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Busuanzi (Aŭguristo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvar versoj de
55,75 silaboj kun duona rimo.

Cindy Mckee (Usono)
Aŭtuna sento
flugantaj plumoj
la suno saltas
radio adiaŭa
ĝi min ekzaltas
Banita en ĝi
ravite haltas
ĝiskisas min hieraŭ
kaj nokt' kobaltas

Aŭtun-altano
aŭtun-altano
la panoramon
almontras; flosfolio
en vent-dinamon
li sur altano
vidas ĉiamon,
ne nur riveron, teron
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Sendas deklamon
'De sur altano
stiru penspramon
en esperoriveron
lasu iamon
de agonio
turnu flosdramon
la tero estas morto
celu verdjamon'
Elektis vento,
trablovis gamon
ĝis regis esperpensoj
la stirprogramon
Al sur rivero
kaj en balzamon
Forlavas fluo morton
en neniamon
*En ĉi tiu momento 'verdjamon' estas plensenca. Poste,
eble mi bedaŭros. Nu, verd- signifas esperon; jamsignifas 'ekde nun' 'sen plua atendo'.

2

Imre Szabó (Hungario)
Griza matenveno
Mateno falas
post griza alven'
sur nian vastan mondon:
diabla ektrem'.
En korprofundo
briletas la sem':
spite absorbas ĉion
tamen la vivem'.

Ĝardenen pasis printempo
Printempo venis
nian ĝardenon,
bunte floras dehiski
pompan eternon,
altigas herbojn,
nian kaptenon
ade forgesigante
mornan timemon.
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La kvito
Brave li luktis
ĝis la koratak'!
Jen li: Homo Unika
kun brilanta ag'!
Ekzemplon donis
li ĝis tiu tag',
kiu lin tamen finis
per kvita pag'.

Vejdo
Aŭtuna Pensero
vagas la penso
kiel folio
flosante en aero
sen energio
kie l' celloko
de l' agonio
neniom aperas en
ĝia konscio
estas elektoj:
al dura tero
kuŝante morta aŭ al
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flua rivero
lastan elektas
ĝi kun prefero
ĉar ĝi volas kunflui
jen al espero

Viktoro
Aŭtuna vento
aŭtuna vento
jam iom pika
ĝi hurlas tra arbaro
kun son’ tragika
ne sur herbejo
plu fest’ piknika
nur restas rememoro
pri kun’ amika

Aŭtuna Pluvo
aŭtuna pluvo
kiel junulin'
trista larme rakontas
pri sia destin'
aŭtuna pluvo
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kiel sinjorin'
soleca lamentis pri
la dolor' en sin'
aŭtuna pluvo
kiel oldulin'
drinkema murmuras pri
ebriiga vin'
aŭtuna pluvo
kiel amantin'
mania preĝadas pri
lia korinklin'

Aŭtuna Pentraĵo
rizplantoj ondas
je venta harpo
orkoloroj nuancas
sub suna ardo
bovoj muĝetas
je vipa gardo
homoj hejmenrevenas
en tempa tardo
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Yanke
Matena Nebulo
l’ urbon vualas
grizblanka vapor’
vidbare diafana
kun sunbrila glor’
jam svagas domoj
el nebula vor’
sunradioj malkaŝas
homojn en labor’
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Caisangzi
(Moruskolektanta Knabino)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvar versoj de
74,4,7 silaboj, laŭ rimaranĝo de xa, a,a. (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Epitafo por Bestoj
(1) Diksi
Ŝi loĝis en kaĝego
ĝis la morto
fine, porto
al mia granda korto
Hundo ne destinita
por la sporto
aŭ komforto—
truiras: mi, eskorto

(2) Ringo
Landlima ŝafohundo
nomo Ringo
plaĉis kringo
al lia ventro-ingo
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malĝoja tago venis.
en pudingo
ja ŝilingo—
sufoka vivestingo!

Sero
Renkontiĝo de Oldaj Amikoj
kunis oldaj amikoj
rememoro
inta gloro
fluas en la parolo
pri posta dolĉa vivo
kun varmkoro
kun fervoro
ili revas en ĥoro

9

Chaitoufeng
(Feniksa Harpinglo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po ok versoj de 3,3,7;
3,3, 44, 1, 1*, 1* silaboj, kun rimaranĝo de aaa, bbxbBB
kaj la lasta verso de strofo devas esti tri samaj silaboj.

Cindy Mckee (Usono)
Siesto
siesto
seĝnesto
mi revis ĝis molesto
ĝenis muŝ'
per flugtuŝ'
mi laŭtkriis
Ĝi diris, 'Ŝuŝ' '.
Huŝ, Huŝ, Huŝ!
nur besto
sed gesto
estis vana protesto
al sur buŝ'
per babuŝ'
mi frapis ĝin
erara fuŝ'!
Duŝ', Duŝ', Duŝ'!
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Yanke
Aŭtuna Ĉagreno
pens-pelmel’
sent-ŝancel’
frapas min per vipa pel’
naŭza tre
trista ĉe
brusta anhel’
pro mens-pere’
ve, ve, ve
kap-karusel’
sen ajn cel’
turnas min per kor-ribel’
vag-ide’
venas de
amara kaj
ĝena pase’
ne, ne, ne
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Changxiangsi
(Longa Sopiro)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvar versoj de 3, 3,
7, 5 silaboj kun kontinua rimo.

Vejdo
Sopiro
trans montter'
trans river'
mi paŝis laŭ bordpreter'
haste en vesper'
jen ventpel'
jen neĝgel'
maldormis min pensribel'
mute sen anhel'
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Chaozhongcuo
(Pedanta Klerulo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 4 kaj 5 versoj
respktive de 7,5,66 / 444,66 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa
/ xxa,xa (x=senrima).

Sero
Paseo
paseo en svaga fum’
flosas kiel plum’
fole kaj leĝere
en spirala ventum’
nekaptable
netuŝeble
en nubojn nun
ĝi disvolviĝas jam
tute ĝis minimum’
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Daolianzi
(Kanto de Lavantino)
ĉina fiksforma poemo el 5 versoj de 33,7,77 silaboj, laŭ
rimaranĝo xa, a, xa (x=senrima)

Yanke
Vizito al Malnova Urbeto
urbeto
kun rojflu’
ekster ĝena homa bru’
invitas al paca viv’
de idilia kunĝu’
sin kaŝas
ĉi situ’
meze de verda bambu’
super la templ’ leviĝas
incensa fumo en blu’
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Dianjiangchun
(Ruĝigitaj Lipoj)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 4 kaj 5 versoj
respektive de 47,4,5 / 45,34,5 silaboj, laŭ rimaranĝo
xa,a,a / xa,xa,a (x=senrima)

Mandio
Malantaŭ Ruĝaj Lipoj
viaj lipoj
ŝajnas al mi mistero
de konkero
per dolĉa kvero
distas mi de
via sincero
sub ŝajna
bon-apero—
trompa tubero

Zhuang Qixiong
Plena Suneklipso
Ekobskuras
ĉielo de silento
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en momento
de sunlamento.
Ĉiuj miras
kun trista sento.
Mondfino
aŭ terpento?
Mizera gento!
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Dielianhua
(Papilio Super Floroj)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 5 versoj de
7,45,7,7 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,a,a (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
George Smith, asiriologiisto
bankbileta gravuro—
la metio.
Al studplezuro
li sin donis, futuro—
venonta aventuro
Asiria kulturo
en argilo—
koda obskuro
nun malferma strukturo
dank' al tiu figuro
Mi volas skribi ion pri George Smith, kiu malkodis
multegajn asiriajn kojnform-skribsistemajn tabulojn,
inkluzivante la faman Epopeo pri Gilgameŝo, la plej
malnovan verkon iam. Kiam li estis 14-jaraĝa, li devis
forlasi lernejon kaj fariĝi lernoknabo de gravurado.
Proksima museo tentis lin kaj li instruis sin mem pri
kojnskribo tie. Fine, li estis sendita al antikva Ninevo,
por trovi pli da pecoj de argiltabuloj...nu, anstataŭ
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komenci la tekston, mi trovis min skribante ĉineskaĵon.

Eto
Subira Suno
sur ĉielo orkolor’
disfarbiĝas
per resta sunglor’
kvietas birda rumor’
kun postflugada torpor’
feblas taglum’ en stupor’
tuj embuskos
la eknokta vor’
ĉu l’ suna lasta fervor’
logas ĉe nokta deĵor’?
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Dingfengbo
(Subigo de Ŝtormo)
Ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 5 kaj 6 versoj
respektive de 7,7;7,2;7;/ 7,2;7,2;7; silaboj, laŭ rimarnĝo
aabba/ccdeed

Cindy Mckee (Usono)
Akcepto
Vivo estas demono
kun ŝira, dorna krono
por moke nin dekori
Glori
nin sur morttera trono
Vivo estas korife'
ridfe'
gvidante nin en danco
solvante nin en gloro
Ĥoro
plurvoĉa terromanco

Vesperaj ĝuoj
ventkareso tra haroj
babilo kun najbaroj
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krespuska fora trilo
brilo
tra arbaj suncidaroj
velura stelpeplomo
domo
dormeme ennestiĝas
vindita inter saten'
amen'
sonĝomondo estiĝas

Matena ekzerca ĝuo
piedfingroj en roso
altaj brakoj en floso
mi naĝas en aero
ero
ondmova homlotoso
saluto al la suno
kuno
mi kaj ĝi, aerfloroj
puriga, fina spiro
iro
al mensekzercaj horoj
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Viktoro
Ĝuado de Vivo
vivo plenas je sunlum’
meze de naturbrakum’
ni vivadu sen enu’
kun ĝu’
ĝis mensforta forkonsum’
kvankam sinuas la voj’
kun ĝoj’
ni marŝas malgraŭ fatal’
dure
tra dornejo plezure
por triumfa vinpokal’
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Faqu Xian Xianyin
(Fea Ario)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj respektive de 8 kaj
13 versoj de 446,446,65/ 3,34,36,534,434,56 silaboj, laŭ
rimaranĝo xxa,xxa,xa / a,xa,xa,xxa,xxa,xa (x = senrima)

Guozhu
Ĝuo de Esperanto
en la 2-a Lushan-Forumo de Esperanto
(2009-10-18)
Jen okazas/ la Forumo/ en aŭtuno ora.
en Tondilo-/ kanjono de/ Lushan mir-kolora.
Varme bonvenigas/ fonto sonora.
Labora
raport' kun/ spert' valora.
Diskuto/ pri instru' fervora,
entuziasma/ prelego/ plen-adora,
montgrimpado,/ ekskurso/ bonhumora,
por ĉiuj restas / ĉiam karmemora.
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Fendieer (Papilio)
ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj po 8 versoj de
10,34,334,36 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xxa,xa (x =
senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Novgvinea papilio
Ŝi sidas surplanke kun romano
krajono
kaj banano
preĝante
planante
sort' en mano
la sola
legpova infano
Patrono venas de sama klano
semas trans
oceano
plugante
plantante
veterano
de revoj
kaj luktoj por pano
*Bananoj verŝajne estis unue malsovaĝigitaj en la regiono de
Papuo-Novgvineo, kiu estas unu el la plej diversaj kaj plej
senhavaj landoj en la mondo. Tie ekzistas ĉirkaŭ 850 indiĝenaj
lingvoj kaj samkvanto da socioj kaj klanoj.
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Fengrusong
(Vento Inter Pinoj)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 7 kaj 6 versoj
respektive de 7,5,734,66 / 7,5,77,66 silaboj, laŭ
rimaranĝo a,a,xxa,xa /a,a,xa,xa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Venanta verdestaĵo
estaĵo en skulpturo
kontraŭ dommuro
grimpantoj ĉirkaresas—
Ne ploru
nia turo
ni dancas adore
laŭ via konturo
vivanta, verda ŝnuro
verda tinkturo
elverŝas premimpresojn
al sur la blanka puro
dum ili amkantas—
vi estas nurnuro
angllingva versio:
Eventual Verdant Being
A being in statuette
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against parapet
climbers tendrilly caressplease don't cry
our minaret
we dance adoringly
along your silhouette
A living green plaited net
green dye foliate
pour out pressing impressions
on whiteness immaculate
while they sing lovinglyyou're something separate

Eto
Adiaŭado
ĉe noktfal’ sub stelbrilo
ŝip’ en trankvilo
ekveturis senbrue
flosglite
kun facilo
malgrandiĝis via
maldika profilo
sed mi ne en babilo
per amkonsilo
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vin konsolis je disiĝ’
kun kora malstabilo
mi ŝajne aŭdis vin
en basa plortrilo

Imre Szabó (Hungario)
Ĝangalo
Sangas kaj sangas vaste,
verde dispaste,
torentas ĉiovore,
serpente,
peste-draste,
kaj ĉion perfortas.
Ĝi atakas kastre,
batuas ĉion raste,
mortigas ĉaste,
ĉar sole rajtas vivi
solsola nur ĝi laste:
la fajra ĝangalo
mondon glutos vaste
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Heshengchao
(Gratulo al Sankta Dinastio)
Ĉina fiksforma poemo el du strofoj 4 kaj 5 versoj
respektive de 7,5,75 / 44,5,75 silaboj, laŭ rimaranĝo
a,a,xa / xa,a,xa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Duno
I.
Li paŝas en aŭtuno.
Blovis fortuno
dum printempa freŝeco
dum alta suno
Li memoras.
Dum vivbruno
dum alta luno.
Kie staris verdeco
sterniĝas duno
II.
Li konstruas en nuno
aĵon de tuno
lerte, de la sableroj,
de oportuno
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Li enverŝas
en sablkuno
akvon. Laguno
kreita, dum la vintro
lanĉiĝas skuno
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Hexinlang
(Gratulo al Novedzo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 11 kaj 12 versoj
respektive de 5,344,76,7,78,33 / 7,344,76,34,78,33
silaboj, laŭ rimaranĝo a,xxa,xa,a,xa,xa / a, xxa, xa, xa,
xa,xa (x=senrima)

Guozhu
Rimgratulo al 70-jara Sceto
(2009-08-20)
Brava figuro !/
Shi Chengtai/ plugas sur la/ nigra ruro,/
sinofere laboras/ por verda kulturo./
Junec' jam en forkuro./
Jubileo fruktdonas/ libron en aĝ' de maturo:/
Vento Sed/ Kun Spuro.
En-memora gravuro:
Penseo,/ ekskurso sur/ granda muro.
Venas sepdekjariĝo, /tag' de bonaŭguro.
Benadojn/ sen mezuro,
al vi sanon, feliĉon,/ longan vivon kun plezuro
en bela futuro!
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Heyebei (Lotusfolia Taso)
ĉina fiksforma poemo el 6 versoj de 6,2:3;7,2;3 silaboj,
laŭ rimaranĝo aab,ccb

CindyMckee（Usono）
Apogo
Surgrundaj radikoj
spikoj
enagre
foliojn mi vipas dume
bume
ventmagre
glosoj: bumo estas elstaranta velstango kiu streĉe
pivotas.
agro estas kulturata kampo

Angllingva Versio:
Support
--in the tradition of Ci, form Heyebei
Corn roots brace above ground
outbound
in again
As their foliage I fight
upright
whisper thin
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Huanxisha
(Silk-lava Rojo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po tri versoj de sep
silaboj laŭ rimaranĝo aaa / xaa (x=senrima)

Sam
Amperdiĝo
trafas korŝira ĉagren’
min per fereca katen’
koŝmar’ atakas per ĉen’
da inaj fantomoj kaj
terura luktada scen’
mi dronas en am-venen’
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Jiangchengzi (Riverborda
Urbo)
ĉina fikforma poemo el samaj du strofoj po 8 versoj de 7,
33,8,33,33 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,a,xa,xa (x =
senrima)

Guozhu
Karmemore pri Jariĉ
okaze de la 10-jara datreveno de lia forpaso
(2009-09-03)
Dek jaroj flugis fore.
Adore,
memore
pri heroa/ Jariĉ honore
disvastiĝas bonfamo/ tra l' mondo/ furore.
Ni sekvantoj penas labore,
fervore,
verdkore.
Vi inspiras/ al ni trezore.
La Espero bravura/ aŭdiĝas/ sonore.
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Kuxiangsi
(Profunda Sopiro)
ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj po 8 versoj de
7,33,45,733 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa (x =
senrima)

Helena Tylipska (Italujo)
Somerfino
Plenas korbo de l' somer'.
Kurtiĝas
la vesper'.
Merita ripoz' al la ter'
alvenas.
Jam vinber'
odoras
en aer'
Disŝiras vent' kun koler'
la nubojn.
La anser'
sin kaŝis ien,ĉe river'.
Jam ĉelojn
de miel'
plenigis
la abel'.
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Niuniu
Sopiro en Aŭtuno
en aŭtuna zefiro
leviĝas
sopiro
al hejmloka luna brilo
sub lampo
memdiro
aŭdiĝas
el viro
pri viva trankvilo li
preĝas kun
deziro
kaj pri latenta inspiro
al verka
aspiro-al muza
la liro
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Langtaosha
(Ondo Lavas Sablojn)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 5 versoj de
5,4,7,74 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,a,xa (x=senrima)

Zhuang Qixiong
Nankina Pontego Super Jangzi-rivero
Ĉielark' sur ter',
drak' en aer'---pontego super river'.
Ĝi ĉiam brilegos kun
dia fier'.
Natura konker',
homa esper'.
Glata voj' ekster danĝer'!
Feliĉa viv' longos pro
urba prosper'!
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Litingyan
(Hirundo ĉe Kiosko)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 6 versoj de 66, 76,
56 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xa,xa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Ŝvita laboristo
Brano flosas, foras
postdraŝe spirala
laboristo turnas sin
al frukto opala
ŝvito gutas sur
stako krizokala
Fumo flosas, foras
postŝvite vuala
restas rikoltaĵo nun
perpene reala
Ĝis lastguto li
estas ideala

Viktoro
Pluva Kurteno
pluv’ subite venis
36

falis akva kurten’
penda inter mi kaj vi
je la granda ĉagren’
mi ne povas vin
teni en ĉirkaŭpren’
mi jam perdis forton
pro spirita katen’
min ĵeti tra pluvobstakl’
per brava entrepren’
ve, ne troviĝas
jam la tempo sen ĝen’
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Linjiangxian (Feo ĉe Rivero)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 5 versoj de
66,7,55 laŭ rimaranĝo xa,a,xa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Kiu pasigas la jarojn?
Mi volas rakonti:
Loĝas feo fola
ventkapa kaj frivola
kun kuniklo
sezonkaĵola
besto saltas, floras!
stepo gladiola!
dum kuŝas, nekropola.
Pri vilo kaj fe'
estu kontrola
*Mi legis ĉinan fabelon Groto de feoj, pri feoj kiuj posedas
blankan leporon. Kiam la leporo saltas, floras. Kiam ĝi kuŝas,
floroj velkas.

Anglalingva versio:
Who Makes the Years Go By?
--beginning exercise for Linjiang-xian (Fairy at a
River)
38

I have a little tale:
There lives a bad fairy
she is all light and airy
and into rabbits
who seasons carry
Rabbits jump, flowers bloom
all over the prairie.
Rabbits crouch, time to bury.
Of fur and fairy
let's all be wary
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Manjianghong
(Rivero Plenruĝa)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 11 versoj de
434,344,77,353 / 33,33,54,77,353 silaboj respektive, laŭ
rimaranĝo xxa,xxa,xa,xxa / xa,xa,xa,xa,xxa (x =
senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Ruĝa rivero
Argilplena
riĉruĝo
de argilo
mi filtras
tribajn lingvojn
en distilo
likva lango liveras
voĉojn antaŭ ekzilo
mi modlas
likvan poton pri
vivstilo
Jen suda
vigilo
Teksasa
gracilo
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de vakerkarno
asimilo
ruĝigas min ĝis Golfo
mi paŭzas ĉe pesilo
hompeza
miksas mondakvon
kun ĥilo
*La Ruĝa Rivero estas la landlimo inter Teksaso kaj Oklahomo.
Antaŭe, Oklahomo estis Indiana Teritorio, kaj nuntempe, la
diversaj triboj estas suverenaj, sendependaj nacioj. Sude estas la
subŝtato de Teksaso, plena je vakeroj kaj sendependa spirito. La
Solstela Ŝtato estis suverena lando dum mallonge.
La Ruĝa Rivero estas ruĝa pro la enhavo de argilo.

Eto
Omaĝe al Nova Ĉinio
okaze de la 60-a Nacia Festo
mizerplena
nacio
en orient’
vivaĉis
hundsimile
sub la turment’
de diversaj potencoj
suferis de okcident’
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laŭplaĉan
buĉadon disen
sen prudent’
sed nune
ĉina gent’
kolose
kun ferment’
de sinergio
kaj kompetent’
diras “ne” al fremduloj
kun brila inteligent’
konstruas
memstare penas
sen ajn pent’
2009-10-01
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Nangezi (Suda Kanto)
ĉina fiksforma poemo el 4 versoj de 55,7,9 silaboj, laŭ
rimaranĝo xa,a,a (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Ina hasto
Mi ŝiras ŝtofon
ĵetas balaste
proponas min bombaste
vin malbutone tentas laste
Rapidaj manoj
vin sternas haste
atakas nun gimnaste
enire vin venigas gaste

Lily
Mi Rikoltas Vin
mi rikoltas vin
en ĉi-aŭtuno
dum kamparo en bruno
matura ondas sub or-suno
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mi rikoltas vin
ĉe l' fin' de ĉaso
l' ama sur la teraso
kun orelplaĉa mumurbaso
mi rikoltas vin
sur mia lito
kiam vin langa glito
karesas kun dolĉa incito

Ina Soifo
ŝi maltrankvile
sur korp’ elasta
pinĉas per mano rasta
pro longtempa geiĝo fasta
por mildigi sin
sen sento ĉasta
kun movo senprokrasta
ŝi agas en diboĉo drasta
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Niannujiao
(Ĉarma Kantistino)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 11 versoj de 436,
436,445,46 / 654,436,454,46 silaboj, laŭ rimaranĝo xxa,
xxa,xxa,xa (x = senrima)

Guozhu
Al Cindy Mckee
(2009-12-15)
En ĉineska/ ĝardeno/ centflore impona
ekaperas/ jen Cindy, / poetin' usona.
Impresas nin/ per talento,/ freŝo burĝona,
diligento,/ kreivo fruktdona.
Avino Bing'xin ja/ diris pri la “Bel'/ sep
dekona”.
Ĝuste tia/ trajtas la/ poemar' mir-sona.
Brilas la plej/ nova rekordo/ mejloŝtona.
Ni kredu ĝin/ furore famkrona!
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Pozhenzi
(Kavalira Danco)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 5 versoj de
66,77,5 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x = senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Pri neĝa katastrofo
de neĝo ĝis ĝeno
time metateza
super la norda lando
flosas beleco leza
floko senpeza
kia kontraŭeco
senpezeco premas
beleco malbeligas
jen, naturo blasfemas
mi dube ĝemas

Sero
Neĝa Katastrofo
malsupren premegas
la blanka vualo
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super la norda lando
ne plu ĉarmas neĝfalo
ĉu en montvalo
aŭ en brua urbo
neĝo kun fatalo
ĝenas homojn jubili
ĉe blanka festivalo
de neĝa balo
*Komence de la vintro de la jaro 2009 okazas neĝa katastrofo en
la norda regiono de Ĉinio.
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Pusaman
(Budhista Dancisto)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 4 versoj de 7,7;5,5;
/ 5,5;5,5 silaboj kun para rimo

Cindy Mckee (Usono)
Bezono de seneco
Mi staras negative
samloke, relative
Atomoj dancas
de mi distancas
Mi ĉion manifestas
ne io-eco estas
sen mia sed-o
kaj sena knedo
Angllingva versio:
My Lack is Needed
--in the tradition of Ci, form Pusaman (Buddhist
Dancer)
I stand in negative space
it is my usual place
atoms dance elsewhere
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forming in live air
Everything needs me
somethingness can't be
without void me-swarm
Lack of form shapes form

Eto
Fajra Somero
pentras peniko suna
haŭton per farbo bruna
vringas akvon jen
el homkorpa plen’
formortas floro
en bak-vaporo
falĉas troseko
mave per peko
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Qinyuanchun (Printempo en
la Ĝardeno Qin)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 13 versoj de
444,5444,447,354 / 6,35,5444,447,354 silaboj laŭ
rimaranĝo xxa,xxxa,xxa,xxa / a,xa,xxxa,xxa,xxa (x =
senrima)

Guozhu
Renkonte al la 60-jarigxa Jubileo de
Nacia Tago
(2009-10-01)
Okazas jen/ grandaj sxangxoj/ en Cxinio
en la pasinta/ pli ol unu/ jarcento de/
historio.
Multe peze/ suferinta/ nia cxina nacio
vekigxis / fine post longa/ letargio!
Ankoraux misio
por nova/ generacio.
Unuanime/ ni luktu kun/ cxiam vigla/
energio.
Dank' al nia/ pen' aperu/ ideala socio.
Vivu la/ mondo en granda/ harmonio!
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Vejdo
Fraŭlin’ Laŭdinda
Okaze de la naskiĝtago (2009) de Cindy Mckee

el Usono
multescia
bela fraŭlin’
kolektas fruktojn
en parnasa
ĉina ĝarden’
ŝia obstin’
jam produktas
ĉineskaĵojn
diverspecajn dudek kvin
laŭdinde
ŝi daŭre strebas
por bona fin’
kiel akvamarin’
ŝi glimas
en ĉineska min’
per muza talent’
ŝi zorgeme
delikate
per korinklin’
al poezi’
de ĉin-stilo
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verkas pene en fascin’
senĉese
daŭrigu kara
usonanin’

Zhuang Qixiong
Sun Jatsen Maŭzoleo
Bela pejzaĝ’
larĝe famas
kun granda glor'.
Anim' heroas
en kruta mont'.
Just' torentas
kun sen dolor'.
Fontoj lirlas,
nuboj ŝvebas,
sonoras blanka marmor'.
La floroj,
herboj kaj pinoj,
kun bonodor'!
Ĉu nur egal-valor’,
libero,
frateco en kor'?
Fratoj displendu,
viv' feliĉu,
lando riĉu
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por gent-honor'.
Demokrata
Ĉini' nepre
unuecos kun aŭror'!
Gravuru
ordonon de Sun
en la memor'!
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Qingpingyue
(Serena Muziko)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 4 versoj de 4,5,7,7
/ 6,6,66 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,a,a / a,a,xa (x =
senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Krepusko
branĉ-konturo
en tag-obskuro
fragment-fingra figuro
himna apoĝaturo
formaj filamentoj,
fingraj movimentoj
cedas sone klarvid'
al nokt-instrumentoj
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Renyueyuan

(Rondiĝo

de

Luno kaj Homoj)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj de 5 kaj 6 versoj
respektive de 75,444 / 444,444 silaboj, laŭ rimaranĝo
xa,xxa / xxa,xxa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Fiera malplena vento
I.
Leviĝas de ebeno
sabla raba vent'
mem vakua
sablo donas
formon al ent'

Ĝi ŝveliĝas
flosas hejmen
al firmament'
Super maro
sorbas akvon
ĝis korpulent'
II.
Nun peza, viv-donanto
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ekde sediment'
pluvas sterke
Estas beno
per ben-agent'
Nun plumpeza,
aero ne
estas prevent'
de terfroto
pensas tarde
pri testament'
Angllingva versio:
Proud Empty Wind
--in the tradition of Ci, form Renyueyuan
(Rounding of Moon and People)
I.
It rises on the great plain
wind picking up sand
in itself sheer
the grains shape form
substance from land
Air is the home
it swells, massive
and moves out, grand
over the sea
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picks up moisture
the grains expand
II.
Heavy now, a life-giver
it rains from the strand
on into crops
a blessing from
a blessing hand
Lighter and slight
mainly air now
it can't withstand
the earth's friction
empty alone
subsides unplanned

Guozhu
Mezaŭtuna Festo
(2009-10-03)

Leviĝas la luno el/ surfaco mara,
en la mezo/ de aŭtuno /ĉiujara.
Sub la brilo/ de arĝenta/ rondo klara,
geamatoj/ siluetas/ ĉie para.
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Santaici (Tri Terasoj)
ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de ses silaboj kun
krucrimo.

Cindy Mckee (Usono)
Brilgaje!
Memorigas aŭtun'
ke emas ni morti
sen oranĝfolioj
vivviglaj por porti
Anglalingva versio:
Brightly now!
--in the tradition of Ci, form Santaici (Three
Terraces)
Brightly fall reminds us
of our approaching death
except that we don't have
cute orange leaves at last breath

Aŭtuno rid-ora
mian linon triku
aŭtuno rid-ora
en arbaran punton
nun bunta sed pora
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fiksos mi foliojn
bril-ore broditaj
per hom-membroj kiel
fadenoj noditaj

Stelamikoj
Taŭga por stel-danci
veŝton de varm-lano
faras amikino
por la ĝentlemano
Ŝi kantante dancas
en trikita lino
blanka robo lumas
per stel-ilumino
Tra la tero dancas
varmvestita paro
en la tera vintro
sur la stel-altaro
Ĉiu dancopaŝo
naskas novamikon
kiu soras supren
en ĉiel-drelikon
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Luna generacio
Efemera nubo
naĝas al stelarko
kiskarese pasis
kiel patriarko
Flustra susureto
de praula spiro
benas ilin vente
formo de zefiro
Silka energio
de miljara danco
kreis atmosferon
de nur gassubstanco
Ĝi soife sorbas
tiun zefirblovon
kiu oksigene
donas spiran povon
La magia paro
longe sopirante
lanĉas sin al lito
nupton akirante

60

Idoj bolas el ŝi
kaj magie, el li
miloj da geknaboj
pretas nun petoli
Nubojn ili kaptas
rajdas rondirante
La aerspirantoj
dancas admirante
Lunaj hiphopantoj
Kiu povus kredi?
Sed mi vidis kiam
iris mi stelsledi

HelenaTylipska (Italujo)
Sentitole
Unu tagon, l'aŭtun'
tristas kaj plenploras
kaj alian, la sun'
l'aŭtunon rid-oras.

Vi Trikos de Lino
Vi trikos de lino
La plej blankan veston
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Mi la lanon ŝpinos
Kaj faros la veŝton
Vesto por la knabin'
Ĵus enamiĝinta
La veŝto ŝirmos lin
Dum malvarmo vintra
Ŝi kaj li dancante
Iros tra la tero
Duete kantante
Rikoltos la stelojn.

Lily
Hiphopado super Nuboj
knaboj flugas supren
alten super nuboj
vestitaj purblankaj
ja kiel keruboj
ili ekhiphopas
sur kuseno mola
de nuberoj densaj
kun fervoro bola
ili ronde glitas
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saltas, tvistas ĝoje
transkapiĝas fole
flosas fojrefoje
dancante ĝisŝvite
vestaĵon forŝiras
ili kun plezuro
kore sin admiras
jen nudaj dancantoj
sen ajna fadeno
foras de hommondo
plena je ĉagreno
ne mil jarojn ili
daŭre danci povas
je laciĝo ili
nuberliton trovas

Vejdo
Dancantoj sur luno
venas paro ĉina
en silka kostumo
per leĝeraj paŝoj
sub stelbrila lumo
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la knabin' ekdancas
kun turniĝa movo
ŝia jupo flirtas
en zefira blovo
la junul' eksvingas
siajn brakojn forte
jen saltante alten
jen soben risorte
“ĉu pli bone supren
dancu ni sur luno?”
“certe! ni tuj flugu!”
soras par' en kuno
luno brilas fone
dancas energie
ili dum mil jaroj
ĝoje kaj ebrie
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Shanhuazi (Monta Floro)
Ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvar versoj de
7,7,73 / 77,73 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa / xa,xa (x=
senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Aŭtun-admono
(Admonito respondas: Esperantigu ĝin, sed
revenigu la tildon!)
Knabo, kulpas la gildo
kiu skribis sur ŝildo
hispanlingve; vi surfis
sur tildo!
Ventkapulo, tabulo
montras al aŭtun-mildo
Kio helpus vin vidi—
ĉu bildo?
Anglalingva versio:
Boy, I blame that bungling guild
who engraved my placard shield
in Spanish; you surfed on the
wavy tild(e)
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You unschooled airhead, that board
of joys of fall, was concealed
by language from you, but a
sketch revealed.

Pri ineco en ĉineskoj
Kompatinda mi estas
senefike mi gestas
ke mi naskiĝis ina
eĉ testas
Bardoj emas ignori.
En ĉineskoj mi restas
virseksa; -in' troas, ne
min vestas
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Shengshengman
(Lanta Sontreniĝo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 11 kaj 10 versoj
respektive de 4,46,64,634,336 / 6,36,46,634,37 silaboj,
laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa,xxa / a,xa,xa,xxa,xa (x =
senrima)

Vejdo
Atendi Leporon ĉe Arbo
(ĉina fablo)
je matenhor'
iris kampul'
sur voj' al kamplabor'
vidis kun surprizo
ke la lepor'
rapide kuranta
fortege
kun bum-sonor'
sin frapas kontraŭ arb'
kaj mortas en angor'
li portas kun ĝoj-kor'
ĝin hejmen
kvazaŭ la bonfavor'
el ĉielo
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ŝajnis l' eta trezor'
ekde tiam ĉesis
labori
li kun langvor'
atendis
hazardaĵon kun fervor'

Aŭtuna Sopiro
bruna dekor’
de aŭtuno
vekas en mia kor’
sopiron al fraŭlin’
kara en for’
ĉu ŝi bone fartas
aŭ male
en nuna hor’?
ĉu ŝi jam
liberas
disde korpa dolor’?
certe ŝi en labor’
persistas
kun faro de valor’
malgraŭ tortur’
de korpa malfavor’
estu brava, kara,
batalu
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sen ajn langvor’
defie
kontraŭ malsana angor’
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Shengzhazi
(Monta Kratago)
ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj po kvar versoj
de 55,55 silaboj, laŭrimaranĝo xa,xa (x=senrima)

Zhuang Qixiong
Perlofonto
Blanka nubaro,
ĉiel' lazura.
En klara fonto,
kun bobel' pura.
Kiel la perlo,
superen kura.
Tre enviinda,
al vi, plezura!
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Shiliuziling
(Dekses-Silabo)
ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 35 silaboj,
laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)

Anteo
Ve
jam
ne revenas suka am'.
oldece
mankas stara mam'.
nun
foras ĉuroplena jun'.
en ĉelo
nur senina pun'.
se
sur min kuŝos ina fe',
sensensa
kaco firmos re.

Mamo estimata
am'
venas de la juna mam'.
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de bebo
al viro jen sam'.
man'
kaj buŝeto sen la pan'
kvazaŭ ĉe
akvomanka ban'.
spic'
vida for de dura cic'
ŝprucigas
ĉuron sen delic'.
tuŝ'
de la brusto kaj la buŝ'
delektas
penison en duŝ'.

Mono
mon'
al ĉiuj estas impon'.
for de ĝi
ne vivos demon'.
di'
superas homojn kun pi'.
sed mono
por ĉiuj ebri'.
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in'
publike nudigas sin
nur por ĝi;
viro,kun spinklin'.
mon'
en ĉio estas impon'.
etiko,
ago por depon'.
*kiam mi revidis ke oni diskutas pri etika bankado,mi
neelteneble verkis ĉi poemeton. miaopinie,etika bankado
estas ludo de infanoj. nu,se mi savus virinon el rivero,mi
senprokraste irus al la banko por deponi mian
bonkorecon portante ŝin kun la akvoplena vesto,ĉu? se
ne,kiel atesti mian savadon al ŝi? k se ŝi estus nuda,mi
restigus ŝin tia ĝis iu venos atesti ke mi savis ŝin en tia
stato, ĉu ne?

Cindy Mckee (Usono)
Mmmmm
Plu!
mi volas en ĉiu tru'
inter ni—
neniu tabu'
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For
de pruda ekstera mor'
inter mial mia klitor'
Jes!
karulo, bona progres'
leku al
orgasma promes'
Nun
mi estos via fortun'
mordos por
plezura kacpun'
Jen
histeria kun-alven'.
hastas al
gastoj ĉe kamen'

Eto
En Aŭtuna Nokto
vent’
siblas el la firmament’
lontana
kun frida kresĉend’
74

lun’
per nebulo de l’ aŭtun’
kovriĝas
super borda dun’
par’
sidas fronte al la mar’
intime
en familiar’
frost’
jam enpenetras ĝis ost’
en ilin
apoge al fost’
kver’
fluas el kora sincer’
senĉese
kun fajra esper’
nek
frosttorturo nek ventlek’
malhelpas
ilin en am-Mekk’
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Lily
Hooooo
plu
mi volas en ĉiu tru’
inter ni—
neniu tabu’
sur
planko li per kacvetur’
deziras
bori kun plezur’
mi
sentas rigidon de li
ŝoviĝi
arde kun pasi’
mam’
mia ekpufiĝas jam
renkonte
al la stang’ de flam’
suk’
elfluas pro piĉa juk’
jen prete
por viva kaŭĉuk’
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ek
li serĉas per langa lek’
klitoron
jam en suk-malsek’
ĝoj’
ekpafiĝas laŭ sang-voj’
ĝiskape
salte foj’ post foj’
sub
li mi tremas ja sen dub’
barakte
pro seksveka tub’
per
man’ mi volus kun prefer’
ĝin ŝovi
en min por ĝoj-cel’
sed
li rajdas min sen ajn ced’
ĵongladi
per kaca obsed’
ĝis
finas ludo de l’ penis’
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komencas
arda pluva kis’
je
orgasmo mia, ho ve
eniras
li por apoge’
li
piŝtadas kun energi’
anhele
en ĝoja ebri’
varm’
flua pafiĝas en svarm’
profunden
ĝis interna karn’
ho
hohohohohohoho
hohoho
hohohohoho

Mam-masaĝo
pag’
altiris min en maltag’
al virin’
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por masaĝa ag’
en
duonhelo ŝi sen ĝen’
malvestis
por nuda festen’
ŝi
min korp-kovris kun pasi’
muelis
por seks-incendi’
mam’
ŝia brulis kiel flam’
alglue
al mia korp’ jam
ĝu’
de frotado plu kaj plu
min tiklis
kun juka kor-sku’
de
supre soben re kaj re
glitadis
la mam’ sen pane’
kac’
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jam rigidis kun aŭdac’
ja pretis
en frotada ŝmac’
tuŝ’
mama ekis de anus’
ĝis glano
glate sen ajn fuŝ’
sent’
elektr-frapa dum moment’
trakuris
spinon kun kontent’
ha
ekserĉis mia boa’
la truon
de ŝia vila’
kun
volemo ŝi movis nun
la piĉon
al kaco en pun’
glit’
enen al suka invit’
mia stang’
piŝtis kun ekscit’
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kri’
ĝema eliĝis de ŝi
sible kun
korpa konvulsi’
tord’
enkanapa kun komfort’
stimulis
nin al ĝu-akord’
ne
plu eltenis mi, ho ve
injektis
ĉuron forte tre
lert’
ŝia min per seksa spert’
regalis
kun ekstra desert’
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Shuidiaogetou
(Preludo de Akva Melodio)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 9 kaj 10 versoj
respektive de 55, 65, 665, 55/333, 47, 665, 55 silaboj laŭ
rimaranĝo de xa, xa, xxa, xa / xxa, xa, xxa, xa (x =
senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Aŭtuna ĉampano
sate flavora
sub la plenluno
sorbis ond-ocean'
manĝon de suno
kies tagondoj sur
ondoj de flua mar'
ŝaŭmas en kuno
Kaj la ĉampanon
trinkas Neptuno
noktsfero
celo de
harpuno
Jes, mardio
lunondoj al komuno
ĝojkrie enplonĝas
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Sed noktoratoro
ĉe stel-tribuno
kontente restas
en ĉi-aŭtuno
Anglalingva versio:
Autumn Champagne
--In the tradition of Ci, form Shuidiaogetou
(Prelude to a Water Melody)
Gorged with yellow gold
under the full moon
the waving ocean sipped
the sun with a spoon
whose day waves diving in
to fluid water waves
form foam widely strewn
and the sea champagne
is sipped by Neptune
Nighttime sphere
target of
a harpoon
Yes, you sea god
my lightwaves to your commune
will joyfully plunge in
But the night orator
at a star festoon
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before the dais
gives the fall speech soon

Su Shi (1036-1101)
Demando sub la Luno
Kiam ekestas/ la luna helo?
kun glas' mi demandas/ al la ĉielo.
Kiujare, mi ne/ scias, nun estas en/ ĉiel-kastelo?
ĉu tie, alte,/ nun regas gelo?
Ho, kiom/ sorĉas la/ lunhelo!
Mi flugu al/ la palac' de fabelo!
sed mi ankaŭ timas/ ke min turmentas la/
frosta kruelo.
Restu mi tere/ Dancu sub stelo!
Nun prilumas ĝi/ al pord-kurteno,
super pavilono, / al hom' en ĝeno
de la sendormeco./ Ne bedaŭru: kial/ rondas
en pleno
la luno ĉiam/ je disiĝ-spleno?
Lun-fazoj/ kaj homa/ ĉagreno
ekde pratemp'/ ripetiĝas en ĉeno.
Ke ni kune ĝuu/ lunon trans foro en/
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anim-sereno,
jen mia kora/ sincera beno!
ĉineskigis Guozhu

Zhuang Qixiong
Sunbrila Nankino
Viaj okuloj
kun profunda sent’
plenas de frateco;
Kiel milda vent’
varmas mia junkor’.
En svag’ vi ridetas
kun ama kontent’.
En pluv’ vi fortas
per bunta prezent’.
Varmmanoj
pro sincer’,
ne plu pent’;
Kiel brilsun’
dispelis brumon de gent’.
En mizer’ vi bravas
pro brakoj de memfid’
kun via talent’.
En lukt’ vi brilas
per viva prudent’!
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Shuilongyin (Akva Drako)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 12 versoj de
67,444,444,5433 / 6,34,444,444,544 silaboj, laŭ
rimaranĝo xa,xxa,xxa,xxxa / a,xa,xxa,xxa,xxa (x=
senrima)

Zhuang Qixiong
Verda Nankino
Verdondas kiel mar'---Ziĝin-mont', Jangzi-river'.
La antikva
urb' lazuras
ĉe eter'.
La deodar',
platan' ĉie
verdas sur ter'.
Floroj aromas,
herboj ardas
tra kvartal'
en aer'.
Ni vivas kun esper'
de am' por
verda afer'.
Alte tenu
grandan flagon
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de korsincer'!
Diligente
laboru por
pac' kaj liber'!
Verda Nankino
ĉiam brilos
kun E-prosper'!
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Siyuanren
(Sopiro al Fora Homo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvin versoj de 75,
445 / 7,5,545 silaboj respektive, laŭ rimaranĝo xa,xxa / a,
a, xxa (x=senrima).

Zhuang Qixiong
Brokato de Nankino
Kiel la belaj nuboj,
kia delikat’!
Nur per silk’,or’
kaj pavplumoj
lerta ekspluat’?
Plej luksa vest-surogat’
sur lign-aparat’.
Buntaj floraĵoj,
drakoj ĉiam
restos en hom-ŝat'!
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Suzhongqing (Kora Sento)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 4 kaj 6 versoj
respektive de 7,5,65 / 33,3,444 silaboj, laŭ rimaranĝo
a,a,xa / xa,a,xxa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Semo
Vi drinkas pro la premo
de timekstremo
kapklinita, nokte
kreskas mortsemo
Solkoro,
brilgemo,
diademo
de verdmondo
vi postvivos
en poemo

Bondeziron al Via Naskiĝitago
ĉi-tago kalendara
nun populara
estos festotago
lukse malŝpara
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najbaro
transmara
sed klara
pro poemoj—
esprimilo
senkompara

Vejdo
Dankon al Cindy
dankon, fraŭlino kara
pro ordinara
via bondeziro
je tag’ ĉijara
naskiĝa
transmara
senbara
poemeto
nin kunigas
ja najbara
*Je mia 2009-jara naskiĝtago Cindy dediĉis du
poemetojn al mi. Mi tre kortuŝiĝis kaj respondis per ĉi
tiu poemeto.
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Tiaoxiaoling (Flirta Kanto)
ĉina fiksforma poemo el ses versoj de 4, 6; 6, 6; 4, 6
silaboj, laŭ rimaranĝo de aa,bb,cc. La 4-silabaj versoj
konsistas el du ripetaj vortoj. Kaj la unua vorto de la
kvina verso devas esti el palindrome ordigitaj silaboj de
la lasta vorto de la kvara verso. ekz. rimi-miri;
mora-arom; nomo-mono; roso-soro.

Cindy Mckee (Usono)
En ipernity vole nevole
loto
loto
gvidis al bankroto
vivante cifere
ni rondflugas tere
rete
rete
vortstrioj komete
manko
manko
de mono en banko
Mi devus min levi
sed ne volas devi
vide
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vide
al ekran' senbride

Ne pensis pri titolo!
pretas
pretas
mi vin brule petas
ne moku min ŝvebe
sed boru min stebe
beste
beste
JES! mi krias feste!
torde
torde
mi fend-faŭkas porde
pulsas via klabo
venas mia rabo
bora
bora
ĉuro seks-trezora

Hormona hezito
pensoj
pensoj
miksiĝas kun sensoj
volupto latenta
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lubrikaĵo menta
tamen
tamen
fremda estas stamen'
sentu
sentu
cerbon ne turmentu
konscienca juko
kaj kisoj sur nuko
konu
konu
kacon, prudo dronu!

Venko en sonĝo
flustras
flustras
li kaj eĉ ilustras
pri revo aspira
per zumvoĉo spira:
raspi
raspi
haŭton, tiam jaspi
kaŝas
kaŝas
mi min, sed li paŝas
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For de mi, diablo!
tio estas kablo!
bloka
bloka
movo mia ŝoka
endas
endas
mi la pugnon sendas
ŝovante lin naven
vipe ventro-kaven
venka!
venka!
ripozo surbenka

Lily
Geiĝo en sonĝo
diboĉ’
diboĉ’
amlud’ kun korpa kroĉ’
vi ja ĉionfara
kaj mi malavara
rava
rava
en kuniĝo bava
plezur’
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plezur’
kun delira murmur’
krio sonas ĝema
treniĝa kaj trema
ame
ame
ĉio foras vane
Mi Ŝatas Tion
ŝmace
ŝmace
suĉas mi perkace
kun arda seks-devo
duras ĝi per levo
vole
vole
mi buŝludas fole
morde
morde
lekas mi bonorde
kvazaŭ jen aprece
ravas jam maldece
cede
cede
al orgasm' obsede
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Sopire al Amato
fore
fore
mi kuŝas dolore
ĉar li senkompate
jam servas soldate
teda
teda
vere senrimeda
pense
pense
mi imagas mense
volas mi kolekti
sensojn por elekti
tikle
tikle
sub kares’ kunikle
kie
kie
ludas ni ebrie
en sof’ kun prefero
puŝe de seks-klero
role
role
balzame konsole
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arde
arde
volas mi sentarde
kuniĝi festene
kun kac’ promene
ene
ene
orgie senĝene
suko
suko
fluas sur littuko
atendas riceve
mi boradon reve
vere
vere
ja amor-sufere
vane
vane
pubon mi permane
mian palpi penu
suk-malseko plenu
nule
nule
jen ĝis larmorule
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Viktoro
Fantazio
premi’
premi’
granda el loteri’
falas el-aere
ĝuste sur min vere
reve
reve
ne rondflugu meve
fraŭlin’
fraŭlin’
ĉarmeta kun fascin’
venas en kostumo
al mia brakumo
moku
moku
min tenere voku

Yanke
Deziro de Vetludanto
mono
mono
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alvenas sub sprono
per bonŝanca mano
enskrapas sen vano
nova
nova
veto profitkova
gajno
gajno
superas sen ŝajno
por venko tutplena
por sento senĝena
naĝe
naĝe
en monlag’ kuraĝe
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Xijiangyue
(Luno super Okcidenta
Rivero)
ĉina fikforma poemo el du strofoj po 4 versoj de 66,7,6
silaboj, laŭ rimaranĝo xa,a,a (x=senrima)

Zhuang Qixiong
Vespero en Fuzimiao
Prospera bazaro.
Lamp-flagrada belo.
Ĉarm-kantoj ĉe orelo.
Ebria vespero.
Ruĝ-brilaj lanternoj
Lumis tra l' ĉielo.
Sub rem-voĉ’ ekrivelo:
Luno en rivero.
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Yijiangnan (Sopir-al-Sudo)
ĉina fiksforma poemo el kvin versoj de 35,77,5 silaboj
laŭ rimaranĝo xa,xa,a (x=senrima).

Anteo
Amoro
amoro,
ĝuo dukora.
oro ĝuigas viron,
sed li karnofavora
estas ostvora.
kaj amo,
kuniĝo kora.
tento ĝuigas inon
sed ŝi spice fervora
estas fetora.

Lily
Svinganta Pugo
ŝi paŝas
la pugon svingas
ĉu ŝi pavas kokete
aŭ ŝajne sin distingas
celon atingas
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imagas
mi ke ŝi vokas
per la pugo alloga
seks-serĉulojn provokas
la vidvojn mokas
ŝi vekas
en mi deziron
deŝiri kalsoneton
ŝian kaj fari iron
en piĉ-azilon
mi volas
ludi plezure
en ŝia pugotruo
per stango aventure
peni murmure

Viktoro
Kuirfumo
spirale
leviĝas fumo
kuira el vilaĝo
ŝvebas kiel kostumo
kun blanka plumo
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ĝi soras
al nub’ senĝene
arkas super kampvasto
pejzaĝ’ farbiĝas plene
fruamatene

Yanke
Suda Vento
leĝere
ludas la vento
karesas milde kise
balaas laŭ tegmento
jen el montkresto
ulule
el okcidento
ĝi muĝegas plengorĝe
kvazaŭ pro malkontento
de mava sento
el mara
onda invento
ciklono furioze
atakas per turmento
domojn de l' gento
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Yiwangsun (Rememoro pri
Princido)
ĉina fiksforma poemo el 5 versoj de 7,7,7,3,7 silaboj kun
kontinua rimado.

Cindy Mckee (Usono)
Ĉielaj tonoj
La ĉiela koruso:
kontralta kumuluso
mezsoprana nimbuso
stratuso
kaj soprana ciruso
Stratuso vastampleksa
tonregistro kompleksa
Mi estas tre perpleksa
inseksa
Sed ne sufiĉe fleksa
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Yujiexing (Promeno sur
Palaca Strato)
ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj po 8 versoj de
7,33,76,445 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa
(x=senrima)

Guozhu
Abolita Ĉefurbo
Prohib' oficiala
pro kaŭzo
morala.
Abolita Ĉefurbo
al sorto fatala:
Fama libro
tuj fariĝis
roman' skandala.
Sed premio reala
al aŭtor'
lojala.
Abolita Ĉefurbo
revenas formala,
dank' al ŝanĝoj
de tempo kaj
norm' nesamskala.
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Yumeiren (Belulino Yu)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po kvar versoj
de 7,5; 7,9; / 7,5;7,9; silaboj kun para rimo.

Cindy Mckee (Usono)
Pensoj dum la danco
Mi estas en kostumo
por spektkonsumo
Neniu vizaĝfarbokutimo for en ĉoktaŭarbo
Mi dancas antaŭ ili
kun flut' por trili
En indiana bandolaŭ mia propra propagando
Anglalingva Versio:

Thoughts During the Dance
--In the tradition of Ci, form Yumeiren (The
Beauty Yu)
I'm in ancestral costume
clappers to consume
No mark of face paint on me
that's too distant in the Choctaw tree
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I'm now displaying dance skill
flute in hand to trill
I'm native ethnicity
believing my own publicity

Savo de Sigfrido
mi kovas vin en koro
en sanga ĥoro
modesta mia stalo
sonoras tropoj de verdŝtalo
vejnvoĉas via ĝesto
per rola gesto
aktoroj en korĉaro
pulskantas save pri vermcaro

Kiu, mi?
Iu tro ofte revas,
atenti devas.
Iu indas torturon
ĉar forgesis pagi fakturon
Iu vante imagas
ne taŭge agas
Iu ne estas ĉiu—
ho, kiu estas tiu iu?
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Kata stilo
venis en kapon nigre—
mi verkas tigre
sen la sagaca drako—
forta spiralo de stomako
aŭ ĉu ĉi en la kato
flustros post dato?
kate, mi frapas frazon
kaj enmetas troan emfazon

Zhuang Qixiong
Linggu-templo
Ondas ĉirkaŭ verda mar'
la densa pinar'.
Sonoras tambur' kun bel'
tra nebulokovrita ĉiel'.
Staras sur apika mont'
pagod' apud font'.
Disfloras zenisma glor'
laŭ spirala ŝtupar' en memor'.
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Zhuzhici (Bambuoj)
ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de sep silaboj laŭ
rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Ĉu mi daŭros?
"Travivas vintron staŭdo."
Mi hezitas ĉe plaŭdo
de frostiĝonta lago.
En, al ties aplaŭdo

Etaj etnaj bandoj
kuniĝintaj staras ni
en etnaj bandoj, ili
dise maldifuzas kaj
krokodilas inter si
eksperimenta kobaj'
de verdhoma revo; aj
kuru, kobajo, iu
volas vesti vin en faj'
krom ĉikanoj pri ĉiu
bando alia kiu
enviinde pli multas,
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nur aŭdeblas laŭda bru'
kuru kobajo, kultas
tiuj, kiuj insultas
vin prokrastu, dume ni
naciismon sepultas

Vejdo
Deziro al la Kongreso*
l’ oka ĉina kongreso
per profunda impreso
paĝojn de historio
skribu en E-progreso
*la Kongreso: la Oka Ĉina Esperanto-Kongreso
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Zuihuayin (Ebrio inter
Floroj)
ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj kun 5 versoj de
7,5,545 silaboj, laŭ a,a,xxa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Rozkolora
Sunŝirmaj kaprioloj
sub roztavoloj
en floraj ombroj
Mi strab-diris,
"Sombraj izoloj."
Sin klinis ridkoroloj,
dot-alkoholoj
en floraj ombroj
roze drinkas
ni, dum alt-foloj
Angllingva versio:
Pink
in the tradition of Ci, form Zuihuayin
(Intoxication Under Flower Shadows)
Somersaults in the sun-shroud
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under a pink cloud
in flower shadows
I turned and said,
"No grim talk allowed."
A full petal laughed and bowed
and nectar endowed
in flower shadows
we drink pinkly
full of life and proud
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Cikloj
Cindy Mckee (Usono)
Migrena Ciklo
Senefika medikamento
—laŭ ĉinesko Xiaomeihua
Sen ŝoso
aŭ roso
forgesiga lotoso
ĉe rando
de lando
fremda staras mi, antaŭ strando
Ĝi volas min aneksi
en ĝian fremdon teksi
Prefaco
al graco
sonoras el granda palaco
Sed, ŝloso
al foso
paŝas mia provoso
girlando
de plando
estas la kruela komando
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Ĝi volas min ampleksi
sub ĝia povo fleksi
aŭdaco
al paco
kaptas min kredo je kuraco

Kap-kapero
—laŭ ĉinesko Yiwangsun
Pensi estas libero!
Tio estis ĥimero
okazadas kapero
de sero,
mia mensa macero

Cerberaj mevoj
—laŭ ĉinesko Langtaosha
migreno venas
kaj forprenas
internaĵojn gangrenas
cirkulas penso-birdoj
Malterenas
Aj, mi komprenas
eĉ divenas
Neptuno jakobenas
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ondo forlavas sablojn
mevoj svenas
16, 17-9-2009

Pri Vejdo
(dum 2009a naskiĝtago de Vejdo)
—laŭ ĉinesko Rumengling (kvazaŭsonĝe)
Li masonas pene
ponton indiĝene
interliganta
Pasas nun senĝene
plene
plene
ci-torento ĉene
--laŭ ĉinesko Heyebei (Lotusfolia Taso)
Ĉineska korbato
Frato
al into
Lanterno de Elerno
Kerno
de onto
(into kaj onto ne vere rimiĝas, sed la signifo estis
nerezistebla)
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Zhuang Qixiong
Bonvenon al Nankino
—laŭ ĉinesko Tiaoxiaoling
Bela,bela
urbo-la verdstela.
Kun frateca gloro
kaj antikva koro.
Roko,rokoakvo,varma voko!
—laŭ ĉinesko Yijiangnan
Ni ardos
pro nova sento.
Ĉiuj kore fieros
en feliĉa momento.
Jen granda gento!
—laŭ ĉinesko Lingjianĝian
Ni pene laboras
por kongresa sukces'
pro enhavriĉa neces'.
Konversacias,
kantas kun senĉes'.
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Atenta preparo
kaj plano en progres',
ja kiel sorta kares'.
Homa harmoni'
restos interes'!
—laŭ ĉinesko Haoshijin
La lingvo brilas
en paca ambici';
Amikec' aromas
per ama magi'.
Nankin' en E-movado,
longa histori'.
Ni daŭre fosu kun
pompa energi'!
—laŭ ĉinesko Queqiaoxian
Ni volonte
interŝanĝos
sperton pri instruo
kaj apliko de lingvo
kontraŭ la
monda bruo.
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Ni kun poet'
kunlaboros
pri verka konstruo.
Mirinda
prezentado
restos plej
dolĉa ĝuo!
—laŭ ĉinesko Yumeiren
Amikoj,ĝoje venu.
Kune festenu!
Nankino salutas vin!
Por san' ni tostu per bona vin'!
Ni ĉiuj unuiĝu
por estonta ĝu'!
Antaŭen sur verda ter'!
Ni strebu al ĉineska prosper'!
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