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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）
Vintra floro
Mi sonĝis florojn
ili aperis
tenitaj en neĝflokoj
ili mizeris
Mi sonĝis tagon
li efemeris
retenante la spiron
froste vesperis
Mi tuŝis neĝon
fride suferis
meditis la mallumon
kaj iom kleris
Mi tuŝis neĝon
gante toleris
staris tie, rigardis
kiel veteris

1

La Deka Jardeko
kruelaj tigroj
iru al karcer'
kaj fridmanaj luduloj
de fikarakter'
enfermu ilin
por ke la kancer'
ne disvastiĝu al vi
en deka prosper'!
malfeliĉe, ĉu?
ke la pens-anser'
ŝajnas esti pafcelo
en la blu-eter'
flugu libere!
en glisa fier'
facilvento portos vin
al verka gener'

Eto
Perdita en Neĝo
mi ekveturis
je matena hor’
al malproksima cellok’
2

en frosta rigor’
sur neĝa tapiŝ’
kun korpa torpor’
mi vadis tra neĝtavol’
el blanka pulvor’
min pelas marŝi
fuŝita memor’
erarvagis mi blinde
kun nerva stupor’
kie estas cel’—
amiko en for’
ĉu vi vin kaŝi de mi
volas per ignor’

Lily
Amato en For’
jam longan tempon
amato en for’
min forlasis sensone
kun malmola kor’
ankoraŭ tamen
en mia memor’
viglas nia filmeto
3

pri fola amor’
vi min miele
flatis per favor’
fine eniris glate
per plenforta bor’
sed nun forgesis
min jam vi sinjor’
mi senhelpe mi kaŝas
en sanglarma plor’

Amo en Vintro
mi serĉas amon
ne neĝa veter’
por varmigi animon
korpon kun esper’
en kafejo li
kun milda ekster’
etendas fridan manon
je mia desper’
trajne sinjoro
per vorta tener’
flatas min kun komploto
de loga danĝer’

4

al kiu turnas
mi min kun prefer’
nur diboĉa ludado
en ama infer’

Vejdo
Bondeziroj el Tigra Jaro
venas tigra-jar'
plena je esper'
al nia ĉineska rond'
de verka liber'
por disvolviĝi
al pompa prosper'
ni kunforte klopodu
kun vera sincer'
kvankam zigzaga
estas la river'
ni remu energie
trans rok-barier'
per sinergio
al verka gener'
ni kontribuu strebe
kun pia ofer'

5

Spirita Karcer'
mi ne volontas
kun pala toler'
min enfermi firme en
spirita karcer'
mi devas pensi
en mensa liber'
mi poemojn senĝene
kreas kun prefer'
kiel la birdo
en blua eter'
ŝvebas mia penso sor
fluge kun leĝer'
mia pensbirdo
glisas kun fier'
por serĉkapti inspiron
de verka gener'

Yanke
Aromo de Umefloroj
jam en ĉi vintro
flosas bonodor’
de frostspita umeo
6

en frida rigor’
buntaj burĝonoj
disfloras en ĥor’
elsendas aromon al
homoj kun fervor’

7

Daolianzi
(Kanto de Lavantino)
ĉina fiksforma poemo el 5 versoj de 33,7,77 silaboj, laŭ
rimaranĝo xa, a, xa (x=senrima)

Sero
La Tero Tumultas
okaze de granda tertremo de Haitio
la tero
tumultas
insulanoj ekstultas
domoj falas lavange
kaj loĝantojn sepultas
viktimoj
plimultas
virinoj plorsingultas
viroj senvorte turnas
sin al dio kaj kultas
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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)

Eto
Babilema Buŝo
la klaĉema
buŝo malpacon kovas
fajron blovas
haton elŝovas
en la mondo
ĉie sin trovas
buŝaĉoj
kiuj movas
sin kaj manovras
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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)

Viktoro
Vintro belas
neĝflokoj flirtas fole
kaj leĝere
buboj petole
neĝbatalas laŭvole
kugloj flugas pilole
la tero diktavole
pavimiĝas
per blanko mole
kvietas senparole
trankvilige konsole
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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)
Falsa floro/amikino
en sonĝojn mi volviĝis
ĝis la sonĝoj polviĝis
mi volvis min en floron
oron
ĝis ineco solviĝis
ĉirkaŭis min kristalo
malo
kies eĝoj min gratis
la facetoj spegulis
florojn kaj manipulis
la veron ekspluatis
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Lily
Inkubo kaj sukubo
en mia sonĝo inkub'
sekse ludas kun sukub'
li agas vent-leĝere
vere
karesas ŝin per la tub'
ŝi koketas frivole
vole
ke li piŝtu plenforte
ili fikas ĉevoje
ĝoje
en tordiĝo komforte

Vejdo
Sonĝo pri soforo
homoj bruis ĉe l’ lago
soforon per fiago
hakis per granda forto
sorto
ĝia en danĝer-svago
ĝi mortis kun aromo
homo
12

trafis l’ arbon falantan
kolapsis teren svene
plene
kaŭzis ĝenon gigantan

13

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)

Viktoro
Papilia Amo
svingas siajn flugiloj kun fier’
flugante
kun plum-leĝer’
de floro
al floro
en florprosper’
ŝi pavas
per koketa ekster’
flor-amatojn elektas laŭ prefer’
ŝi kisas
jen kun tener’
jen flirte
ĝisfine
akra sufer’
senama
ŝin mordas en vesper’
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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)
(La jenaj poemoj publikigitaj ĉe www.ipernity.com estas
aranĝitaj laŭ la datoj de afiŝafo.)

Cindy Mckee (Usono)
Simple subtere
Post tempo de malsano
kiel infano
malforte mi naskiĝis
terpomo
mia pano
sen pipro, sen salo
bongusto en mano
plej pura puritano
sen akompano
Manao de la tero
simple, estis fontano
de forto, fluante
de simpla solano

15

Vejdo
Vi kaj Ni en Akompan'
molestata de malsan'
kaj dolor-tiran'
ankoraŭ vi persistas
obstine
antaŭ l' ekran'
komputila skribi
per la tremanta man'
sur poezia savan'
verda karavan'
antaŭen marŝas kun pen'
vi kaj ni en akompan'
man-en-mane kantas
per sonora pean'

Cindy Mckee (Usono)
Akompanita de safrano
en plej dolĉan tizanonspic-oceanon
karavano portas nin
solvante
en safranon
man-en-mane kantas
16

lirikan ĉampanon
sur teleran savanonverd-porcelanon
ni sternas niajn spicojn
ornamas simplan panon
La bankedo pretas
Voku nian klanon

Lily
Erupto Fontana
trempas en kuvo bana
senakompana
viro sin konsolas per
rigida
kac’ banana
li ĝemkrias base
kun son’ spontana
en akvo diafana
moviĝo mana
ekkirlas sapajn ŝaŭmojn
lia klopod’ senvana
vere kondukas al
erupto fontana
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Cindy Mckee (Usono)
Erupto skandala
Li vipas uragane
tiras membrane
ve, bananta viro vi
vundkriojn
dampas vane
la najbaroj aŭdas
kaj ridas rikane
ho, li vundis sin glane
kantis soprane
pro banano tro mola!
sapumu vin subkrane
bananta banano
vi forvelkus bane

Lily
Enakva Amludo
ha, feliĉe el kaban’
iras al kuv-ban’
fraŭlin’ kun grasaj mamoj
tutnuda
jen kun elan’
ŝi volontas esti
18

en lia akompan’
ŝi ensaltas kiel ran’
kuven sen profan’
ŝi ludas kun li fole
malgraŭ najbara rikan’
rapide ŝi kaptas
lin je l’ suba organ’
kvankam molas la banan’
lia talisman’
denove erektiĝas
de ŝia
senta vulkan’
ŝi ekrajdas trone
sur forta ĝentleman’
ŝajn-ebrie de ĉampan’
trempas en vin-ban’
ili tordas kaj tangas
piŝtas kvazaŭ uragan’
ili amoriĝas
en ekstazo sen van’
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Cindy Mckee(Usono)
Enakva amlerno
nu, estis en ŝia plan'
resti en kaban'
ne nur pro grasaj mamoj.
Mallumo
por levjatan' :(
suspire, tutnude,
hezite al la ban'
Li petis ŝin per la man'
kia ĝentleman'!
Ĝoje, ŝi malvolvas sin
al sur sia amŝaman'
kaj frotis feliĉon
de lia talisman'
La koro estis timpan'
kvita de tiran'
ŝi libere amoris
erupte
kiel vulkan'
subakve, li miris
"Kia anĝelsatan'!"
Nun, ŝi estas veteran'
20

tiu amtitan'
Ŝi ŝanĝas poziciojn
laŭ seksum-plaĉa spontan'
dank' al vireco de
la bananta banan'

Lily
Ludema Paro
ne sufiĉas l' akva ban'
li seks-huligan'
volas ŝin sin korp-klini
por leki
ĉirkaŭ la glan'
ŝia lang' etendas
al moleta organ'
tiu ĉi anĝelsatan'
per tikliga man'
ludas kun du ĉurovoj
grandaj kiel abrotan'
ĉirkaŭprenante lin
kvazaŭ volva lian'
ŝi suĉas sur karna kran'
kiel sukerkan'
ĝi ŝveliĝas ĝis plenplen'
de sango
21

kun pufa san'
pretas jam iome
ĉuroŝpruca l' fontan'
gutas jam el puba lan'
suka diafan'
ŝia laŭfluas kruron
malsupren ĝis la kalkan'
ŝi kolapsas mase
sur ĉe-kuva divan'
l' avidema ĝentelman'—
seksa kapitan'
tuj sin ĵetas sur korpon
la grasan
per talisman'
sia eniras ŝin
glitante kun elan'
ha, la ina veteran'
pro diboĉa flan'
ĝemkrias sontreniĝe
sentime malgraŭ l' rikan'
ili sin retrovas
en koita kompan'
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Cindy Mckee (Usono)
Ŝanĝo de plano
Tiu anĝelsatano
el celofano
prenis strian kondomon
de bukla
filigrano
"Pruvu al mi, ke vi
estas huligano."
"Ha, nek benediktano
nek franciskano
oni kredas esti mi",
diris li, la profano
dum li time preĝis,
kiel ĉarlatano
La aĵo estas ano
de diafano
nomata um, latekso
konstatis
li, per skano
kvankam, kial strioj
laŭ mallonga spano?
Diris la amtitano,
23

"Por ŝok-galvano,
strioj frote stimulaseĉ ene, por la glano.
Nun sternu vin, viro
sur tiu divano."
Malaperis Donĵuanofatamorgano.
Staris delikatulo
dubplena
dolĉ-infano
kiu pensis nur pri
dozo de laŭdano
per gestplena emano
pri pens-malsano
li komunikis timon.
Ŝi kompatis: "La plano
estas tenereco,
mia kapitano."

Lily
Masturba Sperto
post geiĝa uragan'
ŝi jam al kaban'
reiris elĉerpite
ja kiel
24

velka cejan'
ŝi fale sidiĝas
ĉe l' rando de divan'
kiel forta ĝentleman'—
la vera trepan'!
ŝi rememoras mense
en nub' de fatamorgan'
tamen lia umo
aspektas kiel nan'
ĝi longas je unu span'
nur eta banan'
el sub kapkuseno ŝi
elprenas
per laca man'
rigidan gadmeson
faritan el rafan'
je la simula organ'
tuŝo de spontan'
tuj vigligas ŝin forte
kvazaŭ ŝin frapus galvan'
venkas ŝin ekstaz' de
doz' de mariĥuan'
ŝi palpas en simultan'
ĝis puba arkan'—
25

lipoj, klitor' kaj vagin'
freneze
sur har-savan'
jam fluetas suko
de amora satan'
ne mi estas puritan'
nek seksa pagan'
ŝi enŝovas profunden
en sin l' umon kun elan'
ŝi legas klimakson
tuj de amor-roman'
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Genglouzi (Kanto de Akva
Horloĝo en Nokto)
Cindy Mckee (Usono)
Nur nigro sur blanko
vortvico
tuŝmanko
nur nigro sur blanko
batu min
palppreme
inkanateme
vortdamno
sterilo
ribela ekzilo
nasku min
kvin-sente
korpkompetente
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Guizhixiang
(Aroma Laŭrbranĉo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 11 versoj de 4, 54,
64,734,444 / 7,54,64,734,444 silaboj, laŭ rimaranĝo
a,xa,xa,xxa,xxa / a,xa,xa,xxa,xxa (x=senrima)

Cindy Mckee (Uson)
La respondo
deventra kri'
pro ventra vundo
genuas li
kaj preĝas por ĉeso
nur sangas pli
la respondo ne venas
silento
al agoni'
Sekcas klingo
en silenta
vivisekci'
kaj ree, en erupci'
"Nur, nur respondu!"
Sed simpati'
flosas en fantomoj
aberaci'
28

kiu ne rajtas esti
"Respondu!"
konversaci'
de soleco
sol-vundito
en litani'

Vejdo
Spit’ al Vintra Elegi’
sub sunradi’
vintre rigora
kreska pasi’
de ume’ ne pokas
kvankam glaci’
ŝlosas landon severe
sentime
ŝi ĝoje pli
disfloradas
aromsenda
kun gaja kri’
spit’ al vintra elegi’
kaj muĝanta vent’
ŝi en ebri’
je sindona ofer’
dronas kun pi’
ju pli l’ frosta vetero
29

minacas
jen kun mani’
ŝi ja des pli
disaromas
kun energi’
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Haoshijin
(Proksimiĝas Bona Afero)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 4 versoj de 56,65 /
75,65 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xa / xa,xa (x = senrima)

Lily
Adiaŭ, mia amat’
kun varma larmflu’
mi rigardis vin for
al nekonata lok’
por nova vivmor’
mi domaĝas lasi vin
iri kun ignor’
ĉe mi restas freŝa
gaja rememor’
vi kise logis
min tikle je pudor’
mia de seksafer’
pro nuda horor’
unuafoje tentis
vi kiel aktor’
min al lita scenej’
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por luda amor’
ba! vi min trompis
per parola malglor’
vi trudis min forte
per rigida bor’
mi iam plendis vee
pri mia deflor’
vi al mi promesis
ami per favor’
de tiam fiki
kunkuŝi kun fervor’
geiĝi seksumi
piŝti en nokt-hor’
kohabiti geĝui
trui per eksplor’
franzi midzi ŝmace
jen kun vera kor’
tamen perfidis
vi min per malhonor’
per propraj okuloj
mi jen en stupor’
spektis ilian ludon
32

en elevator’
li revenis eĉ kun
virina odor’
mi indigniĝis
al trompema sinjor’
min ofte atakis
interna dolor’
nun bone, foriru vi
volupta putor’
al diablo iru
damne ĝis pulvor’
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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)

Lily
Juna edzo
pli kun energi’
mia edz’
dek-tri jarojn
juna ol mi
mi ŝatas lian lerton
de amora magi’
li sangvine kun pasi’
flirtas kun mi senbride
tiklas min fari pli kaj pli
midzadon
ĝis ebri’
la kac’ en bona funkci’
kaj longa
kaj grasdika
kun brilradi’
34

enŝoviĝas profunden
forte sen simpati’
dorskuŝe
mi kun ĝemkri’
brakumas lin firme ĝis
kulmin’ de seksa fantazi’
li piŝtas
kun mani’
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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

Anteo
Kaptrempo
jam haltas la tagoj,
agoj.
kaptrempo
en noktoj kun fantomoj:
vomoj
de tempo.

Cindy Mckee (Usono)
Tasktrempo
torentas la tagoj
agoj
tasktrempo
ŝrumpas sonĝoj, fantomoj
kromoj
de tempo

Alta homo
jam haltis la agoj
plagoj
36

haltigas
sed la cerbo aktivas
vivas
altigas

En kelkaj tagoj, mi ne estas lotuso, kaj
vivo ne estas taso da teo
trempita en doloro
floro
fetora
homo de Oklahomo
gnomo
tumora

Toleru
Ostsuĉa tempesto,
testo.
Suferu.
Englitos lanuga briz'.
Dum kriz'
toleru

Eto
Pluvŝtormo
tra nigro velveta
reta
37

jen fulmo
fendas kun funga formo
ŝtormo
ĝis kulmo

Dormado en Ŝtormo
dormado en ŝtormo
formo
evita
libera de tondra bru'
detru'
spirita

Lily
Aromo Ina
aromo fascina
ina
allogas
ofte buŝo miela
bela
mensogas

Kaco kaj Piĉo
li eniras glave
brave
obee
ŝi lin volvas plensuke
38

juke
olee

Nuda Ludo
diboĉo amluda
nuda
ebria
tordiĝo sen langvoro
boro
pasia

Vejdo
Kontemplo
senbridas imago
vago
kontemplo
pri diversspecaj homoj—
gnomoj
ĉe l' templo

Viktoro
Mia Kato
ofte ŝi ronronas
sonas
subvoĉe
plenveke ŝi ekzaltas
39

saltas
diboĉe
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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)

Yanke
Vilaĝo en neĝo
kalkiĝis la plena vang’
de tuta vilaĝ’ per blank’
nevideblas plu la sang’
de l’ rivero sub glaci’
vivo sin trovas en mank’
ĉio sin kaŝas en ŝrank’
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Jiangchengzi (Riverborda
Urbo)
ĉina fikforma poemo el samaj du strofoj po 8 versoj de 7,
3,3,45,733 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,a,xa,xa (x =
senrima)

Zhuang Qixiong
Pluvflora Ŝtoneto
Aŭtun'— en nebul-vesper'.
Verdas ter'.
Prujnas ber'.
Ĉielruĝo
sidas ĉe mur-ger',
aromas kiel osmant'
en vento
tra eter'.
Rulŝton'—nur dia ofer'?
Jen esper'
de mizer'!
Bunto, sankto,
kristal' kaj fier'.
Ĉiam restos viva glor'
histori'
de prosper'.
42

Jiangnanchun
(Printempo Sude de Rivero)
ĉina fiksforma poemo el 6 versoj de 33,55,77 silaboj, laŭ
rimaranĝo xa,xa,xa (x=senrima)

Sero
Hejmloka Nubo
la nubo
hejmloka
ekkrias al mi
per voĉo voka:
revenu vi vaganto
el vojaĝo sufoka
la nubo
vaganta
ĉiam sekvas min
per veno hanta
ĝi flosas sub ventpelo
en ĉielo giganta
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Jianzi Mulanhua
(Mallongigita Melodio
Magnolia)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 4 versoj de
4,7; 4,7 silaboj kun para rimo.

Anteo
Falsa paco
falsa paco
similas ja al kaco.
ŝpruca sango,
por ĝi - rava lavango.
bori truon
estas donaci ĝuon?
fari idon,
nur plenumi avidon.

44

Cindy Mckee (Usono)
Pacama Obama
(kaj Ŝangrilao)
Sendu trupojn
ne neglektu okupojn!
venkodevo
fiera kapolevo
fifiero
al plua land-kapero
tanko-ŝafto
ĉu teroro aŭ nafto?
via pacotuta kapitulaco
hontigas nin
kiuj voĉ-elektis vin
ŝankro-lango
ŝanĝas pacon al sango
malsincero
daŭra uson-ulcero
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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)

Niuniu
Viktimo en tertremo
(okaze de forta tertremo en Haitio)
Ekskuego en proksim’
faligis
min kun tim’.
Mi kuŝis sub strata pavim’
subpreme
de ruin’.
Mi kriis
kun deprim’.
Jes, mi certis, ke viktim’
mi estas
kun anim’
cele al infer’ per pilgrim’.
Panikis
sen esprim’
mi treme
kiel ŝlim’.
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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)

Yanke
Vintra pluvo
el la firmament’
pluva torent’
verŝiĝas pele de vent’
akvogutoj tiktakas
sur la tegment’
ofte ĉe l’ moment’
mia atent’
foras pro impertinent’
pluva vualanta kun
fridiga sent’
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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)

Eto
Trankvila nokto
lunark’ jam sin kaŝas
malantaŭ nubtavol’
multaj rakontoj pri am’
de geparoj en fol’
okazos vere
sub la malhela tol’
rosoj amasiĝas
sekrete en petol’
sur herboj kaj folioj
lampiroj kun frivol’
flagras sporade
kvazaŭe en patrol’
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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)

Eto
Disfloranta Arbo
mi fariĝis arbo
por vi kara fraŭlin’
staras ĉe l’ voj’ kun obstin’
disfloras pompe
por renkonti vin
sed vi turnas dorson
al mia korinklin’
je mia mava destin’
mi kun kordolor’
suspiras sen fin’
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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)

Vejdo
Renkonte al printempo
jam tre longe
sub prem’ de
vintra glaci’
ni floroj
sopiras al
suna radi’
en printempa atmosfer’
per renova energi’
ni strebu
disflori vete
kun pasi’
jam longe
sub magi’
de frosto
peza ni
50

kolektas forton
de poezi’
por printempon ornami
tra rigora apati’
gefratoj
aklamu laŭte
per ĝoj-kri’

51

Mantingfang (Aromo Plenas
en Korto)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun versoj de
446,45,634,345/ 2,344,54,634,345 silaboj,kun rimaranĝo
de xxa,xa,xxa,xxa/ a,xxa,xa,xxa,xxa (x=senrima).

Guozhu
Verdaj Steloj el Ĉinio
Verdaj steloj/ brilas sur la/ ĉina firmamento.
Brave luktas/ nia taĉmento
por disvastigi la/ lingvon en/ oriento
verdige/ dum pasinta/ tuta jarcento.
Vento
facila/ nin favoras./ Nova sento
nin gvidas ĉiam/ per prudento.
Heroaĵ' formiĝis / impona/ monumento.
Neniam/ findireblas/ nia evento.

Lily
Umefloroj Disfloras Nun
sur tuta mont’
umefloroj
sub frosta firmament’
52

ekridetas
per bela prezent’
ruĝaj, flavaj, blankaj
petaloj
kun ĉarma tent’
allogas
vizitantojn
dekmil kaj dekcent
torent’
da homoj
fluas longe
kiel serpent’
ha, grandioza
svarma frenkvent’
disflosas aromo
de floroj
jen per silent’
elsenda
jam aŭdiĝas
laŭda kompliment’

Vejdo
Omaĝe al Geĉineskistoj
(jarfine de la 2009-a jaro)
dum tempdaŭro
de ĉi jaro
53

la ĉineskverka gent’
jam rikoltis
per inteligent’
abundon da fruktoj
ĉu anoj
de orient’
aŭ bela
fraŭlino de
fora okcident’
talent’
ilia
elmontriĝas
en evident’
ili laboras
kun diligent’
verkas kaj diskutas
fervore
sen ajna pent’
gefratoj
daŭre penu
per forta latent’

Viktoro
Pensero ĉe Zamenhofa Tago
sub verda flag'
ni ĥorkantas
54

en solena moment'
nian himnon
kun elkora sent'
mia pens' jam flugas
tra jarcent'
ja kun talent'
Zamenhof
Esperanton
kreis kun invent'
sen pent'
sennombraj
pioniroj
kun kompetent'
strebe laboris
kun diligent'
por vivigi l' lingvon
l' espera
verda taĉment'
fariĝas
jam la trup' de
vera eminent'
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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)

Vejdo
Neĝo brulas
en neĝo homoj
kun dankema sent’
sub via luma arĝent’
paŝadas en noktmeza moment’
neĝo ja brulas
kiu en ĉi hor’
gardas per kora favor’
la brulan neĝlumon sen langvor’
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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)

Guzhu：
JARKUNVENO de HEA 2009
Jarfine en/ decembro/ sub Zamenhof-beno,
laŭkutime/ okazis/ nia jarkunveno.
La Espero./ Verda flago./ Raport-bulteno.
Kunfotiĝo/ en festa soleno.//
En Zamenhof-jaro/ samideanoj/ per verd-peno
sindoneme/ laboras/ sur sia posteno.
Verda stelo/ premias vin pro/ meritpleno.
Flore brilas/ ĝoja ridsereno.

Zhuang Qixiong
Omaĝe al la Centjara Jubileo de la
Ĉina Esperanto-movado(1909-2009)
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Bov-jar' plena
de ĝojo,
kun bonŝanca verd-glor'
Jubileo
centjara,
en E-movada flor'.
Por frukta mir',
antaŭen per
aktiva esplor'.
Pioniroj
larm-ridis je honor'.
Ĉiuj renkontiĝas
en antikva urb'
por E-aŭror'.
Amikeco,
frateco,
paco ĉiam en kor'.
Pitoreska
Nankin' restos plej
bela memor'.
Granda Ĉini'
prosperos pro Trezor'!
(2009-12-5)
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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)

Niuniu
Sekreto inter Ŝi kaj Mi
ni deziras arde
belajn infanojn cent
ludantajn en florĝarden’
lernantajn kun diligent’
je nia kontent’
ili onte hejmen
revenos per frekvent’
por zorgi pri ni ambaŭ
jen per bonkora prezent’
kaj plena atent’
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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

Eto
Ni preĝu por Haitio
fremda lando—Haiti’
baraktas en agoni’
popol’ suferas
sango riveras
jam bela landter’
fariĝis infer’
ni preĝu por ŝi
for de tragedi’
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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)

Eto
Neĝego ĉe Staci'
de ventpelo
flirtas blanka
neĝa magi'
homoj atendas
maltrankvile
tremete ĉe
fervojstaci'
tempo longas
malrapidas
eĉ haltas pro frost-fobi'
venthurlo
dampas hombruon
sen simpati'
kuras sent' de glaci'
inter homojn
61

frid' per erozi'
mordetas korojn
veaj ĝemoj
idaj ploroj
en agoni'
de sufero
neĝo ne plu
belas kun pala radi'
ekludas
ostpenetriga
la melodi'

Zhuang Qixiong
Al 28-a Komuna Seminario
Nova jaro
alvenos kun
jun-melodi'.
Ni ĉiuj ardas
pro espero,
amikeco
kaj harmoni'.
Verda stelo
brilas kontraŭ
financokriza defi'.
Tra eter'
sonoras ĉie
paca ĝojkri'.
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Elitoj en naci'
kunagu
por pensa radi'.
La junularo
kreu belan
estontecon
per emoci'.
Diligente
lernu, pene
laboru kun ambici'.
Ni marŝos
man' en mano laŭ
tempa magi'!
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Rumengling (Kvazaŭsonĝe)
ĉina fiksforma poemo el 7 versoj de 6,6,56,2,2,6 silaboj,
laŭ rimaranĝo a,a,xa,a,a,a. La kvina kaj sesa versoj estas
samaj.

Eto
Malfeliĉa birdo
birdo en aero
kantas en libero
subite falas
pro kugla paffero
tero
tero
la birda infero
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Santaici (Tri Terasoj)
ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de ses silaboj kun
krucrimo.

Cindy Mckee (Usono)
Anteofloro
bronzbrila lunarko
lulante bebstelojn
brilkise ellasu
lumbelajn kandelojn

desegnita de Anteo
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Shaonianyou
(Vojaĝo en Juneco)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 5 versoj de
7,5,445 /75,445 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xxa / xa,xxa
(x= senrima)

Viktoro
Sunlumo en Vintro
en vintro febla sunlum’
kiel la brakum’
tepida de
amatino
je ama konsum’
ĝin oni ŝatas vere
la malgranda sum’
de vintra varm’
servas por korp’
kiel glas’ da rum’
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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)

Lily
Ĵaluza Edzo
edz’ ĵaluza
molestas min
per dolor’ obtuza
je ekvid’ de mi en
lud’ amuza
kun belaj junuloj
kolere
kun ceruza
vizaĝo
li muĝas
sen parol’ ekskuza
per vorto misuza
blasfemas
li kun galo fuza
mi trovas min
67

kun penso konfuza
terure ĉagrena
ofte kun
kor’ kontuza
mi volus
fariĝi monstr’ meduza
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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)

Cindy Mckee (Usono)
Ne tretu min
ter'
kota loko por liber'
sent-marĉo
sen flua river'
ŝu'
volas kurpaŝi en ĝu'
senĝene
tretas sur ĉiu
plen'
de liber', jen nur haven'
miraĝa
en ĉi kredbasen'
bot'
en heterogena kot'
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zorgpaŝas,
ne je plena trot'

Lily
Post Amperdo
fi
mia vir’ sen apati’
forlasis
kiel amfibi’
li
ofte per mensog-vari’
min trompis
sen mia konsci’
ŝi
jam fariĝis la lili’
kiun li
ŝatas kun pasi’
mi
frapite de l’ tragedi’
regalas
min per vin-ebri’
pli
da amora fantazi’
70

ekfilmas
per scenoseri’
kri’
enlita el li kaj ŝi
fridigas
min jen per glaci’
ĉi
hore volas pro envi’
mi falĉi
min en agoni’
di’
helpu min kun simpati’
libera
de l’ nigra magi’

Mandio
Silento
sent’
mia jam dum ĉi moment’
esprimas
sin jen per silent’
ĉu
71

vi respondas al mi nu
per silent’
ankaŭ sen vorflu’

Natura Amo
en
arbar’ du cervoj sen ĝen’
koltuŝe
staras jen kun ben’
sur
lag-spegulo la lunpur’
plenpresas
kisojn kun plezur’

Nomus Nimbus (Svislando)
Tutnudaj dum agado fi
Ĉu,
ĉiam demandante plu,
atestant'
vidis vi nur du?
Ne,
mia vido estis tre
ege klara, sed
bedaŭrinde ne.
72

Mi
fakte vidis homojn tri
tutnudaj
dum agado fi

Atendovico por la pico
vic',
senfina atendovic',
acidon
disas kun kapric'.
spic',
serpentume en helic',
alloge
venas el vertic'.
pic',
dum tempeta armistic',
atendo
finis laŭ indic'.

Vejdo
Ekskurso en Neĝo
neĝ'
flirtas alte sur monteĝ'
73

la urbo
en blanka sieĝ'
ĝoj'
sin sternas sur la montvoj'
ni grimpas
laŭ glacia roj'
sur
montpinto ni kun plezur'
spektadas
ĉion en neĝ-pur'
ni
fotografas kun ebri'
forpasas
tempo sen konsci'
per
freŝa neĝo en prosper'
ni faras
neĝhomon sur ter'
de
deklivo ni sen pane'
skiadas
ĝoje kiel fe'
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scen'
neĝa neviŝeblas jen
el nia
memora ĝarden'

Pri Juneco
jun’
brilas kiel lum’ de sun’
kondukas
ĉiujn al fortun’
jun’
jam rifuzas al aŭtun’
kun viglo
ĝi fieras nun
jun’
bezonas penon de nun
sen klopod’
ni pentos pri pun’
jun’
frivole ludas en skun’
sencele
flosas en lagun’
jun’
freŝas kiel verda prun’
75

maturos
nure post tajfun’
jun’
ja estas blanka katun’
jam tempas
pentri per fortun’
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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)

Guozhu
Riminvito
Riminvitas jen la/ ĉinesko uvertura
al modesta/ poemaro/ verdbroŝura.
Kolekto da/ versaĵoj pri/ vojo spura,
pene irita/ de juneco/ ĝis aĝo/ matura.
En grimpad' konkura,
gvidas nin/ amo pura
al Patruj' kaj/ Esperanto,/ rev' futura.
ĉio pasas/ simile al/ akvo kura,
pli kaj pli foren./ Tamen, vidu:/ ne senspura.
2010-02
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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)
Varma supo por pupo
frostkrake sonis hupo
saltis sur ŝtupo
la hejmrevenanto
en festa jupo
frap frap frap (ko ko ko)
Jen, pupo!
la grupo
kompletiĝas
Surtabliĝas
varma supo

Niuniu
Hejmenreveno
trajn’ je longa sireno
kun vagonĉeno
portas min cele al
hejmenreveno
78

novjara
festeno
kun beno
min atendas
kaj karuloj
en dompleno
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Tianjinsha (Pura Sablo)
ĉina fiksforma poemo el 5 versoj de 6,6,6,4,6 silaboj kun
kontinua rimo

Guozhu
Urba Miraĝo
(2009-12-03)
Urbo en miraĝo!
Flugas nuba naĝo
horde en adaĝo.
Sur etaĝo
mirinda pejzaĝo！
*Matene

en 2009-12-03, aperis rara horizontale
fluganta nebulo en urbo Wuhan. La tuta urbo kvazaŭ
dronis en miraĝo. Loĝantoj en pli ol 20-a etaĝo de
domego ĝuis tiun sorĉan pejzaĝon.
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Tianxianzi (Fea Kanto)
ĉina fiksforma poemo el ses versoj de 7,7,73,3,7 silaboj,
laŭ rimaranĝo a,a,xa,a,a (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Vejdo ne scipovos malsudi
ni sentos la mankon, jes
Post fermo de la kongres'
belulinoj sudis lin
ve, forges'
de adres'
eĉ de proksima ekspres'

Vejdo
Sopire al vi
en land-nordo mi pli des
sopiras vin per kares'
mensa kun maltrankvilo
ha, promes'
sen forges'
re al sama interes'
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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.

Guozhu
La Novjara Mesaĝo 2010
de la Prezidanto de UEA
Nova, nova
projekto elŝova.
Kuntosto konjaka,
Orientigtraka.
Kara, kara
mesaĝo novjara!
(2010-01-01)
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Wanghaichao
(Rigardo al Martajdo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 11 versoj de 446,
446,5,54,47 / 6,54,446,5,54,47 silaboj, laŭ rimaranĝo
xxa, xxa,a,xa,xa / a,xa,xxa,a,xa,xa (x = senrima)

Eto
Konko sur la plaĝo
konko sola
kuŝas plaĝe
brule kun sopiro
al la tajdo
de la maro
buboj kun admiro
levis dum iro
kaj malfermis ĝin
per disŝiro
kia dolor’
pikis ĝin kun suspiro
ili en konspiro
konsentis manĝi
post kuiro
sed ne trovis
kampan fajron
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per malpura diro
bubo kun enspiro
ĵetis ĝin plaĝen
kia miro!
nun atendas
ĝi tajdon kun aspiro
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Xiaochongshan
(Malgranda Montvico)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 6 versoj de 7,
53,7,35 /5,53,7,35 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,a,xa
(x=senrima)

Vejdo
Urbo en Nebulo
jam volvas frumatene
opala gazo
plenplene
l’ urbon sur mont’ katene
videblas
konturoj ene
de domoj ĉene
homombroj movas
senĝene
en blanko ire-vene
nebulo
daŭras sensvene
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Yexingchuan
(Nokta Ŝipvojaĝo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj po 6 versoj de
7,34,446 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xxa (x = senrima)

Vejdo
Pasero
de la kampara tero
alflugas
la pasero
al la urbo
kie altas
doma konglomero
ĉe mura bariero
li ĉiam
kun mizero
vee pensas
kial li ne
povas en libero
kiel kolomb’ leĝere
transflugi
kaj fiere
la domegojn
86

la ĉielon
tuŝantajn ja vere
li ekpentas severe
ke li ne
maniere
kiel kolomb’
ekzercis sin
en flugad’ sincere
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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).

Niuniu
Neĝŝtormo
neĝŝtormo
falĉas rumore
la duonon de Ĉini’
detruas malfavore
voras ignore
ĝi ĵetas
reton mizeran
kaj blankan neĝtavolon
sur nordlandon prosperan
kaj riĉ-generan
popolo
luktas kuraĝe
kontraŭ monstra neĝego
rekonstruas domaĝe
reagas saĝe
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Viktoro
Vesperkrepusko
malhela
maldika vual’
super la ter’ alpendas
la sun’ sin kaŝis en val’
kvazaŭ velk-petal’
reviglas
en nigra brakum’
homoj lacaj pro labor’
ekdancas sub neon-lum’
en brila kostum’
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Yujia’ao (Fiŝista Fiero)
ĉina fiksforma poemo el du samaj strofoj po 5 versoj de
7,7,7,3,7 silaboj kun kontinua rimo

Guozhu
Gratule Al CRI
Jubileo safira, Gratulo admira
(2009-12-19)
Esperanta elsendo --Kunlabora ĉarpento
dank' al la diligento
talento
fariĝis monumento.
Okaze de l' momento,
jubilea evento,
varma gratul-prezento:
Taĉmento,
al nova glor' ascendo!

Vejdo
Ĉe Sojlo de Nova Jaro
tutlande plenĝoja sent'
ekbolas je ĉi moment'
90

per benpeta komplement'
hom-torent'
tajdas en gaja prezent'
la novjara diligent'
de l' brava ĉina taĉment'
kunportos kun plia tent'
ĉina gent'
solidas kiel cement'
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Yulinling (Tintado en Pluvo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 11 kaj 12 versoj
respektive de 4,44,644,65,347 / 7,35,634,426,345 silaboj,
laŭ rimaranĝo a,xa,xxa,xa,xxa / a,xa,xxa,xxa,xxa (x =
senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Kion la silento diras
eĉ post event'
ĉurodoro
la reprezent'
Fine, ŝi banas sin
ŝton-traŭmate
sen ajna sent'
viŝas lastajn spurojn
de sperm-rekrement'
ĉe lito
ŝi frotlavas
sed restas sanga krescent'
interkrura filament'
ŝi iras
por panja atent'
"La himena histo."
"La kio?"
"Pro ina tent'
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viro ŝiras.
Hontu!
Pri li, estos silent'
Por nia
familio
honora prezent' "
vortoj vortoj ili flosas mi ne aŭdas inter miaj
kruroj tiu loko aŭdas jes mi ridis mi montris
dentojn ĉu tio mi ne scias mi scias nenion en
spaco ie mi pendas kiel sanga histo mi pendas
hontu hontu mi volas mian veran panjon kaŝu
min silento kaŝas silento familia honoro miaj
blankaj dentoj kulpas fermu femurojn ne
sentu la manon

Lily
Kial Ŝi Silentas
ŝi en silent’
dorse kuŝas
kun trista sent’
ŝi faligas larmojn
senkonscie
kora turment’
vidigas la scenon:
sub sama tegment’
ĵustempe
ŝia onklo
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ŝin defloris kun kontent’
li trompis per elokvent’
ŝin dolĉe
kaj kun malprudent’
li ŝin kisis palpis
bestaĉe
pro ina tent’
ŝi mizere
ho ne
povis en ĉi moment’
rezisti
kontraŭ lia
malica serpent’

Lamentado post Deflorado
kun granda pent’
ŝi suferas
de ŝira sent’
kial ŝin defloris
ŝia oĉj’ kun
impertinent’
li boris freneze
pro virgina tent’
disrompis
la himenon
por diboĉi kun kontent’
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vundita kun larm-torent’
riproĉas
ŝi sin fojojn cent
kial ŝi reagis
stultete
sen ajn prevent’
ŝi decidas
kontraŭ
la vira kompliment’
ne perdi
sian kapon
sen indiferent’
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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.

Zhuang Qixiong
Al Estimata Prezidanto S-ro Chen
Haosu
“Printempa kariero”—
verda afero!
Sur “La Espera Vojo”
Vi strebe persitas kun ĝojo.
Vi,“Trans Tempo kaj Spaco”—
por monda paco,
per poeta talento,
“Heroo de Nia Jarcento”!

Al Estimata S-ro Cho Zhao-ming
Vi venis en bon-tago,
kun verda flago.
“Saluton!” Tre sincera!
Dankon je donaco ofera!
Frateco ĉiam en kor',
96

por paca aŭror'.
Ni strebu al histori'
de amikeco kaj harmoni'!

Al Aminda S-ro Ferulo
Vi venis pro eminent',
kun profunda sent'.
Vi ridis per agla glor',
por E-intimula rememor'.
Bela lingvo----nia pont'.
Feliĉa renkont'!
Ni laboras kun esper'.
Kongreso nepre restos prosper'!
(2009-12-2)
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Zhegutian (Pedrika Ĉielo)
ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 4 kaj 5 versoj
respektive de 7,7,77 / 33,7,77 silaboj, laŭ rimaranĝo
a,a,xa / xa,a,xa (x=senrima)

Cindy Mckee (Usono)
Monotona Ĉiusono
(Feliĉan Kristnaskon!)
adoro de mamono
en angla monotono
koncerto de kunsento
ĉar ĉiu estas klono
Santa Claus
patrono
verdmona dum sezono
en nova nacieco
tutmonda Ĉiusono

Reagoj
en rulseĝo li sidas
korpfunkciojn konfidas
televido enuas
spleno - li suicidas
98

alia
decidas
vivi mense, do ridas
ĝojas, amas, babilas
li sinvivon prezidas

Vejdo
De Nankin' al Pekin' en Vintro
veturado de Nankin'
al ventpenetra Pekin'
spektas koloran ŝanĝon
de verd' al bruna domin'
kvazaŭe
farbuzin'
disverŝas junecon dis
de maljuna halucin'

Brava knabo
li kun korpo perfida
ĉiam restas memfida
obsede de kripleco
en rulseĝo memgvida
kun menso
lucida
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li verkas per tepida
man’ sed per arda vervo
kaj volemo decida
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Zhuzhici (Bambuoj)
ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de sep silaboj laŭ
rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)

Anteo
Demando
dio, en la ĉielo
for de kreita kelo,
vi neniam vidas ke
tro multaj en la ĉelo?

Cindy Mckee (Usono)
Preĝo— Memoru nin
Dio, en la ĉielo
for de kreita kelo
ke vi rekuperu jam
ke vi igu nin cello

Bondezirojn, Kongreso!
Bondezirojn, Kongreso!
Estu forta fortreso
provizu ĉiun menson
laŭ ĉies verd-neceso
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Lily
Stara Geiĝo
sur muron li premas min
lange lekas kun obstin'
jam mi sentas borilon
lian duri kiel pin'
mi senfortas vere nun
akceptas vervon de jun'
obeeme sub tortur'
de ekstaza amor-pun'
jupon deŝiras jam li
kac' priserĉas kun mani'
de malsupre eniras
ĝojsento kuras tra mi.
li kacumas jen kun lert'
balancas forte kun spert'
nun aŭdiĝas ĝemkria
kaj sukŝmaceta koncert'
kaclud’ en mia vagin'
orgias kirle sen fin'
orgasmo ekpelas lin
ejakuli ĝis kulmin'
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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

Knabineto kun alumetoj
lastvespere de l' jaro
mallum' kaj frostbarbaro
atakis knabinon kun
alumetoj en staro
ŝi malriĉa maldika
kun korpo malfortika
laŭstrate piednuda
vagis en vento pika
alumetojn ŝi vendis
sed tuttage etendis
neniu helpan manon
al ŝi, kiu atendis.
ŝi de frid' kaj malsato
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suferis kiel kato
senhejma erarvagis
jen de strato al strato
tiam etoso festa
etos' en domo nesta
bonodor' de frandaĵoj
ŝvebis kun log' aresta
en ĉiuj domoj brilo
kandela en trankvilo
gloris pompe spicite
per varmega babilo
dume ŝi en obskuro
tremis sub frost-torturo
eltenis l' atakon de
malriĉ-sorta teruro
hejmen ŝi ne kuraĝus
iri ĉar paĉj' damaĝus
ŝin per batoj tiel ke
ŝi en sanglarmoj naĝus
ĉar monon ŝi ne povos
porti, vere sin trovos
la famili' en fasto
neni' en ĝi renovos
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inter panik' kaj timo
ŝrumpis ŝia animo
ŝi kaŭriĝis ĉe l' angul'
dronante en deprimo
kiel ŝi ĉe ĉi moment'
deziris kun tikla sent'
eĉ varmeton portempe
je sia kurta kontent'
jen ŝi elprenis brave
alumeton enrave
el skatolet' kaj frotis
kontraŭ muro mankave
riŝ! ekflagris fajrero
ŝi tuj sentis en vero
varmeton ĉe la fingroj
brule dum efemero
ŝi ŝajne eksidis jam
ĉe forno kun arda flam'
lign-pecoj brulis lumis
kvazaŭe al si balzam'
riŝ! alia alumet'
brulis kun fajra impet'
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ŝi avide varmiĝi
volis per mana almet'
tiam ŝajne tramure
ŝi jam vidis plezure
riĉan tablon kristnaskan
kaj meleagron sure
ŝi ekfrotis la trian
kaj trovis lumradian
magazenon en imag'
per lampoj variian
ekbruligis novan ŝi
vole ke daŭru l' magi'
por ŝin regali bone
per bel' en frida medi'
jen ŝia anj' alvenis
kiu ŝin ĉirkaŭprenis
per siaj varmaj brakoj
kaj firme ŝin altenis
milde kriis la knabin'
“anjo,” en la halucin'
“kunportu min al loko
kie varmo flegos min.”
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ŝi sentis svenon fine
kaj ankoraŭ obstine
finfrotis alumetojn
ŝi falis korpokline
ŝin sieĝis l' obskuro
regis tomba teruro
ŝia animo soris
kun anjo en veturo
oni en matena hor'
vidis scenon kun horor'
ŝia kadavr' rigide
kuŝis sur planka marmor'
ŝi ankoraŭ kun ridet'
dormis dolĉe en kviet'
restis ŝia pozo por
varmiĝi per alumet'
tamen oni ne vere
sciis, kiel fiere
ŝi vivis en lum-mondo
plezure kaj libere
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Cikloj
Guozhu
Fine aperis Ovra Burĝono
— laŭ ĉinesko Nanxiangzi (Sudlandano)*
Ovra Burĝono
naskiĝis en Kantono
antaŭ dek-kvin jaroj sen
kono
publika. Muta drono.
Jen en dispono
la papera eldono!
Al amikoj sinjoro
Ŝtono
donacis laŭ bezono.
*Nanxiangzi (Sudlandano): ĉina fiksforma poemo el du
strofoj po 5 versoj kun 5,7,72,7 silaboj respektive, laŭ
rimaranĝo a,a,x,a,a (x=senrima).

Donaca Problemo
— laŭ ĉinesko Xiaochongshan (Malgranda
Montvico)
Sed donac' de la gemo
jam tuj fariĝis/ problemo.
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Plaĉas ĉiujn la temo,
precipe/ bild' pri haremo.
Ĉineska kremo,
erotikversa/ legemo,
rekordkrea poemo,
aŭtoron/ ĝenas dilemo.
*Xiaochongshan (Malgranda Montvico): ĉina fiksforma
poemo el du strofoj po 6 versoj kun 7,53,7,35/5,53,7,35
silaboj respektive, laŭ rimaranĝo a,xa,a,xa/ a,xa,a,xa
(x=senrima).
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