min demandi,” Yu Yongze rapide
interrompis lin kun nenatura rideto sur la vizaĝo, “kiel statas via patro kaj Hu
Shi, kiuj estas intimaj inter si?... Mi volis demandi, ĉu Hu Shi estas lasttempe
tre okupata?”
“Ĉu vi demandis pri mia patro kaj la doktoro？Du samgustaj fratoj! Ili kune
studas la pragmatismon de sinjoro John Dewey kaj ĝin vendas al ĉinoj, por ke
la ĉinoj konsentu kun plezuro ke ‘kiu lakton donas, tiu patrino sin nomas’, por
ke la imperiistoj kaj feŭdaj militaristoj povu sklavigi Ĉinion. Kio, maljuna
Yu？Vi demandis ĉu Hu Shi estas multe okupata？Kion tio signifas?” La
vortoj, sencoriĉaj, torentis el la buŝo de Luo Dafang．
“Ni unue manĝu kaj trinku, kaj poste parolos pri tio.” Ridetante Yu Yongze
invitis la gaston sidiĝi ĉe la malgrandan rondan tablon, kovritan per pure blanka
tuko, kaj la du viroj komencis manĝi. Luo Dafang demandis kun miro: “Kial vi
preparis tiom da pladoj？Kiel riĉa vi estas, maljuna Yu!”
“Estas mia devo bone regali vin, mian malnovan kolegon.Vi ĵus demandis
min, por kio mi volas informiĝi pri Hu Shi,” komencis Yu Yongze sian
paroladon ridetante. “Mi estas leganta la verkojn de Wang Guowei kaj Luo
Zhenyu*. En ili estas pluraj problemoj, kiujn mi ne komprenas, kaj mi deziras
demandi Hu Shi. Kvankam li havas difektojn en iuj terenoj kaj multaj personoj
lin riproĉas, tamen laŭ mi, malgraŭ ĉio, li restas erudito de la nuntempa Ĉinio.
Lia sinteno en la studado kaj lia multscieco estas lernindaj. Pro tio mi havas
________________________________
* Wang Guowei, Luo Zhenju (ŭang gŭo-ŭej 1877-1927, lŭo ĝen-ju
1866-1940)：fakuloj de la moderna Ĉinio en identigado de faktoj en klasikaĵoj
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la intencon konsulti lin pri kelkaj problemoj. Sed li estas fama erudito, dum mi
estas simpla studento. Mi hontas rekte lin viziti ĉar via patro estas intima al li,
mi volas peti vin…” Li prenis grandan pecon da rostita anaso kaj ĝin metis en
la teleron de la gasto, montrante sur sia vizago tre serveman rideton
Luo Dafang denove eksplodis de malkaŝema ridego. Li skuadis la kapon,
same kiel kolportisto skuas la tamburinon, kaj diris manĝante:
“Eruditaj profesoroj estas multaj, kial vi deziras demandi nur al Hu Shi?
Lasu tiun ideon, mi konsilas. Mi volonte prezentos vin al ĉiu ajn escepte de
doktoro Hu Shi.”
Tutforte retenante sian malesperiĝon kaj malkontenton, Yu Yongze vokis al
Lin Daojing: “Vi ankaŭ venu manĝi!” Poste li turnis sin al la gasto kaj
demandis, ankoraŭ kun rideto: “He, maljuna Luo, kie estas nun via grupo de
reprezentantoj, kiuj suden iris manifestacii por savi la nacion? Kial ni aŭdis
nenion pri via agado? Kaj Li Mengyu? Li estas vere eksterordinara aktivulo.”
“Droninta en la paperamasoj de la klasikaĵoj, kompreneble vi ne aŭdas
novaĵojn de la ekstera mondo.” Lou Dafang, lasinte la trinkvazon sur la tablo,
ekstaris de la tabureto kaj promenis en la ĉambro, rigardante ĉiujn ĝiajn
angulojn. Li esploris la interesojn de la gemastroj kaj samtempe respondis al
Yu Yongze distrite: “Post kiam ni manifestaciantaj studentoj estis ŝnurligitaj
kaj resenditaj al Beiping, Guomindang surprizis la studentojn de Nanjing per
masakro je la 17-a dedecembro. Ĉu vi aŭdis pri tio? Ĉar Guomindang demetis
sian maskon kaj furiozis en sia subpremado, nia studenta nacisava movado
devas nun silenti por kelka tempo. Li Mengyu, kiu gvidis tiun manifestacion
kiel ĉefkomandanto, estis multezorgata de la sinjoroj ĝendarmoj, post kiam li
revenis al sia universitato. Pro tio, li ne havis alian alternativon ol fuĝi al oni ne
scias kie.” Li haltis kaj penetre rigardis al Yu Yongtze kaj poste al Lin Daojing.
Kaj li daŭrigis per serioza voĉo: “Maljuna Yu, estante ambaŭ junaj, vi ne devas
perdi la viglecon de junuloj! Partoprenu la agadon ekstere, se tio eblas. Kiam ni
veturis sudden por la manifestacio, ĉu vi, maljuna Yu, ne montriĝis ankaŭ
fervora?”
“Jes,” respondis Yu Yongze. “Nun mi ankaŭ ne estas malfervora. Sed mi
opinias, le krii sloganojn kaj svingi la brakon utilas al nenio. Mi uzas mian
propran manieron por savi la nacion. Nu, maljuna Luo, prenu pli.” Li
komplezeme invitadis manĝi al la gasto.
“Via maniero estas pasi de moderne binditaj libtoj al tradicie broŝuritaj
libroj, de studenta uniformo al longa robo,” Daojing interrompis ridetante. Ŝi ne
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sciis kial, ŝi simpatiis kun Luo Dafang, malgraŭ tio, ke ŝi ĵus konis lin. Ŝajnis al
ŝi, ke li iom similas — kvankam ŝi ne sciis en kiuj punktoj — al Lu Jiachuan,
kiun ŝi renkontis en Beidaihe.
Yu Yongze estis antaŭe kutiminta sin vesti en studenta uniformo. Sed post
kiam li komencis okupi sin pri la antikvaj libroj, aliiĝis lia intereso pri la vestoj,
ŝatante pure “naciajn formojn” En somero, li portis silkan aŭ tolan robon kaj
tolŝuojn. En vintro li portis silkan vatitan robon kaj superveston el blua ŝtofo;
sur la kapo sides ĉapelo kun larĝa ĉirkaŭrando; la piedoj estis vestitaj en
“maljunaj botetoj:, kun dikaj plandumoj, en formo de boato. Daojing ne ŝatis
tian sinvestadon, kiu montris lin pli maljunulo ol junulo. Li tamen diris, ke tio
estas patriotismo. En siaj paroloj li ofte aludis, ke studo pri la naciaj klasikaĵoj
kaj vestiĝi en naciaj kostumoj estas konkreta esprimo de la patriotismo. Pro tio,
Daojing tiel kritikis lin nun.
“Ne aŭskultu ŝian sensencaĵon!” Yu Yongze tuj diris ridetante al Luo
Dafang, por ĉesigi la parolon al Daojing. “Ne trovante kie maŝargi sian koleron
pro malsukceso en la serĉo de laboro, ŝi ofte malkontentas je mi. Tiu ĉi socio
estas indigninda: por ŝia laboro, mi ne memoras, kiom da vizitoj mi faris kaj
kiom da maltrankvilo mi suferis. Sed fine, ŝi devas ankoraŭ resti hejme nenion
farante krom kuiri kaj lavi vestojn por mi. Estas pura vero, ke en tiu ĉi socio
‘Kiam el lernejo oni eliras, en senlaborecon oni eniras’. Nun mi mem estas
zorganta kian estontecon mi havos kiam mi finos mian studadon en la
universitato. Maljuna Luo, por vi certe ne estos problemo pri la laboro, ĉar vi
havas altrangan patron.”
“Lasu, min tamen tute ne interesas lia favoro！Li kaj mi neniel povas
samopinii, kaj ĉiu el ni iras sian propran vojon.” Tio dirinte, Luo Dafang
adiaŭis la gemastrojn: “Dankon al vi, mi foriras.”
La gemastroj ne retenis lin. Kiam li atingis la pordon, li returnis sin kaj diris
al ili:
“Ĵus antaŭe mi ne sukcesis reciti la elstaran verkon de doktoro Hu Shi. Nun
permesu min reciti ĝin antaŭ ol mi foriros:
Ĉu vi ne povas toleri? Ĉu vi ne povas elporti la eksciton
de ekstere? Ĉu vi ne povas elteni la logon kaj mokon de viaj
kunlernantoj, kiuj eliris por krii? Ĉu vi hontas sidante sola en
la biblioteko? Ĉu vi sentas maltrankvilon en la koro? … Ni
rakontos al vi unu aŭ du historiojn…”
Luo Dafang torente recitis, kun larĝe malfennitaj okuloj kaj serioza mieno,
senĉese svingante la kapon. Yu Yongze brue elspirante purigis per tuko la
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nazon de kataro; oni ne sciis, ĉu li aŭdis la reciton. Sed Lin Daojing sukcesis
deteni sian eksplodon de rido nur post forta penado. Lou Dafang paŭzis, faris
longan enspiron kaj daŭrigis: “Espriminte sian simpation por la aflikto de la
junuloj, doktoro Hu Shi tuj ŝanŝis la temon kaj citis la ekzemplojn de Goethe
kaj Fechter kun la konsilo, ke la junuloj imitu ilin, trankvile sin absorbante en
la legado eĉ se la trupoj de la malamiko atakas ĝis la urbo kie ili loĝas… Nu,
maljuna Yu, ne estu trompita; oni ne povas savi la nacion per nura legado!”
Kun rideto li balancis la kapon kaj eliris el la ĉambro. Lin akompanis ĝis la
entrejo de la domo Lin Daojing, ĝojmiene, kaj Yu Yongze, kontraŭvole. Kiam
ili reeniris sian ĉambron, Yu Yongze falis sur la liton kaj kuŝis senvorte, kun
okuloj direktitaj al la plafono.
Vidante ke li silentadas, Daojing, kiu sidis ĉe la table, ekstaris kaj malrapide
paŝis al li, demandante:
“Kiel vi fariĝis tiel malĝoja post la vizito de Lao Dafang? Lia konsilo al vi
estis ja bonvola.” Ŝi pensis, ke Yu Yongze ĉagreniĝas pro la moko de Luo.
Li skuis la kapon kaj respondis, kuŝanta sur la lito:
“Ne, Jing. Kiom li valoras, ke mi ĉagreniĝas pro li! Estas vere, ke mi sentas
aflikton. Ĉar, vi scias, mi havas jam propran hejmon, mi havas vin, kaj,
kompreneble, mi havos ankaŭ infanojn en la estonteco. Se mi estus kun la
vilaĝanino, kiu mortis, mi sentus nenian maltrankvilon. Tamen mi estas kun vi.
Post malmultaj monatoj mi jam finoss la studadon en la universitato, sed mi
ankoraŭ ne vidas eblecon trovi laboron. Tiam mia familio ne plu sendos al mi
monon. Kiamaniere mi do daŭrigos la vivon kun vi?” Li ĝemsopiris kaj najlis
siajn malĝojajn okuletojn sur Lin Daojing. “Pro tio, hodiaŭ mi aĉetis per 4-5
juanoj vinon kaj manĝaĵojn kaj invitis Luo Dafang, esperante, ke, pere de lia
patro, mi povos kontaktiĝi kun Hu Shi, aŭ ke lia patro mem povos helpi min en
la serĉo de laboro. Tamen, kiu atendis, ke tiu ĉi individuo paroladis nur pri la
principoj de Marksismo! Ni lasu do tiun vojon kaj serĉu alian! Jing, mia kara,
venu, min konsolu！”
Li levis sin kaj sidiĝis sur la lito, etendante la brakojn por ĉirkaŭbraki Lin
Daojing, sed tiu ĉi retiris sin je du paŝoj kaj rigardis lin dolore. La du sintenoj
tute malsamaj, kun kiuj li hodiaŭ traktis respektive du personojn, malkaŝis al ŝi
la veran vizaĝon de ŝia amato, kio naskis en ŝi nepriskribeblan malesperiĝon
kaj doloron.
La bela ĉielarko formita el ensorĉanta amo perdis iom post iom siajn
ĉarmajn kolorojn kun la pasado de la tempo. La realo komencis seniluziigi
ambau la junulinon kaj la junulon. Ŝlosita en la malvasta spaco de la nova
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hejmo (ĉar ŝia rilato kun Yu Yongze estis neanoncita kunvivado, ŝi ne volis
vidi siajn malnovajn amikinojn; ŝi eĉ maloftigis siajn vizitojn al Wang
Xiaoyan), tutajn tagojn ŝi pasigadis okupante sin en bagatelaĵoj, purigante
kaserolon kaj manĝilojn, aĉetante legomojn, preparante manĝojn, lavante,
kudrante kaj flikante. Restis al ŝi malmulte da tempo por legi. Ŝiaj senlimaj
revoj pri la estonteco komencis velkiĝi. Ŝi sentis aflikton kaj sufokitecon. Kaj
la plej granda doloro por si estis tio, ke Yu Yongze fakte ne estas tiel perfekta
kiel ŝi imagis, kaj ke liaj kavalirecaj kaj poetaj manieroj iom post iom
forvaporiĝis antaŭ la povo de la tempo. Li estas nur viro egoisma, vulgara,
zorganta ekskluzive pri la banalaĵoj de la ĉiutaga vivo. Oh, la sorto! En kian
senellrejon la sorto ĵetis sin ankoraŭfoje!
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XI
Estis antaŭvespero de la Novjara Tago laŭ la luna kalendaro.
Tra la per blanka papero tapetita kradfenestro de malgranda, tipa ĉambro de
Beijing elfiltriĝis hela lamplumo kaj homa bruo. Pli ol dek gejunuloj plenigis la
ĉambron, entuziasme interbabilantaj.
En la nebulo de cigareda fumo kaj vaporo, la ĉarma ridetanta vizaĝo kaj la
viglaj okuloj nigre brilantaj de la mastrino Bai Liping estis aparteatentoaltiraj.
Starante ĉe okpersona kvadrata tablo, ŝi levis vinglason kaj ĵetis koran rideton
al ĉiu gasto.
“Ĉi-nokte, ni, geknaboj senhejmaj, kolektiĝis ĉi tie. Spite ke la japanaj
rabistoj malpermesas nin pasigi la Novjaron kun niaj familioj, ni tamen nepre
ĝuos ĝojan Novjaran Feston! He, geknaboj, trinku!”
Ŝi estis juna, kaj pluraj el la ĉeestantoj en la ĉambro agis pli ol ŝi, sed ŝi,
prenante aspekton de pliaĝa fratino, nomadis la gastojn “geknaboj”. Ŝi naskiĝis
en Jilin-provinco (en nordoriento de Ĉinio) kaj estis studentino en la jura
instituto de Beijing-Universitato. Post la evento de “18-a de Septembro” de
1931, kiam la japanaj invadtrupoj okupis la Nordorienton de Ĉinio, la studentoj
en Beiping venintaj de tiu regiono ne pli povis rilatiĝi kun siaj familioj. Pro tio,
hodiaŭ nokte ŝi invitis kelkajn samprovincanojn, universitatajn kolegojn kaj
amikojn al sia pensiona ĉambro por pasigi la Novjaron. Ŝi estis knabino verva,
komunikiĝema.
Tuj kiam ŝi finis sian parolon, sin ĵetis al la tablo fortika kaj bela junulo,
kun vizaĝo de sana ruĝkoloro kaj naiva entuziasmo de knabo. Li ŝiris el ŝia
mano la vinglason kaj alte ĝin levis super la kapo, kriante:
“Mi ptotestas! En tiu ĉi antaŭnokto de Novjara Tago mi laŭte protestas
kontraŭ la reakciaj Guomindang kaj Nacia Registato! La politiko de Jiang
Jieshi de nerezisto fordonis la tri provincojn de la Nordoriento kaj enabismigis
tridek milionojn da senkulpaj samlandanoj en la suferojn de la sklaveco. Mi
laŭte protestas kontraŭ Nanjing… Mi protestas!”
Tiu ĉi junulo estis Xu Ning, kiu, dum la veturado sudden de la studentoj de
Beijing-Universitato per manifestacio, voĉlegis sloganojn en la trajno. Kriante,
li ĵetis seriozan ĉirkaŭrigardon per siaj duonfermitaj rondaj okuloj al la
ĉeestantaro, kvazaŭ por trovi eĥojn de lia protesto. Bai Liping montris
ekrideton, kun brovoj kuntiritaj, kaj donis al li baton per manplato. Ŝi diris:
“Xu Ning, stulta knabo, je kio vi blinde krias ĉi tie? Jiang Jieshi ne aŭdas
vian proteston. Kaj, ĉu vi ne timas, ke viaj vortoj atingus la orelojn de
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detektivo?... Nu, geamikoj,ne aŭskultu lin！Ni trinku!”
Tamen la invito de la mastrino, kvazaŭ falinta en vastan dezerton, trovis
atenton de neniu. Iuj indigne plendis pri la reakcio kaj nerezisto de la registaro,
aliaj sentis nostalgion kaj mallaŭte ĝemspiris kortuŝitaj de la atmosfero en la
ĉambro. Maldika studentino, de 17 aŭ 18 jaroj, eĉ singulte ploris, apogante sin
sur la balustradeto de la lito de Bai Liping. Tio kaŭzis pli da malordo en la
ĉambreto. La mastrino rapidis al la studentino kaj diris al ŝi:
“Ne ploru, Cui Xiuyu！Vi pensas pri via panjo, ĉu ne? Jes, ŝi estis kruele
mortigita; ni ĉiuj devas venĝi…” Kaj ŝi daŭrigis per voĉo mallaŭtigita: “Ne
ploru, kara knabino！Grandnombraj estas la geknaboj kiel ni kiuj perdis sian
hejmon kaj gepatrojn. Kiom multe da orfoj kaj vidvinoj kaŭzis la japanaj
invadentoj! Malamo! Tiun ĉi malamon ni ĉiuj gardos en la memoro! Aŭskultu,
la volontulaj trupoj de la nordoriento batalas kun granda aktiveco; ni certe
sukcesos reiri al niaj hejmoj pli malpli frue…” Kvankam ŝi havis pli da
vivosperto, tamen, pensante pri siaj gepatroj kaj hejmtero troviĝantaj sub la
hufoj de la invadantoj, ŝi ankaŭ ne povis sin deteni kaj, same kiel Cui, ploris sin
apogante sur la litbalustradeto.
Ĉiuj ĉesis paroli en la ĉambro.
Ĉi-nokte Lin Daojing ankaŭ sin trovis inter la ĉeestantoj. Ŝi loĝis en la sama
pensiono kaj konis Bai Liping pere de Luo Dafang, kiu estis amiko de tiu ĉi
lasta kaj ofte venis ŝin viziti. Nun, en la vintra libertempo, Yu Yongze iris al sia
patra hejmo por pasigi tie la Novjaron. Lin Daojing ne iris kun li; ŝi restis en la
pensiono kaj estis invitita de la gastama Bai Liping por pasigi kun ili la
novjaran antaŭvesperon.
Ŝi konis neniun alian en tiu ĉi ĉambro, krom Bai kaj Luo. Pro tio ŝi sidis en
angulo kaj silente aŭskultis la parolojn de aliaj. Kiam ŝi vidis, ke Cui Xiuyu kaj
Bai Liping ploras, ŝi estis kortuŝita kaj proksimiĝis al Bai. Rigardante la
plorantinojn, ŝi volis diri ion, sed ne povis. La malkaŝskaraktera, babilema kaj
ŝercema Luo Dafang nun sidis senvorte ĉe la fenestro, kun kapo klinita.
Silentiĝis eĉ Xu Ning, kiu ĵus laŭte kriis protestojn.
“ ‘En bela festo duoblas la nostalgio.’ Ho, miaj gepatroj pensas, pensas
hodiaŭ nokte pri sia filo！Aminda, aminda rivero Songhua, ĉu ankoraŭ, ankoraŭ
tiel ĉarme ondetas via klara akvo?” La silenton rompis ebria, singulta voĉo de
malalta junulo, kun distaŭzita hararo kaj en eluzita okcidenta vesto, kiu
evidente trinkis tro multe.
Ĉiuj turnis sian rigardon al li, kiu sidis ĉe la kvadrata tablo, alte tenante la
vinglason en mano. Bai Liping ĉesis plori. Ekviŝinte la okulojn, ŝi saltis al li,
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forprenis lian glason kaj donis pinĉon al lia vango.
“Senhonta! Ĉu vi freneziĝas de ebrio, Yu Yimin?”
Sed, apenaŭ la mastrino reordigis tiun ĉi flankon, aliflanke ekaŭdiĝis veoj
pli malplaĉaj al la oreloj: parolis viro de ĉirkaŭ tridek jaroj, kiu portis vatitan
robon el griza ŝtofo, havis longajn falantajn harojn de dekadencisto kaj
malbelan vizaĝon de azeno.
“Ve, ve, ne menciu pri la ŝtataj aferoj! Lasu pli libera la vivon! La vivo
fluas kiel rivero kaj baldaŭ forpasos… Mi ne povas elteni, mi ne povas elteni!
Ve, la homa vivo similas al sonĝo, kiu donas plezuron nur momentan. Mi ne
povas elteni, mi ne povas elteni!...”
Dum tiu ĉi persona melankolio ripetadis sian “mi ne povas elteni”, Xu Ning
kaj Cut Xiuyu, pli ol ĉiuj ceteraj, vere ne povis elteni tion. Preskaŭ samtempe
ili interrompis lin. Cui Xiuyu saltis al li kaj kriis kun okuloj larĝe malfermitaj,
montrante per fingro lian nazpinton:
“Kiom vi trinkis, granda artisto Wang? Vi tiom ebriiĝis, ke vi jam ne plu
kondutas kiel ĉino! Kia estas la nuna epoko? Nia lando estas rompita, niaj
familianoj estas disigitaj! Tamen vi ankoraŭ babilaĉas tiajn dekadencajn
sensencaĵojn! Permesu min konsili al vi per laŭta voĉo：la japanaj rabistoj estas
pretaj sklavigi vian patrion, bonvolu vekiĝi el via ebura turo!”
Xu Ning eksvingis la manon, oratore karesplatigis siajn densajn, nigrajn
harojn kaj komencis tuj sekve sian atakon:
“Bonvole vekiĝu, Wang Jianfu! Rehe-provinco troviĝas nun en danĝero, la
tuta nordo de Ĉnio ankaŭ estas en streĉa situacio; ĉu vi tion scias? Via sinjora
moŝto tamen havas humoron fari tiajn mirindajn nihilismajn parolojn!”
Kun longe etendita kolo, Wang Jianfu malvarme ridetis, rigardante al Xu
Ning kaj Cui Xiuyu per siaj ebriaj okuloj, ruĝaj kaj larĝe malfermitaj. Lia
embarasa aspekto, simila al tiu de frapita hundo, eksplodigis laŭtajn ridojn en la
tuta ĉambro.
Iom poste, oni rekomencis sian babiladon.
“Eta Bai, lasu nin diri kion ni sentas en la koro! Tiu ĉi ĉambro ne devas esti
tetrinkejo, en kiu estas gluitaj sur muro afiŝoj ‘Ne parolu pri ŝtataj aferoj!’.” Yu
Yimin petis, ĵetante al Bai Liping ekrigardon.
Tiu ĉi ridetis kun lipoj fermitaj kaj respondis: “Mi scias, ke vi ĉiuj certe
sentas multan emocion en la hodiaŭa tago. Mi ne menciis pri ĝi ne pro tio, ke
mi tion malvolis, sed pro tio, ke mi timis kaŭzi al vi malĝojon…” Parolante,
ŝiaj okuloj denove malsekiĝis kaj ŝi rapide flankenturnis la kapon. Nur iom
poste, kiam ŝi returnis la kapon, ŝi daŭrigis: “Post la evento de ‘18-a de
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Septembro’, ni, gejunuloj rifuĝintaj el la Nordoriento, vivas la vivon sufiĉe
doloran. Estas necese, ke ni ĝojigu nin en novjara festo, sed ni ne sukcesis.” Ŝi
iom cerbumis kaj aldonis: “Jen, mi rakontu al vi humoraĵon por vin plezurigi.
Post mi, ĉiu el vi ankaŭ rakontu unu. Xu Ning, ni tamen ne permesos ke vi,
knabaĉo, provoku malordon!” Ŝi grimacis per la okuloj kaj montris al la gastoj
gracian ridon.
Ĉuj najlis sur ŝi sian rigardon, kaj ŝi komencis rakonti: “Post la evento
de ’18-a de Septembro’, kiam okcent mil laboristoj de Shanghai organizis la
Asocion por Rezisto konttaŭ Japanjo kaj Savo de la Nacio kaj sendis
reprezentantojn al Nanjing por peti, ke la registaro tuj sendu trupojn kaj donu al
la laboristoj pafilojn por kontraŭbatali la japanajn invadantojn, ni, studentoj de
Beiping, ankaŭ atingis Nanjing por fari al la registaro de Guomindang la saman
peticion, kunagante kun la studentoj de aliaj lokoj de la lando. Tiam, jen, Jiang
Jieshi aplikis artifikon: li kunvokis la studentojn en la Centra Milita Akademio
kaj faris al ili paroladon. Ho, aŭskultu, li diris verajn mirindaĵojn!” Bai Liping
ŝatis prezenti dramojn kaj estis ludonta kiel kinostelo. Nun, per aktorina
maniero, ŝi laŭte imitis la paroltonon de Jiang Jieshi, strangan miksaĵon de
dialektoj diverslokaj: “Nun — la registaro, estas — active sin preparanta — por
rezisti al Japanio. Se, post tri jaroj — la perditaj teroj ne estos reprenitaj, se
Ĉinio ne estos rekonstruita, oni povos dehaki —” Ŝi forte ekviŝis sian kolon per
la mano kaj malfermegis la okulojn. “Oni povos dehaki mian kapon por forigi
la malkontenton de la mondo！” Sia ekzakta imito de la tono kaj mieno de Jiang
Jieshi, kontraste kun ŝia ĉarma svelteco, eksplodigis ridegon en la tuta ĉambro.
Ridis eĉ Wang Jianfu, kiu suspiradis kun kapo klinita. Yu Yimin eĉ saltleviĝis,
tenante vinglason en la mano.
“Kiu volas aŭdi lian sensencaĵon!” Xu Ning interrompis ŝin, forte frapante
la tablon. “Nelonge post la parolaĉo de Jiang Jieshi, studentoj el diversaj partoj
de la lando veturis al Nanjing por fari imponajn manifestaciojn. Kiel avangardo,
la kolegoj de Beijing-universitato entreprenis la faman manifestacion de la ‘5-a
de Decembro’. Kaj sekve, studentoj el Shanghai kaj Beiping amase iris al
Nanjing, kie, kune kun studentoj de la Centra Universitato, ili ĉirkaŭis kaj
detruis la sidejon de la Centra Estrejo de Guomindang; la eldonejo de Centra
Tagĵurnalo* ankaŭ estis ruinigita. Kiam la studentoj iris al la sidejo de la Nacia
Registaro kaj laŭte krtis antaŭ ĝia enirejo: ‘Kontraŭ la naciperfida registaro’, la
terure timigita registaro firme ŝlosis siajn ferajn pordegojn… Tio okazis la
__________________
*Centra Tagĵurnalo: organo de Guomindang
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17-an de Decembro de la antaŭlasta jaro. Ĉu vi scias?” Xu Ning subite ekŝovis
sian pugnon al la azena vizaĝo de Wang Jianfu, kaj tiu ĉi rapide retiris sian
kapon pro timo. Ektondris denove ridegoj.
“Eta Bai, eta Xu, tre gajige vi parolis！Nu, en tiuj ĉi liberaj horoj de la
Novjaro, mi ankaŭ ion rakontu al vi kiel posttrinkan distraĵon!” Luo Dafang,
iom malvigla hodiaŭ, silentis ĝis nun; ŝajnis, ke io lin maltrankviligis. Sed kiam
li komencis sian babiladon, lia mieno tuj heliĝis kaj liaj vortoj vigle torentis
kiel akvo elkluzigita.
“Eta Xu, dum nia manifestacio en Nanjing, vi, etulo, iris kun LU Jiachuan
ĝuis la ‘bonan trakton’. Li Mengyu kondukis siajn personojn por ataki
komandejon de la urba garzono. Ni la restantaj 185 personoj, estis ŝnurligitaj
kaj eskortitaj al Xiaolingwei, kie ni sate gustumis la kaptitecon. En nokto, triste
ventis kaj pluvis. Ni kuŝis sur glacie malvarma tero. Ĉirkaŭe Regis tomba
silento. Traktataj kiel malliberuloj, kiu el ni, ĝentilaj studentoj, povis endormiĝi?
luj kolere kunpremis la dentojn; iuj ĝemspiris; iuj, inspiritaj de poeziemo, faris
improvizaĵojn… Mia moŝto, kiel vi scias, estaas talenta literaturisto. Tiam, en
la peza mallumo de la nokto, por malpliigi la doloron de la kolegoj, por faciligi
al ili la maldormon en frosto kaj malsato, maljuna Xu kaj mi verkis buŝajn
versaĵojn. Post mallonga tempo, niaj eminentaj verkoj jam furoris inter la
amaso. En la malhelo oni vokis tie: ‘Fratoj, kantu ankoraŭfoje nian Kanton de
Beijing-Universitato!’', kaj ĉt tie: ‘Bis!’ Ni ŝanĝis al koncerlejo la malliberejon,
la malgajan kazernon de Xiaolingwei. Eĉ la ora voĉo de fraŭlino MacDonald ne
povus esti pli bone akceptata ol miaj vulgaraj buŝaj versaĵoj.”
“Eh, eh, estimate sinjoro Luo, kiajn eminentajn verkojn vi faris? Diru al ni!
Ni mortas de atendo!” La knabino Cui Xiuyu aŭskultis absorbita, kun brilaj
okuloj preskaŭ ronde malfermitaj. Tre malpacienca, ŝi preskaŭ volis piedfrapi
la teron, vidante, ke Luo Dafang intense kaŝas kion li verkis.
Luo Dafang brue ridegis kaj diris: “Vi esters trompitaj, junuloj! Mi ne sciis
verki; kaj tio, kion mi faris, estis nur simplaj vulgaraĵoj. Sed tiam oni senorde
kriis ilin, ĉar Regis terura aflikto.” Li duonfermis siajn grandajn okulojn,
skuadis la kapon kaj, groteske sed bravmaniere, recitis per laŭta voĉo:
“Universitato de Beijing,
Sen tim’, sen tim’!
Ni faras manifestacion,
Por savi Ĉinion!”
Tio estas unu el ili. Alia legiĝas jene:
“Per kolboj batataj
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Per ŝnuroj ligitaj.
Du tagojn malsataj,
Sed restas ni spitaj!
Kun sama kuraĝo,
Eĉ en mallibera to kaĝo!
Sen tim’, sen tim’,
Universitato de Beijing?”
“Brave, tre bone! Bis!” subite sonis fremda voĉo, kiu surprizis la tutan
ĉeestantaron en la ĉambro. Ĉiuj direktis sian rigardon al la pordo kaj trovis
junulon, kin starts tie aŭskultante. Tiuj, kiuj konis lin, tuj aklamis:
“Ho, vi venis, maljuna Lu!”
Bai Liping saltis al li kaj firme premis al li la manon. Ŝi alparolis tin, kun
elkora rideto: “Lu Jiachuan, mi ne vidis vin jam delonge!”
Lin Daojing eksentis skueton en sia koro antaŭ la eleganta kaj mezalta
staturo, la inteligentaj, belaj kaj grandaj okuloj, la dense nigra hararo kaj la
afabla kaj honesta vizaĝo. Ĉu li ne estas la sama junulo, kiun ŝi renkontis en
Beidaihe kiam ŝi instruis tie? Dum tiu renkontiĝo ili nur malmulte interparolis,
sed tiu ĉi talenta kaj saĝa homo jam lasis en ŝi profundan impreson, kaj poste ŝi
ankoraŭ lin rememori kelkfoje. Nun Lu Jiachuan tamen ne rekonis ŝin, kaj ŝi,
pro honto, ankaŭ ne salutis lin.
Salutinte la ĉeestantojn, li eksidis sur tabureton kaj diris al Luo Dafang
ridetante：
“Nu, amiko, finrecitu vian grandan verkon！Poste mi ankaŭ dediĉos al vi
ĉiuj la mian.”
“Prave. Nun mi daŭrigas la prezentadon！” Luo Dafang ekridis per larĝe
malfermita buŝo. Li faris du tusojn por klarigi al si la voĉon kaj diris plu：
“Tiunokte, la pluvo pli kaj pli torentis. Post nia kuraĝigo, la amaso
komencis kvietiĝi. En la malluma Xiaolingwei, vidiĝis nur unu aŭ du
lamplumaj strioj pale flagretantaj el la kazerno kaj aŭdiĝis nur la paŝado de la
soldatoj ĉirkaŭe nin gardantaj, kiu plaŭdis en la kotakvo. Subite venis ano de
nia ordogarda grupo por nin informi: ‘Mi raportas！La registaro ekspedis pli ol
tridek kamionojn kaj pli ol mil soldatojn kaj policanojn por devige nin resendi
al Beiping！’ Pro tiu neatendita novaĵo, ni gvidis la kaptitaron krii denove.” Lia
gaja voĉo nun fariĝis peza；ĝi mallaŭtiĝis, sed estis sonora kaj plena de energio.
Li aldonis: “Ni kriis pli laŭte kaj pli forte ol antaŭe：
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Ni nun ne deziras foriri,
Antaŭ ol liberon akiri!
Vi nin aleskortis ŝnurligitajn;
Nin resendu ankaŭ ŝnurligitajn!
Vi avidas monon, altan rangon
Kaj popolan sangon.
Ni feliĉon celas la patrian
Kaj liberon ĝian.
Ni nun ne deziras foriri,
Antaŭ ol liberon akiri!”
Luo Dafang mallaŭte kriis, svingante la pugnon. Lia vizaĝo ruĝiĝis pro
emocio. Ĉiuj silente aŭskultis kaj ĉesis ridi. Varma sango bolis en la gejunuloj,
kiuj najlis sian rigardon al la parolanto. Multaj paroj da okuloj estis plenaj de
larmoj.
Silento denove regis en la ĉambro.
La azenvizaĝa Wang Jianfu foriris. Iom poste, la restantoj rekomencis la
manĝadon, trinkadon kaj interbabiladon.
“Mi ankaŭ rakontos al vi humoraĵon,” diris Lu Jiachuan kun rideto, ĵetinte
ĉirkaŭrigardon al la ĉeestantaro. “Tiu ĉi humoraĵo, kiun mi awdis antaŭ nelonge,
estas same admirinda kiel la trompaj vortoj de Jiang Jieshi, kiu fanfarone
promesis en la Centra Milita Akademio al la studentoj, ke la perditaj teroj estos
nepre reprenitaj en tri jaroj. Kelkajn tagojn antaŭe, kiam Rehe-provinco troviĝis
sub la minaco de la japanaj invadantoj, Song Ziwen* flugis al ĝia ĉefurbo
Chengde. Tuj kiam li malsupreniris el la aeroplano, li faris tre fervoran kaj
impresan paroladon al la garnizonaj trupoj de la provinco. Li diris: ‘Batalu nur！
Mi povas aserti, ke la Centra Registaro certe vin subtenos. Kien vi iros
batalante，tien mi sekvos vin. Se vi iros al la ĉielo, mi vin sekvos al la ĉielo；se
vi iros en la maron, mi vin sekvos al la maro…’ Sed la unuan tagon post la
eksplodo de la batalo en Rehe, kiam la malamiko ankoraŭ multe distancis de la
ĉefurbo, tiu altranga burokrato Song jam nerimarkite reflugis al Nanjing, irinte
nek al la ĉielo, nek en la maron.”
__________________________________
* Song Ziwen (son zi-ŭen 1894-1971): Reprezentanta persono de la ĉina
burokrata burĝaro. Li subtenis Jiang Jieshi.
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La humoraĵo rakontita de Lu Jiachuan tamen ne kaŭzis rideksplodon kiel tiu
de Bai Liping. Kontraŭe, ĝi vekis dolorajn rememorojn, kvazaŭ deŝirinte la
cikatrojn kiuj kovris la malnovajn vundojn. Oni rigardis senvorte unu al aliaj.
Tiel daŭris longa momento kaj fine Cui Xiuyu rompis la silenton：
“Ho ve！Se Rehe estos perdita, la tuta nordo de Ĉinio ankaŭ. . .”
Xu Ning ne plu povis sin deteni. Li svingis sian pugnon, ektiretis la
baskangulon de Cui kaj petis al Lu Jiachuan：
“Frato Lu, rakontu al ni la lasttempan situacion! De kiam aperis la streĉeco,
mi, mi ne havis eĉ la emon daŭe studi.”
“Jes, rakontu do, maljuna Lu!” Ambaŭ Cui Xiuyu kaj Bai Liping direktis al
li siajn okulojn.
“Ne, mi ne scias pli multe ol vi,” Lu Jiachuan skuis la kapon kaj ridetis.
“Rakontu, maljuna Lu! Rakontu！Ni ĉiuj vin petas!” Luo Dafang elkore
rigardis kaj buŝsignis al li.
La estimo kaj malpacienca scivolemo, kiujn montris 1a gestudentoj al Lu
Jiachuan, altiris pli la atenton de Lin Daojing. Ŝi volis proksimiĝi al li por lin
saluti, sed ŝi sentis ioman honton. Ĉiu el la ĉeestantoj en la ĉambro sciis pli ol
ŝi kaj kondutis malsame ol tiuj kiujn ŝi havis okazon kontakti en la pasinteco.
Ili ĉiuj montris fervoron al la progreso kaj patriotisman respondecon. En tiu ĉi
nova rondo, ŝi humile sidis en nehela angulo kaj kuraĝis diri nenion.
“La nuna situacio vere estas indigninda!” mallaŭte komencis Lu Jiachuan,
rigardante la aŭskultantojn. “Neniu konscia ĉino povas toleri plu. Post la evento
de la ‘28-a de Januaro’ de 1932*, la registaro nur buŝe kriis pri ‘samtempe
rezisti kaj trakti’, sed fakte tute ne rezistis. La kontraŭbatalo ĉe la pasejo
Shanghaiguan, kiu okazis lasttempe, daŭris ne pli ol kvin tagojn, kaj la tieaj
garnizonaj trupoj de He Zhuguo estis retiritaj laŭ ordono. La kontraŭbatalo en
Rehe-provinco iris nur sep tagojn, kaj Chengde estis perdita. La japanaj
agresantoj estas pretaj ataki ĉujn pasejojn de la Granda Muro…” Li elpoŝigis
sian naztukon por viŝi la ŝviton sur la frunto. Malaperis la aplombo, kiun li ĵus
montris, kaj li daŭrigis per indigna kaj agita voĉo: “En tiu ĉi kriza momento de
la ĉina nacio, Jiang Jieshi tamen diris, ke nia malamiko ne estas la japanaj
agresantoj, sed la ‘komunistaj banditoj’. Anstataŭ batali kontraŭ Japanio, liaj
trupoj, konsistantaj el milionoj da soldatoj, pli furioze sin okupis en la
kampanjo por ĉirkaŭi kaj ekstermi la Ruĝan Armeon kaj en la buĉado de
_______________________
* “28-a de Januaro”: evento de invado al Shanghai (ŝonghaj) fare de armitaj
fortoj de la japana imperiismo,okazinta en la 28-a de januaro de 1932.
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komunistoj kaj patriotaj junuloj. . . Sed la Ruĝa Armeo, sub la gvidado de Mao
Zedong kaj Zhu De*, jam frakasis tiun kampanjon, komanditan de Jiang Jieshi
mem, kaj gajnis grandan venkon. . .”
“‘Estas preferinde donaci la patrian teron al amika ŝtato ol doni al hejma
servistaĉo’,” indigne kriis Xu Ning, svingante la pugnon, kaj interrompis la
parolon de Lu. “He, ĉu vi scias? De tio devenas la politiko de Guomindang:
‘Antaŭ ol kontraŭbatali la malamikon eksterlandan, necesas subpremi la
enlandan’!”
La dekkelkaj gejunuloj en la ĉambro komencis brue diskuti. Nur Lin
Daojing silente restis en sia angulo. Ŝi atente aŭskultis iliajn parolojn, kiuj, kiel
pluveroj falantaj sur soifajn plantaĵojn, estis tuj sorbitaj de ŝia malplena kaj
sufokita koro, en kiu ekvibris entuziasmo neniam antaŭe de ŝi spertita. Ŝi
deziregis aliĝi al tiu grupo kaj partopreni ĝian konversacion. Tamen, pro
kutimiĝo al soleco, kaj ankaŭ pro memestimo, sidis senvorte malantaŭ la aliaj,
kaj neniu ŝin rimarkis.”
“Frato Lu,” Xu Ning denove kriis al li. “Frato Lu, diru al ni, kion ni devas
fari? Kie troviĝas nia elirejo? . . .”
Post tiu demando, ĉiuj gejunuloj en la ĉambro, inkluzive Lin Daojing, turnis
sian rigardon al Lu Jiachuan, kiel se ili povus trovi en li sian elirejon. Ĉiuj
mienis kun neretenebla aflikto kaj maltrankvilo.
Ĉirkaŭrigardinte al la gejunuloj, kiuj videble metis senliman esperon sur li,
kaj ankaŭ al la angulo de Lin Daojing; Lu Jiachuan diris per peza kaj mallaŭta
voĉo:
“Vi serĉas elirejon? Jen ni ĉiuj in serĉas; la tuta Ĉinio estas serĉanta
elirejon. Kie ĝi do kuŝas? Laŭ mi, la elirejo kuŝas en la rezisto, en la luktado, en
la kunligo de nia persona sorto kun tiu de la nacio kaj de la popolo. Kian
elirejon povus havi la intelektuloj en la Ĉinio duonfeŭda kaj duonkolonia?
Hodiaŭ ni devas atingi antaŭ ĉio la liberigon de la ĉina nacio,kaj nur tiam ni
havos nian personan elirejon kaj liberigon…”
“Unue la nacian elirejon, kaj poste la personan elirejon… Prave!” Xu Ning
kapjesis kaj svingis la pugnon.
“Jes, prave!” mallaŭte eĥis Cui Xiuyu, rigardante al XuNing.
“Sed mi ankoraŭ sentas aflikton…” iu murmuretis.
___________________________
* Ruĝa Armeo: t.e. la Ĉina Laborista-Kamparana Ruĝa Armeo, popola armeo
sub la gvidado de la Komunista Partio de Ĉinio. Mao Zedong (maŭ zedong
1893-1976) kaj Zhu De (ĝu de 1886-1976) estis ĝiaj ĉefaj gvidantoj.
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Kaj rekomenciĝis la bolado de la diskutoj.
Subite Luo Dafang saltis al la tablo kaj, doninte manfrapon sur ĝin, kriis:
“He, geamikoj! Laŭ mi, ne helpas nura teoria diskutado; ni studu nun, kiajn
laborojn praktikajn kaj utilajn ni faros!” La amaso ekĉirkaŭis lin kaj daŭrigis la
varman interbabiladon. Dume, Lu Jiachuan ekstaris, nerimarkite proksimiĝis al
Lin Daojing kaj etendis al ŝi la manon.
“Ĉu vi rekonas min, Lin Daojing?”
Ŝi tuj stariĝis kaj premis al li la manon. Ŝia vizaĝo ruĝiĝis. “Jes. Mi vidis
vin en Beidaihe…”
“Vi transloĝiĝis al Beiping? Kiom da tempo vi forlasis Yangzhuang?”
demandis Lu Jiachuan, kun tono familiara, natura, kvazaŭ li estus ŝia malnova
amiko kaj nun ŝin revidus post multjara disiĝo.
“Pli ol unu jaron. Kiel vi fartas? Ĉu vi ankoraŭ studas en
Beijing-Universitato?” respondis Daojing ridetante. Al li ŝi ankaŭ familiaran
senton de malnova amiko.
Bai Liping returnis la kapon kaj trovis ilin interparolantaj. Ŝi alpaŝis kaj
interrompis:
“Ĉu vi konatiĝis jam delonge? Ho, mi tion ne atendis!”
“Ni konatiĝis antaŭ unu jaro, en grava momento kaj en ĉarma loko,”
rakontis Lu Jiachuan kvazaŭ serĉante la pasintaĵon. “Tiun tagon, Lin Daojing
estis disputanta kun mia bofrato, tre intereste. Oh, kial vi ne plu instruas tie?
Kion vi faras nun?”
Lin Daojing ruĝiĝis ĝis la oreloj. Kiamantere ŝi povus malkaŝi al li, ke ŝi
ĉesis instrui, ke ŝi fariĝis amatino de Yu Yongze kaj ke pro tio ŝi havas neniun
laboron? Ne, tion eldiri ŝi ne povas. Ŝi do nur gape ridetis al li, kun vizaĝo
flamanta.
“Vi demandis pri ŝi? Ŝi havas ĉe siaj piedoj ŝtonon, kiu baras ŝian
antaŭeniradon!” Bai Liping, rimarkinte ŝian ĝenatecon, grimacis al Lu Jiachuan
kaj klarigis. “Eta Lin estas bona knabino, aminda knabino, tamen ŝia klasikisto
detenas al ŝi la moviĝadon.”
“Eta Bai, eta Bai, venu ĉi tien!” vokis ŝin iu el la amaso, kaj ŝi forlasis Lin
Daojing. kaj Lu Jiachuan, dirinte al ili kun rideto: “Daŭrigu do vian
interparoladon, du malnovaj gekonatoj!”
Ili efektive interparoladis, dum longa tempo.
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XII
Antaŭ la tagiĝo Daojing revenis al sia soleca ĉambreto. Lace kaj dormema,
ŝi lasis sin fali sur la liton, sed ŝi ne povis endormiĝi. La krakoj de la novjaraj
petardoj ĝenis ŝin; la rememoro pri la ĉinokta travivaĵo atakis ŝin kiel subita
ŝtormo. Antaŭ ŝiaj okuloj ŝvebis unu post alia la nove konataj kaj sinceraj
figuroj de Lu Jiachuan, Luo Dafang, Xu Ning, Cui Xiuyu, Bai Liping… Kiel
amindaj homoj ill estas! Ili ĉiuj havas varman koron, kiu penas por trovi
elirejon por la patrio kaj konduki aliajn al vera vivo… Rememorante pri tiu
nokto, pri la longa interbabilado kun Lu Jiachuan, ŝi streĉe krucigis la brakojn,
rigardis la fenestropaperon, sur kiu la mateno verŝis siajn unuajn lumojn, kaj ŝi
ne povis sin deteni de kora rideto.
La dueksplodaj petardoj kaj la rozarioj de krakfajraĵoj gaje bruis ekstere.
Interne de la ĉambro de Bai Liping, la malgranda forno hejtis per sia tuta
energio. Estis la dua horo post la meznokto. El la gejunuloj iuj ludis, dum aliaj
ankoraŭ entuziasme sin okupis en la diskutado. Xu Ning kaj Cui Xiuyu elkuris
al la korto kaj eksplodigis petardojn. Luo Dafang kaj Bai Liping sidis sur
litorando, mallaŭte interbabilante kaj disputante. Ŝajnis ke li estis ion konsilanta
al ŝi, kaj ŝi ploris. Li aspektis tre ĉagrenita kaj poste silentis, sin apogante sur la
balustradeto de la litkapo. Ŝi do iris partopreni la ludon de Xu Ning kaj aliaj.
Laŭdire, Luo kaj Bai estis geamatoj, sed, oni ne scias kial, okazis inter ili
verŝajne io malagrabla, kaj ambaŭ sentis sin ĝenataj unu antaŭ alia.
Daojing kaj Lu Jiachuan restis en angulo konversaciantaj. Observinte lin
dum tiuj malmultaj horoj, ŝi eksentis specialan ŝaton al li. Tiu ĉi nova amiko
estis sincera, sprita, vigla kaj entuziasma. Liaj distingindaj opinioj pri la ŝtataj
aferoj estis por ŝi tute novaĵo. Ili sidis kune. Li parolis kun ŝi nature kaj elkore,
demandante pri ŝia familio, ŝia travivaĵo, ŝiaj opinioj kaj vidpunktoj pri iuj
problemoj, kiujn ŝi neniam estis pensintaj. Ŝiaparte, ŝi forĵetis per unu fojo sian
fierecon kaj silentemon, kaj elverŝis al li sian tutan koron kiel al malnova
amiko. Plej mirinde por ŝi estis, ke lia demando aŭ simpla ekspliko lumigis sian
menson kaj ebligis al ŝi kompreni pli klare la veron de la aferoj. Ŝi do daŭrigis
senlace sian babiladon kun li.
“Fraio Lu (sekvante la ekzemplon de Xu Ning, ŝi ankaŭ tiel nomis lin)，ĉu vi
povas diri al mi, kiaj estas la Ruĝa Armeo kaj la Komunista Partio? Ĉu ili vere
celas la bonon de la popolo kaj la nacio? Kial iuj insultas, ke ili estas banditoj?”
Lu Jiachuan sidis en ombro, kun petola rideto sur la vizaĝo. Li malrapide
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turnis la kapon kaj respondis, fiksante sur ŝi siajn brilajn, grandajn okulojn:
“Kiuj ŝtelas plej kutimas insulti, ke aliaj estas ŝtelistoj. ‘Virtuloj’ havantaj
tri edzinojn kaj kvar konkubinojn plej ofte atakas, ke la virinoj estas malĉastaj.
La ĉinaj regantoj mortigis centmilojn da gejunuloj, sed krias, ke aliaj estas
rabistoj kaj banditoj krimantaj je murdo kaj bruligo… Ĉu vi tion ne
komprenas?”
Daojing ekridis. Kiel humora estas tiu persono! Kaj ŝi parolis kun li pli
kuraĝe kaj senĝene.
“Frato Lu,” ŝi aldonis, “vi ĵus diris, ke la gejunuloj devas lukti, devas rezisti,
por trovi elirejon. Sed mi ankoraŭ iom dubas.”
Lu Jiachuan mire malfermegis la okulojn kaj demandis:
“Kio? Ĉu vi kredes, ke nur obeema regnano povas havi elirejon?”
Dojing klinis la kapon kaj ludis kun blanka muslina naztuko en la manoj.
Ŝajnis, ke ŝi ĉagreniĝis. Ŝi diris mallaŭte: “Vi ne scias… Mi luktis, mi rezistis,
tamen elirejon mi ne trovis.”
Lu Jiachuan eksvingis la manon kaj ridis. Li ridis tiel senĝene, sincere,
elkore kaj familiare, kiel antaŭ intima amiko.
“Pro tio! Eta Lin, aŭskultu parabolon…” Li ĵetis rigardon al la ceteraj
gejunuloj, manĝantaj, trinkantaj kaj varme konversaciantaj, kaj rakontis al ŝi
mangestante: “Nu, eta Lin, unu ‘ligno’ reprezentas ‘arbon’, du ‘lignoj’ formas
‘boskon’, vian familian nomon, kaj tri ‘lignoj’ jam fariĝas ‘arbaro’*, kiun ne
povas faligi eĉ ventego. Ĉar vi luktis sola, estas nature, ke vi renkontis barojn.
Sed se vi aliĝos al la kolektiva lukto, se vi kunigos vian personan sorton kun tiu
de la vasta popolamaso, vi do ne plu estos eta ‘bosko’, sed, sed fariĝos granda
‘arbaro’!”
Lin Daojing ne povis sin deteni de rido. Ŝi diris: “Via parolo vere estas tre
interesa，frato Lu. Antaŭe mi zorgadis nur pri tio, ke mi devas havi noblan
animon. Pri ceteraj aferoj mi malmulte pensis. Hodiaŭ nokte, aŭdinte la vortojn
de vi kaj aliaj, mi trovis, ke mi ŝajnas…”
“Ŝajnas kio?”
“Ŝajnas stultulino!” diris Lin Daojing naive. Eĉ ŝi mem miris, ke ŝi kuraĝis
_____________________________
*lingo, bosko kaj arbaro: “Ligno” kaj “arbo” estas en la ĉina lingvo
reprezentata de la sama ideografiaĵo 木, pro tio Lu Jiachuan diras, ke unu
“lingo” reprezentas “arbon”. La ideografiaĵo 木, kiu prononciĝas “lin” kaj
konsistas el du “lignoj”, signifas “arbaron” kaj ankaŭ estas familia nomo. Kaj
森, ideografiaĵo kiu signifas “densan arbaron” estas formita de tri “lignoj”.
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malkaŝeme eldiri tiajn vortojn antaŭ viro, kun kiu ŝi ĵus konatiĝis.
Lu Jiachuan ridetis kaj diris, km la samaa familiareco:
“Kredeble pro tio, ke vi delonge vivas en via ebura turo. En tiu ĉi ŝtorma
epoko, eta Lin, vi devas tuj eliri el la malgranda individua medio kaj rigardi la
vastan mondon, kiu estas tiel mizera kaj samtempe tiel bela… Eliru tuj por
rigardi!”
Liaj paroloj, kiel fervoraj kaj prizorgemaj, kiel viglaj kaj senĝenaj, kiel
spritaj por lumigi alies menson!... Kun la rememorado, ŝi sentis sin ĉiam pli
ĝoja kaj serene.
“Eta Lin, vi estas puranima, malkaŝema,” poste li laŭdis ŝin kun sincero.
“Estas bone, ke vi deziras scii multajn aferojn. Ni ne povas tuŝi ilin ĉiujn
hodiaŭ nokte. Post unu aŭ du tagoj mi donos al vi kelkajn librojn. Vi eble ne
legis librojn pri sociologio? Ili estas legindaj. La literaturaj verkoj de
Sovet-unio ankaŭ estas bonaj. Por vi, kiu ŝatas literaturon，estas konsilinde legi
la Feran Torenton kaj Detruiĝon*, kaj ankaŭ la Patrinon de Gorkij.”
Li estis la unua, kiu konsilas al ŝi legi. Pro tio, ŝi dankeme rigardis lian
plaĉan vizaĝon.
Neatendite Bai Liping venis kaj interrompis ilian fervoran konversacion：
“Maljuna Lu, eta Lin vere estas honesta kaj klarkapa knabino. Sed ni devas
forĵeti la ŝtonon, kiu malhelpas ŝian antaŭeniradon. Kiel bela floro metita sur
bova fekaĵo，ŝi estas tre humiligita.”
Daojing ruĝiĝis kiel tomato kaj ĵetis al Bai Liping malkontentan rigardon.
ŝi ne ŝatis, ke oni menciu Yu Yongze en tiu ĉi momento.
Sur la malvarmaj stratoj en profunda nokto, kune paŝis Lu Jiachuan kaj Luo
Dafang por reiri al siaj loĝejoj. Interbabilante, Lin Daojing akompanis Lu, kaj
Bai Liping akompanis Luo.
“Kia bedaŭro; frato Lu, mi scias nenion pri la teorio de nacisavo per
revolucio. Bonvolu nepre doni al mi morgaŭ la promesitajn librojn,” diris Lin
Daojing.
“Jes, certe！Ĝis revido！” Lu Jiachuan varme premis per ambaŭ manoj tiujn
de la du knabinoj. Estas strange, ke Daojing jam ne volis ilin adiaŭi.
“Kiel sagaj kaj kapablaj homoj！…” Daojing ridetis, kiam aperis en ŝia
rememoro tiu bildo. Sur la arboj ekster la fenestro pepis la paseroj en la
frumateno. Nun ŝi ankaŭ pensis pri Yu Yongze, kiu, utiligante la vintran
________________________
* Fera Torento kaj Detruiĝo: romanoj de sovetuniaj verkistoj Serafimoviĉ kaj
Fadejev respective.
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libertempon, iris al la vilaĝa hejmo por pasigi tie la Novjaron kun siaj gepatroj.
Ŝi ne iris kun li, ĉar ŝi ne volis revidi Yu Jingtang, kaj ŝi restis sola en la
pensiona ĉambro. Pro tio ŝi havis la okazon festi la novjaran antaŭnokton kune
kun tiu grupo de senhejmuloj. Pensante pri Yu Yongze, ŝi sentis sian koron
kaptata de peza doloro.
“Kompare kun ili… Oh, kiel malfeliĉa mi estas！” ĝemspiris ŝi, forte
kovrante sian kapon per la litkovrilo.
Disiĝinte de la du knabinoj, Lu Jiachuan kaj Luo Dafang iris babilante sur
la profundnokta strato.
“Kial vi hodiaŭ montriĝis tiel ĉagrenita, maljuna Luo？Ĉu okazis malpaco
inter vi kaj eta Bai?” La penetrema Lu Jiachuan returnis la kapon kaj montris al
li rideton, metante kvazaŭ konsole sian brakon sur lian larĝan ŝultron.
“Nenio speciala!” diris Luo Dafang ekscitita. “Tiu virino fariĝis malbona.
Mi erare taksis ŝin… Ne gravas, ke ŝi min ne plu amas. Sed ŝi ne devas
amindumi Xu Ning, kiu kaj eta Cui estas intima paro, sin amantaj dum pluraj
jaroj. Tiu senhontulino aĉe kondutas！Se oni politike malprogresas, oni certe
koruptiĝas kaj degeneras morale. Ĉu vi ne kredas, maljuna Lu？Antaŭe eta Bai
estis fervora kaj progresema, kaj mi vere tre amis ŝin. Sed nun ŝi perdis sian
intereson pri la legado kaj kunvenoj, kaj nur revas pri la vivo de aktorino, de
stelo, kaj sin okupas en la amo. . . Viro tia, kia estas mi, nature ne plu plaĉas al
ŝi.”
Lu Jiachuan senvorte kapjesis. Li rigardis antaŭen al la soleca strato kaj
diris mallaŭte: “Kamarado, mi estas certa, ke vi tion eltenos. La amo estas nur
amo!...” Li direktis al Luo Dafang signifoplenan rigardon, kaj sur liaj lipoj
reaperis la petola rideto.
Luo etendis la manon kaj donis al Lu pugnobateton. Li murmuris, irante：
“Prave！Mi komprenas, kion vi diris. Sed estas strange, kevi, kill malofte
komunikiĝas kun virinoj, montris tiom da entuziasmo por tiu Lin Daojing,
parolante kun ŝi kelkajn horojn. Ĉu vi ne informiĝis, ke ŝi havas ‘ŝtonon’ —
kiel priskribis Bai Liping — kiu malhelpas al ŝi la antaŭeniradon? Ŝian amaton
mi konas: li estas fidela disĉiplo de doktoro Hu Shi. Mi provis konvinki lin, sed
tio estas tre malfacila.”
“Ne diru ventaĵojn!” kontraŭdiris Lu Jiachuan serioze. “Ŝian staton mi iom
sciis antaŭ longe de mia bofrato. Tian lukteman kaj justecaman knabinon ni
devas helpi kaj deteni de la defalo. En Beidaihe ŝi ĉagrenite disputis kun mia
bofrato pri la evento de la ‘18-a de Septembro’ kaj diris, ke Ĉinio ne sklaviĝos.
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Mi tre ŝatis sian sintenon kaj justan spiriton. Tamen, kial vi rilatigas tion kun
mia persono？Ĉu. . . Via buŝo ĉesu babilaĉi blinde!”
Luo Dafang ridis kaj diris: “Nur ŝerco！Mi bone komprenas vin. Dediĉante
vin al nia afero, vi neniam pensas pri via persono. Kvankam tuttage vi estas
inter knabinoj, vi kondutas kiel puritano. Mi tamen ne povas. Por eta Bai… Ve,
ni ne menciu ŝin plu!”
“Mi ne estas puritano,” diris Lu Jiachuan, profunde enpensiĝante, “sed, en
la nuna situacio, mi ne povas zorgi pri personaj aferoj. Maljuna Luo, tiu
knabino, tiu menciita de vi Lin Daojing, havas laŭ mi malcedeman kaj simplan
belecon. Ŝi estas rezistema. Ni devas ŝin kulturi kaj montri al ŝi la ĝustan vojon.
Kion vi opinias?”
Luo Dafang returnis sian rigardon al li kaj respondis: “Jes, ni devas ŝin
konduki al la vojo de la revolucio.”
En la frumateno, kvankam de Novjara Tago, vidiĝis tre malmultaj
vojpasantoj sur la stratoj. Nur la maldense dissemitaj stratlampoj duonhele
lumigis por tiuj, kiuj sporade pasis sub ili. Antaŭ la adiaŭo, la du junuloj ankaŭ
interparolis pri la laboro. Lu Jiachuan (reveninte de la manifestacio en Nanjing,
li ne plu povis resti en Beijing-Universitato, kaj forlasis ĝin laŭ la instrukcio de
la Partio, sin okupante nun ekskluzive en la sekreta laboro inter studentoj)
konsilis al Luo Dafang:
“Vi devas laŭeble utiligi la influon de via patro por daŭre resti en
Beijing-Universitato. Sciu, kun la intensiĝo de la subpremado fare de la
reakciuloj, multaj el ni jam ne povas fari publikan agadon. Vi kaj Xu Hui devas
trompi per ĉiuj ebloj la atenton de la malamikoj, por ke ni povu ilin surprizi
kiam estos necese. Aŭskultu, Li Mengyu estas nun en la minejo deTangshan. Li
faras laboron inter la laboristoj.”
“Ĉu vere?” Luo Dafang haltis kaj ĝoje najlis sian rigardon sur Lu Jiachuan.
“Maljuna Lu, mi ankaŭ deziras iri tien. Labori inter la intelektuloj vere estas
granda ĝenaĵo.”
“Tion lasu；gis revido!” Vidante, ke iu venas de malproksime renkonte al ili,
Lu Jiachuan donis puŝeton al Luo Dafang kaj foriris sola. Poste 1i laŭte kantis,
ŝancelante la korpon:
“En Aŭtunomeza Festo,
Frat’ Xue sub arĝenta luno，
……”
Ŝanceligante, kantante, li malaperis en flanka strateto.
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Antaŭ la komenciĝo de la nova semestro de la universitato,Yu Yongze
revenis de sia patra hejmo al Beiping. Kiam li enpasis sian ĉambron, ĉe la unua
vido li trovis, ke la lito, la librobretaro，la florvazo, la antikvaĵoj, la kaserolo, la
forno… ĉio restas senŝanĝa, escepte de lia Daojing. Tiu ĉi, kutime silentema
kaj melankolia, nun sidis ĉe la pordo duonkantante kiel vigla knabineto. Lin
precipe surprizis ŝiaj okuloj, kiuj, belaj sed energimankaj kaj splenaj kiel nigra
nubo en la pasintatempo, nun radiis de ĝojo, klaris kiel aŭtuna lago kaj brilis de
rava feliĉo.
“La okuloj malkaŝas junulon enamiĝintan.” Yu Yongze ekmemoris tiun
frazon en Anna Karenina*．Antaŭsento de malfeliĉo ekkaptis lin. Maltrankvile
li subrigardis ŝin dum iom da momento kaj, utiligante la tempon kiam ŝi eliris
aĉeti legomojn, li rapideme traserĉis la kofron, tirkestojn, librobretaron kaj eĉ
paperkorbon. Kiam li trovis nenion suspektindan krom kelkajn maldekstrajn
librojn sur la tablo kaj la litkapo, li nerve turnadis la pupilojn kaj mallaŭte
ĝemis：
“Certe, certe ŝi estas de iu logata.”
Daojing ĝoje preparis la manĝon por la ĵus reveninta YuYongze. Dum li
manĝis, ŝi proksimiĝis al li kaj rakontis pri siaj nove konataj geamikoj, la
ŝanĝoj en ŝia penso kaj la ĝojo, kiun ŝi spertis en la lastaj tagoj. Ŝi pensis, ke al
li, sia amato, ŝi devas kaŝi nenion. Sed Yu Yongze, aŭskultante, subite ruĝiĝis
de kolero. Li demetis la rizbovlon kaj diris kun brovojkuntiritaj：
“Jing, mi ne atendis, ke vi ŝanĝiĝis tiom rapide…” Li paŭzis longan
momenton kaj daŭrigis: “Mi, mi petas vin ĉesi tiel. . . Tio estas danĝera. Se oni
metos sur vin etikedon de ruĝulo, vi estos punata je senkapigo!”
Liaj vortoj kolerigis Daojing. Ŝi nenion faris, krom koniĝo kun kelkaj novaj
geamikoj kaj legado de kelkaj novaj libroj, kaj li jam timis pri senkapigo！Ŝi
malestime rigardis lian konfuzitan mienon, kaj sukcesis deteni sian eksplodon
nur post longa penado. Ŝi estis tiom ekscitita, ke ŝi diris neatendite la jenajn
vortojn, kiujn ŝi diris neniam antaŭe：
“Yongze, kial vi kondutas tiel nervoze？Vi ankaŭ malkontentas pri la
putriĝinta malnova socio; vi ankaŭ scias, ke nia patria tero suferas sub la piedoj
de la japanoj. Kial ni ne devas iri unu paŝon antaŭen kaj fari ion utilan al la
popolo kaj alla nacio?”
“Mi pensas, mi pensas. . .” murmuris Yu Yongze, “Jing, mi pensas, ke tion
ni ne kapablas. Ekzistas la registaro, ekzistas la armeo. Por kio utilas ni
_______________________
*Anna Karenina: romano de Tolstoj
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intelektuloj, malfortaj kaj senarmilaj？Krii senenhavajn sloganojn ĉiuj povas.
Vi scias, ke mi ankaŭ partoprenis studentan patriotan movadon. Sed tio estas
pasintaĵo. Nun, nun mi opinias, ke pli bone estas dediĉi min ekskluzive al la
studado. Estas konsilinde, ke ni, havantaj jam propran hejmon, prenu vojon
sekuran….”
“Kia stulteco!” ŝi indigne interrompis lin. “Nur vi kriis senenhavajn
sloganojn！Ja vi estas tia timemulo!”
Yu Yongze fiksis sur ŝi siajn malgrandajn okulojn, rigide, senvorte, dum
longa momento. Subite lia vizaĝo paliĝis, lipoj tikis, kaj li forte plorsingultis,
apogante la kapon inter ambaŭ manoj. Li ploris korŝire kaj sentis pli da doloro
ol Daojing. Sed lia doloro naskiĝis pli de ĵaluzo ol de ofendiĝo.
“Ŝi fariĝis kruela, tiom kruela. Ŝi certe ne plu fidelas al mi, kaj amas, amas
alian…” pensis li, larmante. Li kredis, ke en la mondo nur la amo povas
produkti ŝanĝojn en virino.
Post la kverelo, ili malmulte parolis unu al alia en pluraj tagoj. Sed Daojing
restis ĝojanima. Ŝi kantetis eĉ dum kuirado kaj lavado de vestaĵoj, kun gajaj
nigraj brovoj alte levitaj. Fininte la hejmajn aferojn, ŝi tuj prenis libron kaj
avide legis. Tiel pasis unu horo, du horoj, kaj ŝi sidis senmove, eĉ sen levi la
kapon. Ŝi estis tiom absorbita per la legado, ke ŝi ŝajne forgesis la ekziston de
Yu Yongze kaj la enuan vivon en tiu malgranda ĉambro. Ŝia koro forflugis al la
vasta mondo. Kaj Yu Yongze, jam sen intereso pri la kurso, restis tutajn tagojn
en la ĉambreto por ŝin observi. Li decidis, ke li nepre malkovros ŝian sekreton.
Sed li sentis sin konfuzita antaŭ ŝia malkaŝemo, natura esprimo kaj mieno, kiu
montris nenian signon de malfidelo.
Nokte, Daojing klinis sin super la tablo kaj trankvile legis la Ŝtaton kaj
Revolucion de Lenin, skribante notojn aŭ substrekante frazojn. Kiam ŝi laciĝis,
ŝi prenis la Patrinon de Gorkij. Ŝi estis ofte ekscitata kaj agitata de la senlima
entuziasmo pri estonta feliĉa mondo, entuziasmo, kiu bolis en tiuj libroj, kaj ŝi
sentis plezuron kaj kontenton tiajn, kiajn ŝi estis neniam spertinta. Kaj Yu
Yongze？Li nenion faris en la ĉambreto, ĝenate kaj enue. Li povis nur sin turni
al la studo de la klasikaĵoj, en kiu li okupiĝis dum la lasta jaro. Li elprenis
amason da tradicie brosuritaj antikvaj libroj, kiuj plene kovris la malgrandan
skribotablon de tri tirkestoj. Li eksidis ĉe ĝi, apua Daojing, kaj komencis la
legadon, elektante iujn ĉapitrojn kaj frazojn kaj transsaltante aliajn. Iom post
iom, li ankaŭ estis absorbita de siaj libroj, kaj lia animo flugis al la pratempa
foraĵo kaj implikiĝis inter la antikvuloj kaj diversaj eldonoj de la klasikaĵoj.
Kiam li ripozis post laciĝo kaj iom refreŝiĝis, tuj ŝvebis antaŭ li multaj ambicioj:
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krei propran skolon, fariĝi instruitulo kaj famulo, akiri riĉajn vivkondiĉojn…
Instigata de tiuj revoj, li denove klinis profunde la kapon.
Rilate al Daojing, kvankam multajn el la teorioj legitai ŝi ne kapablis digesti,
kvankam ŝi ne sciis kiel ilin apliki al la praktiko, ŝi, stimulata de la bolanta
revolucia fervoro, sopiris vidi en la libroj novan mondon kaj trovi la veron,
kiun ŝi longe serĉadis. Pro tio, ŝi ankaŭ legis senlace. Tiamaniere, la junulino
kaj la junulo ĉiunokte legis ĝis tre malfrue, unu la nuntempaĵojn kaj novaĵojn,
alia la antikvaĵojn kaj malnovaĵojn. Ekde tiam, kiam Lu Jiachuan portis al ŝi en
la NovjaraTago la novajn librojn neniam de ŝi viditajn, ŝia penso kaj konoj pri
la aferoj, same kiel ŝiaj sentimentoj kaj animstato, rapide ŝanĝiĝadis post la
legado de tiuj libroj. Eĉ multajn jarojn poste ŝi ankoraŭ klare gardis en sia
memoro la titolon de la unua libro, Kiel Studi la Novan Sociologion, kiun donis
al ŝi Lu Jiachuan. En la noktomezo de la Novjara Tago, la karbbuloj en la forno
delonge estingiĝis, la frosta vento penetris tra la muro, sed ŝi, spite la
malvarmon, interesplene legis kuŝanta sub litkovrilo tra la tuta nokto, ĝis la
lasta pago de tiu broŝuro.
Tio, kion ŝi ricevis de Lu Jiachuan, estis nur kvar libroj pri ĝeneralaj scioj
de la socia scienco，verkitaj surbaze de lamarksisma-leninisma teorio. Ŝlosante
sin sola en sia ĉambro, ŝi absorbite ilin legis dum sinsekvaj kvin tagoj，kiuj
havis grandan signifon por ŝia tuta estonta vivo. En ili ŝi sukcesis vidi la
perspektivon de la disvolviĝo de la homa socio；en ili ŝi trovis la brilojn de la
vero kaj la vojon, kiun ŝi devis preni；de ili ŝi komprenis, kial
“Luksaj domoj kun ruĝpordoj je viand’ kaj vin’ odoras,
Dum ĉe voj’ kuŝantajn frostmortintojn oni tutignoras.”,
kaj pro kio mortis ŝia panjo… Malaperis la pesimismo, kiun ŝi ofte sentis pro
malespero kaj manko de luma perspektivo. En ŝi ekardis revolucia entuziasmo,
impeta, sopiranta pri progreso…
Finleginte la librojn, ŝi atendis, ke Lu Jiachuan portu al ŝi pliajn. Sed li ne
venis. Ŝi pruntis de Bai Liping kaj Xu Ning multajn librojn, politikajn,
ekonomiajn, filozofiajn kaj literaturajn. Multajn el ili ŝi ne povis kompreni, ekz.
Anti-Dühring de Engels kaj Mizero de la Filozofio de Marks, kiujn legante ŝi
havis nenian ideon pri la enhavo. Sed, kun la forta scivolemo kaj ambicio de
junuloj, ŝi daŭre legis avide, ne zorgante pri tio, ĉu ŝi komprenis. Tiam Yu
Yongze ankoraŭ ne revenis deYangzhuang, kaj ŝ'i restis sola; pro tio, ŝi povis
dediĉi sin al la legado eĉ po 15-16 horoj ĉiutage. Ŝi legis eĉ manĝante. Kun la
malmultiĝado de la mono pro la ĉiutagaj elspezoj, ŝi povis aĉeti nur la
malmultekostan maizan farunon, per kiu ŝi faris ŭoŭotoŭ*．Por ŝpari tempon, ŝi
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preparis al si neniun pladon kaj manĝis sole ŭoŭotoŭ, kvankam ĝi ne estis tre
bongusta. Sed kun sia tuta atento sur la legado, nerimarkite ŝi jam ĝin
formanĝis. Post kiam ŝi inventis tiun “metodon por spici la manĝon”, ŝi ne
volis forlasi la librojn eĉ por momento.
“Diru al mi, Xu Ning, ĉu metafiziko kaj formala logiko estas sama afero.”
“Se la tri principoj de la dialektiko estas ĉie aplikeblaj, bonvolu klarigi al mi,
kiel oni devas interpreti la negacion de la negacio. . .”
“Kial en Sovetunio ankoraŭ ne efektiviĝis la komunisma socio? Kia estos
Ĉinio, kiam la komunisma socio realigos en ĝi?”
Xu Ning venadis al la pensiono por viziti Bai Liping, kaj pasante ankaŭ iris
vidi Daojing. Ĉiufoje, kiam ŝi renkontis lin, ŝi elmetis al li multajn problemojn,
pri kiuj ŝi havis malklarajn ideojn. Antaŭ tiuj problemoj li ofte diris kun rideto,
kapskuante kaj svingante la manon：
“Ho, fraŭlino, vi baldaŭ fariĝos korpulenta librotineo！Kiamaniere la homo
povas digesti per unu fojo tiom da objektoj！Mi ne kapablas respondi al vi per
miaj malmultaj scioj.” Malgraŭ tio, kiam ili diskutis pri teoriaj problemoj, Xu
Ning vigle eksplikis al ŝi sisteme kaj elokvente. Daojing sentis profundan
fieron kaj feliĉon pro koniĝo kun tiuj novaj amikoj. Kaj ŝia juneco, kiu estis
kvazaŭ velkanta, reviviĝis. Plena de ĝojo, ŝi kantadis, mallaŭte aŭ plenvoĉe, kaj
tuttage sin okupis en diversaj aferoj, kiel se ŝia energio superfluus. Estis ne eble
por Yu Yongze kompreni tian animstaton, kaj pro tio li suspektis kaj falis en
aflikton de senmotiva ĵaluzo.

__________________________
* ŭoŭotoŭ：speco de manĝaĵo el maiza aŭ milia faruno, vaporumita, de la
nordanoj de Ĉinio
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XIII
Daojing estis hejtanta en la korto la fornon por prepari la manĝon, kiam ŝi,
levinte la kapon, ektrovis ke envenis Lu Jiachuan. Ŝi tuj demetis la balaajujon
kun karbbuloj en ĝi kaj haste volis konduki lin en la ĉambron, lasante flami la
brullignon en la forno.
“Kio？Vi ankoraŭ ne donis la karbbulojn？La ligno baldaŭ forbrulos!”
Ridetante Lu Jiachuan paŝis al la forno kaj verŝis en ĝin la karbbulojn el la
balaajujo. Tuj sekve, leviĝis el la malgranda forno densa kolono da griza fumo.
Daojing, kiu sentis jam honton, ke li vidas sin okupata en la hejmaj bagatelaĵoj,
nun fariĝis des pli konsternita, kiam li tiel lerte helpis ŝin.
“Frato Lu, delonge mi ne vidis vin…” diris ŝi konfuzite. “Iru en la
ĉambron kaj sidiĝu！ Kiel vi fartas lasttempe？Oh, vi scias, kiel mi esperis. . .”
Ŝi staris en la ĉambro kaj parolis entuziasme sed senorde. La gasto tamen
aplombe premis al ŝi la manon, metis seĝon ĉe la pordon kaj sidiĝis, dirante
kun rideto kaj la rigardo fiksita sur ŝi:
“Kiel vi pasigis la lastajn tagojn, eta Lin？Pro okupiteco, mi jam longe ne
venis vin vidi.”
Daojing penis kvietigi sin. Ŝiaj okuloj brilis de spontanea respekto kaj
enkora ĝojo pro la revidiĝo kun li. Ŝi apogis sin ĉe la rando de la tablo kaj
respondis delikatvoĉe, ankoraŭ kun hontemo kaj maltrankvilo：
“Frato Lu, mi legis en la lastaj tagoj multajn librojn kaj ekkomprenis multe
da aferoj. Mia spirito ŝanĝiĝis…” Kun vizaĝo flamanta, ŝi ne sciis, kiel sin
esprimi. Post paŭzo, kiam ŝi vidis, ke Lu Jiachuan ne rimarkas ŝian konsternon
kaj ekscitiĝon, ŝi plene kvietiĝis kaj komencis rakonti al li la legitajn de ŝi
librojn, la influojn kiujn ili donis al ŝi, kaj la ŝanĝojn en sia animstato. Ju pli ŝi
rakontis, des pli ŝi entuziasmiĝis. Iom post iom tute malaperis ŝia konfuziĝo kaj
maltrankvilo. Ŝi aldonis, ĝojmiene, kun la kapo flanken klinita: “Frato Lu, kia
mirindaĵo！Tiel rapide mi jam fariĝis alia persono；ŝajnas, ke mi multe pli
juniĝis!”
“Estante ne maljuna, kiel vi povas pli juniĝi?” Lu Jiachuan rigardis ŝin,
kun duonfermitaj okuloj. Vagis sur liaj lipoj petola rideto.
“Ne, vi ne pravas,” diris ŝi tute serioze. “Vi ne scias, frato Lu, ke mi,
kvankam nur 20-jara, delonge jam similis al maljunulino pro la pasintaj
travivaĵoj. Mi havis intereson pri nenio；mi perdis ĉian esperon；mi dronis tiom
profunde en la pesimismon, ke mi pensis pri sinmortigo... Sed post kiam mi
konis vin kaj aliajn en la novjara antaŭvespero, post kiam mi legis la librojn,
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kiujn vi rekomendis al mi, mi subite aliiĝis…” Ŝi hazarde ekturnis la kapon kaj
trovi, ke oni ne scias de kiam, Yu Yongze staras en la mezo de la ĉambro.
Vidante liajn malgrandajn okulojn kolere kaj strabe najlitajn sur Lu Jiachuan, ŝi
abrupte haltigis sian parolon. Kaj, antaŭ ol ŝi rekomencis ĝin, li turnis sin al ŝi
kaj diris, kun brovoj kuntiritaj:
“La fajro jam arde brulas en la forno, kial vi ankoraŭ ne iras prepari la
manĝon？Ĉu la teoria parolado povas servi kiel manĝaĵo?” Sen atendi ŝian
respondon, li salte elkuris, ĵetfermante la pordon post si.
Sidanta sur tabureto, Daojing fariĝis kvazaŭ kreskaĵo velkanta pro atako
de prujno. Por kelka momento ŝi ne povis diri eĉ unu vorton, kun vizaĝo
ruĝiĝinta de indigno. Lu Jiachuan, kiu estis spertoriĉa kaj trankvila, nun ĵetis
rigardon al la furioze fermita pordo kaj poste al la dolora mieno de Daojing. Li
ekstaris kaj paŝis al ŝi.
“Tiun ĉi fraton Yu mi iam vidis. Vi devus, eta Lin, prepare la manĝaĵojn
pli frue por li, kiu malpacience atendas la manĝon. Nia interparolado ne devas
malhelpi sin. Enportu la fornon. Vi kuiros kaj samtempe ni daŭrigos la babilojn,
ĉu bone?”
“Bone” Daojing, kiu timis, ke la gasto koleriĝus kaj forirus, nun sentis
grandan ĝojon, ke li promesis resti. Ŝi tuj enĉambrigis la fornon, kaj metis sur
ĝin la kaserolon. Iom post iom, ŝia indigno ŝanĝiĝis en pezan malĝojon. Ŝi
klinis la kapon, najlis la rigardon al la tero kaj diris: “Montru a1 mi rimedon,
frato Lu！Ĉi tia vivo estas ja ties sufoka, ke mi apenaŭ povas spiri…” Ŝi relevis
la kapon kaj el siaj okuloj elradiis eksterordinare ardaj briloj. “Ĉu vi povas
helpi min aliĝi al la Ruĝa Armeo aŭ al la Komunista Partio？Mi kredas, ke mi
povas fari la revolucion. Se ne, ankaŭ estus bone, ke mi iru al la Volontuloj de
la Nordoriento.*”
“Oh!” ŝajnis, ke Lu Jiachuan estas surprizita de la neatendita peto. Kiel
simple tiu knabino imagas la partoprenon en la revolucio！Li rigardis ŝin, kaj,
hezitinte momenton, demandis: “Kial？Kial vi volas aliĝi al la Ruĝa Armeo?”
“ ‘Mi preferas esti jado rompita ol tegolo integra’！Mi ne volas, ke mia
vivo forpasu tiel banale kaj sensignife. De infanaĝo mi havas la volon ne vane
_________________
* Volontuloj de la Nordoriento: Post la Evento de 18-a de Septembro de 1931,
la Ĉina Komunista Partio vokis al la popolo rezisti kontraŭ Japanio per armitaj
fortoj. Multaj popolanoj en la Nordoriento kaj iuj patriotaj militistoj el la
Guomindang-aj trupoj restantaj tie organiziĝis en la “Kontraŭjapanaj
Volontuloj de la Nordoriento”.
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pasigi la vivon. Se la malluma socio ne permesas min vivi ĝojanime, mi
preferas morti!” Ŝia vizaĝo flamiĝis, kaj brilis ŝiaj nigraj okuloj. Ŝi daŭrigis:
“Tamen, leginte la librojn revoluciajn, kiujn vi donis al mi, mi sukcesis
kompreni la veron kaj decidis morti por ĝi. Mi opinias, ke oni devas vivi kiel la
herooj, kiel tiuj, kiuj morton spitas. Frato Lu, lasu min iri al la ardanta
batalkampo；mi ne povas toleri la nunan vivon plu!”
Lu Jiachuan, sidante sur la seĝo, delikate manfrapis la tablon, kvazaŭ li
estus batanta takton por ŝia fluo da vortoj. Li skuis la kapon, kaj denove saltetis
en liaj viglaj okuloj la petola rideto apenaŭ rimarkebla.
“Eta Lin, ni unue diskutu problemon: Vi devas kirli la kuiratan rizon；alie,
ĝi karbiĝos. Pasinttempe vi luktis kun via familio kaj malkontentis pri la
malluma socio. Nun vi deziras tuj iri al la revolucio, al la batalkampo. Kion vi
celas per ĉio ĉi tio?”
Konfuzita de la demando, ŝi enpensiĝis, kun lipoj forte kunpremitaj,
forgesante kirli la rizon, kiu efektive eligis odoron de karbiĝo. Lu Jiachuan
ekstaris, iom kirlis la rizon kaj transmetis la kaserolon de la centro al rando de
la forno, por rosti la rizon per malforta fajro. Dume, ŝi restis en sia meditado
kaj tion ne rimarkis. Post longa momento, ŝi murmuris, perplekse rigardante al
li:
“Mi, mi ne bone pripensis tion… Sed mi kredas, ke mi ne celas mian
personan intereson. Mi abomenas egoistojn.”
“Sed probable tiuj pensoj kaj agoj de vi tamen celas personan intereson!”
Daojing ekstaris abrupte kaj demandis: “Ĉu vi volis diri, ke mi estas
individuistino?”
“Ne, mi ne tion aludis,” Lu Jiachuan ekaspektis tre serioza. Liaj okuloj
penetre direktiĝis al Daojing. “Permesu min demandi：En la pasintaj jaroj vi
kuradis tien kaj ĉi tien, vi plendis pri tio kaj ĉi tio, vi sentis aflikton kaj
ĉagrenon, sed por kio？Ĉu por la laboranta popolamaso？Aŭ por vi mem？
Nun vi pensas pri aliĝo al la Ruĝa Armeo, al la Komunista Partio, por fariĝi
heroino… Pripensu：ĉu vi celas savi la popolon el la abismo de suferoj, aŭ
realigi vian revon, revon de heroo, por eviti la ordinaran vivon, kiun vi vivas?”
Daojing ŝtoniĝis de konfuziĝo, kaj iom poste ŝi ekridis. La vortoj de Lu
Jiachuan akre penetris en la profundon de ŝia koro. Ŝi sentis honton, kaj
respondis post longa silento, lasante la kapon klinita flanken：
“Vi pravas, frato Lu. En la pasinteco mi nur volis esti bona homo, nek
ofendanta nek ofendata. Eble tio estas la tiel nomata ‘nura zorgo pri propra
senpekeco’？Vere, mi malmulte pensis pri aliaj. Sed estas afero, kiun mi
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ankoraŭ nekomprenas: mi ŝatas helpi la malriĉulojn, ofte donante miajn
ŝparitajn monerojn al rikiŝotiristoj kaj almozuloj. Ĉu tio ankaŭ signifas celi
personan intereson?”
‘Miaopinie,” kapbalancis kaj diris Lu Jiachuan, “la konduton de unu
persono — inkluzive ĉiujn liajn klopodojn kaj laborojn — oni devas taksi ne
nur laŭ la motivoj de liaj agoj, sed ankaŭ laŭ iliaj rezultoj：laŭ tio, ĉu li
kontribuas al la progreso de la socio, aŭ li intencas origi tiun ĉi putriĝintan
socion, aŭ li celas ĝin konservi…” Tra liaj palpebraj komisuroj kuris delikata
kaj signifoplena rideto. Li singardeme ĵetis rigardon tra la pordo, kaj poste al la
malbeninda kaserolo. Li daŭrigis: “Eta Lin, ĉu per via monhelpo al kelkaj
rikiŝotiristoj kaj almozuloj vi povas solvi la problemon de vivtenado por la
miloj da rikiŝotiristoj kaj almozuloj？Je kio tio utilus al la tuta socio kaj la
laboranta popolo krom kontentigi vian personan aspiron fariĝi ‘bona
homo’？… Aliĝi al la Ruĝa Armeo kaj iri al la batalkampo estas bona deziro,
sed ĝi devas sin bazi sur la realaj kondiĉoj. Tre varia estas la laboro revolucia,
kiu inkluzivas intensan batalon korpon kontraŭ korpo, sed ankaŭ ordinaran
lukton, kiu atenton ne altiras.” Li reeturnis la rizkaserolon odorantan je karbiĝo
kaj ĵetis rigardon al ŝi. “La kuiradon, la lavadon de vestoj kaj aliajn
bagatelaĵojn，kiujn vi faras, ni ankaŭ devas fari, se ili estas utilaj por la popolo
kaj la revolucio kaj estas necesaj. Ne la lukto sur batalkampo sole signifas
revolucion… Nu, eta Lin, kiel do？Ĉu vi nepre volas fariĝi heroino preta por
oferi sian vivon sur la batalkampo?”
Lu Jiachuan ekridis. Ridis ankaŭ Lin Daojing. Ŝia animo balanciĝis kun
liaj vortoj, kiel barko sur ondoj. Kiam ŝi rimarkis, ke li estis al ŝi konsilanta kun
amika kaj malkaŝema sincero, rapide forpasis ŝia malkontento pro ofendiĝo de
ŝia fiero kaj memestimo. Lia sincera rido kaj kapbalanciĝo montranta
prizorgemon al ŝi lasis en ŝia koro tian plezuron, kian ŝi neniam havis antaŭe.
“Mi kore dankas vin, frato Lu！
” Ŝiaj ruĝiĝintaj vangoj radiis de ĝoja rideto,
kaj ŝiaj belaj okuloj larĝe malfermiĝis kaj brilis.
“Nu, jam estas tagmezo. Ĉu la manĝo estas preta?” YuYongze enŝteliĝis
en la ĉambron kiel kato. Nun li ĵetis sian ĉapelon en la liton kaj peze eksidis sur
la litrandon, kun la okuloj senmove najlitaj al Daojing.
Ŝia vizaĝo tuj paliĝis. Ŝi rigide rigardis al Yu Yongze, nesciante kion diri.
Ŝi ja ne volis kvereli kun li en la ĉeesto de Lu Jiachuan.
Tiu ĉi, tre sagaca, tuj prenis sian ĉapon, kiam li vidis la mienojn de la
gemastroj. Li kapbalancis ridetante al YuYongze, kaj poste diris al Daojing,
kun la sama aplomba rideto:
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“Hodiaŭ nia interparolo iris tre bone… Nun vi manĝu；mi foriras.” Li
refoje kapsalutis al Yu Yongze kaj iris el la ĉambro. Silente lin sekvante,
Daojing akompanis lin ĝis la enirejo de la domo. Kiam ŝi, senvorte, kun lipoj
firme kunpremitaj, returnis sin por reveni al la ĉambro, ŝi trovis Yu Yongze
malantaŭ si. Lia osteca vizaĝo tiriĝis tiel longa, kiel tiu de la funebra dio.
Tiun nokton, Daojing enlitiĝis nenion manĝinte. Ŝi estis tordita de multaj
komplikaj sentimentoj kaj pensoj. Kuŝante sur la lito, dum longa tempo ŝi ne
povis endormiĝi. Ŝi malfermis la okulojn kaj trovis, en la duonhela lamplumo,
ke Yu Yongze medite sidas ĉe la tablo, kun kapo klinita. Ŝiaj okuloj pleniĝis de
larmoj.
“Ĉu tiu estas la persono kiun mi varme amis kaj adoris？…” Ŝi rapide
kaŝis la kapon sub la litkovrilon, por ke li ne aŭdu ŝian doloran ploron.
Yu Yongze enpensiĝis, sidante ĉe la tablo. Delonge li informiĝis, ke Lin
Daojing havas proksimajn rilatojn kun Lu Jiachuan. Hodiaŭ, vidinte ilian
intiman interbabiladon, li pli bone komprenis, kial ŝi ŝanĝiĝis. Li tutforte
detenis sin de eksplodo kaj pensis ke, kiel digna viro, li ne devas ĉagreni sin pro
virino. Tamen, kiam ŝvebis en lia rememoro la brila, rava aspekto kaj la
eleganteco de Lu Jiachuan, kaj la grandaj okuloj de Daojing, kiuj, radiantaj de
ĝoja pasio, fiksiĝis sur Lu, li denove estis kaptita de doloro kaj kolero. Li sidis
ekscitita sur la seĝo kaj pensis multe kaj longe. Sed li trovis neniun rimedon.
Daojing estas virino obstina, kiu havas sian memstaran penson. Oni ne povas
konvinki ŝin per argumentoj, nek tuŝi ŝin per larmoj, nek — des malpli —
minaci ŝin per forto. Kion fari？La saĝa Yu Yongze fine elpensis mirindan
ideon：skribi leteron al Lu Jiachuan, por lin admoni kaj averti, ke li observu la
homan moralon.
La letero legiĝis jene：
Marto de 1933
Sinjoro Lu：
Vi kaj mi ambaŭ studas en Beijing-Universitato；via parenco kaj mi
estas samvilaĝanoj；kaj inter vi kaj mi neniam okazis malpaco. Sed
vi pretekstas la propagandon pri ia doktrino por sorĉi kaj sklavigi
mian edzinon Daojing, kiu nun ĉiam havas la vortojn revolucio kaj
lukto sur la lipoj. Mia feliĉa familia vivo suferas detruiĝon, dum vi
sentas vin kontenta, plezura, agrabla kaj ravita pro efektiviĝo de via
intenco… La homo devas plenumi homan moralon. La homo ne
devas rompi alies feliĉon per agitaj paroloj ； alie, li kondutus
117

kontraŭ la homaj konscienco kaj virtoj. Jen estas mia konsilo.
Bonvolu pensi kaj repensi, ĉu ĝi pravas, kaj mi deziras al vi
prudenton.
Yu Yongze
Kiam li finis la skribadon, lia koro iom malpeziĝis, kvazaŭ malŝarĝita. Li
fermis la leteron, stariĝis kaj etendis la membrojn. Li paŝis al la lito kaj trovis,
ke Daojing jam endormiĝis. Ŝia mieno, trankvila kaj milda, similis al Marmora
reliefo. La mallongaj kaj molaj nigraj haroj parte falis sur la pufetaj vangoj de
blankjada koloro, montrante per tio belecon ĉastan kaj puran. Poste li vidis, ke
sur ŝiaj lipoj flosis rideto, dum brilis larmoj sub la okuloj. Ŝi ploris？…” Antaŭ
tiu ĉi impreso, lia tuta kolero tuj cedis lokon al ia speco de kompato. Li eksentis,
ke ŝi ne estas ordinarulino, sed virino kun noblaj idealoj. Li devas ŝin kompreni
kaj pardoni… Starante antaŭ la lito, li rigardis ŝin kaj diris en sia: “Ŝi estas
bonkora, sincera; ŝi ne povas trompi min kaj ami alian. Pro kio mi malkvietiĝis
senmotive?...” Li sereniĝis kaj trankviliĝis. Li klinis sin kaj donis al ŝi delikatan
kison sur la vango. Kaj li decideme ĵetis la ĵus skribitan leteron en la
estingiĝantan fornon. Rigardante la flamojn vomitajn el la forno, li sentis sin
farinta ian grandiozan heroaĵon. Li fiere levis la brakojn kaj etendis kelkfoje la
pugnojn. Post kelkaj oscedoj, li rapidede metis la vestojn kaj enlitiĝis.
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XIV
Xu Ning venis al la pensiono por viziti Bai Liping, sed ne trovis ŝin. Li do
paŝis al la ĉambro de Lin Daojing kaj demandis：
“Kie estas eta Bai？Kial ŝi denove forestas el la loĝejo?” Daojing
respondis kun rideto, rigardante lian belan vizaĝon, kiu mienis je malesperiĝo.
“Kiel mi povas scii？Ŝi ofte forestas！”
Antaŭe Xu Ning havis intimajn rilatojn kun Ĉui Xiuyu. De kiam ĉi tiu iris
al la Nordoriento, lin logis la sorĉohava Bai Liping, kaj ili ofte estis kunaj en la
lastaj tagoj. Sed, ĉar Bai estis societema, li ne ĉiam povis ŝin trovi en la loĝejo,
kaj pro tio li venis peti informojn de Daojing.
Sidante sur tabureto, li demandis bedaŭre: “Diru al mi, eta Lin, kio okazis
al Bai Liping.”
Anstataŭ respondon, ŝi faris al li demandon:
“Ĉu vi ricevis leteron de eta Ĉui？Ĉu vere ŝ'i aliĝis al la Volontuloj?”
Li ekruĝiĝis kiel grenato. Tiu ĉi vigla kaj petolema junulo nun rigidiĝis kaj
ne sciis kion diri. Li gape rigardis la portreton de Beethoven pendantan ĉe la
muro, poste returnis la kapon kaj diris, kun embarasa, amara rideto:
“Ne miskomprenu min, eta Lin！Mia amo al eta Ĉui estas malsama ol tiu al
eta Bai. Se ne pro mia panjo, se ne pro la baldaŭa finiĝo de mia studo en la
universitato, mi estus jam irinta kun ŝi al la Nordoriento por aliĝi al la
Volontuloj… Rilate al eta Bai, mi bone scias pri tiu individuo…”
“Estas bone, ke vi scias!” Daojing estis malkontenta je lia sinteno pri la
amo. Ne scipovante diri akrajn mokvortojn, ŝi konsilis al li sincere kaj rekte:
“Xu Ning, ne forgesu etan Ĉui！Vi scias; kiel bona estas tiu knabino！”
“Jes, eta Lin. Verdire, ŝi okupas konstantan lokon en mia memoro. Ĉiam,
kiam mi pensas pri ŝi, ankoraŭ iom min dolora…” Kortuŝita de la sincera
amikeco de Daojing, li rigardis ŝin kaj elverŝis al ŝi sian koron kiel al intima
amiko. “Komence mi havis nenian senton specialan por eta Bai, sed ŝi… ja
estas lerta… Kaj en iuj laboroj ni ofte devas esti kunaj, pro tio… Ne plu menciu
ŝin；mi scios min deteni.” Li meditis momenton kaj stariĝis por foriri.
“Xu Ning, diru bonvole,” Daojing baris lin kaj demandis, “ĉu vi vidis
maljunan Lu kaj maljunan Luo？Kial…”
“Oh, mi forgesus se vi ne estus ilin menciinta. Maljuna Lu petis min sciigi
al vi, ke morgaŭ estos datreveno de la sangverŝa tago ‘18-a de Marto’, kaj ke la
studentoj de Beiping aranĝos plivastigitan kunvenon por ĝin memorigi kaj eble
eĉ faros manifestacion. Li demandis, ĉu vi deziras partopreni.”
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“Por kio manifestacii?”
“Kontraŭ la politiko de Guomindang de nerezisto, kontraŭ la intensa atako
de la japana imperiismo al Ĉinio, kontraŭ la imperiistoj kaj iliaj lakeoj, kaj por
apogi la socialisman Sovetunion.”
“Mi partoprenos!” diris Daojing senhezite. “Ĉu vi ankaŭ iros ？ Kaj
maljuna Lu?”
“Li？Certe li partoprenos!” Xu Ning ŝanĝis sian ĵus montritan mienon kaj
faris groteskan grimacon. Li svingis al ŝi la pugnon kaj aldonis: “Mi, certe
ankaŭ. Krome, eta Lin, instigu kiel eble plej multajn geamikojn viajn al la
partopreno. Maljuna Lu diris, ke estas necese mobilizi amplekse la
popolamason. Mi foriras. Ĝis morgaŭ！Matene je la oka horo ni kolektiĝos sur
la sporta kampo de Beijing-Universitato. Vi nepre iru!”
Xu Ning foriris. Daojing staris sola sur la sojlo kai ridetante akompanis
per rigardo lian malproksimiĝantan figuron… Ŝi partoprenis antaŭe neniun
manifestacion. Kia estos la bildo, kiam tiom da homoj amasiĝos kune?...
Agitita de ia kurioza kaj mistera sento, ŝi ne povis sin kvietigi dum longa
tempo.
Yu Yongze revenis kun libroj sub la brako. Daojing tiris lin ekstaze kaj
diris: “Ze, morgaŭ mi partoprenos la manifestacion por memorigi la ‘18-an de
Marto’. Vi iru kun mi!”
“Kion？Kion vi faros?” Surprizite li rigardis ŝin.
“Partopreni manifestacion por memorigi la ‘18-an de Marto’. Vi ne
volas?”
Li apatie demetis la librojn kaj rekomencis paroli post longa silento, kun
tono melankolia:
“Jing, aŭskultu min nur unu fojon：vi ne iru！Laŭdire, oni faradas arestojn
ekstere… Se estus por nacisavo, tio, jes, ian sencon havus. Sed kion povas
signifi la datreveno de la ‘18-a de Marto’？Se hazarde… Jing, estu kvieta！Sur
la ĉielo povas aperi neatenditaj nuboj, kaj neniu scias, kiu el ili pluvon
verŝos…” Li fiksis sian rigardon sur ŝi kaj ree aspektis malĝoja kvazaŭ
petegante.
“Ne ！ Kiu povus esti tiel senkuraĝa kiel vi ？ Vi eĉ timas, ke vin
premmortigus falanta arbofolio!” Liaj konsiloj aŭ babilaĉoj pri aliaj aferoj estis
por ŝi iamaniere tolereblaj, sed tiujn pri la revolucio ŝi tute ne povis toleri, kaj ŝi
eksplodis eĉ per fajrero. “Lasu do！Mi volis ke vi iru kun mi, sed vi, post tiom
da turniĝoj, intencas tiri min malantaŭen. Ni tion lasu, kaj ĉiu zorgu pri si
mem！” Ŝi elkuris, apenaŭ fininte sian parolon.
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Ŝi direktis sin al sia intima amikino Wang Xiaoyan, kun la espero irigi kun
si pli da personoj al la manifestacio, ĉar maljuna Lu petis ŝin varbi kiel eble plej
multajn partoprenontojn. Sed Xiaoyan demandis ŝin: “Por kio oni
manifestacios?”
“Kontraŭ la invado de la japana imperiismo, kontraŭ la Guomindang-a
politiko de nerezisto, kontraŭ la lakeoj de la imperiistoj, por apogi la
socialisman Sovetunion…”
Xiaoyan silentis, dum longa momento. Daojing staris antaŭ ŝi kaj rigardis
ŝin konfuzite, kvazaŭ atendante verdikton. Fine Xiaoyan kapneis kaj diris
serioze:
“Senkulpigu min, eta Lin. Pacjo konsilis al mi, ke la gejunuloj sin dediĉu
pli al la studoj ol al la babiloj pri ismoj… Jen vi, antaŭ ol komenci la
manifestacion, jam superverŝas min per ismoj… Ilin mi ne komprenas；vere, mi
tute ne komprenas.”
Daojing kuntiris la brovojn kaj iom ruĝiĝis. Ŝin atakis kaj ĉagreno kaj
malpacienco.
“Yan, ĉu tio, kion vi diris, ne estas la doktrino de Hu Shi？Kiam vi lernis
ankaŭ tiajn objektojn?”
Xiaoyan malfermegis siajn okulojn, kiuj elradiis naivajn kaj memfidajn
brilojn; kaj respondis honteme: “Ne demandu al mi tion, eta Lin. Mi kredas la
vortojn de paĉjo, kiu havas altan klerecon… Mi ankaŭ konsilas, ke vi ne tro
konfidu la vortojn de la maldekstruloj. Studo estas la plej grava afero. Per kio
nin tuŝas tiu socialisma Sovetunio？”
En diferenco de Yu Yongze, kiu estis egoisma kaj timema, Xiaoyan,
afabla kaj bonvola, malaprobis la opinion de Daojingnur pro tio, ke ŝi ĝin ne
kredas. Pro tio, Daojing, starante en la ĉambro, nur sentis profundan
malesperiĝon kaj bedaŭron, sed ne montris tian koleron kian ŝi montris al Yu
Yongze. Krome, flamiĝi antaŭ amikino ja ne decis, kvankam ŝi povis eksplodi
laŭplace kontraŭ sia amato.
La du amikinoj senvorte rigardis sin unu al alia. Fine, Daojing revenis
malgaja al sia hejmo.
Tiun nokton Yu Yongze babilis kun ŝi en la lito. Per rava kaj mallaŭta
voĉo li rakontis la amhistoriojn de iuj grandaj verkistoj kaj artistoj, ĉinaj kaj
eksterlandaj, antikvaj kaj nuntempaj, priskribante kiel ili ĝuis la belan naturon,
kiel ili dediĉis ĉion al la amo… Parolante, li karesis ŝiajn harojn. Subite li
ŝanĝis la temon kaj demandis ŝin dolĉe kaj delikatvoĉe:
“Jing, ĉu vi ankoraŭ memoras niajn pasintaĵojn ĉe la marbordo de
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Beidaihe？Iunokte ni kune sidis sur la strando, silente aŭskultante la plaŭdojn
de la ondoj. La maro, sin bananta en la lunlumo, arĝente glimis. Mi rigardis al
vi en la okulojn. Ho, belegaj estis viaj okuloj, brilaj kaj ĉarmaj kiel la marakvo！
Rigardante ilin, mia koro kvazaŭ ebriiĝis. Jing, kiel forte mi volis vin
ĉirkaŭbraki kaj kisi… Tiu nokto estos por mi neniam forgesebla. Restos ĉiam
en mia memoro nia travivaĵo en Beidaihe. Kiel agrable estus, se oni povus vivi
ĉiam en tia poezia raviteco.” Li fermis la okulojn kaj ĝue dronis en la
rememoroj. Iom poste, li malfermis ilin kaj daŭrigis, kun aflikta mieno: “Sed la
nuna realaĵo？En la tuta mondo furiozas luktoj kaj ĉie odoras pulvoro. Kiel
dolorige…” Li refermis la okulojn kaj mallaŭte sopiris kvazaŭ delire, tenante
en siaj brakoj la kolon de Daojing.
Aŭskultante, ŝi vere vidis antaŭ si la bildon de la maro, bela, senlima, sur
kiu ondoj brile dancetis sub la arĝenta luno. Ŝi forte prenis lian manon kaj
rigardis lin per amplenaj okuloj. Ŝi diris: “Jes, Ze, kiel bele!” Sed ĉe la fino de
liaj vortoj, kiam li parolis pri la pulvorodoro en la reala vivo, ŝi fariĝis singarda
kaj malrapide retiris sian manon, flustrante: “Ze, ne ĉiam min ĝenu, ĉu bone？
Vi devas min kompreni… Estas nature, ke mi ne povas forgesi Beidaihe, kie ni
konatiĝis.” Ŝi implikiĝis en komplikaj sentimentoj：ŝi amis la estontecon, sed
samtempe ne povis forgesi la pasintecon. En la profundo de ŝia koro kuŝis kaj
intermiksiĝis la estonteco kaj la pasinteco, du ekstremoj reciproke kontraŭaj kaj
neakordigeblaj.
“Mia kara, mi tute ne opozicias viajn justajn agojn,” diris Yu Yongze,
karesante siajn harojn. “Mi scias, ke la homa vivo devas esti signifohava. Sed
vi estas ankoraŭ juna, kaj mankas al vi vivosperto en tiu ĉi komplika kaj
diabloplena socio. Pro tio mi ne povas ne zorgi pri vi. Se en Beidaihe vi ne
estus min renkontinta, oni ne scias, kian fatalaĵon vi kaŭzus. Nur en nia
Beijing-Universitato ekzistas jam la tielnomataj grupoj de trockiistoj, naciistoj
kaj anarkiistoj, ne kalkulante la diversajn grupojn de Guomindang. Ĉu vi tion
scias？Veraj komunistoj, je kiuj vi kredas, estas malmultaj. Oni diras, ke nur
kelkaj el ili restas post kiam ilia partio purigis siajn vicojn. Kie troviĝas la veraj
revoluciuloj？Ĉu fidindaj estas tiuj, kun kiuj vi havas proksiman rilaton？Ĉu
vi estas certa, ke ili ne estas tiaj personoj, kiuj ŝafviandon reklamas sed
hundkarnon vendas？Mi ne estas obstinulo. Tamen vi ĉiam min miskomprenas,
konsiderante min egoisma kaj konservativa… Tio tre ĉagrenas min!” Li
malĝoje faris longan enspiron kaj ĉesis paroli.
La noktomezo de la komenco de printempo estis ankoraŭ frosta. Atakata
de la sableroj alportataj de la severa norda vento, la fenestropapero de la
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malgranda ĉambro susure tremis. Daojing, kiu kuŝis ĉe la osteca ŝultro de Yu
Yongze, eksentis malvarmon en la koro.
“Tiuj, kiuj ŝafviandon reklamas sed hundkarnon vendas… Ĉu tiaj povas
esti Lu Jiachuan, Luo Dafang kaj Xu Ning？Ne, ne!” Ŝi tutforte forpelis la
ombron ĵetitan de YuYongze al ŝia koro. “Ne, ne, mi ne povas lin kredi！Mi ne
povas lin kredi!” Ŝi kriis en si, baraktis, kaj malsekiĝis ŝiaj okuloj.
“Ze, ĉu vi povas ne subfosi mian kredon?” Post ioma paŭzo ŝi reakiris la
kuraĝon kaj diris decideme: “Jam sufiĉe vi ĝenis min. Mi kredas ilin；mi kredas
ilin sen ŝanceliĝo！Se mi eraros, mi mem prirespondos. Se tio kaŭzos al mi
malbonan sorton aŭ eĉ morton, mi plendos kontraŭ neniu!”
“Ne!” Yu Yongze abrupte eksidis, en nura ĉemizo. Liaj malgrandaj okuloj
eligis malesperajn flamojn de besto falinta en kaptilon. “Vi estas mia！Via vivo
kaj mia vivo jam kunfandiĝis delonge. Ni ĉiam restos kune, ĉu por morti, ĉu
por vivi. Sed neniel ni devos disiĝi unu de la alia！Neniel！Mi ne povas lasi vin
agi blinde！Jing, la morgaŭan manifestacion vi absolute ne devos partopreni. Ĉu
vi komprenas？Estas la unua fojo, ke mi intervenas en vian agadon, sed mi
devas intervene!”
“Mi ne akceptas vian intervenon!” Ŝi ankaŭ abrupte eksidis kaj kriis
kontraŭ la muro. “Nun mi komprenas, ke via longa babilado dum duono da
nokto nur celis unu vorton, t.e. ‘interveno’！ kial vi intervenas? Ĉu mi iros
incendii aŭ rabi? Aŭ por kolombumi kun iu amato？Via lango bele parolis kaj
mielon verŝis. Sed fine, post tiom da zigzagoj, vi venas por min misorienti kaj
ŝanceli… Kia diablo estas vi!”
Ili kverelis, kaj vekis la najbarojn de la pensiono. Nur kiam iu el ĉi tiuj
avertis per laŭtaj tusoj, ili komencis trankviliĝi iom post iom.
Daojing ne povis endormiĝi tra la tuta nokto. Apenaŭ vidiĝis la unuaj
briloj de la tagiĝo, ŝi jam elŝoviĝis el la lito, ĵetinte rigardon al la profunde
dormanta Yu Yongze, kiu kuŝis apude. Sur la piedpintoj ŝi elŝteliĝis el la
ĉambro, eĉ sen lavi la vizaĝon. Ŝi timis ke li vekiĝus, ĉar estus danĝere se li
denove barus ŝin kaj lasus tion scii al la najbaroj.
Ŝi direktis sin al la studentina loĝejo de Beijing-Universitato, kie, ĉe Wang
Xiaoyan, ŝi lavis al si la vizaĝon kaj ree instigis ŝin partopreni la manifestacion.
Sed Wang ankoraŭfoje rifuzis. Ŝi do iris sola malantaŭ la Ruĝan Domon de la
universitato.
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XV
La paseroj gaje dancis inter la ĵus verdiĝintaj arbopintoj. La matena brizo
milde karesis. Oni klare sentis la alvenon de la printempo. La suno elŝovis sian
rozan vizaĝon de la orienta horizonto kaj ridis al la granda sporta kampo
malantaŭ la Ruĝa Domo de Beijing-Universitato. Unuj post aliaj la gestudentoj,
grupete aŭ du-triope, kolektiĝis al la sportakampo.
La patriota antijapana movado de la tutlanda popolo, kiu impete
disvolviĝis post la evento de la “18-a de Septembro” de 1931，estis sufokita de
la sanga subpremado de la reakcia Guomindang. Ne plu eblis grandiozaj
peticioj aŭ manifestacioj studentaj. Ilin anstataŭis malgrandskalaj kunvenoj
kunvokitaj je diversaj nepolitikaj pretekstoj.
Sur la vasta sporta kampo pli kaj pli multiĝis gejunulojen diversformaj
vestoj. Ĉe la malalta muro borderanta la sportkampon, staris vico da salikoj,
kiuj svingis en la vento siajn verdetajn falantajn vergojn. Sub unu el tiuj arboj,
Luo Dafang promenadis tien kaj reen. Jen li lasis la leviĝantan sundiskon
malantaŭ siaj larĝaj ŝultroj, jen li decideme turnis sin renkonte al ĝi. Dronanta
en profunda meditado, li kunstrecis de tempo al tempo siajn dense nigrajn
brovojn. Kelkfoje li levis la kapon kaj ĵetis rigardon al la bruantaj homaj
svarmoj, kiuj senĉese kreskis, kaj sur lia vizaĝo montriĝis gaja rideto de naiva
knabo.
En la nokto de la pasinta tago li renkontis Bai Liping sur strato. Tiu ĉi
kokete premis lian grandan manon kaj riproĉis lin kun rideto:
“Ho, tiu ĉi individuo, maljuna Luo！De longe vi ne venis al mi！Ĉu vi
forgesis la pasintaĵojn？… Mi tamen ne ŝanĝis mian korinklinon por vi!”
Luo Dafang kapskuis kaj retenis sian ekscitiĝon. Li respondis per alia
temo: “Eta Bai, morgaŭ iru ĉeesti la memorigan ceremonion de la datreveno de
la ‘18-a de Marto’！Kiel vi vivas nun？Ĉu vi ankoraŭ partoprenas ofte la
agadojn?”
Ŝi ekridis. Ŝiaj pentritaj brovoj sin etendis preskaŭ ĝis la tempioj. Ŝi larĝe
malfermis siajn ĉarmajn okulojn kaj diris:
“Maljuna Luo, mia bona amiko, mi estas tre okupata, en la provado kaj
prezentado de dramoj. Ĉu vi scias, ke mi estas ludanta la ĉefrolon de ‘La
Ventumilo de la Juna Sinjorino’?... Krome, vi ne scias, mi baldaŭ iros al
Shanghai por ludi kiel kinoaktorino, kaj tre okupata mi estas！La’18-a de
Marto’？Iru vi, en mia nomo, kara！…” Ŝi refoje forte premis lian manon kaj
ridis tiel dolĉe.
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“Kinostelo!” Li kapskuis kaj, kun amara rideto, returnis sin kaj foriris.
Luo Dafang ĉirkaŭbrakis la raspan trunkon de salikarbo, laŭtvoĉe kraĉis
kaj, relevinte la kapon, rigardis al la bolanta homamaso. Ekaŭdiĝis ĥoro:
Ni reiru al hejmtero batalante,
Ni reiru al hejmtero batalante,
La japanimperiistojn forpelante!
……
La grandioza kanto iom forigis lian ĉagrenan senton. Li etendis la pugnojn
kaj murmuris al si:
“Tio signifas, laŭ maljuna Lu, tiu individuo, ke mi pasigu trankvile la
tagojn en azilo por maljunuloj!”
Lu Jiachuan, kiu tiutempe gvidis la laboron de la organizo de la
Komunista Partio en Beijing-Universitato, plurfoje instrukciis al Luo Dafang,
ke li ne malkaŝu sian agadon, ke li lernu, sub severa blanka teroro, utiligi ĉiujn
okazojn por akumuli forton kaj kaŝi la Partian laboron. Por la hodiaŭa
memoriga amaskunveno, li instrukciis al Luo Dafang ne fari publikan
paroladon, kaj diris ke li mem ĝin faros, ĉar li, ne plu studante en la universitato
kaj ne havante fiksan laborlokon, povas pli facile sin kaŝi. Luo Dafang tamen
fariĝis ĉagrenita pro tio kaj sentis sufokan prematecon. En lia fortika korpo
latentis senlima energio kaj flamo deziranta ĉion detrui kaj bruligi. Sed li ne
povis ellasi kaj funkciigi ilin… Antaŭ la du aŭ tri cent personoj amasiĝantaj sur
la sporta kampo, li ekrememoris pri la grandiozaj scenoj de la miloj da
manifestaciantaj junuloj en Nanjing, kiuj atakis la sidejon de la Centra Estrejo
de Guomindang, ruinigis la eldonejon de Centra Tagĵurnalo kaj sturmis en la
komandejon de la urba garnizono. Li ekfaris longan elspiron.
“Temas pri Partia disciplino. La instrukcioj de la Partio, kiuj havas
senescepte iajn celojn, devas esti obeataj absolute！…” Li diris en si kaj, post
momenta medito, iris grand-paŝe en la amason.
Daojing alvenis al la sporta kampo kaj serĉis en la homaj svarmoj Xu Ning,
Lu Jiachuan kaj Luo Dafang, sed ŝi trovis neniun. Sen iu ajn konato, ŝi povis
nur stari flanke, ekscitita, sed samtempe iom ĉagrenita. La studentaj amasoj
ĉiam pli kreskis kaj atingis almenaŭ tri aŭ kvar cent personojn. Sed ŝi ankoraŭ
staris solece malantaŭ ili. Subite tondris jen tie jen ĉi tie majestaj kaj laŭtaj krioj
de sloganoj, kiuj ŝin entuziasmigis kaj ĝojigis.
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“Kontraŭ la ofensivo de la japanaj imperiistoj!”
“Kontraŭ Guomindang, kiu vendas la patrion por sia propra profito！Por la
starigo de popola regimo!”
“Gestudentoj, pro memoro de la ‘18-a de Marto’, ni organizu nin por faligi
la japanan imperiismon!”
La voĉoj estis ekscitaj, indignoplenaj kaj koragitaj. Starante ekster la ne tre
ordaj vicoj, Daojing ankaŭ volis svingi la brakon kaj krii kun la amaso, sed, oni
ne scias kial, ŝi fariĝis konfuzita kaj ne povis eldiri eĉ unu vorton. Per blanka
naztuketo ŝi senĉese viŝis al si la ŝvitojn sur la frunto. Apud ŝi staris studentino,
malaltkreska, bruna, maldika, kun mallonga hararo kaj portanta malnovan
duoblan robon el blua ŝtofo. Tute aplomba, ŝi kriis kun la amaso tre sonore kaj
energie; kaj eĉ ŝajnis, ke ŝi estas gvidanta la ĥoron de krioj. Daojing rigardis ŝin
kun envio kaj pensis: “Kiel brava ŝi estas!...” Dume la studentino trovis sian
ĝenatecon kaj kapsalutis ŝin：
“Ĉu estas por vi la unua fojo？Nur vi sola?”
Daojing tre ĝojis, ke ŝi alparolis ŝin. Ŝi proksimiĝis al ŝi kaj respondis：
“Sola. Miajn konatojn mi ne renkontis ankoraŭ… De kiu lernejo estas vi?”
“Beijing-Universitato.” La studentino premis al si la manon, kun mieno
afabla kaj natura. “Ĉe la unua fojo mi ankaŭ estis timema, sed poste, kriante
kun ĉiuj aliaj, mi jam havis kuraĝon. Venu, estu kun ni!”
Multaj paroj da junaj kaj fervoraj okuloj ĵetiĝis al Daojing. Ili estis tiel
koraj kaj varmaj, kiel se ili estus esperantaj ke tiu ĉi fremda knabino aliĝu al la
amaso kaj kuniĝu kun ŝi en unu tuton. Tuj malaperis ŝia timemo kaj
pligrandiĝis ŝia kuraĝo. Tenante en sia mano tiun de la studentino, ŝi kuris kun
ŝi antaŭ la estradon, konsistantan el kelkaj sendorsaj seĝoj, sur kiu entuziasme
kaj gestante paroladis junulo, malalta kaj portanta okulvitrojn. Li diris：
“Kolegoj！Kamaradoj！Guomindang baldaŭ disfalos, kaj flusos la revolucia
tajdo. Ni armu nin por faligi la japanan imperiismon！For Guomindang！Apogo
al la Komunista Partio de Ĉinio！Apogo al Sovetunio！Apogo al la Ĉina Soveta
Registaro*！…”Tiuj ĉi sloganoj tondre eĥiĝis inter la flug-folioj, ruĝaj kaj
verdaj, kiuj disŝvebis super la sporta kampo. La sonoraj kaj energiaj krioj de
Daojing, kune kun la grandioza kaj impona hurlo de la amaso, muĝis super la
printempa antikva urbo. Ŝi sekvis la krioin de la studentino, kiu estis kun ŝi.
Ŝiaj okuloj brilis, ŝia koro batis vivege. La unuan fojon ŝi perceptis la enorman
forton de la amaso. Ŝi ne plu estis sola, ŝi jam nenion timis, ŝi estis unu el la
elementoj kiuj formis la gigantan amason…
Kiam Daojing ekscitite lasis flui sian senordan penson, subite freneze siblis
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policaj fajfiloj. La parolanto ekpaŭzis kaj rapide malsuprensaltis de la estrado.
Sed tuj iris sur ĝin alia persono. Lin vidante, Daojing malfermegis la okulojn.
Ĉu li, staranta sur la estrado, en nigra vatita robo, kaj aplombe preta por paroli,
ne estas Lu Jiachuan？Ŝi skuetis la manon de la studentino kaj flustris al ŝi:
“Jen, mia amiko, ankaŭ mia instruanto, suriris la estradon por paroli！”
“Li？Lu…” Ŝajnis ke ŝi ankaŭ konas lin. Ŝi pli firme premis la manon de
Daojing.
Lu Jiachuan staris sur seĝo. La varmeta printempa vento ludis kun liaj orde
kombitaj haroj. Meze de la ululoj de la policaj fajfiloj, li ĵetis penetran
ĉirkaŭrigardon al la kunvenantaro kaj komencis sian paroladon per obtuza kaj
ritma tono：
“Kolegoj! Kamaradoj！Malfermu la okulojn kaj rigardu la sangan realajon!”
Liaj vortoj tuj altiris la tutan aŭskultantaron. La homa bruado kvietiĝis. Ĉiuj
el la centoj da personoj sur la sporta kampo levis la kapon al li kaj silente
rigardis lian trankvilan kaj gesteman vizaĝon.
“Ni ĉiuj junuloj havas grandiozajn aspirojn kaj varme deziras la
prosperiĝon kaj potenciĝon de la patrio kaj personan ampleksan perspektivon.
Ĝuste por tio multe da revoluciaj antaŭuloj verŝis sian sangon kaj oferis sian
vivon unuj post aliaj. La revoluciuloj de la ‘18-a de Marto’ ankaŭ tiel martiriĝis.
Serioze laborante kaj diligente lernante, ni ankaŭ luktas senĉese por efektivigi
en Ĉinio belan socion！Tamen, kiaj estas niaj regantoj？Diboĉaj kaj senhontaj,
ili humile klinas sin antaŭ eksterlandanoj kaj ne hezitas vendi la patrion por sia
propra intereso; sed kontraŭ la enlanda popolo, ili fieras kiel grandaj sinjoroj,
masakrante, arestante, sklavigante, enkarcerigante… La popolo vivas en
ekstrema doloro. De kiam Guomindang prenis en siajn manojn la ŝtatan povon,
ĝi buĉis kaj murdis centmilojn da junuloj. Centmiloj！Se ili estus envicigitaj, ne
povus ilin enteni eĉ pluraj sportkampegoj ĉi tiaj！Tiel ‘brave’ kaj kruele ĝi
traktas enlande la popolon. Aliflanke, ni rigardu kiel ĝi kondutas antaŭ la
eksterlanda agreso. Nun la japanaj invadantoj intensigas siajn atakojn al
Lengkou, Xifengkou, Gubeikou kaj aliaj pasejoj de la Granda Muro. Plenaj de
patriotisma indigno, la lokaj garnizonoj spontanee sin ĵetas al la rezistado,
batalante kontraŭ la japanoj. Sed kion diras kaj faras nia Generalisimo Jiang
Jieshi? Li ordonas al la 30-40 divizioj gardantaj inter Beiping, Tianjin kaj la
________________________
* Ĉina Soveta Registaro：t.e. Provizora Centra Registaro de la Ĉina Soveta
Respubliko starigita en 1931 en la centra revolucia bazloko sub la gvidado de la
Ĉina Komunista Partio.
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Granda Muro, ke ili estas malpermesataj rezisti kontraŭ Japanio, sed ke ili
observadu la trupojn rezistantajn. Kaj al la trupoj kaj civilaj loĝantoj kiuj
persistas en la rezistado, li donas solenan ordonon, kiu minacas ‘mortigi
senindulge ĉiujn kiuj fanfaronas pri batalo kontraŭ Japanio’…”
“For la japanaj invadantoj!”
“For Guomindang, kiu prenas la malamikon por patro!”
Apenaŭ la koleraj kaj grandiozaj krioj interrompis la paroladon de Lu
Jiachuan, kiam subite aŭdiĝis rapidaj pafoj, kiuj, kiel neatendita tondro,
surprizis la kunvenantojn kaj tiris iliajn rigardojn al la ĉirkaŭo.
“Kolego j！Kamaradoj！La reakcia reĝimo baldaŭ disfalos！Leviĝos baldaŭ
la popolo!” Rekte starante sur la seĝo, Lu Jia-chuan daŭrigis trankvile sian
paroladon, kvazaŭ li ne aŭdus la ululojn de la pafoj. “La poeto Shelley diris:
‘Se vintro jam alvenis, ĉu povas esti malproksima la printempo?”
“Se vintro jam alvenis, ĉu povas esti malproksima la printempo?”
entuziasme eĥis la homamaso.
“Se vintro jam alvenis, ĉu povas esti malproksima la printempo?” murmure
ripetis Daojing, kun larmoj en la okuloj pro emociiĝo.
Nun la furiozaj kugloj komencis fajfi super la sporta kampo. Tumultis la
amaso. Iuj laŭte kriis sloganojn, aliaj kuris senorde. Daojing konfuzite ĵetis
rigardon al la studentino, kiu staris apud ŝi, kaj al Lu Jiachuan. Ili serioze kaj
silente restis senmove en siaj lokoj, kvazaŭ ion atendantaj. Tio iom trankviligis
ŝin, kaj ŝi meĥanike movis sin pli proksimen al ili. Kun okuloj suprenturnitaj al
Lu Jiachuan, ŝi pensis konsternite: kial li ankoraŭ staras senmove？…
“Ordon！” kriis Lu Jiachuan kaj svingis la manon, aŭskultinte la raporton de
ordgarda grupano pri la situacio. “Kole-goj！Kamaradoj！Rekomenciĝas la
sanga subpremado de la reakciaj regantoj; ni estas sieĝataj. Sed brava batalanto
minacon ne timas！Ni luktos kontraŭ ili eĉ per ŝtonoj kaj pugnoj！Ni rompu la
sieĝon kaj sturmu sur la stratojn por daŭrigi la manifestacion!”
La instigo de Lu Jiachuan reordigis la kunvenantojn. Kriante sloganojn, ili
marŝis en ok personaj vicoj al la universitata enirejo antaŭ la Ruĝa Domo,
brako en brako kaj kun ŝtonoj enla poŝoj. La malalta studentino fariĝis estrino
de la grupo, en kiu troviĝis Daojing. Ŝi aplombe komandis la elfluantajn
homvicojn. Daojing, irante tuj apud ŝi, grandpaŝe marŝis kun kapo levita.
“Levigu en mizer’ dronanta
Sklavar’ malsata de la ter’!
Raci’ nin vokas indignanta
…….
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La kantado, kiel furioza uragano, impone distondris sur la vasta printempa
ĉielo, inter la pafoj, kiuj blekis de tempo al tempo. Kreskis la eksciteco de la
manifestaciantoj, kaj iliaj vicoj marŝis pli ordaj.
“Haltu！Ne moviĝu！Se ne, ni ekpafos！” La nigrevestitaj policanoj, tute
similaj al korboj, frontis kontraŭ la senarmilaj studentoj kvazaŭ kontraŭ potenca
armeo de miliono da soldatoj. Tenante en manoj bajonetojn, fusilojn aŭ
bastonojn, ili alatakis de ĉiuj flankoj. Luo Dafang, ne povante sin deteni plu,
subite, oni ne scias de kie, aperis ĉe la fronto de la studentaj vicoj kaj kriis per
sia forta voĉo：
“Ni sturmu, sur la stratojn ！ Ni marŝu antaŭen sekvante la sangajn
paŝosignojn de la martiroj de la ‘18-a de Marto’!”
La homamaso eĥe hurlis：
“ Ni sturmu, sur la stratojn！ Ni marŝu antaŭen sekvante la sangajn
paŝgosignojn de la martiroj de la ‘18-a de Marto’!”
Antaŭ ol la unuaj vicoj atingis la enirejon de la universitato, la policanoj jam
proksimiĝis al ili vid-al-vide. Tuj okazis interbatalado per kolboj, bajonetoj kaj
ŝtonoj, meze de homaj krioj. La vicoj de la interbatalantoj tute malordiĝis. Ne
sukcesante bari la antaŭeniradon al la studentoj, la policanoj pafis super iliajn
kapojn. Kaj la studentoj respondis per pluvo da ŝtonpecoj. La policanoj,
ĝendarmoj kaj ceteraj “kavaliroj”, kiuj embuskis malantaŭe, elsaltis por aresti
kaj ŝnurligi studentojn.
“Ni batu, mortbatu tiujn ekzekutistojn！For Guomindang！” furioze hurlis la
studentoj.
“Ni arestu, arestu tiujn komunistojn subvenciatajn per rubloj!” la policanoj
kaj ĝendarmoj ankaŭ freneze kriis.
En la senorda batalado, Daojing perdis el la vido Lu Jia-chuan kaj la apudan
studentinon. Ŝiaj stonoj elĉerpiĝis. Tio konsternis ŝin. Dume policanoj, armitaj
per pistoloj aŭ bastonoj, persekutis diversloke la studentojn, arestante kaj
frapante. Multaj studentoj sangis sur la kapo, kaj iuj, kaptitaj, estis tiritaj de la
policanoj eksteren. Daojing ankaŭ ricevis bastonbaton. Apenaŭ ŝin volis kapti
policano, ŝi ekkuris for kaj miksigis en alian homamason. Tie ŝi rigidiĝis de
surprizo; la studentino de Beijing-Universitato, kiu kunmarŝis kun ŝi, estis
furioze luktanta kun dikulo en jako el nigra drapo. Kiel forta bravulo, la
studentino, kvankam malgrasa, facilmove prenis lian kolumon, rabie gratis al li
la vizaĝon kaj mordis al li la manon. La dikulo, simila al bovino, anhelante kaj
ŝanceliĝante kontraŭbatis, disŝirante ŝian eluzitan robon ĝis aperis la brakoj.
“Hundaĉo Yan Geng！Fiestro de la Sesa Kvartalo！Kiom da bonaj junuloj vi
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arestis ĉi tie!” kriis ŝi per sia tuta forto, kvazaŭ ŝ'i volus mortmordi tiun ĉi
hundon de la polico. La menciita Yan Geng, estro de la Sesa Kvartalo, estis
gvidanta siajn subulojn en la arestado kaj batado, kiam li vidis tiun ĉi
malgrasan knabinon. Li intencis friponi kontraŭ ŝi, sed li neatendis, ke li ĝuos
tian malagrablaĵon. La studentino, kvankam multe pli maldika ol li, estis tiom
forta, ke li preskaŭ nekapablas rezisti al ŝi. Kiam li fine trovis, ke liaj homoj
malaperis ĉirkaŭe kaj ke kuras renkonte al li flamantaj studentoj, li ege timis
kaj blekis kiel buĉata porko：
“Venu, venu aresti ĉi tien!”
“Por kio vi krias, hundaĉo？Ankaŭ vi gustumu la pugnojn de la amaso!”
Kelkaj studentoj kune sin ĵetis al li. Sub hajlo da pugnaj kaj piedaj batoj, li falis
teren, kun vizaĝo ŝvelinta kaj vunditaj la nazo, buŝo kaj okuloj. Meze de la
hurloj de la bolantaj studentoj, li freneze kriis: “Savu min！Venu homoj！Savu
min！Mi estas en dangero！…”
“Ha, ha, ha！” iuj studentoj ridegis. Daojing salte paŝis al la brava studentino
kaj estis preta elpoŝigi naztukon por forviŝi al ŝi la sangon sur la vizaĝo. Sed
rapidaj klakoj de pafoj kaj senorda interpuŝo ŝin disigis de ŝi. Aŭdinte liajn
vokojn, alvenis armitaj policanoj por savi la dikulon, kiu, konsternita kaj kolera,
montris al grupo da studentoj kaj kriis per raŭka voĉo simila al tamtamo
rompita：
“Kaptu ŝin unue！Kaptu ŝin unue！Kiel terura estas tiu fiknabino!”
La maldika studentino, miksita en grupo da gestudentoj, kuris for. Ŝi kuris
tre rapide, sed la policanoj ankaŭ rapide ŝin sekvis. Daojing kuris post ili,
direktante sian rigardon al ŝi; kun maltrankvilo kaj timo, ŝi vidis, ke la
studentino baldaŭ estos kaptita. Ho, kion fari？Ĝuste en tiu momento, la
studentino subite returnis sin kaj forte sin ĵetis kontraŭ alkuranta policano,
puŝante lin stumble malproksimen. Poste ŝi ŝanĝis la direkton kaj rekuris inter
la homamasoj, facilmove, zigzage. Malantaŭ ŝi postkuris la policanoj kaj la
dikulo. La policanoj lasis la ceterajn studentojn kaj sin okupis ekskluzive en la
persekutado de la knabino kiu batis la kvartalestron. Daojing senĉese sekvis la
studentinon, kiu sin direktis al la Ruĝa Domo, sed al kiu ankaŭ proksimiĝis la
policanoj…
“Baru al ŝi la vojon!” Apenaŭ la studentino enkuris la enirejon de la Ruĝa
Domo, granda mano de policano ekkaptis ŝin. Daojing ŝtoniĝis de timo kaj
haltis. Sed ĝuste en tiu danĝera momento, iu ĵetis malproksimen la policanon
per piedfrapo. Daojing rapide alkuris kaj trovis, ke tiu, kiu piedbatisla
policanon, estas Lu Jiachuan. Ŝi tuj sentis nepriskribeblan ĝojon kaj, forgesante
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la danĝeran situacion en kiu ŝi troviĝas, turniĝis al li por lin saluti.
“Frato Lu！Frato Lu！…” Ŝi volis ion diri al li, sed li ne respondis. Ĵetinte
senprokraste rigardon ĉirkaŭen, li fortepuŝis ŝin, la studentinon kaj aliajn du
studentojn tra malfermita ligna pordo, rapide flustrante：
“Eniru, tuj！Malsupren al la kelo；poste turnu vin dekstren. En la presilejo vi
estos akceptataj kaj ŝirmataj.”
Sen atendi respondon de Daojing, la studentino tiris ŝin kaj, laŭ la direkto
menciita de Lu Jiachuan, palpe iris en la mallumo al la kelo sub la Ruĝa Domo
de Beijing-Universitato.
Malsupre sin trovis malmulte da lampoj kaj regis densa obskuro. Ĵus kiam
ili turniĝis dekstren, juna presisto haltigis ilin kaj diris mallaŭte：
“Kaŝu vin ĉi tie；baldaŭ ĉio forpasos.”
“Dankon!” La studentino senĝene prenis la manon de la laboristo kaj ili
kune iris al ĉambreto, en kiu amase kuŝis diversaj rompitaĵoj. Laŭ lia peto,
Daojing kaj la studentino enpaŝis la ĉambreton. Li estingis la lampon, ŝlosis la
pordon kaj kondukis la du studentojn aliloken.
Daojing ĝojis, ke la studentino kaj ŝi eldanĝeriĝis, sed ŝi tre zorgis pri Lu
Jiachuan, kaj ankaŭ pri Luo Dafang, kiu gvidis la kriojn de sloganoj. Ĉu li, ili,
sukcesos forkuri de la policanoj ilin persekutantaj？En la mallumo ŝi palpis la
manon de la studentino kaj demandis：
“Laŭ vi, ĉu estas danĝere por li, Lu, kaj tiu Luo Dafang?”
“Laŭ mi, ne！” flustris la studentino, premante la manon de Daojing. “La
hodiaŭaj policanoj plejparte venis de la Sesa Kvartalo, stultaj sentaŭguloj！
Maljuna Lu estas sagaca, ĉiam rimedohava; li elturniĝos el ilia persekuto. Vi
ankaŭ konas Luo Dafang？Eh？” Ŝi ŝajne iom surpriziĝis.
“Jes.” La pensoj de Daojing pli implikiĝis ol antaŭe. Silento sidante sur
granda ligna kofro, ŝi rememoris pri la ĵus okazinta streĉa lukto. En ŝia koro
impetis forta entuziasmo, kiun ŝi estis neniam havinta. Estis la unua fojo por ŝi
vidi per siaj propraj okuloj, kiel la reakciaj regantoj kruele traktas la senkulpajn,
patriotajn junulojn. Kiom bravaj estis Lu Jiachuan, Luo Dafang kaj la sangantaj
studentoj！Defiante eĉ la morton, ili nenion timis. Sed ŝi？Ŝi malkuraĝe ilin
sekvis flanke. Pensante pri tio, ŝi senkonscie ĵetis rigardon al la studentino, kiu
estis apud ŝi. Kvankam Daojing ne povis vidi ŝian mienon en la mallumo,
tamen ŝiaj firmvolaj okuloj, same kiel ŝiaj delikataj manoj, kiuj gratvundis la
vizaĝon al la kvartalestro, brilis kvazaŭ juvelŝtonoj. Ĉagreno kaj honto peze
premis la koron de Daojing. …
“Kiel vi nomiĝas？” La mallaŭta demando de la studentino rompis ŝian
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senordan pensfluon. Ŝi respondis, kaj ŝi ankaŭ demandis pri ties nomo.
“Xu Hui.”
“Xu Hui？” ripetis Daojing kun miro kaj ekstazo. “Mi scias pri vi！Dum la
manifestacio en Nanjing, vi gvidis. . .”
“Mallaŭte！Ne estu tro ekscitita！…” diris Xu Hui kun malaltigita voĉo,
ŝtopante ŝian buŝon per manplato. “Vi aŭdis tion de Xu Ning, ĉu ne？Mi ankaŭ
delonge sciiĝis pri vi.”
Ambaŭ silentiĝis. Ŝajnis, ke nun demetiĝis la vitra vando ilin disiginta. En
la malheleco la du knabinoj pli forte premis unu al alia la manojn, kiel se ili
estus malnovaj amikinoj.
Du horojn poste — kredeble jam forpasis la tagmezo —，la laboristo
malfermis la pordon kaj lumigis la elektran lampon. Ĉe la unua vido Daojing
trovis Lu Jiachuan staranta ĉe la pordo, vestita en laborista uniformo. Ŝi tiel
ĝojis, ke ŝi tuj kaptas lian brakon kaj diras：
“Kiel vi fartas, frato Lu？…”
Tiu ĉi ridetis, kun la sama aplombo kaj trankvilo. Li manpremis kun
Daojing.
“Eliru；la sinjoroj policanoj jam triumfe foriris.”
Xu Hui salte paŝis al Lu Jiachuan kaj demandis mallaŭte: “Ĉu granda estas
la perdo, eh？”
Li respondis per peza tono：
“Pli ol kvardek estis arestitaj, du mortis. . . la vunditoj ankoraŭ ne estas
kalkulitaj. Luo Dafang ankaŭ falis en la manojn de la policanoj. . .”
“Luo Dafang！” Lu Jiachuan, la presisto kaj Xu Hui ĉiuj silentis kun kapo
klinita. Daojing ankaŭ klinis la kapon. Klare ŝvebis antaŭ ŝiaj okuloj la fortika
figuro de Luo.
“La lukto estas sangverŝa；aŭ ni mortigas en ĝi la malamikon, aŭ la
malamiko nin mortigas…” Hodiaŭ la fakto konfirmis tiun teorion de ŝi legitan.
Iom post kiam la ceteraj eliris el la kelo, Lu Jiachuan elkondukis Daojing
tra la malantaŭa pordo de Beijing-Universitato. Trairinte kelkajn stratetojn, ili
preterpasis Di’anmen* kaj sin direktis al la okcidenta parto de la urbo.
Komence ambaŭ iris senvorte per rapidaj paŝoj. Nur kiam ili malproksimiĝis de
la universitato, Lu Jiachuan paŝjs apud ŝin kaj demandis：
“Hodiaŭ vi venis sola?”
___________________
* Di’anmen：malantaŭa pordego de la imperiestra urbo de la dinastioj Ming kaj
Qing.
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“Jes!” Daojing kapbalancis honteme. “Xu Ning diris, ke mi venigu kiel eble
plej multe da personoj, sed… ili ne volis partopreni.”
“Kial？”
“Postrestantaj kaj timemaj, ili esprimis ke ili ne volas veni, apenaŭ mi
menciis pri ia ‘ismo’ aŭ pri apogo al Sovetunio.”
Lu Jiachuan ĉesis paroli. Droninta en meditado, li direktis la rigardon rekte
antaŭen kaj ion cerbumis. Daojing subrigardis lin kaj ne sciis, ĉu ŝi faris eraron
en sia respondo.
“Eta Lin, vi rimarkigis min！” Atinginte la lageton Shichahai, Lu Jiachuan
malrapidigis la paŝojn kaj promenis kun Daojing ĉe la bordo de la forlasita kaj
soleca legeto (kiu estis efektive nur malbonodora marĉo)．Li diris: “Iuj el niaj
sloganoj ofte fariĝis neakcepteblaj. En ĉiu datreveno okazis kunveno kaj
manifestacio, kaj ĉiufoje multaj personoj estis arestitaj kaj mortigitaj. En kio
kuŝas la kaŭzo?...” Li murmuris al si, kvazaŭ li forgesus, ke Daojing estas ĉe li.
Ŝi mire gapis al li, ne komprenante, kion signifas liaj vortoj.
“Kiajn impresojn vi havas pri la hodiaŭaj okazaĵoj?” Post la enpensiĝo, li
reakiris la trankvilecon.
“Impresojn? Multajn mi havas！” respondis ŝi，penante malaltigi la voĉon.
“Mi opinias, ke la hodiaŭa manifestacio pli bone min instruas ol la legado de
grandnombro da libroj aŭ la aŭskultado de viaj paroloj. Ŝajnas al mi, ke subite
Kreskas sur mi flugiloj, kiuj levas min tiom alten, ke mia rigardo atingas tiom
malproksimen…”Ŝi ridis, kun granda naiveco. Post iom da paŭzo ŝi demandis:
“Kial Xu Ning ne venis hodiaŭ al la manifestacio? Li diris, ke li ĝin
partoprenos.”
Lu Jiachuan diris kun rideto: “Havi flugilojn kaj flugi sur la ĉielon？
Admirinde！Sed pli bone estas resti sur la tero kaj hardi vin en la intensa lukto
de la popolamaso. Vi demandis pri Xu Ning？Eble li estis akompananta etan
Bai. Aŭ li malkuraĝiĝis. Ĉu vi ne havis timon, eta Lin? Se ree okazos tiaj
agadoj, ĉu vi ilin partoprenos?”
Kiel malgranda knabino antaŭ sia estimata instruanto, ŝi pintigis la buŝon,
kvazaŭ ŝi estus maljuste traktata.
“Frato Lu, vi devas min kredi kaj kompreni… mi ne estas homo
molkaraktera. Mi konstante diktas al mi en la koro, ke mi nepre devas lerni de
vi, bravaj revoluciuloj… En la lastaj du monatoj mi lernis sufiĉe multe, kaj
hodiaŭ mi lernis pli… Vi scias, kiel dankema mi estas al vi, ke vi donis al mi
tian feliĉon.” Sur ŝiaj belaj longaj okulharoj brilis larmogutoj. Pro ekscitiĝo, ŝi
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ne povis daŭrigi sian parolon.
Lu Jiachuan proksimiĝis al ŝi kaj kore premis al si la manon. Ŝia
entuziasmo, maltimo kaj sincera aspiro al la revolucio profunde impresis lin.
Rigardante ŝian vizaĝon, li povis diri nenion dum kelka momento.
“Eta Lin, mi havas alian aferon por fari. Ni adiaŭu do ĉi tie！”Li retenis sian
agititan senton：nerimarkite li jam korinkliniĝis al tiu ĉi knabino. “Iru tuj
hejmen, maljuna Yu certe mortos de maltrankvilo!”
Daoiing ruĝiĝis kaj plendis honteme：
“Kial vi ŝercas je mi, frato Lu？Tio estas dolora…” Post iom da silento ŝi
aldonis: “Ne iru tuj！Diru al mi, kiel maljuna Luo estis arestita. Dum certa
tempo mi vidis, ke li gvidas laŭtan kantadon de La Internacio.”
“Kelkaj policanoj persekutis du studentinojn. Li alkuris kaj per siaj
gigantaj pugnoj batfaligis du el ili. La poncanoj do koncentris sian atenton sur
lin. La du studentinoj，forkuris kaj saviĝis, sed li estis arestita.” Kvankam Lu
Jiacnuan rakontis kun voĉo trankvila, sed Daojing klare perceptis en ĝi
profundan doloron. Antaŭ ol ŝi rekomencis paroli, li rapide diris: “Mi iras fari
alian aferon；ĝis reviao!”
“Bone, ĝis revido！Nepre venu al mi, kiam vi havos tempon!”
Vere ŝi ne volis disiĝi de li. Estante kun homo tia, ŝi sentis aplombon,
kuraĝon kaj forton. Sed ili devis adiaŭi sin. Lu Jiachuan returnis la kapon kaj
ĵetis rigardon al ŝia silenta kaj melankolia mieno, dirante kun rideto：
“Jes, mi iros al vi, certe. Sed…” Li ne finis sian parolon kaj grandpaŝe
foriris. Hodiaŭ granda nombro da personoj estis arestitaj, mortigitaj aŭ vunditaj.
Multaj urĝaj laboroj atendis lin. Pro tio, akompaninte Daojing dum kelka tempo,
li rapide ŝin adiaŭis.
Starante sub la falanta branĉaro de salikarbo ， ŝi longe rigardis lian
malproksimiĝantan dorsan figuron, ĝis ĝi malaperis en la foraĵo.
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XVI
Matene, kiam Yu Yongze vekiĝis, li trovis, ke malaperis Daojing, kiu estis
kuŝinta apud li. Li streĉis la orelojn por aŭskulti. Ne, ŝi ne iris bruligi la fornon,
nek iris purigi la ĉambron. Li eksaltis el la lito, malfermetis la pordon kaj
rigardis eksteren tra la fendo. Sur la silenta korto ne troviĝis eĉ ombro de homo.
Li ĵetfermis la pordon, tiom forte, ke susuris la fenestropaperoj, skuate de la
krakego. Li malvigle falis sur la liton kaj, kun okuloj fermitaj, murmuris. al si
mem：
“Senhelpe！Senhelpe！Mi sentis min kontenta, sed efektive mi estis nur
preparanta dotojn por aliulo…” Lia osteca mallarĝa vizaĝo konvulsiis,
senkompate turmentata de ia doloro, kiun li neniam antaŭe spertis, doloro de
malesperiĝo en ĉio. Li ne volis ellitiĝi, nek moviĝi. Li rememoris, kiel li penis
en la lasta nokto ŝin admoni, tiom dolĉe kaj milde. Sed tiu ĉi virino, tiu ĉi ne
malsovaĝigebla ĉevalo, elŝteliĝis senvorte, por partopreni la tiel nomatan
“18-an de Marto”. Tiu ago de Daojing profunde vundis lian memestimon.
Kolerigita kaj ĉagrenita, li kuŝis sur la lito kaj cerbumadis：Kiel daŭrigi la
kunvivadon kun tia virino？Kiel ŝin ami plu？Krome, kiam preterpasis antaŭ
liaj okuloj la bildo de la ridetanta Lu Jiachuan, lia kolero des pli kreskis. Li
denove eksaltis el la lito, forte ĵeits flanken la litkovrilon kaj, nek lavinte al si la
vizaĝon, nek preninte la matenmanĝon, sin direktis per pezaj paŝoj al la
biblioteko malantaŭ la Ruĝa Domo.
En la lastaj monatoj, la biblioteko fariĝis lia rifuĝejo.Kiam li malkontentis
pri la hejma vivo, kiam li sentis sin senpotenca antaŭ Lin Daojing, kiam li
rimarkis, ke en iuj amas-agadoj mankas al li junula vervo, kaj pro tio naskiĝis
en li ia konflikto kaj honto, li tuj sin kaŝis en la biblioteko, kie Regis kvieto,
paca atmosfero, sen lukto, sen homa bruado, sen krioj, kaj ĉiuj silente legis, ne
ĝenante unu alian. Kaj ĉiam, kiam li havis malbonan humoron, li venis ĉi tien
por ĉion forgesi, klinante dum horoj la kapon super dikaj libroj tradicie
broŝuritaj. Se li trovis en iu libro aŭ ĉapitro ion utilan por lia studo, li des pli
plezurigis kaj, en plena ekstazo, forgesis ĉian ĉagrenon.
La memoriga kunveno pri la “18-a de Marto” iris en la sporta kampo
malantaŭ la Ruĝa Domo. La homamaso fervore kriis kaj indigne luktis. Yu
Yongze tamen silente restis sur la ligna seĝo en la biblioteko kaj enpensiĝis pri
siaj personaj aferoj, kiel se lin tuŝsus nenio en la ekstera mondo. Komence li ne
povis legi trankvile, pro kolero kaj afliktiĝo. Sed kiam li levis la kapon kaj vidis
tiujn studentojn, malmultajn, dise sidantajn ĉe la longaj legotabloj, kies vizaĝoj
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estis al li konataj pro ofta intervidiĝo, li iom post iom trankviliĝis kaj baldaŭ
absorbiĝis en serioza legado.
“Kontraŭ la ofensivo de la japanaj imperiistoj！Kontraŭ Guomindang, kiu
vendas la patrion por sia propra profito！” Tiuj imponaj sloganoj de tempo al
tempo flugis de malproksime en la silentan bibliotekan ĉambron, same kiel iu
petolema knabo ĵetus ŝtoneton sur kvietan akvosurfacon. Sed la kaŭzitaj
ondetoj baldaŭ malaperis. Tiuj ĉi studentoj en la biblioteko nur levis la kapon
kaj, kuntirinte la brovojn, ĵetis rigardon tra la fenestroj；ili tuj retrankviliĝis.
“Ni trinku, kantu, sen ŝancelo！
La homa vivo efemeras,
Samkiel roso de mateno
Sub suno baldaŭ malaperas.”
Tiuj versoj de Cao Mengde* subite venis en la memoronde Yu Yongze dum
lia legado. Lia koro estis por momento kaptita de is malklara tristo de disreviĝo.
Li demetis la libron kaj senpense paŝis al fenestro. Sub la varmetaj sunbriloj
suke verdis la arbofolioj. Kelkaj persikarboj staris plenaj de burĝonoj. La aero
estis ebriige freŝa kaj agrable odoris. Li fikse etendis sian rigardon eksteren, kaj
lia penso reflugis al Lin Daojing. Kien ŝi iris, en tiel bela printempa vetero？…
Li denove estis vualita per iluzio. Li kvazaŭ vidis, ke lia Daojing ne krias kaj
hurlas en la homamaso, ne luktas por la celo, sed troviĝas sur strando, kun
vizaĝo jade blanka, kun svelta staturo, blanke vestita kiel feino, kaj lin atendas
kun malfermegitaj amplenaj okuloj… Pensante pri ŝi, li ege ŝin sopiris, kvazaŭ
li ne estus ŝin vidinta dum longa tempo, kvazaŭ ŝi neniam revenus, kaj li sentis
profundan doloron.
Kelkai pafklakoj rompis lian senordan pensadon. Tuj sekve muĝis koleraj
krioj kaj konfuza hombruado, kiuj pil forte batigis lian koron timigitan.
“Kio okazas?” Li returnis la kapon kaj demandis studenton. kiu staris apude,
kaj ankaŭ konsternite rigardis eksteren. “Pafoj！Aŭskultu, oni pafas, sur nia
sporta kampo…” Li kredis, ke Daojing certe ankaŭ sin trovas nun sur la kampo,
kaj li des pli maltrankviliĝis. La aliaj legantaj studentoj ne povis sidi plu sur siaj
seĝoj, sed kuris en la korton kune kun la biblioteka oficisto, kaj serĉrigardis
ĉirkaŭen al la ĉielo.
Ree klakis kelke da sinsekvaj pafoj.
“Ne, mi devas iri ŝin serĉi!” Pensante nenion pli, li rapidis el la biblioteko, kiu
_______________________
* Cao Mengde (caŭ monde 155-220)：t.e. Cao Cao ĉefministro de la dinastio
Han en ĝiaj lastaj jaroj
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staris tuj apud la granda sportejo. Kurinte iom da distanco orienten, li haltis,
suriris teramason kaj direktis sian rigardon antaŭen: sur la sporta kampo la
policanoj kaj la studentoj estis furioze interbatalantaj. Krioj, insultoj, brilantaj
bajonetoj, svingataj bastonoj, flugantaj ŝtonoj, korpoj kuŝantaj en sango… Tiu
ĉi terura bildo tiom lin timigis, ke liaj piedoj, kvazaŭ najlitaj sur la teramaso, ne
povis eĉ moviĝi. Li pene detenis sian konsterniĝon kaj daŭre fiksis la okulojn al
la senordaj homsvarmoj, esperante trovi inter ili Lin Daojing. Se ŝi sukcesus
elfuĝi, li tuj sin ĵetus antaŭen por ŝin akcepti. Sed momenton poste, li tamen ŝin
ne vidis. Kie ŝi estas ？ Ĉu ŝi estas batfaligita? Aŭ… Ju pli kreskis lia
maltrankvilo, des pli rigidiĝis liaj piedoj.
Li komencis senti iom da honto kaj bedaŭro：neniu el la granda amaso timas,
ŝi ankaŭ ne timas, kial timas do mi？Li tre volis sin ĵeti al la interbatalantoj por
elsavi Lin Daojing, same kiel li estis ŝin savinta sub pluvego, ĉe la marbordo de
Beidaihe. Tamen, riĉa je sperto de la vivo, li klare komprenis, ke la tiama
cirkonstanco estis malsama ol la nuna, kaj ke pro tio li ne devas agi blinde laŭ
la sama maniero. Ĵus kiam li venis al la konkludo, ke li ne devas esti riskema,
akre fajfis kuglo super lia kapo. Terurita, li paliĝis kiel mortinto, kaj liaj fingroj
tremis senĉese. Li penis kvietigi sian konsternon kaj subkonscie rigardis
ĉirkaŭen por vidi, ĉu la mondo restas sendifekta, ĉu li vundiĝis kaj baldaŭ falos.
Li levis la senfortan brakon kaj palpis al si la kapon：troviĝis neniu truo, la
kuglo ne tuŝis eĉ lian haŭton, kaj li restas tute viva en la mondo. Apenaŭ li
trankviliĝis, flugis super li alia kuglo. Nun li jam ne plu volis pensi pri Lin
Daojing, nek repalpi la kapon por esplori, ĉu ĝi estas vundita. Li tuj detiris la
krurojn kaj kuris returnen, por malproksimiĝi de la sporta kampo. Sed venis al
li en la kapon la ideo：kiel la homa kurado kapablus konkuri kun kugla flugo？
Li do pafis sin en la korton de la biblioteko kaj rapide paŝis en la grandan
legoĉambron.
Tagmeze, malsato komencis lin turmenti. Aŭdante neniun homan voĉon sur
la sporta kampo kaj vidante neniun leganton en la ĉambro, li malrapide sin levis
de la seĝo, ordigis la librojn kaj paperojn, ĉagrene eliris el la biblioteko kaj
rekte sin direktis al la hejmo, ne kuraĝante eĉ ĵeti rigardon al la sporta kampo.
Ĉar Lin Daojing ankoraŭ ne revenis, li devis mem bruligi la fornon,
seninterese aranĝis kaj purigis la silentan kaj senordan ĉambron. Kuirante
vermiĉelojn, li viŝis la per polvokovritan tablon kaj grumblis：
“Sen virino ne povas esti vera hejmo. Tuj revenu, kara!”
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XVII
Ĉe la tagiĝo, densa nebulo falis sur la freŝse verdaj soforoj sur la strato
Beiheyan, kaj vualis la tutan antikvan urbon. Lu Jiachuan, kiu tranoktis
provizore en la Tria Loĝejo de Beijing-Universitato, jam ellitiĝis. Li estis
dorminta nur duonon da nokto, kunpremiĝante kun Xu Ning sur malgranda
ferlito en ties ĉambro sur la dua etaĝo. Xu Ning ankoraŭ profunde dormis.
Kombante per fingroj sian taŭzitan hararon, Lu Jiachuan senbrue malfermis la
pordon. Kontraŭ la enpenetranta freŝa aero, li vigle faris profundajn spirojn,
starante sur siaj piedpintoj. Kvankam li estis laca, kvankam liaj okulblankoj
estis plenaj de maldikaj sangstrekoj pro nesufiĉa dormo, lia vizaĝo montris
grandan vigoron kaj plezuron de la juneco, same kiel tiu ĉi freŝa mateno.
Starante sur la senhoma koridoro, li aspektis senzorga, sed liaj okuloj akre
penetris tra la nebulo malsupren kaj ekster la kortomuron, observante ĉiujn
lokojn. Sub la kruela blanka teroro, li jam kutimiĝis al alta singardemo. Precipe
en tiuj ĉi tagoj la situacio estis serioza：pluraj organizoj de la Komunista Partio
estis detruitaj kaj denove estis arestitaj grupo da kamaradoj, post kiam Jiang
Jieshi sendis la Trian Ĝendarman Regimenton kaj sian fidelan lakeon Jiang
Xiaoxian al Beiping por subpremi la revolucian agadon. Pro tio，ĉiu revolucia
kamarado devis esti ĉiumomente kun granda singardemo.
Li observis senvorte dum iom da tempo kaj trovis nenion eksterordinaran.
Apenaŭ li estis preta sin returni por paŝi en la ĉambron, fluge veturis
aŭtomobilo al la loĝejo kaj haltis ĉe la enirejo. Tuj poste, aperis en la korto
kelkaj suspektinduloj, civile aŭ okcidente vestitaj. En tiu ĉi kriza momento Lu
Jiachuan ne povis rigardi plu. Ŝirmata de la kolono, li salte enĉambriĝis kaj
senprokraste puŝvekis Xu Ning：
“Xu Ning, ellitiĝu！La hundaĉoj venas fari arestojn！Aranĝu tuj vian aferon,
mi iras aliloken.”
“Kien? Eliri vi jam ne povas!” Xu Ning baris lin per la brako.
“Ne！Al vi ili ankoraŭ ne suspektas… Sed mi ne povas resti ĉi tie. Se mi
estus arestita, bonvolu tuj sciigi tion al Xu Hui.” Malgraŭ ke Xu Ning volis lin
deteni per etendita brako, li jam elĉambriĝis en palpebruma daŭro.
La tuta studenta loĝejo eferveskis kiel bolanta akvo. Svarmo da ĝendarmoj,
kun pistolo en mano, penetris en la ĉambron de Wu Dagang, kie Lu Jiachuan
ofte tranoktis, sed trovis neniun. Ili do disiĝis kaj iris al ĉiuj studentaj ĉambroj
por traserĉo. Unu sekreta agento en civila vesto, sekvata de tri ĝendarmoj,
enpuŝiĝis en la ĉambron de Xu Ning, kiu estis dormanta kun kapo sub la
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litkovrilo.
“Al la diabloj, ankoraŭ dormanta！Ellitiĝu!” Malgrasa mano ekpremtuŝis al
li la gorĝon.
Li vekiĝis kaj gapis al la ĝendarmoj starantaj ĉe la lito.
“Ĉu venis en vian ĉambron iu Lu, studento ne de via universitato?”
La koro de Xu Ning tuj malŝarĝiĝis. Lu Jiachuan ne estas arestita！Ho,
kompetenta junulo, kie vi kaŝas vin？Li tre ĝojis enkore, sed surbuŝe li balbutis
senorde: “Oh, oh, kion vi diris？Iu venis en mian ĉambron？Nu, vi traserĉu！
Mi vin helpos.” Li salte ellitiĝis kaj vere ĵetis rigardojn diversloken.
La ĝendarmoj fuŝserĉis sur kaj sub la lito. Kiel eblis kaŝiĝi homo en tia
ĉambreto？Ili elpuŝiĝis, ĵetfermante post si la pordon.
Sur la diversaj etaĝoj regis granda ĥaoso．Tondris boto-paŝoj, furiozis
blasfemoj, klakis ĵetoj de objektoj：tiu ĉi terura simfonio produktis grandan
konfuzon en la trankvila studenta loĝejo de la majesta altlernejo.
Sur la dua etaĝo, ĉe la turniĝo de la koridoro estis ĉambreto, flanke de kies
pordo pendis tabuleto kun la surskribo “Servista ĉambro”. La pordo estis
malfermetita；interne troviĝis ŝajne neniu. Juna ĝendarmo paŝis al la ĉambro,
atente rigardis la tabuleton, piedfrape malfermis la pordon kaj eniris. Kun
fenestro fermita, la ĉambro dronis en duonlumo, kiu eligis tre malbonan odoron.
La ĝendarmo retroiris unu paŝon kaj plene malfermis la pordon. Vidiĝis
maljunulo kuŝanta sur ligna lito, kun vizaĝo kontraŭ la muro. Li portis servistan
ĉapon, kaj sur la frunto estis metita blanka lavtuko. Li dolore ĝemis sub dika
litkovrilo. Verŝajne li suferis ian akutan infektan malsanon. La ĝendarmo
kuntiris la brovojn, forte ekkraĉis, returnis sin kaj forlasis la ĉambron, denove
piedfrapinte la pordon, kiel se li forfuĝus de plago.
De la 6-a matene ĝis la 10-a, la kompetentuloj en la “ekstermo de
komunistoj” de la Tria Ĝendarma Regimento kaj de la Beiping-a Estrejo de
Guomindang traserĉis ĉiujn angulojn de la etaĝoj de la Tria Loĝejo, sed ne
trovis Lu Jiachuan, personon per kies aresto ili farus meritan servon kaj gajnus
rekompencojn. Fine ili kaptis kelkajn studentojn kaj foriris kun bedaŭro.
La ĝendarmoj preterpasis plurfoje la duonfermitan pordon de la servista
ĉambro sur la dua etaĝo, dum Lu Jiachuan trankvile kuŝis kvar horojn sur la lito
de la servisto maljuna Wang.
Laŭ la bruo de koleraj insultoj de la studentoj, Lu Jiachuan sciis, ke la
ĝendarmoj kaj sekretaj agentoj estis for. Li returnis sin kaj saltis de sur la lito.
Apenaŭ li estis preta demeti la ĉapon kaj la lavtukon, maljuna Wang rapideme
paŝis en la ĉambron. Li ŝtoniĝis, kiam li vidis junulon groteske portantan lian
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grizan robon kaj lian servistan ĉapon. Sed kiam lli rekonis, ke tio estas Lu
Jiachuan, studento kiu venadis al tiu ĉi loĝejo, li ekkomprenis ĉion. Li premis al
li la brakon kaj diris：
“Kiel danĝere！Kiel danĝere！ Ili estas de la Tria Ĝrendarma Regimento. Ĉu
ili volis hodiaŭ aresti vin?”
“Eble jes. Ili ne povus riĉiĝi, se ili ne arestus laŭeble pli da popolanoj!”
Parolante, Lu Jiachuan demetis la veston de la maljunulo, ordigis lian liton,
forbalais la polvon kaj malfermis la fenestron. Maljuna Wang, staranta kun
akvokruĉo en la mano, senmove najlis sian rigardon sur li. En tia serioza
momento, tiu ĉi studento tamen afable ridis al li kaj aplombe purigis por li la
ĉambron. La maljuna servisto estis profunde kortuŝita. Riĉa je vivospertoj, li
kontaktis kun diversaj personoj, sed tiajn junulojn, kia estis Lu Jiachuan, li
malofte vidis. Li forgesis kion li volis fari, proksimigis sian kurbiĝintan kaj
malaltan korpon al li kaj babilis：
“Ve, ve, tiuj individuoj estas de la tiel nomata Nacia Registaro kaj sin titolas
disĉiploj de Sun Zhong-shan*．Sed fakte — ne abomenu min, se mi parolos
krude! — ili estas pli malbonaj ol banditoj. Multajn ekzemplojn mi vidis
propraokule：se iu bona junulo mencias pri savo de la nacio, pri rezisto kontraŭ
Japanio, aŭ legas ian libron kun ruĝa kovrilo, tio ŝajnas al ili pli ĉagreniga ol
kiel oni fosdetruus la tombojn de iliaj prapatroj．Ili tuj ŝarĝas lian kapon per
diversaj kulpigoj, dirante ke li estas komunista bandito, estas membro de ruĝa
partio, perturbas universitaton, ktp. La homa kapo estas farita el karno. Kiu
povus elteni tian ŝarĝon？Foje kaj refoje ili forkaptis antaŭ miaj okuloj
sennombrajn bonajn junulojn.” Li ĝemspiris kaj daŭrigis: “Mi, maljunulo, tion
ne ŝatas. Ve, sinjoro Lu, diru, kia mondo estas ĉi tiu!” Liaj vortoj fontis kun
disŝprucantaj saliveroj. Lu Jiachuan staris, aŭskultante lin kun plena intereso.
Poste, la maljunulo malfermegis la okulojn kaj ŝanĝis la temon: “Vi, certe,
havas multon por fari. Mi ĉesu diri sensencaĵojn. Vere, mi tre ŝatas vin. Mi
havis plurajn amikojn… Studentoj tiaj, kia estas vi, estis ĉiuj arestitaj… Nu, mi
ne babilas plu, vi havos multon por fari. Vi, tamen ne iru tuj. Unue mi iros
eksteren por observi, ĉu ankoraŭ estas hundaĉo… Vi, atendu!”
Maljuna Wang elŝoviĝis el la ĉambro, portante en mano la grandan
akvokruĉon.
________________
* Sun Zhongshan（D-ro Sun Jatsen) (sun ĝongŝan 1866-1925）：Granda
revolucia pioniro de Ĉinio. Li gvidis la Revolucion de 1911, kiu renversis la
imperiestran regadon de la dinastio Qing kaj fondis respublikon en Ĉinio.
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Lu Jiachuan sidis en la ĉambreto kaj atendis. Post kelka momento la
maljunulo revenis kaj sciigis lin, ke apud la enirejo de la loĝejo efektive vagas
iu aspektanta kiel detektivo. Li devis do resti tie, ĝis la sepa horo posttagmeze,
kiam li, sin alivestinte en la ĉambro de studento, profitis la tumulton ĉe la
vesperiĝo, eliris en eleganta okcidenta vesto el la Tria Loĝejo, fajfante,
svingante la korpon, tute kiel dando.
Lu Jiachuan estis filo de instruisto de vilaĝa elementa lernejo en
Leting-gubernio, Hebei-provinco. Influata de kamarado Li Dazhao*, kiu agadis
en tiu regiono, li inkliniĝis al la revolucio ekde sia infanaĝo. Poste, dum sia
studado en mezlernejo en Beiping, li ofte vizitis kamaradon Li Dazhao en ties
hejmo. Dank’ al la pacienca kulturado de tiu ĉi lasta, li kreskadis rilate la
teoriajn sciojn, politikajn konsciojn kaj batalvolon, kaj li entreprenis sian
revolucian agadon en la mezlernejo. Komencinte la studadon en
Beijing-Universitato, li baldaŭ fariĝis unu el la gvidantoj de la organizo de la
Komunista Partio en la universitato. Post kiam li revenis de la manifestacio en
Nanjing, la Partio translokigis lin el la universitato, ĉar la malamiko lin
observadis kaj klopodis lin aresti. Ekde tiam, li dediĉis sin al la gvidado de la
revoluciaj agadoj en iuj alt- kaj mez-lernejoj en la orienta parto de Beiping.
En la somero de 1933, la organizoj de la Komunista Partio en la urbo estis
grave detruitaj. Supervivis nur malmulte da kamaradoj, kiuj, sub la kruela
blanka teroro, ĉiumomente riskis esti arestataj．Pro tio, Lu Jiachuan ne havis
fiksan loĝlokon. Se li hodiaŭ pasigas duonan nokton en Chaoyang-Universitato,
morgaŭ li eble iros al Furen-Universitato. Sagaca kaj sprita, kun senlima
fideleco kaj kuraĝo de Komunisto, li sukcesis fojon post fojo sin savi el
danĝero, kvankam la malamiko severe lin persekutadis.
Nun, forlasinte la Trian Loĝejon de Beijing-Universitato，li miksiĝis inter la
homamasoj, kiuj, sub la vualo de la vesperiĝo, bolante fluis tra la stratoj de la
antikva ĉefurbo. Li rapidis al la loko destinita por la kunsido de la Partia
komitato de la orienta kvartalo de la urbo. Kiam li naturmiene kaj eĉ indiferente
returnis la kapon kaj trovis, ke neniu lin sekvas, li komencis rapidigi la paŝojn.
Pasante preter kukovendejo, li eksentis sin tre malsata kaj rememoris, ke li
nenion manĝis dum la tuta tago turbulanta. Li ridetis kaj ŝovis la manon en
poŝon, kie li trovis nur dudek fenojn**. Tiu sumeto devis lin vivteni por du
________________________
* Li Dazhao：(li daĝaŭ 1888-1927)，unu el la fondintoj de la Komunista Partio
de Ĉinio, estis mortigita de norda militaristo Zhang Zuolin (ĝang zŭolin
1875-1928) en aprilo de 1927.
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tagoj. Kaj do, kiam li pasis antaŭ alia kukovendejo, li aĉetis nur tri malgrandajn
kukojn kaj ilin metis en poŝon. La stomako, forte ilin dezirante, grumblis al li,
sed li kapneis kaj retenis sian apetiton, ĵetinte rigardon al la eleganta okcidenta
vesto, kiun li portis sur si.
Enirinte strateton sude de Di’anmen, li haltis antaŭ enirejo de domo, sur
kies pordo la lako estis jam uzkonsumita. Kiam li vidis, ke bone kuŝas ĉe la
pordokadro peceto derompita briko, kuris sur liaj lipoj rido apenaŭ rimarkebla.
Nun li elpoŝigis la kukojn kaj rapide ilin englutis.
Li paŝis en la ĉambron sude de la korto en la domo, svingante la ĉapelon kaj
la kapon kaj kriante：
“He, ĉu mankas nur mi al la kvarpersona ludo?” Kiel efektive li ŝajnis
diboĉa sinjoro！
Malforta kaj maldika kamaradino, laŭaspekte pli ol 30-jara, ekstaris la unua
kaj forte premis al li la manon, fiksante sian rigardon sur li, kaj diris per voĉo
sonoreta：
“Vi malfruas, kamarado. Ni kredis, ke okazis io eksterordinara al vi.”
“Ne, fratino Liu, ne eblas!” Li ĵetis rigardon al ŝi kaj poste al la ceteraj tri
personoj sidantaj ĉirkaŭ kvadrata tablo, sur kiu troviĝis maĝangbloketoj
disŝutitaj. Ĉi tiuj — unu virino kaj du viroj — kapsalutis lin ridetante. La virino,
juna kaj elegante vestita, stariĝis kaj invitis lin sidiĝi sur sian lokon；ŝi
ekbalancis la kapon kun rideto kaj eliris el la ĉambro.
Post brua miksado de bloketoj, Lu Jiachuan mallaŭte diris al la tri
gekamaradoj：
“Nenio；ni komenĉu!”
La sekretario de la Partia komitato de la kvartalo estis junulo de 25 aŭ 26
jaroj, kun okulvitroj antaŭ paro da okuloj, kiuj elstaris kiel tiuj de orfiŝo. Li
nomiĝis Dai Yu kaj estis tiu, kiu paroladis la unua en la memoriga mitingo de
la “18-a de Marto”.
Li serioze deklaris: “Komenciĝas la kunsido.”
Unue ili diskutis, kiel aranĝi la agadojn okaze de la “1-a de Majo”,
Interanacia Labora Tago. Antaŭ ol la finiĝo de tiu temo, Dai Yu rigardis al Lu
Jiachuan kaj diris sever-miene：
“Kamarado Feng Sen*** faras erarojn ĉiam pli seriozajn. Mi proponas diskuti
tiun ĉi problemon. En la nuna situacio en kiu la reĝimo de Guomindang pli kaj
_______________________
** feno：monunuo de Ĉinio, 100 fenoj＝1 juano
*** Feng Sen (fon sen): kaŝnomo de Lu Jiachuan
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pli kriziĝas kaj estas flusanta alta tajdo de la revolucio, ni ne preparas
grandskalajn agadojn, armante la popolamason, organizante strikojn de
studentoj, soldatoj kaj komercistoj, nek plivastigas la propagandon pri la venkoj
de nia Partio, nek varbas por ĝi pli da membroj, sed male, ni scias nur vane
paroli pri teorioj kun etburĝaj intelektuloj, babilaĉi pri la ideologio… Sciu, tiuj
mezuloj estas tute nefidindaj, ege ŝanceliĝemaj；ili estas rezervo de la burĝaro!”
Li demetis la okulvitrojn kaj forte klakludis bloketojn de la maĝango. “Tio ne
devas daŭri tiamaniere. La dekstra oportunismo de Feng Sen jam kreskas ĝis
grava grado. Laŭdire, li eĉ faris propagandon pri komunismo al edzino de
reakcia studento；ŝi nomiĝas Lin Daojing, ĉu ne？Tian agon de kamarado Feng
Sen mi tre malkonsentas.”
Fratino Liu klinis la kapon kaj rigardis al neniu, frotante en mano kelkajn
maĝangpecojn, kiuj monotone susuris. Alia kamarado, Wu Fang, palflava kaj
diketa, ankaŭ restis senvorta. Lu Jiachuan silente aŭskultis, milde fiksante siajn
brilajn okulojn al Dai Yu. Nur kiam tiu ĉi finis siajn vortojn, li komencis paroli,
malrapide, sed serioze kaj severe.
“Kamarado Dai Yu, vi diris unuflanke kaj subjektive. Bonvolu malfermi pli
larĝe la okulojn por rigardi kun sereno kaj seriozeco la nunan situacion de
Ĉinio：La vasta popolamaso volas rezistbatali kontraŭ Japanio, kaj nia Partio
devas gvidi la rezistbatalon. Se ni elmetus multe da ekscesaj sloganoj kaj tro
altaj postuloj, ni fariĝus izolitaj forbde la popolamaso.” Lia vizaĝo ekkonvulsiis
kaj paliĝis de profunda ĉagreno. Lia voĉo pli obtuziĝis. “Vi devas atenti, kion
la popolamaso plej bezonas, pri kio ĝi plej interesiĝas. Parolante pri la
propagando inter intelektuloj, tio estas tasko donita al mi de la Partio. En
Analizo de la Klasoj en 1a Ĉina Socio, kamarado Mao Zedong indikas al ni
distingi antaŭ ĉio kiu estas nia amiko kaj kiu estas nia malamiko. Li diras, ke la
etburĝaro estas nia plej proksima amiko；povas esti nia amiko eĉ la maldekstra
alo de la meza klaso… Memoru, kamarado Dai Yu, nek vi nek mi originas el la
proletaro!”
Rilate al Lin Daojing, li faris nenian sinpravigon, ĉar li opiniis tion
sensenca.
“Kio?” Flamiĝis la palflava vizaĝo de Dai Yu. “Tio kion vi diris estas teorio
de oportunismo！Eĉ meza klaso povas esti nia amiko？Kia teruro!” Li longe
enspiris kaj rapide turnis kelkfoje la pupilojn malantaŭ la okulvitroj. Li
prezentis sinsekvon da argumentoj por pruvi, ke Lu Jiachuan ne devas fari inter
intelektuloj delikatan kaj paciencan edukan laboron. Li parolis kaj parolis,
kvazaŭ li forgesus, ke li troviĝas en serioza situacio en blanka regiono kaj ke li
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devas ŝpari tempon kaj solvi la problemojn. Fine, Lu Jia-chuan ne plu povis
toleri. Li depuŝis siajn maĝangajn bloketojn, stariĝis kaj kriis mallaŭte：
“Kamarado Dai Yu, haltu, mi petas！Aŭskultu ankaŭ miajn opiniojn, ĉu
bone?” Forte eksvinginte la manon, li residiĝis kaj daŭrigis, penante mildigi la
voĉon: “Mi konsentas iujn el viaj opinioj, ke ni devas nepre plenumi la taskon
donitan de la supera Partia organizo pri varbo de membroj por la Partio. Sed,
laŭ la nuna situacio, kiel eblus varbi tuj grandan nombron？La blanka teroro pli
kaj pligraviĝas post la alveno de la Tria Ĝendarma Regimento. Kun helpo de
germanaj kaj italaj faŝistoj. Jiang Jieshi trejnis multajn sekretajn agentojn kaj
fipolicanojn, kiuj komencis sian atakon al ni. Regas ĝenerala konsterno, kaj la
aktivulaj organizoj gvidataj de la Partio estas preskaŭ ĉiuj detruitaj. La
membroj restantaj de tiuj organizoj troviĝas en maltrankvila animstato kaj estas
malfacile ilin varbi al la Partio. Tiamaniere, laŭ mi, la Partio devas, observante
la realajn cirkonstancojn, iri firmpaŝe kaj konservi laŭeble sian forton, anstataŭ
sin malkaŝi kaj izoligi; sed la memoriga mitingo de la ‘18-a de Marto’ denove
perdigis al ni multajn kamaradojn.”
“Ne, kamarado Feng Sen,” denove interrompis lin Dai Yu, “la streĉeco de la
situacio estas provizora, dum la perspektivo de la triumfo stimulas al ni ĉiuj
revoluciuloj, ke ni kuraĝe antaŭenmarŝu… Ĉu ni povas ĉesigi nian progreson
timante suferi oferojn?...”
“Haltu, kamarado Dai Yu！Lasu min diri kelkajn vortojn,” lin interrompis
iom anhelante fratino Liu，kiu ne plu povis toleri. Flamis pro ekscitiĝo ŝia pala
kaj malgrasa vizaĝo kun sulketoj. “Kamarado, ne elmetu nur dogmojn！
Konsiderinda estas la opinio de Feng Sen.” Ŝi puŝis maĝangpecojn al la flankoj
de Dai Yu kaj de la rigide sidanta Wu Fang, sin turnante al la unua per firma
voĉo: “Mi fundamente samopinias kiel Feng Sen. Kamarado Dai Yu nur
alteniĝas al dogmoj, sed ne tre komprenas la realan situacion. Delonge mi
havas la saman aflikton kiel Feng Sen. Ni sentas de multa tempo：kvankam la
gvidantaro de nia Partio jam superis la blindan atakemon kaj aventurismon de
la linio de Li Lisan*, iuj taktikoj nun prezentitaj ankoraŭ ŝajnas ne tre trafaj. La
popolo varme deziras batali kontraŭ la japana agreso kaj savi la nacion, sed
multokaze ni elmetis sloganojn ekscesajn, akcepteblajn nur por malgranda
__________________
* linio de Li Lisan：Tio estas la “maldekstra” oportunisma linio, kiu Regis dum
ĉirkaŭ kvar monatoj post junio de 1930 kaj estis reprezentata de kamarado Li
Lisan (1899-1967) ， tiutempa ĉefgvidanto de la Centra Komitato de la
Komunista Partio de Ĉinio.
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Nombro da aktivuloj, sed ne por la vasta popolamaso. Pro tio mi ofte pensis…”
Ŝia voĉo tiom mallaŭtiĝis, ke ĝi fariĝis apenaŭ aŭdebla. Ŝajnis, ke ŝi ankoraŭ
havas multon por diri, sed ŝi ne eldiris.
Ĉiuj kvar silentis. Restis senvorta eĉ la ekscitiĝema Dai Yu. Aŭdiĝis nur la
intermitaj monotonaj klakoj de la maĝanga ludo. Fine, fratino Liu ĵetis
ĉirkaŭrigardon al la tri kamaradoj kaj aldonis mallawte: “Dai Yu, vi
kontraŭstaras, ke Feng Sen havu proksimajn rilatojn kun tiu knabino. Mi scias
pri ŝi kaj informiĝis iom pri ŝia stato. Ŝi estas aktivulino, kiu baraktas en tiu ĉi
malluma socio kaj deziregas helpon de nia Partio. Ni devas ŝin helpi kaj kulturi.
Feng Sen tiel agas, kaj mi opinias lin prava.”
“Tio dependas de la konkretaj kondiĉoj,” komencis paroli Wu Fang, kiu
multe silentis. “Se tiu virino Lin volonte edziniĝis kun reakcia studento, estas
evidente, ke ŝia penso estas dubinda. Malgraŭ ĉio, gravas la klaslinio de nia
Partio. Pro tio mi ankaŭ volas averti Feng Sen, ke vi havu specialan
singardemon en via rilato kun etburĝaj intelektuloj. Ni preferas esti maldekstraj
of esti dekstraj.”
“Jes, ni preferas esti maldekstraj ol esti dekstraj!” Tuj ĥoris Dai Yu.
Lu Jiachuan palpis bloketon de maĝango kaj trankvile skuis la kapon.
“Preferi esti maldekstraj ol esti dekstraj？Ne, ni ne devas elmeti la problemon
tiamaniere nun. Nur kombinante Marksismo-Leninismon kun la konkreta
situacio de Ĉinio ni povas glate progresigi la aferon de nia Partio. Tamen, mi
devas esti singarda, kiel vi diris. Se ne estas alia grava problemo por studi, mi
proponas, ke ni diskutu kiel aranĝi la memorigon de la ‘1-a de Majo’.”
“Prave, ni diskutu pri la memorigo de la ‘1-a de Majo’,” diris Wu Fang,
brile malfermegante la okulojn. “Rilate al la maldekstra aŭ dekstra deviacio, ni
kelkaj personoj malfacile povas fari ian konkludon nun. Kiel membroj de la
Partio, ni plenumu laŭeble la rezoluciojn de la supera organizo, kaj tio estas
ĉio.”
Enpaŝis la elegante vestita kamaradino kaj ĵetis rigardonal la kvar ludantoj,
flustrante: “Estas nenio. Daŭrigu viajn parolojn!” Kaj ŝi reeliris.
Ŝajnis, ke Dai Yu havas ankoraŭ multon por diri, sed li detenis sin kaj
deklaris: “Nu, bone, tiun ĉi problemon ni diskutos poste.”
La kunsido turniĝis al la temo pri la memorigo de la “1-a de Majo”. Laŭ la
opinio de Dai Yu, estis necese mobilizi ĉiujn membrojn de la Komunista Partio,
Ligo de Komunista Junularo, Socialisma Asocio, Unio de Maldekstraj
Verkistoj kaj aliaj ruĝaj amasorganizoj por grandskala manifestacio. Lu
Jiachuan, post longa meditado, levis la kapon kaj diris, rigardante al Dai Yu：
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“Dum la funebra procesio okazigita antaŭ kelkaj tagoj por memorigo de
kamarado Li Dazhao* ankaŭ estis arestitaj multaj el niaj kamaradoj. Nun la
situacio estas serioza. En la ‘1-a de Majo’, sendube la malamiko sin dediĉos al
pli severa subpremado. Bonvolu tion bone informi al la municipala komitato de
la Partio, eble…”
“Tuta koncepto de blanka teroro!” Antaŭ ol Lu Jiachuan finis sian parolon,
Dai Yu furioze demetis siajn okulvitrojn kaj interrompis kuntirinte la brovojn.
“Feng Sen, ĉu vi volas saboti la laboron?... Tio estas sankta tasko donita de la
Partio al ni. Ĉia ajn dubo pri tia tasko signifas senhontan ŝanceliĝon!” Li
elpoŝigis naztukon kaj viŝis al si la lipkomisurojn. Poste li puŝfaligis la
starantajn antaŭ si maĝangpecojn．La ceteraj tri personoj lin sekvis. La bruo de
miksado de maĝango anstataŭis multajn vortojn. La pala vizaĝo de Lu Jiachuan
reakiris sian ruĝetan koloron nur kiam tiu bruado ĉesis. Li rigardis la
elstarantajn orfiŝajn okulojn de Dai Yu kaj diris, ankoraŭ malrapide：
“Kamarado Dai Yu, ĉio estos plenumita！Mi neniam marĉandas antaa ia ajn
tasko destinita al mi de la Partia organizo. Sed oni devas permesi min esprimi
miajn opiniojn. Povas esti, ke mi erare pensis, ke mi faris juĝon malpravan；sed
havu vi serenan kapon kaj min rigardu, ĉu mi estas mortotima malkuraĝulo…”
Li klinis la kapon kaj ne povis diri plu.
“Ni faru do rezolute laŭ la aranĝo de la municipala komitato, mobilizante
tiom da personoj, kiom ni povos.” Ĵus kiam Wu Fang finis sian parolon, fratino
Liu diris kun maltrankvila mieno：
“Prave estas mobilizi la homojn；sed se la mobilizo signifos ilin sendi al
malliberejo, tio ne povos ne esti granda problemo!”
Regis silento. En la flamantaj okuloj de la kvar personoj daŭris senvorta
diskutado. Fine Dai Yu serenigis kaj diris：
“Nu, se Feng Sen kaj vi ĉiuj ne kontraŭstaros grandskalan manifestacion, ni
kolektu je la ‘1-a de Majo’ la mobilizitojn en Tianqiao.**— Estos persono, kiu
sciigos vin tiumomente kion vi devos fari konkrete.”
La kunsido finigis.
La kvar personoj ekstaris kaj, antaŭ ol ili forlasis la ĉambron, la elegante
____________________
* funebra procesio por Li Dazhao：En aprilo de 1933, la sekreta organize de la
Komunista Partio en Beiping okazigis funebran procesion por memorigo de
kamarado Li Dazhao, kiu viktimigis antaŭ ses jaroj.
**Tianqiao (tjanĉjaŭ)：Loko en la suda parto de Beijing-urbo, kie prezentis
popolaj aktoroj, kantistoj, akrobatoj ktp.
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vestita kamaradino eliris sur la strateton, ĉirkaŭrigardis kaj, trovinte neniun
suspktindan, reenvenis, montrante al la kunsidintoj afablan rideton. Dai Yu kaj
Wu Fang eliris unuaj．Poste Lu Jiachuan ankaŭ sin direktis al la enirejo de la
domo, akompanata de fratino Liu. Ili silente iris tra la korto, vualita de la
duonluma muslino de la nova luno. Ĉe la vestiblo fratino Liu haltis kaj forte
premis la manon al Lu Jiachuan, dirante malrapide kaj mallaŭte：
“Ne estu ĉagrenita, eta Feng！La Partio komprenas vin, ni komnrenas vin.
Havu altan singardemon je la ‘1-a de Majo’, kaj partoprenigu kiel eble plej
multe da personoi al la manifestacio!”
Lu Jiachuan klinis la kapon kaj restis senvorte dum longa momento. Kiam li
relevis la kapon por rigardi fratinon Liu, liai okuloj iom ruĝiĝis.
“Fratino, kara kaj bona kamaradino, mi dankas vin！” Li streĉe premis en
sia mano ŝiajn malgrasajn fingrojn, kio esprimis lian koran emociiĝon. “Fratino,
ne zorgu pri mi. Laŭ mi, la nobla idealo, al kiu Partia membro estas varme preta
dediĉi ĉion, implicas per si mem nezorgon pri persona honoro aŭ malhonoro,
pri persona gajno aŭ perdo. Ne, tio estas nenio. . . Nu, gis revido!”
Apogante sin ĉe la duonruina pordo, ŝi rigardis al Lu Jiachuan iranta per
facilaj kaj firmaj paŝoj, ĝis li iom post iom malaperis en la mallumo de
stratangulo. Ŝi delikate fermis la pordon kaj diris al si per malalta voĉo aŭdebla
nur por si mem：
“Eta Feng, bona kamarado！Sed kial Dai Yu ne malfermas sufiĉe la okulojn
por lin vidi pli?...”
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XVIII
Antaŭtagmeze, metinte la pastojn en la vaporumilon sur la forno por prepari
mantoon, Lin Daojing alprenis la Kurson pri Dialektiko，sidiĝis sur la seĝon ĉe
la fenestro kaj komencis ĝin legi. Sed kiam ŝia rigardo tuŝis malgrandan
tolpecon metitan en la libro, ŝi ne povis legi plu. Ŝi demetis la libron kaj ludis
kun la tolpeco de rozkoloro, kiu estis por ŝi kvazaŭ io tre kara. Rideto flosis sur
ŝiaj vangoj kaj ŝi murmuris：
“Ho, la ‘1-a de Majo’, vi forpasis!”
En tiu granda memoriga tago, ŝi denove estis invitita de Lu Jiachuan por
partopreni la manifestacion. Ŝi kaj kelkaj aliaj ĵusalvenintoj kaŝis sin sur
strateto apud Tianqiao. Lu Jiachuan donis al ili rulon da flugfolioj kaj demandis,
ĉu ili kunportas la flagetojn kaj kalkpulvoron. Kiam li ricevis jesajn respondojn,
li tuj iris for, lasante ilin tie vagantaj. Iom poste, venis kontaktiganto, kiu vokis
ilin al tuja kolektiĝo sur la ĉefa strato de Tianqiao. Rapidaj kiel vento, ili
senprokraste elkuris e1 la strateto. Eliris ankaŭ multaj personoj el aliaj stratetoj.
La amasoj rapide kunfluiĝis en bolantan torenton. Daojing penis proksimiĝi al
Lu Jiachuan, ĉar, proksime de li, ŝi sentus sin trankvila kaj protektata. Sed Lu,
en multa okupiteco, momenton poste jam kuris al la antaŭaj vicoj. Dum ŝi
marŝis kunpremiĝe kun la homsvarmoj, subite aperis supre giganta ruĝa
standardo, kiu brile flirtis en la aero kiel matena suno nebulon dispelanta.
Daojing levis la kapon kaj vidis la vortojn en nigra koloro sur la flago：
“Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!”
Ŝia koro forte batis nereteneble. La fervora muĝado de sloganoj, la
disflugantaj en la aero flugfolioj，la svingatajpugnoj kaj la arbaro da ruĝaj
flagoj ondiĝantaj en la vento：ĉio ĉi tio la teron tremigis. . . Tamen, post kelkaj
minutoj, akre blekis policaj fajfiloj, alkuregis motorcikloj, klakis pafoj, kaj
plene armitaj policanoj kaj ĝendarmoj alatakis de ĉiuj flankoj.
Kun la ruĝa tolpeco en mano, Daojing kunŝovis la brovojn. Antaŭ ŝiaj
okuloj reaperis klare la vigla kaj bela aspekto de la vizaĝo de Lu Jiachuan, kiu
zorgis pri la sekureco de la kamarado, kiu portis la ruĝan standardegon. La
policanoj kaj ĝendarmoj disrompis la homamason kaj komencis aresti
manifestaciantojn. Kiam Lu Jiachuan vidis, ke la standardstango rompiĝis kaj
ke ĝia portanto estos baldaŭ kaptita, li salte sin ĵetis antaŭen kaj donis al la
kaptanto pugnan baton. Samtempe li forte ŝutis disen la kalkpulvoron, per kies
blanka nubo ŝirmate forfuĝis la standardportanto. Kelkaj el la arestantoj sin
turnis do al Lu. Lin Daojing kuris post li. Kvankam li mansvingis al ŝi, por ke
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ŝi malproksimiĝu, ŝi ne akceptis, sed daŭre lin sekvis. Apenaŭ li enkuris
strateton, grizuniforma ĝendarmo pafis du kuglojn super lian kapon kaj estis tuj
lin atingonta. Li abrupte returnis sin kaj skuis al li malgrandan papervolvaĵon,
kiu elsputis tusigan fumon. Dank’ al la mirinda efiko de la kalkpulvoro, li
sukcesis sinsavi profitante la momenton, en kiu la persekutantoj estis devigataj
fermi la okulojn. Sammaniere saviĝis Daojing per sia kunportata kalkpulvoro.
Poste, ŝi renkontis lin en Taoranting*, loko anticipe interkonsentita. Brako en
brako kiel geamantoj, ili interŝanĝis kelkajn vortojn kaj tuj disiĝis. Antaŭ la
adiaŭo, dum ilia kunpromenado ŝi trovis en lia poŝo rompitaĵon de la ruĝa
standardo, kaj ŝi prenis ĝin al si kiel karan memoraĵon de tiu granda tago.
“Oh, kiel brava kaj kiel kapabla li estas!” Kiam ŝi pensis pri la konduto de
Lu Jiachuan en la 18-a de marto kaj en la 1-a de majo, spontanee naskiĝis en ŝi
admiro, korinklino kaj eĉ pli komplikaj sentoj al li. Ŝi mem ne sciis klarigi, kiaj
estas tiaj sentoj. Ŝi nur sopiris revidi lin kaj asimili de li pli da objektoj.
Dum la foresto de Yu Yongze, kiu iris al sia posttagmeza studo en la
universitato, Lin Daojing trovis, ke Bai Liping estas hejme, kaj ŝi paŝis al ŝia
ĉambro por babilado.
“Eta Lin, ĉu vi hieraŭ partoprenis la manifestacion de la ‘1-a de Majo’?”
Bai Liping faris grimacon kaj petole ekridis.
“Jes. Kial vi ne iris, fratino Bai?”
“Mi？Mi estis okupata de alia afero.” Bai Liping metis manon sur ŝia ŝultro
kaj ridetis, rapide ŝanĝante la temon. “Eta Lin, ĉu vi hieiaŭ nokte denove
kverelis kun via klasikisto？Ve, malsaĝa knabino, kial vi restas ĉiam kun tia
ulo？Ĉu vi vere ne povas trovi viron pli amindan ol li?” Bai Liping nomadis
Yu Yongze “klasikisto”, ĉar li aspektis kiel pedanto, ĉiam portante longan
robon.
“Ne min prizorgu!” Daojing ankaŭ ridis, lasante vidiĝi du vicojn da pure
blankaj dentoj. “Kiu estas tia, kia vi？Kiel specialistino en amo, vi enamiĝas al
unu viro, se vi renkontas unu；vi enamiĝas al paro da viroj, se vi renkontasdu.”
“Sufiĉe！Ne min kontraŭataku！Mi diris tion vere por via bono. Kion
amindan vi trovas en li, tiu sentaŭgulo？He, eta Lin, kian impreson vi havas pri
maljuna Lu？Li estas vigla, kuraĝa, kapabla kaj bela. Se vi konsentos, mi
svatos lin por vi, ĉu bone?”
La koro de Daojing vigle batis. Ŝi ne atendis, ke Baj Liping ŝercante ligas
sian nomon kun du de la persono, kiu estas por ŝi tiom estimata kaj aminda. Ŝi
________________
*Taoranting (taŭĵanting)：vidindaĵo en la suda parto de Beijing-urbo.
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ruĝiĝis kaj rigardis Bai senmove, kun okuloj larĝe malfermitaj. Tiu ĉi,
utiligante la okazon, brakumis ŝiajn ŝultrojn, ŝovis la vizaĝon al ŝia orelo kaj
diris ridklukante：
“Mia bona knabino, kial vi hezitas ankoraŭ？’Antaŭ ol venas amo nova, ne
foriras la malnova.’ Tion diris iu literaturisto. Via maljuna klasikisto ne meritas
esti amata. Havu kuraĝon por krei novan vivon!”
“Ne, li amas min；mi neniel povus havi la malmolan koron forlasi lin,”
respondis Daojing mallaŭte, skuante la kapon. Vidante, ke Bai Liping konsilis
al ŝi kun sincero, ŝi opiniis, ke ŝi ne devas ŝerci plu.
“Atendu do, ke Yu Yongze donaĉu al vi honorigan tabulon pro via fideleco
al li！” La mieno de Bai Liping serioziĝis, aperigante sur la lipoj mokrideton.
“Vi volas fari revolucion en la socio, sed vi malkuraĝas fari revolucion eĉ en
via privata vivo, en tia afereto malgranda kiel sezamgrajno, por ne paroli pri
aliaj!”
Tiuj vortoj, kvankam malmultaj, dolore pikis la koron al Daojing. Ŝi
malstreĉis sian manon tenantan tiun de Bai, kaj klinis la kapon, sidante senvorte
sur la seĝo. Ŝi sciis, ke inter Yu Yongze kaj ŝi jam ekzistas neplenigebla fendo,
kiu pli kaj pli larĝiĝas kun ŝia kreskanta aspiro al nova vivo. Sed ŝi kompatis lin,
kaj tia sentimento baris al ŝi la moviĝadon, kiel araneaĵo gluas al si insektojn.
Aliflanke, ŝi konsideris, ke revoluciulo ne devas zorgi pri personaj aferoj. Ŝi do
toleris la doloron kaŭzitan de la kontraŭdiroj kaj ĉiujn malagrablaĵojn,
esperante iel harmoniiĝi kun Yu Yongze. Nun aŭdinte la “afereton malgrandan
kiel sezamgrajno” diritan de Bai, ŝia kapo eklumiĝis. Klare-ne-klare ŝi
komprenis, ke ŝi donis al la persona vivo gravecon troan anstataŭ malmultan,
ke ŝi vegetas kun la preteksto “ne estu zorgema”.
Ŝi etendis, perpleksa, sian rigardon tra la fenestro al la lazuro de la ĉielo kaj
dronis en silenta meditado. Bai Liping, kredante ŝin ofendita, rigarde ŝin
ekzamenis kun kapo klinita flanken, prenis ŝin en siajn brakojn kaj diris per
karesa voĉo kvazaŭ al infano：
“Nu, eta Lin, ne koleriĝu！Se via maljuna Yu vere estas tiel aminda, do lin
amu！Mi ja ne havas la kuraĝon vin disigi.Tamen, aŭskultu unu konsilon mian.”
Ŝi malstreĉis siajn brakojn kaj ekstaris, kun plena seriozeco. “Vi scias, ke Ĉui
Xiuyu iris al la Nordoriento kaj aliĝis al la tieaj volontuloj, ĉu ne？Komence ŝi
deziris, ke Xu Ning iru kun ŝi, ĉar inter ili jam ekzistis profunda amo. Sed al li
mankis decidemo en la agado, kvankam li scipovis bele paroli, kiel vi ankaŭ
scias. Li restis, ne volante forlasi sian panjon, nek la studon. Mi ankaŭ kulpis,
ĉar mi lin altiris. Sed mi ne povas ne admiri etan Ĉui, kiu, ankaŭ studanta kaj
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amanta, senhezite tuj foriris por la revolucio. Eta Lin, ne sekvu la ekzemplon de
Xu Ning, nek la mian, sed tiun de eta Ĉui. Ŝi estas koreanino, ĉu vi scias?”
“Koreanino！…” ripetis Daojing, rigardante ŝiajn moviĝantajn lipojn, kaj
diris nenion pli.
Reveninte al sia propra ĉambro, Daojing falis sur la liton. Tre ĉagrenita, ŝi
implkiĝis en malordaj pensoj.
Noktiĝis, sed ŝi forgesis prepare la vespermanĝon.
“Jing, kiel bela vi aspektas, kiel printempa bignonia floro！…” flustris Yu
Yongze rigardante ŝin flanke kuŝantan. Oni ne scias, kiam li enŝoviĝis en la
ĉambron.
Anstataŭ lin respondi, ŝi prenis libron kaj kovris per ĝi sian vizaĝon. Li
alpaŝis al la lito, demetis la libron. Saltis al liaj okuloj la titolo sur la kovrilo：La
Kapitalo. Li kuntiretis la brovojn kaj demandis kun rideto：
“Kian problemon vi estas studanta, granda disĉiplino de sinjoro Marks?”
“Pro kio vi mokas!” Ŝ fiksis dum momento sian rigardon sur li. Ŝi eksentis,
ke tiu Yu Yongze, kiun ŝi amis, jam delonge ne plu ekzistas. Kiel vulgara kaj
abomeninda estas tiu ĉi viro！Leviĝis en ŝi malkontento pro senesperiĝo, kaj ŝi
aldonis malcedeme: “Disĉiplino de Marks tamen pli valoras ol disĉiplo de Hu
Shi！”
“Kion vi diris?” Yu Yongze ankaŭ iom flamiĝis. “Kion malbonan havas
disĉiplo de Hu Shi?”
“Ĉion bonan！Li dediĉas sin ekskluzive al flatado al la reganta klaso, al la
imperiistoj, kaj helpas al Jiang Jieshi en la regado super la studentoj. Kial li
povus havi ion malbonan?” Ŝi ĵetis la libron sur la liton kaj malestime returnis
sin.
Yu Yongze sidiĝis ĉe la tablo, apogante la kapon inter ambaŭ manoj. Li
faris sian eblon por reteni la eksplodon, sed fine li levis la kapon kaj diris kun
malvarma rideto：
“ ‘Revolucio’, ‘lukto’, ktp., kiel agrable estas diri tiajn belajn vortojn！Mi
tamen ne vidis, ke iuj revoluciaj sinjoroj kaj fraŭlinoj iras en karbminejon, kio
certe estas multe malpli agrabla ol krii kelkajn terminojn, ekzemple ‘proletaro’
kaj ‘burgaro’！”
“Mi ne permesas vin diraĉi sensencaĵojn！” Daojing salte ellitiĝis kaj kriis,
najlante sur li siajn kolerajn okulojn. “Vi jam sufiĉe min muelis；havu la
bonvolon lasi min disigita de vi！”
Tiui vortoi tuj forigis la streĉecon en la ĉambro. Yu Yongze fariĝis
kompatinda kiel antaŭvintra insekto. Per raŭka voĉo li petegis:
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“Kara, mia vivo, vi ne devas disiĝi de mi!”
Nur ĉe la enlitiĝo ili repaciĝis. Observante al Daojing, li diris kun ĝojo：
“Hodiaŭ mi estis tre ĝoja kiam mi revenis hejmon, volante tuj sciigi al vi
bonan novaĵon, sed ni kverelis pro miskompreno. Jing, ni ĉesu malpaciĝi en la
estonteco！Nu, tion ni formetu！Kiam mi finos mian universitatan studon, la
problemo de laboroserĉado estos solvita. Ĉu tio ne estas bona novaĵo？”
“Kia laboro？Ankoraŭ restos du aŭ tri monatoj ĝis vi finos vian studon.”
“Sed mi devas fari la preparojn pli frue. Sciu, kiom da personoj konkuras
pri unu ofico!” Kaj li aldonis mallaŭte, kun fiereco de venkinto kaj samtempe
timo al koleriĝo de Daojing: “Mi prezentis al Hu Shi mian disertacion kun
enhavo pri identigo de faktoj en klasikaĵoj. Ne koleriĝu, mi tion faris ne pro
adoro al li, sed por nia estonta vivtenado — pere de Li Guoying, kiu havas
intimajn rilatojn kun li. Ĝi plaĉis al sinjoro Hu, kiu petis, ke Li Guoying min
venigu al li. Kaj hodiaŭ mi vere lin vizitis. Li donis al mi kuraĝigon kaj konsilis
ke mi diligente studu. Li ankaŭ iom parolis pri metodoj de la studado. Fine, li
promesis, ke li zorgos pri mia enoficiĝo kiam mi diplomiĝos en la
universitato… Jing!” Li streĉe premis ŝian manon en la sia, kaj el liaj
malgrandaj okuloj elsaltis ĝojaj briloj. “Oni diras, tiu studento, kiu akiros lian
favoron, havos estontecon kaj karieron esperigajn.”
“Hm!” kun lipoj firme kunpremitaj, Daojing rigardis lian kontentan mienon.
“Vi vere fariĝis granda disĉiplo de doktoro Hu！”
“Mia kara!” Yu Yongze ŝtopis al ŝi la buŝon per manplato kaj ŝajnigis sin
serioza. “Jing, ne estu misorientata de la iluzioj de la revolucio; la realaĵo restas
realaĵo. Hu Shi estas granda instruitulo ekde la Movado de la 4-a de Majo de
1919. Ĉu eblas, ke li malutilus al ni junuloj？En tiuj ĉi du jaroj vi sufiĉe suferis
kunvivante kun mi, kaj mi ofte sentas bedaŭron pro tio. Iuj kunstudantoj
riproĉis min: ‘MaljunaYu, via ŝi estas sufiĉe ĉarma. Kial vi ne pli bele vestas
ŝin?’ Vere, se mi akiros bonan oficon post mia diplomiĝo en la universitato,
mia unua deziro estos mendi por vi du velurajn robojn, kelkajn bonkvalitajn
ĉemizojn el delikata silko, kaj krome elegantan surtuton. Kiun koloron vi
preferas? Kara, mi plej ŝatas vidi vin vestitan brune aŭ verdete, kio montros vin
juna kaj maltriviala. Tiam oni vidos, ke mia Jing estas mirinde bela
knabino. . .” Entuziasmigita, li abrupte puŝis ŝin sub la elektran lampon kaj li
mem saltis al angulo de la ĉambro, de kie li kontente admiris ŝian belecon, kun
kapo flanken klinita kaj okuloj duonfermitaj, kvazaŭ li renkontus ŝin la unuan
fojon. “Jing, vi estas tute perfekta escepte de la ŝultroj, kiuj aspektas iomete tro
larĝaj, kaj la buŝo, kiu montriĝas iomete tro granda. La antikva belulino havis
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mallarĝajn ŝultrojn kaj malgrandan buŝon. Ĉu vi memoras la versojn: ‘La buŝ’
de Fansu ĉerize etas, Tali’ de Xiaoman salike sveltas’? Kio？Vi denove
koleriĝas？Kial vi kunŝovas la brovojn? Venu, ni enlitiĝu. Mi preferus esti de
vi batata ol vidi vin en malbona humoro.”
Daojing estis eksplodonta, ĉar ŝi ne povis toleri tiajn sensencajn agojn, per
kiuj ŝi estis rigardata kiel ludilo；sed fine ŝi nenion diris, tiel laca, ke ŝi fariĝis
senforta tutkorpe. Tuj kiam ŝi endormiĝis, ŝi vekiĝis el konfuzaj kaj teruraj
sonĝoj. En la mallumo ŝi returnis sin kaj ĵetis rigardon al la viro, kiu kuŝis apud
ŝi. Ĉu tiu estas la junulo, kiun ŝi estimis kaj varme amis? Jes, li savis ŝin, li
helpis ŝin, li amis ŝin. Tamen ĉu li ne faris ĉion ĉi tion nur por si mem？…
Subite soniĝis en ŝi la vortoj de Bai Liping: Lu… revolucia, kuraĝa… “Li, nur
li estas vera homo!” Tion pensante, ŝi ridetis. La arbombro sur la fenestro
svingetis siajn branĉojn. “Ĉu li scias kiom mi admiras lin?...” Fluis tra ŝia koro
acida kaj ankaŭ dolĉa suko, kiun ŝi suĉis avide, kun doloro kaj ĝojo.
Tiunokte ŝi sonĝis strangan sonĝon.
Sub malhela firmamento, ŝi remas en boateto, kiu ŝanceliĝadas sur furioza
maro. La vento, la pluvo, la ondegoj, la nigraj nuboj, ĉiuj persekutas al la barko.
Ŝi timas, ŝi timegas. Sur la terura maro troviĝas nur ŝi sola. Oh, ŝi sola！La klifo
da ondegoj peze falas al ŝi; la nuboj, kiel giganta monstro, ŝin premas de supre.
Ŝi timkrias, tremas. La boato baldaŭ estos renversita kaj estos glutita de la
faŭko de la maro. Ŝi baraktas remante. Kiam ŝi returnas la kapon, ŝi vidas viron
kun vizaĝo tre konata, sed ŝi ne povas klare rememori, kiu li estas. Vestita en
robo, li sidas sur la pruo kaj trankvile ridetas al ŝi. “Malbonulo, kiu krucigas la
brakojn antaŭ dronanto!” insultas ŝi, kolere kaj malpacience. Sed tiu homo
restas aplombe sidanta, kaj eĉ elpoŝigas pipon. Ŝi tre flamiĝas, demetas la
remilon kaj sin ĵetas sur lin. Tamen, kiam ŝi sufokpremas al li la gorĝon, ŝi
ektrovas, ke li estas viro tre bela kaj fortika. Liaj nigraj okuloj, kiuj ridetas al ŝi,
pleniĝas de amo kaj magneteco. Ŝi malstreĉas la manojn. Nun la ĉielo ŝajne
sereniĝas, kaj la maro refariĝas lazura. Ili silente sidas, unu kontraŭ la alia, kaj
interŝanĝas rigardojn. Ĉu tio ne estas Lu Jiachuan？Ŝi surpriziĝas, la remilo
elŝoviĝas el ŝia mano kaj falas en la akvon. Lu Jiachuan tuj saltas en la maron
por ĝin serĉi. Sed la nigra akvo lin englutas. La ĉielo denove estas vualita de
densa mallumo. Ŝi ploras, krias, sin ĵetas al la maro. . .
Kiam ŝi vekiĝis, Yu Yongze estis ŝin puŝetanta.
“Kio okazas al vi, Jing？Kion vi krias? Ne povante endormiĝi, mi pensas
pri mia dua disertacio. Se mi ĝin skribos kaj prezentos al sinjoro Hu, mi kredas,
ke mi akiros pli kontentigan okupon post la somera libertempo.”
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En la nebulo de la imagaĵoj, Daojing ankoraŭ penis kapti en la memoro la
bildojn de la sonĝo. Ŝi forturnis la korpon kaj malklare murmuris：
“Dormu；mi mortas de dormemo！”
Sed same kiel li, ŝi pasigis la tutan nokton en sendormeco, droninte en
meditado pri siaj propraj aferoj.
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XIX
En saloneto en malgranda ĝardeno staris librobretaro, plene garnita de
diversaj eldonaĵoj, kiuj radiis kvietecon enla briloj kribritaj tra la porda kurteno
el bambuo. Luo Da-fang, kiu, elkarcerigita, revenis hejmon antaŭ ne longe,
duonkuŝis en bambua kuŝseĝo kaj rakontis al sia gasto, Lu Jia-chuan, siajn
travivaĵojn en la lastaj tagoj. Lu sidis sur turnebla seĝo ĉe skribotablo kaj
silente aŭskultis, kun rigardo fiksita al la rakontanto.
“En la nokto de la tago kiam mi hejmen revenis, mi jam militis kun mia
patro.” Li ridis, gestante per sia pugnego. “Karesante al si la lipharojn, li diris al
mi, en tono de la Nordoriento, nia hejmtero: ‘Dikuleto — ne ridu, ĝi estas mia
infannomo — mi sukcesis vin elkarcerigi nur kiam mi faris ĉiujn eblajn
klopodojn, petinte helpon de multaj amikoj kaj elspezinte mil juanojn. En la
estonteco vi devos dediĉi vin ekskluzive al la studado．Aŭskultu bonan novaĵon:
baldaŭ mi sendos vin studi al Japanio, aŭ al Usono, se vi deziras. Antaŭ ol
forlasi Ĉinion, se vi ree rilatiĝos kun la komunistoj, se vi ree kontaktiĝos kun
tiuj banditoj, mi do, mi do. . .’ Li demetis de si la okulvitrojn, orekadritajn kun
maldikaj oraj branĉoj, kaj furioze najlis sian rigardon sur mi, kiel se li estus
preta elŝiri el mi la internaĵojn por ilin manĝi. He, maljuna Lu, konjektu, kion
mi respondis！Mi diris: ‘Paĉjo,vi tamen malgajnis. Mi ne valoras mil juanojn,
nek meritas la komplezon de viaj amikoj, nek indas iri al Usono por min origi.
“La putrinta ligno ne plu estas skulptebla”; bonvolu resendi min al la
malliberejo!” Li preskaŭ krevis de kolero kaj insultis, ke mankas al mi respekto
al patro, ke miaj okuloj blindiĝis, ke mi estas ensorĉita de la komunistoj. Li
malbenis, ke mi pli malpli frue estos sendita al eŝafodo. . . Mi ne ofendiĝis, sed
refutis lin kun petola rideto: ‘Paĉjo, oni ankoraŭ ne estas certa, al kiu trafos la
fatalo！Vi, brila oro preparita en Usono kune kun d-ro Hu, eble iutage aliiĝos en
ekskrementon…’ Ha, ha, ha！Maljuna Lu, impulsita de la kolero，li veturis kun
mia duonpatrino al Lushan-monto por tie somerumi.”
Luo Dafang estis translokita de la komandejo de la urba garnizono al la
tribunala malliberejo, kie li pasigis tri monatojn. Sed nun, oni ne povis trovi sur
li eĉ etan signon de deprimiteco kaj apatio pro la sufero, kvankam lia vizaĝo
iom malgrasiĝis kaj perdis la sanan ruĝkoloron. Li restis vigla kaj humora, la
grandaj okuloj vive turniĝadis, la pugnoj svingiĝadis ĉiudirekten.
“Ho, tiu ĉi individuo havas grandan spriton!” ridegis Lu Jiachuan. Li saltis
al Luo Dafang kaj donis al li pugnobaton. Tio estis maniero por esprimi la
intimecon. “Kion vi planos fari estonte？Ĉu vere resti hejme kiel sinjoro?”
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“Tio ne estas okupo konvena al mi!” Luo Dafang apogis la kapon de la vitra
libroŝranko kaj ridetis gin skuante. “Mia patro estas promociata pli kaj pli
alten；baldaŭ li iros al Nanjing por okupi la oficon de iu estro en la Ekzekutiva
Ĉambro*．Mi jam decidis rompi por ĉiam mian rilaton kun tia familio, kaj pro
tio mi ne povos daŭre studi en Beiping. Maljuna Lu, mi sincere petas, ke la
Partio min konfidu kaj sendu al plej kruda lukto por min pruvi…” Lia larĝa
vizaĝo kovriĝis iom post iom de peza seriozeco. Li ĉesis ridi kaj fiksis sian
rigardon sur Lu Jiachuan.
Tiu ĉi promenadis tien kaj reen sur la brile glata planko kaj meditis kun
kapo klinita. De tempo al tempo li levis la kapon por rigardi al Luo Dafang, kaj
baldaŭ reklinis ĝin.
La floroj de la granatarboj kaj oleandroj, kiuj vice staris en la aspergita
ĝardeno, flamis ekster la fenestroj, sendante foje kaj refoje, kun helpo de la
venteto, sian penetran parfumon tra la porda kurteno. Malgraŭ la someriĝo,
regis en tiu ĉi ĝardeno de riĉula domo malvarmeto, pureco kaj kvieto. En bruna
okcidenta vesto kaj kun hararo brile pomadita, Lu Jiachuan aspektis kiel mastro
de la ĉambro pli ol Luo Dafang, kiu havis taŭzitajn harojn kaj portis malnovan
ĉemizon el kotonŝtofo. Post longa momento, kiam li plene pripensis la aferon
kaj havis preta la decidon, li levis la kapon kaj lin alparolis, kun certeco：
“Maljuna Luo, en tia situacio vi ne povas resti en Beiping. Nun la Alianca
Armeo de Norda Chahar estas heroe batalanta tie kontraŭ la japanaj invadantoj.
Ni ankaŭ sendadas homojn al ĝi. Ĉu vi povas iri labori tie?”
“Tre bone!” ekkriis Luo Dafang, kaptante lian kolumon, kvazaŭ timante, ke
li forkurus. “Koran dankon, mia bona kamarado！Petu por mi tuj al la Partia
organizo, kiel eble plej rapide!”
De sur la frunto de Luo Dafang falis grandaj ŝvitgutoj. Lia vizaĝo ruĝiĝis,
kovrita de ŝvito. Ŝajnis, ke li ĵus finis longdistancan vetkuradon. Jes, li triumfe
kuratingis la celon, kaj pro tio li montris samtempe koran plezuron kaj
ĝojanimon. Li varme amis la Partion, la komunisman aferon, al kiu li dediĉis
sin. Kiam li revenis el la malliberejo, li timis, ke tiu krima ferpordo lin izolus
de la Partio. Nun, de la vortoj de Lu Jiachuan li sciiĝis, ke li restas streĉe ligata
al ĝi. Kiel do li povis ne senti kontenton? Plena de ĝojo, li ĉesis ŝerci kaj
demandis al Lu pri la Antijapana Alianca Armeo de Norda Chahar. Kaj ili
turnis la temon de siaj interparoloj al la tiutempa situacio de la milito.
En majo de 1933, Guomindang kontraktis kun la japanaj invadantoj la
_______________
* Ekzekutiva Ĉambro：la plej supera registara administracio de Guomindang.
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“Interkonsenton de Tanggu”*，kiu vendis la ĉinan suverenecon kaj humiligis la
ĉinan nacion. Indignita de tio, la tutlanda popolo pli amplekse unuiĝis kaj la
bravuloj pli aktiviĝis en sia agado. La 26-an de majo, fondiĝis en Zhangjiakou
la Antijapana Alianca Armeo de Norda Chahar, propramove organizita de la
popolamaso. Tiu ĉi armeo, gvidata de la komunisto Ji Hongchang kaj
anti-japanaj generaloj Feng Yuxiang kaj Fang Zhenwu, konsistis el lokaj
armitaj fortoj, parto de la Volontuloj de la Nordoriento kaj trupo de studentoj
de la nordo de Ĉinio. Sub la gvidado de la Komunista Partio kaj respondante
ĝian alvokon, granda nombro da patriotaj intelektuloj amase sin direktis, kun
bolanta entuziasmo, al la batalkampo norde de la Granda Muro, por savi la
patrion el danĝero.
Ŝajnis, ke Lu Jiachuan ĵus rememoris ion, kaj li aldonis: “Xu Ning ankaŭ
esprimis sian deziron iri al nordo de Chahar, sed li montrigis ŝanceliĝema.
Reveninte de la manifestacio en Nanjing, en multaj amasagadoj li nur aperis
por mallongaj momentoj, dum en aliaj li eĉ tute forestis. Li estas tipa
reprezentanto de la etburĝaj revoluciuloj, kiuj volas fari la revolucion, sed timas
la malfacilojn kaj la danĝeron.”
“Same kondutas Bai Liping！Ili du… he, maljuna Lu, ĉu ili pli intimiĝis post
mia enkarceriĝo?” Sur la vizaĝo de Luo Dafang malklare elmergiĝis esprimo de
neretenebla doloro．
“Jes, kredeble. Dum kelka tempo ili havis intimajn rilatojn. Povas esti, ke
eta Xu estas influita de Bai Liping. Sed tiu ĉi jam iris al Shanghai. Se ni donos
sufiĉan helpon al li, li povos reveni al la ĝusta vojo.”
“Mi provos tion fari.” Paŭzinte momenton, li ekridetis kun okuloj
duonfermitaj. “Ĉu vi povas komisii al mi tiun taskon?”
“Kio？Vi petas tiun taskon?” Iom surprizita, Lu Jiachuan apogis sian
manon sur rando de la skribotablo kaj senmove rigardis lin. “Via animo estas
same granda kiel via korpo. Ĉu tio ne gravos por via bonhumoro？”
Luo Dafang neatendite ŝoviĝis al Lu Jiachuan kaj ĵetis al li pugnon. “Por kia
homo vi min prenas？Amo, ĉu amo estas komparebla kun nia revolucia afero?”
En tiu palpebruma daŭro fulme preterpasis antaŭ Lu Jiachuan la bildo de Yu
Yongze, kun siaj malgrandaj okuloj furiozaj pro ĵaluzo, kaj la bildo de Lin
Daojing, kies pala vizaĝo montris doloran mienon. Kvankam li volis frekventi
ŝin kaj doni al ŝi pli da helpo, li ne vizitis ŝin jam dum multa tempo, por ke la
rilato inter Yu Yongze kaj ŝi ne malboniĝu pro li. Retenante sian
_______________
* Tanggu：loko ĉe Tianjin (tjanĝin)
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sentimenton per firma volo, li evitis kontaktojn kun ŝi.
Li silentis.
Sidanta sur la leda turnebla seĝo antaŭ la skribotablo, Luo Dafang elprenis
el tirkesto oran poŝhorloĝon, malfermis la kovrilon kaj malrapideme riparis la
internon. Rimarkante, ke Lu Jiachuan nenion diras starante ĉe la tablo, li levis
la kapon kaj demandis：
“Kion vi pensas, maljuna Lu?”
Ŝajnis, ke Lu Jiachuan ne aŭdis la demandon, absorbite etendante sian
rigardon al la maldensa bambuaro ekster la fenestro. Poste, li murmuris al si
“Delonge mi ne vidis ŝin…”
“Ĉu vi ĉagreniĝas pro ŝi, pro Lin Daojing?” Luo Dafang, kvankam kutime
neglektema, bone sciis zorge rimarki la ŝanĝojn en alies penso kaj sentimento.
Per stangeto li tuŝis la risorton de la horloĝo kaj relevis la rigardon al Lu
Jiachuan. “Mi trovas, ke ŝi plaĉas al vi. Kial vi ne kuraĝe esprimas al ŝi viajn
sentojn？”
Lu Jiachuan returnis sin kaj duonkuŝigis sur la kuŝseĝon, apogante la nukon
sur ambaŭ manoj. Li respondis post longa silentado：
“Ne ŝerĉu！Ĉu vi ne scias, ke ŝi havas jam edzon?”
“Tiu Yu Yongze？Li iru al la diabloj！Kiel eblus por ili longe kunvivi?
Maljuna Lu, tiun ĉi movon de la ŝako vi faris maltrafe.”
“Ne, mi ne volas vidi alies larmojn；mi eĉ ne volas tion pensi. Pro tio, mi
intence maloftigis miajn kontaktojn kun ŝi.”
Luo Dafang demetis la horloĝon, paŝis al la bambua kuŝseĝo kaj diris
mildvoĉe kaj sincere, serioze rigardante al sia amiko：
“Ne ĉagrenu vin mem. Mi opinias, ke la afero koncernas nenion pri la
problemo de la moralo. Eĉ se vi ne amas ŝin, ŝi ankaŭ ne povus daŭrigi sian
nunan rilaton kun homo tia, kia estas Yu Yongze.”
“Vi denove ŝercas！Vi tute ne konas la aferon,” diris mallaŭte Lu Jiachuan,
kun okuloj fermitaj. “Ili havas profundan korsenton unu al alia. Kaj… unuvorte,
mi ne volas.”
“Kiel povas konstruiĝi la nova, se ne malkonstruiĝas la malnova？” tuj
kontestis Luo Dafang. “Ĉu vi estas tiel kruela. ke vi lasos tiun knabinon
ruinigita de Yu Yongze? Vi devas esti fulmo, kiu faligas la arbojn velkintajn,
sed ne disĉiplo de la feŭda Konfucio!”
Lu Jiachuan malfermis la okulojn kaj montris rideton: “Kiel simpla kaj
facila estas laŭ vi la afero… Ni ne plu menciu ŝin. Sensenca!” Li refermis la
okulojn kaj restis senvorte dum longa momento.
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Luo Dafang revenis al la tablo kaj daŭrigis la riparadon de la difektita
poŝhorloĝo. De tempo al tempo li ĵetis subrigardon al la malĝoja mieno de sia
amiko duonkuŝanta sur la seĝo. Li penis diri iujn vortojn por rompi la sufokan
atmosferon. Sed li ne trovis konvenan temon.
“Maljuna Lu, vi donis vian horloĝon al la lombardejo, ĉu ne? Krome, ĝi
estas tro malnova. Hieraŭ mi trovis tiun ĉi oran horloĝon en tirkesto de mia
patro. Ĝi havas faman markon, sed ĝi estas forlasita, kredeble pro tio, ke ĝi ne
plaĉas al li. Nun mi, provizora horloĝisto, ĝin riparas por ĝin doni al via
dispono.” Li ĵetis al Lu Jiachuan rigardon per larĝe malfermitaj okuloj, sed tiu
ĉi ankoraŭ silentis. Li aldonis: “Maljuna Lu, ĉu vi ankoraŭ memoras kion vi
konsilis al mi pri mia rilato kun eta Bai？ Vi diris: ‘La amo estas nur amo.’
Hodiaŭ mi ankaŭ volas konsili al vi tiujn vortojn. Ĉu vi, firmvola bolŝeviko,
povas afliktiĝi pro amo?...”
“Sensence！Kia konsilo！” Lu Jiachuan salte ekstaris de la kuŝseĝo. Li viŝis
al si la okulojn kaj forigis sian malĝojon, same kiel oni forbalaas la polvon dum
purigado. Kun rideto li diris: “Ne timu, ke mi iel ŝanĝiĝos. Tio efektive estas
nenio… Nu, maljuna Luo, kantu La Proletan Marseljezon, kiun vi bele
kantas！”
“Ne, nia nuna animstato ne permesas kantadon.”
La du bonaj amikoj komencis do sencelan babiladon. Lu Jiachuan sentis sin
varma kaj demetis la jakon. Aperis sur la manikoj de la ĉemizo po unu truego.
Li okulgrimacis al Luo Dafang, ridetante.
“Ĉu mi povas min bani en via hejmo？Kvankam mi portas elegantan
okcidentan veston, donacitan de kamarado, miaj ĉemizo, kalsono kaj ŝtrumpoj
estas terure eluzitaj. Donu al mi viajn por ilin ŝanĝi.”
“Bone!” Luo Dafang ekpremis la butonon de elektra sonorilo. Iom poste,
venis el la malantaŭa korto dikulino, pli ol 40-jara, aspektanta kiel intendantino.
Portanta blankan antaŭtukon kaj kun buklitaj haroj, ŝi montriĝis inteligenta kaj
sperta. Antaŭ ol ŝi enpaŝis la ĉambron, Lu Jiachuan rapide remetis sur sin la
jakon, por kaŝi la difektitajn manikojn, kiujn lasi vidiĝi ne decis.
La servistino alportis pleton, sur kiu estis kruĉo da varma teo kaj kelkaj
sukeraĵoj kaj tortoj. Kiam ŝi metis la alportaĵojn sur la tetableton, Luo Dafang
alparolis ŝin, kun ŝajnigita seriozeco：
“Dankon, onklino！Lasu la manĝaĵojn ĉi tie. Jen mi prezentu al vi s-ron Wu,
disĉiplo de mia patro. Li ĵus revenis de Usono kie li studis, kaj okupos la oficon
de departementestro.”
La virino senprokraste faris profundan riverencon kaj serveme ridetis,
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dirante: “Oh, vi alvenis delonge, sinjoro Wu！Estas tre varme.”
Retenante sian ridon, Lu Jiachuan respondis la saluton per kapbalanco.
Samtempe li ĵetis fortan rigardon al la nenatura serioza mieno de Luo Dafang.
“Estas tre varme, onklino！Sinjoro Wu iom malvarmumas. Mi invitis lin al
komforta bano en nia hejmo. Vi iru prepari. Donu al li ĉemizojn, kalsonojn kaj
ŝtrumpojn de mia patro, por ke li elektu el ili kelkajn por ŝanĝi la siajn. Donu la
plej bonajn；li en Usono lukse vivis.” Vidante ŝian altan respekton al Lu
Jiachuan, li aldonis: “Atente lin servu；li estas la plej ŝatata disĉiplo de mia
patro.”
La servistino flate jesadis kaj eliris el la ĉambro.
Kiam ŝi estis malproksimiĝinta, ili samtempe eksplodis de ridego. Lu
Jiachuan tiom ridis, ke liaj okuloj malsekiĝas de larmoj. Li levis pugnon kaj
diris：
“Junulo, kie vi lernis tian spriton？”
Luo Dafang ridis kun buŝo larĝe malfermita. “Kiam mia patro revenos, li
jam ne trovos min. Tiam ili insultu min ŝaŭme salivante！Ili nomu min junulaĉo,
trompulo, malbonfara ruĝa bandito… Laŭ ilia plaĉo. Vi ne scias, ke tiu onklino
estas konfidenĉulino de miaj gepatroj. Servistino de servistoj！Ili ordonis ke ŝi
min gardu；pro tio mi devis fanfaroni por ŝin timigi.”
Ili manĝis kaj trinkis. Luo Dafang translokis de sur la libroŝranko elegantan
gramofonon kaj diris: “Nu, aŭskultu kelkain diskojn antaŭ ol vin bani.” Li
malfermis la aparaton kaj surmetis diskon sen rigardi ĝin antaŭe. Tuj flirtis en
la ĉambro miela kaj koketa kanto：
“Min kredu
Karulo, ho, mia!
Aŭskultu
Neniun alian.
……”
“Al la diabloj, tia aĉaĵo!” Luo Dafang prenis la diskon kaj ĵetis ĝin sur la
teron. Ĝi tuj krakrompiĝis. Li elektis inter la amaso da diskoj. “Al la diabloj！
Ĉiuj estas voluptaj kantoj de Usono. Ni aŭskultu do fraŭlinon MacDonald！”
La gramofono aŭdigis arion el la filmo La Amparado．Ili aŭskultis, ridetante.
Fine, Luo Dafang diris, batante takton per la kapo：
“Kiel bone estus, se ni povus iutage laŭte gramofonaŭdigi La Internacion kaj
kantojn de batalantaj laboristoj kaj kamparanoj !”
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XX
Profundiĝis la nokto de la somero, sed Xu Ning kaj Luo Dafang ankoraŭ
promenadis interbabilante ĉe la muro borderanta la sportan kampon de
Beijing-Universitato. Luo Dafang metis sian atletan brakon sur ŝultro de Xu
Ning, kies bela vizaĝo montris entuziasmiĝon, sin bananta en la arĝentaj briloj
de la luno. Ne vidiĝis sur lia mieno eĉ ombro de ŝercemo, kiun li kutime havis.
Li aspektis kiel pliaĝa frato pacience persvadanta petolan frateton. Ili senlace
daŭrigis sian interparoladon, kvankam malaperis ĉiuj geamantoj kaj amikoj,
kiuj estis promenintaj du-triope sur la sama sporta kampo.
“Estu trankvila, maljuna Luo. Mi certe penos konvinki mian panjon kaj iros
kun vi. Mi komprenas, kiel oni devas senmanke aranĝi sian vivon…”
“Prave, eta Xu！Mi kredas, ke vi tiel faros… Mi ne scias, kiel vi sentas.
Ĉiam, kiam mi pensas pri la bolanta batalvivo, mi tiom maltrankviliĝas, ke mi
volus tuj flugi trans la Grandan Muron. Mi opinias, ke nun estas tempo por mi
fariĝi ‘inda viro, kies kadavro devas resendiĝi hejmen envolvita en felo de
militĉevalo’, kiel diris la antikvuloj.” Li etendis la rigardon al la silenta, vasta
sportkampo. La alta Ruĝa Domo staris en la nokto kiel kolosa ekranego. Kun
animo vigle agitita, li ne povis sin deteni kaj streĉe premis en sia granda mano
tiun de Xu Ning.
Xu Ning, infektita de tiu ekscitiĝo, fikse rigardis la larĝan kaj ege afablan
vizaĝon de Luo Dafang. Li trovis, ke tiu viro estas tiel alta, tiel grandioza, kaj
tutkorpe radianta brilojn en la mallumo. . . Venis al li en la memoron la bildo de
la nokto kiun Luo pasigis en Xiaolingwei dum la manifestacio en Nanjing, la
bildo de lia senlaca laborado en la universitato. Li pensis pri la decidemo, kun
kiu Luo prenis por rubo la komfortan vivon de sia burĝa familio；precipe pri la
grandanimeco, kun kiu Luo tute senĵaluze traktis kiel fraton tiun kiu forprenis
lian amatinon. Regis en Xu Ning kaj admiro kaj honto. Li ripozigis sian
rigardon sur Luo Dafang kaj, post longa paŭzo, flustris ekscitita：
“Mi persvados panjon. . . Dankon al vi, maljuna Luo!”
“Kara amiko, kiel feliĉaj ni estus, se ni povus batali ŝultro ĉe ŝultro!”
Tiuj vortoj estis tiel sinceraj kaj elkoraj, ke Xu Ning ne povis ilin forgesi
dum multa tempo.
Post ilia adiaŭo, Xu Ning vere faris sian eblon por konvinki sian patrinon
kaj por konvinki sin mem. Sed la patrino, kiu vidviniĝis ekde juna aĝo, tre
malfacile povis konsenti, ke ŝia unika filo, radiko de ŝia vivo, iru al la
batalkampo. Pro tio, kvankam la studentoj estis pretaj vojaĝi al la nordo de
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Chahar jam la sekvontan tagon，li ankoraŭ nefine decidis, ĉu li iros aŭ ne.
Ĉe la vesperiĝo li revenis hejmen, malvigla kaj maltrankvila. Li devis trakti
kun sia patrino ankoraŭfoje, lastfoje.
La patrino sidis sur tabureto, senenergie kudrante ŝtrumpan plandon. Antaŭ
ol la ĵus reveninta filo malfermis la buŝon, ŝi jam komencis sian plendadon, kun
la ŝtrumpa plando en mano. Ŝiaj grizaj haroj tremetis, tremetis ankaŭ la mano
tenanta la pinglon kaj fadenon.
“Filo, vi denove venas konsiliĝi kun mi pri via foriro？Ve, kial mi,
malfeliĉa maljunulino, ne mortu tuj！Kiam vi havis tri jarojn, mortis via paĉjo,
lasante min kun vi, sola radiko de la familio. Nur pro vi mi daŭre vivas en la
mondo kaj vartas vin ĝis nun dum tutaj dudek tri jaroj. Zorgante vin en ĉio, en
la fekado kaj kaj urinado, nur post iom da penoj mi sukcesis kreskigi. Sed nun
vi iros for? Ne, vi ne povas tion fari！” Larmoj grandagute faladis el ŝiaj okuloj.
Apenaŭ ŝi levis la baskon de sia robo por ilin viŝi, ŝi tuj daŭrigis, timante, ke la
filo interrompus ŝin. “Vi vidas, nun vi estas junulo altstatura kaj fortika. Sed
dum via infanaĝo, vi tamen estis malsanema. Pro vi mi maldormis almenaŭ pli
ol dudek noktojn en monato. Kiom da fojoj mi kaŭtaŭis kaj kiom da incensoj
mi bruligis antaŭ dia figuro. . . Foje vi estis mortonta pro malsano. Mi ankaŭ ne
volis vivi plu kaj englutis opion. . .”
Elĉerpiĝis la pacienco de Xu Ning. Li eksvingis la manon kaj interrompis la
senfinan babiladon de la patrino: “Panjo, tiujn vortojn mi aŭdis, se ne cent
fojojn, almenaŭ okdek. Miaj oreloj estas de ili plenŝtopitaj kaj ne povas akcepti
pli. Kial vi ĉiam ripetas tion？Mi ne forgesis kiel bone vi min zorgis… Panjo,
por diri la veron, kiel eblas por mi，junulo, daŭrigi mian nunan vivon
indiferente antaŭ la krizo, en kiu troviĝas nia nacio？… Panjo, estos nenia
danĝero por mi iri al la batalo. Multaj kolegoj de la universitato ĝin partoprenis,
kaj ĉiuj diris en siaj leteroj, ke ĉio iras bone…”
La maljunulino tiel maltrankviliĝis, ke ŝi tuj interrompis sian filon, ne plu
zorgante pri larmoviŝado：
“Knabo, ne diru pli, malgraŭ ĉio mi ne lasos vin iri！… Se vi… vi… vere
foriros, mi, mi volonte mortos. Ŝi eklevis la kapon kaj triste kriis, kun rigardo
najlita sur la filo: “El tiom da ĉinoj, ĉu nur vi estas nepre bezonata?”
Xu Ning vidis, ke jam ne eblas daŭrigi la interparoladon. Li kolere
saltleviĝis kaj volis kuri eksteren. Sed, apenaŭ li faris kelkajn paŝojn, li returnis
sin kaj, rigardante la singultantan patrinon, diris malŝate：
“Panjo, ne ploru！Mi ne iros, ĉu bone? Hm, se mi iros decideme, vi tamen
povos fari nenion kun mi. Vere stulte, kial mi ĉiam pensis konsulti vin!...”
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Li direktis sin sola al Beihai-parko, kaj kuris sur monteton. La pinoj
malagrablige susuris en la varma vneto de la somera nokto. Estis malmulte da
promenantoj. Li senpense levis la okulojn al la densa stelaro brodita sur la griza,
nebula kurteno de la firmamento. Flagris en lia memoro figuro de svelte
junulino. Ĉu ŝi estas nun sur la montaro Changbai en la Nordoriento? Aŭ en la
granda arbaro de Heilongjiang-provinco?... Tiu knabino Ĉui Xiuyu, kiun li estis
diversmaniere provinta forgesi, firme okupis lian koron en la lastaj tagoj. Li
hontis kaj ĉagreniĝis pro ŝi.
“Ŝi certe forgesis min, malkuraĝulo…” Li forte premis al si la tempiojn.
Sonis en liaj oreloj ankaŭ la voĉo de Luo Dafang: “Kara amiko, kiel feliĉaj ni
estus, se ni povus batali ŝultro ĉe ŝultro!” Li sentis sufokan varmon kaj
malfermis la veston. Kun kapo apogita en ambaŭ manoj, li sides dum longa
momento sur malvarma ŝtono.
La patro de Xu Ning, ŝtatoficisto de malalta rango, mortis juna. La patrino
vivis per la malmulta heredita havaĵo, vartis la filon kaj poste sendis lin al
universitato. De sia infanaĝo Xu Ning vivis en varma kaj komforta etburĝa
hejmo. La dorloto de la patrino moligis lian animon. Pro tio, kvankam li
aspektis sana kaj bela, entuziasme inklinis al la revolucio kaj eĉ fervore
partoprenis iujn agadojn de kiam li rilatiĝis kun la revoluciaj teorioj kaj kun Lu
Jiachuan k.a., tamen, en grava momento, kiu bezonis ke li ion oferu por
malfermi novan vojon, li senforte falis kiel bela arbeto ne kapabla rezisti al la
ventego.
Kiam Ĉui Xiuyu iris aliĝi al la Volontuloj de Nordorientao por savi sian
naskiĝteron, por savi sian duan patrolandon, ŝi tre deziris, ke ŝia amata Xu Ning
iru kune. Sed tiu ĉi pensis, ke post du jaroj li jam finos la universitatan studon，
ke li havas patrinon kaj ke — tion li neniam malkaŝis al iu alia — ，kompare
kun Jiangsu-provinco en la sudo, kie li naskiĝis, la Nordoriento estas tero
fremda kaj dezerta. Plie, allogata de Bai Liping. . . Rezulte de tio, li ne iris kun
Ĉui Xiuyu kaj aliaj bravaj gejunuloj, sed restis en la universitato, restis en
hejmo akompanante sian patrinon. Poste, kun la graviĝo de la blanka teroro, li
eĉ ne kuraĝis sin montri en multe da agadoj. Nun, kiam la Antijapana Alianca
Armeo de Norda Chahar komencis sian imponan bataladon kontraŭ la
malamiko, li estis preta korekti sian parsintan eraron, kuraĝigate de Lu Jiachuan
kaj Luo Dafang. Li faris grandajn klopodojn por akiri permeson de la patrino.
Tamen, kiam li malsukcesis post kelkfoja intertraktado, li perdis la rezistemon.
Pro tio, dum multaj el liaj kunstudantoj varme sin anoncis por armeaniĝi, li
baraktis en doloro kaj hezito. Fine li lasis sin katenita de la agrabla kaj
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komforta vivo, kvankam ĉe la decidiĝo pri neiro li kuris de sur la monteto en la
parko, la kruroj tremis kaj la okuloj pleniĝis de hontaj larmoj.
Por eviti la atenton kaj persekuton de Guomindang, la studentoj irontaj al la
batalkampo en la nordo de Chahar prenis la vagonaron en la stacio
Qinghuayuan, ekster la urbo-pordego Xizhimen. Xu Ning volis ilin adiaŭi en la
stacio, sed, kiam li atingis Xizhimen, li revenis pro hontemo. La tutan tagon li
kuŝis sur sia lito en la universitata loĝejo. Ĉe la vesperiĝo, memorante pri la
patrino, li direktis sin senenergie al la hejmo, kie, kiam li levis la bambuan
pordkurtenon, li trovis la patrinon preĝanta surgenue antaŭ dia figuro.
“Mizerikorda Avalokitesvaro!* Benu mian filon！Ke li neniam forlasu la
hejmin! Ke li ŝanĝu sian opinion kaj restu ĉiumomente kun panjo, kiel li tion
faris en infanaĝo…”
Xu Ning ne povis sin deteni de rideksplodo, kiu ekteruris la patrinon. Kiam
ŝi returnis la kapon kaj vidis, ke la filo staras ĉe la ppordo, ŝi tuj leviĝis kaj
kaptis lin ĉe 1a mano, kvazaŭ ŝi estus ricevinta trezoron falintan el ĉielo. Ŝi
murmuris kun ekstazo：
“Filo, filo, vi ne iris for！Dankon al la dia beno!” Kaj ŝi ree falis sur genuoj
antaŭ la idolo kaj diris: “Miizerikorda Avalokitesvaro！Via adeptino fastos kaj
pie voĉlegos antaŭ vi la budaisman sanktan skribon por vin danki pro via beno
al mia filo. . .”
Xu Ning alparolis sin kun amara rideto：
“Panjo, ĉesigu vian stultan ludon！Pro kia dio！Propra-vole mi ne iris. . .
Preparu al mi la manĝon；mi estas malsata.”
Kvankam mokite de la filo, la patrino sentis sin ĝoja. Ŝi tuj preparis kelkajn
bongustajn pladojn kaj kuiris rizon. Samtempe ŝi ĵetis subrigardojn al la filo
kuŝanta sur la lito, kiel se ŝi timus, ke la trezoro forflugus.
Dum la manĝado, ŝi faris al la filo demandon：
“Ĉu familion ne havas tiuj studentoj kiuj iris al la batalkampo？”
“Kial ne？Neniu naskiĝis el ŝtonfendoj！”
“Tamen iliaj patrinoj volonte lasis ilin foriri？… Strange！” La patrino ĉesis
manĝi kaj, kun rizpelvo en la mano, direktis siajn malĝojajn okulojn al la filo.
“Ne ĉiuj agas kiel vi！” Xu Ning indigne rigardis la patrinon. “Ili komprenas
kion signifas la patriotismo kaj volas fariĝi indaj patrinoj… Se la malamikoj
alatakus, ĉio pereus, ĉu filo, ĉu hejmo.”
________________
* Mizerikorda Avalokitesvaro：nomo de budhisma sanktulo.
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La patrino nenion diris plu. Ŝi nur skuis 1a kapon, sopiris kaj iris lavi la
manĝililojn.
Vespermanĝinte, Xu Ning legis dum kelka tempo kaj enlitiĝis senvorte,
korpremate.
En la noktomezo li vekiĝis de ia murmurado. Streĉinte la orelojn, li trovis,
ke la patrino estas denove preĝanta antaŭ la dia figuro.
“Mizerikorda Avalokitesvaro！Benu la junulojn kiuj iris batali kontraŭ la
japanoj, ke ili ĉiuj ĝuu sekurecon, ke ili revenu kiel eble plej frue, sendanĝere
kaj bonfarte… Ho, Avalokitesvaro, min senkulpigu！Mi, mi ja ne povas ne
zorgi pri mia filo…”
Xu Ning pensis, ridetante al si mem: “Ŝi ankaŭ tiel opinias!”
Apenaŭ li estis preta ion paroli al la patrino, aŭdiĝis violentaj frapoj ĉe la
pordo, kiuj ilin rigidigis de timo. Momenton poste, entrudiĝis amaso da
ĝendarmoj kaj policanoj kun revolveroj kaj fusiloj, kaj plenigis furiozaj la tutan
ĉambron. La patrino time prenis la manikon de la filo, dum tiu ĉi ŝtoniĝis apud
la pordo. Unu dikulo, portanta civilan veston kaj ĉapelon; demandis:
“Ĉu vi estas Xu Ning?”
“Jes.” Xu Ning kapbalancis, pene retenante sian konsternon.
La patrino, tute terurita, pli streĉe kroĉiĝis per manoj sur la brako de la filo.
La entrudiĝintoj komencis la traserĉadon, ĉion renversante. Ili malplenigis
la kofrojn kaj ŝrankojn, sed trovis nenion suspektindan. Unu ĝendarmo
kapskuis al la dikulo kaj okulsigne petis instrukcion pri plia ago. La dikulo
ekridis malvarme, lasante vidiĝi siajn orumitajn dentojn.
“Nenion？Lasu min serĉi!”
Tiu individuo faris rapidan serĉon en tirkesto kaj tuj elprenis ekzempleron
da Norda Ruĝflago*．Li gaje kriegis：
“Jen！Centprocenta komunisto!”
Por gajni premion de kvincent juanoj, kiujn oni pages kontraŭ ĉiu
komunisto arestita, la sekretaj agentoj de Guomindang malnoble uzis kiel
ateston tiun dokumenton de ili mem alportitan.
“Jen la atesto！Vera komunisto！Diablo lin prenu!” senhonte kriis la sekretaj
agentoj.
“Iru kun ni！Iru kun ni!”
Vidante, ke la fusilportantoj kaptis la brakon al ŝia filo kaj estis pretaj lin
_______________________
* Norda Ruĝflago: organo de la tiama organize de la Komunista Partio en la
nordo de Ĉinio
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forkonduki, la patrino korŝire ploris kaj kriis, prenante alian brakon de la filo.
“Pro Kio vi torkondukas lin?... Kian kulpon li havas?” Ŝi ĵetigadis per kapo al
la sekretaj agentoj, tutforte luktante kiel frenezulino.
Dum la ĥaoso, malvarma ideo penetris al Xu Ning en la kapon: “Se mi
hodiaŭ estus decideme foririnta kun ili, ĉu ti povus okazi al mi nun?...”
Malkontenta pri sia timemo, li eksentis kuraĝon. En la malordo de la lukto
por li inter la patrino kaj la ĝendarmoj; li forte deĵetis la manon de la patrino kaj
severe kriis al ŝi:
“Lasu min, panjo！Ambaŭ vi kaj mi pentos!”
Malgraŭ la dolora plorado de la patrino, li rekte staris en la ĉambro, lasante
la ĝendarmojn meti sur liajn manojn la pezajn katenojn.
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XXI
Vespermanĝinte, Yu Yongze elhejmiĝis. Daojing lavis la mangbastonetojn
kaj bovlojn. El la ĉambro de la domluiganto entrudiĝis moda kanto de radio,
plorvoĉe kantata kvazaŭ en funebro:
“Senĉese pluvetas,
Kaj brizo blovetas.
……”
Daojing malvigle ordigis la manĝilojn. Ŝi tre malŝatis tiun trivialan muzikon,
sed la domluiganto kaj lia edzino laŭtigadis la radioricevilon kun plifortiganta
intereso.
Ŝi senrimede faris suspiron kaj estis preta sidiĝi, kiam neatendite frapetis al
ŝi sur la ŝultron granda manplato. Ŝi returnis la kapon kaj trovis malantaŭ si Lu
Jiachuan, kiun ŝi ne estis vidinta dum pluraj monatoj. Ŝi estis tiel ĝoja, ke ŝi tuj
ĵetis flanken la viŝtukon kaj salutis lin, anhelante, kun vizaĝo ruĝiĝinta：
“Tiom da tempo mi ne vidis vin, frato Lu！Kie vi estis？Daojing ne vidis lin
de post la “1-a de Majo”. Bai Liping iam foriris al Shanghai. Xu Ning estis
veninta ŝin viziti kelkajn fojojn, sed li restis nur mallonge kaj rapideme adiaŭis.
Pro tio, ŝia vivo denove stagnis en sufoka sfereto. Oni ne plu vidis la gajajn
brilojn de ŝiaj grandaj okuloj, kiuj iam estis klaraj kiel la akvo en lago.
Malaperis el ŝia buŝo la ĝojaj kantoj. Ŝi refalis en perplekson kaj konfuziĝon.
Pro tio, estis imageblaj ŝiaj surpriziĝo, plezuro kaj ekscitiĝo kiam ŝi fine vidis
Lu Jiachuan.
“Pardonu, ĉar en la lastaj monatoj mi estis multe okupata.” Li demetis la
kunportitan tekon kaj eksidis, sed li tuj restariĝis, demandante: “Lasttempe, kiel
vi pasigis la tagojn, eta Lin? Ĉu vi denove estas kaptita de la aflikto?”
“Jes!” Ŝi klinis la kapon kaj delikate forviŝis per fingro larmoguton ĉe la
palpebra komisuro. “La vivo similas al stagnanta akvo. Krom kvereloj, mi
povas nur legi libron post libro… Diru, frato Lu, kion mi devas fari?” Ŝi relevis
la kapon kaj serioze rigardis lin. Ŝiaj lipoj tremis.
“Mi esperadis, ke vi, ke la Partio venu min savi de baldaŭa mergiĝo…”
Ĵetinte indiferentan ĉirkaŭrigardon al la anguloj de la ĉambro kaj al la korto,
li sidiĝis ĉe la tablo kaj respondis ridetante：
“Mi bone komprenas vian aflikton. Ne fariĝu pesimisma,eta Lin. Ni laŭeble
vin helpos. Tamen…” Lia tono peziĝis, kvankam liaj okuloj restis aplombe kaj
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milde ŝin rigardantaj. “La blanka teroro ĉiam pli intensiĝas. La Tria Ĝendarma
Regimento alkondukita de Jiang Xiaoxian al Beiping arestas kaj persekutas
patriotajn junulojn en la tuta urbo. Eble vi ankoraŭ ne scias, ke Xu Ning estas
jam arestita.”
“Oh，li ankaŭ estas arestita?” Ŝin surprizis la novaĵo. “Kiam?”
“En la nokto de la sama tago, en kiu Luo Dafang kaj aliaj studentoj el ĉiuj
superaj lernejoj de Beiping veturis al nordo de Chahar por aliĝi al la armeo. Vi
ne scias, ke Luo Dafang elkarceriĝis. Xu Ning ankaŭ volis iri kun ili, sed,
hezitante, li restis, kaj estis arestita. Eta Lin, la cirkonstancoj estas severaj, kaj
akra estas la lukto. Ĉu vi pensis pri tio?”
“Mi pensis sennombrajn fojojn!” Kun vizaĝo flamiĝinta, Daojing forte
premis sin al la tablo. “Mi delonge havas la ideon: pli bone estas morti heroe ol
vivi banale. Se mi morton ne timas, kion mi timos pli?”
Lu Jiachuan fiksis siajn penetrajn okulojn sur ŝia bela vizaĝo plena de
naiveco kaj entuziasmo. Li jam tute konfidis al tiu knabino baraktanta en la
marĉo de kontraŭdiroj. Post kelka paŭzo li diris, rigardante rekte en ŝiajn
okulojn: “Ĉu ankoraŭ restas sen ŝanĝo via ideo pri heroeca morto sur
batalkampo?” Ŝi ridis, kaj Lu Jiachuan daŭrigis: “Vi eraras, eta Lin！Partopreni
revolucion ne signifas ke ni mortu, sed ke ni vivu, vivu signifoplene. Ĝi
signifas, ke vivu feliĉaj milionoj kaj milionoj da subprematoj. Kial vi, antaŭ ol
ion fari, pensas tamen pri morto？Tio estas malprava!”
“Montru do al mi, frato Lu, la vojon por partopreni la revolucion！Ĉu mia
nuna vivo povas esti nomata revolucio?”
“Nu, bone.” Lia mieno serioziĝis. “Pripensu nun, ĉu vi povos min helpi en
tri aferoj：la unua, konservu ĉe vi por kelkaj tagoj iujn dokumentojn; la dua,
ĉi-nokte sendu por mi leteron；la tria…” Li subite haltis kaj iom hezitis, ŝin
rigardante. “La tria, permesu min resti ĉi tie iom plilonge kaj, se eble, pasigi
tiun ti nbkton ĉe vi… Ĉar lasttempe la detektivoj streĉe min postsekvas. Mi ĵus
liberiĝis de vosto min sekvanta kaj venis al vi.”
Daojing aŭskuitis la komisiojn. Komence ŝi sentis ĝoja, sed fine ŝia nervo
streĉiĝis, komprenante, ke li troviĝas en grava danĝero, kvankam li estis ĵus
parolinta trankvile kun ŝi pri problemoj de la vivo kaj de la ideologio. Ŝi tre
miris lian flegmon, aplombon kaj trankvilon. Post heziteto, ŝi diris sen
ŝanceliĝo：
“Frato Lu, ĉion mi plenumos. Delonge mi deziris, ke vi prenu min kiel unu
el la viaj. Tranoktu do ĉi tie. Sufiĉas, ke mi iros tion sciigi al Yu Yongze.”
Menciante tiun ĉi nomon, ŝi ekruĝiĝis.
168

Lu Jiachuan klinis la korpon, metante piedon sur la tabureto kaj manon sur
la tempio. La bela kaj honesta aspekto montris pezan mienon de profunda
meditado, kun paro da dense nigraj brovoj streĉe kuntiritaj. Nur post longa
silento li rekomencis paroli, skuante la kapon kaj fingrofrapante la
tablorandon：
“Ne sciigu al li, eta Lin. Tranokti ĉi tie ne konvenas… Nu, tiel estu: Hodiaŭ
nokte mi restos ĉi tie iom pli longe, por ion skribi. Ĉu vi povos fari, ke maljuna
Yu hejmenvenu pli malfrue ol kutime?” Li prenis la tekon kaj donis al Daojing.
“Estas en ĝi sekretaj propagandiloj. Gardu ĝin bone, por ke maljuna Yu ĝin ne
vidu.”
“Jes.” Daojing atenteme ricevis la duonmalnovan tekon de kupra koloro,
kvazaŭ patrino enbrakigus sian ĵus naskitan bebon. Tuj ŝi sentis sian koron
trempita en feliĉo kaj ĝojo. Tiu sentimento estis tiom ekscita kaj potenca, ke ŝi
forgesis la ĵusan streĉecon kaj forte premis la tekon al la sino, rigardante al Lu
Jiachuan per ardantaj okuloj. “Frato Lu, tranoktu ĉi tie. Mi scias, ke li
malplaĉas al vi. Mi iros kun li aliloken por pasigi la nokton. Mi nepre…” Ŝi
volis diri “mi nepre vin protektos”, sed ŝi englutis la lastajn du vortojn kiuj estis
jam aperintaj de la lipoj. Ankoraŭ juna kaj sensperta, kiel ŝi povus diri al sia
estimata instruanto vortojn kiujn diri rajtas nur patrino？
“Ne necesas.” Vidante ŝian seriozecon kaj zorgemon, li montris kontentan
rideton sur la vizaĝo, kaj daŭrigis: “Eta Lin, iru al unu persono, tio estas
bofratino Li*. Iru tuj nun, ĉar ŝi loĝas sur malproksima kaj malmulte loĝata
strateto. Kiam vi renkontos ŝin, demandu: ‘Ĉu revenis la du knaboj eta Dai kaj
eta Wu, kiuj iris al kinejo?’ Kaj diru al ŝi, ke eta Feng bonfartas. Estos tre bone,
se ŝi respondos, ke ili revenis. Se vi ne sukcesos ŝin vidi kaj oni demandos,
kion vi volas, vi povos respondi, ke vi estas ŝia parencino, aŭ ke vi volas fari
viziton sed eraras je la adreso. Unuvorte, vi devos agi laŭ la cirkonstancoj,
sagace, kun trankvilo….”
Kaj li detale instruis al ŝi kiel fari la sekretan laboron kaj kion ŝi devos
atenti speciale.
“Kion signifas ‘eta Dai kaj eta Wu iris al kinejo’?” scivole demandis
Daojing, kun larĝe malfermitaj okuloj. Ŝin interesis tiuj nedeĉifreblaj vortoj.
“Ne demandu kion vi ne bezonas scii: tio estas la principo,” respondis Lu
Jiachuan, akre kaj ankaŭ afable.
_________________
* bofratino: Oni estime nomas edziniĝintan virinon bofratino
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Daojing kapbalancis kaj staris en la ĉambro, fingroludante kun ssia
baskangulo. Antaŭ tiu nova kaj iom mistera tasko, ŝi sentis konfuzon,
maltrankvilon, kaj samtempe iagradan ĝojon. Rigardante al Lu Jiachuan, ŝi
havis multon por diri, sed nenion ŝi eldiris.
Ambaŭ silentis vidalvide.
Tiel pasis kelka momento, kaj ŝi pensis, ke ŝi devas jam foriri senprokraste.
Ŝi ekstaris, kapsalutis al Lu Jiachuan kaj sin direktis al la pordo. Tiumomente
ekvenis al ŝi en la kapon la ideo, ke eble ekster la domo iu diabla detektivo
estas lin kaŝatendanta, kaj ke eble li estos kaptita tuj kiam ŝi forlasos la
ĉambron… Tiu ideo peze katenis ŝian piedojn kaj ŝi senforte apogis sin ĉe la
pordo. Miksiĝis en ŝi ia inklino kaj justa indigno. Ne sciante kiel esprimi tiajn
sentimentoin, ŝi nur fikse lin rigardis.
“Iru, eta Lin；estas la 8-a horo kaj duono.” Lia rigardo ankaŭ restadis najlita
sur ŝi.
“Jes, mi iras, frato Lu. Atendu min ĉi tie!” Kun lipoj firme kunpremitaj,
Daojing tuj sin ĵetis eksteren. Sed apenaŭ ŝi transpasis 1a sojlon, ŝi estis
vokhaltigita de Lu Jiachuan.
“Havu aplombon；ne montru troan rapidemon, kiu fuŝus la aferon. Laŭeble
mi vin atendos. Povos okazi, ke vi reveninte min ne trovos ĉi tie. Tiukaze mi
venos forpreni miajn objektojn en tri tagoj.”
“Ne iru for；nepre min atendu…” Daojing returnis sin kaj premis al li la
manon. Sur ŝiaj longaj okulharoj brilis larmogutoj.
En la koro de Lu Jiachuan interplektiĝis komplikaj sentoj. Li estis tre
afekciita de la ardanta progresemo de tiu knabino，de ŝia korinklino kiu
klare-ne-klare montriĝis al li. Li tre volis elverŝi al ŝi la vortojn, kiujn li
delonge gardis en la profundo de la koro. Sed li ne povis tion fari. Li devis sin
reteni. Tenante ŝian manon en la sia, li diris kun serioza voĉo de zorgema
pliaĝa frato：
“Eta Lin, mankas al vi spertoj pri la kruda lukto. Vi ankoraŭ ne havas ideon
pri la seriozeco kaj komplikeco de multaj aferoj. Nu, se post tri tagoj mi ne
revenos, vi do…” Li larĝe malfermis la grandajn okulojn, mildajn kaj
radiantajn. “Vi do forbruligu tiujn objektojn. En la venonta tempo, se vi ne
perdos vian konvinkon pri nia afero, se vi persiste luktos por la estontaj feliĉaj
tagoj, vi certe atingos la celon, realigos vian idealon. Eta Lin, ĉiam kredu miajn
vortojn：la komunismo estas neestingebla, niaj kamaradoj ne ekstermiĝos de
buĉado. Eble ni ankoraŭ havos okazon revidi nin…”
Daojing, kun okuloj gluitaj al li, streĉis sian atenton por kapti ĉiujn liajn
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frazojn kaj vortojn, kiuj metale tintis kaj agitis ŝian animon. Fine, ŝi
ekkomprenis kion li volis diri. Ŝi ŝtoniĝis senmove, lasante elflui la larmojn. Ŝi
cerbumis, ĉu estas sekura loko, aŭ eĉ kofro, en kiu ŝi ŝlosus lin kontraŭ la
persekuto de la reakciuloj. Sed kie trovi tian lokon？Konfuzita, ŝi rigide staris
en la ĉambro. Subite ŝi konsciis, ke ŝi devas jam foriri, ke ŝi ne devas prokrasti
ĝis li ŝin urĝos. Ŝi komencis movi la krurojn kaj trenis ilin al la pordo, dum Lu
Jiachuan ekkaptis ŝin ĉe la brako kaj avertis：
“Eta Lin, bone memoru kion mi diris. Ne eraru eĉ je unu vorto en via parolo
al bofratino Li. Krome, havu singardemon survoje. Se vi trovos, ke iu vin
sekvas, vi ne tuj revenu hejmen. Fine, diru al maljuna Yu, ke li hejmenvenu pli
malfrue ol kutime.”
“Estu trankvila！” mallaŭte kriis Daojing kaj salte ĵetis sin eksteren. Baldaŭ
ŝi malaperis en la malluma nokto.
Apogante sin ĉe la pordkadro, Lu Jiachuan montris rideton al la silenta
korto, kiel se Daojing ankoraŭ starus tie.
Tiu ĉi unuspire iris al la studenta loĝejo en la Orienta Domo de
Beijing-Universitato, kie, en la ĉambro de Li Guoying, ŝi trovis Yu Yongze. Ŝi
elvokis lin kaj seriozmiene diris al li per mallaŭta voĉo：
“Ĉi-nokte mi iros ion fari. Vi ankaŭ iru hejmen plimalfrue.”
“Kion vi faros? Kial vi volas, ke mi iru hejmen plimalfrue？Ĉu ne estos
egale, ke mi atendu vin en hejmo?” demandis li surprizite kaj suspekte,
duonferminte la malgrandajn okulojn.
Daojing ne sciis kion respondi. En embaraso ŝi pensis：antaŭ sia amato oni
devas kaŝi nenion, des pli se temas pri honesta kaj justa afero．Ŝi do flustris al li
en la orelon：
“Ze, tiu Lu Jiachuan, senĉese postsekvata de detektivo, ĵus iris al nia hejmo
por sin ŝirmi tie dum kelka momento. Vi iru hejmen iom pli malfrue. Nun mi
vizitos anstataŭ li iun personon.”
Yu Yongze rigidiĝis, kiel statuo el tero. Ho, ŝi intime rendevuas kaj rilatiĝas
kun alia viro en tia serena kaj floreparfuma somera nokto！Por tiu viro ŝi eĉ
petas sian edzon resti ekster hejmo. . . Li ĵetis straban rigardon al Daojing kaj,
post longa silento, kriis el inter la dentoj：
“Pro tio, ke via amiko estas vin atendanta！Sed la hejmo estas mia, kaj mi
nepre iros hejmen!” Li abrupte returnis sin kaj ĵetiĝis en la ĉambron, furioze
ferminte la pordon post si.
Daojing falis en egan doloron, en ian miksaĵon de indigno, malespero kaj
abomeno. Ŝi staris senmove en la malhela koridoro dum kelkaj sekundoj. Ŝi tre
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deziris enĉambriĝi por diskuti kun li, sed ŝi kvietiĝis kiam aperis antaŭ ŝi la
bildo de Lu Jiachuan. Kun dentoj kunpremitaj, ŝi skuis la kapon, ĵetante
malantaŭen sian nigran hararon, kaj reakiris la decidemon, kun kiu ŝi estis
veninta ĉi tien. “Mi iru, tuj, kaj diru nenion pli al tia ulo!”
Tiutage, du horojn antaŭ ol Lu Jiachuan vizitis Lin Dao-jing, li, Dai Yu kaj
kelke da aliaj kamaradoj vizitis kinejon en la orienta parto de la urbo. Kiam la
filmo estis komenciĝonta, ili fermis la pordojn de la kinejo. Laŭ la
antaŭdecidita metodo, Lu Jiachuan iris sur la sceno kaj faris prelegon pri la
komunismo; la venkoj de la Ruĝa Armeo kaj la antijapana rezistbatalo por savi
la nacion. Samtempe aliaj kamaradoj disŝutis flugfoliojn, kiuj neĝis en la tuta
halo. Aperis granda malordo. Iuj el la spektatoroj provis elkuri, sed ili ne povis.
Kompreneble la kinejo estis baldaŭ sieĝita de ĝendarmoj kaj policanoj antaŭ ol
finiĝis la prelego. En la ĥaoso la sagaca Lu Jiachuan deĵetis sian ĉapelon kaj
surmetis sur sin la antaŭe preparitan jakon. Miksiĝinte en la homamaso li
elpuŝiĝis el la kinejo. Sed li ne sciis, kia estas la stato de la ceteraj kamaradoj,
ĉu ili sukcesis forfuĝi. Pro tio li petis, ke Lin Daojing sciigu la okazintaĵon al la
Partia organizo.
Tamen ĉi-foje li agis tro malkaŝe. La ruzaj sekretaj agentoj jam celis sian
atenton al li. Kelkaj el ili laŭvice lin postsekvis. Feliĉe, li lerte liberiĝis de tiuj
vostoj, kaj rifuĝis al Lin Daojing. Li tion faris, ĉar li konsideris, ke estas pli
sekura ŝirmejo la hejmo de Lin, kiu ne estas prenata por ruĝulino vivante kun
Yu Yongze. Kompreneble li ankaŭ pripensis, ĉu Yu lin akceptos. Sed li jam ne
povis zorgi pri tio, ĉar en tia streĉa situacio neniel konvenis al li resti surstrate
kaj li devis tuj sin ŝirmi eĉ por momento.
Malgraŭ la ĵus pasinta furioza lukto, malgraŭ la terura malsato kiun li
suferis ankoraŭ unu tagon nenion manĝinte, li trankvile sidis ĉe la skribotablo
en la hejmo de Daojing kaj estis preta skribi urĝan materialon. Dum lia
cerbumado, kelkfoje lia rigardo tuŝis la mantoon metitan en la
manĝaĵo-ŝranketo, kiu vekis lian fortan apetiton. Sed li ne stariĝis por ĝin
alpreni pro la urĝeco de la tasko. Krome li timis, ke li ne povus fini sian
skribadon, se Yu Yongze tuj hejmen venus. Finfine, tiu ĉi tamen aperis en la
ĉambro antaŭ ol li finskribis la materialon. Kaj komenciĝis alia intensa
konflikto de malsama karaktero.
Kiam Lu Jiachuan estis skribanta sub hela lumo de la elektra lampo, subite
klakis la pordo kaj envenis Yu Yongze, portanta grizan lanan ĉapelon kaj
longan robon el blua katuno, kun kelkaj tradicie broŝuritaj libroj sub brako.
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Kiam li trovis Lu Jiachuan mastre sidanta ĉe lia skribotablo, neretenebla kolero
leviĝis kaj paligis lian vizaĝon. Liaj malgrandaj okuloj fiksiĝis sur Lu, kvazaŭ
tiu ĉi estus iu nekonata. Li rigardadis lin senvorte. Estis malfacile por li ion diri.
Li volis eksplodi pe insultoj, sed li hezitis, pensante, ke tio perdigus al li la
personan dignon. Per kiaj vortoj, kaj ĝentilaj kaj malmolaj, li povus insulti
lin?. . . Antaŭ ol li venis al decido, Lu Jiachuan levis la kapon kaj salutis lin
ridetante.
“Vi revenis, maljuna Yu！Delonge mi ne vidis vin!” Li aplombe faldis la
skribitan paperon, stariĝis kaj rigardis lin per siaj grandaj, nigraj okuloj.
Yu Yongze penis sin deteni de eksplodo. Li malvarme demandis：
“Kion vi volas fari en mia hejmo?”
“Eta Lin petis min atendi ŝin iom da tempo.”
“Ŝi petis vin atendi ŝin?” Tiuj vortoj pli dolore pikis lin. Liaj okuloj
malfermegiĝis kontraŭ Lu Jiachuan. La kolero flamis en lia tuta korpo. Sed li
ankoraŭ retenis sin kaj, turninte sian vizaĝon al la muro, diris raŭkvoĉe：
“Lu Jiachuan, bonvolu ĉesi sorĉi Lin Daojing per viaj grandaj teorioj de
Marks！Sciu, ŝi estas mia edzino. Estas tute malpermesate, ke iu ajn detruu nian
familian feliĉon per malnoblaj metodoj!”
Lu Jiachuan staris apud la pordo kaj senvorte rigardis la ostecan dorsan
figuron de Yu Yongze, kiu tiom koleriĝis, ke li eĉ ne demetis sian ĉapelon, kies
ombro stampiĝis sur la muro kiel granda nigra fungo. Kaj lia korpo formis la
maldikan fungtrunketon.
“Maljuna Yu, ĉu vi ne hontas pro tiuj vortoj, kiujn vi diris?” Lu Jiachuan
serioze fiksis siajn okulojn sur li. “Ne forgesu, ke vi estas universitata studento,
kiu laŭte kriis pri amo al la patrio；ne forgesu ke vi estas edzo de Lin Daojing.
Ne estas iu alia, sed vi mem, kiu detruas vian familian feliĉon!” Li trankvile
malfermis la pordon, ĵetis malantaŭen aplomban rigardon al Yu Yongze, kiu
ankoraŭ staris fronte al la muro, kaj grandpaŝe eliris.
Post la foriro de Lu Jiachuan, Yu Yongze sidis ĉagrenita ĉe la tablo, ĉe kiu
Lu Jiachuan ĵus sidis. Li apogis la kapon inter la malgrasaj brakoj. Nun la
malĝojo, substituis lian koleron. Kiam li hazarde levis la kapon, lia mallarĝa
vizaĝo aspektis des pli pala kaj osteca sub la pala elektra lampo en la profunda
nokto.
“Virino, fonto de ĉia malfeliĉo…” murmuris li kaj, elpoŝiginte naztukon,
malrapide forviŝis la du larmogutojn, kiuj elruliĝis el la okuloj.
Daojing trovis senmalfacile bofratinon Li kaj transdiris al ŝi la vortojn de
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Lu Jiachuan. Post tio, ŝi suriris la straton kaj tuj dungis rikiŝon por iri hejmen
kiel eble plej rapide. Survoje ŝi tre entuziasmiĝis kaj ĝuis ĝojon naskitan de la
plenumiĝo de la komisiita al ŝi tasko. Sed iom post iom ŝia koro estis streĉita de
ia nekomprenebla antaŭtimo. Ŝi pensis pri la danĝera situacio, en kiu troviĝis
Lu Jiachuan, kaj ŝi estis maltrankviligita de ia neeksplikebla malfeliĉa
antaŭsento. Ŝi veturis kun cerbo en konfuzo kaj, kiam la rikiŝo estis baldaŭ
atingonta la enirejon de ŝia strateto, ŝi ekrememoris la vortojn de Lu Jiachuan,
ke ŝi atentu, ĉu iu ŝin postsekvas. Ŝi riproĉis en si: “Diablo min prenu!” kaj
faris tuj ĉirkaŭrigardon. Ŝi sereniĝis kiam ŝi trovis neniun homan figuron en la
malluma strateto. Forlasinte la rikiŝon, ŝi intence laŭiris kelkajn aliajn stratetojn
ĝis fine ŝi revenis al sia pensiono kun koro malkviete batanta.
Estis jam preskaŭ noktomezo. La ĉambro dronis en densa mallumo. Ŝi
enpaŝis en ĝin kaj lumigis per tremantaj fingroj la elektran lampon. Ŝi ne trovis
Lu Jiachuan, sed nur vidis, ke Yu Yongze kuŝas sur la lito, kun kapo kontraŭ la
muro. Tiu ĉi nur movetis la palpebrojn kaj nenion diris al la alvenintino.
Daojing senprokraste demandis lin, malgraŭ ke li estis en kolero：
“Kiam vi revenis? Kie estas Lu Jiachuan?”
“Mi ne estas komisiita por zorgi pri via sinjoro amiko. Kiel mi povas scii,
kie li trovigas!”
“Yongze, mi ne atendis, ke vi degeneris en tian cinikulon！Aŭskultu, mi
konsiderus vin perfidinta al li, se li estus arestita ĉi-nokte!” Oni ne scias, de kie
venis al ŝi en la kapo tiuj vortoj. Ŝi frapis lin per siaj furiozaj okuloj, antaŭ kiuj
li fariĝis jam tute malamiko.
Yu Yongze abrupte eksidis sur la lito. Anstataŭ la antaŭa sinteno de
kompatopetanto, li montris ruzan kaj malvarman rideton, kvazaŭ li trovus en ŝi
ion kulpigeblan. Li diris：
“Ankoraŭ ne venis la tempo por mi iun perfidy! Sed tre povas esti, ke mia
amatino estas rabita de iu alia.”
La elektra lampo palis en la noktomezo, same palis la mienoj de la viro kaj
la virino.
Post paŭzo, Daojing iom kvietiĝis kaj pensis, ke malgraŭ ĉio ŝi devas tuj
sciiĝi pri la stato de Lu Jiachuan. Subpremante sian koleron, ŝi rekomencis
paroli, kun mallaŭtigita voĉo：
“Yongze, ni ne miskomprenu nin. Neniu intencas rabi vian amatinon. La
afero tre urĝas. Diru al mi, kie estas Lu Jiachuan.”
“Li foriris tuj kiam mi revenis hejmon je la deka horo,” respondis li, skuante
la kapon kun amara rideto. “Kiel li povus volonte resti kun mi, postrestanto en
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liaj okuloj？Certe li fortiriĝis apenaŭ min vidante. Tamen estu trankvila；mi,
konsciencohava, ne povas iri ĝis la ekstremo perfidy iun alian.”
Daojing dronis en perplekso, ne sciante, ĉu pro ĝojo aŭ pro ĉagreno. Ŝi ĝojis,
ke Lu Jiachuan ne estis arestita en ŝia hejmo. Sed estus kulpo ŝia se li elirinte
falus en manojn de la persekutantoj, ĉar ŝi ne sukcesis lin restigi ĉi tie. Ŝi
meditis, sidante sur la seĝo, kun kapo klinita. Regis sufokeco kiel en la ĉambro,
tiel ankaŭ en ŝia koro. Ŝi ekstaris kaj paŝis al la korto. Sub la ombro de
jujubarbo ŝi haltis kaj rigardis malplenanime la stelojn dissemitajn sur la ĉielo.
Ia bedaŭro pro malplenumo de tasko bruligis ŝiajn vangojn kaj afliktis ŝian
koron.
“He, enlitiĝu！Ĉu vi volas stari en la korto ĝis la tagiĝo?” ŝin vokis Yu
Yongze el la ĉambro. Evidente li ankaŭ ne enlitiĝis ŝin atendante. Ŝi ne
respondis, sed restis tie kun rigardo etendita al la grize malhela horizonto. Tiel
pasis oni ne scias kiom da tempo. Fine ŝi faris mallaŭtan, longan sopiron,
kvazaŭ ĵus vekiĝinte.
“Kial tiom nervoza！Mi atendu tri tagojn；baldaŭ forpasos tri tagoj.”
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XXII
Elfuĝinte el la kinejo, Dai Yu estis kaptita de sekretaj agentoi embuskigitaj,
apenaŭ li eliris el mallarĝa strateto.
Aŭtomobilo kun fenestroj per kurtenoj ŝirmitaj portis lin al timige impona
korto. Oni kondukis lin tra du aliaj kortoj internaj en ĉambron, kies elegantecon
li tute ne atendis. Juna sekreta agento en okcidenta vesto invitis lin sidigi sur
sofon kaj elpaŝis, lasante lin sola en la ĉambro. Kvankam lia koro maltrankvile
batis, Dai Yu maŝine okulekzamenis siajn ĉirkaŭaĵojn. Kiel strange！Ĝi estis
nek malliberejo, nek karcero, nek pridemandĉambro, sed evidenta salono de
riĉulo. Sur la brile puraj fenestregoj pendis silkaj kurtenoj en hellazuro. En vico
da vitraj ŝrankoj orde staris libroj diversspecaj．Fasko da freŝaj floroj ĉarmis en
antikva florvazo, kiu staris sur ronda tableto lokita meze de la ĉambro. Ĉirkaŭ
la florvazo estis pluraj boteloj da maŭtaj, daĉju*，brando kaj aliaj famaj vinoj.
Krom tio, okulfrape brilis antaŭ li grandaj kaj malgrandaj veluraj sofoj,
multkoloraj pentraĵoj kaj surskriboj pendantaj sur la pure blankaj muroj. Ĉio ĉi
ne nur mirigis lin, sed ankaŭ lin konfuzis. Kio estas tio? Ĵus antaŭe li disŝutis
flugfoliojn en la kinejo, ĵus antaŭe li kriis kaj luktis inter la tumulta homamaso,
sed kiel nun, post nur momento, li troviĝas en ĉi tiu kvieta kaj komforta loko?
Ĝi tute ne estas tia, kian lli imagis en la aŭtomobilo: haladza seka terplanko,
kun sangverŝaj torturiloj. Ĝi estas mondo alia, malsama. Efektive li alvenis al
alia mondo, kiu estis por li kaj fremda kaj konata. Delonge li ne vidis tian
mondon, sed, tute certe, li estis vivinta en ĝi. Antaŭ ol li partoprenis la
revolucian lukton je la 18-jara aĝo, li ankaŭ havis tian kvietan kaj komfortan
ĉambron, siajn proprajn vitroŝrankojn plenajn de libroj, kaj maŭtaj, kiun trinki
li tre ŝatis. Lia patro, bienulo kaj burokrato, kreis al li tre agrablan mondon de
materiaj ĝuoj. Sed kiam li akceptis pere de siaj komunistaj samlernejanoj la
revolucian veron, li forlasis tiun mondon kaj eniris en alian, plenan de
malfaciloj kaj danĝeroj, penigan kaj postulantan senĉesajn klopodojn. Tiel pasis
kelkaj jaroj. Ŝajnis, ke li forgesis la vitrajn libroŝankojn kaj maŭtaj, ke li
forgesis la elegantajn kurtenojn kiujn li propramane instalis sur la fenestroj, kaj
la belajn pentraĵojn kiujn li propramane pendigis sur la muroj. Nun, malpli ol
unu horon post sia arestiĝo, li vidis denove tiujn konatajn objektojn; la delonge
forgesitaj pasintaĵoj reviviĝis en lia memoro kaj aperis antaŭ liaj okuloj. Oh,
sonĝo！Ĉu li trovigis ensongo？…Kiam li, sur la mola sofo, estis silente
___________________
* maŭtaj, daĉju：famaj alkoholaĵoj de Ĉinio
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rigardantatien kaj ĉi tien kun malorde ondiĝantaj pensoj, malfermiĝis apud li la
brile lakita pordo kaj envenis kokete vestita virino, sekvata de malgrasa mezaĝa
viro en okcidenta vesto. Antaŭ ol Dai Yu, en granda konsterno, decidis kiel ilin
trakti, la envenintoj jam rapidpaŝe alproksimiĝis al li kaj etendis al li la manon
kiel al intima amiko.
“Kiel vi fartas, sinjoro Dai Yu?” La maldikulo volis la unua premi la manon
al li, sed li ne etendis la sian kaj, ĵetinto al la viro surprizitan rigardon, deturnis
sian kapon al la virino apude staranta. Tiu ĉi, ridetanta, ankaŭ etendis sian
manon al Dai Yu. Li dolore returnis la kapon kaj ĝin klinis profunde.
Antaŭ la minacoj kaj logoj de la malamikoj, lia volo komencis ŝanceliĝi. La
pasinttempa varma kaj agrabla mondo kaj la nuna komforta mondo, oni ne scias
kiel, spontanee altiriĝis unu al la alia kvazaŭ du pecoj da magneta fero kaj
impete rompis lian malfortan rezistvolon. Nur iom pli ol duonon da horo poste,
Dai Yu jam sidis kun la viro kaj virino ĉirkaŭ la ronda tableto kaj trinkis sian
favoritan maŭtaj. Baldaŭ sekve li reakiris la liberecon. Kiam li estis forlasonta
tiun elegantan kaj komfortan ĉambron, la viro diris al li kun aproba rideto：
“Vi estas sana homo, sinjoro Daj. Antaŭ vi kuŝas vastaj perspektivoj. Bone
laboru!... Eble vi ankoraŭ ne scias：mi nomiĝas Hu Meng’an kaj estas membro
de la Beiping-a Municipala Estrejo de Guomindang. Ni multe kontaktiĝu en la
estonteco!” La virino montris al li koketan rideton kaj diris molvoĉe：
“Sinjoro Daj, mi estas nomata Wang Fengjuan. Ne mankos al ni okazoj
nin revidi.” Tiel do, Dai Yu eliris el la Municipala Estrejo de Guomindang kaj,
profitante tion, ke la Komunista Partio ne scias pri lia arestiĝo, li denove
enŝteliĝis en ĝin. Nelonge Partiaj organizoj kiujn li sciis, estis detruitaj unu post
alia. La arestiĝo de Lu Jiachuan ankaŭ streĉe rilatis kun agado de tiu perfidulo.
Elpelite de Yu Yongze el ties hejmo, Lu falis en manojn de la persekutantoj
antaŭ la enirejo de la pensiono kie, en ĉambro de lia amiko, li provizore loĝis.
Ĉar li estis antaŭvidinta tian eventualon, li jam faris sufiĉajn preparojn. La
malamikoj ne sukcesis akiri de li ian ajn materialon koncerne al la revolucio,
nek ion similan en la ĉambro de tiu amiko. Li estis eskortita al la stabejo de
Tria Ĝerdarma Regimento. Nature, oni povis eltiri el lia buŝo neniun informon.
Kaj sekve li komencis la batalan vivon de komunisto en karcero kaj malliberejo.
Komence la malamikoj provis submeti lin sammaniere, kiel ili traktis Dai Yu. Sed ili
vane klopodis. Lu Jiachuan, siaflanke, profitis la okazon por fondi Partian ĉelon
en la malliberejo kaj gvidi aliajn enkarcerigitajn kamaradojn en la luktado.
Kiam la malamikoj perdis ĉiujn esperojn pri lia ebla submetiĝo, la kruelaj kaj
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malhumanaj torturoj ektrafis lin.
Estis noktomezo, kiam Lu Jiachuan vekiĝis, kuŝanta sur la tero de la
malgranda karcero. La unua sento, kiun li havis, estis “soifo”. Liaj lipoj,
sekkrevintaj, kovritaj de nigra koaguliĝinta sango, doloris kvazaŭ brulantaj. En
la gorĝo li sentis salguston kaj amaron.
“Akvon！… Ho, akvon！…” Li mallaŭte ĝemis kaj volis turni la korpon, sed
ĝi terure doloris lin. Ŝajnis, ke miloj da pingloj lin pikus sur la dorso. Li
kunpremis la dentojn kaj ne plu moviĝis.
“Akvon！… Akvon！…” vokis lia duonperdita konscio．Jes, li soifis
netolereble. Dank’ al la incito de la soifo, li ŝajne perceptis sian ekziston. Kaj li
malfermis la okulojn kaj ilin direktis senpense al la peza mallumo en la karcero.
Kelkaj steloj sur la blue malhela ĉielo enrigardis tra la alta kaj fere kradita
fenestreto. De malproksime aŭdiĝis paŝado de gardosoldatoj. Kuradis ĉirkaŭ li
morte malsataj ratoj, kiuj estis verŝajne provantaj manĝi la elfluintan kaj
koagulitan sangon el liaj vundoj. Iom post iom li tute rekonsciiĝis. Ekkaptis
lian kapon ideo, kiu forgesigis al li la soifegon kaj la tranĉan doloron ardantan
tra lia tuta korpo.
“Mi devas tion sciigi al la kamaradoj… sciigi al la kamaradoj…” Surdorse
li etendis sin sur la humida tero, nekuraĝante eĉ movetiĝi pro la dolorego. “Mi
nepre ilin sciigos, nepre！…”
Jam pli ol du monatojn li suferis en la malliberejo de la ĝendarma stabejo.
La kruelaj torturoj ne povis ŝanceli lian volon, kaj li persiste luktis. Por ke la
politikaj malliberuloj estu publike juĝataj kaj iliaj vivkondiĉoj plibonigitaj, li
gvidis ilin en malsatstriko, malgraŭ ke oni ĝissvene lin batis. Nun estis la tria
tago de la striko. Kiam ili estis pretaj skribi informon pri la kruelaj torturoj kaj
malhumana traktado kiujn ili suferis ĉi tie kaj ĝin pasigi eksteren al la publika
opinio pere de iu “kontaktiganto” en la malliberejo, subiteconi venigis Lu
Jiachuan al pridemando. Liaj kruroj estiscpremrompitaj sur la “benko de
tigro”*．La fingroj de ambaŭ manoj, profunde pikitaj per feraj pikiloj, torente
sangis. La peza skurĝado tiom turmentis lin, ke restas al li nur malfortaj spiroj
kaj ke li fariĝis jam tute ne rekonebla. Tamen, malgraŭ tio, la malamikoj ne
sukcesis eltiri eĉ unu vorton el lia buŝo pri la informoj kaj sekretoj, kiujn ili
sopiris akiri. Lu Jiachuan memoris, je ĉiu tempo, pri kamarado Li Dazhao, lia
edukinto kaj kultivinto. Li ĉiam estis preta oferi sian tutan sangon ĝis la lasta
guto por la afero, al kiu li sin dediĉis. . . La ruzaj malamikoj ne tuj mortpafis lin.
En la duonsveno li ŝajne aŭdis fragmentojn de la dialogo de du ekzekutistoj：
“Kial ni ankoraŭ nin okupas pri tiu ĉi individuo, kiu baldaŭ finiĝos? Simple
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ni donaĉu al li nigran jujubon!”
“Ne tiel simple kaj facile！La komandanto tamen alte taksas lin. Tre
kredeble, oni lin eskortos al Nanjing por premio. . .”
……
Lu Jiachuan rekonsciiĝis el la sveno, venkinte ankoraŭfoje la morton. Kiam
li, kuŝanta sur la malluma kaj malseka tero, reakiris la kapablon klare pensi, tuj
venis al li la ideo “tion sciigi al la kamaradoj”, ideo, kiu forte regis en li,
superante ĉiuin dolorojn de la korpo.
Li tutforte malfermis la ŝvelintajn palpebrojn por ekzameni la senluman
ĉirkaŭon：Antaŭe li troviĝis en alia ĉelo, kiu estis unupersona kamereto ĉe
ekstremo de vico da karceroj．Sur la fera pordo estis giĉeto, malgranda kiel
peco da sojfaba fromaĝo. Tage estis videblaj tra la giĉeto griza muro kaj
dratreto. Nun li vidis malhelan ĉielon kaj stelojn. Evidente, por surprize detrui
la organizon de la politikaj malliberuloj kaj la malsatstrikan lukton, en kiu ili
persistis, la malamikoj planis subite translokigi lin kaj iujn el liaj kamaradoj,
kaj, antaŭ la translokiĝo, lin metis en alian ĉelon, por ke li perdu ĉian kontakton
kun siaj kamaradoj. . . Kuŝante sur la tero, li silente meditis: “Jes, tiel estas！” Li
venis al la konkludo, ke baldaŭ li estos eltrenita por pafmortigo aŭ transportita
aliloken. Kio ajn okazos al li, li devis utiligi la nunan momenton, en kiu lia
spirado ankoraŭ ne ĉesis, por sciigi al la kamaradoj iujn aferojn, aferojn tre
gravajn.
Kaj li komencis obstinan batalon kontraŭ sia korpo, kiu rifuzis obei al lia
ordono.
Sur liaj kruroj, premrompitaj, nur maldika tavolo da muskolo konfuze
miksita kun la sango gluiĝis al la rompitaj ostoj. Estis tute neimageble movi eĉ
iomete tiajn krurojn. Krome la brakoj kaj la spino ankaŭ doloris al li, tiom forte,
ke ili komencis paraliziĝi. La dek fingroj, trempitaj en sango, ŝvelis ĝis tia
grado, ke ili similis al tiuj de la urso. Fine, streĉe pezis sur liaj vunditaj manoj
paro da katenoj. Tamen, malgraŭ ĉio, li devis sin movi. Li devis proksimiĝi al
la muro, kiel konkludis lia pripensado, por serĉi tiun, kun kiu li volis
kontaktiĝi.
Li fermis la okulojn kaj iom ripozis, por reakiri la energion. Poste, li provis
returni sian korpon, sed vane. Ĝi rigide kuŝis kiel roko. Kunpremante la
____________________
* “benko de tigro”：torturbenko, sur kiu oni sidigas la torturoton kaj firme ligas
la malsuprajn membrojn, kaj poste perforte enpuŝas sub la kalkanoj brikojn unu
post alia, kio kaŭzas al la torturato pli kaj pli da dolorego.
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Dentojn li koncentris ĉiujn siajn fortojn por sin moveti, sed li malsukcesis.
Kontraŭe, la vundoj akre doloris pro la skuoj, kaj li denove perdis la konscion.
Kiam la peceto da nokta ĉielo kaj kelkaj steloj revidiĝis antaŭ liaj okuloj, li
sentis pli da doloro en la koro ol sur la korpo.
“… Eble baldaŭ mateniĝos?. . . En la tago… ĉu mi estos permesata vivi ĝis
la tago?” La bildoj de la nokto prezentiĝis al li：Ĉirkaŭ la deka noro, kiam ĉiuj
malliberuloj jam dormis, oni elkondukis lin al pridemando. En negranda
duonhela ĉambro, sidis ĉe bruna longa skribotablo dikulo, sur kies blanka
vizaĝo ŝvebis terura kaj ruza rideto. Li parolis al Lu Jiachuan：
“Feng Sen, kapabla junulo！Bedaŭrinde nun ne estas tempo por vi uzi viajn
potencojn. . . Ne prokrastu kaj donu al ni la liston de la membroj de via nove
fondita organize!”
“Vi rifuzas paroli？Vi rifuzas paroli eĉ nun, en tia vunditeco？… Vi estas
la ĉefa gvidanto en la fondo de partia ĉelo, en la organizado de malsatstriko, en
la lukto por rajtoj. Ĉu vi ankoraŭ povas tion kaŝi?... Nu, mi vidas, ke vi intence
volas puŝi ĉiujn viajn ‘kamaradojn’ al morto！Aŭskultu, ni jam bone informiĝis
pri viaj nomlisto kaj planoj. Ni mortpafos vin ĉiujn antaŭ ol vi tion sciigos al iu
ajn ekstere.”
Kiaj ajn estis la mielaj vortoj kaj furiozaj minacoj de la artifikoriĉa dikulo,
Lu Jiachuan flegme silentis. Li komprenis, ke la malamikoj ne estus pasigintaj
tiom da penigaj horoj kun li, se ili vere havus en mano la nomliston de liaj
kamaradoj. Ĝuste pro tio, ke ili ĝin ne havas, ili asertis, ke ili jam “informiĝis”
pri ili. Tamen, li konvinkiĝis, ke la agadoj kaj luktoplanoj de la malliberuloj
estas de iu denuncitaj, kaj ke iuj el ili, suspektataj, eventuale perdos sian vivon.
Por savi tiujn kamaradojn, por daŭrigi la lukton persiste ĝis la venko, li devis
urĝe sciigi al siaj kamaradoj pri la intrigo de la malamikoj viktimigi ilin
surprize, ĉar neniu el ili sciis ĝis nun tiun intrigon.
Li ankoraŭfoje provis movi la rigidan korpon. Kun lipoj kunpremitaj, li
apogis ambaŭ kubutojn sur la tero kaj, koncentrante sian tutan forton en la
brakojn, li kriis en si: “Ek!” La sango eltorentis kune kun la ŝvito, sed la korpo,
kiu tranĉe doloris, restis senmove kiel roko giganta. Li spiregis en duonsveno.
La soifo，la terura soifo kvazaŭ volis elsuĉi lian lastan energion. Li sentis, ke li
ne plu povos elteni la suferon. Anhelante li lekis la ŝvelintajn kaj sekajn lipojn
kaj volis engluti ioman salivon por malsekigi la gorĝon, sed da salivo ne
troviĝis eĉ guteto. Li do pensis skrapi kaj doni al la buŝo plenmanon da humida
tero, sed antaŭ ol liaj fingroj komencis moviĝi, ili jam dolorpikis lin ĝis la
ostoj. . .
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De ekstere, ne tre malproksime, aŭdiĝis botopaŝoj kaj mallaŭtaj voĉoj. Laŭ
lia sperto en la lastaj du aŭ tri monatoi, li sciis, ke estas la tria frumatene, horo,
je kiu oni ŝanĝis la deĵorantajn gardosoldatojn la lastan fojon antaŭ la tagiĝo.
Tio signifis, ke post unu aŭ du horoj aperos 1a krepusko. Tiam, li povos esti
fortrenita en iu ajn minuto... Ĉio persona, eĉ la vivo, estis nenio kompare kun la
afero de la Partio, de la kolektivo, kun la flamoj de lukto, kiujn li ne devis lasi
stingiĝi. Li riproĉis sin, ke mankis al li firmeco kaj kuraĝo antaŭ la doloroj de la
vundoj. Se nur restis al li ankoraŭ unu spiro, se nur ankoraŭ fluis en liaj
sangvazoj eĉ guto da sango li ne devis forlasi la lukton, ĉu kontraŭ la
malamikoj, ĉu kontraŭ sia “perfida” korpo. Li ekskuis sin abrupte, kiel granda
vermo, kaj lia korpo renversiĝis. Sed samtempe ŝajnis al li, ke li turniĝis en
fajro, kaj li denove perdis la sentojn.
Kiam li rekonsciiĝis, li trovis la lipojn tuŝantaj la malvarman teron. Li
ekridetis. Ferminte la okulojn, spite la frenezan batadon de la koro kaj la
brulantan doloron, li puŝis malantaŭen la kubutojn sur la tero kaj tiel rampis
iom post iom．
Li svenis du fojojn antaŭ ol li atingis muron. Sed ŝajnis, ke lia vivo havas
ian forton neflekseblan, neniam elĉerpeblan. Li reakiris la sentojn kaj
senprokraste frapis sur la muron per siaj neobeemaj fingroj, similaj al rigidaj
bastonoj.
“Ta ta; ta ta ta ta; ta, ta, ta.”
Li atendis kelkan tempon, sed aŭdis neniun respondon. En la profunda
nokto nur la susuroj de la ratoj, kiuj kuradis ĉirkaŭ li, respondis al liaj
maltrankvilaj demandoj.
La steloj ekster la giĉeto komencis malmultiĝi；baldaŭ elmontriĝis la aŭroro
kaj tio, kio okazos, alproksimiĝis pli kaj pli, sed li ankoraŭ ne plenumis sian
lastan taskon en la malliberejo.
“La homo havas nur unu vivon. . .” Sur lia vizaĝo misformita de ruĝaj kaj
bluaj vundoj trakuris mokrideto je si mem. “Ĉu mi lasos finiĝi tiamaniere la
vivon, atendante ke la ekzekutistoj min eltrenu kaj mortpafu, tolerante ke la
kamaradoj falu en la insidon de la malamikoj？Ne, neniel!”
Li ne sciis, kiel li rampis al alia muro, same malluma kaj apatia, sur kiun li
frapis sammaniere, sed ankaŭ ricevis neniun respondon. Fine li turnis sin al la
tria kaj lasta muro. Se tie ankaŭ neniu respondus, tio signifus, ke li vane penis
la nokton, ke najbare ne troviĝis liaj kamaradoj, ke… Li ne povis imagi pli.
“Ta ta；ta ta ta; ta, ta, ta.”
La vundoj denove sangis pro la moviĝo de la korpo. Kuŝante en sango, li
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ripetis la frapadon per fingroj.
Kaj li streĉis la orelojn, kiel kato.
“Ta ta；ta ta ta ta；ta, ta, ta.”
Ĉe la alia flanko de tiu muro eĥis frapoj, pro kiuj li freneziĝis de ĝojo. Li
aŭdis klaran kaj precizan respondon de sia kamarado！Sed en tiu momento de
ekstazo, li denove svenis, malforta, lacega.
Rekonsciiĝinte, li faris esploron per oreloj. Kiam li trovis, ke regas
profunda silento en kaj ekster la karcero, li komencis per fingrofrapado
telegrafan interparolon kun la kamarado en la najbara ĉelo.
“Kiu parolas?”
“No. 8, Li Liang.”
“Ĉi tie no. 1，Lu…” Li fermis la okulojn por ripozi momenteton．
“La afero urĝas. Tuj sciigu al ĉiuj kamaradoj, ke okazis ŝanĝoj en la situacio
de nia lukto. La malamikoj jam informiĝis pri nia plano. Iuj kamaradoj kaj mi
eble estos mortigitaj aŭ translokitaj. Sed nia lukto devas persisti kun firmeco.
Ni devas senprokraste komuniki eksteren nian malsatstrikon kaj la intrigon de
la malamikoj pri mortigo. La kamaradoj en la malliberejo devas esti singardaj
kaj streĉi sian unuiĝon…”
Lu Jiachuan eldiris ĉion kion li volis diri, kaj ŝajne elĉerpiĝis la lasta guto
de sia sango. Sed sur lia vizaĝo aperies milda, trankvila kaj feliĉa rideto, kiun li
neniam havis antaŭe. Nun li sentis plenumita sian grandan deziron, kaj demetita
la pezan ŝarĝon de sur siaj ŝultroj. Lia kapo kliniĝis iom post iom malsupren；
lia korpo rigide kuŝis, jam tute senmove.
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XXIII
Pasis unu tago. Pasis du, tri, dek tagoj. Pasis tuta monato. Sed Lu Jiachuan
ne iris viziti Lin Daojing.
Kio okazis?
Daojing klare memoris liajn vortojn: “En tri tagoj mi nepre revenos por
preni miajn objektojn.” Li tamen ne revenis. Ŝia espero malgrandiĝis kun la
forpaso de la tagoj, dum ŝia maltrankvilo ĉiam pli kreskis kaj ŝia pento kaj
indigno fariĝis pli kaj pli profundaj．Ŝi intencis informiĝi pri lia stato, sed ŝi ne
sciis kie peti la informojn. Inter ŝiaj konatoj, Xu Ning estis arestita, Luo Dafang
foriris al nordode Chahar. Ŝi estis vizitinta bofratinon Li — amikino de Lu
Jiachuan —，sed tiu ĉi jam transloĝiĝis kaj neniu el siaj najbaroj sciis kie ŝi
loĝas nun.
Kvazaŭ perdinte ion tre karan, ŝi sentis malplenon en la animo, ĉu starante,
ĉu sidante.
“Kial mi ne decideme restigis lin hejme? Kial mi ne klopodis laŭeble por lin
helpi?… Estis baro？Kial mi ne ĝin rompis? Ŝi sentis netolereblan pentdoloron
en si, kvazaŭ ŝi estus perfidinta kamaradon. Ŝi abomenis sian malfirmecon kaj
hezitemon. Ŝi kulpigis sin, ke mankis al ŝi decidemo protekti sian estimaton.
Kaj ŝi des pli malamis Yu Yongze pro lia postresteco kaj egoismo. Tutajn
tagojn ŝi sidis ŝtone ĉe la fenestro, tra kiu ŝi direktis la okulojn al la helverda,
soleca jujubarbeto. Ŝajnis, ke la mondo subite ŝanĝis sian koloron. Ŝi bedaŭris,
ke la pordoj de la feliĉo, sur kiujn ŝi frapis, estis subite forte refermitaj apenaŭ
ŝi estis enpaŝanta tra ili. En la momentoj, kiam en la ĉambro troviĝis neniu alia,
ŝi elprenis la tekon, lasitan de Lu Jiachuan, kaj ĝin tenis en mano, dronante en
meditado. Ŝi ne bruligis ĝin laŭ liaj vortoj, sed ĝin gardadis kun la espero, ke li
tamen venos por ĝi. Ne longe poste, ŝ'i fariĝis pala kaj velka.
“Kio？Kial vi ĉagreniĝas?” demandis ŝin iutage Yu Yongze, rimarkinte la
ŝanĝojn en Daojing. Sed ŝi nur respondis per kapskuo. Fine, tedita de lia
senĉesa demandado, ŝi diris kolere：
“Neniu konsciencohava povas senti sin trankvila！Kiu scias, ĉu tio estas
perfido?...”
Yu Yongze larĝe malfermis siajn malgrandajn okulojn kaj flosis sur liaj
lipoj moka kaj malestima rideto：
“Denove pro via kara amiko sinjoro Lu？… Mi konsilas, ke vi estingu vian
esperon. Malmultaj el tiaj aventuristoj finiĝas kun bona sorto!”
Daojing rekte rigardis al Yu Yongze en la okulojn. Post paŭzo, ŝi ekkaptis
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lin je la brako kaj kriis malkviete：
“Vere? Kiel vi scias pri li?... Ĉu li estas arestita?”
Yu Yongze fiere kaj memfide balancis la kapon. Li provis per kategoria
aserto rompi por ĉiam ŝian esperon pri Lu Jiachuan. Kvankam li ne sciis, ĉu Lu
estas arestita, li montris mienon de tiu, kiu klare informiĝis pri la vero de la
afero.
Daojing ne povis sin deteni plu. Ŝi kaptis la kapon per ambaŭ manoj kaj,
apogante la kubutojn sur la tablo, mallaŭte ploris. Kortuŝita de la malfeliĉo de
sia profunde estimate kamarado, ŝi ne plu zorgis pri la mokoj kaj ĵaluzo de
YuYongze. Tiu ĉi, starante apude, fine eksplodis mordante la maldikajn lipojn：
“Mi ne kredas, ke via komunismo vere havas tian potencon… Ve,
bedaŭrinde, li estas forkaptita kaj vi ne povas efektivigi vian belan kordeziron
kun li… Tamen ne gravas. Multaj estas viaj ‘kamaradoj’…”
“Silentu!” Ŝi saltleviĝis kun kolerego. “Mi ne permesas, ke vi ŝercu per mia
doloro!” Post paŭzo ŝi daŭrigis plorante: “Senkora！Vi ĝojas kaj mokas, kiam
bona junulo estas arestita kaj perdos la vivon… A1 la diabloj!” Ŝi forpuŝis lin
kaj kuris eksteren.
Kiam Daojing revenis hejmen nokte, ambaŭ ili ploris, pro sia malfeliĉa
kunligiĝo.
Senbrila estis la vivo de Daojing. Ŝi sentis sin kvazaŭ loĝanta sola sur
malproksima insuleto, sen familiano, sen amiko. Neniu sciis ŝian doloron kaj
aspiron. Tamen ŝi sukcesis kompreni：ne eblas vivi kun “kunulo” kiu politike
diferencas de ŝi kaj iras alian vojon. Pace kunvivi surbaze de sentimenta
ligiteco ne ĝenante unu la alian estas nur revo kaj trompo al si mem.
“Mi disiĝos de li. Mi ne devas lasi min ruinigita de li!” Iom post iom
maturiĝis ŝia decido.
Iun tagon, Daojing denove elprenis la tekon lasitan de Lu Jiachuan. Ŝi
pensis, ke jam estas tempo bruligi ĝiajn enhavajojn, ĉar li certe ne revenos. Kun
forte batanta koro ŝi malfermis ĝin. Tuj saltis al ŝiaj okuloj paperoj ruĝaj, verdaj
kaj blankaj, kiuj kaŭzis al ŝi kaj ĝojon kaj malĝojon. “Amiko mia, ŝajnas ke mi
vin revidas！…”
Tiam, kiam Lu Jiachuan donis al ŝi la tekon, ŝi tre deziris vidi, kion ĝi
enhavas, sed ŝi retenis sian scivolemon, opiniante tion ne deca, kaj envolvis ĝin
en pakon da eluzita vato. Sed nun ŝi ne plu povis sin deteni. Riglinte la pordon,
ŝi sternis la paperojn sur la tablo, prenis kelkajn el ili kaj komencis legi plena
de sciemo kaj entuziasmo. Estis sloganoj mimeografitaj sur maldikaj paperoj.
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La ideografiaĵoj estis malgrandaj, sed tute klaraj：
“Ni festu la grandan venkon de la Ruĝa Armeo kiu rompis
la kvaran ‘ĉirkaŭekstermon’ de Guomindang！”
“Armiĝu la ĉina popolo！For la japana imperiismo！”
“Vivu la Komunista Partio de Ĉinio!”
“Vivu la Ĉina Soveta Registaro!”
……
Sin trovis du propagandiloj pli longaj ol la ceteraj. Ili havis respektive la
subskribojn: “Beiping-a Municipala Komitato de la Komunista Partio de Ĉinio”
kaj “Granda Ligo Antiimperiisma de Beiping”.
“Komunista Partio de Ĉinio”！Kiel kara kaj granda estas tiu nomo！Daojing
fikse rigardis tiujn vortojn, firme tenante en manoj la diverskolorajn paperojn.
Ia, rava kaj nobla sentimento forbalais per unu tiro la melankolion, kiu pezis en
ŝia koro dum multaj tagoj. Ŝi jam ne volis bruligi tiujn valorajn objektojn, kiuj
ŝajnis esti ŝiaj familianoj reviditaj post longa disiĝo. Ŝi premis la paperojn al la
sino kaj ekscitite enpensiĝis. Pere de tiuj paperoj malamataj de la reakciuloj, ŝi
jam kunligis sian sorton kun tiu de la Komunista Partio de Ĉnio. Ili jam fariĝis
nedisigeblaj！Ŝi sentis senkomparan honoron kaj feliĉon, ke ŝi estis konfidita
gardi tiujn propagandilojn… Pensante pri tio, ŝi vigliĝis kaj denove vidis
perspektivon en la vivo.
“Kion mi faros kun la propagandiloj, se mi ilin ne bruligos?” Nokte ŝi
ekpensis pri tiu problemo. Li certe ne revenos por ili. Ĉiam konservi ilin hejme
estos danĝere kaj ankaŭ sensignife. Ŝi rememoris pri la patrino Vlassova en la
Patrino de Gorkij, kiu kunportis flugfoliojn al fabriko kaj ilin disdonis al la
laboristoj. “Jes, mi devas sekvi ŝian ekzemplon!” Simila al petola knabo kiu
inventis kontentigan malicetaĵon, kaj ankaŭ al batalanto kiu elpensis efikan
rimedon por ataki la malamikon, ŝi tiom entuziasmiĝis, ke ŝi ne povis
endormiĝi tra la tuta nokto. Sed kiel disdoni la propagandilojn？Kvankam
sensperta, ŝi komprenis, ke tio estas danĝera. Rompante al si la kapon, ŝi
cerbumadis preskaŭ tutnokte kaj fine trovis bonan metodon.
Tri tagojn poste, okazis la jeno：
Densaj steloj de somera nokto palpebrumadis sur la blua firmamento, meze
de kiu oblikve kuŝis la lakta vojo, pavimita per delikata arĝenta sablo. La tero
dormis profunde, de tempo al tempo karesata de la milda brizo. Sur la senhomaj
stratoj nur aŭdiĝis kelkfoje hundbojoj. En tiu vasta silento, kokete tualetita juna
virino vagadis sur la stratetoj de Shatan. Ŝajnis, ke ŝi iun atendas aŭ ion spionas.
Portante elegantan mansaketon, ŝi iradis de unu strateto al alia. Kiam ŝi aŭdis
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paŝojn aŭ aliajn sonojn, ŝi tuj haltis kaj premis sian sveltan korpon al la muro,
retenante la spiradon kaj streĉante la orelojn. Ŝi atente aŭskultis, kun siaj
grandaj okuloj larĝe malfermitaj, kiuj brilis en la mallumo. La koro senbride
bategis, tiom vive, ke ŝi preskaŭ povas ĝin aŭdi. Poste, kiam ŝi trovis, ke venas
neniu, ŝi ekridetis naive kiel infano. Ŝi faris malstreĉan longan spiron, iom
ripozis kaj denove glitis antaŭen.
Kiel eksterordinara tago！Daojing neniam estis spertinta tian streĉecon kaj
maltrankvilon. De kiam ŝi decidis ŝteliĝi nokte sur stratojn por glui la
flugfoliojn, ŝia koro ne kvietiĝis eĉ por momento. Jes, ŝi pensis pri la danĝero
esti arestita, sed la lastaj vortoj de Lu Jiachuan donis al ŝi forton: “Se vi ne
perdos vian konvinkon pri nia afero, se vi persiste luktos por la estontaj feliĉaj
tagoj…” Ho, kiaj vortoj neforgeseblaj！Ŝi gravuris ilin en sia memoro kaj
decidis brave lukti. Senprokraste ŝi komencis sin okupi en la preparado. Ŝi
aĉetis tri flakonojn da gumgluo kaj paron da senbruaj ŝuoj molplandumaj. Ŝi
multe cerbumis kiel sin vesti plej konvene por ne esti suspektata se oni ŝin
vidus. Sed el la grandnombraj projektoj kiujn ŝi planis, neniu rezultis
kontentiga. Fine, kiam ŝi iris en la ĉambron de la edzino de la domluiganto por
pruntepreni broŝeton, ŝi vidis ŝin dense pudrita kaj vestita en streĉa,
kolordesegnita robo el ruĝeta silko. Tia koketa aspekto ekdonis al ŝi ideon. Ŝi
decidis elegante sin vesti, malgraŭ tio, ke oni povus ŝin preni kiel
amovendistinon. Kiam noktiĝis, ŝi tualetis sin ĉe la edzino de la domluiganto,
por ne esti rimarkata kaj malhelpata de Yu Yongze. Ŝi portis verdetan silkrobon
kiun Yu mendis por ŝi, ruĝigis la lipojn, surmetis silkajn ŝtrumpojn de
karnokoloro kaj tenis en mano belan mansaketon. Ŝi aspektis jam tute kiel
ĉarma juna sinjorino, antaŭ kiu gape miris la edzino de la domluiganto, ĉar
Daojing kutime sin vestis modeste kaj ne zorgis pri sia tualeto. Sed la
dommastrino, laŭ sia propra sperto, tuj konkludis, ke “tio certe estas preparo
por rendevuo!” Ŝi ĵetis al Daojing straban rigardon kaj ŝovis la buŝon al ŝia
orelo：
“Sinjorino Yu, ĉu vi…Ha ha！Mi komprenas, ke vi ankaŭ havas unu！…”
Daojing ĝojis, ke tiu virino tiel supozis, kaj montris al ŝi afablan rideton. Ĉe
la adiaŭo ŝi petis sin mallaŭte：
“Se maljuna Yu demandos pri mi, diru al li, ke mi baldaŭ revenos. Estu
bonvola, mia bona bofratino!”
Ŝi eliris, kun la malaplombo de nova soldato, kiu iras la unuan fojon al la
batalkampo por plenumi sola bataltaskon. Komence ŝi promenis tra la stratetoj,
vere kiel nokta vagabondino klientojn serĉanta. Poste, kiam ŝi trovis neniun
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ĉirkaŭe, ŝi kolektis sian tutan kuraĝon, elprenis flugfolion, lekis per langpinto
ĝian jam gumitan dorsflankon kaj rapide ĝin gluis sur la muron. Ŝiaj manoj
senĉese tremis, la kruroj preskaŭ ne povis sin subteni. Flagris antaŭ ŝi la bildoj
de la junaj geamikoj kun kiuj ŝi estis pasiginta la antaŭnokton de novjaro. Ho,
se ili estus ĉi tie！Ĉiuj ili partoprenus la gluadon kaj ŝi estus tuj finita！Sed nun,
ŝi sola staris en la profunda nokto；ĉirkaŭata de la mallumego; ŝi sentis teruron.
Ŝi ne nur timis renkonti policanojn, sed ankaŭ virojn, kiuj povus ŝin rigardi kiel
veran malĉastulinon. Gluinte iujn el la propagandiloj kaj blinde enpremis
kelkajn tra la pordofendoj de iuj domoj, ŝi ne plu povis sin teni kaj rapide
revenis hejmen.
Ŝi kuŝis lacega sur la lito, ne povante eĉ movetiĝi, kvazaŭ paraliziĝinta.
La sekvantan nokton, ŝi reiris al la stratetoj. Multajn flugfoliojn ŝi gluis sur
murojn kaj enŝovis tra fendoj de fermitaj pordoj. Ĉifoje ŝi agis kun malpli da
timemo, kaj krome, ĉar ŝi iris antaŭ tagiĝo, malmultiĝis la patrolantaj policanoj
pro laciĝo. Ŝi sukcese distribuis ĉiujn flugfoliojn kiujn ŝi estis planintaj
distribui, kaj trankvile hejmenvenis.
Kvazaŭ neatendita atako de tifono, la propagandiloj kaŭzis grandan
surprizon inter la loĝantoj kiuj ilin vidis. La junuloj scivole ilin legis kun
entuziasmo kaj ilin cirkuligis inter si, dum la malkuraĝaj maljunuloj fariĝis tre
konsternitaj.
“La komunistoj ĉiam pli multiĝas?!...” Oni mire demandis per mallaŭta
voĉo unu al alia.
La studentaj aŭtonomaj asocioj de multaj universitatoj kaj mezlernejoj
ricevis po ekzempleron da ĵurnalo senditan de oni ne scias kiu. Malferminte la
banderolon, oni trovis kelkajn propagandilojn de la Komunista Partio. La
junuloj ĝojmiris；iuj malkviete faris diversajn supozojn dum multe da tagoj. Ili
kredis, ke la komunista agado denove aktiviĝas, ke eble alproksimiĝas nova
kulmino de la revolucio.
Kiam la policanoj frumatene trovis sur stratoj propagandilojn de la
Komunista Partio gluitajn sur muroj, ili ege surpriziĝis kaj deŝiris ilin kolere
sed time.
Post la dorso de Yu Yongze, Daojing faris ĉion eblan por disdoni la
flugfoliojn. Krom uzi la supremenciitajn metodojn, ŝi enpoŝtigis tiujn
danĝeraĵojn al iuj progresemuloj kies nomojn ŝi sciis. Tiamaniere estis
distribuita la plejparto de la flugfolioj lasitaj de Lu Jiachuan, sed ŝi restigis
ankoraŭ malgrandan parton, ne volante ĝin foruzi per unu tiro.
Ŝi ne atendis, ke tiuj ruĝaj kaj verdaj paperetoj sukcesas ŝin savi el la
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malespero. Dum multa tempo ŝi vidis en sia vivo nenian perspektivon. Perdinte
la gvidadon de Lu Jiachuan, perdinte la prizorgon de la Partio, ŝi refariĝis
ranido en stagnanta akvo, ŝi revivis en hermetike fermita mondeto, kiel heliko
en konko. Kuŝis antaŭ ŝi la unika elirejo：esti obeema edzino de Yu Yongze,
sekvi lin por ĝui la komforton, atendi ke li mendu por ŝi veluran robon kaj
lanan surtuton… Kiel doloriga kaj terura estus tia estonteco！Tamen, eltrovinte
la rimedon por distribui la flugfoliojn, ŝi eksentis, ke etendiĝis antaŭ ŝi
ampleksa horizonto. Ju pli ŝi disdonis ilin, des pli ŝi ĝojiĝis. Ŝi estis kontenta,
ke ŝi restas utila junulino, kiu ne krias senenhavajn sloganojn, ĉar Yu Yongze
ofte mokis la etburĝajn intelektulojn, dirante ke ili nur scias krii senenhavajn
sloganojn.
Ne longe poste, komenciĝis la somera libertempo por la studentoj. Kun la
celo informiĝi pri la efiko de la propagandiloj de ŝi distribuitaj, Daojing faris
viziton al Wang Xiaoyan, kiu estis studonta jam la duajaran kurson en
Beijing-Universitato.
“Xiaoyan, hieraŭ matene mi trovis ion tre strangan!” diris Daojing nervoze,
ŝin kaptante je la brako.
“Kion?” Wang Xiaoyan trankvile fermis la legatan libron kaj levis al la
vizitantino siajn rondajn okulojn, kiuj, larĝe malfermitaj, aspektis des pli
rondaj.
“Jen, kiaj strangaĵoj！” Daojing elpoŝigis tri flugfoliojn.” Hieraŭ frumatene
mi ellitiĝis kaj estis preta fari promenadon. Apenaŭ mi elpaŝis la ĉambron,
eksaltis al miaj okuloj tiuj ĉi paperoj…” Ŝi klinis sin super la orelon de
Xiaoyan kaj mallaŭtigis la voĉon. “Terure！Estas flugfolioj de la komunistoj, de
la Komunista Partio de Ĉinio!”
Wang Xiaoyan prenis la paperetojn, ĵetis al ili ekrigardon kaj ilin metis sur
la tablon indiferente, dirante: “Mi pensis, ke temos pri ia kuriozaĵo；sed ili estas
tiaj objektoj, kiujn mi ankaŭ vidis.”
“Strange! Kie vi ilin vidis?”
Antaŭ ol fari la respondon, ŝi eltiris tirkeston kaj elprenis paketon da
bombonoj.
“Eta Lin, prenu sukeraĵojn. Paĉjo ĵus kunportis ilin el Shanghai．Kial vi
havas tian interesegon pri la flugfolioj？Ĉu vi venis al mi ĝuste pro ili？”
“Ĉu troviĝas nun ankoraŭ tiom da komunistoj？Estas ja nekompreneble por
mi!”
“Mi pensas, ke probable estas multaj.” Wang Xiaoyan sidiĝis ĉe Daojing
kaj, maĉante bombonon, daŭrigis kun tono ege serioza: “Antaŭ kelkaj tagoj,
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kiam estis tuj komenciĝonta la somera libertempo, nia studenta aŭtonoma
asocio ricevis banderolon de ĵurnalo Dagong Bao, en kiu estis envolvitaj tri
paperetoj, tute samaj kiel tiuj, kiujn vi havas. Iuj kolegoj miris kaj
entuziasmiĝis, dum aliaj sentis timon. Oni proponis glui ĝin sur la tabulon de
anoncoj；iuj aprobis, iuj timis, iuj malkonsentis.”
“Kaj vi? Ĉu vi timis? Ĉu vi ne laboras ankaŭ por la studenta aŭtonoma
asocio?”
“Mi? Tute egale. Ili faru kion ili volas！ Sed en la sekvanta tago la
flugfolioj efektive aperis sur la tabulo de anoncoj. Tio kaŭzis tumulton inter la
studentoj. La aŭtoritatoj de la universitato tuj ordonis ilin deŝiri. La rektoro
Jiang Menglin tre koleriĝis. Ĝis nun ankoraŭ bolas la ĥaoso.”
Wang Xiaoyan ekskuis sian densan, nigran nararon. Ŝi montris rideton, sed
ŝia mieno restis serioza. Daojing, freneza de ĝojo, ĵetis sin sur la kolon de la
amikino. Ŝia vizaĝo brilis kiel freŝa floro pro elkora rido.
“Xiaoyan！Mia bona Xiaoyan！Kiel ĝojiga estas tiu novaĵo!”
“Kio? Pro kio vi tiom ĝojiĝas?... Ĉu tio havas ian rilaton kun vi?”
Ne povante sin deteni pro la ekscitiĝo, Daojing malkaŝis al ŝi sian tutan
sekreton.
“Xiaoyan, aŭskultu, sed diru al neniu alia：tiuj flugfolioj estis senditaj de
mi!”
“Kion? Kion vi diris? Kiam vi aliĝis al la Komunista Partio?” Wang
Xiaoyan konfuziĝis pro la sincera konfeso kaj mire kroĉis al Daojing siajn
ronde malfermitajn okulojn.
“Komunistino mi ne estas!” Daojing bedaŭre skuis la kapon. “Sed mi
konatiĝis kun amiko komunista, t.e. Lu Jiachuan，kiun mi ofte menciis antaŭ vi.
Li deponis ĉe mi tiujn propagandilojn sed poste li estis arestita kaj mi ne plu lin
vidis… Pro kio utilas ilin konservi en hejmo？Venis do al mi la ideo ilin
elsendi.”
Wang Xiaoyan ne povis demeti de Daojing sian fiksan rigardon, kvazaŭ ŝi
estus vidanta por la unua fojo iun strangan fremdan homon.
“Kial vi ne forbruligis ilin? Blinde ilin dissendi estas tre danĝere!”
“Ne, vi ne komprenas min, Xiaoyan!” Daojing ĉirkaŭbrakis ŝiajn ŝultrojn
kaj aldonis plena de fervoro: “Mi jam ne estas tiu ‘mi’ de la pasinta jaro. Mi
ĝojas fari tiajn aferojn. Sed… mi sentas ĉagrenon, ke miaj amikoj estis ĉiuj
forarestitaj de Guomindang… Hm, oni forarestu, sed mi estas konvinkita, ke ili
iutage revenos, kiel diras la versoj: ‘La kampa fajro ĝin bruligi ja ne povas, ĝi
ree kreskos kiam vent’ printempa blovas.’”Ŝi levis la kapon kaj etendis la
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rigardon al la ŝvebantaj nuboj ekster la fenestro, sed baldaŭ ŝi reklinis ĝin, kiel
se ŝi sopirus ion perditan.
Wang Xiaoyan estis emociita de la aŭdaco kaj entuziasmo de sia amikino.
Ŝi streĉe premis la manojn de Daojing kaj diris delikatvoĉe, kvazaŭ suspirante
kaj konsolante：
“Eta Lin, mi komprenas vian karakteron, kiu similas al fajro. Tamen vi
devas zorgi pri via estonteco. Fari revolucion… Kian estontecon ĝi povas
promesi?”
“Kian estontecon vi havos, tuttage kaŝante la kapon inter la libroj?” Daojing
komencis mieni serioze. “En la nuna momento, kiam la nacio krizas kaj la socio
malstabilas, ‘ĉu povas troviĝi ovoj sendifektaj se la nesto estas renversita’？Ĉu
vi ne scias tiun ĉi diron?”
“Nu.” La trankvilkaraktera Wang Xiaoyan dronis en meditado. Ŝi silentis.
Ŝajnis, ke ŝi sukcesis ion kompreni.
“Xiaoyan, ne restu rigide！Se vi ne kontraŭstaras min kaj ne forgesas nian
deinfanan amikecon, mi petas vin doni al mi helpon.” Ŝin puŝetante, Daojing
ekakiris ideon. Da tiuj flugfolioj mi havas ankoraŭ iom. Estas danĝere ilin meti
hejme. Ĉu vi povus ilin disdoni anstataŭ mi?”
Wang Xiaoyan cerbumis multan tempon, kun miro kaj senrimeda mieno.
Fine ŝi respondis skuante la kapon: “Mi ne povas.”
Daojing koleriĝis, ekstaris kaj estis preta foriri, dirante: “Tio estas bona
amikino!...”
“Bone, donu al mi,” Xiaoyan kaptis la brakon al Daojing kaj konsentis
kontraŭvole. “Mi iros al la kolegoj kiuj proponis ilin glui sur la tabulon de
anoncoj. Tamen, verdire, mi ne aprobas tian agmanieron.”
Daojing tiom ĝojiĝis, ke ŝi, sen aŭdi la lastajn vortojn de Xiaoyan, ĵetis sin
al ŝi kaj premis al ŝi la manon, senĉese laŭdante：
“Kiel bone, kiel bone！ Xiaoyan, vi vere estas mia bona amikino！… Kiam
mia instruanto Lu Jiachuan liberiĝos, mi certe vin prezentos al li.”
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XXIV
Yu Yongze freneziĝis de kolero, kiam li vidis ke dum pluraj tagoj sinsekvaj
Daojing, en koketa ornamo, rapideme jen eliras, jen revenas, kelkfoje
surstratiĝante antaŭ la tagiĝo aŭ restante ekstere eĉ en la noktomezo. Ŝi gardis
plenan silenton antaŭ li, nek dirante kien ŝi iris, nek dirante kion ŝi faris. Kiam
li demandis, ŝi respondis kategorie: “Ne vin okupu je mi!” Iunokte, ĵus
enlitiĝinte, li, ne povante sin reteni plu, turniĝis al Daojing, kaptis ŝin je la
brako kaj minacis：
“Jing, kion vi intencas? Ĉu vi ne sentas honton kun tia konduto?”
Daojing kuŝis silente, nenion dirante dum kelka momento. Kun sia ideo
maturiĝinta post multtaga pripensado, ŝi iĝis trankvila. Malrapide sidiĝinte, ŝi
lumigis la elektran lampon kaj respondis mallaŭtigante la voĉon：
“Yongze, vi devas vidi, kiom larĝa estas la fendo inter ni. Ĝi dolorigas vin
kaj ankaŭ min. Ni estas ankoraŭ junaj. Pli bone estus, ke ni disiĝu. Kion vi
opinias?”
Anstataŭ la pasinttempa kolereksplodo, ŝi montris eksterordinaran kvieton
kaj mildecon．Tio komprenigis al Yu Yongze, ke la afero fariĝis jam ne
riparebla, ke li perdis ĉian esperon. Antaŭ tiu virino jam indiferenta kontraŭ li,
lia memestimo subite kreskis. Li sidiĝis kaj klinis la kapon meditante dum iom
da tempo. Fine li diris raŭkvoĉe, kun brovoj forte kuntiritaj：
“Nu, bone, tiel estu. Ĉiu el ni iru sian propran vojon！” En la sekvanta tago
Yu Yongze eliris frumatene. Post la tagmezo, kiam Daojing finaranĝis siajn
objektojn kaj estis preta transloĝiĝi al alia malgranda pensiono proksima al
Shatan. venis ŝin viziti gasto. Ŝi iris al la pordo kaj trovis viron malaltan, kun
flava ronda vizaĝo kaj portanta okulvitrojn. Ŝi ne konis lin. Sed la vizitanto tuj
alpaŝis al ŝi kaj premis al ŝi la manon, kiel se li estus ŝia intima amiko. Li
demandis mallaŭte：
“Ĉu vi estas Lin Daojing? Mi, nomata Dai Yu, estas amiko de Lu
Jiachuan.”
“Amiko de Lu！Eble li havas novaĵon pri li…” pensis Daoiing kaj kondukis
lin en la ĉambron, kun miro kaj ĝojo. Apenaŭ ŝi petis la gaston sidiĝi, ŝi jam
senpacience pafis lin per demandoj:
“Mi ne atendis, ke vi venas. Ĉu vere Lu Jiachuan estas arestita? Kaj nun？
Kiel li statas？”
Dai Yu rigardekzamenis la ĉambron, fiksis siajn okulojn sur Daojing kaj,
post kelka momento, respondis per malalta kaj peza voĉo, en oni ne scias kia
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dialekto, miksita de tonoj de la nordo kaj de la sudo: “Jes, tre bedaŭrinae, li
estis arestita antaŭ tri monatoj. Komence oni malliberigis lin en la ĝendarma
komandejo. Nun mi ne scias kien li estis eskortita.” La lastajn vortojn li diris
preskaŭ fllustre. Li vidis, ke la vizaĝo de Daojing paliĝis kaj ke ŝiaj manoj forte
kaptas la litbalustradeton.
“Vi tre zorgas pri li, kamaradino Lin.” Dai Yu montris sur la vizaĝo rideton.
Daoiing estis tre surprizita kaj kontenta pro la titolo “kamaradino”. Eĉ Lu
Jiachuan, tiom intima a1 ŝi, ne titolis ŝin tiamaniere; sed tiu ĉi fremda homo
tamen ŝin nomis “kamaradino”. Retenante sian emocion pro la konfirmiĝo de la
malĝojiga novaĵo, ŝi diris mallaŭte kaj intime：
“Mi tre ĝojas vin vidi, kvankam ni ne konis nin antaŭe. Ne, mi rememoras,
vi estas tiu, kiu komencis la paroladon en la mitingo de 1a ‘l-a de Marto’! Mi
kredas, ke maljuna Lu sendube parolis kun vi pri mi. A1 mi mankas spertoj. Mi
esperas, ke vi ofte venos min helpi.”
“Certe. Maljuna Lu kaj mi estas intimaj amikoj. Ĉu vi tion ne scias？”
“Oh！” Ŝi ne sciis kion respondi, plena de ĝojo kaj malĝojo intermiksitaj.
Dai Yu bruligis cigaredon kaj, enspirinte kelkajn buŝojn da fumo,
malrapideme faris al ŝi demandojn: “Diru al mi, ĉu maljuna Lu metis ĉe vi
objektojn? Kiun taskon li donis al vi kiam li vidis vin lastfoje？”
Daojing detale rakontis al li sian lastan renkontiĝon kun Lu kaj diris al li pri
sia dissendo de flugfolioj.
Dai Yu atente aŭskultis kaj aprobis kapjesante.
“Bone, bone；vi ĝuste faris, kuraĝe. Sed kial vi ne petis, ke niaj kamaradoj
kunlaboru kun vi？Estis danĝere, ke vi sola faras tian laboron.”
“Neniun mi povis peti. Da revoluciaj kamaradoj mi konas malmulte：nur
maljuna Lu kaj eta Xu. Ĉu ili ne estas ĉiuj arestitaj？”
“Jes, vere.” La orfiŝaj okuloj elstaris malantaŭ la okulvitroj. Sur la malhele
flava, ŝvelinta vizaĝo trakuris rideto. “Poste, kion vi planos por daŭrigi la
lukton？” Sen atendi la respondon, li kontinuigis: “Multaj estas la gejunuloj
ideologie progresemaj kaj maldekstraj. Vi devas laŭeble pli ampleksigi viajn
kontaktojn por…”
“Ne,” Daojing interrompis lin melankolie, “maljuna Dai, mi ne havas nun
eĉ unu progreseman amikon. Bonvolu rekomendi al mi kelkajn. Rigardu, en kia
marasmo estas mia vivo！Post la arestiĝo de maljuna Lu kaj aliaj, mi refariĝis
rano en puto, kiu vidas nur peceton da ĉielo. Nun mi estas preta disiĝi de li. Vi
eble ne scias, ke mi havas amaton. Ideologie li estas tre postrestinta. Ni ne
akordigas kaj mi ne povas ne disiĝi de li. Poste mi jam liberiĝos. Vere mi tre
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deziras fari mian vivon sencohava kiel tiu de vi, la kamaradoj．Kiel riĉa je
signifo estas via batalanta vivo!”
“Jes, jes！…” Li esprimis konsenton kun ŝi kaj ekstaris. Kun cigaredo inter
la lipoj li promenis rigardante diversajn objektojn en la ĉambro. Kiam lia vido
tuŝis la poton da verdaj asparagoj ĉe la muro kaj la delikatan antikvan
florvazeton el porcelano starantan sur librobretaro, li returnis la kapon al ŝi
ridetante kaj admonis：
“Kamaradino Lin, vi ne estas sufiĉe revolucia ĝuante tiajn burĝajn
ornamaĵojn. Batalantoj de la proletaro oponas al tiuj objektoj, kiujn ami
perdigas la revolucian volon… Nu, mi foriras. Diru al mi vian novan adreson.
Kiam mi havos tempon, mi revizitos vin. Se estos novaĵo pri maljuna Lu, mi
certe vin sciigos. Tiel estu：vi devas brave sin ĵeti en la revolucian bataladon kaj
multe rilatiĝi kun revoluciaj kamaradoj. Nature, rilatoj nun jam ekzistas inter vi
kaj mi.”
Adiaŭinte al Dai Yu, Daojing revenis al sia ĉambro kaj sidiĝis sur la
litrandon. Pensante pri tio, ke ŝi sukcesis rekontaktiĝi kun revolucia amiko kaj
ke ŝia vivo povos refariĝi vigla, ŝi tiom ekscitiĝis, ke ŝi forgesis la aferon de
transloĝo. Sed la rememoro pri Lu Jiachuan denove premis al ŝi la koron. “Oh,
kie vi estas?” Ŝi rigide direktis la okulojn al la lazura ĉielo ekster la per gazo
garnita fenestro kaj restis senmove dum longa momento. Ŝi rekonsciiĝis nur
kiam ŝi hazarde vidis la foton de ŝi kaj Yu Yongze sur la muro kaj lian bluan
robon sur la vestkroĉilo. Ŝi ekstaris kaj ĉirkaŭrigardis la ĉambron. Ĉu vere ŝi
disiĝos de la viro, kiun ŝi varme amis？Ĉu vere ŝi neniam revenos al tiu ĉi
ĉambreto, kie ŝi tiom da dolĉaj tagoj pasigis？Ŝi ĵetis rigardojn al la ligita litaĵo,
al la kunportota valizo, al la objektoj restigitaj por Yu Yongze；ŝiaj okuloj
malsekiĝis. “Mi foriru tuj!” Hontante pro sia hezitemo kaj sentimentaleco, ŝi
enmanigis 1a pakaĵojn kun subita forto de oni ne scias kie akirita.Tamen, ĉe la
pordo ŝi haltis kaj revenis al la tablo, ĉe kiu ŝi sidiĝis kaj rapide skribis slipon：
20-a de sept., 1933
Yongze：Mi foriras kaj ne plu revenos. Bone zorgu pri vi！Havu
grandan animon！Feliĉon mi deziras al vi.
Jing
Post luktado en si kaj akra memkritiko, Lin Daojing fine prenis siajn
pakaĵojn kaj iris el la pensiona ĉambro, kiu donis al ŝi feliĉon sed ankaŭ
senliman doloron.
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XXV
En malgranda ĉambro ŝvebis mallaŭta kaj facila kantado. Daojing, sidanta
sur tabureto fronte al vaporumilo kiu vaporis sur forno, kantetis kanton
komponitan de ŝi mem：
Regas en karcer’ malhelo，
Sed sunbrilojn ŝlosi ĝi ne povas.
Tra la dika mur’ de l’ ĉelo
Al vi, kamaradoj, kant’ sin ŝovas
De la floroj, birdoj, suno varma
Kaj de la knabino juna, ĉarma.
Ŝi ripete kantadis ĝis ŝi kvazaŭ vekiĝis el sonĝo post longa momento. Ŝi
demetis la kovrilon de la vaporumilo kaj elprenis la mantoojn, blankajn kaj
grandajn. Nun aperis sur ŝiaj lipoj rideto apenaŭ rimarkebla. “Oh，ili estas
pretaj!” Ŝi kontentis pri sia kulinara arto. Ŝi relokis la fornon en la korton,
redonis la vaporumilon al la pensionmastro kaj, reveninte al sia propra ĉambro,
karesis kaj okulesploris unu post alia la mantoojn. “En kiuj el ili estas kaŝataj la
krajonaj grafitkolonetoj? Kiom ĝojaj devos esti Xu Ning kaj liaj kamaradoj!”
Disiĝinte de Yu Yongze, Daojing transloĝiĝis en malgrandan pensionon
apud Shatan. Povante disponi laŭvole la tempon，ŝi dediĉis sian tutan energion
al la kontaktoj kun revoluciaj kamaradoj. Ŝi vizitis la patrinon de Xu Ning kaj
informiĝis, ke li estas en la arestejo de la loka tribunalo de Beiping. Ŝajnigante
sin fratino de Xu, ŝi iris kun la patrino al la malliberejo por lin vidi. Post la
unuafoja vizito ŝi tre ĝojiĝis, pro si mem kaj ankaŭ pro Xu, ĉar tiu ĉi aspektis
en la karcero pli egalanima kaj pli firmvola ol antaŭe. Li iom malfortiĝis kaj
maldikiĝis, sed lia bela vizaĝo restis purbrila, liaj okuloj radiis, kaj oni trovis
sur li neniun signon de deprimiĝo.
“Mi ne fartas malbone. Mi povas manĝi sufiĉe…” Xu Ning rakontis sian
karceran vivon al Daojing staranta ekster la feraj kradoj. “Oni juĝis min du
fojojn. La juĝisto diris, ke mia afero ne estas grava, kaj ke mi estos liberigita se
mi publikigos sur ĵurnalo pentanoncon.”
“Kion signifas publikigi sur ĵurnalo pentanoncon？Kio ĝi estas?” demandis
Daojing, larĝe malferminte la okulojn.
“Tio estas konfesi la kulpon,” respondis li kun amara rideto, ĵetinte rigardon
al la malproksime promenanta gardisto.
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“Kion vi do faros, dua frato？Ĉu vi publikigos la anoncon?”
“Ne, neniam！” neis Xu Ning kapskuante, kun firma tono. “Ni ĉiuj politikaj
malliberuloj decideme rifuzis tion fari. Se oni nin devigos, ni rezistos per
malsatstriko… Ho, kvara fratino, en via lernejo okazos sportkunveno？Kiel
bone…” Komence li parolis mallaŭte, sed kiam la gardisto alpaŝis, li plialtigis
la voĉon kaj montris al Daojing koran kaj intiman ekridon.
“Mankas al ni krajonoj por skribi. Kaŝu grafitkolonetojn en mantoon kaj ilin
alportu.” Profitante la okazon en kiu la gardisto malproksimiĝis, Xu Ning petis
ŝin flustre. Ŝi kapjesis kaj respondis al li rideton de kompreno.
Rememorante pri tio, Daojing rigardis al la mantoo en sia mano kaj,
impulsata de la entuziasmo de la juneco, ŝi denove komencis kanteti：
Ho, kara kolonet’ grafita,
Vi kaŝas vin en molaj, blankaj manto-buloj
Kiel la or’ en sabl’ miksita.
Ho, kara kolonet’ grafita,
Al kamaradoj, preter la gardistokuloj,
Vi penetriĝos senhezita.
Ho, kara kolonet’ grafita,
Deklaros vi la hurlon de la ribeluloj,
Kaj ĵetos vin al gorĝ’ de la reakciuloj,
Kiel ponardo pintigita.
……
Ŝi mallaŭte kantis kaj rekantis, kun rigardo etendita ekster la fenestron kaj
mantoo en mano. La tutan vesperon ŝi dronis en agrabla imago：Xu Ning kaj
aliaj kamaradoj ĝoje ricevis de ŝ'i la grafiton kaŝitan en mantoo kaj rapide kaj
dense skribas sur la marĝenoj de libroj, malgraŭ ke la reakciaj regantoj ne
permesas al la enkarcerigitoj havi plumojn kaj paperojn kaj skribi la hurlon de
la popolo. Ŝi jam liberiĝis de la deprimiteco kiu regis ŝin depost la arestiĝo de
Lu Jiachuan. Ŝi estis ĝoja, ke ŝi venkis la malnovan vivmanieron kaj prenis
vojon de nova vivo.
Vespermanĝinte, ŝi ordigis la ĉambron kaj senprokraste elserĉis kelkajn
revoluciajn librojn. Ŝi komprenis, ke la malliberuloj tre deziras legi. Laŭ la
metodo kiun ŝi aŭdis, ŝi kovris la librojn per uzita dika papero kaj poste skribis
sur la kovriloj Tri Principoj de la Popolo，Programo de la Nacia Konstruado*，
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aŭ Sep Herooj kaj Kvin Bravuloj, Pilgrimo al Okcidento**．Samtempe ŝi
meditis：kion fari se la karcergardisto tion malkovros? “Nenio timinda！Mi tion
lasu!” Ŝajnis al ŝi, ke ĉio iros glate, ke la sorto kliniĝas antaŭ ŝi kaj ke ŝi jam
staras nesubmetebla.
Tiunokte, Dai Yu denove venis ŝin viziti, kunportante al ŝi kelkajn sekretajn
gazetojn. Li aspektis afabla, parolis malrapideme. Ĵetinte ĉirkaŭrigardon al la
nova ĉambro de Daojing, li montris rideton, kun lipoj fermitaj.
“Tre bone, modeste aranĝita. Ĉu vi rilatiĝis kun iu? Estonte vi povos tute
vin dediĉi al revoluciaj laboroj.”
“Maljuna Dai, mi jam trovis Xu Ning.” Ŝi ĝoje rakontis al li kiel ŝi sukcesis
kontaktiĝi kun Xu. “Kvankam li estas malliberigita, mi sentas, ke la revolucia
forto troviĝas ĉie. En la karcero li fariĝis pli firma ol antaŭe. Ĉu tio ne estas
forto revolucia?”
Dai Yu fumis cigaredon post cigaredo kaj silente aŭskultis ŝin, levante la
kapon de tempo al tempo. Kiam ŝi finis sian paroladon, li delikate kapjesis：
“Prave！Mi konas Xu Ning. Li fariĝos eĉ pli firma. Ĉar en la malliberejo
ankaŭ ekzistas gvidado de la Partio. Ĉu vi tion ne scias？”
“Ne.”
Daojing malfermis kaj mallaŭte legis la gazeton Norda Ruĝflago, kiun Dai
Yu portis al ŝi.
“ ‘Ni luktu por krei sovetan ŝtatpotencon en la nordo de Ĉinio…’ Oh, la
Partio alvokas por krei sovetan ŝtatpotencon en la nordo？” Ŝi levis la kapon
mire kaj ĝoje kaj turnis al li demandan rigardon. “Maljuna Dai, kia estas la
nuna situacio？Mi ja nenion scias.”
“Tiu numero de la gazeto estas malnova. La nuna situacio？La revolucia
tajdo de Ĉinio ĉiam pli alproksimiĝas. Ni devas prepari niajn fortojn por gajni
venkojn pli grandajn.” Li malrapide konigis al ŝi iujn revoluciajn teoriojn, kiujn
ŝi avide aŭskultis, kvankam ŝi estis lin aŭdinta aŭ leginta. Ŝi ege entuziasmiĝis,
ke ŝi rehavas gvidanton. Dum la adiaŭo ĉe la pordo, ŝi demandis lin：
“Morgaŭ mi vizitos Xu Ning. Ĉu vi povos iri kun mi?” Dai Yu kapneis kaj
respondis: “Antaŭ li ne menciu pri mi.”
La sekvinta estis tago, en kiu oni permesis vizitojn al la enkarcerigitoj.
_______________________
* Tri Principoj de la Popolo kaj Programo de la Nacia Konstruado：Verkoj de
D-ro Sun Jatsen, kiujn legi estis permesate de Guomindang.
** Sep Herooj kaj Kvin Bravuloj kaj Pilgrimo al Okcidento：
romanoj de antikva
Ĉinio
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Daojing portis la mantoojn al Xu Ning kaj poste iris al Wang Xiaoyan, en kies
hejmo ŝi instruis ĉiun posttagmezon al ŝiaj du fratinoj por helpi ilian lernadon
kaj per tio vivtenis sin. Post vespermanĝo ŝi eliris el la loĝejo de Wang.
Noktiĝis. Por ŝpari monon, ŝi piediris de la okcidenta al la orienta parto de la
urbo, kie situis ŝia pensiono. Kiam ŝi, pasinte la ponton de Beihai kaj
preteririnte la enirejon de la antikva Imperiestra Palaco, proksimiĝis al la strato
Jingshan Dongjie, subite knarhaltis ĉe ŝi aŭtomobilo veninta de tiu strato. Ŝi ne
atentis ĝin kaj daŭrigis sian iradon. Sed tuj malfermiĝis la aŭtomobila pordo kaj
elsaltis du personoj, kiuj kaptis kiel tenajloj al ŝi po brakon. Antaŭ ol ŝi
komencis krii, alia persono elsaltis el la aŭtomobilo kaj ŝtopis ŝian buŝon per
maso da teksaĵo. Kaj, en palpebruma daŭro, ŝi estis entrenita en la aŭtomobilon,
kiu senprokraste forkuris kiel vento.
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XXVI
Daojing kvazaŭ trovigis en terura sonĝo. En la aŭtomobilo, antaŭ ol ŝi ordigis la
penson por distingi kio okazas, paro da manoj kovris al ŝi la okulojn, kiuj estis
tuj sekve streĉe bandaĝitaj de granda peco da nigra ŝtofo. La mondo ekfariĝis al
ŝi malhela kaj terura. Ŝi povis pensi nenion. En la blekado de la motoro kaj la
vento, ŝi sentis, ke ŝia koro, kvazaŭ falinta en senfundan abismon, tute ĉesis
bati.
Nur kiam oni elaŭtigis ŝin, puŝis ŝin al iu loko, elvindigis ŝiajn okulojn,
malligis ŝiajn manojn kaj elprenis el ŝia buŝo la teksaĵon, ŝi ekkomprenis,
klare-ne-klare, kio okazas al ŝi. Ŝi estis aŭdinta, ke la banditoj de Guomindang
ofte arestas gejunulojn per tia rabado. Multaj forrabitoj malaperis por ĉiam.
“Venos la morto. Estas tempo por mi oferi mian vivon,” pensis ŝi, puŝata tra
pordo. Ŝi restis kun okuloj fermitaj，kvankam ŝi povis ilin malfermi por konstati
kie ŝi troviĝas, ĉar ŝi ne volis vidi tiun ĉi neston de krimoj. Pensante ke ŝi certe
mortos, ŝi firme fermis la okulojn kaj atendis la lastan horon.
“Tiel juna studentino！Kial vi ankaŭ venis ĉi tien?”
“Pro kia proceso?”
“Malfermu viajn okulojn！Kial vi ilin fermas？Ĉi tie ne estas loko por pia
kontemplo de maljunaj monaĥoj!”
Ĉirkaŭata de la afablaj demandoj kaj salutoj de multaj virinoj, ŝi fine
malfermis la okulojn. La malseketa tero, la duonheleco, la hominterpremiĝo kaj
la ŝimodoro komprenigis ŝin, ke ĉi tiu estas karcero, sed ne ia diablejo aŭ
eŝafodo. Iu cedis al ŝi sidlokon sur rando de la ligna litego kaj la malliberulinoj
amasiĝis ĉirkaŭ ŝi.
“Pro kio vi estas akuzita?” Scivole demandis kelkaj virinoj preskaŭ
samtempe.
“Mi ne scias,” respondis Daojing, palpante la brakojn kiuj doloris pro la
tordo kaj rigardante la fremdajn vizaĝojn. “Kiam mi fininte la instruadon iris
sur strato hejmen, neatendite oni rabis min en aŭton, vindis miajn okulojn,
ŝtopis mian buŝon kaj portis min al ĉi tiu loko.”
“Aha, okdekprocente vi estas politika malliberulino. Kial oni vin venigis ĉi
tien？Kion vi faris?” okulgrimacante kriis malgrasulino kun taŭzita hararo,
vizaĝo pala, odoranta je narkotaĵo, kaj palpebroj nigraj.
Daojing maltrankviliĝis kaj demandis ilin：
“Pro kiuj akuzoj vi estas en tiu ĉi karcero?”
Unu dikulino haste antaŭis la magran virinon kaj respondis nombrante per
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fingroj：
“Vi demandis pri la akuzoj kontraŭ ni? Ĉiaspecaj！Amorintrigo; monludo,
opiofumado, rabo, kaj ankaŭ delogado, amforkuro, fumado de herojno.” Ŝi
akompanis la lastajn vortojn per malvarma ekrido al la malgrasa virino, lasante
elmontriĝi plenan buŝon da oregarnitaj dentoj.
La malgrasa virino, ofendita, iom ruĝiĝis kaj tuj komencis sin venĝi kontraŭ
la dikulino.
“Vi ne scias！Ĉi tie estas ankaŭ publikulino kaj perantino de prostituitinoj, kaj
virinaĉo de ambaŭ tipoj. Kun sifilisaj furunkoj eĉ sur la vizaĝo, ŝi tamen sentas
sin fiera!”
La dikulino flamiĝis. Ŝi donis al la malgrasa virino vangfrapon
akompanatan de kelkaj salivokraĉoj. Tuj bolis ploroj, krioj kaj insultaĉoj, kiuj
preskaŭ krevigis la putrodoran kaj duonhelan ĉelon. Nur kiam la gardistino
alkuris kaj ilin superŝutis per insultoj, ili komencis trankviliĝi iom post iom.
Daojing sentis grandan naŭzon al ili, kiuj estis senorda kombinaĵo. Ŝi esperis ke
oni ŝin metu en karceron de politikaj malliberulinoj, kie ŝi preferus esti
mortpafita ol resti kun ĉi tiuj virinaĉoj. Ŝi okulekzamenis ĉiun el ili, kiuj
interpremiĝe plenigis la ĉambron. Iuj, kun aspekto de vilaĝaninoj, apatie klinis
la kapon, dum ceteraj, en malpuraj kaj malnovaj silkaj vestoi, montris neniom
da ĉagreno. El ĉi tiuj lastaj, iuj kantetis voluptajn kantojn, iuj ĵetis en buŝon
opiajn buletojn, aliaj kuŝis surdorse sur la litego, ŝprucigante fumringojn el la
buŝo kaj fiksante al ili siajn malviglajn okulojn.
“Ŝajnas, ke mi ie vidis tiajn homoin,” pensis Daojing, starante ĉe
murangulo. La konkubino de ŝia patro, la furioza mieno de ŝia duonpatrino, la
voluptaj kantetoj, la bruado de maĝango… tiuj forgesitaj scenoj kaj personoj de
la pasinteco nun klare aperis en ŝia cerbo. Ŝi malestime faris kraĉon kaj volis
pensi plu pri tio. Ne trovante vakantan lokon en la litego, ŝ'i kaŭris ĉe la angulo
kaj penis dormi, apogante la kapon en ambaŭ manoj.
Ŝi rapide laciiĝis kaj ne povis ne sidiĝi sur la tero, kvankam humida kaj
malvarma. Dum la tuta nokto ŝi ne sukcesis endormiĝi. Ondadis en ŝi la
demandoj：Pro kio Guomindang rabis ŝin ĉi tie? Se pro la afero de flugfolioj aŭ
pro ŝia rilato kun revoluciaj amikoj, kial oni ne metis ŝin en karceron de
politikaj malliberulinoj? Ŝi rememoris, ke en ŝia valizo ankoraŭ restas kelkaj
flugfolioj en poŝo de vesto, kiujn ŝi ne dissendis, kaj ke ĉe la fundo de la valizo
ankoraŭ kuŝas la sekretaj gazetoj donitaj al ŝi de Dai Yu. Ĉu oni traserĉos ŝian
ĉambron kaj ilin trovos？”Eble tio jam sufiĉos por ke Guomindang min
pafmortigu?” Ŝi sentis febron kaj fridon. Kun okuloj larĝe malfermitaj, ŝi restis
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sendorme. Nur ĉe la tagiĝo ŝi endormiĝis por kelka momento.
La sekvantan tagon posttagmeze, ŝi estis elkondukita al la pridemando. Ĵus
kiam la juĝisto demandis ŝin pri ŝia nomo, aĝo kaj naskiĝloko, elvenis el la
malhela fundo de la juĝhalo maldika viro en okcidenta vesto kaj ledaj ŝuoj. Li
ion flustris ĉe la orelo al la juĝisto, kaj tiu ĉi senĉese kapjesis. La maldikulo
estis ŝajne konata por Daojing, sed ŝi ne povis rememori, kie ŝi lin vidis.
Mirante, ŝi aŭdis, ke la juĝisto alparolas ŝin：
“Lin Daojing, via afero estos traktata de la municipala estrejo de
Guomindang. Nun vi estas liberigita per la garantio de sinjoro Hu Meng’an.”
“Hu Meng’an？Kiu estas li？Kial mi estas liberigita per lia garantio？..”
Kun peza koro kaj profunda dubo ŝi elpaŝis el la malvarma, griza muro. Kiam
ŝi returnis la kapon, ŝi trovis, ke la nokton ŝi pasigis en karcero de policejo. Ŝi
tuj revenis en rikiŝo al la pensiono por ekzameni, ĉu io perdiĝis en sia ĉambro.
Sed, apenaŭ ŝi malfermis la pordon, envenis post ŝi tiu Hu Meng’an.
“Fraŭlino Lin, vi suferis！Nun mi venas vin saluti.”Ridetante riverencis al ŝi
la viro, kiu demetis samtempe la grizan ĉapelon el delikata lano.
“Oh!” Surprizite Daojing eksaltis al murangulo, kiel se ŝi estus pikita de
skorpio. Dum longa momento ŝi povis diri neniun vorton, najlante sian rigardon
sur la osteca kaj flava vizaĝo, inkrustita per paro da blankaj okulgloboj. “Ĉu li
ne estas la policestro Hu, kiu ŝmiris mian patrinon por min edzinigi al li？Nun
klariĝas, ke li estas sekreta agento de la municipala estrejo de Guomindang. . .”
“Ha, ha！Ne timu, fraŭlino Lin. Dum longa tempo mi nevidis vin, kaj hodiaŭ
mi havas la honoron vin viziti. Sidiĝu!” Kiel mastro de la ĉambro, li svingis la
manon por peti ŝin sidiĝi. Sed Daojing restis staranta. Li do klinis sin kaj mem
eksidis.
Daojing silentis, penante regi sian konsterniĝon kaj abomenon. Iom poste,
ŝi malrapide paŝis al la pordo kaj apogis sin ĉe la pordokadro.
“Kiom rapide forpasis la tempo！Jam pli ol du jarojn ni ne vidis nin.” Hu
Meng’an malrapide elĵetadis el la buŝo blankajn fumringojn de cigaredo. Li
daŭrigis kviete kaj ĝentile, per milda voĉo: “Via foriro tre maltrankviligis vian
patrinon, kaj min ankaŭ. Ĉu vi scias, fraŭlino Lin, kiel mi adoras vin！Post via
foriro, mi perdis ĉian intereson kaj decidis neniam edziĝi.” Ĵetinte la
cigaredstumpon, li faris kraĉon, kaj direktis straban rigardon al la morte pala
virino, kvazaŭ atendante ŝian respondon.
Tamen Daojing tenis la okulojn for de li kaj nenion diris.Tiel daŭris iom da
tempo. Vidante ke ŝi ne volas paroli, li bruligis alian cigaredon per bruligilo kaj
metis ĝin inter la lipoj. Malkomfortigita en la malmola ligna seĝo, li iom
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malproksimigis ĝin de la muro, apogis ĝian dorson sur la muron kaj ekkuŝis,
kun kruroj krucigitaj, sur la provizora “sofo”.
“Vi ne scias,” liaj duonfermitaj okuloj elmontris bedaŭron, “ke via patrino
jam mortis. Via patro veturis al sudo.Via, plijuna frato Daofeng, kiun mi estis
preta restigi kun mi por ke li povu daŭrigi sian studadon en Beiping, ankaŭ iris
al sudo, ĉar li preferis vivi kun la patro. Kredeble ili estas en Nanjing. Eh,
fraŭlino Lin, mi aŭdis, ke vi havas jam kontentigan edzon. Pro kio li nun
forestas?”
Tremo ekkuris tra ŝia korpo. Ŝi miris: “De kie li informigis pri tio?” Ŝi
ekmovetis sin kaj diris malvarme：
“Jes, ni vivas tre bone!”
“Ha，ha，ha!” Liaj akraj ridoj, similaj al fajfado, skuetis la ne sufiĉe helan
ĉambreton. “Ne min trompu！Vi vivas tre bone？Vi jam disiĝis unu de la alia！
Pro ideologia diferenco, ĉu ne? Nu, fraŭlino Lin, mi kredas, ke vi certe havas
malfacilojn en via vivtenado. Ne estu ceremoniema antaŭ mi, via malnova
amiko. Mi helpos vin superi ĉiujn malfacilojn. Supozeble vi ankoraŭ ne scias
pri mia stato. En la lastaj du jaroj mia afero ne iris malbone. Miaj enspezoj
ankaŭ estas konsiderindaj. Krome mi vivas fraŭle… ”
Daojing ne povis toleri plu. Ŝi interrompis lin, martelante ĉiujn vortojn,
saturitajn de abomeno kaj malamo：
“Diru rekte, por kio vi venis al mi！Kial vi arestigis min？Kial vi poste min
liberigis per garantio？Mi ne volas aŭdi la pasintaĵojn. Min koncernas nek vi
nek tiu familio!”
Fine ĝisatendinte la ekparolon de Daojing, Hu Meng’an rekte sidigis la
korpon, demetis la cigaredon kaj aŭskultis kun streĉitaj oreloj．Poste li montris
al ŝi aplomban，rideton kaj reprenis la cigaredon.
“Pri tio vi demandis？Tre simple！La Tria Ĝendarma Regimento informiĝis,
ke vi partoprenis agadojn de la Komunista Partio, kaj pro tio arestis vin. Feliĉe
mi aŭdis pri via arestiĝo kaj petis liberigi vin provizore, en la nomo de la
municipala estrejo de Guornindang. Ne estu infaneca, fraŭlino Lin！Havu
malvarman kapon！Vi scias, mi ja tre zorgas pri la gejunuloj. Kaj ĝuste por ilin
savi mi devigis min preni mian nunan laboron.” Li jese balancadis la kapon kun
kontento pri si mem kaj daŭrigis afektante ege afablan sintenadon. “Ne
malmultaj estas la gejunuloj, kiuj suriris malĝustan vojon logataj de la
Komunista Partio. Fraŭlino Lin, mi ne atendis, ke vi, post la foriro el la hejmo
kaj sencela vagado ankaŭ falis en iliajn vicojn. Vere mi ne atendis！Vere mi ne
atendis!” Li senĉese bedaŭris. Por sin loki en pli komfortan pozicion, li
201

rekuŝigis sin sur 1a memfaritan malmolan “sofon”. Kaj li aldonis, malrapideme:
“Tamen estu trankvila, fraŭlino Lin. Kun mi, vi havos neniun problemon. Kiom
ajn da agoj malutilaj al la Respubliko vi faris, mi povos vin helpi, mi garantios,
ke vi ne. . .”
“Mi ne faris agojn malutilajn al la nacio！Mi ne bezonas vian helpon！” Kriis
Daojing, kun okuloj kolere malfermegitaj, kiel se bombo eksplodus en ŝia koro.
“Delonge mi jam vidis, kio vi estas！Inter ni ne ekzistas temo por paroli. Mi ne
bezonas vian garantion, nek vian kompaton. Faru kion vi volas de mi!”
Hu Meng’an retiris sian rideton. Trakuris sur lia osteca vizaĝo ektordiĝo,
kvazaŭ li estus vangfrapita. Sed li, spertoriĉa, tuj remontris la ĝentilegan
sintenadon, kaj diris senĝene, rigardante fikse al Daojing sur la vizaĝon, kiu
aspektis pala, sed pro tio des pli bela：
“Ne miskomprenu min, fraŭino Lin！Kiel malnova amiko de vi, mi povas
diri al vi ĉion senrezerve. Ĉu vi scias la seriozecon de via afero？Kiu gluis la
grandnombrajn komunistajn flugfoliojn sur la stratoj？Kiu dissendis tiujn
flugfoliojn al multaj lernejoj？Kiu volis partopreni la ribelon de la komunista
organizo en Beiping? En kies valizo troviĝis gazetoj kaj dokumentoj de la
Komunista Partio？… Multajn seriozajn agadojn vi mem scias kaj ne necesas
ke mi vin rimarkigu superflue. Tiu Jiang Xiaoxian estas monstro, kiu homojn
mortigas sen palpebrumi. Li esploris ĉion kaj volis persone trakti vian aferon.
Pro tio estis tre danĝere… Fraŭino Lin, mi ne havas la intencon paradi antaŭ vi
per mia merito, sed, verdire, mi faris gigantan klopodon por povi pasigi vian
aferon al la municipala estrejo. Nun la problemo estas facila, sed ankaŭ
malfacila. Ĉio dependas de vi mem, fraŭlino Lin. Mi kredas, ke vi, kiel saĝa
homo, certe ne obstine ŝercos per via kara vivo karamboligante ovon kun
ŝtono.”Per longa, bedaŭroplena suspiro li finis sian paroladon, kiu estis tiom
milda kaj sincera, sed samtempe tiom sangavida kaj timiga.
Daojing rigidiĝis kvazaŭ ŝtoniĝinta. “Kio？Ili sciiĝis pri ĉio de mi?” La
malkaŝiĝo de tiuj sekretoj pli dolorigis kaj konsternis ŝin. Forte mordante al si
la lipojn, ŝi penis bridi sian tremadon kaŭzitan de troa ekscitiĝo. Ŝi cerbumis：
De kie ili esploris tion？
“Kara fraŭlino, ne estu maltrankvila. Kun mi…” Hu Meng’an senbrue
stariĝis kaj proksimiĝis al ŝi. Mallaŭte parolante, li etendis manon al ŝia ŝultro.
“For!” Daojing kriis surprizite kaj eksaltis apud la tablon. Post forta enspiro,
ŝi kriis rekte rigardante al Hu Meng’an: “Vi diris pri flugfolioj, pri ribelo, pri
Komunista Partio：Kalumnio！Kiajn atestaĵojn vi havas?”
Anstataŭ respondi, li ĵetis al ŝi rigardon kaj iris al la granda leda paperujo
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sur la tablo. Malrapide ĝin malferminte, li elprenis kelkajn ruĝajn kaj verdajn
paperojn kaj kelkajn gazetojn, kiujn li montris al ŝi kiel ion tre valoran kaj
ridetis. “Kio ili estas, kara fraŭlino?”
Vidante ke falis en manojn de la banditoj tiuj konataj paperoj, sur kiuj brilis
la okulfrapaj vortoj “Komunista Partio de Ĉinio”, kaj la Norda Ruĝflago donita
al ŝi de Dai Yu，ŝi sentis flamon en la koro kaj preskaŭ ekploris. La unuan fojon
en sia vivo ŝi spertis la guston de malamo. La tuta malamo kiun ŝi havis al sia
familio, al la socio, al la persekuto kaj humiligo suferitaj de ŝi kaj ŝia vera panjo,
nun per unu tiro koncentriĝis en tiu ĉi bandito kiu ŝtelis ŝiajn flugfoliojn. Ŝi
najlis siajn okulojn sur la viro, fikse, senmove. Ŝia pala vizaĝo ruĝiĝis. Regata
de la indigno, ŝi forgesis kiel ŝi devis trakti la ruzan malamikon, kaj ŝi naïve kaj
senpripense kriis: “La flugfolioj apartenas al mi！Ankaŭ estas mi, kiu dissendis
ilin al la lernejoj！Mi malamas vin ĉiujn！Mi malamas vin！Faru kion vi volas.”
La vizaĝo de Hu Meng’an denove faris konsternitan konvulsion. Sed tuj
poste li seke ridis, kvazaŭ senzorge：
“Ha, ha！Fraŭlino Lin, vere mi tre bedaŭras por vi. Kial vi, saĝulino,
momente stultiĝis. Ne obstinu en la devio. Hodiaŭ vi certe estas tre laca. Bone
ripozu. Mi foriras. Alian tagon mi revenos vin vidi.”
Li aranĝis sian grandan ledan paperujon kaj surmetis sur sin la ĉapelon. Ĉe
la elĉambriĝo, li returnis la kapon kaj ridetante kapsalutis al Daojing rigide
staranta ĉe la fenestro：
“Bone pripensu, pripensu, saĝa fraŭlino. Pardonu, ke mi ĝenis vin.”
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XXVII
Matene, kiam Daojing, konsumita pro la sendormeco en la nokto, ĵus
ellitiĝis kaj lavis al si la vizaĝon, Hu Meng’an denove envenis, en eleganta
okcidenta vesto de bruna koloro, kun granda leda teko en unu mano kaj fasko
da freŝaj rozoj en alia.
“Bonan matenon, fraŭlino Lin ！ Vi jam ellitiĝis!” Li faris profundan
riverencon, metis la florojn en vitran botelon, ekbruligis cigaredon kaj staris ĉe
la pordo, kun okuloj kroĉitaj sur ŝi.
Daojing plene ruĝiĝis antaŭ la floroj. Ŝi ja volegis tuj ĵeti tiujn
abomenindaĵojn el la ĉambro. Sed ŝi retenis sin, metante post la dorso ambaŭ
manojn, streĉe pugniĝintajn.
Unu kontraŭ la alia, neniu parolis.
“Hieraŭ mi trovis, ke vi havas malbonan humoron,” fine lante rompis la
silenton Hu Meng’an, kiu, verŝajne laciĝis pro la starado, alprenis seĝon kaj per
ĝi preparis “sofon”, sur kiu li duonkuŝis, fikse rigardante la mastrinon: “Pro tio
mi adiaŭis sen fini mian paroladon. Hodiaŭ vi devas jam kvietiĝi. Do ni bone
konversaciu.” Li bruligis alian cigaredon kaj dronis dum momento en meditado,
direktante la okulojn al la plafono. Poste li returnis la kapon al Daojing, kiu
restis staranta senmove. “Verdire, Lin Daojing, mi ege zorgas pri vi, ĉar mi
havas malnovan amikecon kun via familio. Nun ni lasu flanken la aferon inter
ni du. Ĉiu havas sian liberecon rilate al la amo；mi ne rajtas vin devigi. Tamen
mi devas vin komprenigi, ke mi ja tre, tre amas vin. En la lastaj du jaroj mi
ĉiuminute pensis pri vi. Eble vi ne ŝatas aŭdi tiajn vortojn, do mi tion traktos
poste. Mi estas konvinkita, ke la sincereco povas emocii eĉ ŝtonon. Fine vi
komprenos mian fidelecon kaj firman amon. Nu, unue ni studu brule urĝan
aferon. Hieraŭ nokte, Jiang Xiaoxian telefonis al mi kaj demandis pri vi. Li
metas grandan atenton sur via afero kaj urĝas la aranĝon. Pro tio mi venis nun,
frue en la mateno, por sciigi vin pri tio.” Li forte enspiris dufoje la cigaredon
kaj forĵetis ĝin, kiu restis nefumita pli ol duone. Ferminte la okulojn li
enpensiĝis kaj poste remalfermis ilin, daŭrigante kun rideto: “Lin Daojing, la
afero vere brulas！Kredu min, kredu mian bonkorecon！Kiel knabino, vi estas
ankoraŭ tre juna, sensperta pri la komplikeco kaj mallumaĵoj de la socio. Kiom
da gejunuloj misorientis kaj insidis la Komunista Partio ŝirmata de la ŝildo ‘savi
la nacion, la popolon kaj la mondon’！Ĉu la mondo povas esti savata de fajrero
da entuziasmo？Ĉu la gismedole putrinta ĉina socio povas esti savata de kelkaj
fervoraj geknaboj kiel vi？Mi konsilas al vi, fraŭlino Lin, ke vi vekiĝu, havu
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kapon klaran kaj tuj revenu sur la ĝustan vojon…”
“Sensencaĵoj！Neniu volas ilin aŭskulti!” Daojing ne plu povis sin regi. Ŝi
aŭdis, ke iaj tranĉaj voĉoj zumas en ŝiaj oreloj, kaj sentis en la koro
netolereblan torddoloron. Ŝi kriis, sed ŝi mem ne sciis, kion ŝi kriis.
Duonkuŝante sur la seĝo, la viro ridetis, kvazaŭ estus okazinta nenio.
“Ne ŝajnigu vin heroino, Lin Daojing！Tio ne estas afero agrabla. Multaj
geknaboj ludis tian ludon de malcedemo ĉe sia arestiĝo. Ili ŝajnis esti en modo,
sed verfakte ili estis malsaĝaj, tre malsaĝaj!” Li skuadis la kapon kun mieno de
senlima bedaŭro. Liaj alte krucitaj kruroj movetiĝadis, kvazaŭ ankaŭ montrante
bedaŭron. Post paŭzo, kiam li trovis neniun eĥon en Daojing, li daŭrigis sian
paroladon. “La individuo Jiang Xiaoxian havas tre malmolajn manojn. Hieraŭ li
denove ordonis pafmortigi dek kvin komunistojn, kiuj ĉiuj estis bonaj gejunuloj,
en la aĝo de plena florado. Kaj tri el ili estis virinoj. Pripensu, Lin Daojing, ĉu
tio estas inda？Kial vi volas oferi vian karan vivon por sensencaĵo？Ĉu vere
efektiviĝos la universala harmonio per la morto de vi, areto da personoj?”
“Malnobla animo neniam kapablas kompreni noblan aferon！Sinjoro Hu,
diru al mi rekte kion vi volas. Se vi venis por min aresti en komisio de Jiang
Xiaoxian, mi iros kun vi.” Nun ŝi parolis iom pli trankvile, daŭre direktante
sian rigardon ekster la fenestron aŭ la pordon.
“Ha, ha, ne ŝercu, fraŭlino Lin！Kiel mi povas havi tian ideon！Se la traktado
de via afero estus en mia povo, ĉio facile solviĝus. Sed domaĝe estas, ke vi falis
en manojn de Jiang Xiaoxian, el kiuj vi sukcesis liberiĝi nur dank’ al mia
persista garantio. Mi tamen klopodos, nepre klopodos por vin savi.” Li ekstaris,
prenis ruleton da monbiletoj el la leda teko sur la tablo, malrapide paŝis al
Daojing kaj balancante etendis al ŝi la manon. “Akceptu tiun ĉi monon por
mendi kelkajn elegantajn vestojn. Fraŭlino Lin, la homo ne vivas pli ol unu
vivon, la herboj ne pasas pli ol unu aŭtunon. En mia vivo mi vidis multe da
ĉarmaj virinoj, sed neniu el ili povas sin kompari kun vi… Oh, estu bonvola ĝin
akcepti, kvankam estas malgranda sumo.”
Daojing, tute pala, senmove staris kiel marmora statuo. “Akceptu！Mi ŝatus,
ke ĝin akceptu via propra mano de blanka jado…” Hu Meng’an strabe rigardis
ŝin kaj prenis al ŝi la manon.
Pa！La ruleto da monbiletoj klakfrapis lian kontentan malgrasan vizaĝon kaj
disŝutiĝis sur la tero. Surprizita, li rigidiĝis.
Forĵetinte la monbiletojn al li kaj la rozflorojn ekster la pordon, Daojing
salte kuris al la korto, sed antaŭ ol si atingis la enirejon de la pensiono fortika
viro tie staranta baris al ŝi la vojon kaj kriis：
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“Eliri estas malpermesate!”
Gardis la enirejon alia pistolportanta sekreta agento en civila vesto. Eliri ŝi
jam ne povis. Ŝi subkonscie retroiris kelkajn paŝjn kaj sin apogis sur la
ekranego en la korto. Post spiregoj ŝi refaris kelkajn paŝojn malantaŭen kaj
haltis sub kariofilo. Ŝi sopire rigardis al la ceteraj ĉambroj ĉirkaŭ la korto por
vidi ĉu estas loko por ŝin ŝirmi. Sed ĉiuj estis plene fermitaj. Evidente la
najbaroj aŭdis, ke okazas io eksterordinara en la korto kaj pro tio silente sin
ŝlosis en siaj ĉambroj.
Perdinte tian eblecon forkuri, ŝia kapo malvarmiĝis, kaj ŝi senvorte restis tie,
atendante la okazontaĵojn.
“Haltu！Ne moviĝu!” kriis Hu Meng’an, kiu, kolektinte la monbiletojn,
ankaŭ saltis en la korton. Malaperis la ĝentileco kun kiu li aspektis antaŭ
momento. Alte tenante en mano braŭningon, li celigis ĝin al ŝi kiel survoja
rabisto. Liaj okuloj elĵetis rabiajn flamojn, lia buŝo elkriis tremantajn blekojn,
akrajn kiel tiuj de lupo: “Nu！Nu！Nu!” Post mallonga paŭzo, li denove kriis,
furioze montrante la dentojn kaj svingante la armilon: “Virinaĉo！Ĉu vi scias,
ke vi estas grava krimulino komunista? Abomeninda virinaĉo！Mi volis vin savi,
mi volis vin savi bonkore, sed vi restas obstina！Vi, senhontulino!”
Daojing daŭre staris sub la kariofilo. En la matenruĝo, ŝia pala kaj
senesprima vizaĝo montris nek konfuzon nek indignon. Ŝi nenion pensis,
nenion sentis. Se tiu mortigisto pafus al ŝi, ŝi falus en tia stato. Sed tio ne okazis.
Hu Meng’an nur svingis kontraŭ ŝi sian braŭnngm. Antaŭ ŝia neobeema kaj
sensenta mieno, li tre koleriĝis kaj diris kun malvarma rideto：
“Kia aŭdaco, ke vi eĉ batis min, ke vi eĉ kuraĝis min bati！Hodiaŭ mi
pardonas vin pro tio, ke vi estas juna virino. Nun mi donas al vi tri tagojn. Se
post tri tagoj vi ankoraŭ ne montros vian penton,” li ĵetis al si straban rigardon
kaj forte ekkraĉis, “ne estos do kulpo mia, fraŭlino!” Fininte sian parolon, li tuj
prenis sub brakon la ledotekon kaj foriris, meze de bota klakado.
Iom post la forrampo de la vipuro, Daojing reeniris sian ĉambron kun kapo
malplena kaj apatie falis sur seĝon. Ŝi subite sentis solecon kaj malfortecon,
kiujn ŝi neniam estis spertinta. La ĉambreto ŝajnis al ŝi tre vasta kaj dezerta.
Kiam ŝia rigardo tuŝis la malordigitajn meblojn kaj la cigaredstumpojn
disĵetitajn sur la tero, ŝi ne povis sin deteni kaj ploris, apogante la kapon inter la
kubutoj sur la tablo.
“Ne ĉagreniĝu！Kio estas tiu individuo, kiu ofendis vin?” Delikate ŝin
karesis varma mano. Daojing levis la kapon pro surpriziĝo kaj trovis ĉirkaŭ si
kvin personojn, ĉiuj gestudentoj de Beijing-Universitato. Ili estis ŝiaj najbaroj
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de la sama korto. Tiu, kiu ŝin karesis, estis nekonata knabino bela kaj svelta.
Ĉiuj okuloj celis ŝin kun zorgemo.
“Kia homo estis tiu viro ？ Kial li…” malpacience demandis ŝin la
studentino. La ceteraj kvar studentoj same entuziasme direktis al ŝi demandajn
rigardojn.
Daojing sentis konsoliĝon kaj kuraĝon. Ŝi ekstaris kaj petis ilin sidiĝi.
Forviŝinte al si la larmojn, ŝi rakontis al ili la okazaĵojn en la lastaj du tagoj.
La studentino estis la unua kiu indigne kriis: “Tiu hundaĉo, malinda kaj
senkora!”
Unu studento, iom pli ol 30-jara, portanta longan robon kaj okulvitrojn,
plendis skuante la kapon kaj pintigante la buŝon: “Minaci per pistolo, kia
absurdo！Vi iru lin akuzi al juĝejo.”
“Lasu, frato Deng！Vi, kiu ĉiutage rilatas kun antikvuloj, ne konas la
nuntempan mondon.” Priridis liajn vortojn alia junulo. “Ne pensu lin akuzi en
juĝejo. Eĉ se vi irus al la Nacia Registaro, ĉu ili ne spiras per la samaj
naztruoj？La nuna socio estas vere mallumega！”
La gejunuloj, rigardante unu al aliaj, trovis neniun rimedon por helpi sian
malfeliĉan najbarinon, kvankam ĉiuj ili simpatiis kun ŝi.
“Mi dankas vin,” murmuris Daojing. “Ne mi sola suferas de tio.”
“Vi pravas!” Iu el ili eksuspiris, kaj la studentoj, ĉiuj veante, eliris el la
ĉambro. Nur la studentino restis kaj entuziasme premis la manon al Daojing.
“Ĉu vi volas, ke mi alvoku Wang Xiaoyan por ke vi konsiliĝu kun ŝi？Mi
scias, ke inter vi estas intima amikeco. Eble vi ankoraŭ ne konas mian nomon.
Mi nomigas Li Huaiying, estas kolegino de Wang.”
“Mi iru mem.”
“Ne, pli bone estas ke mi iru. Povas esti, ke ekstere ankoraŭ starus iu. En tiu
momento nia enirejo estis gardatade pluraj personoj.” Ŝi eksvingis la manon kaj
montris al Daojing delikatan rideton. Poste ŝi tuj forglitis kiel hirundo.
Daojing ne tagmanĝis, nek vespermanĝis. Sen lumigi la lampon, ŝi restis
kuŝanta sur la lito ĝis la vesperiĝo. Maltrankvila kiel formiko en varmiĝanta
kaserolo, ŝia kapo pleniĝis de teruraj imagoj. Ŝi trovis, ke la problemo estas
serioza, ne tiom simpla kiom ŝi pensis tiunokte en la karcero. Tiam ŝi nur
pensis pri morto, ĉar kun la morto ĉio finiĝos. Sed nun, la problemo prezentiĝis
multe pli komplika. Ŝi ne plu volis morti, sed deziris strangoli la hundaĉon, la
vipuron, kiun ŝi malamis. Ŝi volis lukti. Sed kiom malforta ŝi estis, sola,
senakompana, havanta nek kamaradon nek amikon！Lu Jiachuan kaj Xu Ning
estis arestitaj. Dai Yu venis mistere；tute ne eblis lin trovi. Kion ŝi faros?
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Malfermiĝis la pordo. Post delikataj paŝoj sekvis milda flustro de Li
Huaiying.
“Kial vi kuŝas en mallumo？Vi malpacienciĝas pro atendado?”
Daojing lumigis la lampon kaj premis ŝian malvarman maneton.
“Mi trovis Wang Xiaoyan,” diris Li Huaiying per mallaŭta voĉo. “Ŝi tre
maltrankviliĝis, sed havis nenian rimedon. Poste ŝi kaj mi iris al Xu Hui, kiu
estis laborantino de nia studenta asocio, por konsiliĝi kun ŝi. Ŝi diris, ke morgaŭ
posttagmeze ŝi venos vin vidi en mia ĉambro. Jen estas letero por vi, skribita de
Xiaoyan.”
“Xu Hui？Mi konas ŝin!” Ŝi ege ĝojis, ke Xu Hui venos al ŝ'i. Dankinte al
Li Huaiying, ŝ'i petis ŝin detale rakonti pri la vizitontino, sed Li diris：
“Mi reiros al mia ĉambro. Ĉiam ŝajnas al mi, ke iu nin spionas ekstere. Xu
Hui konsilis, ke ni estu singardaj en la paroloj, kaj ke ni ne ofte renkontiĝu. Pli
bone estus, ke vi iru nenien, eĉ ne al la hejmo de Wang Xiaoyan.”
En la sekvinta tago, posttagmeze je la kvina, horo en kiu la studentoj finis
sian tagan kurson kaj multaj homoj jen venis en la pensionon jen eliris el ĝi,
vigla studentino, maldika, tre elegante vestita, venis viziti Li Hualying. Daojing
vidis ŝin tra la pordofendo. Ĝuste ŝi estis tiu Xu Hui, kiu batis Yan Geng en la
manifestacio de la “18-a de Marto”. Ŝi rapide paŝis al la ĉambro de sia
najbarino. La vizitantino salte ekstaris kaj premis ambaŭ manojn al Daojing,
salutante ŝin kun rideto：
“Dum longe mi ne vidis vin, Lin Daojing. Mi ne atendis, ke mi revidas vin
ĉi tie.”
Li Huaiying, ferminte post si la ĉambropordon, surstratiĝis por aĉeti
bombonojn.
Daojing estis tiom ekscitita, ke ŝi, tenante en siaj manoj tiujn de Xu Hui, ne
sciis kion diri.
Tiu ĉi ridetante rigardis ŝin kaj demandis：
“Lin Daojing, vi petis Wang Xiaoyan, ke ŝi helpu vin en la distribuado de
flugfolioj, ĉu ne?”
La okuloj de Daojing rebrilis, ŝia melankolia vizaĝo ruĝe radiis. Ŝi
balancetis la kapon kaj respondis: “Jes. Ĉu vi ilin dissendis?”
“Ne！Tion lasu kaj unue rakontu al mi pri via arestiĝo.” La okuloj de Xu Hui
fariĝis akraj kiel boriloj.
Daojing rakontis al ŝi, kiel oni arestis ŝin kaj kiel ŝi renkontis Hu Meng’an.
Klinante la kapon flanken, Xu Hui aŭskultis kun tuta atento. Jen ŝi kapskuante
ridetis, jen ŝi frapetis al Daojing ĉe la ŝultro, kun brovoj kuntiritaj. Kiam la
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rakontado finiĝis, ŝi komentis kiel intima amikino.
“Lin Daojing, ne estu malkontenta se mi vin kritikos.Vi havas laŭdindan
kuraĝon en la luktado kaj ŝatatan malkaŝeman karakteron, sed mankas al vi
lerteco. Kial vi kondutis tiom sincere antaŭ ekzekutistoj？Tio simple estas
stulteco. Vi ne devis konfesi, ke vi dissendis la flugfoliojn. Krome, diru al mi,
pro kio vi estis arestita? Ĉu vi tion scias?”
Daojing, punciĝinta de honto, firme tenis la manojn de Xu Hui kaj rigardis
al ŝi en la okulojn, klarvidajn kiel paro da lanternetoj.
“Fratino Xu, mi ja estas malsaĝa, tre malsaĝa！Pro kio mi estis arestita？
Vere mi ne scias. Mi agis senpripense. Diru al mi do, kion mi devas fari.”
“Nu…” Xu Hui meditis. “Kion planas fari vi mem?”
“Forfuĝi. Sed mi ne scias kiel tion efektivigi.”
Xu Hui ekridis. “Jes, prave！Nepre estas necese tion fari. Ni helpos vin.”
Apenaŭ ŝi finis sian parolon, revenis Li Huaiying kun amaso da arakidoj,
melonsemoj kaj sovaĝaj pomoj en brakoj. Ŝi senprokraste diris mallaŭte al
Daojing：
“Eta Lin, ekstere iu volas vin viziti.”
“Kiu?” Daojing tre surpriziĝis.
“Mi ne konas lin.” Li Huaiying skuis la kapon.
Daojing ekstaris kaj ĵetis al Xu Hui maltrankvilan rigardon, kvazaŭ
demandante: “Kion fari?” Sed tiu ĉi restis aplomba kaj flustris al ŝia orelo
kelkajn vortojn, kiujn aŭdinte, Daojing montris sur la vizaĝo kontentan rideton.
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XXVIII
Daojing rapide iris en la korton kaj trovis nekonatan junulon starantan antaŭ
la pordo de ŝia ĉambro. Li havis paletan vizaĝon kaj estis vestita laŭ okcidenta
maniero. Kiam li vidis Daojing, li paŝis renkonte al ŝi kaj, post rigardesploro,
ekkaptis al ŝi la manon kriante：
“Ĉu vi ne rekonas min, fratino?”
“Frato, frateto!” Ŝi ĝoje ekkriis, kiam ŝi konstatis, ke la vizitanto estas ŝia
plijuna frato Daofeng. Tiu ĉi jam elkreskis kiel alta junulo depost ŝia foriro el la
hejmo antaŭ tri jaroj. Manon en mano ili enĉambriĝis kaj ŝi demandis lin kun
rideto, forgesinte ĉiujn ĉagrenojn: “Sidiĝu, fraĉjo! Kiel fartis vi kaj la familio
en la lastaj jaroj?”
Lin Daofeng ne sidiĝis, sed staris meze de la ĉambro por ŝin ĉirkaŭobservi
per rigardoj. Li ekzamenis la meblojn kaj la vestojn de sia fratino. Sur lia mieno
elmontriĝis iom post iom seniluziiĝo.
“Fratino, mi aŭdis, ke vi edziniĝis. Kial vi loĝas sola en ĉi tia loko?”
“Jes, mi loĝas sola ĉi tie. Sidiĝu do, fraĉjo!”
Antaŭ ol li sidigis sin, li elpoŝigis naztukon por forviŝi la polvon sur la seĝo.
“Via edzo?” Liaj ridetantaj okulgloboj turniĝis kaj falis sur sian fratinon. “Kio
li estas? Tre riĉa?”
“Pro kio tion demandi!” Daojing iom malpacienciĝis. “De longe mi disiĝis
de li. Diru al mi, kie troviĝas nun la familianoj kaj de kie vi venis.” En tiu ĉi
momento leviĝis en ŝi sopiro kaj zorgo pri ŝia familio, kvankam ŝi malamis ĝin
kaj neniam kontaktiĝis kun ĝi post sia forfuĝo.
“Panjo mortis de malsano,” respondis Daofeng indiferente. “Ŝi mortis en la
pasinta jaro. De tiam mi vivis kun paĉjo. Ho, vi ne scias, li denove fariĝis
registara oficisto. Ni loĝas en Nanjing. Ne, li loĝas tie, sed mi studas en
Shanghai. Li ankoraŭ ne scias, ke mi jam estas studento de
Zhendan-Universitato de Shanghai.”
“Kial vi venis al Beiping? Kaj patro?”
“Patro?” Li elpoŝigis delikatan tuketon, per kiu li boris al si la naztruojn.
“Al la maljuna paĉjo mankas mono por la elspezoj. Li rememoris, ke li vendis
tro malkare siajn bienojn norde de la Granda Muro. Li do komisiis, ke mi iru al
la farmuloj, kiuj ilin aĉetis, por repostuli iom da kromprezo.Li mem jam iris al
Rehe-provinco. Nun mi restas en tiu ĉi urbo, klopodante por ke la konkubino de
la ĝenerala sekretario de la provinca registaro de Rehe nin helpu, ĉar, se ni ne
uzos la forton kaj potencon, estus malfacile elpremi monon el la malriĉaj
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farmuloj.”
Daojing ektrovis, ke la frato portas elegantan okcidentan veston. Liaj haroj
brilis de pomado. En liaj okuloj, kvankam grandaj, oni legis fanfaronemon kaj
malsinceron. “Oh, li fariĝis tia！…” Ŝi kuntiris la brovojn.
“Fraĉjo, ne partoprenu la malvirtaĵojn de patro!” konsilis ŝi. “La farmuloj,
sen sufiĉa manĝaĵo kaj vesto, vivas en granda mizero. Per kio oni rajtas
repostuli monon por la bienoj jam venditaj？Oni eĉ ne kontentas per la
senhaŭtigo de la malriĉuloj, sed volas ankoraŭ elpreni iliajn ostojn por suĉi la
medolon!” Ekscitita, ŝi entuziasme oratoris. “Fraĉjo, nun mi komprenas, ke la
gepatroj, ankaŭ vi kaj mi, estas ĉiuj kulpuloj. Ni ambaŭ elkreskis nutrante nin
per la sango de la farmuloj. Antaŭ patro kuŝas nur unu vojo: la vojo de morto
kiun iris patrino. Sed vi kaj mi, ankoraŭ junaj, povas ĝin forlasi. . .”
Daofeng mire eletendis la langon kaj rompis tiajn strangajn argumentojn.
“Fratino, vi ne scias, ke mi havas jam amatinon. Ŝi nomiĝas Gao Lingling.
He, belega, la plej ĉarma el la studentinoj de nia universitato！Krome ŝi estas
filino de riĉulo. Ni gefianĉiĝis. Patro diris ke, se mi povos akiri sumon da mono
el nordo de la Granda Muro, li edzigos min per ĝi. ‘Se la homo ne zorgas pri si,
la ĉielo kaj la tero lin ruinigos.’ Mi sola ne kapablas riĉigi ĉiujn tiujn malriĉajn
farmulojn; preferinde estas, ke ĉiu el ili kontribuu iom da mono por min helpi.”
Daojing eksplodis ofendita de tiuj ekstreme egoismaj vortoj.
“Fraĉjo, mi ne pensis, ke vi fariĝis tiel triviala kaj malbelspirita！Tio, kion vi
diris, estas komplete vortoj de bienuloj kaj kapitalistoj！Ĉu vi scias, ke ĉi tiuj
estas klasoj senperspektivaj, kondamnitaj al pereo?...” Ŝi tiom flamiĝis, ke ŝi
forgesis en kia danĝero ŝi troviĝas, kaj ŝi senintermite eksplikis al li pri la
klasbatalo kaj la estonteco de la disvolviĝo de la homa socio.
Borante al si la naztruojn, Daofeng aŭskultis kun ĉiam pli netolerebla
malpacienco. Fine li abrupte ekstaris, prenis sian lanan ĉapelon kaj interrompis
ŝin kun rideto：
“Ĉesu vian muelan babiladon, fratino. Vi certe estas komunistino, ĉu？Tio
ne estas ŝercaĵo!” Li malserioze haketis per manplato ŝian gorĝon kaj daŭrigis
per voĉo mallaŭtigita: “Oh, zorgu pri via kapo!”
Multan tempon post la foriro de la frato, Daojing ankoraŭ staradis en la
ĉambro. “Stultega mi estas. Kion mi babilis!” pentis ŝi. “Ĉu mi povas eldiri al li
kion mi volas pro tio, ke li estas mia frato? ‘Kial vi kondutis tiom sincere
antaŭ tiaj homoj?’”Eksonis en ŝiaj oreloj la vortoj de Xu Hui, kiuj kvazaŭ donis
al ŝi pezan vipbaton. Iom post iom ŝi trankviliĝis de la eksciteco. “Morgaŭ ĉe la
vesperiĝo atendu hejme. Venos personoj por vin elkonduki. Nepre gardu tiun ĉi
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sekreton kaj malkaŝu al neniu alia.” Rememorante tiujn vortojn kiujn Xu Hui
flustris al ŝi en la orelojn, ŝi ridetis, kaj murmuris palpante siajn ardantajn
vangojn: “Kompare kun ŝi, vere mi estas granda malsaĝulino!” Malaperis en ŝi
la sento de soleco. Stimulata de la plej kara simpatio kaj justa apogo kiujn ŝi
renkontis, ŝi diris en si: Se oni naĝas, baraktas, kunpremante la lipojn, oni certe
ne mergiĝas en la maro de la vivo. Ŝi komencis ordigi siajn kunportotajn
objektojn, revante pri la nova vivo ŝin atendanta. Subite repikis ŝian koron la
vortoj de Xu Hui: “Pro kio vi estis arestia?”
“Pro kio?” Ŝi sidis ĉe litrando kaj dronis en meditado, ĵetinte flanken la
ekzemplerojn de la gazeto Monda Kulturo kiujn ŝi tenis en manoj. “Krom Yu
Yongze kaj Wang Xiao-yan, kiuj iom informiĝis pri miaj agoj, lasttempe nur
Dai Yubsciis perfekte. Ne eblas, ke Yu min denuncu, des malpli eblas por
Wang, kiu estas puranima kaj honesta. Ĉu Dai Yu？Sed kiel li, revolucia
kamarado, povus tion fari?” Ŝi perpleksiĝis kaj povis fari neniun konkludon.
“Kial vi kondutis tiom sincere？Tio simple estas stulteco!” Ŝi remaĉis la
vortojn de Xu Hui kaj mokis al si. “Perfidulo！Ĉu en la revolucia kampo povas
ne troviĝi perfidulo?” Lu Jiachuan diris al ŝi ĉe ilia lasta renkontiĝo, ke multaj
kamaradoj falis en malliberejon perfiditaj. Tion rememorante, ŝi sentis multajn
dubindaĵojn en la agoj de Dai Yu. Tamen ŝi tuj riproĉis sin: “Ne, ne, tute ne
eble!” Ŝi forĵetis sian suspekton pri li, konsiderante ĝin ideo ridinda. Sen lumigi
la lampon, ŝi kuŝis en la mallumo, muelata de diversaj pensoj, kaj ne sciis kiel
solvi la problemon. Obstrukciĝis en ŝi granda amaso da vortoj, kiujn ŝi volis al
iu diri. Ŝi sentis sopiron, sufokiĝon. Se Lu Jiachuan, ŝia plej estimata persono,
estus nun kun ŝi！Kiam la nomo Lu Jiachuan ekaperis en sia memoro, ŝi tuj
saltleviĝis kaj lumigis la elektran lampon. A1 li ŝi havis multon nor diri kaj
skribi.
“Frato Lu:”Sidiĝinte ĉe la tablo, ŝi skribis tiujn du vortojn, sed tuj ilin
elstrekis, kaj titolis lin sen mencii la nomon：
Mia plej kara instruanto kaj amiko：Nun, la 19-an de oktobro de
1933, mi skribas al vi el Beiping. Sed mi ne scias, kie vi troviĝas, en
kiu malliberejo kaj sub kia sorto. Mi nenion scias. Tamen, amiko
mia, mi ne povas ne skribi al vi, mi ne povas ne diri al vi. Mi havas
multon por rakonti. Antaŭ ĉio mi volas sciigi al vi unu aferon, la
plej gravan, kiun aŭdi vi certe ĝojos. Tio estas, mi jam forlasis la
pasinttempan ŝanceliĝemon kaj hezitemon kaj firmvole prenis la
vojon kiun vi iras. Mi jam forigis el mi la teruran etburĝan venenon
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— altenigon al la malnovaj sentimentoj kaj kompatemon sen
principo kaj ĝusta pozicio — kaj ĵetis min en novan vivon.
Konkrete dirite, mi jam disiĝis de Yu Yongze. Rememorante la
tagojn de la lastaj dekkelkaj monatoj, amiko mia, kiom da doloro,
pento kaj neeltenebla honto mi sentas！Tiun nokton, kiam mi revenis
hejmen post la vizito al bofratino Li, vi jam foriris, kaj baldaŭ estis
arestita. Estas mia krimo neindulgebla dum la tuta vivo kaj mia
kulpo neniam pardonebla, ke mi ne sukcesis ĝustatempe vin helpi
en la danĝero. Sed mi ne lasis min subpremita kaj glutita de tiaj
pentaj sentoj. Pro tio, anstataŭ peti de vi senkulpigon, mi volas diri
al vi：Vi estas arestita, sed mi stariĝis. Kaj mi kredas, ke stariĝis
ankaŭ miloj kaj dekmiloj da gejunuloj tiaj，kia mi estas. Kvankam
mankas al mi sperto kaj mi tute ne povas kompari kun vi.
Ŝi haltis kaj longe meditis. Kirlante velkintajn arbofoliojn, la okcidenta
vento frapadis la fenestropaperon. Estis malfrua aŭtuno. Ŝi ne estis sufiĉe
vestita. La malvarma aero, penetrinta tra la fenestrofendoj, tremetigis ŝin.
Tamen en ŝia koro bolis ia afekcio, kiu forgesigis al ŝi la malvarmon kaj la
minacantan danĝeron en kiu ŝi troviĝis. Kaj ŝi daŭrigis nereteneble：
Plej estimata amiko：Krome mi volas diri al vi, ke mi ankaŭ
suferis provon. Lasttempe mi preskaŭ estis detruita de la
reakciuloj. Sed, kiam mi, persekutata de la danĝerego, trovis
neniun elirejon, la Partio, mia granda patrino, ankoraŭfoje
etendis al mi la manon. Amiko, kiom feliĉa kaj ĝoja mi estas,
kvankam min atakas maltrankvilo kaj ĉagreno. Estas vi, estas la
Partio, kiu min orientis el mia devojiĝo. Kaj, kiam mi renkontis
danĝeron kaj rifon dum mia antaŭenirado, la Partio, mi tute ne
atendis, denove venis min savi… Nun mi ankoraŭ ne
eldanĝeriĝis, sed mi havas konfidon tion sukcesi. Oh, kian
plezuron mi havas, kiam mi trovas, ke mi, same kiel vi, vivas
vivon plenan de romanecaj kaj mitologiaj historioj！
Fine, mia plej estimata amiko, mi ankoraŭ volas elverŝi al vi
kelkajn vortojn elkorajn, kiujn eldiri mi ĉiam hontis… Vi kredu
je mi. Se vi sukcesus legi tiun ĉi leteron, vi vidus en ĝi sinceran
koron. . . Ne ridu, amiko！Ĝi ne forgesos vin, neniam. Vi ĉiam
restos en mia koro, kiom ajn malproksime vi troviĝos, kiel ajn
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danĝera fariĝos la situacio, kiaj ajn estos la ŝanĝoj, ĉu vi vivos
aŭ ne. Kiam mi povos vin vidi refoje？Ĉu eblos por ni revidi
nin?. . . Mi tamen atendas. Mi atendas la alvenon de tiu tago.
Ho, kiel felica mi estus, se efektive mi ĝuus tiun tagon dum la
marŝado de mia vivo！… Amiko mia，ke ni povu revidi nin!
Bone vin zorgu. Via neŝancelebla batalvolo ĉiam estos
ekzemplo de mi lerninda.
Finskribinte la leteron, ŝi legis ĝin fojon post fojo, kun tia avideco, ke ĝi
ŝajne ne estis skribita de ŝi al Lu Jiachuan, sed sendita de ĉi tiu al ŝi tra miloj da
malfaciloj. Ebria de la eksterordinara emocio, ŝi tute forgesis la ĉagrenan nubon
kiu ŝvebis super ŝi.
“Kiel ĝin sendi al li?” Ŝi demandis sin ridetante, kun la letero en mano,
kiam la taglumo estis forpelanta la noktan obskuron. Vere, ĝi estis letero kiun
oni ne sciis kiel adresi.
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XXIX
Wang Xiaoyan eniris en la ĉambron de sia patro, nenion dirante. Ŝia kapo
velke kliniĝis, kvazaŭ io grava pezus en ŝia koro. La patrino maltrankviliĝis kaj
rapidis ŝin demandi：
“Yan, kio okazas al vi? Ĉu vi denove zorgas pri la studado?”
“Ne!” La filino kapskuis kaj kuntiris la brovojn, aspektante kiel
plenaĝulino.
“Kio do？Diru al ni!”
Xiaoyan apogis la kapon sur la tablo kaj restis silenta.
Profesoro Wang alpaŝis kaj levis ŝian kapon. Li diris afable kapbalancante：
“Xiaoyan estas bona knabino, kiu nenion kaŝas al sia paĉjo. Diru do kian
malfacilajon vi havas!”
“Paĉjo, vi nepre min helpu!” komencis paroli la knabino, ĵetinte al siaj
gepatroj malgajajn rigardojn.
“Diru, filino, pro kio vi sentas tian aflikton!”
“Lin Daojing estas serioze persekutata de malbonulo de Guomindang. Ŝi
troviĝas sola sen neniu familiano. Mi ĉagreniĝas pro ŝi. Paĉjo, ni devas ŝin
helpi…” Larmoj falis el ŝiaj okuloj.
La profesoro kaj lia edzino mire kaj dube rigardis al sia filino kaj penis
kompreni kion ili aŭdis.
“Paĉjo, mi jam promesis al ŝi, ke ni ŝin helpos. Kiom indigninda estas tio,
kio okazas al ŝi!” Kaj ŝi rakontis al ili de la komenco ĝis la fino la travivaĵojn
de Daojing en la lastaj tagoj.
Finaŭdinte la rakonton, profesoro Wang Hongbin demetis kaj eksvingis la
okulvitrojn, donante samtempe pugnobaton sur la tablon. Li kriis：
“Kia absurdaĵo！Vere absurda!” Sed li tuj bremsis siajn vortojn por ne tro
ekscitiĝi. Post pripensado, li daŭrigis kviete: “Nu, estu trankvila, Xiaoyan！Diru
al Lin Daojing, ke ŝi ankaŭ ne maltrankviliĝu. Ni studos por eltrovi bonan
rimedon.”
Wang Xiaoyan ridetis, pro la realiĝo de la plano, kiun ŝi faris kun Xu Hui.
Ŝi estis sciinta, ke la elementa lernejo en la gubernio Dingxian, kies estrino
estas ŝia onklino, bezonas instruistinon, sed ŝi ne rekte prezentis al la patro tiun
ideon, timante ke li rifuzos. Pro tio ŝi intence ĉirkaŭparolis por veki en la patro
simpation kaj indignon. Efektive, antaŭ ol Xiaoyan faris la proponon, la
profesoro mem rekomendis, ke Daojing iru al lia fratino. Poste, pro peto de
Xiaoyan, li eĉ konsentis akompani Daojing el Beiping. Sed kiam ili finaranĝis
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sian projekton, la patro iom hezitis kaj zorge avertis la filinon：
“Yan, ĉar la afero rilatas al Lin Daojing, ni havas la neevitendan devon ŝin
helpi. Sed, en la estonteco, vi ne devos zorgi plu pri tiaj fremdaj aferoj. Pli bone
estas, ke ni ne enmiksiĝu en tiujn aferojn rilatajn al politiko. Lerni, nur lerni
estas kion vi devas fari.”
Xiaoyan kapjesadis: “Vi diris prave, paĉjo. Mi ne komprenas la politikon,
sed nur simpatias kun Lin Daojing.”
Antaŭtagmeze de la sekvanta tago, Wang Xiaoyan venis viziti Daojing,
kunportante grandan korbon da fruktoj. Anstataŭ sia kutima kvieto, ŝi kriis
apenaŭ enpaŝante la ĉambron：
“Eta Lin, kial du tagojn vi ne iris al mia hejmo por la instruado? Ĉu vi estas
malsana？Panjo diris, ke mi venu vin vidi.”
La okuloj de Daojing ruĝetiĝis kun larmoj. La du knabinoj streĉe sin
ĉirkaŭbrakis kaj dum longa moment one sciis kion diri. Fine, Xiaoyan forviŝis
siajn larmojn kaj metis sian buŝon ĉe la orelo de la amikino, flustrante：
“Estu preta je la sepa horo hodiaŭ vespere, por forlasi Beiping. Vi povos iri
al la gubernio Dingxian por tie instrni en la lernejo de mia onklino. Jen vi havas
sub la fruktoj kompleton da viraj vestoj. Je la sesa horo kutime venos gekolegoj
por viziti Li Huaiying kaj ŝiajn najbarojn kaj invite ilin al kinejo. Kiam la
amaso eliros el la pensiono, vi, alivestita kaj portanta ĉapelon, ankaŭ eliros,
miksante vin inter ĝi.” Xiaoyan unuspire diris tiom da vortoj. Farinte anhelojn
kaj ĵetinte rigardojn tra la fenestro, ŝi aldonis mallaŭtvoĉe, por certigi la klaran
komprenon de sia aŭskultantino: “Vi facile elŝoviĝos je la sepa, kiam
vesperiĝos kaj multaj personoj amase kaj senorde enirados kaj elirados. Sed
atentu, vi devos bone alivestiĝi kaj aspekti kiel knabo, kun brustostreĉita. Ni ne
rimarkis, sed Xu Hui scias, ke ekster la pensiono atendas detektivoj. Ŝi avertis,
ke ni estu singardemaj.” Xiaoyan montris rideton al Daojing kaj, post longa
enspiro,daŭrigis per alta voĉo: “Eta Lin, panjo tre zorgas pri vi, sed hodiaŭ ŝi ne
povas veni vin vidi pro okupateco.”
“Estas nenio. Post du aŭ tri tagoj mi ree fartos bone.” Dirinte kun kuntiritaj
brovoj tiujn vortojn, ŝi mallaŭtigis la voĉon kaj daŭrigis: “Tiom da personoj
venas min helpi, kaj ankaŭ Xu Hui… Se mi ne sukcesus elfuĝi kaj vi estus
implikitaj en la aferon?”
“Ne prizogu pri tio. Xu Hui diris: ‘Se oni infanon elmontri ne volas, lupon
kapti ne povas.’”Wang Xiaoyan neniam antaŭe estis tiom entuziasmiĝinta.
Karesante la malvarmajn manojn de sia amikino kaj rigardante ŝian velkan
mienon, ŝi aldonis kun granda zorgemo: “Laŭ via aspekto, vi certe nenion
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manĝis dum pluraj tagoj. Iru al la malgranda manĝejo fronte al la pensiono por
ion preni. Ne?”
Ŝi denove flustris: “Xu Hui diris, ke vi manĝu！Se vi ne manĝos, vi vere
malsaniĝos… Ho, danĝere, mi preskaŭ forgesis la plej gravan aferon. Kiam vi
vespere elŝoviĝos el la pensiono, vin turnu al la angulo de Shatan kie staras la
Ruĝa Domo. Tie estos aŭtomobilo, en kiu vin atendos miaj gepatroj. Ili tuj vin
akompanos al la fervoja stacio.”
Kiam Xiaoyan estis preta adiaŭi, Daojing ŝin kaptis ĉe la brako kaj elpoŝigis
la leteron kiun ŝi skribis. Ŝi petis: “Donu ĝin al Xu Hui, por ke ŝi ĝin transsendu
al Lu Jiachuan.”
“Lu Jiachuan?” ripetis Xiaoyan, iom surprizite. “Jes！Ne forgesu, nek perdu
ĝin!”
Xiaoyan montris al ŝi delikatan rideton kaj foriris, nenion dirante plu.
Daojing restis sola, ankoraŭ konfuzata de la konfuza afero. Sidis sur la
tabureto la korbo da fruktoj, kiu ŝin helpos. Sed ĉu ŝi sukcesos forfuĝi? La
limtempo de tri tagoj, donita de Hu Meng’an, baldaŭ finiĝos. Morgaŭ, morgaŭ
estos tago neimagebla. Ĉio dependos de la hodiaŭa sepa horo de la vesperiĝo…
“Eta Lin, kion vi estas pensanta?” Ŝin vekis el la meditado obtuza voĉo. Ŝi
levis la kapon kaj trovis Dai Yu staranta fronte, en duonnova studenta uniformo
el perkalo “Libereco” kaj kun ĵurnalvolvaĵo en mano. Ŝi tuj stariĝis de la seĝo
apud la tablo, kaj samtempe metis la korbon da fruktoj sub la tablon por vakigi
la tabureton, sur kiun ŝi petis sidiĝi al la vizitanto.
“Maljuna Dai, vi venis！Kiom mi deziris vian alvenon!” Post la hieraŭa
pripenso, ŝi komencis havi iom da singardemo kontraŭ li. Tamen, malgraŭ tio,
tiu singargemo ne povis superi ŝian entuziasmon kaj konfidon al amiko. Pro tio
ŝi afable premis al li la manon kiel kutime kaj invitis lin al la tabureto.
Sidiĝinte, Dai Yu ekbruligis cigaredon. Li komencis paroli nur post longa
rigardado al la mastrino. Daojing tion ne priatentis, ĉar li ĉiam kondutis
tiamaniere.
“Kiel vi fartis en la lastaj tagoj? Ĉu vi daŭre instruas?”
“Nu…” Daojing perpleksiĝis, ne sciante ĉu ŝi devas diri al li la lastajn
okazintaĵojn. Antaŭ ol ŝi povis sufiĉe pripensi la aferon, li ree alparolis ŝin,
bruligante alian cigaredon：
“Mi vidas, ke vi aspektas malbone. Ĉu vi estas malsana?”
“Ne. Mi renkontis teruran fatalaĵon!” Ŝi pensis, ke ne decas kaŝi tian
eksterordinaraĵon al revolucia kamarado kiu montras zorgemon pri ŝi, malgraŭ
ke li kondutas iom strange.
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“Kio?” La miopaj okuloj fikse kroĉiĝis sur Daojing, montrante grandan
zorgemon.
Ŝi do koncize rakontis al li pri sia arestiĝo kaj la ĝenado fare de Hu
Meng’an. Pensante pri la sepa horo de la vesperiĝo, ŝi ne havis emon multe
paroli kun li.
“Oh, okazis tia afero!” Dai Yu diris kun miro, ne demetante sian rigardon
de ŝi. “Kia absurdajo！Vere senhontaj estas la reakciuloj!”
“Diru al mi, maljuna Dai, kion mi devas fari！La limtempo estas tri tagoj.
Sed jam pasis du.”
Dai Yu enpensiĝis, klinante la kapon. Post longa momento li respondis kun
malĝojo kaj demando, malrapide fingrofrapante la tablon：
“Kion vi mem planas fari, eta Lin？La afero vere estas tre serioza.”
“Maljuna Dai…” Ŝi preskaŭ estis malsekretigonta la planon de Xu Hui, sed
ŝi retenis la vortojn, rememorante la averton de Xu: “Tion diru al neniu!” Ŝi
decidiĝis kaj ŝanĝis la tonon. “Maljuna Dai, neniun rimedon mi havas. Mi
pasigis tri tagojn en tia maltrankvilo, ke mi nenion manĝis pro manko de
apetito.”
“Tiel estis?” Dai Yu levis la kapon kaj aldonis kun peza tono: “Do, estas
necese elturniĝi el tio. Ĉu vi pensis pri forfuĝo?”
“Ne. Mi ne scias kien nek kiel fuĝi. Vi ne scias, ke gardas ekster la
pensiono detektivoj. Mi ne kuraĝas eĉ elpaŝi el la enirejo. Instrui mi ankaŭ ne
iris en la lastaj tagoj.”
Tute indiferenta por sia parolo, Dai Yu fumadis kun kapo klinita, kvazaŭ
ion meditante.
Daojing ludis per krajono sur la tablo. Ŝi sentis malpaciencon kaj perdis la
esperon. Kial li ne volis fervore ŝin helpi same kiel Xu Hui？Kial li traktis ŝin
tiel malvarme？Ŝi ne plu parolis, sed senmove rigardis lin. Longan momenton
poste, la viro ekstaris, forfrapis la polvon de sia vesto kaj rompis la silenton：
“Ne estu maltrankvila, eta Lin. Traktu kiel kutime tiun Hu. Mi foriras kaj
klopodos por vi. Se mi eltrovos iun rimedon, mi venos vin sciigi.”
“Dankon,” diris Daojing delikatvoĉe, kun koro pikata de ĉagreno.
Dai Yu premis al ŝi la malvarman manon, sin turnis kaj malaperis el la
pordo.
“Eble, eble li iamaniere min helpos？Tamen, eble estos malfrue.” Sidante
sur litrando, Daojing dronis en senordaj pensoj kaj forgesis la aferon de forfuĝo.
Subite la fruktoj sub la tablo saltis al ŝia vido kaj rememorigis ŝin pri tio. Ŝi
forĵetis la pensojn kaj elprenis el la korbo la kompleton da okcidenta vesto.
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Estis posttagmeze. Jam pasis la 4-a, t.e. restis nur iom pli ol du horoj ĝis la sepa,
horo por la fuĝo laŭ la informo de Xiaoyan. Dum ŝi estis malkviete provanta la
viran veston, kiun si tenis etendita en la manoj, neatendite Lin Daofeng
entrudiĝis, konsternita, deprimita. Liaj haroj estis taŭzitaj, la vesto ĉifita kaj
malaperis la kravato. Sen ekzameni ĉu la seĝo estas pura kaj rimarki kion metas
la fratino en la valizon, li peze sidigis sin kaj petis kun okuloj ruĝiĝintaj：
“Fratino, mi estas arestita！Savu min!”
“Kio？Vi ankaŭ povas esti arestita?” Daojing tre miris.
“Vere. Nur du horojn post kiam mi adiaŭis vin, mi estis forkaptita de
policanoj. Ili batis min, asertante, ke vi kaj mi ambaŭ estas komunistoj, ke ni
instigis ribelojn. Kia maljustaĵo!” Li elpoŝigis sian naztukon, ĉi-foje ne por bori
naztruojn, sed por viŝi la larmojn. "Savu min, fratino！Nur vi povas savi min…”
“Kio？Mi povas vin savi?”
Daofeng kliniĝis kaj viŝadis al si la larmantajn okulojn. Li balbutis timeme：
“Mi pensis, ke oni mortbatos min. Sed poste venis iu sinjoro Hu, kiu
liberigis min de la skurĝado．Li diris, ke li konas vin. Li traktis min afable,
indikante, ke vi povos min savi… Li diris, ke vi scias kion fari por tio, kaj ke
mi turnu min al vi.”
Daojing enpensiĝis. Ricevinte la edukon de Xu Hui kaj la lecionon kiun ŝi
spertis dum la unua renkontiĝo kun sia frato, ŝi fariĝis iom pli sagaca. Ĉi-foje ŝi
ne predikis al Daofeng, nek insultis al Hu Meng’an. Post momento da silento, ŝi
levis la kapon kaj konsolis lin kun afabla mieno：
“Fraĉjo, ne ĉagreniĝu. Sinjoro Hu petis, ke mi vin savu？Certe, kiel fratino,
mi ne povas ne helpi vin. Sed…”
“Sed kio?” haste demandis Daofeng, ĝoje surprizite.
“Sed tiu Hu estas tro malpacienca kaj malĝentila. Antaŭhieraŭ li provis min
timigi per pistolo, kaj en tiuj ĉi tagoj li alsendis detektivojn por min kaŝgardi.
Mi estas tiom terurigita, ke mi kuraĝas nek manĝi nek dormi. Se li kondutus pli
bone, mi, eble mi…” Daojing esprimis al la frato rideton kaj ne diris plu.
La per aflikto nebuligita vizaĝo de Daofeng tuj sereniĝis. Li kaptis al ŝi la
brakon kaj ŝin skuis, krietante: “Dankon, fratino！Mi dankas vin ankaŭ en la
nomo de Lingling！Kiel bona vi estas！Vi opinias, ke sinjoro Hu estas
malĝentila? Mi tamen trovis lin tre afabla.” Li ruze ekridis kaj flustris ĉe la
orelo de sia fratino: “Ŝajnas, ke li tre amas vin. Li krome estas riĉa.”
Daojing tuj ruĝiĝis. Tutforte retenante sian koleron, ŝi kapskuis: “Ne
babilaĉu！Tiu individuo ne estas bona homo. Eh, mi demandas vin：Kion mi
devas fari por vin savi, laŭ tiu Hu?”
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“Li, li diris, ke se nur vi promesos, promesos… Li diris, ke li parolis kun vi
pri tio kaj ke vi komprenos. Mi pensas, se vi komunikiĝos kun li, se vi traktos
lin pli bone, li do fariĝos kontenta.”
“Mi promesos?” mallaŭte sin demandis Daojing kun nedecidema aspekto.
“Li donis al mi la limon de tri tagoj, ĝis kiu ankoraŭ restas iom da tempo. Mi
bone pripensos la aferon. Nun vi iru sciigi al li, ke, se li daŭre min tiranos, se li
ĉiam sekvigos al mi spionojn, mi kategorie lin rifuzos. Se li respektos min kaj
kondutos pli ĝentile, morgaŭ mi certe donos al li respondon.”
“Respondon pri kio?” Daofeng denove maltrankviliĝis. “Donu nepre
konsenton, fratino, por mi, la unika filo de niaj gepatroj, kaj ankaŭ por vi
mem!”
“Estu pacienca,” Daojing puŝirigis lin. “Malgraŭ ĉio, mi ne lasos vin suferi.
Krome, mi ankaŭ devas savi min mem… Iru lin sciigi.”
“Mi dankas vin, fratino. Vin dankas ankaŭ Lingling. Do mi iras diri al
sinjoro Hu, ke vi donos al li respondon morgaŭ.” Kun kompatiga kaj amara rido,
li elĉambriĝis riverencadante al sia fratino.
“Nu, estu trankvila.” Daojing akompanis lin ĝis la enirejo de la pensiono.
Du personoj en civila vesto tuj lin eskortis. En tri rikiŝoj, kun tiu de Daofeng en
la mezo, ili rapide forveturis. Kiam Daojing estis rigardanta la
malproksimiĝantan dorsfiguron de la frato, tiu ĉi subite returnis la kapon kaj
ĵetis al ŝi ekrigardon de bucota ŝafido. Ŝia koro ekmoliĝis kaj ŝi sentis
kompaton al sia senkulpa frato. Ŝi reeniris en sian ĉambron kaj sidigis ĉe la
tablo, sentante, ke io pezas sur ŝia konscienco.
“Daŭrigu la luktadon！Ne plu zorgadu pri tio aŭ ĉi tio!” Ŝi abrupte ekstaris,
kun neŝancelebla mieno. Ĵus kiam ŝi faris la firman decidon, bruis en la korto
jam paŝoj, ridoj kaj laŭtaj paroloj. Gastoj venis unu post aliaj al la ĉambroj de
ŝiaj najbaroj. La ridegoj kaj krioj de la gestudentoj animis la malgradan
pensiono en la vespera krepusko.
Daojing senprokraste riglis la pordon por sin alivesti. Interne ŝi portis siajn
proprajn vestojn, kaj eĉ aldonis kelkajn pli ĝis la limo de la taŭgeco. Ekstere ŝi
metis sur sin viran ĉemizon, jakon kaj pantalonon. Tutforte ŝi kombis la harojn
supren… La sepa horo, la sepa horo estis proksimiĝanta. Ŝia koro batis, vive,
rapide.
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