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Antaŭskribo de la Tradukinto
En la mondo multaj aferoj rezultiĝis dank' al hazarda
renkontiĝo. En la epoko de interreto tia hazarda renkontiĝo
okazas pli facile kaj pli ofte. Ĉiutage mi vagas en interreto, de
unu al aliaj retejoj, libere legante en diversaj paĝoj. Ĉiu foje,
antaŭ ol mi malfermas mian komputilon, mi ne povas antaŭscii
kion mi renkontos ĉifoje rete? Komence de la septembro de
2009, mi legis rete jenan informon:
En aŭgusto, novelaro baze de faktoj verkita de la ĉina
verkisto Yang Xianhui, sub la titolo <Virino el Ŝanhajo>
（Woman from Shanghai）estas eldonata de Pantheon sub
Random House en Usono. Laŭ konciza konigo pri la enhavo far
eldonanto, la t.n. <Virino el Ŝanhajo> devas esti la novelaro
<Rakontoj de Postvivantoj de Jiabian-ravino> verkita de s-ro
Yang.
Jen estas la unuafoja publikigo de la verko de Yang Xianhui
en la angla lingvo. La angliginto nomiĝas Huang Wen ( Wen
Huang ).
<La Vaŝintona Poŝto (The Washington Post)> kaj <Novjorka
Tempo> respektive en la 23a kaj 24a de aŭgusto aperigis
recenzojn de Sarah Halzack kaj Howar H French. La recenzo en
<Novjorka Tempo> ne nur legiĝas pli longe (ĉ. je 1000 vortoj),

《李祥年的爱情故事》

世界语电子书前言
世界上有许多事情都成就于偶然的邂逅。在互联网时
代，这种邂逅更容易在网上随时发生。我几乎每天都要
上网浏览，而当我每次在开电脑之前，并不知道这一次
会遇见什么。2009 年 9 月初，我从网上读到一则短讯：
中国作家杨显惠的纪实小说以《上海女人》（Woman from
Shanghai）为名，8 月份由兰登书屋 Random House 旗下的帕特
侬 Pantheon 书局在美国出版。从出版方提供的内容简介看，
《上
海女人》应为杨的小说集《夹边沟记事》。
这是杨显惠的作品首次以英语发行。英译者是黄文（音，Wen
Huang）。
《华盛顿邮报 The Washington Post》和《纽约时报》分别于 8
月 23 日和 24 日刊出萨拉·海扎克 Sarah Halzack 和霍华德·弗
伦奇 Howar H French 的书评。
《纽约时报》的书评不仅篇幅更长
__约 1000 词，而且刊登了作者照片，同时在网络版刊出了此书节
选。两份头牌大报对《上海女人》的关注，是该书在美国市场获
得成功的基本保证。
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kaj ankaŭ kun la portreto de la aŭtoro. En reta versio aperis
fragmentoj el la libro.
Atento pri la <Virino el Ŝanhajo> donata de la du influhavaj
ĵurnaloj garantias la sukceson de la nomita libro en la usona
merkato.
Howar H French donas multan admiron pri la verko de s-ro
Yang, "bazita sur la personaj travivaĵoj", kaj li opinias ke "la plej
kortuŝa peco" el la libro certe estas <La Amo de Li Xiangnian>.
Li diris ke tiu rakonto pri la revido de la geprotagonistoj post
multaj mizeroj estas merita eĉ inter vicoj de la noveloj de
Gabriel Garcia Morquez, la laŭreato de la Nobel-premio pri
literaturo, 1982.
Ankaŭ s-ino Sarah Halzack kortuŝite de la "senegoisma
persistemo" de la protagonistoj en la libro.
Mi sentas honton pro mia preskaŭ analfabeta senscio pri la
propraj nomoj (precipe tiuj de neĉinaj fremduloj sed en ĉinaj
ideogramoj) en la rezenzo, Do mi traserĉas en interreto, kaj
interalie legas jenajn vortojn, ke:
En la historio de la ĉina literaturo, Yang Xianhui(1946-) estas alia
majstro-novelisto post la gloraj nomoj de Lusin(1881-1936), Shen
Congwen(1902-1988) kaj Zhang Ailing (1920?-1995), li estas
granda ĉina verkisto, pri kiu ni sentas fieron, kaj kiu vere meritas
la Nobel-premion de literaturo.
Mi komencas fari esp-igon kaj eLibron, kiu nun aperas antaŭ vi.
Guozhu 2009-09-29

弗伦奇对杨先生“基于个人史的文学”多有赞赏，并认为书
中“最令人动容”的一篇，乃《李祥年的爱情故事》。他说，男女
主人公度尽劫波后的重逢，即便放在加西亚·马尔克斯的小说里，
亦未尝不可。而海扎克女士在揪心之余，也深深有感于书中人物
表现出的“无私与坚韧”。

我感到惭愧的是：我对这一则消息中提到的专有名
词（尤其是用汉字书写的外国人名）几乎全都一无所知。
于是立即上网查询。读到如下的介绍文字：

杨显惠是中国文学史上继鲁迅、沈从文和张爱玲之
后又一位“短篇小说大师”，一位伟大的中国作家，一位
值得我们自豪的中国作家，一位真正应获诺贝尔文学奖
的中国作家。
于是我动手将《李祥年的爱情故事》翻译成为世界语，
以电子书的形式呈现在您的面前。
国柱 2009 年 9 月 29 日

3

Li Xiangnian Missorta
Li Xiangnian, ordinara ĉino,
simple pro mistemp' malfavora
tragedie en aĝo flora
falis je grava sortdeklino.
Ĉio bela iĝis ruino,
sekvis persekuto terora.
Li Xiangnian, ordinara ĉino,
simple pro mistemp' malfavora.
Feliĉe, je novela fino,
post longa disiĝo dolora,
rekompencas per amo kora
lin ĉiam fidela virino.

《李祥年的爱情故事》

世界语电子书序诗
李祥年也，平头百姓，
生不逢时，悲惨命运。
毁了一生，美好前程。
李祥年也，平头百姓，
小说结局，堪称万幸：
以身相报，深爱女性。
李祥年也，平头百姓。
国柱
2009

Li Xiangnian, ordinara ĉino.
Guozhu 2009
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Lastjare, kiam mi raporteris en Jingyuan-gubernio,
Gansu-provinco, mi aŭdis onidiron, ke iu dekstrulo nomata Li
Xiangnian vivas en la gubernia ĉefurbo. Li estis lokano de
Tianjin, studento de 50-aj jaroj de lasta jarcento, iam laboris en
la Sporta Komisiono de magistrato de Lanzhou. En 1957 Li
Xiangnian estis etiketita "dekstrulo" kaj sendita kiel detiktulo al
la agrikulturejo en Jiabian-ravino por korekto per laboro. Dum
la tempo de reeduko per laboro lia kulpo promociiĝis, kaj estis
oficiale kondamnita al punlaborado en agrikulturejo por
reedukado. Post kiam finiĝis la jaroj de lia punlaborado, li
havis postenon en la nomita agrikulturejo. Pli poste, post
komplika klopodo li sukcesis fikse loĝi en la ĉefurbo de
Jingyuan-gubernio kaj laboris en la Sporta Komisiono de la
gubernia registaro.
Aŭdinte tiun nekompletan rakonton, mi tuj vizitis al lia
hejmo, tamen, ne sukcesis vidi lin. Sur la pordo de lia hejmo
pendas seruro. Najbaroj informis al mi, ke antaŭ pli ol dek jaroj
Li Xiangnian jam fondis vendejon de kaligrafaĵoj kaj pentraĵoj
en urbo Lanzhou, proksime ĉe la la Stadiono Radiko de la Ruĝa
Monto. Nun li kun siaj familianoj plej ofte loĝas tie.
La travivaĵo de Li Xiangnian vekis ĉe mi grandan
interesiĝon:
Kiel verkisto de Tianjin, finfine mi aŭdis
rakonton de iu Tianjin-ano en Jiabian-ravino. Pro kio lia kulpo
"promociiĝis" de korekto al punlaboro? La vorton "promocii"

（一）

去年在甘肃省靖远县采访的时候，我就听人说，有
个名叫李祥年的夹边沟右派住在县城里。他是天津人，
五十年代的大学生，曾在兰州市体委工作，五七年定为
右派送夹边沟农场劳动教养。劳教期间，他又升了一级，
被正式判刑送劳改农场。劳改期满后留场就业，几经周
折落户在靖远县城，在县体委工作。
听到这个残缺不全的故事，我立即去他家拜访，却
未能谋面。他家的门上挂着锁。邻居告诉我，十多年前
他就在兰州市红山根体育场附近开设了一间字画社，他
和家人常年居住在那儿。
李祥年的故事引起了我的极大兴趣：作为天津市的
作家，我终于听到了一名天津人在夹边沟的故事；他是
怎么由劳教升级为劳改的?
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mi aŭdis jam multfoje, tamen ĝis nun mi ankoraŭ vidis neniun
"promociiton". Antaŭe Li Xiangnian laboris en la Sporta
Komisiono de magistrato de Lanzhou, laŭ rehonoriga politiko
al mispunito li rajtas reveni al sia malnova laborposteno en
Lanzhou, sed kial li venis al Jingyuan-gubernio en la trosekeca
monta regiono sur la norda bordo de la Flava Rivero?
Mi tuj revenis al urbo Lanzhou kaj vizitis al la kvartalo
proksime ĉe la la Stadiono Radiko de la Ruĝa Monto serĉi Li
Xiangnian, sed ne sukcesis trovi lin.
Sen hazardo estas nenia rakonto. Ĉijare en aŭtuno mi
refoje venis al Lanzhou raporteri. Babilante kun amiko
pentristo nomata Guan Qixing pri tiu afero. Li parolis al mi:
"Ho, Li Xiangnian! Ĉu vi volas viziti al Li Xiangnian? Mi povas
gvidi al vi la vojon." Guan Qixing informis al mi, ke li
interkonatiĝis kaj amikiĝis kun Li Xiangnian antaŭ pli ol dek
jaroj kiam Li Xiangnian okazigis en Lanzhou ekspozicion de
siaj kaligrafaĵoj.
Do estas kompreneble kial mi ne sukcesis trovi la
vendejon de kaligrafaĵoj kaj pentraĵoj de Li Xiangnian, ĉar la
vendejo fakte troviĝas sur strato apud Lanzhou-a Fervoja
Buroo, tamen mi nur vane rondiris en kvartalo de la Nova
Fervoja Vilaĝo proksime ĉe la Radiko de la Ruĝa Monto.
Levinte pordkurtenon el molaj plastslipoj ni eniris la pordon,
kaj mia pentristo-amiko alparolas al altstatura homo je ĉ.
70-jara aĝo. Mi tuj konsciis ke tiu estas Li Xiangnian. Jaroj

“升级”这两个字我已经听到多次了，但还没有见到过一个“升
级”的人；他原先在兰州市体委工作，落实政策应该回到原单位
去，却又怎么到了黄河北岸的干旱山区靖远县?
我立即返回了兰州，并且去红山根体育场附近寻找李祥年，
却未能觅到。

无巧不成书，今年秋季又一次来兰州采访，与一位名叫关启
兴的画家朋友聊天时谈到这件事，他说，李祥年，你要找李祥年
吗?我领你去。关启兴告诉我，十多年前，李祥年在兰州市举办书
法展览，他们就认识且熟悉了。

难怪我找不到李祥年的字画店，原来它就在兰州铁路局旁边
的街道上，我却在红山根附近铁路新村的地段上转来转去。

掀开软塑料门帘进了门，我的画家朋友就和一位高个子年近
七旬的人说话。我立即就意识到他是李祥年。他的白净的脸上岁
月留下了抹不去的痕迹，鼻翼两旁的八字纹刀刻斧凿般深刻。
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restigis sur lia blanka vizaĝo neforviŝeblajn spurojn.
Ambaŭflanke ĉe la nazaloj vidiĝas sulkoj kvazaŭ profunde
gravuritaj de grifelo aŭ ĉizilo.
Post iom da komplimentaj salutvortoj, mi tuj diris mian
intencon.
Kun nenia rifuzo li respondis volonte: "Ho, vi volas scii
kial kaj kiel mi 'promociiĝis' en Jiabian-ravino, kaj poste kiel
migris al Jingyuan-gubernio. Tio estas longa historio ne
rakontebla per kelkaj vortoj. Lasu min diri malrapide."
***

Mi estis sendita al Jiabian-ravino far la Sporta Komisiono de
magistrato de Lanzhou en septembro 1958. La vicestro de la oficejo
de la Sporta Komisiono kaj la pafad-trejnisto de la Sekcio de la
Nacidefenda Sporto persone sendis min tien. Kial per pafad-trejnisto
sendi min? Ĉar oni timis ke mi forfuĝus. Post kiam oni proklamis en
junio pri la puno al mi sendi min al Jiabian-ravino por korekto per
punlaboro, mi jam forkuris unu fojon. Poste mi estis kaptita revenen
al Lanzhou kaj resendata al Jiabian-ravino. Ĉifoje, por preventi mian
forkuron duonvoje, oni speciale aranĝis ke pafad-trejnisto kun
etkalibra fusilo eskortu min.
Ĝenerale dirite, mia vivo en Jiabian-ravino ankoraŭ estas bona.
Mi diplomiĝis el la fakultato de fizika kulturo de la Normala
Universitato de Hebei-provinco. Mi havas fortan korpon kaj
facilmovan lerton. Ekde mia infanaĝo, sekvante mian patron mi
vizitadis teatron, mi konas pekinan operon, scipovante kanti kaj ludi.

略事寒暄之后我就说明了来意。他毫不推辞，爽快地说：
“你要问我在夹边沟为什么‘升级’
、怎么升的级、最后
怎么又流落到了靖远县的，这可是一言难尽呀，我得慢
慢道来。”
我是 1958 年 9 月被兰州体委送到夹边沟去的。是体
委办公室副主任和国防体育科的射击教练送我去的。为
什么叫个射击教练送我?怕我逃跑呀——6 月份就宣布我
去夹边沟劳动教养，我已经跑过一回了，我是被抓回兰
州来之后送夹边沟的。这次送夹边沟，怕我逃跑，专门
派了个射击教练提个小口径步枪押着。
我在夹边沟的境遇还算是好的。我是河北师范大学
体育系毕业生，体魄好，身手灵活；我从小就跟着父亲
进戏院子，懂京剧，能唱能表演。
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Veninte al Jiabian-ravino, mi laboris sur kamparo nur kelkajn
tagojn kaj jam estis laŭordone aniĝi al teatra trupo por provludi
programerojn kaj teatraĵojn por celebri la dekjaran jubileon de la
Nacia Tago. Mi ankaŭ lertas en pentrado kaj belskribado.Mia avo estis
trapasinto de la provinca ekzameno en Qing-dinastio(1644-1911). Li
fondis privatan lernejon kaj bele skribis. Miaj gepatroj diplomiĝis el
la ekonomia fakultato de Nankai-Universitato de Tianjin. Mia patro
funkciis kiel ĉefo de la financa sekcio de Kailuan-karbominejo, li
ankaŭ scipovis bele skribi. Mia pliaĝa kuzo Li Henian poste fariĝis
landfama kaligrafo, prezidanto de la Kaligrafa Asocio de
Tianjin......Kreskinte el tia familio de kleruloj, nature mi ankaŭ lertas
en pentrado kaj belskribado.
En Nacia tago nia teatra trupo prezentis la kompletan trilogion
<Perdo de Jieting, Artifiko de la Malplena Urbo kaj Ekzekuto de Ma
Su> de la pekina opero. Mi ludis la ĉefrolon Zhuge Liang. Akiris
sensacian sukceson je la unuafoja ludo kaj vekis atento de la gvidantaj
oficistoj de la agrikultura punlaborejo. Post fino de la prezentado de la
pekina opero mi estis transpostenigita al ofico aperigi nigratabulan
gazeton......Mia laboro sur kamparo fakte sumiĝis nur je malmultaj
tagoj --- Kelkafoje, kiam la gvidanta oficisto vidis ke mi pretigis
unu nigratabulan gazeton per tri labortagoj, li ekkoleris, sciante ke mi
ruze laboras en intenca maldiligento, kaj resendis min al la punlaboro
sur kamparo. Sed post kelkaj tagoj kiam mi laboris sur kamparo, li
refoje vokis min al la ofico aperigi nigratabulan gazeton. Jes, mi ruze
maldiligentis; tamen, kiam mi laboras sen ruza maldiligento, mi povas
pretigi dek nigratabulajn gazetojn en unu labortago, neniu alia

到了夹边沟，在大田劳动了几天，就被抽出来参加演出

队，排练庆祝国庆十周年的节目，演戏。我还能画能写。
我的爷爷是清代举人，开家馆，写得一手好字。父亲母
亲毕业于天津南开大学经济系，父亲做过开滦煤矿的财
务主任，也是写一手好字。我的堂兄李鹤年后来成为全
国著名的书法家，天津市书法家协会的主席……出生在
这样一个书香门第，我当然也是能写能画。国庆节演出
全本京剧《失·空·斩》我饰诸葛亮，一炮打响了，引
起管教干部的注意，演出结束后叫我去写黑板报……我
在大田里就没有干过几天——有时候，领导看我一块黑
板写三天，就发怒，知道我是偷懒耍滑，叫我下大田去
劳动。可是下大田没几天，就又把我调出来搞黑板报。
我是偷懒耍滑了，可是，不偷懒耍滑的时候我一天能写

8

kapablas fari tion. Mi plenumis ne nur skribi kaj pentri, sed ankaŭ
verki kaj redakti la manuskriptojn, tiel ke la gvidanta oficisto bezonas
zorgi nenion.
En Jiabian-ravino estas multe da kompetentuloj: pentristoj,
poetoj, profesiaj aktoroj, sed al ili mankas la kapablo de multfakulo
kia la mia.
Pro mia multfaka kapablo je skribado, pentrado, prezentado,
reĝisorado, pretigo de opera dekoracio, pro tio ke mi ofte laboras kiel
taglaboristo de provizoraj taskoj, tial en la unua jaro post mia veno al
Jiabian-ravino, mi ne multe suferis, mia sano ne difektiĝis pro
trolaciga punlaboro, kaj mi ankaŭ ne suferis tro grandan malsatecon.
Mi ofte publike laŭdas kuiristojn de nia manĝejo en mia
nigratabula gazeto --- tio estas tre grava.
Inter la regularo por rekompencoj kaj punoj de nia agrikultura
punlaborejo estas tia artikolo: tiu, kiu faris tri grandajn meritojn, estu
rekompencata per forigo de la etiketo "dekstrulo" kaj nuligo de la
puno korekto per korpa laborado. Se mi laŭdas iun, tiu bone impresos
al la gvidantaj oficistoj kaj tio favoros por lia meritofaro kaj forigo de
la etiketo "dekstrulo".Tial, se mi havas bonan rilaton kun kuiristoj, mi
povus ricevi pli multan donon de manĝaĵoj en nia manĝejo.
Se mi publike laŭdas la kuracan stacion, la kuracistoj donos al
mi ateston pri malsan-forpermeso, sekve mi povos ripozi, eviti pezajn
korplaborojn kaj prezervi mian fizikan forton.
Post alveno al Jiabian-ravino, en la komenco mi havis tian

十块黑板报，其他人根本就做不到。不光是又写又画，
连稿子都是我自编自写，用不着管教干部操心。夹边沟
的能人多得很，有画家，有诗人，有专业演员，但他们
不如我多面手什么都能干。
由于能写能画能演能导能画布景，经常做零工做杂
活，所以我到夹边沟一年的时间里没受太大的苦，身体
没有累垮，也没太挨饿。我经常在黑板报上表扬食堂的
炊事员——这很重要。农场制定出的奖惩制度里有这样
的条文：立三次大功就可以摘帽，可以解除劳动教养。
我表扬谁谁就在管教干部心里留下好印象，有利于他立
功和摘帽。所以我和炊事员们的关系好，去食堂打饭就
打得多。我表扬了卫生所，医生就给我开病假条，我就
可以休息，可以躲避重体力劳动，保存体力。初进夹边
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penson: La puno daŭros al mi nur unu aŭ iom pli ol jaro, ĉu ne? Ĉar la
estroj ja tiel diris, ke mi post monatoj da sinhardo jam povos reveni al
kaj relabori sur mia malnova laborposteno. Laŭ mia siatempa situacio,
mi vivis ja multe pli bone ol ceteraj dekstruloj. Tial mi decidis elteni
la suferon por kelkaj monatoj. Tamen, forpasis unu jaro kaj pluraj
monatoj, estas nenia informo pri la forigo de mia dekstrula etiketo kaj
liberigo. Mi sentas ke mi ne povas plu elteni: mi eksopiras mian
amikinon. La amsopiro pri mia amikino tiel dolore turmentas min, ke
mi volontas akcepti nenian laboron kaj sentas la vivon tute sensignifa.
Mi volas forkuri. Mi volas viziti al mia amikino, intervidiĝi kun ŝi kaj
diri al ŝi pri mia forta amsopiro. Mi ankaŭ volas konfesi al ŝi, ke mi
jam fariĝis dekstrulo en punlaborejo. Mi volas demandis al ŝi: ĉu vi
ankoraŭ amas min?
Se ŝi respondus jes kun volonteco atendi mian revenon, mi
revenu al la punlaborejo daŭrigante la eltenadon.
Se ŝia amo jam ŝanĝiĝis, mi neniam revenu al punlaborejo,
preferante ĉie vagadi, migri......
Mia amikino nomiĝis Yu Shumin, siatempe lernas en la Pekina
Normala Universitato. Ŝi estis lokano de Shijiazhuang. En 1955 la
Normala Universitato de Hebei-provinco ankoraŭ sidis en Tianjin.
Printempe okazis instrua praktiko de diplomiĝontaj studentoj. Mi
laboras kiel anstataŭanta instruisto en la Dua Mezlernejo de
Shijiazhuang, kie mi interkonatiĝis kun ŝi. Siatempe mi aĝas 23-jara,
ĝuste ekstravertito en flora juneco. Dum mi laboras en la Dua
Mezlernejo, okazis la Sportkonkursoj de Hebei-provinco en la ĉefurbo

沟的时候我也曾有过想法：不就是劳教一年半载吗?领导就是这么
说的，锻炼锻炼几个月就回来了，接着工作。
按照我当时的处境，的确还是可以的，比其他右派强多了，所以
我就下决心熬下去，熬出这几个月去。
可是熬了一年零几个月，一点儿摘帽释放的音讯也没有，我就觉
得熬不下去了：想女朋友了。我对女朋友的思念把我折磨得很苦，
什么也不想干了，觉得活着没意思了，就想逃跑了。
想去看一看女朋友，见一面，和她叙一叙思念之情。也想告诉她
我已经是右派分子了，正在劳动教养，你还爱我吗?
如果她说还爱我，愿意等着我，我就回来再接着熬。
她要是变心了，我就再也不回来了，我宁愿到处流浪，漂
泊……
我的女朋友名叫俞淑敏，那时正在北师大读书。
她是石家庄人。
1955 年春季河北省师范大学——那时校址在天津市——搞
毕业实习，我在石家庄第二中学代课认识了她。
那时我 23 岁，风华正茂的时候，又是外向型性格，在二中
实习期间正遇上河北省的运动会在石家庄举行，
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Shijiazhuang. Mi funkciis kiel juĝisto de korbopilkaj matĉoj, kio ja
estas mia fortaĵo, kaj mi sufiĉe paradis miajn kapablojn. Ankaŭ la
piedpilka ludo estas mia kompetenteco. Okazis tri matĉoj inter teamoj
de nia sporta fakultato kaj tiu de Hebei-provinco. Ankaŭ mi sufiĉe
paradis min. Kaj, en la tempo kiam nia praktiko estas finiĝonta, mi
rimarkis ke Yu Shumin ekhavis amon pri mi.
Tiujare Yu Shumin lernis en la dua klaso en la supera
mezlernejo. Ŝi aĝis ankoraŭ tre juna, nur 17-jara. Sed ŝi estas
frumatura knabino. Ne nur korpe --- ŝi jam havas grandan staturon kaj
ŝveliĝantan bruston, sed ankaŭ pense. Ŝi ofte rigardis min per ardaj
rigardoj. Ni jam trapasis tian aĝon, do vi facile komprenas sen mia
klarigo, ke se iu knabino ekhavis amon al vi, ŝiaj rigardoj certe estas
tute malsamaj ol tiuj de aliaj homoj. Krome, kelkajn tagojn antaŭ nia
foriro de la Dua Mezlernejo de Shijiazhuang, mi havis la taskon skribi
dankleteron en la nomo de dekkelkaj studentoj de diversaj fakultatoj,
kiuj praktikis en la nomita mezlernejo. Yu Shumin fervore venas
alkroĉinte sin ĉirkaŭ mi.Jen ŝi serĉis por mi la preparitan ĉinan inkon,
jen serĉis por mi la tuĉpenikon. La teksto de la dankletero estis verkita
de studentoj de la ĉina lingvo. Mia tasko estas transskribi tion sur ruĝa
ŝjuan-papero. Mia manskribo laŭ ĉina kaj-kaligrafio estis elstara.
Kiam mi ankoraŭ lernis en la kvina klaso de la elementa lernejo, mia
belskribaĵo jam estis honorita per la ĉampioneco en la belskriba
konkurso de la lernantoj de elementaj lernejoj de Tianjin.

我担任篮球比赛的裁判——那是我的长项——出足了风头。
踢足球也是我的特长，我们体育系的足球队和河北省足球队比赛
了三场球，我也出了风头。
结果，就在我们实习结束的时候，我发现俞淑敏看上了我。
俞淑敏那年上高二，年龄还小，也就 17 岁。可那是个早熟的
姑娘，不光身体发育早——大个子，胸脯挺饱满——思想也成熟
早。她常常用非常热烈的目光看我。
咱们都是过来人，不用我说你们就明白，一个姑娘看上了你，
那目光和别人是不一样的。
另外，就在我们离开石家庄第二中学的前几天，我代表在这
个学校实习的十几名各系的同学写感谢信，俞淑敏就围着我转，
很殷勤。
她一会儿去找墨汁，一会儿又去找毛笔。
感谢信的稿子是中文系写的，我捉笔抄在红虎皮宣纸上。
我的楷书是写得很好的，小学五年级，我的作品就获天津市
小学生书法大赛第一名；
初中时天津市搞中学生书画展，

Kiam mi lernis en la malsupera mezlernejo, okazis ekspozicio
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de kaligrafaĵoj kaj pentraĵoj de mezlernejanoj en Tianjin, miaj
verkaĵoj, impone en diversaj stiloj de kaj-, ĝŭan-, ŭej-, ŝing-kaligrafioj
okupis trionon de la ekspoziciejo. La granda horizontala rubando
estas manskribita de mi, kun la slogano "Ami patrujon, Ami popolon,
Ami laboron, Ami sciencon, Ami publikajn objektojn", ekspozita en la
Kultura Domo de Tianjin.
Kiam mi finis la transskribon de la dankletero, kun plena ĝojo
Yu Shumin laŭdis apud mi: Instruisto s-ro Li, via belskribo estas vere
bonega! Vere bonega!.
Ho, ŝi vere admiras min, ekŝatas min el korprofundo. Nature,
ankaŭ mi ekamas ŝin. Jen tre bela knabino. Kvankam ankoraŭ tre juna,
tamen vere ĉarma belulino, kiun oni povas vidi unufoje inter mil aŭ
dekmil knabinoj! Gracia staturo, ĉarma rozvango, ho vere belega!
Ke mi povas konstati ke mi ekamis ŝin, tio okazis en la lastaj du
aŭ tri tagoj antaŭ mia foriro de Shijiazhuang. Ŝi invitis ke mi vizitu
ŝian hejmon.
Elirinte de ŝia hejmo, ŝi invitis min ekskursi en parko. Ŝi diris:
Instruisto s-ro Li, ni kune vizitu al parko! Kial reveni lernejon tiel frue?
Post du tagoj vi jam revenos al Tianjin. Ĉu vi ne devas bone ekskursi
en Shijiazhuang?
En parko ŝi diris al mi: Instruisto s-ro Li, nun finiĝis via
praktiko en mia urbo. Ĉu vi ankoraŭ memoras min post kiam vi
revenis al Tianjin?

我的字画占了整间展厅的三分之一，楷篆魏行洋洋大观，斗大的
楷书——爱祖国，爱人民，爱劳动，爱科学，爱护公共财物——
大横幅是我写的，在天津市文化馆展出。

感谢信写完，俞淑敏满心欢喜地在旁边说，李老师，你的字
写得真好，写得真好!

她真是从心底里钦佩我，看上了我。
当然，我也喜欢上了她。这是个很漂亮的姑娘，她虽然年龄
还小，但的确是个美人，千里挑一万里挑一的美人，窈窕的身材，
妩媚的脸蛋，真是漂亮极了。
我确切地认识到她爱上了我是在我离开石家庄前的最后两三
天，她叫我去她家。
从她家出来，她又叫我去公园。
她说，李老师咱们去公园吧，你急着回学校干什么?过两天你
就回天津了，还不在石家庄好好玩玩吗?
在公园里她跟我说，李老师，实习完了，回到天津还能记得
我么?
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Mi respondis: kiel mi povus forgesi vin? Eble vi rapide forgesos
min. Kaj Yu Shumin respondis: Mi ne forgesos vin, nur se vi ne
forgesos min.
Reveninte al universitato mi diplomiĝis kaj atendas asignotan
laboron. Tiam ŝi petinte forpermeson veturis al Tianjin intervidiĝi kun
mi. Ŝi havis patrinflankan onklinon en Tianjin. Ŝi loĝas en hejmo de
la onklino, sed ĉiutage veturis al mia universitato, aŭ invitis min kune
ekskursi al parko. En ĉifoja intervidiĝo, mi donacis al ŝi mian
fotoalbumon kaj kelkajn kaligrafaĵojn. Nelonge post reveno al
Shijiazhuang ŝi sendis al mi leteron, kun informo, ke ŝia patro vidis
miajn kaligrafaĵoj kaj laŭdis, dirante ke tiu ĉi junulo belskribas vere
eminente!
Post kiam mi laboris en urbo Lanzhou, leteroj ĉiam venadis
inter ni. Tiam la plej rapida poŝtaĵo estas aera, kaj ni ĉiam sendis per
aera poŝto. Sendante aeran poŝtaĵon oni devas glui sur la koverto
bluan kromslipon kun presita indiko Aerpoŝtaĵo. En la Printempa
Festo de 1956 mi unuafoje havis ŝancon veturi hejmurbon por viziti
gepatrojn. Kiam la trajno preterveturas urbon Shijiazhuang, mi vizitis
al ŝia hejmo por vidi ŝin. Ŝia patro tiel diris al mi averte: Shumin aĝas
ankoraŭ tre juna. Vi devas ame zorgu ŝin, ne kaŭzu ĝenon malhelpe al
ŝia lernado.

我说怎能忘了呢，你可能很快就会把我忘了。她说我不
会忘记你的，只要你不忘记我。
回到学校后就毕业了，等待分配工作，这时她又请
假到天津来看我了。她有个姨妈在天津，她住在姨妈家
里，但每天往我们学校跑，或者约我出去逛公园。这次
相见，我把自己的相册和几幅字给了她。她回到石家庄
不久就寄信来，说她父亲看了我写的字，夸奖我说，这
小子这两笔字确是精彩。

我在兰州工作以后，我们

之间书信不断。那时候最快的信是航空信，我们都寄航
空信。航空信寄出的时候邮票上边要贴一枚蓝色的标签，
印有“航空”两个字。1956 年春节第一次回家探亲，路
过石家庄我去她家看她，她父亲就对我说这样的话：淑
敏年龄还小，你要爱护她，不要耽误她的学习。
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2
Antaŭe mia hejmo troviĝis en urbo Tianjin.
Poste okazis tio: post sia diplomiĝo el la Tianjin-a Universitato,
mia pliaĝa fratino estis sendita labori en la ŝtata ministerio de la
konstrua industrio en Pekino, ŝi fondis sian hejmon en Pekino. Ŝia
edzo lernis en Sovetio en 1953, kaj poste funkciis kiel la ĉefinĝeniero
de la projekta instituto de la nomita ministerio.
Ĉar miaj gepatroj jam emeritiĝis liberaj en hejmo, sekve ili
ambaŭ translokiĝis al Pekino. Tial por intervidiĝi kun miaj gepatroj
mi vizitis al la hejmo de mia pliaĝa fratino. Ĉifoje mi kunportis ankaŭ
amikinon Shumin. Shumin vivis en mia hejmo kelkajn tagojn. Miaj
gepatroj tre ŝatas ŝin, laŭdante ke ŝi estas sprita, diligenta kaj kun
plaĉa lango. Ŝi intime vokas mian patrinon panjo, kaj vokas mian
patron paĉjo, do kondute tute kiel membro de mia familio. Tio tiel
ĝojigis mian patrinon ke ŝia buŝo neniam povis fermi pro ĝoja rideto.
Veninte al mia hejmo Shumin loĝis kune kun mia fratino en la sama
ĉambro. Ŝi havis viglan karakteron, emas kanti, ludis violonon, tial tre
plaĉis al mia pliaĝa fratino.
Jen okazis epizodo rakontinda.
La tutlanda konkurso de korbopilko de 1956 okazis en Wuhan.
Mi funkciis samtempe kiel trejnisto de la du korbopilkaj teamoj vira
kaj virina de Gansu-provinco kaj veturis al Wuhan konkursi.
Tiam en Gansu-provinco ankoraŭ ne ekzistis profesiaj pilkoteamoj,

（二）

我的家原来是在天津，由于姐姐天津大学毕业后分
到北京国家建工部，在北京成了家，姐夫是五三年的留
苏学生，是建工部设计院的总工程师，我的父母都已赋
闲在家，就都搬到北京去了，我回家探亲是到我姐家去。
这次我把淑敏也带去了。淑敏在我家住了几天，我父母
很喜欢她，说她有眼色，勤快，嘴也甜。她见了我母亲
叫娘，对我父亲称爸，俨然是我们家庭的成员了，乐得
我母亲合不拢嘴。她在我家和我姐住一间房。她性格活
泼，爱唱歌，还拉小提琴。我姐也很喜欢她。
这里有个小插曲应该说一下。1956 年的全国篮球比
赛在武汉举行，我身兼甘肃省男篮和女篮两支队伍的教
练去武汉打比赛。那时甘肃省没有专业球队，
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ĉiuj ludantoj de la korbopilko devenis el diversaj fabrikoj, minejoj aŭ
entreprenoj. Sed tiufoje la vira korbopilka teamo de nia provinco en
la landa konkurso gajnis la trian lokon, ĝis nun tio restis la plej bona
sukceso en la historio de la korbopilka sporto de Gansu-provinco,
dum la sekvantaj jardekoj neniam aperis pli supera rekordo. Post nur
unu monato da trejnado la teamo partoprenis en la konkurso. Mi faris
eminentan komandon en la korbopilkaj matĉoj, tiel sufiĉe paradis
miajn kapablojn. Rezulte unu f-ino membrino el la virina korbopilka
teamo ekamis min kaj ŝi foj-refoje sugestis per amplenaj agoj al mi.
Post la finalo de ĉampioneco okazis alia matĉo por publika
elmontrado. Laŭ komisio de la konkursa komitato mi funkcias kiel la
juĝisto de la matĉo inter la teamo de la ministerio de la konstrua
industrio kaj la teamo de Fujian-provinco. Tiam tiu f-ino fervore
servis al mi per konservi mian vestaĵon kaj alporti trinkaĵon.
Dum la revena veturo al Lanzhou en trajno ŝi ankaŭ ne ĉesis sian
asiduan servadon: jen donis al mi teon aŭ akvon, jen senŝeligi pomon
por mi. La ceteraj membroj de la teamo ĉiuj rimarkis ŝian enamiĝon je
mi. Post reveno al Lanzhou, je ĉiu semajnfino ŝi invitis min al teatro,
je ĉiu dimanĉo al parko, ĉiam ŝi pagas por ĉio volonte.
Tiu f-ino estis studentino de Tongji-Universitato de Ŝanhajo. Ŝi
diplomiĝis pli frue ol mi je du jaroj. Ŝi laboris kiel teknikistino en la
Buroo de la Konstrua Industrio de Gansu-provinco. Ŝia salajro estas
pli alta ol mi je unu rango, ĉiumonate enspezis 84 juan-ojn. Ankaŭ ŝia
hejmo estis en Pekino. En la novjara tago ŝi veturis al Pekino por
viziti siajn gepatrojn. Ĉe ekveturo ŝi demandis al mi, ĉu mi transdonu

都是从各厂矿企业抽来的运动员，可是那次我们的男篮
打了个第三名，是迄今为止甘肃省篮球史上最好的成绩，
以后的几十年也没超过这个纪录。集训一个月就去打比
赛，我在比赛中指挥得当，出了风头，结果女篮的一个
运动员竟看上我了，频送秋波。最后的冠亚军决赛之后
又搞了个表演赛，建工部队对福建队赛委会叫我当裁判，
这时候那位女队员给我拿衣裳端水；返回兰州的火车上，
她也是一会儿给我倒茶水，一会儿削苹果给我，其他队
员都看出来她爱上我了。回到兰州后她每个周末都约我
去看戏，星期天去逛公园，都是她花钱。这个姑娘是上
海同济大学的学生，比我早毕业两年，是省建工局的技
术员，工资比我还要高一级，月薪 84 元。她元旦回家探
亲——她的家也在北京——临走问我带什么东西不?
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ion al miaj familianoj pere de ŝi?
Mi aĉetis iom da sekigitaj Hami-melonoj kaj vinberoj, petis ke ŝi
transdonu tion al mia hejmo. Hazarde ŝia patro laboras ankaŭ en la
ministerio de la konstrua industrio. Post reveno al sia hejmo, ŝi
pridemandis informon kaj sendis la sekigitajn fruktojn al mia hejmo
kaj tiel intervidiĝis kun miaj familianoj. Antaŭ ol finiĝo de ŝia ferio
por viziti familianojn kaj ŝia reveno al Lanzhou, mia patro jam sendis
al mi leteron, dirante ke
Ni jam ricevis la sekigitajn fruktojn kiujn f-ino Yang transdonis laŭ
via peto. F-ino Yang havas bonan impreson pri vi. Kaj ĉiuj membroj de
nia familio jam rimarkas ke ŝi kovas amon al vi. Ŝiaj instruiteco kaj
enspezo ambaŭ estas ne malaltaj. Tamen ni ankoraŭ opinias ke Shumin
havas pli multajn avantaĝojn. Ni ne esperas ke la juna koro de Shumin
suferos baton aŭ vundon. Vi nepre ne faru misagon ami la novan kaj
abomeni la malnovan, aŭ zorgi pri ĉi tiu sed neglekti la alian.
Post kelkaj tagoj, ankaŭ mia pli aĝa fratino sendis al mi leteron,
skribante:
Frato Xiangnian, mi kaj via bofrato ambaŭ havas la antaŭsenton, ke la
geedziĝo de vi kaj Shumin verŝajne ne sukcesos en estonteco. Ĉu vi
havas la senton, ke malproksima akvo ne povas kvietigi la soifon nun
turmentantan? Shumin finos sian lernadon de la supera mezlernejo nur
en la somero ĉijare, ŝi ankoraŭ havos lernadon en universitato. Vi ne
povas plu atendi, timante ĉu eble okazus ia ŝanĝo al ŝi en estonteco kaj
ruinigos vian geedziĝon? Mi kaj via bofrato ambaŭ havas la saman
opinion, ke la f-ino Yang estas pli taŭga ankaŭ pli reala por vi.

我买了点哈密瓜干和葡萄干叫她捎去。碰巧她父亲
也在建工部工作，她回去一打听就把这些东西送到我家
去了，与我的家人见了面。她回家探亲还没回到兰州，
我父亲就来了信，说，你托杨某带的瓜干收到了。杨某
对你的评价很好。我们全家人都看出来她对你有好感。
她的学历和收入都不低，可是我们认为还是淑敏优点多。
我们不希望淑敏小小的心灵受到打击和伤害。你可不要
喜新厌旧顾此失彼。过了几天，我姐也来了信，说，祥
年，我和你姐夫都有预感，看起来你和淑敏的婚事成不
了啦。你是不是觉得远水不解近渴——淑敏到今年夏天
才能高中毕业，还要上大学，你等不住，怕她将来有什
么变化，把你的婚事耽误了?我和你姐夫的意见，还是杨
某对你更合适也更现实。
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Fakte, en mia koro mi tre ŝatas Shumin --- Mi taksas knabinon
prefere laŭ aspekto: La f-ino havas nur pli altan staturon, blankan
haŭton, sed senfaldan palpebron. Ŝi estas grasa knabino, malpli alloga
ol Shumin ĉu per staturo aŭ aspekto. Mi subtaks ŝin.
Tamen, mi opinias ke la vortoj de mia pliaĝa fratino vere
konvinkas: Shumin ankoraŭ havos lernadon de kvar jaroj en
universitato. Ho, kvar jaroj! Tio ne estas kvar tagoj aŭ kvar monatoj!
Se ŝia koro ŝanĝiĝos nefidela post kiam ŝi finis la universitatan
lernadon, tio ruinigos min!
Kaj mi skribis leteron al Shumin, transinforminte la vortojn de
mia pliaĝa fratino. Mia intenco estas diri al ŝi: Mi atendas vin, sed vi
nepre ne perfidu min!
Ŝi tre rapide sendis al mi respondan leteron, en kiu ŝi skribis: Mi
vere amas vin. Ne dubu pri tio! Se vi ne kredas tion, ĉijare en la vintra
ferio mi venos al Lanzhou kunvivi kun vi gee kaj per tio esprimu
mian fidelan koron. Eĉ se miaj gepatroj baros al mi, mi ne obeu al ili!
La gea kunloĝo okazis ne en Lanzhou, sed en Pekino. En la
Printempa Festo de 1957, mi vojaĝis hejmurbon por viziti miajn
familianojn. Unue mi eltrajniĝis en Shijiazhuang por intervidiĝi kun ŝi,
poste ni duope venu al mia hejmo. Ni eltrajniĝis en Pekino. Antaŭ ol
viziti al mia hejmo ni duope kunloĝis en hotelo de
Guangwumen-kvartalo por unu tago. Sed min ne favoras fortuno. Mi
havas forpermeson por viziti al hejmo nur je unu semajno. Tamen

其实，我从心眼里是喜欢淑敏的——我以貌取人：那位
姓杨的姑娘就是个子高一些，长得白，可长了个单眼皮，
是个胖丫头，身材长相都比不上淑敏，我看不上她。不
过我觉得姐姐说的话也有道理：淑敏要上四年大学。四
年，可不是四天四个月呀，她真要是上完大学变了心，
可真就把我闪下了!于是我把姐姐的话写信告诉了淑敏。
我的意思是告诉她，我等着你，你可不能变心呀。她很
快就复信了，信中说，我是真爱你的，你不要不放心。
你要是不放心，我今年寒假就到兰州去和你同居，以表
心迹。就是我父母亲拦我，我也不听他们的。

不是在兰州。而是在北京——1957 年的春节，我回家探亲—
—我先到石家庄看她，然后一起去我家。在北京下了火车，去我
家之前，我们在广武门的旅社里同居了一天。只是我运气不好，
我回家就一个星期的假期，而那几天她正好来例假。
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ĝuste en tiuj tagoj ŝi havas sian menstruon. Tial, kvankam mi kaj ŝi
kune loĝis en la sama ĉambro unu nokton, tamen ni ne sukcesis
gustumi la malpermesitan frukton.
Kiam mi revenis al Lanzhou post fino de mia ferio por viziti al
hejmo, kaj skribis leteron al ŝi, mi komencas uzi novan alvokon al ŝi:
mia amata edzino. Reciproke ŝi ankaŭ skribis en sia letero tiel
komence: Xiangnian, mia kara edzo!
En leteroj ŝi ankaŭ diris, ke, se ni havos infanon en estonteco, ni
elkulturu lin eminenta pentristo aŭ majstro-sportisto.
Mi kaj ŝi ankoraŭ ne geedziĝis, sed ni jam havas senton pli
intiman ol geedzoj. Ni korespondas per leteroj, tre ofte esprimas sian
senton kaj aspiron pri amo-vivo, projektante belan perspektivon de
nia vivo en estonteco. Tamen, komenciĝas la politika batalo kontraŭ
dekstruloj kaj ...... mi fariĝis dekstrulo!
Ekde la jarfino de 1957, mi ne plu skribis al ŝi leteron, ĉar tiam
oni jam proklamis min dekstrulo. Mi sentis ke mi jam fariĝis malinda
por esti ŝia partnero. Mi ne devas daŭrigi la interrilaton de geamatoj
kun ŝi. Se mi ankoraŭ skribis leteron al ŝi, se mi ankoraŭ daŭrus mian
enamiĝon je ŝi, tio estos malutilo por ŝi.
Mi ja tiel pensis: se mi ne plu skribis leterojn al ŝi, tio povus
tranĉe interrompi la amon inter ni.
Sed mi eraris. Veninte al Jiabian-ravino, en la mizera
cirkonstanco mia sopiro pri ŝi fariĝis eĉ multe pli forta. En la loĝejo
de punlaboruloj, en la frosta sendorma longa nokto, mi ofte

我们虽然在一间房子里住了一夜却未能尝到禁果。这次
探亲后回到兰州，再写信的时候，我称呼她爱妻。她呢，
也在信中写：祥年，我的夫。她还在信中说，将来我们
有了孩子，要把他培养成一名出色的画家，或者是运动
健将。我和她还没有成为夫妻，但从感情上却胜似夫妻。
我们鱼雁传书，频繁地表达着自己的感情和对于爱情生
活的渴望，设计着未来生活的美景。可是，反右斗争开
始了……我成了右派! 从 1957 年底开始，我就再也没给
她写信，因为这时已经宣布我为右派了。我觉得我不配
她了，不能再和她恋爱了。再要是给她写信，再恋着她，
那我就是在害她。我原以为，不再给她写信了，就可以
切断我们的恋情了，可是我错了，到了夹边沟的艰苦环
境之后，我对于她的思念竟然愈发强烈了。在劳教分子

18

rememoris pri ŝiaj ĉarmaj rozvangoj, pri ŝia mola korpo, pri la du
Printempaj Festoj, kiam mi revenis mian hejmon en Pekino kaj ŝi
ankaŭ loĝas en mia hejmo, antaŭ miaj okuloj reaperis la scenoj ke ŝi
ludas violonon akompanante mian kanton aŭ ni ambaŭ kune
kantas......
Fine, mia sopiro pri Shumin ŝveliĝas ĝis nedetenebla grado: mi
volas eskapi por vidi ŝin. Tiam mi ja volas spiti ĉion. Mi pensas ke mi
nepre intervidiĝu kun ŝi unufoje, poste mi volontus min oferi al
morto......
Same kiel la aranĝo en la Printempa Festo de 1959, je duona
monato antaŭ la Printempa Festo de 1960, la estraro de la punlabora
agrikulturejo decidis kolekti el la dekstruloj tiujn kiuj havas
ludkapablon, ke ili sin preparu per provludoj por prezentado en la
festtagoj. Lastjare, en kunlaboro de kelkaj aktoroj de la provinca
teatrotrupo de la pekina opero, de la shaanxi-a opero kaj kelkaj
amatoraj aktoroj mi prezentis la kompletan trilogion <Perdo de Jieting,
Artifiko de la Malplena Urbo kaj Ekzekuto de Ma Su> de la pekina
opero. Ĉijare ni ankoraŭfoje prezentas la samon kompletan trilogion
<Perdo de Jieting, Artifiko de la Malplena Urbo kaj Ekzekuto de Ma
Su> de la pekina opero.
Pro sufero de longtempa malsato kaj trolacigo, malfortiĝis la
kruroj al ĉiuj aktoroj, sekve mankas al ili la fervoro pretigi novan
teatraĵon. Por ni la prezentado de teatraĵo celas nur eviti pezan
korplaboron kaj akiri aldonan porcion de noktmanĝaĵo. Al mi ankaŭ

的宿舍里，在寒冷难眠的长夜里，我经常想起她妩媚的面孔，想
起她柔软的身体，想起两个春节我回北京探亲，她住在我家里，
她拉琴我唱歌或者我们俩一起唱歌的情景……

终于，我对淑敏的想念发展到了不能遏止的地步：
我想逃跑去看她。那时候我什么都不顾了，心想一定要
见她一次，然后叫我去死都行……
同 1959 年的春节一样，1960 年的春节到来之前半个
月，农场又把右派当中有表演才能的男女抽出来排练节
目，准备节日演出。去年我和省京剧团、秦腔剧团的几
个演员以及几个票友演了整场的京剧《失·空·斩》
，今
年我们还是演《失·空·斩》
。由于长期饥饿和劳累，演
员们都两腿发软，没有了排新戏的创新精神，演戏只不
过是为了逃避劳动，混一顿夜间的加餐。我的腿也发软，
发飘，但相比而言比别人强些，因为我参加重体力劳动
少，体能的消耗比别人少。
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fariĝis senfortaj kaj ŝvebaj la kruroj, tamen, kompare al la ceteraj, mia
stato estas iom pli bona, ĉar mi havis malmultajn pezajn korplaborojn,
sekve ankaŭ malpli konsumiĝis la korpa forto.
En la tago je unu semajno antaŭ la Printempa Festo, mi forkuris.
Tiun nokton, ni provludis programerojn sub gaslampo. En la
nokta 12-a horo prenis la aldonan noktmanĝon kaj disiĝis, ĉiuj revenis
al sia loĝejo dormi. Ankaŭ mi kuŝiĝis sur lito, ŝajnigante endormiĝi,
sen demeto de mia vesto. Post unu horo da tia pseŭdadormo mi
ellitiĝis. Mi enŝovis ledan valizon en mian litkovrilon, remetis la
kapkusenon. Sur la kapkuseno mi metis malnovan vatitan ĉapon kiun
mi prenis antaŭ du tagojn kiel ĉifonaĵon. Per la litkovrilo mi kovris
duonon de la ĉapon, por doni falsan impreson, ke Li Xiangnian
ankoraŭ dormas ĉi tie. Se la trupoestro aŭ administra kadro venas fari
noktan kontrolon, sen fortiro de la litkovrilo ili ne povas malkovri la
veron.
Tiel aranĝite, antaŭ la tagiĝo neniu rimarkos mian forkuron.
Tiam ĉiunokte en la korto estis deĵorantaj patrolanoj por
antaŭgardi foreskapon far dekstruloj. En la unua tempo kiam la
dekstruloj venis al Jiabian-ravino, neniu pensis pri eskapo. Ĉiuj estis
tre piaj al la Partio. Ĉiuj volas reveni sian hejmon laŭ leĝa vojo: forigi
la titolon de dekstrulo kaj plenumi la kondamnon tra reeduko de
punlaboroj.
Tamen, en la Nacia Tago de 1959 okazis kongreso, kiam ni
informiĝis ke tra la tuta punlabora agrikulturejo nur tri punitoj akiris

离着春节还有一个星期，我逃跑了。那天夜里我们点着
汽灯排练节目，到 12 点钟吃完加餐，就都散伙了，回宿
舍睡觉。我也躺下了，装睡，没脱衣裳。睡了大约一个
多小时，我就爬起来了。把一只皮箱塞进被窝里，枕头
摆好，枕头上还放了一顶前两天拣来的破棉帽子，用被
子遮住一半，造成一种假相：李祥年睡在这里。如果队
长或管教干部进来查夜，不拉被子是发现不了的。这样，
天亮之前不会有人发现我逃跑了。

那时候夜里院子里有人值班巡逻，防止右派逃跑。
右派们初到夹边沟的时候没人逃跑，大都对党很虔诚，
都想经过劳动改造摘掉帽子解除教养回家去，争取个好
的出路。可是五九年的国庆节开大会的时候，全农场只
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la rekompencon forigi la titolon de dekstrulo, nuligi la kondamnon de
reeduko per punlaboroj; tamen ili estis devigata labori ĉeloke en
Jiabian-ravino kun monata salajro de 24 juan-oj.
Tiel ni ĉiuj ekscias la veron: La tiel nomata korekti penson per
reeduko de punlaboroj simple estas mensogo, estas trompo.
Ĉiuj el ni fakte estas kondamnita je dumviva malliberigo, la
reeduko de punlaboroj por ni longdaŭros sen tempa limo.
Ĉiuj dronis en malespero. Sekve okazis pli kaj pli multaj
vivriskaj forkuroj. Por preventi tian forkuron, estraro de la punlabora
agrikulturejo sendis administrajn kadrojn kaj la aktivulojn el la
dekstruloj nokte deĵori kaj patroli. Por eviti la deĵorantajn kadrojn kaj
la aktivulojn, mi kaŝis la vatitan ĉapon, ladbotelon kaj kelke da
sekigitaj manto-oj internen ĉe mia korpo, kun mantelo el blua katuno
sur ŝultroj, mi ŝajnigis min viziti al necesejo. Enirinte la necesejon, mi
transmuriĝis kaj venis ekstere de la korto de la agrikulturejo.
Mi ne kuraĝis iri sur la ŝoseo, laŭ kiu mi iam venis de urbo
Jiuquan al Jiabian-ravino.
Mi ne estas certa, ĉu estas patrolantoj sur la nepre irenda vojo de
5 kilometroj kondukanta al Jiabian-ravino de la Jiuquan-Jinta-a ŝoseo?
Por atingi tiun ŝoseon oni devas trapasi du simplajn pontojn super du
riveroj, kaj tiu ĉi vojo estas la plej facila, oportuna. Mi iras okcidenten
laŭ vojo ekster la korto de la taĉmento de fundamenta konstruado
kondukanta al la agrikultureja filio en Xintiandun, preterpasis
ŝtalfabrikon konstruitan en 1958 --- tio estas kelkaj unuetaĝaj domoj,
jam delonge transformiĝis kadavrejo de kuracejo de la agrikulturejo,

有三个人摘了帽子，解除劳动教养，却还必须在夹边沟就业，一
月挣 24 元。于是人们明白了，劳动教养改造思想是一片谎言，是
欺骗，所有的人实质上都判了无期徒刑，劳动改造遥遥无期。人
们都绝望了，铤而走险逃跑的人随之多了起来。为了预防逃跑，

农场每到夜间就派管教干部和右派中的积极分子值班和
巡逻。为了避免遇到值班干部和积极分子，我把棉帽子、
水壶和几个存下的干馍馍藏在贴身的棉袄里边，外边披
了一件蓝棉布大衣，装成上厕所的样子进了厕所，然后
从院墙上翻过去落在农场大院的外边。
我没敢走当年从酒泉来夹边沟的公路。我不清楚，
从酒(泉)金(塔)公路通向夹边沟的五公里必经大道上会
不会有人巡逻；从这条公路走要经过两条河流上的两道
便桥，这条路最便捷。我顺着基建队大院外边的通往新
添墩分场的大道往西走，经过五八年建的炼钢厂——几
间平房，早就改为农场卫生所的太平间了
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poste mi direktiĝis suden, tra la interkrutejo de Maojia-monto kaj
alvenas la bordo de la Klara Rivero.
Ĉar estis en la plej malvarma vintro, dikaj glacioj kovras sur la
surfaco de la rivero. Paŝante sur la glacioj mi transiris la riveron.
Tra vasta kamparo, mi trairis la Nordan Riveron, same kovritan
de neĝo kaj glacioj, miaj piedoj surpaŝis la Jiuquan-Jinta-a ŝoseo kiu
kondukas rekte al Jiuquan.
Nature, mi ne kuraĝas senskrupule iri laŭ la ŝoseo.
Mi rapidis laŭ la ŝoseo nur kelkajn kilometrojn, por ke mi foriĝu per
la plej granda rapideco for de Jiabian-ravino. Poste mi descendis de la
ŝoseo kaj iris sur dezerta kampo plena de sovaĝaj plantaĵoj, per paŝoj
jen profunda, jen malprofunda.
Kaj mi ankaŭ ne kuraĝas distanci for de la ŝoseo tro malproksime
por ne perdi vojon.
Vole-nevole mi devas rapidi sur la dezerta kampo: se la
punlaborejo malkovris mian eskapon, la administra kadroj tuj galope
persekutos rajdante sur ĉevalo.
Laŭ mia origina plano, mi devas atingi Jiuquan-gubernion antaŭ
tagiĝo. Tamen je la 8-a horo kiam aperis aŭroro mi ankoraŭ ne vidis la
gubernian urbon. Mi vidis nur ŝoseon el flavaj sabloj. Antaŭ mi libere
sterniĝas agroj kiuj aspektas tre nigraj dank' al la kontrasto de la
postrestanta neĝo.
Sur la ŝoseo veturas du grandradaj ĉaroj portantaj fojnojn, kaj
ankaŭ kamparanoj kiuj kondukas la ĉarojn.

——再往南拐，穿过卯家山口，走到清水河边。由于是
三九隆冬，河上结了厚厚的冰，我踩着白冰过了河。穿
过一片田野，又走过同样是冰封雪盖的北大河，我的脚
就踏上了直通酒泉的酒金公路。
当然我不敢大摇大摆地顺着公路走。我仅仅沿着公
路快速地走了几公里，使自己以最快的速度离得夹边沟
远一些，然后就下了公路，在长满了芨芨草或碱蓬的荒
原上前行，深一脚浅一脚的。我还不能离公路太远，以
防迷失道路。我不得不在荒野上赶路：一旦农场发现我
逃跑了，管教干部就会骑着马追上来。

我原计划在天亮之前走到酒泉县的，可是八点多了，天已拂
晓了却还看不见县城，只有黄沙铺就的公路和残雪映衬下显得黑
楚楚的耕地在我面前坦坦荡荡展开。两辆拉麦草的大轱辘车吱吱
咕咕地行驶在公路上，还有赶车的农民。
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Post ankoraŭ pli du horoj da irado mi eniris la gubernian urbon.
Enirinte la gubernian urbon, mi tuj mendis ĉambron en
malgranda hotelo per ŝtelakirita laborkarto de dekstrulo kiu laboras en
la rafinejo de petrolo en Lanzhou.
Mi supozas ke la agrikulturejo en Jiabian-ravino jam malkovris
mian eskapon. Estraro jam sendas administra kadrojn kaj aktivulojn,
kiuj veturas ĉu aŭtobuse aŭ ĉevale al la gubernia urbo aŭ stacidomo
por kapti min.
Ili certe havas la supozon ke mi ne kuraĝas viziti hotelon, tial mi
nepre spiteme loĝu en hotelo.

又走了两个小时，我才走进县城。
进了城我立即在一个小旅馆里用偷来的一位兰州炼
油厂的右派的工作证登记了一间房子。我估计夹边沟农
场已经发现我逃跑了，领导派出的管教干部和积极分子
们已经坐着汽车或骑着马往县城和火车站来追捕我了。
他们估计我不敢进旅馆，我却偏要住在旅馆里。

3
Mi kaŝis min en la hotelo dum unu tagnokto. La sekvan matenon,
mi rapidis al la fervoja stacidomo de Jiuquan kaj kaŝis min en tera
kavo kontraŭ la stacidomo.
Ĉirkaŭ je la 9-a horo aŭ iom malpli frue, pasaĝera trajno
veturanta el Hami alvenas la stacion. Mi ne kuraĝis iri al ĝiceto aĉeti
bileton. Mi transiris fervojon malsupre de la vagonaro kaj tuj
enmiksiĝis en la homamason de pasaĝeroj kiuj svarmas por entrajniĝi,
mi facilmove puŝiĝis en vagonon. Ĉar estas tuj antaŭ la Printempa
Festo, pasaĝeroj tiel svarmas ke ĉiuj vagonoj estas homplenaj, kie oni

（三）

在旅馆藏匿了一天一夜，转天清晨，我赶到了酒泉
火车站，躲在站台对面的一个土坑里。
大约九点多钟，一列从哈密开来的客车进了站。我
没敢去买车票，从车下钻过去之后我立即融进了拥挤着
上车的人群里钻进车厢。年关在即，旅客熙熙攘攘，挤
得车厢里水泄不通。
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malfacile moviĝas. Mi sidas en la interna koridoro meze de vagono,
kun kliniĝanta kapo en dormeto. Okazis nenia kontrolo de pasaĝera
bileto. Post pli ol 20 horoj mi alvenis urbon Lanzhou.
Mi ne kuraĝas eliri de la stacio, ĉar mi timas ĉu iuj atendas min
ekstere ĉe la elirejo de la stacidomo --- Ho ve! Vere suspektema mi
fariĝis --- Mi iris al oriento iom da distanco. Trovis iun vakan
vagonon forlasitan sur la branĉa fervojo kaj enrampis. Tie mi restis
ĝis posttagmezo kaj ascendis en ekspresan trajnon n-ro 36 veturantan
de Xining al Pekino. Ho, fortuno favoras min. En la pasaĝera trajno
de Lanzhou al Pekino estas ankoraŭ pli homplena ol en tiu el Hami,
ankaŭ okazis nenia bileto-kontrolo. Dum pli ol 40 horoj mi volviĝas
sub vico da seĝo kaj dormis ĝis Shijiazhuang.
Pri la urbo Shijiazhuang mi jam bone konas. Ĉi tie mi praktikis
instrue. En 1956 kaj 1957, kiam mi veturis viziti hejmurbon, dufoje
mi venis ĉi tie. En 1957 mi eĉ vivis en la hejmo de Shumin por duona
monato. Tre rapide mi prenis aŭtobuson, mi elaŭtobusiĝis je strato
proksima for de la hejmo de Shumin, kaj ekloĝis tie en iu hotelo.
La sekvan tagon, unue mi vizitis banejon kaj barbirejon, poste
aĉetis du kokojn en foiro kaj revenis al la hotelo. Ĉar mi aspektis vere
malbone, mi atendis ĝis vespero kiam la krepusko jam vualas ĉie
malhela kaj nur tiam mi iris kun du kokoj enmane al la hejmo de
Shumin.
Ho, tro hazarde! Antaŭ ol mi venis al la pordo de la hejmo de
Shumin, mi jam renkontis ŝin kaj ŝian fratinon. Ili ambaŭ puŝante

我坐在车厢中间的过道里垂着头打盹，一次车票都没有查，二十
几个小时之后我就到了兰州。不敢出站，怕有人在出站口等着我，
——真是疑神疑鬼呀——我往东走了一截，找到支线上闲置着的
一截车厢爬了进去。等到下午，我又上了 36 次从西宁开往北京的
快车。我的运气真好，从兰州去北京的客车比从哈密开来的更拥
挤，也没人查票，四十多个小时，我蜷缩在一排座椅下边睡到了
石家庄。

对于石家庄我已经很熟悉了，我在这儿实习过，1956
年和 1957 年两次回家探亲我都来过这儿，五七年还在淑
敏家住过半个月。我很快地就上了一辆公共汽车，在离
着淑敏家不远的一条街道上下车，找了一家旅馆住下来。
翌日，我先去洗了澡理了发，然后去市场买了两只鸡提
到旅馆。我的气色难看，一直等到天黑，我才提着鸡往
淑敏家走去。
真是太巧了。还没走到淑敏家门口，我就遇到了她
和她姐，她俩推着一辆自行车和我走了个迎面。
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biciklon iris renkonte al mi.
Tiam mi portas buŝŝirmilon, sen ĉapo, sed je la unua ekrigardo ŝi
jam rekonas min, kaj surprizite kriis: Ho! Ĉu tiu ne estas Xiangnian?
De ŝia mieno mi legis ke ŝi tre miris vidi min, sed ŝia voĉo
plenas de surprizĝojo.
Siatempe mi ja sentas iom da honto kaj embaraso. Depost jarfino
de 1957 kiam mi estis etiketita per dekstrulo, mi neniam skribis al ŝi
novan leteron. Malgraŭ ke ŝi sendis al mi plurajn leterojn, mi eĉ donis
nenian respondon. Tre eble jam delonge ŝi opiniis ke mi perfidis nian
amon, ne plu amas ŝin, tial je ĉifoja renkontiĝo ŝi montris tiel grandan
miron.
Mi ne scias kion mi devas diri. Mi nur sentas ke mia koro
doloras, mia korpo frostas, sed miaj vangoj brulas. Mi nur ambigue
voĉis ion kvazaŭ salute. Sekve, por eviti ŝian demandon, mi iniciate
alparolis: Ho, kien vi nun iras?
Ŝia pliaĝa fratino respondis al mi: Ni volas viziti al hejmo de iu
instruisto.
Mi diris: Do vi iru. Mi iras al via hejmo.
Shumin diris: "ni ne vizitos al la instruisto. Ne. Lasu nin kune
revenu al mia hejmo!"
Shumin kaj ŝia pliaĝa fratino kondukis min al ilia hejmo.

我当时戴着口罩，没戴帽子，她一眼就认了出来，惊讶
地叫了一声：呀!这不是祥年吗?
我从她的表情看出来，她看见我很惊讶，但声音里
又充满了惊喜。这时我倒有点难为情和尴尬了。
自从 1957
年年底我被划成右派之后，就再也没给她写过信，她几
次寄信给我我也没复信。她可能早就以为我变心了，不
爱她了，所以这次见她才表现出如此的惊诧。
我不知道该说些什么话，我只觉得我的心揪紧了，
身上发冷，脸却发烧。我支吾了一声，算是和她打招呼。
接着，为了避免她再问我什么，我采取主动说，你们这
是上哪儿去?
她姐回答，我们想到一个老师家去看看。
我说去吧，你们去吧。我去你们家。
淑敏说不去了，不去了，走，咱们一起回家。
淑敏和她姐把我让进她家。
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Depost la printempo de 1957 kiam mi loĝis en ŝia hejmo por
duona monato, forpasis jam preskaŭ tri jaroj. Dum tiel longa jartrio mi
neniam vizitis ŝian hejmon, ankaŭ skribis nenian leteron al ŝi. Mi
havis tian maltrankvilon, se mi ĉifoje venas al ŝia hejmo, ĉu ŝi
akceptos min per malvarma konduto. Mi antaŭ havis timon, ĉu ŝiaj
familianoj ĉiuj donas al mi malvarman akcepton? Tial mi eniras ŝian
hejmon kun klinita kapo, mallevantaj okuloj kaj granda humiliĝo.
Ne. Ŝi kaj ŝiaj familianoj varme akceptis same kompleze kiel
antaŭe.
Ŝia familio loĝas en kortdomo kun propra enireja pordo. Kiam
mi eniris, ĉiuj homoj de ŝia familio kolektiĝas en la loĝejo de ŝiaj
gepatroj. Jen apartamento el du ĉambroj. La interna estas litĉambro de
ŝiaj gepatroj, dum la ekstera servas kiel salono, kie ili akceptis ĉiujn
alvenantajn gastojn.
Ŝia patro estas kuracisto. Krom tiu patro kiu ankoraŭ tenis sin
per deteniĝemo kaj digno, liaj vortoj estas laŭ deca mezuro, lia mieno
ankoraŭ konservas trankvilon kiel en malnovaj tagoj, la ceteraj
familianoj ĉiuj sentas surprizanĝojon pro mia alveno kaj varme min
gastigas.
Ekvidante min, ŝia patrino demandis ĉu mi vespermanĝis? kaj tuj
sendis ŝian plej aĝan filinon pretigi manĝon.
Mi respondis ke mi jam manĝis. La maljunulino tuj riproĉis min:
Kial vi manĝis ekstere? Ĉu ni ne regalus vin per manĝo? Kaj ŝi
demandis je kioma horo mi atingis Shijiazhuang?......
Babilante, la maljunulino subite demandis: "Xiangnian, kial vi
aspektas tiel malbonfarta? Kaj malhela kaj maldika, ĉu vi en Lanzhou

自从 1957 年的春天在她家住过半个月之后已经近三
年了，我没有来过她家，也没有写过信。我担心这次来
她家她会冷落我，也害怕她的全家人冷落我，我低眉垂
眼畏畏缩缩进了她家。没有，她和她的家人仍然热情地
接待了我。她家住的是一座独门小院，我一进去，她家
的所有人都集中到她父母住的房子来了。这是里外两间
的套房，里间是她父母的卧室，外间是客厅，所有来她
家的客人都在这间房接待。她的父亲是医生，除了她的
父亲还保持着家长的矜持和尊严，说话有尺度，面部表
情一如往日平静之外，其他人都对我的到来显得惊喜和
热情。她的母亲一见面就问我吃过饭没有，并立即催大女儿去做
饭。我说吃过饭了，老人立即责怪我：为什么在外边吃饭!怕我们
不给饭吗!接着又问几点钟到石家庄的……
说着话，老人突然问了一句：祥年，你的脸色怎么这么难看，
又黑又瘦?兰州吃不饱吗?
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ne havas saton?"
Mi vere estas malpli dika ol antaŭ du jaroj. Mi mem ankaŭ scias
ke mia haŭto fariĝis malpli hela. La suno de Hexi-a Koridoro estas
brula. Tie la aero estas seka. Dum jaroj mi laboras sub ĉielo, ĉu mia
haŭto povus ne ŝanĝiĝi malhela?
Enirinte domon, Shumin tuj preparis por mi akvon por lavi
vizaĝon, kaj donis al mi ankaŭ teon.
Ŝiaj fratino kaj juna frato ankaŭ staras apude, kaj intermetis
parolon de tempo al tempo.
Sed, tia komplezo tre rapide reduktiĝas. Kvazaŭ laŭ
interkonsento, ĉiuj membroj de ŝia familio subite ĉesis paroli. En la
ĉambro aperis ĝena silento. Krom lada forno kiu ankoraŭ dissendas
varman agrablan aeron kiel antaŭe, mi subite sentas ion anormalan kaj
embarasan.
Mi komprenas, ke kiam forpasis la unua momento de surpriza
ĝojo, ĉiuj membroj de ŝia familio nun pensas en koro: Tiu Li
Xiangnian malaperis seninforma jam du aŭ tri jarojn, sed kial nun li
subite reaperas?
Tiumomente mi eksentis pikon al mia koro: por tiu familio mi
jam ne plu estas mio antaŭ tri jaroj.
Antaŭe, je renkontiĝo la juna frato de Shumin ĉiam vokas min
bofrato kaj intime kroĉis al mi tutan tagon, sed nun li nur silente
staras antaŭ la pordo de litĉambro, tutsenvorte, kviete rigardas al mi,
kvazaŭ ekzamenante min.

我是比前两年瘦了一些，我也知道自己变黑了。河
西走廊的太阳是很毒的，空气干燥，我又长年在露天劳
动和工作，能不黑吗? 淑敏进了房子立即给我倒洗脸水，
倒茶水。她的姐姐弟弟也都站在旁边看我，时不时地插
句话。但是，这种热情很快就冷落下来，他们全家人像
是约好的一样突然都不说话了，房间里出现了令人难堪
的静默。除了铁皮炉子散发出的温暖宜人的空气依旧之
外，我突然感到了异常和尴尬。我明白，最初的惊喜过
去之后，她的一家人都在心里想：这个李祥年两三年没
音讯了，怎么突然又冒出来了? 这时候我的心突然就刺
痛了：对于这个家庭来说，我不再是三年前的我了。淑
敏的弟弟以前见了我叫姐夫，成天围着我转，可现在他
静静地站在卧室的门口，一句话不说，静静地看着我，
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Antaŭe, eĉ antaŭ siaj gepatroj, Shumin kondutas al mi tre
familiare: Ĉu vi volas trinki akvon? Mem prenu; aŭ tute libere parolas
ion aŭ alion laŭ kaprica penso.
Sed en tiu ĉi vespero, post doni al mi tason da akvo, ŝi retiriĝis
sidante sur benko de ĉambroangulo, kaj diris nenion. Mi trovis, ke ŝi
kelkatempe rigardis min per fiksa rigardo, sed en alia momento ŝi per
nenatura movo sinĝene knedas la vestangulon faldante.
Precipe tiam, kiam mi ekvidis la insignon de la Pekina Normala
Universitato sur ŝia brusto pli matura kaj pli bela ol antaŭe, mi sentas
jen kaj jen ke frosto trakuris mian koron.
Nun ŝi estas studentino de fama universitato, dume mi jam
fariĝas krimulo, ekzilita al Jiabian-ravino......Mi jam estas malinda por
ŝi!
Nu, sufiĉe! Sufiĉas ĉi revido. Foriru, mi jam ne plu apartenas al
tiu ĉi familio!
Krome, mi tute ne scias kian vojon mi surpaŝos en necerta
estonteco......
Post momento da sidado, en prema silentado mi stariĝis, kaj diris
adiaŭante: Onklino, mi foriras; Onklo, adiaŭ!......
Mi forlasis la hejmon de Shumin je la 9-a horo vespere.
Shumin ne retenis min. Nur ŝia patrino ĝentile demandis al mi:
"Kien vi iros en tiel malfrua horo?"
Mi respondis ke mi loĝas en hotelo. Kaj ŝia patrino plu diris
nenion.

似乎在审察我。

以往就是在父母面前，淑敏也是待我很随意的：喝水吗?自己
倒；或者是这事呀那事呀，想起什么说什么。这天晚上她给我倒
了一杯茶水之后，就退到角落里在一只板凳上坐着，不说一句话。
我看见她有时候直着眼睛看我，有时候又很不自然地拘谨地捏着
她罩衣的衣角卷呀卷呀。
尤其是看见了她的比从前更成熟更好看的胸脯上别着的北师
大的校徽，我的心禁不住一阵阵发冷：她是名牌大学的学生了，
而我已经变成阶下囚了，流放夹边沟……我已经不配她了!行了，
见这一面就行了，走吧，我不属于这个家庭的一员了。再说，将
来的日子我还不知要走什么样的路……
坐了一会儿，在一阵静默中我站了起来，说，伯母，我走了。
伯父，再见……
我是九点钟离开淑敏家的。
淑敏没拦我，只是她母亲客气地问了我一句：这么晚你上哪
儿去?
我说我住在旅社里。她母亲就没再说什么。
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Shumin akompanis min ĝis la korta pordo. Nur tiam ŝi donis la
unuan parolon al mi en tiu ĉi vespero: "Revenu al mi morgaŭ matene,
je la oka......"
Mi ne respondis al ŝi. En mia koro mi tiel pensas: Reveni? Ĉu
ankoraŭ necesas?
Mi nur diris al ŝi: "Eniru, revenu al via ĉambro!" Kaj mi turnis
min, disiĝis de ŝi.
Tiumomente ŝia juna frato elkuris, vokante min "Bofrato!" kaj
diris: "Ne foriru! Vi loĝu en mia ĉambro! Mi mem povas loĝi en la
interna ĉambro!"

淑敏送我到院门口才说了这天晚上的第一句话：你明天
来，早晨八点钟来……
我没回答她。还有必要来吗?我心里这样想。我只是
说了句你进去吧，回房去吧，就转身离开了她。但这时
她弟弟跑了出来，喊了声姐夫，然后说，你不要走，你
就住在我的房子里，我住里屋去。

En malnova tempo, kiam mi vizitis al hejmo de Shumin, mi ja
loĝis en lia ĉambro.
Mi komprenas la koron de tiu juna liceano. Dum la psintaj du
jaroj li jam intime konis min kaj prenis min membro de lia familio.
Kiam ni kune ĉeestis, li ŝatas doni diversajn demandojn al mi. Ĉar li
ŝatas piedpilkon, mi parolis al li pri piedpilko, kaj instruis al li per
gestoj pri la teknikaj movoj de piedpilka ludo. Mi estas adorato en lia
koro. Li ne volas vidi ke mi alvenas en urĝeco kaj foriras en sama
urĝeco.
Kiel juna lernanto en malsupera mezlernejo, eble li ankoraŭ ne
aŭ netute komprenas kio okazis inter mi kaj lia fratino, kial mi devas
foriri tiel urĝe?
En lia hejmo mi ja tiel diris ke mia vojaĝo celas viziti miajn

从前我来淑敏家，就是住他的房子。
我理解这个中学生的心情，已往的两年中他已经熟
悉我了，把我当成他家的一个成员了。在一起的时候，
他总是问我这问我那。他喜欢踢足球，我就给他讲足球，
并比划着教他踢球的技术动作。
我是他心目中崇拜的人。他不愿意我这样匆匆而来，匆匆而
去；
可能作为一个初中少年他还不理解或者不完全理解我和他姐
姐之间发生了什么事，我为什么这样匆匆离去。
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gepatrojn en Pekino, ke mi forlasis mian trajnon je Shijiazhuang nur
estas pretervoja ago.
Nun mi vole nevole devas fari novan mensogon por respondi al li:
"Ne. Mi devas reveni al la hotelo, ĉar alia amiko tie atendas min. Mi
devas sendi lin ĉinokte en trajnon. Mi revenos al vi morgaŭ matene."
Post foriro de la hejmo de Shumin, mi diris al mi en koro: "Ne
revenu, mi neniam revenos. Unu revido jam sufiĉas. Finiĝas nia
destinita amrilato."
Reveninte al la hotelo, dum tuta nokto mi neniel sukcesis
endormiĝi, senĉese turniĝante en mia lito. Matene, post ellitiĝo mi
refoje iris al ŝia hejmo, kvazaŭ laŭ gvido de dioj.
Mi ne volas fordisiĝi de ŝi. Mi volas malkaŝi ĉion veran al ŝi, kun
demando: ĉu vi volontus atendi min? ĉu vi ankoraŭ volontus daŭrigi
la amrilaton kun malliberulo?
Mi venas ja por tiu afero. Mi devas eldiri ĉionm kaj petu al ŝi: Ne
forĵetu min! ĉar mi vere amas vin tutkore...... Eĉ se ŝi ne volontas
fariĝi mia edzino en estonteco, do permesu al mi rigardi ŝin
ankoraŭfoje. Rigardi al ŝiaj ĉarmaj rozvangoj, al la matura gracia
korpo, al la ridanta mieno, aŭskulti la varman kaj intiman voĉon de
ŝia parolo......
Mi iras al ŝia hejmo. Preterpasante la foiron, mi ekvidis ŝiajn
patrinon kaj pli aĝan fratinon.
Ili aĉetas legomojn. Verŝajne, hodiaŭ ŝia patrino volas regali min.

我在他家时说，我是回北京探亲的，顺便在石家庄下车来看
看的，此时我不得不又一次撒谎：不行，有一个朋友在旅社里等
着我，我一定要回去。我送他上火车，明天早上再来。

离开淑敏家，我在心里想着：不来了，我再也不来
了，我与她见一面就行了，我们的缘分尽了。但是回到
旅社在床上辗转一夜未眠，早晨起床后鬼使神差地我又
往她家去了。 我舍不得和她分手。我想坦白地告诉她我
的真实情况，我想问一句，她愿不愿等我，愿不愿和一
个囚犯保持恋爱关系。我是为了这件事来的，我一定要
把话说出来，并且还要请求她：不要抛弃我，我是真正
爱你的……即便她不同意将来成为我的妻子，那就再叫
我看她一次，看看她妩媚的脸，看看她成熟的窈窕的身
材，看看她的笑容，听听她说话的热烈亲切的声音……
我往她家去。路过集市，我看见了她母亲，她姐姐。
她们在买菜。看来，她母亲今天要款待我。
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Sed mi subite havas tian penson: regalo estas duavica. Estas tute
ne necese ke ŝi persone aĉetu legomojn. La pli aĝa fratino de Shumin
estas studentino de la Medicina Instituto de Tianjin. Ŝi aĝas 22-jara,
kaj tute kapablas fari tion.
Ke ili, la patrino kaj filino, kune eliras aĉeti legomojn en frua
mateno, ja celas doni al mi kaj Shumin kvietan cirkonstancon por
interbabili.
La patro de Shumin jam foriris al laboro.
Venante al la pordo de la hejmo de Shumin, mi subite sentas
perplekson, mi hezitas, pensante: Mi estas dekstrulo, malliberulo
kondamnita al reeduko per punlaboroj, mi fuĝis ekstere, mankas al mi
nenia espero dum tuta vivo. Ĉu mi ankoraŭ havas vizaĝon aŭ indecon
por vidi Shumin? Shumin jam estas studentino en alta lernejo.
Estontece ŝi fariĝos instruistino en mezlernejo aŭ universitato.
Nun mi vizitas al ŝi. Se ŝi ankoraŭ vere amas min, se ŝi donus
promeson atendi min, ĉu mi ne damaĝos ŝin?
Ho, mi ruinigos ŝian brilan perspektivon! Mi detruos ŝian tutan
vivon......
Starante ĉe la pordo kelkajn minutojn, mi senvorte benas kun
sinceraj bondeziroj al ŝi: feliĉon kaj bonan edzon! Poste mi turnis min
kaj decideme foriris.
En la posttagmezo de la sama tago mi venis al Pekino.

可是我突然想：不，款待我是次要的，她完全没必要亲
自来买菜，淑敏的姐姐是天津医学院的学生，22 岁了，
完全可以办好这件事的。她们母女大清早出来买菜，是
为了给我和淑敏创造个谈话的环境! 淑敏的父亲上班去
了。 我走到淑敏家门口了，却又突然踌躇起来，犹豫了：
我是个右派，劳动教养的囚犯，逃亡在外，这辈子都没
希望了，还有什么脸面、资格去见淑敏?淑敏是大学生了，
将来的中学教师或者大学教师，我去找她，她如果真的
还爱我，许诺等着我，我不是害了她吗?我会毁掉她的前
程的，会毁掉她的一生的……
我在门口站了几分钟，在心里默默地祝愿她幸福，
祝愿她找一个好丈夫，然后就转身走开了。
当天下午到了北京。
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4
Pro la amsopiro pri Shumin, mi forkuris de Jiabian-ravino.
Mi revidis Shumin. Sed pro la sento de mia hontinda
malsupereco, mi denove perdis ŝin, forkurinte de ŝi.
Do kion mi faru nuntempe?
Mia antaŭa penso estis tia: Nur se ŝi ankoraŭ tenas amon al mi,
nur se ŝi diris al mi: "Iru akcepti la reedkadon per laboroj! Se vi
plenumis la reedukadon, mi ankoraŭ atendas vin!" Tiam mi certe
volonte revenu al Jiabian-ravino por daŭrigi la reedukadon per
punlaboroj.
Sed nun, post tia okazintaĵo, ruiniĝis jam mia estonteco, ruiniĝis
ankaŭ mia amo. Perdis al mia vivo ĉiom da lumo. Ĉu ankoraŭ estas
necese ke mi memvole ĵetu min en kaptilon, memvole revenu al la
malliberejo? Ne, jam ne ekzistas tia neceseco. Mi jam ne havas la
devon respondeci por mia amatino. La tuta signifo de mia vivo estas
nur plu vivi. Do mi ĉiel plu vivu: migru.
Mi havas la memfidon ke mi kapablas vivi en migrado. Tiujare
mi estis 28-jara. Kvankam iom malfortas mia korpo pro la sufero de
malsato en Jiabian-ravino, tamen finfine mi ankoraŭ estas juna,
facilmova. Mia vivo plenas de vivipovo. Nur se mi povos trovi
laboron, malgraŭ kiel ajn suferan aŭ lacigan, mi povos elteni, mi
povos plu vivi kie ajn, nur se mi ne enirus malliberejon, ne vivus en la
ŝtona punlaborejo, tenante mian liberan korpon kaj koron.

（四）
因为想念淑敏，我逃离了夹边沟。我见到淑敏了，但是由于
我的自惭形秽，我又失去了她，逃离了她，现在我该干什么呢?

我原先想的是只要她还爱我，只要她说你去接受改
造吧，你改造好了，我还是等着你，那我就会义无反顾
地返回夹边沟继续接受改造。可事到如今，我的前途已
经葬送，爱情也已然葬送，整个的生活失去了光彩，我
还有必要自投罗网重返囹圄吗?没有，没有这个必要了。
我已经不对心爱的人承担义务了，我生活的全部意义就
是活着了，那就想办法活下去吧：流浪。我认为我有能
力在流浪中生存下去。那一年我 28 岁，虽然在夹边沟饿
了一年多身体有点虚弱，但我毕竟年轻，我的身手是敏
捷的，生命还充满活力。我只要能找到个活干，无论多
苦多累，无论在什么地方，只要能不陷囹圄，不进石头
城，保持我的自由的身心，我都能忍受，能生存下去。
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Kredeble, la unua penso de ĉiu fuĝinta malliberulo estas reveni
hejmon, viziti siajn gepatrojn, ricevi ilian protekton kaj materialan
helpon. Tiun tagon mi forveturis de Shijiazhuang. Mia unua deziro
estis reveni hejmon, viziti al miaj gepatroj kaj poste komenci mian
vivon de vagabondo.
Mi pacience atendis ĝis la nokto vualis ĉie, nur tiam mi revenis
al la hejmo.
Mia pliaĝa fratino kaj ŝia edzo ambaŭ laboras en la projekta
instituto. Ilia hejmo troviĝas en vilaĝo Guanzhuang, je la loko 20 km
distanca de Pekino al Tongzhou-gubernio. Post fondiĝo de ĈPR, ŝtato
konstruis tie grandampleksajn kvartalojn de etaĝdomoj, kie loĝas
oficistoj de la centraj ŝtataj institucioj kaj iliaj familianoj.
Per la plej malfrua aŭtobuso mi veturis al Guanzhuang. Venante
al la hejmo de mia pliaĝa fratino, antaŭ la pordo mi tamen multe
hezitis, sen kuraĝo por frapi sur la pordo.
En la somero de 1957, en diversrangaj institucioj de Lanzhou
okazis unue la libera esprimado de opinioj, poste la batalo kontraŭ
dekstruloj, kaj en la novembro mi estis etiketita kiel dekstrulo. En la
komenco, fakte mia nomo ne troviĝis en la nomlisto de la
kondamnitoj sendotaj al Jiabian-ravino, ĉar mi estis nur ordinara sed
ne ekstrema dekstrulo. Mia klasa origino estis el familio nur de
malnova oficisto. Kvankam mia familio ne estis proleta, tamen ankaŭ
ne tiu de bienulo aŭ kapitalisto, tial mi ne viciĝis inter la kondamnitoj
sendotaj al Jiabian-ravino.

可能所有逃跑出来的囚犯首先想到的去处是回家看看，得到
父母的庇护和接济吧。那天离开了石家庄，我首先想的是回一趟
家，见见我的父母，然后再走上流浪的生涯。

我是等到夜色降临之后回家去的。我姐姐和姐夫都
在设计院工作。他们的家在北京去通县二十里远处的管
庄。解放后国家在那儿盖了大片的楼房，中央和国家机
关的干部家属们都住这。但是，我乘坐的最后一趟公共
汽车到了管庄，到了姐姐家门口，我却犹豫再三不敢敲
门。
1957 年的夏季，兰州市的各级机关大鸣大放和开展
反右斗争，到了 11 月，我就被定为右派。最初，我并未
列入去夹边沟的名单之中，因为我是个一般的右派，不
是极右分子。我的家庭出身也仅仅是旧职员，虽不是无
产阶级家庭，但也不是地主资本家，所以我未列入去夹
边沟的名单。
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Tamen, post kiam mi estis etiketita kiel dekstrulo, oni ne plu
donis al mi la funkcio de trejnisto, nek de juĝisto en matĉoj. Post
diplomiĝo el la Normala Universitato de Hebei-provinco mi laboris en
la Sporta Komisiono de magistrato de Lanzhou nur du jarojn, sed en
la sporta rondo de Lanzhou mi estas famkonata paradulo.
Siatempe la Sporta Lernejo de Lanzhou sidis en Lanyuan
(Orkidea Ĝardeno) en la urba centro. Mi donis lecionojn al la
lernantoj. En Lanyuan troviĝas lumigita tereno por korbopilka ludo,
unuka tra la tuta urbo. Ĉiufoje kiam okazis en Lanzhou korbopilkaj
matĉoj ĉu urbaj aŭ provinc-nivelaj, mi ĉiam funkciis kiel juĝisto. Mi
kuras sur la plena tereno, kun belaj movoj, rapidaj reagoj, trafaj
prijuĝoj......Kiam mi iras sur strato, multaj junuloj konas min, vokante
min Juĝisto de Lanyuan.
Mi ankaŭ estis speciala kontribuanto pri sporto de la Gansu-a
Tagĵurnalo.
Mi verkis artikolon konigantan pri la novaj reguloj de la
Olimpikoj en Helsinko 1956, mi ankaŭ verkis konigon pri la
malgranda piedpilko.
Mi ankaŭ funkciis kiel la sporta klarigisto de la Gansu-a Popola
Radiostacio.
Dum la gravaj matĉoj mi sidas rande de la ludkampo kaj donas
klarigojn kontraŭ megafono, la radiostacio faras ĉelokan disaŭdigon
pri la pilkoludoj.
Tamen, post kiam mi fariĝis dekstrulo, mi nur havis tiajn
laborojn kiel pentri liniojn sur ludlampo, transporti akvorezervejon,
transporti trinkakvon, pretigi boligitan akvon. Lernanto kaj sportistoj

但是，我被定为右派之后，不叫我做教练了，也不
叫我当裁判了。我从河北师大毕业后仅仅在兰州体委工
作了两年，可是在兰州的体育界我是出风头的。那时候
兰州体校设在市中心的兰园，我给学生们上课。兰园有
全市唯一的一片灯光篮球场，每一场兰州市的或者省级
的篮球比赛，都是我执法，满场跑，动作漂亮，反应敏
捷，判断准确……我走在街上许多年轻人认识我，叫我
兰园裁判。我还是甘肃日报的特约体育撰稿人，写过介
绍五六年赫尔辛基奥运会新规则的文章，写过介绍小足
球的文章。我还是甘肃人民广播电台的体育解说员。重
大的比赛，我坐在球场边上对着麦克风解说，电台现场
转播比赛。但是，定为右派之后，我的工作就是比赛前
画线，抬保温桶，抬开水，烧开水。往常叫我李指导的
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iam respekte vokis min Trejnisto S-ro Li; sed nun, dum renkontiĝo
kun mi en la akvoĉambro, ili alparolis al mi en alia tono: "Li
Xiangnian, pretigu varman akvon por ke ni lavu vestojn!" aŭ "Li
Xiangnian, la akvon vi preparis nesufiĉe varma! Kiel taŭgas por nia
baniĝo?"
Jes, tiu laboro estas ne laciga, sed ofenda al mi.
Mi ne povas plu toleri tian humiligon, kaj rifuzis labori. Malgraŭ
ĉiaj kritikoj far gvidantoj al mi, mi ankoraŭ rifuzis tian laboron.
Ĉiutage mi iris al la tetrinkejo ĉe la norda pordo de Lanyuan aŭskulti
historirakontadon far profesiaj rakontistoj.
Tiel, en iu tago de junio ĉijare, en granda kunveno gvidanto
publike proklamis: Pro la malbona sinteno Li Xiangnian estu eksigita
de nuna ofico kaj sendata al Jiabian-ravino por ricevi reedukadon en
la punlabora agrikulturejo.
Mi ege malkontentas pri tiu decidon.
En la tago kiam la gvidanto proklamis tion, venis policano el la
urba policejo. Laŭ ilia plano, post la kondamna proklamo, tiu policano
tuj forkonduki min. Sed mi reagis je la unua minuto. Mi diris: "Mi ne
akceptas la decidon ricevi reedukadon en la punlabora agrikulturejo
en Jiabian-ravino. Ĉar mi konas la politikon de la Kompartio pri
dekstruloj. Kvankam estas kontraŭdiro inter la malamiko kaj ni,
tamen estu traktata laŭ kontraŭdiro interne de popolanoj. Estas
permesata al la eksigitaj oficistoj ke ili mem trovu por si vivrimedon
kaj elirejon de la vivo. Mi postulas ke lasu min trovi mian vivrimedon.
Antaŭ ol la gvidanto diras ion, mi daŭrigis mian parolon, ke tio estas
la politiko publikigita de la Kompartio. Mi agas laŭ la politiko de la

学员和运动员，现在在水房遇见我，这样跟我说话：李
祥年，把水烧热了，我们要洗衣裳。李祥年，这水没烧
热，怎么能洗澡呀!工作是不怎么累，气却不好受。我一
生气干脆就不干了，不管领导怎么批评我都不干了，每
天跑到兰园北门的茶馆听人说书。于是，到了这年六月
的一天，领导在大会上宣布，李祥年因其态度恶劣开除
公职送夹边沟农场劳动教养。我对这一决定极为不满，
领导宣布的那天，市公安局来了一个警察，他们原计划
一宣布就叫警察把我带走的，但我立即作出了反应。我
说，我不去夹边沟农场劳动教养!党对右派的处理是有政
策的，右派是敌我矛盾，但按照人民内部矛盾处理，对
于开除公职的干部允许其自谋生计自寻生活出路。我要
求自谋生计。不等领导说话我又说，这是党的政策，我
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Kompartio. Se vi malobservos la politikon de la Kompartio, obstine
persisti en via misdecido sendi min al la punlabora agrikulturejo en
Jiabian-ravino, do vi faras agon oponi Kompartion, oponi la CK de la
Kompartio. Mi akuzos vin. Mi akuzos al la provinca komitato de ĈKP,
al la Centra Komitato de ĈKP."
Mia parolo sonas vere forta.
La gvidantoj ankoraŭ neniam renkontis tian okazon, la policano
eble ankaŭ neniam vidis tiel rigidnukan dekstrulon, tial en la unua
momento ili ĉiuj mirstultiĝis.
La policano ne kuraĝas facilanime aresti min.
Oficistoj de la Sporta Komisiono paliĝis en komuna mutiĝo.
Eble post unu aŭ du minutoj da silentado, la gvidanto parolis:
"Nun ĉesiĝas hodiaŭa kunveno. Lasu Li Xiangnian unue kvietiĝi,
reveni por iom da meditado. Ni traktos tion morgaŭ."
Morgaŭ? Ĉu mi devas atendi ĝis morgaŭ? Laŭ mia supozo, post
fino de la kunveno ili certe petos instrukcion de la supera institucio.
Se la superuloj donus tian respondon ke perforte sendu al
Jiabian-ravino la dekstrulon kiu malobeas la decidon far organizo, por
mi la morgaŭo estas tro malfrua!
Post fino de la kunveno mi tuj rapidis al la fervoja stacidomo,
aĉetis bileton. Mi revenis al mia loĝejo nur en la tempo kiam ĉiuj
oficistoj jam foriris post fino de laborhoroj. Mi volvis mian litaĵon,
vokis triciklon sendi tion al la fervoja stacidomo. En la sama nokto mi
jam eniĝis vagonon de la trajno n-ro 44, kiu kuris rekte al Pekino.

按党的政策办的，你们如果违背党的政策非要叫我去夹边沟劳动
教养，那就是反党，反对党中央。我要告你们去。我要告到省委，
告到党中央。

我的一席话说得铿锵有力。领导还没遇到过这样的
事，那警察可能也没见过这样的右派，一时间他们愣住
了，警察也不敢贸然上前抓我，体委的干部们也都寂静
无声哑然失色。大概静了一两分钟，领导才说了一句：
会就先开到这里吧，叫李祥年先冷静冷静，回去考虑一
下，明天再说。

明天?哪能等到明天!我估计散会之后他们就要请示
上级，如果上级回答对不服从组织处理的右派强行扭送
夹边沟，明天可就晚了!散会之后我就去了火车站，买了
车票。傍晚等到机关下班之后回到宿舍，把被褥卷起来，
叫个三轮送到火车站，当夜就上了 44 次列车，直奔北京。
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Venante al la hejmo de mia pliaĝa fratino en Pekino, mi ne
kuraĝas diri al ili la veron. Mi nur mensogis ke mi revenas por viziti
familianojn. Kial mi ne kuraĝis diri la veron? Ĉar mia patrino havas
aktivan ideologion --- ŝi estas kadro en la Komitato de Loĝantoj de la
kvartalo, la tiel nomata Strata Aktivulino-Maljunulino.
Pro sia aktiva laboro ŝi estis honorita per granda ruĝa floro. Mia patro,
kvankam restas hejme nelabora, tamen li estas tre timema, ĉar li estis
funkciulo en la malnova erao. Li ĉiam havas la timon ke malfeliĉo
eventuale baldaŭ okazos.
En 1957, post kiam mi fariĝis dekstrulo, mi sendis leteron al mia
patro, skribante ke la batalo kontraŭ dekstruloj iras intense kaj mi
estas kritikata.
En sia respondletero mia patro ja tiel skribis: Estas negrave se vi
ricevis nur kritikojn sen nomumo de dekstrulo. Mi restis en hejmo,
sub moroza humoro, sen laboro, ĉiutage do sekvis mian patron
intervidiĝi kun liaj amikoj amatoroj de pekina opero, per kantado de
pekina opero pasigi la tempon.
Mi restis en hejmo unu monaton. Fine la oficiala letero de la
Sporta Komisiono de Lanzhou venis al la Kompartia Komitato de la
projekta instituto.
La gvidanto do alvokis mian bofraton. Mia bofrato diplomiĝis el
Furen-a Universitato. Li devenis de burokrata-kapitalista familio, tiam
funkcias kiel la ĉefinĝeniero en la projekta instituto. Ankaŭ li estas tre
timema.
Lia gvidanto ekparolis: "Ĉefinĝeniero Lin, vi havas aktivan

到了北京姐姐家里，我不敢说实话，就说是回家探
亲来的。为什么不敢说呢?就因为我妈思想积极——她是
街道居民委员会的干部，就是人们常说的街道老大妈。
她因为工作积极还戴过大红花呢。我父亲虽说赋闲在家，
但胆子小得很。旧职员嘛，唯恐有什么祸事临头。五七
年我被定为右派之后，我曾写过一封信给父亲，说反右
斗争激烈得很，我受批判了。我父亲回信中就说过这样
的话：只要不定为右派，挨批判没关系。我在家里待着，
心情不好，又没事干，就每天跟着父亲出去，会他的那
些票友，唱戏，消磨时间。在家里待了一个月，兰州市
体委的公函寄到建工部设计院党委了。领导就找我姐夫
了。我姐夫是辅仁大学毕业的，家庭出身官僚资本家，
这时在设计院当总工程师，胆子也小得很。领导对他说，
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ideologion, kaj strebas progreson politike, sed kial vi nutras en via
hejmo dekstrulon profiteman senlabore, kiu estas eĉ kondamnito por
reedukado per punlaboroj?"
Mia bofrato respondis: "Sed mi scias nenion pri tio!"
La gvidanto do ordonis al mia bofrato ke li tuj forsendu min al
reedukado per punlaboroj. Reveninte hejmen, mia bofrato raportas
tiun aferon. Ĉiuj membroj de la tuta familio tuj konsterniĝis mutaj.
Mia patro eĉ ne vespermanĝis.
En la nokta horo por dormi, mia patrino kaj pliaĝa fratino kune
parolis al mi, persvante: "Vi devas reveni al Lanzhou, ni pagos por via
trajna bileto."
Mi respondis per nenia rifuzo, ĉar mi bone scias ke se mi
ankoraŭ loĝas ĉitie, tio kaŭzos malutilon al miaj pliaĝa fratino kaj ŝia
edzo, ankaŭ kompromitiĝon al la tuta familio, ĉar ili protektas la
klasan malamikon.
Sed en mia koro mi vere ne volas reveni al Lanzhou.
Mi restis en la hejmo de mia pliaĝa fratino ankoraŭ du aŭ tri
tagojn. Mia pliaĝa fratino kaj patrino ne plu devigis min. Sed la
policano de la policejo de Guanzhuang venas por mi.
Tio okazis en tagmezo. Mi siestis. Mia patrino alvokis min:
"Xiangnian, policano venas por vi."
Mi subite vekiĝis terurite. Pro timo mi ekkriis, kaj senĉese ĝemis
kvazaŭ regate de premsonĝo.
Mia patrino konsolis al mi: "Xiangnian, kio okazis al vi? Kial tiel
terurite? Ne timu, ne timu!"

林总，你思想挺积极的，政治上要求进步，家里怎么养了个不劳
而获的右派分子，还是劳教分子。

我姐夫说我不知道这事呀。领导叫姐夫把我送走，接受
劳动教养去。姐夫一回到家里就说了这事，当时全家大
惊失色哑口无言，我父亲连晚饭都没吃。到了晚上睡觉
的时候，我母亲和我姐姐跟我谈话，说，你还是要回兰
州去，我们给你拿钱买车票。我当时没说不回去，因为
我知道，我住在家里对姐姐姐夫不利，全家也要受牵连，
他们保护阶级敌人嘛。可是我心里的确不想回兰州去。
我在姐夫家又住了两三天，姐姐和母亲没再逼我，
但管庄派出所的警察找我来了。那是中午，我正在睡午
觉，母亲喊祥年，警察找你。我一下子惊醒了，吓得惊
叫起来，像是魇住了一样呻吟不止。我母亲当时安慰我：
祥年，你怎么啦，怎么吓成这个样子啦? 别害怕别害怕。
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Tiutage la policano demandis al mi: "Kio estas via afero? Kial vi
rifuĝas?"
Responde mi diris:"Laŭ la politiko de la Kompartio, estas
permesate mem trovi vivrimedon. Mi estas eksigita de la ofico, sekve
mi revenas al hejmo, ĉu tio estas forfuĝo?"
La policano diris al mi: "La kondamno pri via reedukado per
punlaboro estas farita de prokurora, juĝa kaj jura institucioj, post
sankcio estu perforte plenumata. Vi devas reveni por ricevi la
reedukadon per punlaboroj.
Post foriro de la policano, mia patrino parolis al mi: "Xiangnian,
vi devas reveni. La decido de registaro estas ne malobeenda."
La sekvan tagon, mia patrino donis al mi iom da mono, kaj
sendis min al la aŭtobusa stacio de Guanzhuang.
Ni atendas la aŭtobuson en la stacio. Tiam mi parolas al mia
patrino: "Panjo, mi vere ne volas reveni tien.
En la punlabora agrikulturejo oni ne havas sufiĉe da manĝaĵo,
ĉiutage nur prenas kaĉon, sed la deviga korplaboro estas pli peza ol
tiu en la taĉmento de punlaboruloj. ”
Mia patrino diris: "Kiel povas okazi tio? La Kompartio estas
insistanta pri humanismo, pri reformo de ideologio, kiel povus
suferigi per malsato?"
Mi diris al ŝi: "En la jarfino de 1957 jam komencis sendi
dekstrulojn de Lanzhou al Jiabian-ravino. Post vizito al la punlaborejo,
la familianoj de ĉiuj scias ke la kondamnitoj tie suferas malsaton, ne
iru al la timinda loko!"
Mia patrino diris: "Kion fari se vi ne irus tien? Vi ne devas disiĝi

那天警察跟我谈话，说，你是怎么回事，为什么逃
跑呀!我说党的政策允许自谋生计，我是开除公职了，回
家来了，这怎么叫逃跑呀?警察说，劳动教养是经政法机
关审批的，一旦批示了，就要强制执行的，你还得回去
接受改造呀。警察走后母亲跟我谈，祥年呀，你还得回
去呀，政府的决定是不能违抗的。转天，母亲给了我些
钱，送我到管庄的汽车站。在车站等车，我跟母亲说，
娘，我真不想回去。劳教农场吃不饱，每天喝稀糊糊，
劳动比劳改队还要重。母亲说哪能呢。共产党是讲人道
主义的，是讲思想改造的，哪能饿肚子呢。我说兰州五
七年底就送右派去夹边沟了，亲人们去探望，都知道吃
不饱，不能去呀。母亲说，你不去怎么办呀，不能离开
组织呀。
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de organizo!"
Mi diris al ŝi: "Mi jam estas eksigito. Kie ankoraŭ estas organizo
por mi?"
Mia patrino diris:"Nur se vi bone reformu vian mispenson, la
organizo certe aranĝos bonan elirejon por vi post fino de via
reformado."
Aŭtobuso venas. Kiam ĝi estas for de ni je 200 metroj, mi diris al
mia patrino: "Ho ve, la bravulo foriras senrevene!"
Mia patrino iam lernis en universitato. Ŝi komprenas kion
signifas tiu frazo.
Pum! Ŝi eksurgenuiĝis sur tero, ploris, ĉirkaŭprenante mian
kruron, ŝi diris: "Ho, mia filo! Vi devas obei al la instruo de la
Kompartio ......
Okazis mia reveno, sed jam post 20 jaroj! Su Wu paŝtis ŝafojn en
dezerto por 18 jaroj; Xue Pinggui vivis en la Okcidenta Liang-regno
kiel reĝa bofilo ankaŭ por 18 jaroj;
Kaj generalo Yang la Kvara perdiĝis en fremda lando......
Post mia forlaso de hejmo, forpasis 20 jaroj kaj kvar monatoj,
nur tiam mi havas ŝancon reveni, sed mia patrino jam forpasis......
La sceno kiel mi disiĝis de mia patrino, por ĉiam gravuriĝis en
mia memoro.
Propra patrino. Propra solfilo. Mia propra patrino forpelis sian
solfilon el hejmo por ke la solfilo akceptu la nehoman vivon.

我说已经开除了，还有什么组织呀。母亲说，只要你好
好改造思想，组织会在你改造好之后安排你的出路的。
车来了，离着还有二百米远，我跟母亲说，壮士一
去不复还。母亲是读过大学的，她知道这句话的意思。
她扑通一声跪在地上，哭了，抱着我的腿说，儿子呀，
你要听党的话呀……
复还是复还了，但却是二十年后。苏武牧羊十八年，
薛平贵在西凉招为驸马也是十八年，杨四郎失落番
邦……我离开家后二十年又四个月以后才得以重返，那
时候我母亲已经作古了……
我和母亲告别的一幕永远地刻在我的记忆里了。亲
妈。独子，我的亲妈把她的独子撵出家去，叫独子去接
受非人的生活。
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（五）

5
Nature mi ne obeis la vortojn de mia patrino. Mi ne povas plu resti
en mia hejmo. Sed mi nepre ne revenu al Jiabian-ravino! Per la mono
donita de mia patrino mi aĉetis trajnobileton kaj venas al Tianjin. En
urbo Tianjin mi havas multe de da parencoj, sed mi vizitis neniun el
ili. Mi tiel pensas: se miaj propraj patrino kaj fratino ne konsentas
mian restadon en hejmo, ĉu la aliaj parencoj povus konsenti?
Mi vizitis al mia samlernejano. Mi havis samlernejanon nomatan
Zhang Jinzhu, kiu laboras siatempe kiel instruisto en mezlernejo. Mi
loĝis en lia hejmo. Dank' al rekomendo far lia kuzino, mi laboras en la
paperfabriko Xinhua kiel provizora laboristo kun taga salajro de unu
juan-o kaj okdek cendoj. Tiel provizore laboris proksimume du
monatojn, okazis io neatendita.
Iutage mi iras sur strato. Hazarde renkontis mian propran onklon,
nome la patro de Li Henian. Li demandis al mi: Kial vi laboras en
Tianjin?
Mi respondis per mensogo ke mia posteno translokiĝis al
Tianjin.
La onklo demandis kie mi loĝas? Mi diris ke mi loĝas portempe
en la hejmo de mia samlernejano.
Mia onklo invitis ke mi loĝu en lia hejmo, sed mi ne konsentis.
Mia onklo do skribis leteron al mia patro, informante ke li renkontis
min sur strato ĉitie. Sed li ne povas kompreni, kial mi insistas loĝi en
hejmo de samlernejano sed rifuzis lian inviton?

我当然没听我母亲的话。我不能在家里待了，但我
决不回夹边沟去。我拿母亲给我的钱买车票到了天津。
天津有很多亲戚但我没找。我想，我的母亲和姐姐都不
留我，亲戚们能留我吗?我找同学去了。我有个同学张金
铸当时在一个中学当老师，我住到了他家。他的表妹介
绍我到新华造纸厂干临时工，一天挣一元八角钱。我干
了近两个月临时工又出岔子了：一天在街上走，遇到了
我的亲伯父，就是李鹤年的父亲。他问我怎么在天津上
班?我说了瞎话，说工作调回天津来了。伯父问住在哪儿，
我说暂时住同学家。伯父叫我回他家住去，我没去，伯
父便寄信给我父亲，说在街上见到我了，为什么不去家
住而要住在同学家?
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Mia pliaĝa fratino vidis tiun leteron. Ŝi raportis tion al la
kompartia komitato de la projekta instituto, kaj la kompartia komitato
transinformis tion al la Polica Buroo de Tianjin. Policano de Tiamjin
venis al la paperfabriko kaj trovis min, ordonate: sekvu nin al policejo.
Obee mi iris sekvante lin, kaj tuj estis arestita. Mi estis malliberigita
en la arestejo. Post kelkaj tagoj, alvenis la estro de oficejo de la Sporta
Komisiono sw Lanzhou kaj la trejnisto de pafado, ili kune eskortis
min reveni al Lanzhou. En trajno mi estis sub severa gardo, mankas al
mi ŝanco por forkuri.
Veninte al Lanzhou, mi revenis al la granda korto de la oficejo de
la Urba Sporta Komisiono ĉe Kvinfonta Monto, profitante la ŝanco de
vizito al necesejo, mi transmuriĝis forfuĝe kaj kuris al la deklivo de la
Kvinfonta Monto. Junuloj de la pafteamo kun etkalibra fusilo enmane
postkuris min. La kugloj trafis teron fumanta apud mia korpo. Terurite
mi sentas senfortiĝon de kruroj kaj estis kaptita de ili. La sekvan
tagon mi jam estis sendita al Jiabian-ravino.
......ĉar mi havis travivaĵon reveni hejmon, tial ĉifoje, kiam mi
venas antaŭ la hejma pordo, mi ege hezitis, ne kuraĝante frapi sur la
pordo.
Mi timas, ke mi ne sukcesos trapasi la pasejon de mia pliaĝa
fratino kaj bofrato. Lastfoje, mia patrino donis al mi monon por aĉeti
trajnan bileton, mi ne obeis ŝian admonon sed vojaĝis al Tianjin.
Ĉifoje mi havas nenian legitimaĵon, mia pliaĝa fratino kaj bofrato tre
facile divenos la fakton ke mi ŝtele rifuĝis hejmrevenen. ĉu ili povus
konsenti ke mi loĝu en la hejmo?

我姐姐看了这封信，汇报了设计院党委，党委又通知了
天津市公安局。市公安局的警察到造纸厂找到我，说跟
我走一趟。我跟他去了，立即就被扣了起来，关到了看
守所。过了几天，兰州市体委的办公室主任和射击教练
来了，把我接回了兰州。在火车上看得严，没机会跑。
到了兰州，回到五泉山市体委的机关大院，借着解手的
机会我翻墙跑了，往五泉山的山坡上跑。结果射击队的
小伙子们提着小口径步枪追我，子弹打得身旁的土地冒
烟，我吓得腿都软了，被他们抓回去了。转天就把我送
到了夹边沟。

……由于有过一次回家的经历了，这天走到了家门口，我就犹犹
豫豫不敢敲门了。我怕过不了姐姐和姐夫这一关呀。上次我妈妈
给了我车票钱，我没听人家的话跑到天津去了；这次回来没有任
何手续，姐夫姐姐猜都能猜出我是逃跑回来的，还能留我在家吗?
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Antaŭ la hejma pordo mi senĉese iradis ien revenen, furiozas
pensbatalo en mia cerbo, mi ne kuraĝas eniri la hejmon.
Sed mi efektive volas eniri la hejmon por vidi miajn familianojn.
Mi sentas lacegon kaj korpe kaj anime. Mi vere volas havi bonan
dormon en la hejmo, havi ripozon, havi satigan manĝon. Sed mi ne
kuraĝas eniri la pordon. Estas vere malfacile fuĝi de Jiabian-ravino.
Povas tiel diri, ke mi spitis grandan riskon, kaj travivis ĉian suferon.
Mi ne volas refoje okazi la samo: miaj familianoj per telefono vokas
policanon, kiu arestos kaj sendos min revenen al Jiabian-ravino. Se mi
estus refoje kaptita, la puno certe ne estas sama kiel lastfoje, tre eble
okazos al mi "promocio".
Mi tiel iradis antaŭ la pordo de la hejmo de mia pliaĝa fratino.
Dum la tuta nokto mi ne kuraĝas frapi je la pordo.
Je la 6-a aŭ 7-a horo mateniĝis. Venas la unua publika aŭtobuso
veturanta de Tongzhou al Pekino. Mi eniris la aŭtobuson.
Jen finiĝo de ĉia intimeco inter patrino kaj filo, inter samgepatraj
gefratoj!
La aŭtobuso venis al urbcentro. Mi elaŭtobusiĝis, komencis
cerbumi kion mi faru sekvpaŝe?
Forkurante de Jiabian-ravino mi havas en poŝo 70 aŭ 80 juan-ojn.
Kvankam dum la tuta vojaĝo mi preskaŭ ne aĉetis bileton, tamen al
mi elĉerpiĝis la poŝmono.En Shijiazhuang por aĉeti du kokaĵojn je
superkara prezo mi elspezis pli ol 30 juan-ojn, la ceterajn monojn mi
foruzis por pari al hotelo kaj manĝaĵojn je superkara prezo.

我在家门口走过来走过去蹓跶，思想里剧烈地斗争着进不进
家。我的确想进家去呀，想看看亲人；我的身心都疲惫了，真想
在家里睡一觉，休息休息，吃一顿饱饭。我却又不敢进门。我逃
出夹边沟很不容易。可以说冒了很大的风险吃尽了苦，我可不愿
意叫我的亲人们打个电话就把警察叫来，把我逮起来送回夹边沟
去。这次要是抓回去，可就不像上次了，说不定要“升级”的。

我在姐姐家门口走过来走过去，整整一夜也没敢敲
门。到六七点钟天亮了，第一趟从通县到北京市的公共
汽车开过来了，我上了车。什么母子情呀同胞情呀，就
都结束啦。

汽车到了市里，下了车，我开始琢磨下一步怎么办。
我从夹边沟出来的时候身上有七八十元钱，虽然整个路
途几乎没买车票，但我身上的钱已经花光了。在石家庄
买了两只高价鸡就花去三十多元，其他的钱住旅社吃高
价饭用了。
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Mi volas serĉi provizoran laboron, sed en Pekino mi ne havas
konaton. En Pekino praktikas severa kontrolo pri la registrita
konstanta loĝanteco. Urbanoj tenas tre grandan singardemon rilate al
venantoj el fremdaj lokoj. Mi ne kuraĝas mem serĉi laboron.
Mi vagis sur stratoj dum tri aŭ kvar tagoj. Tage mi gapvagis sur
stratoj, staras en magazenoj aŭ vendejoj momentojn, por varmigi mian
korpon. Nokte mi tranoktis en atendejo de la fervoja stacidomo. Ĉar
ĝuste estis en la trafika pintperiodo de la Printempa Festo, svarmas
vojaĝantaj pasaĝeroj, tial mia sidanta dormado en la stacidoma
atendejo ne vekis suspekton kaj atenton de policanoj. Sed en mia poŝo
restas nur du aŭ tri juan-oj. Mi sentas grandan konsterniĝon en mia
koro.
Kion fari? Post elĉerpiĝo de la lastaj monoj ĉu mi suferu
malsaton? Post longa cerbumado mi decidis ke mi ŝtelu.
Mi ja vidis ke malmultaj homoj etendis sian almozpeti.
Almozpeto ne estas kontraŭleĝa ago. Sed mi opinias tion hontinda. Mi
ne povas malfermi buŝon paroli almozpeton.
Krome, se policanoj vidis , ili kaptis ilin kaj sendis la kaptitajn
almozulojn al azilo. Mi vere timas ekzamenojn en azilo.
Per mia lasta mono mi aĉetis poŝlampon kaj tenajlon. Mi
enŝovis la tenajlon je leda zono interne de mia vesto.
Tiun nokton mi entrudiĝis en la Pekinan Kolegion por
Perfektigo de Instruistoj, kie mi jam faris esploradon en la tago. La
Kolegio nun estas en la vintra ferio.

我想找个临时工干，北京却没熟人，而北京的户籍管理是很严格
的，市民们对外来人警惕性极高，我不敢自己去找工作。

我在街头流浪了三四天，白天在街道上蹓跶，在商
店里站一会儿，暖和暖和身体，夜里就去蹲火车站的候
车室。正是春节运输的高峰期，流动人口多，我在候车
室坐着睡觉并未引起警察的怀疑和注意，但是身上就剩
下两三元钱了，我的内心很恐慌：怎么办，花完这两三
元钱后挨饿吗?我想来想去，决定去偷了。我也看见了少
数人伸着手向人乞讨。这是不犯法的，我却嫌丢人，张
不开口向人乞讨，再说，警察看见了就抓，抓住就收容，
我还真怕被收容和审查。
我用身上的最后一点钱买了个电筒，又买了一把钳子，钳子
插在衣裳里边的皮带上。这天夜里我闯进了北京市教师进修学院。
白天侦察好的，进修学院放寒假了，门口和院子里冷冷清清的，
门房的门锁着，没有人。
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Ĉe la pordo kaj en la korto ĉie vidiĝas dezerta kaj kvieta. La
pordistejo estas fermita per seruro. Nenia homspuro.
Mi eniris la kolegion je la 12-a horo noktmeze. La pordo larĝe
malfermiĝas. Nenia homfiguro. Enirinte la korton, mi rigardis jen tien,
jen ĉi tien, cerbumante de kie komencu. Mi jam antaŭpreparas
respondon, se iu renkontis min kaj demandas kion mi volas, mi diros
ke mi serĉas konaton. Mi portas surtuton el blua katuno, kun pluŝa
kolumo, interne estas lana Sun-Jatsen-fasona kostumo,do neniom
aspektas serurforiganto aŭ pordodetruanto.
Post iom da irado mi venas al unuetaĝa domo, kaj vidis antaŭ
ĉambro platon kun surskribo: Manĝaĵo-Sekcio de la Kolegio por
Perfektigo de Instruistoj. Ho, bonege! Ĝuste tian celon mi serĉas. Sur
la pordo pendas mezgranda fera seruro. Per tenajlo mi unue firme
tenis la seruron, poste perfote turnis, kaj la seruro malfermiĝis. Mi
puŝmalfermis la pordon, eniris la ĉambron kaj de interne reŝlosis la
pordon --- tiel farite, se venas iu puŝi la pordon, li supozus ke en la
ĉambro estas homo kaj ne vekos suspekton.
En la ĉambro staras kvar tabloj el kiuj unu estas skribotablo kun
negranda seruro. Sen granda peno mi facile malfermis la negrandan
seruron.
Malfermante la unuan tirkeston, mi vidis ke ene troviĝas
pekinaj porcikuponoj de 70 aŭ 80 ĝin-oj, kaj mono de pli ol 100
juan-oj. Tio ĝuste estas tre bezonata de mi.
Malferminte la duan tirkeston, mi palpe trovis tie oficialan sigelilon.

我是夜间十二点钟走进进修学院的，门大敞着，一个人
影也看不见。进了院子我就东看看西走走，看能从哪儿
下手。我想好了，如果遇到了人，问我干什么的，我就
说找人。我穿着蓝棉布的大衣，长毛绒的领子，里边是
一套毛料的中山装，不像个拧门撬锁的。我走来走去到
了一栋平房跟前，看见一间房的门口挂了个牌子：教师
进修学院伙食科。好呀，我找的就是这种目标。门上挂
着个半大的铁锁，我用钳子钳紧了，用力一拧，锁就开
了。我推开门进去，又关上门，从里边上了锁。——这
样，就是来人推门，也以为里边有人，就不会起疑心了。
房子里有四张桌子，其中的一张是写字台，挂着一个小
锁。我没用力就把小锁拧开了。拉开第一个抽屉，里边
有七八十斤北京粮票，一百多元钱。这正是我需要的。
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Per poŝlampo mi lumigis --- mi ne kuraĝas tro longe lumigi, por
ke neniu de ekstere vidu --La supraj literoj de la unua vico viciĝas sur la sigelilo je formo
de duona cirklo: Pekinan Kolegion por Perfektigo de Instruistoj.
Meze vidiĝas kvinpinta stelo. Malsupre legiĝas horizontala skribo:
Manĝaĵo-Sekcio. Ho, tiu objekto por mi ankaŭ estas nemankigebla:
necesas rekomenda letero por loĝado en hotelo.Hazarde en la tirkesto
troviĝas ankaŭ kajero da leterpapero de la Kolegion por Perfektigo de
Instruistoj. Mi ŝiris pecon da papero, per ĝi ŝirmis la nomon
Manĝaĵo-Sekcio kaj frape donis sigelojn sur kvin leterpaperoj. Mi
deŝiris la sigelitajn leterpaperojn kaj metis en mian poŝon. Mi ĵetis
oficialan sigelilon sur la tablo --- tiu sigelilo por mi estas senutila,
probable ĝi venigos ĝenojn al mi. Poste, mi tirmalfermis la pordon kaj
senĝene elpaŝis.
Nun mi havas kaj monon kaj porcikuponojn. La sekvan tagon mi
bone manĝis en restoracio. Mi ankaŭ aĉetis du ĝin-ojn da kukoj, kiujn
mi povas manĝi kiam ajn laŭ mia deziro. Aj, homo povas havi
bonhumoron nur en sato. En bonhumoro eĉ ne intencas fumi. Mi
aĉetis skatolon da cigaredoj pakita per stanfolia papero, mi finfumis
ĝin nur en tri tagoj. Tamen mia stomako kiu suferis longtempan
malsaton ne havas la feliĉon ĝui la luksan manĝaĵon je abunda oleoj.
Mi havis lakson dum du tagoj.
Kvankam mi jam havas la rekomendan leteron sigelitan nome de
la Kolegion por Perfektigo de Instruistoj, tamen mi ankoraŭ ne

拉开第二个抽屉一摸，有个公章。我用电筒照了一下—

—不敢多照，怕外边人看见电筒的亮光——公章上一行
字排列成半圆形：北京市教师进修学院，中间一个五角
星，下边横着一排字：伙食科。这东西对我也是不可或
缺的，住店要介绍信呀。正好抽屉里还有一本教师进修
学院便笺，我撕了点纸把伙食科三个字挡住，铛铛铛盖
了五张，撕下来装进口袋，把公章扔在桌子上——那东
西我没用，说不定还会招惹麻烦。然后我拉开门大大方
方走了出来。
有了钱有了粮票，转天我美美地吃了一顿馆子，又
买了二斤点心提着，随时想吃就吃。唉，人要是吃饱了
肚子心情都好，心情一好连烟都不想吸了。我买了一盒红锡包香
烟，三天才吸完。只是长期挨饿的肚子享受不了丰盛的炒菜和油
水，拉了两天肚子。

虽然有了教师进修学院的介绍信，我仍然不敢住旅店，
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kuraĝis loĝi en hotelo. Ĉar per la spertaj okuloj oni facile trovis ke la
oficiala sigelo estas falsa: En la sigelo vidiĝas supre literoj en duona
cirklo, sed la malsupra parto estas vakanta, la vakanta spaco estas tro
granda.
Sed finfine mia vivo multe pliboniĝis: Nokte mi sidis en la
atendejo de la fervoja stacidomo, tage mi vizitis al banejo. En banejo
mi povis dormi dum mallongaj du aŭ tri horoj.
Tiel mi pasigis preskaŭ unu monaton. La mono kaj porcikuponoj
en mia poŝo apenaŭ elĉerpiĝis. Do mi faris alian ŝtelon.
En iu nokto mi entrudiĝis en plenlumitan domaron proksime ĉe
la zoologia ĝardeno.Siatempe mi ne notis kia unuo tie estis, sed mi
sentas ke ĝi estis armea institucio.
Kiam mi esploras en la korto, mi rimarkis ke iras armeanoj
proksime.En la korto troviĝis unuetaĝa domo. Antaŭ iu pordo pendas
plato: Administra Komitato pri Manĝaĵo.
Mi perforte malfermis la pordon kaj eniris. Tie mi ŝtelis amason
da porcikuponoj , monon de pli ol cent juan-oj kaj kuponon de oleo de
dekkelkaj ĝin-oj.
Post tiufoja ŝtelo mi volas forveturi de Pekino. Ĉar mi timas veki
atenton de policanoj se mi vagis sur pekinaj stratoj tro longtempe.
Ekster mia atendo, ĝuste en la tago kiam mi volas forveturi de Pekino,
okazis io akcidenta al mi.
Mi ŝtelis porcikuponojm de 700 aŭ 800 ĝin-oj, kaj manĝegis
kelkajn tagojn en Pekino. Mi vizitis restoraciojn, aŭ aĉetis unu ĝin-on

因为内行的人一看就知道那介绍信上盖的公章是假的：
上边有弧形的一行字，下边一半都是空白，空白的面积
太大了。但我的生活总归是有了很大的改善：晚上蹲候
车室，白天到浴池去洗澡，在澡堂子短暂地睡上两个小
时三个小时。
这样子过了近一个月，手头的钱和粮票快用完了，我就又作
了一次案：有一天夜里我在动物园附近闯进一片灯光通明的楼群
里。当时我没记下那是个什么单位，只觉得那是个部队的机关，
我在院子里侦察时发现有军人在走动。院里有一栋平房，一间房
门口挂着个牌子：伙食管理委员会。我拧开门进去，偷了一大摞
粮票，一百多元钱，还有十几斤油票。

这一次作案之后我准备离开北京。我怕在北京街头
流浪的时间长了，引起公安的注意。谁知就在我离开北
京的这天出事了。我偷了七八百斤粮票，在北京猛吃了
几天：下馆子，或是花半斤粮票三五元钱买一斤高价糕
点。
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da kuko je superkara prezo per duonĝina kupono de nutraĵo kaj mono
de 3 aŭ 5 juan-oj. Por ŝpari monon aĉeti kukon je malkara prezo,
kelkafoje mi staras en vendejo de neĉefaj nutraĵoj, petas al pekinaj
loĝantoj interŝanĝon de pekinaj porcikuponoj.Sed en tia tempo mi
ĉiam sentas maltrankvilon kaj timon. Mi timas ĉu eble iu detale
demandos al mi kiel mi havas tiel multe da tutlandaj
porcikuponoj......Mankas al ŝtelisto trankvila koro!
Mi ankaŭ sendis al mia familio la kuponojn de oleo, kiuj por mi
estas senutilaj.
Tiufoje mi ŝtelis amason da porcikuponoj, sed je kiom da ĝin-oj?
Mi neniam kalkulis, ĉar mi timas veki suspekton se oni vidas tion.
Tiutage, mi volas forveturi de Pekino. Ĉar mi volas ordigi monojn kaj
porcikuponojn en mia poŝo, mi vizitis komunan necesejo. Kaŭrante en
la necesejo mi nombras miajn porcikuponojn. Farante nombradon, mi
subite sentas ke io svingas super mia kapo.
Mi levis kapon kaj trovis ke alia maljunulo, kiu finis sian aferon
en najbara sidejo, stariĝis kaj etendis sian kapon transrigardi al mia
flanko. Mi rapide remetis la kuponojn en mian poŝon, stariĝis kaj
eliris de la necesejo. Poste mi revizitis al banejo, min bani kaj tie
dormi, post vekiĝo mi iris al fervoja stacidomo por aĉeti bileton.
En biletvendejo, kiam mi ĵus aĉetis bileton, alvenis du homoj
en civila vesto. Ili baris al mi la vojon, dirante: "Kamarado, ni estas
anoj de policejo. Ni suspektas vin. Bonvole iru kun ni unufoje!"
Konduto de pekinaj policanoj estas tre ĝentila. Ili ankaŭ diris: Se ni
eraros, ni donos al vi pardonpeton.

有时为了省钱买平价点心，我也站在副食店里向买食品的北京市
民换北京市粮票。但这种时候总是担惊受怕。怕有人追问我哪来
的全国粮票……做贼心虚呀!我还把对我来说没有用处的油票寄

给了我们家。那次偷了一大摞粮票，但到底有多少斤，
我始终没数过，怕叫人看见和引起人的怀疑。这天准备
要离开北京了，我想把口袋里的钱和粮票清理一下，就
去公厕解手，蹲在茅坑上数粮票。我正数着，突然觉得
头顶有什么东西晃了一下，抬头看时发觉隔墙那边的茅
坑上解手的一个老头解完了手，站起来正伸着脖子往这
边看我。我立即把粮票装进口袋，站起来走出厕所。后
来我又去浴池洗澡睡觉，醒来之后去火车站买票。在售
票处，我刚买完票，两个穿便衣的人走上前来堵住了我
的去路，说，同志，我们是公安局的，我们怀疑你，请
跟我们走一趟。北京的警察是很文明的，他们还说，我
们如果搞错了，我们向您道歉。
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Okazis tiel: Kiam mi vizitis la komunan necesejon, la maljunulo
en najbara sidejo vidis ke mi nombras porcikuponojn. Post eliro de la
necesejo li jam fikse sekvis min.
Kiam mi vizitis banejon por bani kaj dormi, li denuncis al
policanoj. Siatempe la banejo estas tute alia ol nuna. Tiam en banejo
estas nenia ŝranko por vestaĵoj. Kiam mi iris bani min, miaj vestaĵoj
kaj sako kuŝas sur unu lito. La policanoj traserĉis mian sakon kaj
vestaĵojn, ekvidis la vakajn rekomendajn leterojn kun oficiala sigelo
kaj aron da porcikuponoj.

6
Post unua pridemando mi estis malliberigita en arestejo.
En la sekva tago, kiam okazis la oficiala pridemando, venis
oficiro. Nur tiam mi eksciis ke mi faris ŝtelon en la sidejo de la Buroo
pri Oficejaj Aferoj de la Ministerio de la Nacia Defendo. La oficiro
demandis al mi: "En la ŝranko ankoraŭ restis tri stakoj da kuponoj de
nutraĵoj, kial vi ne forprenis?"
Mi respondis al li: "Mi ne estas ĉiama ŝtelisto. Nur pro senelirejo
mi ŝtelis la kuponojn de nutraĵoj. Mi jam havis tiom, kiom sufiĉas por
mia tutjara konsumado, kial mi prenu la superfluan?"
Post kelkaj tagoj, policanoj de Lanzhou-a Policejo foreskortis
min revenen al Lanzhou. Ili ne plu sendis min al la punlabora
agrikulturejo de Jiabian-ravino. La Urba Mezgrada Juĝejo rekte

原来，我在公厕解手，旁边的那个老头看见了我数粮票，出厕所
后盯上了我，在我去澡堂洗澡睡觉的时候报告了警察。那时候的
澡堂子不像现在，没有放衣物的柜子。我去洗澡的时候衣物和书

包就放在一张床上，警察就检查了我的书包和衣裳，看
见了里边盖着公章的空白介绍信和几沓子粮票。
（六）

我被初步审讯后关进了看守所。第二天正式审讯时
来了个军官，我才知道那天偷的是国防部机关事务管理
局。那军官问我：柜子里还有三大摞粮票你怎么没拿?
我回答，我不是惯偷，我是走投无路才偷粮票的，偷这
一摞够我吃一年的，我要那么多干什么?

过几天兰州市公安局把我押了回去。没有再叫我去
夹边沟而是直接由市中级法院判我 6 年劳改，
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kondamnis min al puno de 6 jaroj da reformo per punlaboroj, kaj
sendis min al Baliyao-punejo de Lanzhou En 1961 mi estis
transsendita al la Antaŭurba Agrikulturejo de Dunhuang-gubernio
daŭrigi mian reformadon per punlaboroj.
Ĉu mi havas penton pri mia forfuĝo de Jiabian-ravino?
Ne, neniom. Kvankam mi estis kondamnata je malliberigo de 6
jaroj, tamen mi havis neniom da pento. Se mi ne rifuĝis for, mi certe
malsat-mortis en Jiabian-ravino. En Jiabian-ravino malliberigis tri
milojn da dekstruloj. Multaj familioj sendis nutraĵojn al la
malliberuloj. Sed en la dua duonon de 1960 plejparto de la dekstruloj
malsatmortis.
El miaj familianoj mi ricevis neniom da nutraĵoj aŭ monero, ĉu mi
sukcevus vivi ĝis hodiaŭ? Ĝuste en la tempo kiam mi restis en la
arestejo kaj Baliyao-punejo, mi travivis la monatojn kiam la sumo de
malsatmortintoj atingis novan rekordon.
Ho, la fortuno vere favoris min.
En 1965 mi estis transsendita de la Antaŭurba Agrikulturejo al la
Deka punlabora agrikulturejo. Post unu jaro, plenumiĝis la kondamno
por mi. Sed oni malpermesis al mi reveni mian hejmon, nek al
Lanzhou. Mi estis transsendita al la Kvara punlabora agrikulturejopor
labori tie. Poste mi estis transsendita de la Kvara punlabora
agrikulturejo al la agrikulturejo en Xiaheqing, poste al la agrikulturejo
en Gaotai, al la agrikulturejo Xinhua. En 1969, la jaro por prepari sin
kontraŭ eventuale okazunta milito, mi estis transsendita de la

把我送到了兰州的八里窑，到六一年又转往敦煌县城郊农场劳动
改造。

我后悔从夹边沟逃跑吗?不，不后悔。尽管我判了六
年刑，但我一点儿也不后悔。如果我要是不逃跑，我会
饿死在夹边沟的。夹边沟关了三千名右派分子，许多人
家里寄炒面饼干，到六零年的后半年也饿死了，我家里
的人没寄过一斤炒面一元钱，我能活下来吗?就是在看守
所和八里窑，我度过了饿死人最多的那几个月。我的运
气真好。

1965 年我从城郊农场被转到十工农场。一年后劳改
期满不准回家也不准回兰州，又转到四工农场就业。从
四工农场转到下河清农场，然后又到了高台农场、新华
农场。1969 年战备，又从新华农场迁往五大坪农场。
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agrikulturejo Xinhua, al la agrikulturejo en Wudaping, fine al la
agrikulturejo en Beiwan. Tiel, inkluzive la reformon, la reedukadon la
laboron post kondamnofino, resume mi vivis en agrikulturejoj 18
jarojn.
Kiel mi travivis tiujn 18 jarojn?
Mi travivis tiamaniere: Minus la 2 jaroj da reedukado per
punlaboroj, minus la 6 jaroj da reformo per punlaboroj, en ceteraj
jaroj mi enspezis ĉiumonate 24 juan-ojn, el kiuj mi elspezis 17
juan-ojn por manĝo, per la restantaj 7 juan-oj mi aĉetis sapon,
dentpaston, vestaĵojn, kaj cigaredojn. Por ŝpari ĉiun moneron, mi
tranĉis unu tujon en du duonojn. Por viŝi mian vizaĝon mi ne uzis la
mezan parton de la (duon)tuko, sed ĝian randon aŭ 4 angulojn.
Tiamaniere mi povis plilongigi la uzeblan tempon de la tuko. Mi
ŝparis post ŝparadoj, la ŝparitajn monojn mi elspezis ĉiom por aĉeti
tabakofoliojn.
Dum la tempo de tristo, ĉagreno kaj maltrankvilo mi emas fumi,
senĉese fumi, ĝismorte. Tabako fariĝis la plej valora objekto, fariĝis la
unua neceso de la vivo. Tre ofte okazis tiel: por ĉiufoja manĝo mi nur
manĝis unu manto-on je 2 malnovaj ljang-oj ( unu ljang-o = 31.25
gramoj) kaj per la alia manto-o ŝanĝis manprenon da tabakfolioj.Iam
mi fumis legom-foliojn, fumis sunflorajn foliojn, fumis sekigitajn
kamelaerigeronojn --- plantaĵon tre fiodoran, mi eĉ fumis
lignosegaĵojn.
En punlaboroj se mi havus la ŝancon mi maldiligentu, se mi
havus la eblon ŝajnigi min malsana, mi dormu ripoze en loĝejo sub tia

最后转到北湾农场。连劳改带劳教带就业，我在农场总共干了十
八年。

这十八年我是怎么过来的?是这么过来的：除去两年
劳教，再除去六年劳改，就业期间一月挣二十四元钱，
伙食费十七元，剩下的七元钱买肥皂毛巾牙膏，还要穿
衣，还要吸烟。为了节省每一分钱，一条毛巾剪成两截
使用，擦脸舍不得用中间擦，而是用边缘和四个角。这
样用的时间长。节省了再节省，所有节省下来的钱都买
了旱烟叶。人在忧愁、烦闷和焦虑的时候不停地吸烟，
没命地吸烟。烟成了最珍贵的东西，成了生活第一必需
品。我经常一顿饭只吃一个二两的馍馍，把另一个拿去
换一撮烟叶。我吸过菜叶子，吸过向日葵叶子，吸过晒
干的骆驼蓬——一种非常臭的植物。我还吸过锯末。劳
动中能偷懒就偷懒，能装病号就装病号在宿舍睡觉。
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preteksto. Por maldiligenti, kelkatempe mi devas mensogi. Al la
reedukista kadro mi diris: "Raporton al vi taĉmenta estro: mia grupa
estro ordonas min akvumi!" La taĉmenta estro jesis dirante: "Do iru
akvumi!" Venante al la grupestro mi tiell diris: "Raporton al vi grupa
estro: La taĉmenta estro difinis al mi taskon skribi en la
Beiwan-brigado vortojn de Prezidanto Mao!" La grupestro jesis
dirante: "Do iru skribi!" Nu bone, en ĉi tago oni povus trovi min nenie.
Ĉar mi iris al la Popola Komunumo Beiwan laki ĉerkon por
kamparanoj, ili rekompencos min eĉ per dufojaj manĝoj.
Antaŭ la okazonta granda konveno, mi aktive anoncis min por
doni paroladon, tiel mi povus ripozi unu tagon sub la preteksto skribi
malneton de parolo.
Sed tio ankoraŭ ne estas la ĉefaj rimedoj por mia vivekzisto. La
ĉefa rimedo estas tio ke mi scipovas skribi kaj pentri. De la komenco
ĝis la fino de la Granda Kultura Revolucio, mi ofte pentris la
portreton de Prezidanto Mao Zedong.
Mi pentris por la agrikulturejo, por la aliaj unuoj kiuj pruntprenis
min el la punlaborejo, mi ankaŭ pentris por vilaĝoj. En la okazo ke
aliaj unuoj pruntprenis min pentri, mi ĝuis la respekton kiel homo,
ĉiutage oni regalos min per dufojaj manĝoj ĝis mia sato, kelkatempe
eĉ per iom da tabakfolioj.
Oni laŭdas min nefrakasebla, neplatigebla Li Xiangnian, ankaŭ
ne mortigebla per malsato Li Xiangnian ŝnurligita sur ŝtono. Tio
dankas al mia kompetenteco scipovi pentri, kanti, kaj ludi en teatraĵoj.
Kie ajn mi lokiĝis, mi ĉiam havas pli multe da pvovizoraj taskoj, kaj
malpli ofte laboras sur kamparo. Tial mia korpo neniam estis detruita.

为了偷懒，有时必须撒谎：对管教干部说，报告队长，
组长叫我去浇水。管教干部说去吧。到组长那儿又说，
报告组长，队长叫我给北湾大队写毛主席语录去。组长
说去吧。好了，这一天哪儿也找不到我，我跑到北湾公
社给农民漆棺材去了，能混两顿饭吃。遇到要开大会，
我主动要求发言，这样就可以用写发言稿的名义休息一
天。但这些都不是主要的生存办法，主要的还是我能写
能画，从文化大革命开始到结束，我经常画主席像。给
农场画，借到外单位画，给农村画。借出去画画能把我
当人，能混着吃几顿饱饭，还能搞到点烟叶。人都说我
是压不碎夹不扁的李祥年，拴在石头上饿不死的李祥年，
就因为我能画能写能演能唱，到哪儿都是多干零活少下
大田，我的身体始终没有被摧垮。
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Mi vivis en malliberejo dum dekkelkaj jaroj, en ŝtona urbo dum
dekkelkaj jaroj. Krom ĉia klopodo por satmanĝo, mia aspiro estis pri
amnestio, pri distinga ekzamenado; tamen neniam okazis amnestio,
neniam distinga ekzamenado.
Kion mi ankoraŭ pensis? Mi ankaŭ pensis ke mia vivo jam tute
ruiniĝis, mi neniam havos ŝancon revidi karan Yu Shumin.
Kiel vivas nun Yu Shumin? Ĉu ŝi jam edziniĝis? al kia viro? Ĉu
ŝi vivas feliĉe?
La ses jaroj da reformo per punlaboroj? Nature pli mizera ol sur
laborposteno. Korplabori sub la fusilbuŝoj de trupoj de Publika
Sekureco. Matene ni estis elpelitaj kiel brutoj. Vespere, aŭdiĝis Frap',
ni vivis en karcero kie ni manĝis, trinkis, pisis kajfekis. Malliberuloj
elfaris jenan versaĵon:
Ripozu, se fermita en karceron.
Kritik-kunveno: spekti programeron.
Deviga laboro: korpekzercado.
Pafmortigi: lasi pasi aeron.
Ĉar estis tia leĝo por la malliberulo eks-urbano: post plenumo de
la kondamno, ĉiu devas ankoraŭ labori nur en la punlabora
agrikulturejo. Neniam permesata al li reveni al sia hejmo --- neniam
havos liberon. Sed mi tiel sopiras liberon, tial, ekde 1972 mi decidis
mem serĉi elirejon: Ĉiel klopodu geedziĝi kun kampara virino --- por
loĝi en kamparo.
La procezo serĉi virinon geedziĝi estas vere mizera. Mi ankoraŭ

身陷囹圄十几年，石头城里十几年，除了想办法吃
饱肚子就是盼着大赦，盼着甄别，但从来没有过大赦，
也没有过甄别。还想什么?还想的就是这辈子完蛋啦，再
也见不着俞淑敏了。俞淑敏现在怎么样了?已经嫁人了
吧，嫁给一个什么样的人?她幸福吗?
劳改的六年?那当然比就业更惨了：在公安部队的枪
口下劳动，早晨像牲口一样赶出来劳动，晚上收监大铁
门一响——咣当一声，吃喝拉撒都在监房里。犯人们编
了个顺口溜：关禁闭大休息，斗争会看大戏，强制劳动
炼身体，枪毙透透气。

由于从城市来的劳改释放人员必须在劳改农场就业，永远不
准回家，就永远得不到自由，而我如此地渴望自由，1972 年开始
我就下决心要自己想办法了：想办法找个农村女人，到农村去落
户。说起找对象，真是悲惨极了。
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memoras tion, kiam mi vivis en la agrikulturejo en Xiaheqing, tie estis
pli ol 50 eks-malliberuloj, senescepte kun klereco de diplomiĝinto de
universitato, tamen kverelis pro ĵaluzo en konkuro por akiri amon de
iu lama knabino.
Virinoj en la Popola Komunumo de Xiaheqing, ĉu blindaj, lamaj,
kriplaj, senescepte estis edzinigitaj de la eks-malliberuloj de la
agrikultera punlaborejo.
Mi faris serĉadon de virino nur en la agrikulturejo de Beiwan,
sinsekve kvar fojojn.
La unua virino estis vidvino, eksedzino de la estro de la traktora
stacio en Tianyuan-komunumo. Dum mi pentris tie, mi akiris
simpatian respekton de la kompartia sekretario de la brigado kaj li
rekomendis la virinon al mi. La virino havas du infanojn. Ŝi estis pli
ol 30-jara, bona virino. Mi konsentas, ankaŭ ŝi. Sed kiam ŝi venas al
la agrikulturejo esplori mian staton, la reedukista kadro tiel diris al ŝi:
Vi mem estas membro de Kompartio, ĉu ne? Kiel vi povas edziniĝi al
tiaj krimuloj? Sekve la afero ruiniĝis.
Mi pentris portreton de Prezidanto Mao en Nanhua-brigado, iu
oficisto de la popola komunumo sentas simpation pri mi, kaj li
rekomendas al mi virinon. Mi iris intervidiĝi. Ŝi estas ĝiba, malpli alta
ol mia duona kresko. Se ŝi volas purigi fornon en kuirejo, ŝi devas
stari sur benko.
La tria virino estas el Beiwan-brigado. Ŝi nomiĝas Zhao Yulan,
juna, bonstatura, proksima disde la sidejo de la agrikultura oficejo.
Alia homo rekomendis al mi kaj mi mem vizitis al ŝi. Ŝi konsentis.
Tamen kun multaj infanoj. Ŝi aĝas nur 28-jara, sed havas kvin

我记得在下河清农场的时候，那里有 50 多名就业的大学生光棍，
竟然为了一个瘸子姑娘争风吃醋。下河清公社的女人，瞎子，瘸

子，缺胳膊短腿的，都叫农场的就业人员找光了。我是
在北湾农场找的，总共说了四个。第一个是天远公社拖
拉机站长的遗孀，我画主席像时大队书记看得起我，给
我介绍的。这女人有两个孩子，三十多岁，人挺好，我
同意，她同意。可是女人来农场了解我的情况，管教干
部竟然说人家：你还是共产党员?你怎么能找这些地富反
坏右呢……搅散了。在南华大队画主席像，一位公社干
部同情我，介绍个女人；我去见面，是个背锅，不到我
半截高，擦锅台还要站板凳。第三个是北湾大队的，名
叫赵玉兰，年轻，人材好，离场部也近，别人介绍后我
自己去找她，她同意了，只是孩子多，才二十八岁，就
五个孩子。
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infanojn. Ke ŝi konsentas geedziĝi kun mi, ĉar ŝi volas trovi edzon por
nutri ŝiajn infanojn. Mi kunpremis al mi dentojn kaj konsentis. Por
libero mi povas toleri ĉion. Ŝi venis al nia agrikulturejo kelkafoje,
donacante al mi manto-ojn, en la Printempa Festo eĉ kelkajn ĝin-ojn
da viando. Mi vizitis al ŝiaj gepatroj. Ili tiel diris: Ni ne respondecu
pri ŝia afero, ĉar edziniĝinta filino egalas forverŝita akvo!
Ankaŭ gvidantoj de la agrikulturejo diris bonajn vortojn pri mi.
La afero do sukcesos, tamen okazis neatendita malhelpo:
La plijuna frato de Zhao Yulan estis lakisto. Li pentras sur
ŝrankoj kaj lakis ĉerkon por vilaĝanoj. Siatempe mi ankaŭ de tempo al
tempo elŝteliĝis al vilaĝoj, kie mi aŭ lakis ŝrankojn aŭ skribis
versparojn. Mi estas pli kompetenta ol li. Li timas tion, se mi ekloĝus
en la hejmo de lia fratino, tre eble malutilos al lia negoco. Sekve li
kuris al la hejmo de sia fratino tumulti, fine ruinigis mian aferon.
La kvara virino, mia nuna edzino, nomiĝas Wei Wanhua.
Siatempe ŝi aĝas iom pli ol 30-jara, havas du filinojn kaj unu knabon.
Ŝia edzo mortis pro disfalo de montkrutaĵo.
Mi estis senedzina, ŝi estis vidvina. Mi konsentis, ankaŭ ŝi konsentis.
Ŝi tiel diris al siaj konatoj: Eks-malliberulo, nu, jes, pli malpli bone li
estis studento el universitato.
Ni geedziĝis en la agrikulturejo en Beiwan. Mi pruntis unu
ĉambron je 6 kvadrata metro, faritan dank' al translokigo de
eks-malliberuloj. Gvidantoj donis al mi forpermeson je unu semajno,
kiel la ferio de mia miela monato.
Post geedziĝo mi tuj donis peticion: Nun mi havas familion, en

她之所以同意嫁给我，是为了招夫养子。我咬咬牙也同意了，为
了自由，我什么都能忍受。她来农场送过我几次馒头，春节还提
过几斤大肉。娘家爹妈我也去拜访过了，说，我们不管她呀，嫁
出去的姑娘泼出去的水。农场领导也说了好话，说成了，却又出
了意外：赵玉兰的弟弟是个油漆匠，给人画柜子漆棺材，而那时
我也有时偷着跑出来给人家漆个柜子写个对子，我的水平比他高，
他怕我到她姐家落户抢了他的生意，跑到他姐家大吵大闹，又搅

散了。
我找的第四个女人，就是我现在的女人，名叫魏万
花。她那时三十岁出头，两个女孩一个男孩，丈夫是崖
塌了砸死的。我是个光棍，她是个寡妇，我同意，她也
同意，她跟人说，劳改释放犯就劳改释放犯吧，瞎好是
个大学生。我们在北湾农场结婚，借了一间六平方米的
房子，是就业人员腾出来的。领导还叫我休息了一星期，
算是度蜜月。婚后我立即就打报告：我现在有家了，在
农村，我要求到农村落户。
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kamparo, mi petas transloĝiĝi al la kamparo.
En 1976, mi fine transloĝiĝis al la hejmo de Wei Wanhua, en la
dua brigado de Pingpu-vilaĝo. Tiel mi fariĝis libera civitano.
Estis epizodo rilate al mia geedziĝo: antaŭ mia nupto la virino
postulas de mi ses futojn da ripa veluro, sed mi ne havas monon aĉeti.
Mi skribis leteron al mia pliaĝa fratino: Mi havos geedziĝon, por
foriĝi de la punlabora agrikulturejo. Ĉiaokaze donu al mi helpon! Mi
petas vin, fratino!
Mia pliaĝa fratino sendis al mi ses futojn da ripa veluro kaj
monon de 50 juan-oj. En sia letero ŝi skribis: Mi informiĝis pri via
geedziĝo. Kamparo tre taŭgas por vi. Vi povas multon fari tie. Nun mi
sendas al vi 50 juan-ojn kaj ses futojn da kotonveluro. Memoru, je
unika fojo!
En koverto ankaŭ estas alia leterpapero, kun skribo de mia
patrino, dirante: de pluraj leteroj kiujn vi sendis al ni, mi rimarkas ke
vi vere reformiĝis bona. Tenu vin bonkonduta, mi esperas.
Alia epizodo: Kiam mi laboris en la agrikulturejo en Xiaheqing
post plenumo de mia kondamno, mi sendis leteron al la hejmo. En
mia letero mi iom plendis malkontente pri la leĝo malpermesi
eks-malliberulon reveni al sia hejmloko.
Mia pliaĝa fratino tamen transsendis mian privatan leteron al la
kompartia komitato de la agrikulturejo. Rezulte mi ricevis fortan
batadon de ribeluloj el la reedukistaj oficistoj.

1976 年，我终于在平铺乡二队魏万花家落户了，成了一名自由的
公民。

说到结婚还有个小插曲：结婚前女方要六尺条绒，
我没钱买。我给姐写封信，我要结婚了，为的是离开劳
改农场，无论如何请你帮助我一下。求你了姐姐。我姐
寄来了六尺条绒五十元钱。姐姐的信中写道：知道你要
结婚了。农村很适合你，可以大有作为。寄去五十元钱
六尺布。记住，就这一次呀。信封里还有母亲写的一页
纸，说，从你陆续寄来的几封信中看出你确是改造好了，
望好自为之。
再说个小插曲：我在酒泉的下河清农场就业的时候
给家里写过一封信，信里对当时刑满不准回家发点牢骚。
我姐竟然把我的信转给农场党委，结果造反派——管教
人员——毒打了我一顿。
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Mi fikse loĝiĝis en la dua brigado de Pingpu-vilaĝo, fariĝis
membro de la popola komunumo, sed nur duagrada komunumano. La
brigado estas tre malriĉa, rikoltas nur tre malmulte da grenoj.
Brigadestro ne permesis min partopreni en la kampa laboro, por ke mi
ne havos labor-poentojn kaj la rajton ricevi grenojn de la brigado.
Fakte tia arnaĝo estas pli bona por mi. Mi pruntis de la brigado
gekkelkajn juan-ojn, per la mono mi aĉetis kelkajn brosojn, lakon kaj
farbojn. Mi rondvizitas vilaĝoj por pentri ŝrankojn kaj laki ĉekojn por
la vilaĝanoj. Sur ŝrankoj mi pentris fenikson inter peonioj, aŭ du
drakoj konkuras pri perlo, sur ĉerkoj mi belskribis centojn da
ideogramoj Longa Vivo. Ĉiutage mi povas gajni plurajn ĝin-ojn da
grenoj, kiom pli ol sufiĉa por konsumado de miaj familianoj. En
novjara tago mi eĉ povas reveni kun kelkaj ĝin-oj da viando......
Jarfine de 1978, okazis al mi la efektivigo de politiko, reĝustigo
de erara juĝdecido, ĉeloka livero de posteno kaj mi eklaboras en la
Sporta Komisiono de Jingyuan-gubernio. Post la renverso de la erara
kondamno al mi, la unua afero kion mi faris, estas sendi leteron al la
hejmo de Shumin. Poste mi revenis hejmen viziti al familianoj.
Reveninte hejmen, mia patro sciigis al mi ke mia patrino jam forpasis
antaŭ duonjaro. Mi verŝis kelkajn larmogutojn, sed ne sopiras ŝin. Mia
patrino estis aktivulo de strato. Estis ŝi kiu resendis min al
Jiabian-ravino. La karnosanga intimeco inter ni jam delonge nuliĝis
for.
Aŭskultinte mian rakonton pri mia vivo en la pasintaj 20 jaroj,
mia patro, kun larmoj plene sur lia maljuna vizaĝo, diris al mi: "Mia

我在平铺乡二队落户，当了公社社员，可又是个二等社
员。队里很穷，打的粮食少，队长不叫我参加劳动，不
叫我挣工分，怕我分队里的粮食。实际上不叫我劳动更
好，我从队里借了十几块钱，买了几个刷子、油漆和颜
料，走村串户给农民画柜子画棺材。箱子上画凤凰戏牡
丹，画二龙戏珠，棺材上画百寿图。我每天都能挣几斤
粮食，全家吃不完，过年还能提几斤肉回来……
1978 年底落实政策，平反，就地安置在靖远县体委
工作。平反后的第一件事是给淑敏家写封信，然后我就
回家探亲了。回到家中，父亲告诉我母亲半年前去世了。
我淌了几滴眼泪，但并不想她。我母亲是街道积极分子，
是她把我送回夹边沟的，我们的骨肉情早没了。父亲听
了我二十年生活的叙述，老泪纵横，说，

57

filo, se vi venas en la mondon pli frue aŭ malpli frue je 50 jaroj, tio
estas ĝusta."
En la hejmo mi demandis al mia pli aĝa fratino: "Kian krimon mi
faris? Ĉu hombuĉi aŭ dombruligi? Ĉu perfidi patrujon aŭ servi por
malamikoj? Ĉu mi perfortis virinon? Kial vi fari tiel netan rompon
kun mi?"
Mi ankaŭ diris demande: "En la jaroj kiam mi suferis malsaton,
mi skribis leteron al vi kun peto pri nutraĵo kaj mono, sed vi sendis
nenion al mi, mi preskaŭ mortis de la malsato. Kial via koro estas tiel
kruela? Tiel senfratama?"
Mia fratino diris: "Mi ĉiam kredis, ke la agrikulturejo estas loko
por refomi penson, loko de humanismo, ke oni neniam turmentus en
la vivo de kondamnitoj......"

你早来五十年或者晚来五十年就对了。在家里我问我姐：我是杀
人放火了，投敌叛国了，还是奸污妇女了，你和我划清界限?我还
说，我挨饿那些年给你写信，要点炒面、钱，可你一分钱、一两
粮也没支持我，我几乎饿死。你的心怎么这么狠?这么没情没义?

7

说，你的淑敏也不知道跑到哪儿去了!这一提淑敏，立即

Mi restis en hejmo tutan monaton. Iutage, mia patro subite
memoris ion, kaj diris al mi: "Ni ne scias, kie nun estas via Shumin?'
Lia mencio pri Shumin tuj vekis mian profundan malĝojon.
Ankaŭ mi krias en mia koro: "Kara Shumin, kie vi estas ĉimomente?
Ĉu vi jam ricevis mian leteron? Ĉu mi ankoraŭ povus revidi vin?"
Okazis kion mi ne atendis. Kiam mi revenis al Jingyuan post
vizito al familianoj. En la Sporta Komisiono de la gubernio, sur mia
skribotablo kuŝas letero de Shumin.

我姐说，我总认为劳改农场是改造思想的，是讲人
道主义的，生活上不会虐待人的……

（七）
我在家待了一个月，有一天父亲突然想起了什么，

勾起我的深刻的伤感，我也在心里呼喊：淑敏呀你现在
在哪儿!你收到我的信没有?我还能不能见到你?

我没料到的事情发生了：探亲回到靖远，县体
委我的办公桌上放着淑敏的一封来信。
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En letero ŝi diris, ke en la novjara tago, kiam ŝi revenis viziti al
siaj gepatroj, ekvidis mian leteron. Leginte mian leteron, ŝi eksplodis
per plorego...... Kion mi skribis en mia letero? Mi skribis pri mia
sopiro al ŝi, ankaŭ pri mia vivo en la pasintaj 20 jaroj. Mia letero
legiĝas en la formo mem demandi kaj mem respondi.
1.Ekde la printempo 1958 mi ne plu skribis leteron al vi, kial?
Respondo: Ĉar en la jarfino de 1957 mi jam fariĝis dekstrulo, kaj
mi konsciis ke mi ne estas inda por vi. Kun doloro mi retiĝis, celante
ke vi povos trovi iun, kiu alportos al vi feliĉon.
2.Sed en la Printempo de 1960 mi reaperis antaŭ vi, kial?
Respondo: Pro forta sopiro al vi, mi forkuris de reedukado per
punlaboroj por vidi vin.
3. Vi invitis ke mi vizitu al via hejmo je la sekvanta mateno, sed
mi ne venis al vi, kial?
Respondo: Fakte mi jam alvenis la pordon antaŭ via hejmo, mi
ne eniris, post momento da staro tie, mi foriris.
4.Kial ne eniri por intervidiĝi kun vi?
Respondo: Se mi eniris, mi devus mensogi, mi ne kuraĝas diri la
veron. Tamen, se mi mensogis kaŝinte mian veran staton, mi domaĝos
vin.
5.Kien mi iris post disiĝo de via hejmo?

淑敏在信中说，她元旦回家看望父母见到了我的信。
读完信她失声痛哭……我的信里写了些什么呢，写了二
十年来对她的思念，也写了我二十年来的生活。我的信
是用自问自答的形式写的：1．自从 1958 年春天开始我
就不给你写信了，为什么?答，1957 年底我就成了右派
了，我就知道我配不上你了，我痛苦地退却了，目的是
让你找一个能叫你幸福的人；2．1960 年春节我怎么又
出现在你面前了?答，我在劳教中因为想念你而逃跑出来
去看你的；3．你叫我第二天早晨去你家，我为什么没去?
答，我已经走到你家门口了，没进去，站一会儿走了；4．为
什么没进去见你?答，那天进去我就得说谎话，我不敢说
真话，如果说了假话，隐瞒我的劳教身份，那就害了你；
5．离开你家后我去哪儿了?答，到处流浪…
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Respondo: Ĉie migri......
Je la leterfino mi diris: Kara Shumin, la kosto kiun mi pagis por tiu
vojaĝo al Shijiazhuang, estis tro granda! Mi estis arestita revenen,
kondamnita je reedukado per punlaboroj por 6 jaroj, poste estis
senfina rekomenco de novaj laboroj kiel eks-malliberulo...... Nur
hodiaŭ oni renvervis la eraran kondamnon al mi.
Leginte mian leteron, Shumin eksplodis per plorego. Ŝi dolore
ploradis dum tri tagoj kaj nur poste skribis ĉi leteron al mi. En sia
letero ŝi skribis:"Vi ne devas kaŝi la veron al mi. Eĉ se ni ne povus
fariĝi geedzoj pro via dekstruliĝo, sed mi povus iel helpi vin.
Almenaŭ mi povas ĉiumonate sendi al vi dek aŭ dudek juan-ojn, ĝuste
same kiel kiam mi lernas en lernejo, vi sendis al mi ĉiumonate dudek
juan-ojn."
Ŝi ankaŭ skribis: "Mi vere ne scias pri via stato, ne scias pri la
mizerojn kiujn vi suferis en tiom multaj jaroj, mi ankaŭ ne scias ke vi
ankoraŭ ĉiam amas min. Mi ja missupozis ke vi jam enamiĝis je tiu
korbopilka sportistino, kaj forĵetis min pro ŝato al la nova kaj malŝato
al la malnova...... Pro la mizeroj kiujn vi suferis, mi nepre
rekompencu vin!"
Ŝi plenumis sian promeson. Post unu monato ŝi havis vintran
ferion --- nun ŝi instruas en la Tianjin-a Normala Universitato --- kaj
ŝi sendis al mi telegramon: venu je iu dato de iu monato al la
okcidenta stacidomo de Baiyin renkonti ŝin. Mi vere iris laŭ la dato
difinita en ŝia telegramo al la stacidomo, t.e. Dijiatai-stacidomo, kaj

我在信的结尾说，淑敏呀，那次石家庄之行，我付出的代价
太大了，我被抓回去投入监狱劳改六年，然后是没有尽头的就

业……只到今日才平反。淑敏读了我的信失声痛哭，哭
了三天，才给我写信。她的信说，你不该瞒着我呀，即
使你成了右派我们不能做夫妻，但我可以接济你呀，每
月寄一二十元钱是能办到的呀，就像我读书的时候你每
月寄我二十元一样。她还说，我真不知道你的情况，不
知道这些年你经历的苦难，也不知道你一直爱着我。我
还以为你爱上那位篮球运动员了，喜新厌旧抛弃我
了……为了你所受的苦难，我一定要报答你。
她履行了她的诺言，一个月后放了寒假——她在天
津师范大学当教师——她发给我一封电报：某月某日在
白银西站接站。我按照她说的日子去了白银西站，就是
狄家台车站，接到了她。
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intervidiĝis kun ŝi.
Ho 19 jaroj! Depost kiam ni disiĝis en Shijiazhuang ĝis ĉifoja
revido, forpasis entute 19 jaroj.
Tiujare ŝi aĝas 40-jara. Aspektas neniom maljuna. Restas same
aminda, same ĉarma, belestatura kiel en la malnova tempo. La unika
ŝanĝo ĉe ŝi estas rimarkebla matureco. Je ŝia iomete grasa staturo
aldoniĝis nobla stilo. Je ekvido al ŝi mi ne povas deteni mian korbaton:
Ho, 19 jaroj! Dum la pasintaj 19 jaroj mi translaboriĝis de la reforma
agrikultura punlaborejo al reeduka agrikultura punlaborejo kaj al
malriĉa kampara vilaĝo en la vasta Nordokcidenta Ĉinio, mi jam ne
vidis tian virinon. Tiel ĉarma, tiel nobla! Ĉu ŝi vere estas la identa Yu
Shumin? Ĉu ŝi venas vere por la celo intervidiĝi kun mi? Por diri la
veron, tiam mi vere sentas min tro malinda antaŭ ŝi, tro sensignifa, mi
hontas alparoli kun ŝi. Ho ve! Kiel mizeraĉa tiam mi aspektis!
Kvankam pro la renversigo de la erara kondamno mi fariĝis oficisto
en la Sporta Komisiono de la gubernia registaro, tamen mi portas sur
korpo nur nigran vestaĵon de kamparano, ekstere vualitan per
malnova Sun-Jatsen-fasona kostumo el kakio. Mia vizaĝo aspektas
pale subnutriteca.
Ŝi parolis al mi la unua: "Kial vi tiel rigardas al mi? Ni serĉu
hotelon!"
Antaŭ ol vidi ŝin mi jam mendis ĉambron en la gastejo de la
okcidenta fervoja stacidomo de Baiyin.
Ni kune revenis al la ĉambro, nur tiam mia humiliĝa psiko estis

十九年了，从那次在石家庄分手到这次见面整整十
九年过去了。这年她四十岁。她一点儿也没有衰老，还
像过去一样可爱，一样妩媚，一表人才。她身上唯一变
化的就是成熟，略为丰满一些的身材多了一些高贵的韵
致。看到她我就禁不住怦然心跳：十九年了，十九年辗
转于大西北的劳改农场、劳教农场和贫瘠的农村，我已
经没见过这么漂亮这么高贵的女人了，难道她真是俞淑
敏吗?她真是来看我的吗?说实在的，我那时真有点自惭
形秽，委委琐琐不好意思和她说话。我当时是一副什么
样的尊容呀：虽说平反了，当了县体委的干部，但身上穿着一身
农民的黑棉衣，外边套了一件的卡布的旧中山装，面带菜色。是
她先跟我说话的：你怎么这样看我呀?咱们找个旅馆吧。

我在接她之前已经在白银西站招待所订了房间。回
到房间，我那种卑琐的心理才得以克服，
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venkita. Ĉar ni parolis apenaŭ kelkajn vortojn kaj komencis ploregi
ĉirkaŭbrakumante unu la alian.
Ni ploris kaj ploradis, ni ploregis duontagon. Poste ŝi forviŝis al
si larmojn kaj diris al mi: "Ĉu ni kunvenas ĉitie nur por verŝadi
larmojn?"
Ŝi petas ke mi konduku ŝin al vendejo. En la vendejo ŝi unufoje
aĉetis amason da panoj ks, kaj trinkaĵojn.
Mi demandas al ŝi: "Kial aĉeti tiom multe da manĝaĵoj? Vi
neniam vivis en malliberejo. Ĉu vi ankaŭ havas psikan malsanon pri
malsato? Ĉu vi timas la malsategon?"
Ŝi respondis nur per senvorta rideto, kaj petas ke mi kunportu la
aĉetitajn manĝaĵojn. Reveninte al la ĉambro en la gastejo, ŝi fermis la
pordon, kaj pendis ekstere la anonckarton "Bonvole Ne Ĝenu!". Nur
tiam ŝi ekparolis al mi: "Ni ne eliru de la ĉambro! Ne eliru por tri
tagnoktoj!"
Jes efektive! Dum tri tagnoktoj ni ne eliris de la ĉambro.
Same kiel juna paro da geamatoj, en tiu malgranda ĉambro ni
havis intimaĵojn, kveradojn...... donante perfektan punkton al nia pli
ol 20-jara amo.
Tri tagoj, ho kiaj tri tagoj! Ni perdis memoron, forgesis dolorojn
kaj suferojn, ankaŭ triston.Ĉio neniiĝis: kaj la kosmo, kaj la prakaoso,
inter la tempo kaj spaco batas nur du freŝaj ardaj koroj......
Post tri tagoj, ni kune veturis al Lanzhou. Ŝi kunportas
rekomendajn leterojn kun vakanta enhavo. Ŝi skribis en la rekomenda
leteron jene: "Instruistino de nia lernejo Yu Shumin kun sia edzo Li

原因是我们没说上两句话就抱头痛哭。哭啊哭啊，哭了整整半天。
后来她擦干了眼泪说，咱们来到一起难道就是为了流眼泪吗?她要
我领她去商店。在商店里，她一下子买了一大堆面包什么的，还
有饮料。我说她：你买那么多食物干什么，你也没坐过监狱，难
道也得了心理饥饿症吗?怕挨饿吗?她笑着不说话，只是叫我抱上
那些食物。回到招待所的房间，她把门一关，往门外挂上请勿打
扰的牌子，然后才说，不出门了，咱们三天三夜不出门了!

还真是的，三天三夜我们没有出房子。我们就
像一对年轻人一样，在那间小小的房子里恩恩爱爱，卿
卿我我……把我们二十多年的恋情画了个圆满的句号。
三天，那是什样的三天呀：失去了记忆，忘记了痛苦和
苦难，也没有伤感。一切都消亡了，宇宙洪荒，天地玄
黄，时空之间只有两颗炽热的心鲜淋淋地跳动……三天
后，我们又去了兰州。她拿着几张空白介绍信，她在介
绍信上写上“我校教师俞淑敏与丈夫李祥年去兰州出差，
特此证明”
。
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Xiangnian kune oficveturas al Lanzhou. Jen atestilo."
Poste, per tiu rekomenda letero mendis ĉambron en hotelo ......
por daŭrigi la saman feliĉon ke ni ne eliru de la ĉambro kiel en la
pasintaj tri tagoj ......
Post dek tagoj ni prenis la trajnon je n-ro 44 veturis norden. Mi
eltrajniĝis ĉe la okcidenta stacidomo de Baiyin kaj ŝi veturis revenen
al Tianjin.
Tio estis nia unua revido. La dua okazis en la sekva somero,
nome, en la somero de 1980. Ŝi telefonis al mi, petante, ke mi veturu
al Tianjin por intervidiĝi.
En urbo Tianjin mi havas multe da pacencoj. Sed, post mia
alveno, ŝi ne konsentis ke mi loĝus en hejmoj de parencoj. Laŭ ŝia
aranĝo, mi loĝis en hotelo proksima de la Normala Universitato. Ŝi
diris, ke tia aranĝo estas pli oportuna por nia intervidiĝo, kaj ni povos
havi pli longan tempon de kunestiĝo. Preskaŭ ĉiutage ŝi venas al la
hotelo kaj restis por duontago, kelkatempe sub la preteksto de
promenado ŝi venas al mi post vespermanĝo.
Tiufoje mi restis en Tianjin tutan monaton. En la unuaj dek tagoj
ŝia edzo, kiu funkcias kiel estro de iu departemento de la urba
komitato de ĈKP, estas hejme. En la sekvaj dudek tagoj ŝia edzo
forveturis al Yunnan pro ofico, hazarde ŝia filo estas en la somera
ferio, la edzo do kunportis la filon kunvojaĝi for. Ŝi do invitis ke mi
loĝu en ŝia hejmo.Dum la kuranta vivo ni ne povis fariĝi geedzoj. Sed
en tiuj dudek tagoj ni feliĉe kunvivas kiel veraj geedzoj en harmonio.
Ŝi oferis al mi mieldolĉan amon, pli profundan ol tiu de edzino.

然后用介绍信在宾馆登记了房间……我们继续享受前三天那种不
出房门的幸福……十天后我们才乘坐 44 次列车北上，我在白银西
站下了火车，她返回天津。

这是第一次见面。
第二次是转年的夏天，也就是 1980
年的夏季，她打电话来，叫我去天津见她。天津有我很
多亲戚，但是我去了之后她不叫我住在亲友家，而是安
排我住在师大附近的一个宾馆里。她说这样见面方便，
在一起的时间长。她几乎每天都要到宾馆来待上半天，
有时借口散步在吃过晚饭后走到宾馆来看我。那次我在
天津整一个月，前十天她丈夫在家——她丈夫是市委的
什么部长——后二十天她丈夫出差去云南，又正好是她
儿子放暑假，丈夫把儿子带走了，她便叫我去她家居住。
我们此生未能成为夫妻，但是那二十天里我们就像真正
的夫妻一样幸福，她对我献出了比妻子还深刻的柔情蜜
意。
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En la mallongaj feliĉaj tagoj, mi plurfoje diris al ŝi: "Kara
Shumin, mi estas kontenta. La feliĉo kiun vi donas al mi, estas
miloble pli multa ol la mizeroj kiujn mi suferis dum mia tuta vivo!"
En la unuaj du tagoj, ŝi iam kondukis sian 18-jaraĝan filon al la
hotelo, por ke mi donu al li iom da helpinstruoj.
Ŝi havas altan staturon. Ankaŭ ŝia edzo. Sekve ŝia filo havas
bonan kreskon, kaj tre ŝatas ludi korbopilkon.
Ŝi diris al mi: "Iam mi diris al vi: se ni havos filon, ni kulturu lin
fama pentristo aŭ eminenta sportisto. Nun vi ekzamenu lin, ĉu li
povus fariĝi bona korbopilka ludisto?"
Mi serioze faris kelkafoje instruon kaj ekzamenon al la junulo,
poste mi diris al ŝi: Neeble! ĉar kaj talio kaj kruroj jam rigidiĝas al via
filo, estas tro malfrue por ke li iĝu sportisto!
Kelkaj larmgutoj falis de ŝi. Sentimentale ŝi diris: Ho, tio estas
lia sorto!
Tiufoje en Tianjin mi ankaŭ vidis ŝian edzon.
Tio okazis en la sekva tago post kiam ŝia edzo revenis de la
oficvojaĝo de Yunnan. Sub la preteksto bonvenigi lin revenanta de
malproksima vojaĝo, ŝi invitis la edzon kunmanĝi en la sama hotelo
kie mi loĝas. Laŭ ŝia aranĝo mi samtempe manĝas en alia tablo vide
al la ilia, por ke mi povus subvidi al ŝia edzo. Manĝante sur mia tablo,
deflanke mi vidis ke lia edzo rilatas al ŝi tre kompleze, li prenis
manĝaĵon dediĉe al ŝia bovlo. Tiam mi pensas: Jen bona paro da
geedzoj en konkordo. Mi ne devas daŭrigi kontakon kun ŝi. Finiĝu nia

在短暂的幸福的日子里，我几次对她说，淑敏，我满足了，你给
我的幸福比我一生的苦难要多得多。
我刚到天津的头两天，她曾把她十八岁的儿子带到宾馆来，
叫我辅导一下体育。她个子高，她丈夫个子也高，她儿子便也有
了一副好身材，且很喜欢打篮球。她对我说，我曾经跟你说过，
咱们有了儿子，一定要把他培养成一名画家或者一名优秀的运动
员。现在你看看他吧，能不能成为一名优秀的篮球运动员。我认
真地调教和测试了那个孩子几次，然后告诉她：不可能了，你儿
子的腰腿已经硬了，搞体育为时已晚。她当时掉了几滴眼泪，十
分伤感地说，这是他的造化呀!

这一次去天津我还见到了她的丈夫。那是她丈夫从
云南回来的第二天，她借口给丈夫洗尘，和丈夫到我住
的旅馆的餐厅里吃饭，她也安排我在他们对面的一张桌
上吃饭，叫我看一眼她丈夫。吃着饭，我看见她丈夫对
她很好，往她碗里搛菜。我当时心里就想，这是很好的
一对夫妻，我不应该再和她来往了，我们的缘分该结束
了。

64

amo laŭ destino!

但是，后来她又借口旅游和学术交流来过两次，每次都

Sed en sekvaj jaroj sub turisma vojaĝo kaj ĉeesto al akademia
simpozio ŝi venis ankoraŭ dufoje. Ĉiufoje ŝi anticipe sendis
telegramon al mi, ke mi atendu ŝi en urbo Lanzhou......
Finiĝis mia intervjuo al Li Xiangnian.
Li Xiangnian akompanis min iri ĝis la strato Baiyin (Blanka
Arĝento). Ĉe adiaŭo li tenis mian manon kaj diris: "Reveninte al
Tianjin, bonvole vizitu al Shumin en la Normala Universitato.
Vi povas sciigi al ŝi, ke vi venas laŭ mia peto. Ŝi emeritiĝis en
lasta jaro. Ŝi estis profesoro de kemia fakultato. Jam 62-jara,
tamen ankoraŭ tiel aminda. Bonvole transdiru al ŝi: Apenaŭ
70-jara, blankaj haroj jam plenas sur mia kapo. Sed mi
ĉiumomente sopiras ŝin, neniam ĉesis mia sopiro!"
Tradukis Guozhu 2009-09-17/23

是发电报叫我在兰州等她……

我对李祥年的采访结束了。李祥年送我到白银路。
临别时他握着我的手说：回到天津，请您去师大看看淑
敏，你就说我叫您去看她的。去年她退休了。她是化学
系的教授。她六十二岁了，但她还是那么可爱。请您告
诉她：快七十岁了，我已是满头白发了，但仍然时时想
念着她，没有一天不想她。
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